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مَّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  مالَّسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  ( 21 _ 11  ) لّوا 8شخب 

8راتفگشیپ

لوا 13شخب 

ترجه زا  لبقو  مَّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 58 _ 23  ) مّود 24شخب 

لوا 24لصف 

مود 33لصف 

موس 47لصف 

مَّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تلحر  زا  شیپو  ترجه  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 142 _ 59  ) مّوس 62شخب 

لوا 62لصف 

مود 69لصف 

موس 75لصف 

مراهچ 82لصف 

مجنپ 89لصف 

مشش 97لصف 

متفه 105لصف 

متشه 114لصف 

مهن 120لصف 

مهد 127لصف 

تفالخ زا  لبقو  مَّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 319 _ 143  ) مراهچ 148شخب 

لوا 148لصف 

مود 179لصف 
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موس 185لصف 

مراهچ 201لصف 

مجنپ 223لصف 

مشش 252لصف 

متفه 273لصف 

متشه 296لصف 

مهن 308لصف 

مهد 315لصف 

مهدزای 326لصف 

مهدزاود 331لصف 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  نارود  ياهدادیور  ( 732 _ 321  ) مجنپ 336شخب 

لوا 336لصف 

مود 368لصف 

موس 380لصف 

مراهچ 391لصف 

مجنپ 404لصف 

مشش 410لصف 

متفه 424لصف 

متشه 442لصف 

مهن 455لصف 

مهد 469لصف 

مهدزای 493لصف 

مهدزاود 513لصف 

مهدزیس 522لصف 

مهدراهچ 565لصف 

مهدزناپ 584لصف 
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مهدجه 639لصف 

مهدزون 695لصف 

متسیب 705لصف 

مکی تسیب و  725لصف 

مود تسیب  744لصف 

موس تسیب و  773لصف 

مالَّسلا هیلع  ماما  تداهشو  ناورهن  زا  سپ  عیاقو  ( 786 _ 733  ) مشش 795شخب 

لوا 795لصف 

مود 814لصف 

اه 855تسرهف 

تایآ 855تسرهف 

تایاور 861تسرهف 

مالعا 894تسرهف 

عبانمو ذخآم  921تسرهف 

زکرم 924هرابرد 
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تیالو غورف 

باتک تاصخشم 

هیلع یلع  نینموـملاریما  یناگدـنز  یلیلحت  خــیرات  تیـالو : غورف  يدادرارق :  ناوـنع   - 1308 رفعج ، يزیربت ، یناحبـس  هسانـشرس : 
؛ یناحبـس رفعج  فلوم  هزئاـج / لـمکماک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تریـس  تیـالو : غورف  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  .ودرا  .مالـسلا 

تاصخشم .ق 1387 . م 1429 2008 ع ،)  ) تیب لـها  یناـهج  عمجم  مق : رـشن :  تاصخـشم  .یمظعا  يوـضر  رتـخا  نیـسح  مجرتـم 
یبا نب  یلع  عوـضوم :  .ودرا  تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   3-081-529-964-978 کـباش :  .ص   746 يرهاظ : 

هسانش .مجرتم   ، رتخا نیسح  یمظعا ، يوضر  هدوزفا :  هسانـش  .همانتـشذگرس  .ق --  40 ترجه -  زا  لـبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاـط
هرامش  297/951 ییوـید :  يدـنب  هدر  س2ف4046 1387   / BP37 هرگنک :  يدــنب  هدر  ع .)  ) تـیب لـها  یناـهج  عـمجم  هدوزفا : 

1190708 یلم :  یسانشباتک 

مَّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  مالَّسلا  هیلع  یلع  ماما  یگدنز  ( 21 _ 11  ) لّوا شخب 

راتفگشیپ

راتفگشیپ

یکـشخ هب  نآ  زا  یـشخب  نامز ، تشذـگ  اب  هک  تکرح ; یبو  مارآ  تسا  ییایرد  دـننام  هب  نارگلیلحت ، هاگدـید  زا  یناسنا ، هعماـج 
هب ار  نآ  هدیـشخب ، تکرح  مارآو ، نکاس  يایرد  نیا  هب  هک  يزیچ  اهنت  .ددرگ  دوبان  یّلک  هب  تّدـم ، ینالوط  رد  اـسب  هچ  هدـییارگ ،

ار اهیتشک  تشونرـسو  دنزاس  یم  اهجومو  دـنیآ  یم  اهدابو  اهنافوط.تسا  میالمو  دـنت  ياهنافوطو  اهداب  شزو  دراد ، یم  او  شورخ 
.زاـس یگدـنزو  شخب  تاـجن  رگید ، یخربو  نـیرفآ  گرمو  دننکــش  یتـشک  اـهجوم  یخرب  هـک  تساـج  نـیا  زاو.دــننز  یم  مـقر 
هاگو یتخبدبو  تکاله  هب  ار  اهنآ  هاگ  هک  دنتسه  يرشب  عماوج  نانیرفآ  جوم  نامه  زاس ، خیرات  ياهتیـصخشو  گرزب  نادرم  ، يرآ

هتسراوو كاپ  ناگدنیامنو  دنوادخ  گرزب  ناربمایپو  ینامسآ  ناربهر  دیدرت ، یبو  .دننک  یم  يربهر  یگشیمه  تداعـسو  تایح  هب 
هب نایمدآ  توعدو  قطنمو  درِخ  شرورپ  قیرط  زا  ار ، هعماج  یتشک  دوخریظن ، یب  ِتیادـه  ِجوم  اب  هک  دنتـسه  ینانیرفآ  جوم  ناـنآ ،

لحاس هب  نادیواج ، يارس  نتخاس 
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هـصرع هشیمه  ِنانیرفآ  تمظع  نیا  .دنزیر  یم  یپ  یناسناو  یهلا  ياه  هیاپ  ساسا  رب  ینّدمت  هدش ، نومنهر  يدـبا  یتخبکینو  تاجن 
هب هک  دـنروآ ; یم  ناغمرا  هب  یناسنا  عماوج  يارب  ار  تمارکو  تّزع  دوخ ، هنوگادـخ  ِیتیادـه  شور  اب  اهیتشزو ، اهیدـیلپ  اـب  راـکیپ 

.تسا هدش  يرشب  نّدمت  تفرشیپ  ثعاب  هتفرگ ، نتفکش  یمدآ  درخو  قطنم  تسا ، هدیـشخرد  یحو  رون  هک  اجنآ  ره  ، خیرات یهاوگ 
نآ هدز  تیرفع  هعماجو  دیشخرد  اهناسنا  یتسرپ  تبو  لهج  ِتملظ  لد  رد  هک  دوب  يرون  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 
هک تساهنّدـمت  نیرتابیزو  نیرترابرپ  ناگمه ، قیدـصت  هب  هک  داهن  یپ  ار  ینّدـمتو  تخاس  انـشآ  ّتیناـسنا  هتـشرف  اـب  ار  ناراـگزور 

میسرت یمالسا  هعماج  يارب  شترضح  هک  يریـسم  رد  ناناملـسم  رگا ، طقفو  رگاو.تسا ، هدیدن  دوخ  هب  ار  نآ  دننامه  ایند  نونکات ،
زا دنتشاد و  یمرب  ماگ  دوب ، هدومن 

هحفص 6 --------------- 

، نرق هدراهچ  نیا  تشذـگ  لالخ  رد  نونکات ، نیقی ، دـصو  نیقی  هب  دندیـشک ، یم  تسد  بّصعتو  ّتیناناو  یگتـسد ، ودو  فـالتخا 
ملظ رپ  ناهج  رد  ار  دوخ  تمظعو  دجمو  دندیچ  یمرب  یمالسا  دنمهوکـش  نّدمت  هکرابم  هرجـش  زا  يرتاراوگو  رتنیریـش  ياه  هویم 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) تبترم یمتخ  ربماـیپ  زادـگناج  تلحر  زا  سپ  هک  سوـسفا  نارازهو  سوـسفا  اّما.دـندوب  یم  ناـبهگن  داـسفو ،

رد كانرطخ  سبو  گرزب  یفارحناو  تشگ  هریچ  ناناملسم  زا  یـشخب  رب  یبلط ، ماقمو  یتسرپ  اوهو  يرگـشاخرپو ، لادج  ملـسو ،)
؟ دوب يور  هچ  زا  زور  نآ  هعماج  يدونشخان  یتسار ، هب  .دز  ناوارف  بیسآ  ار  يربهر  میقتـسم  ّطخو  دروآ  دیدپ  یهلا  تیاده  ریـسم 

دوب یماما  اب  تفلاخم  تهج  هب  نانآ ، يدونـشخانو  یـساپسان  یلب ، دندرک ؟ رایتخا  يرگنایغطو  یـساپسان  قیرط  ّتلع ، نیمادـک  هبو 
(، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک 
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ِدمآرس هک  نآ  اهتفلاخمو ، اهیساپسان  نیا  رابفساو  زیگنا  مغ  ماجنارسو  .دوب  هدرک  یفّرعم  نانآ  هب  فلتخم ، ياهدادیورو  اهتبسانم  رد 
مرکا ربمایپ  زا  دـعب  یهلا  ربهر  نیرتگرزب  هصالخو  ناّربدـمو ... ، نارادمتـسایس  نادنمـشنادو ، ناـملاع  ناـنمؤمو ، ناراـگزیهرپ  همه 

زور نآ  ياپون  یمالـسا  هعماج  قّرفت  زا  تسناوت  اهنتو  تسـشن  هناخ  جنک  رد  مامت  ِلاس  جـنپو  تسیب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
كرد یّتـح  هکلب  تخانـشن ، ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع اـهنت  هن  زور ، نآ  ناـهج  هک  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هبو.دروآ  لـمع  هب  يریگولج 

دننام هب  شترـضح  ریبعت  هب  هک  ینیـشن ، هشوگ  لاس  جنپو  تسیب  نآ  زا  سپ  اّما  .تشادن  زین  ار  گرزب  ماما  نآ  لیاضف  زا  يا  هشوگ 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يربهر  میقتـسم  ّطخ  زا  هعماج  تافارحنا  هک  یماگنه  دوب ، ولگ  رد  یناوختـساو  مشچ  رد  يراخ 

الاو تیـصخشو  یعقاو  ربهر  غارـس  هب  دـنروآ ، تسد  هب  ار  اه  هتفر  تسد  زا  ات  دـنتفای  یگداـمآ  ناناملـسمو  تشگ  راکـشآ  ًـالماک 
هللا یلـص   ) ربمایپ هک  هنوگ  نامه  ار  طسقو  لدـع  تموکح  هدیـشخب ، نایاپ  تافارحنا  هب  رگید ، راب  وا ، ات  دـنتفر  دوخ  گرزب  ّیبرمو 

هب زین  ناشیاو  دنداد  ( مالسلا هیلع   ) یلع اب  تعیب  تسد  سّدقم ، فده  نیا  اب  نانآ  هچ  رگا.دزاس  اپرب  تساوخ ، یم  ملسو ) هلآو  هیلع 
; درک تعیب  نانآ  اب  تساخ » اپ  هب  دیاب  طسقو ، لدع  تموکح  نتخاس  اپرب  يارب  هنیمز  ندش  مهارف  ماگنه   » هک دنوادخ  نامرف  مکح 

نیا زا  .دوبن  ریذپ  ناکما  نافرحنم  اب  لاتقو  داهج  اب  زج  نآ  میمرت  هک  دوب  هدرتسگو  عیسو  يردق  هب  یمالسا  هعماج  رد  فارحنا  یلو 
( نانکش نامیپ   ) ناثکان اب  دربن  زا  .دش  یلخاد  ياهگنج  هب  نتخادرپ  فرص  نامیا ، هوساو  درم  دار  نآ  ِتفالخ  نارود  ور ،
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همتاخ ناگتفر ) نوریب  نید  زا   ) ناقرام ندرک  نک  هشیر  ابو  دیدرگ  زاغآ 

هحفص 7 ---------------- 

تبرش ، ادخ هناخ  رد  خیرات ، هشیمه  درف  نیرت  یقـش  تسد  هبو  ناورهن ) جراوخ   ) یلخاد نانانمـشد  يایاقب  ّطسوت  ماجنارـسو  .تفای 
نایم هار  ندومیپ  رد  ار  دوخ  ياهبنارگو  تکرب  رپ  یگدنزو  .دوب  هدوشگ  ناهج  هب  هدید  ادخ  هناخ  رد  هک  نانچمه  دیـشون ، تداهش 

باتک نیا  هراب  رد  .دنارذگ   ] هفوک بارحمو  هبعک   [ سّدقم دبعم  ود  نیا 

.تثعب ات  تدالو  زا  _ 1 دومن : میـسقت  هرود  جنپ  هب  ناوت  یم  ار  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  نانمؤم ، ریما  یناگدـنز  عومجم 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر  زا  _ 4 ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  ات  ترجه  زا  .ترجه 3 _ ات  تثعب  زا  _ 2

یگدنز لصف ، جنپ  نیا  رد  .دـشاب  یم  قوف  ياه  هرود  يانبم  رب  رـضاح ، باتک  يدـنب  لصف  .تداهـش  ات  تفالخ  زا  .تفالخ 5 _ ات 
یب ياهسدحو  هغلابم  عون  ره  زا  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  ام  شالت  .تسا  هدش  نایب  دنتسمو ، ایوگ  تروص  هب  (، مالـسلا هیلع  ) ماما يداع 

ات ار  ذـخآمو  رداصم  هکلب  ّلخم ; زاجیا  هنو  دـشاب  ّلمم  بانطا  هن  یلـصا ، رداصم  هب  عاـجرا  هک  میا  هدیـشوک.مییوج  يرود  ساـسا 
رـشنو عبط  زا  هدنراگن  هک  ینامز  .میا  هدرک  نایب  تیافک ، ردق  هبو  دـشابن ، روآ  لالم  نابز  یـسراف  ناگدـنناوخ  عون  يارب  هک  ییاج 

رپ یناگدـنز  تفرگ  میمـصت  تشگ ، غراف  ملـسو [) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یناگدـنز  لـماک  هرود   [ ّتیدـبا غورف  باـتک 
رد ریرحت  هتـشر  هب  باتک ، نامه  هویـش  اب  قباطم  زین  ار  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ناـهج ، نایعیـش  ياوشیپ  نیتسخن  راـختفا 

رد ترضح ، نآ  یناگدنززا  شخب  راهچو  دیدرگ  قیفر  زین  قیفوت  هناتخبشوخ  هک  دروآ 
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هّجوتم ار  هدنـسیون  رکف  یمالـسا ، بالقنا  یـسایس  زاب  ياضف  رد  يداحلاو  یفارحنا  بتاکم  شیادـیپ  یلو.تشگ  رـشتنم  دـلج  کی 
نب یلع  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  سّدـقم  ناتـسآ  رد  تمدـخ  همادا  زا  ار  واو  دومن  مسیـسکرام  اب  هزرابم  صخألاب  ، تافآ نیا  اب  هزرابم 

یناگدنز زا  مششو  مجنپ  شخب  فیلأت  هبو  تشگ  بیـصن  یقیفوت  رگید  راب  یتّدم ، زا  سپ  ، اّما.تشادزاب مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبا 
نارود نیرت  هزاوآرپو  نیرتساّسح  هک  ترضح  نآ 

--------------------

هحفص 8

یشراگن بلاق  ردو  دنتـسمو ، یلیلحت  تروص  هب  ار  راوگرزب  ماما  نآ  یگدنز  لماک  هرود  تسناوتو  تخادرپ  تسا ، ناشیا  یگدنز 
راکذت .دیامن  شترضح  سّدقم  ناتسآ  میدقت  راگزور ، نیا  گنهرف  اب  بسانتم 

میسرت ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما یـصخشو  يداع  یگدنز  دش ، رکذ  هک  روط  نامه  رـضاح ، باتک  تسا : مزال  يا  هتکن  رّکذت  اجنیا  رد 
، اه هباطخو  اه  هبطخ  بقانمو ، لیاضف  ییاسراپو ، دهز  شنادو ، ملع  نوچمه : ترضح ، نآ  یگدنز  زا  رگید  لوصف  یلو  دنک ; یم 
، تامارکو تازجعم  نانآ ، تشذگرـسو  ناشیا  ِنارایو  باحـصا  تارظانمو ، تاجاجتحا  راصق ، تاملکو  اهدـنپ  اـه ، هماـنو  لـئاسر 
هب کـیره  تاـعوضوم ، نیا  هک  تسا ; هتفرگن  رارق  یـسرربو  ثحب  دروـم  باـتک  نـیا  رد  ...و  لوـقعلا  ّریحم  ياـهیروادو  اـهتواضق 
هک تسا  فرتعم  رتماـمت ، هچره  تحارـص  اـب  تیـالو ، غورف  باـتک  هدـنراگن  .دـبلط  یم  هناگادـج  یباـتکو  رگید  یلاـجم  ییاـهنت ،
رد هک  دراد  راختفا  یلو ، .دیامن  میسرت  قاروا  نیا  رد  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  ینارون  هرهچ  زا  نشور  یخرمین  یّتح  تسا  هتـسناوتن 
هچ اّما  .ددرگن  شبیـصن  زین  نامز  ِفسوی  نآ  زا  ییوم  رات  ، كدنا ياهب  نیا  هب  هک  دنچره  تسا ، هدمآ  رد  فسوی  نارادیرخ  فیدر 

قداص ماما  هسسؤم  مق _  یناحبس  رفعج  ُنُفُّْسلا  یِهَتْشَت  اِمب ال  ُحایِّرلا  يِرَْجت  ُهُکِرُْدی ***  ُءْرَْملا  یّنَمَتَی  ام  ُّلُک  ام  هک : دنک 
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ش _. 1368 ه  / نمهب ق 22  /1410 ه ._ بجر / 15 مالسلا ) هیلع  )

لوا شخب 

لّوا شخب 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب  زا  لبق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یناگدنز 

هحفص 11 هحفص 10 --------------------------  -------------------------- 

ناشنانمشدو ناتسودو  گرزب  نادرم 

نانآ هار  رد  هک  دننک  یم  ادیپ  یناتسود  دوش ; یم  رایـسب  داضتم  هاگو  توافتم  ياهیریگعـضوم  ناهج  گرزب  ياهتیـصخش  هراب  رد 
اه هجنکش  نیرت  تخسو  اهتتامش  نیرتدب  یتسود  ساپ  هبو  دننک  یم  ناشیا  يادف  ار  دوخ  یتسه  راو  هناورپو  دنـسانش  یمن  اپ  زا  رس 

ِینمشد زا  تسد  دنوش  یمن  رضاح  هجو  چیه  هب  هک  زوت  هنیکو  جوجل  دننک  یم  ادیپ  ینانمـشد  ًالباقتمو.دنوش ، یم  اریذپ  ناج  هب  ار 
یمن يزرمو  ّدح  هک  دریگ  یم  تعسوو  تّدش  نانچ  هاگ  دارفا  نیا  ِینمشدو  یتسود  .دنریگ  شیپ  ار  افصو  حلص  هارو  دنرادرب  دوخ 
لماک ِیگتـسب  ذوفن  نیا  هنمادو  تّدش.دشک  یم  نماد  زین  رگید  ياهناکمو  دعب  ياهنامز  هبو  ددرون  یم  رد  ار  ناکمو  نامزو  دسانش 
دروم مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هزادنا  هب  سک  چیه  ناهج  گرزب  ياهتیـصخش  نایم  رد  .دراد  ناسنا  تیـصخش  ّولعو  تمظع  هب 

ياهتیـصخش نایم  زا  .تسا  هتفرگن  رارق  فلاخم  بطق  ود  هجوت  ّلحم  عفدو ، بذج  هنحـص  رد  هدـشن ، عقاو  ضیقنو  دـض  ياهیرواد 
يو اریز  تسناد ، ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  دننام  ثیح  نی  زا ا  ناوتب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  طقف  دیاش  یناسنا  میظع 
نایم تهباشم  عون  کی  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  داضتم  ًالماک  هورگ  ود  هّجوت  ینمـشدو ، یتسود  ورملق  رد  زین ،

مّسجم يادخ  نامه  ناهج ، نایحیسم  بلاغ  رادنپ  هب  حیسم ، ترضح  .دوش  یم  هدهاشم  ینامسآ  ربهر  ود  نیا 

هحفص 12 -------------------------- 

ناگدنب تاجن  يارب  هک  تسا  دّسجتمو 
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ّتیهوـلا زج  نایحیـسم ، هّماـع  رظن  رد  وا  دـش ! بولـصم  ماجنارـسو  دـمآ  نیمز  هـب  مدآ ) ترـضح   ) ردـپ زا  یثوروـم  هاـنگ  زا  دوـخ 
مهتم ییوگغوردو  ارتفا  هب  ار  ترـضح  نآ  هتفرگ ، رارق  داضتمًالماک  حاـنج  رد  ناـیدوهی  ناـنآ ، ربارب  رد  .درادـن  يرگید  تیـصخش 
هراـب رد  يداـضت  نینچ  کـی  .دـنا  هداد  تبـسن  وا  كاـپ  رداـم  هب  دراد ، مرـش  نآ  رکذ  زا  ملق  هک  ار ، تـمهت  نیرتعینـشو  دـنا  هدرک 
رورـس هقالع ، طرف  زا  رکف ، ِیهاتوکو  تیفرظ  ِیمک  تهج  هب  یهورگ.تسا  هتـشاد  دوجو  هراومه  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هتفرگ وا  ییادخ  هاوگ  تسا  هدش  رهاظ  یگدنز  لوط  رد  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ییاهتمارک  هدرب ، الاب  تیهولا  ماقمات  ار  ناتـسرپاتکی 

ياج .دننک  یم  يوریپ  نانآ  برـشم  زا  يدایز  دارفا  نونکا  مهو  دنا  هداهن  دوخ  رب  ار  يوَلَع »  » سّدـقم مان  هنافـسأتم  هورگ ، نیا  .دـنا 
یلع ترضح  یعقاو  هرهچو  دنک  يرادرب  هرهب  راشرس  فطاوع  نیا  زا  تسا  هتسناوتن  نونکات  هعیش  ِیغیلبت  هاگتـسد  هک  تسا  فسأت 

رد يزابناج  راختفا  دوخ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  یتسرپاتکیو ، دیحوت  طارص  هب  ار  ناشیاو  دنایامنب  نانآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  )
وا توادع  يا  هتسد  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما ِيرهاظ  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  زا  هورگ ، نیا  ربارب  رد  .دوش  نومنهر  تشاد ، ار  هار  نآ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .دـندمآ  رد  بصاون » و« جراوخ »  » ماـن هب  ییاـههورگ  تروص  هب  یتّدـم  زا  سپو  دـنتفرگ  لد  هب  ار 
یلع ترضح  هب  دوخ  نانخس  زا  یکی  ردو  دوب  هاگآ  ًالماک  نینمؤملا  ریما  تموکح  نامز  رد  فرحنم  حانج  ود  نیا  روهظ  زا  ملسو )

یهورگ : دنوش یم  كاله  وت  هار  رد  هورگ  ود  ( 1 «.) لاق ٌضِْغبُم  لاغ َو  ٌّبُِحم  ِناْنثا : َکیف  َکَلَه  : » دومرف نینچ  ( مالسلا هیلع  )
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.دنزرو ینمشد  وت  اب  هک  یهورگو  دننک  ولغ  وت  هراب  رد  هک 

--------------------------

.تسا ّیف » کیف ،»  » ياج هب  ; 117 هرامش راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 13 -------------------------- 

ود نیا  هک  تسا  یناکم  نآو  دراد  دوجو  مالسلا ) هیلع   ) حیسم ترضحو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نایم  زین  رگید  تهباشم  کی 
سدقملا تیب  زا  ریغ  هک  « ) مْحَّللا تیب   » مان هب  یسّدقم  نیمزرس  رد  مالسلا ) هیلع   ) حیسم .دندوشگ  ناهج  هب  هدید  اجنآ  رد  تیصخش 

هّکم سّدقم  نیمزرـس  رد  ناگدازآ  رورـسو.تفای  يرترب  عون  کی  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  ریاس  رب  ظاحل  نیا  زاو  دـمآ  ایند  هب  تسا )
دیـشون تداهـش  تبرـش  زین  هفوک ) دجـسم   ) ادخ هناخ  رد  اضق  زاو  دوشگ  ناهج  هب  هدید  زیمآ  زاجعا  روط  هب  هبعک ، ادخ ، هناخ  ردو 

هتفگ وا  فـصو  رد  هک  تسا  هتـسیاشو  دوـب  هقباـس  یب  ًـالماک  هک  دـش  یماـتخ » نـسح   » زا رادروـخرب  عَـلطم » نـسُح   » نآ ربارب  ردو 
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تیصخش  ثلثم  وا .» ماتخ  نسحو  علطم  نسح  هب  مزان  :» دوش

دراد ییازس  هب  ریثأت  تیصخش  نّوکتو  داقعنا  رد  کیره  هک  تسا  مهم  لماع  هسزا  لکشتم  يدرف  ره  تیصخش  ناسانشناور ، رظن  زا 
هس نیا  .دیآ  یم  دیدپ  رگیدکی  هب  علـض  هس  نیا  نتـسویپ  زا  هک  تسا  یثلثم  نوچمه  ناسنا  رکفت  زرطو  تافـصو  تایحور  ییوگو 
هب وا  تسپو  یلاع  تایحورو  یمدآ  دـبو  بوخ  تافـص  یگدـنز  طیحم  شرورپو 3 _ شزوـمآ  تثارو 2 _ _ 1 زا : دـنترابع  لماع 

تافـص اهنت  هن  ام  نادنزرف  : هکنیا هاتوک  نخـس  تثارو  لماع  هراب  رد  .دنک  یم  ومنو  دشرو  دوش  یم  يزیر  یپ  لماع  هس  نیا  هلیـسو 
تثارو قیرط  زا  زین  ردامو  ردپ  ِینطاب  تافصو  تایحور  هکلب  دنرب ، یم  ثرا  هب  ام  زا  هفایقو ، لکش  دننام  ار ، يرهاظ 
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لیکشت ار  ناسنا  تیصخش  رگید  علض  ود  هک  طیحمو ، شرورپو  شزومآ  .دوش  یم  لقتنم  نانآ  هب 

هحفص 14 -------------------------- 

ردـپ زا  كدوک  هک  یتافـص  تیبرت  ایو  هداهن  تعیدو  هب  یمدآ  داـهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  یلاـع  يایاجـس  شرورپ  رد  دـنهد ، یم 
هک اسبو  .دـهد  رییغت  ار  یـسالک  ایو  یکدوک  تشونرـس  دـناوت  یم  راگزومآ  کی  .دـنراد  یمهم  شقن  تسا  هدرب  تثارو  هب  ردامو 

مّلسم نانچ  یمدآ  تیصخش  هب  نداد  لکش  رد  لماع  ود  نیا  تردق  .دزاس  یم  هدولآ  ار  كاپ  دارفا  ایو  كاپ  ار  هدولآ  دارفا  طیحم ،
هناـگ هس  روـما  نیا  يارو  رد  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  هتبلا  .مـیناد  یم  زاـین  یب  نآ  هراـب  رد  حیـضوت  زاار  دوـخ  هـک  تـسا  نـشورو 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  یثوروم  ِتیصخش  .تسا  هتفرگ  رارق  ناسنا  تساوخو  هدارا  اهنآ  رب  ّطلسمو  فِرشمو 

رـسارس .دوب  مشاه  ینب  سیئرو  هکم )  ) ءاحطب گرزب  بلاطوبا.دوشگ  ناهج  هب  هدـید  بلاطوبا  نوچ  يردـپ  بلـص  زا  ناـنمؤم  ریما 
دبع هک  يزور  ناـمهرد  .دوب  دـیحوت  نییآ  هار  رد  يراکادـفو  يزاـبناج  رهمو ، تفوطع  شـشخبو ، تحامـس  زا  ینوناـک  وا ، دوجو 

تـسارح بلاـطوبا  دـعب ، لاـس  ودو  لـهچ  اـت  زور  نآ  زا  .تشاد  ماـمت  لاـس  تشه  ترـضح  نآ  تشذـگ ، رد  ربماـیپ  ّدـج  بلّطملا 
نییآ شرتسگ  هک  ربمایپ  سّدـقم  فدـه  هار  رد  يریظن  یب  هقالعو  قشع  ابو  تفرگ  هدـهع  رب  رـضحو ، رفـس  رد  ار ، ربمایپ  تظافحو 

تـسا هدـش  سکعنم  بلاـطوبا  ناوید  رد  طوبـضم  راعـشا  زا  يرایـسب  رد  تقیقح  نیا  .درک  يراکادـفو  يزاـبناج  دوـب  یتسرپاـتکی 
دّمحم هک  دننادب  دیاب  تنیط  شوخو  كاپ  دارفا  ( 1  ) مَیْرَم نب  ِْحیِسَْملا  یسوُمَک َو  ٌِّیبَن  ًادَّمَُحم ***  َّنَأ  ِساّنلا  ُرایِخ  ْمَْلعَِیل  نوچمه : ;

یسیعو یسوم  نوچمه  تسا  يربمایپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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(2) ُبتُْکلا ِلَّوَأ  یف  َّطُخ  یسوُمَک  ًالوُسَر  ًادّمَُحم ***  انْدَجَو  ّانَأ  اوُمَْلعَت  َْملَأ  نینچمه : مالسلا .) امهیلع  )

--------------------------

ج4،ص 37. نایبلا ، عمجم   . 1

ج4،ص 37. نایبلا ، عمجم   . 2

هحفص 15 -------------------------- 

ياهباتک هحولرس  رد  وا  يربمایپو  تسا  ینامـسآ ) يربمایپ   ) یـسوم نوچمه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم هک  دیناد  یمن  ایآ 
، دش رجنم  نازوسو  کشخ  يا  هرد  نایم  رد  مشاه  ینب  مامت  ندش  ینادنز  هب  هک  يراکادف ، نینچ  کی  تسا ؟ هدش  هتشون  ینامـسآ 

یمن يدام  لماوع  ریاسو  يدـنواشیوخ  قیـالعو  دـشاب ، هتـشاد  تیونعم  هب  قیمع  هقـالعو  فدـه  هب  قشع  زج  يا  هزیگنا  دـناوت  یمن 
هجوت هک  تسا  دایز  يردق  هب  دوخ  هداز  ردارب  نییآ  هب  بلاطوبا  نامیا  لیالد  .دروآ  دـیدپ  ناسنا  رد  يراثیا  حور  نینچ  کی  دـناوت 

یقاب بلاطوبا  هراب  رد  فقوت  زرم  رد  اجیب ، تابّصعت  يور  زا  یهورگ ، هنافسأتم  .تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رظن  یب  ناقّقحم  هبطاق 
رد هک  یلیالد  زا  یئزج  رگا  هکنآ  لاح  .دنا  هدرک  یفرعم  نمؤم  ریغ  درف  کی  ار  وا  هدرب ، رتالاب  ار  تراسج  رگید  هورگو  دنا  هدـنام 

يارب وا  مالساو  نامیا  رد  تشاد ، یم  دوجو  يرگید  صخش  هراب  رد  تسا  دوجوم  ثیدحو  خیرات  ياهباتک  رد  بلاطوبا  مالسا  هراب 
! دزاس نشور  ار  یضعب  بولق  تسا  هتسناوتن  لیالد  همه  نیا  ارچ  هک  دناد  یمن  ناسنا  اّما  دنام ، یمن  یقاب  کشو  دیدرت  ياج  يدحا 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  ردام  تیصخش 

نییآ زا  تثعب  زا  شیپو  دروآ  ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  تسا  یناـنز  نیتسخن  زا  يو.تسا  مشاـه  دـنزرف  دـسا  رتـخد  همطاـف ، يو ، رداـم 
ار مارحلا  دجـسم  هار  نامیاز  درد  نتفای  تّدـش  ماـگنه  هب  هک  تسا  ینمادـکاپ  نز  ناـمه  وا  .درک  یم  يوریپ  ( مالـسلا هیلع   ) میهاربا

تفرک شیپ 
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هب زینو  دنا  هدـش  لزان  وت  فرط  زا  هک  ییاهباتکو  ناربمایپو  وت  هب  ادـنوادخ ، تفگ : نینچو  تخاس  کیدزن  هبعک  راوید  هب  ار  دوخو 
یکدوک ّقح  هبو  تخاس  ار  هناخ  نیا  هک  یسک  مارتحا  ساپ  هب  اراگدرورپ ! مراد ، خسار  نامیا  هناخ  نیا  هدنزاس  میهاربا  مّدج  نخس 

هناخ دراو  يزیمآ  زاجعا  تروص  هب  همطاف  هک  تشذـگن  يا  هظحل  .اـمرف  ناـسآ  نم  رب  ار  كدوک  نیا  دـّلوت  تسا ، نم  مِحر  رد  هک 
ردو دش  ادخ 

هحفص 16 -------------------------- 

لقن دوخ  ياهباتک  رد  باسنَا  ملع  نادنمـشنادو  هعیـش  ناخرومو  ناثدـحم  هبطاق  ار  گرزب  تلیـضف  نیا  ( 1) .درک لمح  عضو  اـجنآ 
.دنا هدناوخ  ریظن  یب  تلیضف  کی  ار  نآ  هدرک ، حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  يدایز  هورگ  زین  ننـست  لها  نادنمـشناد  نایم  رد.دنا  هدرک 

ریسفت بحاص  يدادغب  ِیسولآ  ( 3) .تسا هدیـسر  ام  هب  رتاوت  روط  هب  هبعک  لخاد  رد  یلع  تدالو  دـیوگ : یم  يروباشین  مکاح  ( 2)
هتفاین تسد  تلیـضف  نیا  هب  یـسک  نونکاتو  تسا  فورعمو  روهـشم  ناهج  لـلم  ناـیم  رد  هبعک  رد  یلع  دـّلوت  دـسیون : یم  فورعم 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ شوغآ  رد  ( 4) .تسا

ربماـیپ تثعب  زا  شیپ  ماـما  ِیگدـنز  ار  نآ  شخب  نیتسخن  مینک ، تمـسق  شخب  جـنپ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رمع  عومجم  هاـگره 
هب هدـید  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  يا  هظحل  اریز  دـنک ، یمن  زواجت  لاـس  هد  زا  شخب  نیا  رد  ماـما  رمع  .دـهد  یم  لیکـشت 

تلاسر هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  ربمایپو  دوب ; هتـشذگن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رمع  زا  لاس  یـس  زا  شیب  دوشگ  ناـهج 
تیصخش يریگ  لکش  نامه  شخب  نیا  رد  ماما  یگدنز  ثداوح  نیرتساسح  ( 5) .دش ثوعبم 

--------------------------

ج1،ص90. همغلا ، فشک   . 1

جورم دننام   . 2
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....و ص151 ج1 ، ءافشلا ، حرش  ص349/ ج2 ، بهذلا ،

ص483. ج3 ، مکاح ، كردتسم   . 3

ص15. يدنفا ، ِیقابلادبع  هدیصق  حرش   . 4

ار ترـضح  نآ  رمع  رادقمو  جنپو  تصـش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رمع  عومجم  هّمئألا  دیلاوم  باتک  رد  باشخ  نبا  دننام  یخرب   . 5
لاـس ياـفوتم  ) یلبرا یـسیع  نب  یلع  فورعم  خروـم  شراـگن  هّمغلا  فـشک  باـتک  هـب  .تـسا  هتـسناد  لاـس  هدزاود  تـثعب  زا  شیپ 

.دوش هعجارم  ص 65  ج1 ، ق ) _. 693ه

هحفص 17 -------------------------- 

زا یناسنا ، ره  يارب  رمع ، زا  شخب  نیا  .تسا  ربمایپ  هلیسو  هب  يو  تیصخش  ثلثم  زا  مّود  علض  قّقحتو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
ره شریذپ  هدامآ  يدیفس ، گرب  نوچمه  نس ، نیا  رد  كدوک  تیصخش  .دوش  یم  هدرمش  وا  ِیگدنز  هدنزراو  ساسح  ياه  هظحل 

كاـپ تاـیحور  هک  تسا  تصرف  نیرتـهب  ناراـگزومآو ، ناـیبرم  يارب  رمع ، زا  لـصف  نیاو  دوش ; یم  شقن  نآ  رب  هک  تسا  یلکش 
ياهـشزراو یناسنا  لوصا  اب  ار  واو  دـنهد  شرورپ  تسا  هداهن  تعیدو  هب  وا  داهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  ار  كدوک  قالخا  لیاضفو 

هیلع  ) یلع ترـضح  تیبرت  یلاع ، فده  نیمه  هب  مالـسا ، ردقیلاع  ربمایپ  .دـنزاس  انـشآ  هنادنمتداعـس  ِیگدـنز  مسرو  هارو  یقالخا 
هقالع اب  دروآ  ربمایپ  تمدـخ  ار  دازون  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  ردام  هک  یماگنه  .تفرگ  هدـهع  هب  وا  دـلوت  زا  سپ  ار  مالـسلا )

رارق وا  باوختخر  رانک  رد  ار  یلع  ترـضح  هراوهگ  هک  تساوخ  يو  زا  ربمایپ  .دـش  وربور  كدوک  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  ِدـیدش 
رد ار  یلع  ترـضح  هراوهگ  ربمایپ  اهنت  هن  .دـش  مأوت  ربمایپ  صاخ  فطل  اب  تسخن  ياهزور  زا  ماـما  یناگدـنز  تهج ، نیا  زا  دـهد 

رد ریشو  تسش  یم  ار  وا  ندب  زور  زا  یعقاوم  رد  هکلب  داد ، یم  تکرح  باوخ  عقوم 
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نیا تفگ : یمو  درـشف  یم  هنیـس  هب  ار  وا  یهاگ.تفگ  یم  نخـس  تفطالم  لاـمک  اـب  وا  اـب  يرادـیب  عقوم  ردو  تخیر ، یم  وا  ماـک 
تشاد یلع  ترضح  هب  هک  يا  هقالع  ببس  هب  .دوب  دهاوخ  نم  رتخد  رسمهو  ّیصوو  روایو  ّیلو  هدنیآ  ردو  تسا  نم  ردارب  كدوک 
ردارب نوچمه  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تفر  یم  رهـش  جراخ  هب  تدابع  يارب  هکم  زا  عقوم  رهو  دش  یمن  ادج  وا  زا  هاگ  چیه 

یلع ترـضح  تیـصخش  ثلثم  علـض  نیمّود  هک  دوب  نیا  اهتبقارم  نیا  زا  فده  ( 1) .درب یم  دوخ  هارمه  يدـنبلد  دـنزرف  ای  کچوک 
رد ربمایپ  زج  سک  چیهو  دریگ  لکش  وا  هلیسو  هب  تسا ، تیبرت  نامه  هک  مالسلا ،) هیلع  )

--------------------------

ص90. ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 1

هحفص 18 -------------------------- 

یم هدرک ، دای  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هدنزرا  تامدـخ  دوخ  نانخـس  رد  نانمؤم  ریما  .دـشابن  رثؤم  يریگ  لکـش  نیا 
ِهِرْجِح َو یف  ینَعَضَو  ِهَصیِـصَخلا ، َِهلِْزنَْملاَو  ِهَبیِرَْقلا  َِهبارَْقلِاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ْنِم  یعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  دیامرف :

نارای ياامش  ( 1) .ِهِینُمِْقُلی َُّمث  َءیَّشلا  ُغَضْمَی  َناک  ُهفْرَع َو  ینُّمُِشی  ُهَدَسَج َو  ِینُّسُِمی  ِهِشاِرف َو  یف  ینُُفنْکَی  ِهِرْدَص َو  یلِإ  ینُّمُـضَی  ٌَدلَو  اَنَأ 
یمو دیتسه  هاگآ  ًالماک  متـشاد  ترـضح  نآ  دزن  هک  یـصوصخم  ( مارتحا  ) ماقمو ادخ  لوسر  اب  نم  کیدزن  ِيدنواشیوخ  زا  ربمایپ ،

نم زا  دوخ  رتسب  رانک  ردو  تفرگ  یم  دوخ  هنیس  هب  ارم  مدوب  دازون  هک  یماگنه  ما ; هدش  گرزب  وا  رهم  رپ  شوغآ  رد  نم  هک  دیناد 
.تشاذگ یم  نم  ناهد  رد  اذغ  وا  و  مدرک ، یم  مامشتسا  ار  وا  شوخ  يوب  نمو  دیلام ، یم  نم  ندب  رب  تسدو  درک  یم  تیامح 
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درب یم  دوخ  هناخ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

ار ربمایپ  هّجوت  دریگ ، رارق  ادخ  لوسر  تیبرت  تحتو  دوش  گرزب  ربمایپ  هناخ  رد  وا  نید  گرزب  ّیلو  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  اجنآ  زا 
هلیاع اب  ربمایپ ، يومع  بلاطوبا.دش ، عقاو  هکم  رد  یبیجع  یلاسکشخ  دنسیون : یم  یمالـسا  ناخروم  .دراد  یم  فوطعم  راک  نیا  هب 

وگتفگ هب  دوـب  بلاـطوبا  زا  شیب  وا  ِیلاـم  تنکمو  تورث  هک  ساـبع ، دوـخ ، رگید  يوـمع  اـب  ربماـیپ  .دوـب  وربور  ینیگنـس  هـنیزهو 
راک رد  یشیاشگ  یطحق  ياهزور  رد  ات  دربب  دوخ  هناخ  هب  ار  بلاطوبا  نادنزرف  زا  یکی  مادکره  هک  دندرک  قفاوت  ود  رهو  تخادرپ 

(2) .دندرب دوخ  هناخ  هب  ار  یلع  ترضح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپو  ار  رفعج  سابع ، تهج  نیا  زا  .دیآ  دیدپ  بلاطوبا 

--------------------------

.هعصاق هبطخ  ص182 ، ج2 ، هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

ص236. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2

هحفص 19 -------------------------- 

قفومو درب  رایـسب  ياه  هرهب  وا  یناسنا  لیاضفو  قالخا  نمرخ  زا  تفرگ  رارق  ربمایپ  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  نانمؤم  ریما  هک  راب  نیا 
ياه تبقارمو  مایا  نینچ  هب  دوخ  نانخـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـسرب  دوخ  لاـمک  جرادـم  نیرتیلاـع  هب  ربماـیپ  يربهر  تحت  دـش 

ِءاِدْتقِالاب ینُُرمْأَیَو  ًامَلَع  ِِهقالْخَأ  ْنِم  مْوَی  َّلُک  یل  ُعَفْرَی  ِمُأ  هّ ََرثَأ  ِلیـصْفلا  َعابِّتا  ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََقلَو  دـیامرف : یم  هدرک ، هراشا  ربمایپ  صاخ 
هب ار  دوخ  ِیقالخا  لیاضف  زا  یکی  زور  ره  متفر ; یم  ربمایپ  ِیپ  رد  دور  یم  دوخ  ردام  لابند  هب  هک  يا  هقاـن  هّچب  ناـس  هب  نم  ( 1) .ِِهب

راغ رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .منک  يوریپ  نآزا  هک  داد  یم  روتسدو  درک  یم  میلعت  نم 
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ارح

تدابع هب  ارح  راغ  رد  ار  مامت  هام  کی  هلاس  همه  دوش ، تلاسر  هب  ثوعبم  هکنآزا  شیپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ 
درک یم  فاوط  ار  ادـخ  هناخ  راب  تفهو  تفر  یم  مارحلا  دجـسم  هب  هرـسکیو  دـش  یم  ریزارـس  هوک  زا  هام  ناـیاپ  ردو  تخادرپ  یم 
یلع ترـضح  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  يدـیدش  تیانع  اب  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  .تشگ  یم  زاـب  دوخ  لزنم  هب  سپـسو 

یم ناشن  نیارق  تفگ ؟ یم  كرت  تّدـم  نیا  رد  ار  وا  ای  درب  یم  شیاینو  تداـبع  بیجع  لـحم  نآ  هب  دوخ  هارمه  ار  وا  اـیآ  تشاد 
ار وا  يزور  زگره  درب  دوخ  هناخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  زا  دـهد 

یم نابایبو  هوک  هبو  دـش  یم  جراخ  رهـش  زا  ربمایپ  هاگره  هک  دوب  هارمه  ربمایپ  اب  ناـنچنآ  یلع  دنـسیون : یم  ناـخروم.تفگن  كرت 
(2) .درب یم  دوخ  هارمه  ار  وا  تفر 

--------------------------

ص182. ج2 ، هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

ص208. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 20 -------------------------- 

ماقم هب  ار  وا  دـش و  لزان  ربمایپ  رب  راب  نیتسخن  يارب  لیئربج  یتقو  هک  تسا  یکاـح  حیحـص  ثیداـحا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
.دوب هتفر  ارح  هوک  هب  تدابع  يارب  ربمایپ  هک  دوب  هام  نامه  ياهزور  زا  زور  نآ.دوب  شترضح  رانک  رد  یلع  تخاس  رختفم  تلاسر 

هوک رد  لاس  ره  ربمایپ  ( 1 «.) ...يْریغ ُهارَی  الو  ُهارَأَف  ءارَِحب  هَنَس  ِّلُک  ِیف  ُرِواُجی  َناک  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  هراب  نیا  ددوخ ر  نانمؤم ، ریما 
هلمج نیا  .دید  یمن  ار  وا  یسک  نم  زجو  تخادرپ  یم  تدابع  هب  ارح 
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رد ربمایپ  ترواجم  هکنیاو  هتـشذگ  ِنیارق  یلو  دـشاب  تلاسر  زا  سپ  نارود  رد  ارح  رد  ربمایپ  ترواجم  هب  رظاـن  دـناوت  یم  هچ  رگا 
یلع ترضح  یناسفن  تراهط  .تسا  تلاسر  زا  لبق  نارود  هب  رظان  هلمج  نیا  هک  دنک  یم  دییأت  تسا  هدوب  تلاسر  زا  لبق  ًابلاغ  ارح 

ياونـش شوگو  ذـفان  هدـیدو  ساسح  بلق  اب  یکدوک ، نارود  ناـمه  رد  هک  دـش  ببـس  وا  زا  ربماـیپ  ریگیپ  شرورپو  مالـسلا ) هیلع  )
نیا رد  دوخ  ماما ، هکنانچ  تسین ; نکمم  اهنآ  ندینـشو  ندـید  يداـع  مدرم  يارب  هک  دونـشب  ار  یتاوصاو  دـنیبب  ار  ییاـهزیچ  دوخ ،
رانک ارح  رد  هک  یماـگنه  هب  یکدوک ، نارود  ناـمه  رد  نم  ( 2 «.) ِهَُّوبُّنلا َحـیر  ُّمُشَأ  َِهلاسِّرلا َو  ِیْحَولا َو  َرُون  يرَأ  : » دـیامرف یم  هنیمز 
ماما .مدرک  یم  مامـشتسا  وا  زا  ار  تّوبن  كاپ  يوبو  مدـید  یم  دوب  ریزارـس  ربماـیپ  يوس  هب  هک  ار  تلاـسرو  یحو  رون  مدوب ، ربماـیپ 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص

--------------------------

(. هعصاق )187 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 1

تایاور رد  هک  يزومرم ، تروص  هب  ار  یبیغ  ياهادصو  یحو  دـسرب  تلاسر  ماقم  هب  ادـخ  فرط  زا  مالـسا  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ   . 2
ص197. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .درک  یم  كرد  تسا ، هدش  نایب 

هحفص 21 -------------------------- 

ربمایپ یحو  ِیّقلت  تفگشو  گرزب  هظحل  رد  .دینش  یم  ار  یحو  هتشرف  يادصو  تلاسر  رون  مالسا  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  نانمؤم  ریما 
نم ثراوو  ّیـصو  وت  یلو  یتشاد ، ار  توبن  ماـقم  ِیگتـسیاش  وت  نم  زا  سپ  مدوبن  ناربماـیپ  متاـخ  نم  رگا  دومرف : یلع  ترـضح  هب 
یم نـینچ  یکدوـک  نارود  رد  یبــیغ  ياهادــص  ندینــش  هراــب  رد  ناــنمؤم  ریما  ( 1) .یناـیقتم ياوشیپو  ایـصوا  رورـس  وـت  یتـسه ،

يادص ربمایپ  رب  یحو  لوزن  ماگنه  : دیامرف
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تـسا نیا  شا  هلان  ّتلعو  تسا  ناطیـش  هلان  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  مدرک  ضرع  ادـخ  لوسر  هب  دیـسر ; نم  شوگ  هب  يا  هلان 
: تفگو درک  یلع  ترـضح  هب  ور  ربمایپ  سپـس  .دـش  دـیمون  دوش  عقاو  شتـسرپ  دروم  نیمز  يور  رد  هکنیا  زا  نم  تثعب  زا  سپ  هک 

يونش یم  منیب  یمو  مونـش  یم  نم  هک  ار  هچنآ  وت  ( 2 «.) ٌریزََول َکَّنِکل  ِّیبَِنب َو  َتَْسل  َکَّنَأ  ّالِإ  يرَأ ، ام  يَرت  ُعَمْسَأ َو  ام  ُعَمْـسَت  َکَّنِإ  »
 *** .یتسه نم  روایو  ریزو  هکلب  یتسین  ربمایپ  وت  هکنیا  زج  ینیب ، یمو 

--------------------------

ص310. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 23 .هعصاق  هبطخ  هغالبلا ، جهن   . 2

مّود شخب 

ترجه زا  لبقو  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  یگدنز 

هحفص 25 هحفص 24 --------------------------  -------------------------- 

ترجه زا  لبقو  مَّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 58 _ 23  ) مّود شخب 

لوا لصف 

لّوا لصف 

دروآ مالسا  هک  یسک  نیتسخن 

هدزیس زا  هرود  نیا  .دهد  یم  لیکشت  ترجه  زا  لبقو  تثعب  زا  سپ  نارود  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یناگدنز  زا  مّود  شخب 
طاقن .تشاد  هدـهعرب  ار  یفیلاکتو  دوب  ربمایپ  رـضحم  رد  تّدـم  نیا  مامت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضحو  دـنک  یمن  زواجت  لاس 

ترضح زج  یسک  ببیصن  خیرات  لوط  رد  هک  یتاراختفا  دش  ماما  بیصن  هک  تسا  تاراختفا  هتشر  کی  هرود ، نیا  ساسحو  بلاج 
رد يو  ندوب  ماگـشیپ  یگدـنز ، زا  شخب  نیا  رد  يو  راختفا  نیتسخن  .تسا  هتفاین  تسد  اهنآ  رب  يدـحا  هدـشن ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هب ندیورگو  مالسا  نتفریذپ  رد  ندوب  مدقـشیپ  ( 1) .دوب شیوخ  هنیرید  مالسا  راهظاو  زاربا  رتحیحـص ، ترابع  هبو  مالـسا ، نتفریذپ 

یناسک دراد  یم  مالعا  ًاحیرص  هدرک ، هیکت  نآ  رب  دیجم  نآرق  هک  تسا  يروما  زا  دیحوت  نییآ 
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نآرق صاخ  هجوت  ( 2) .دنتسه مدقشیپ  زین  یهلا  تمحر  هب  لینو  قح  ياضر  بسک  رد  دنا ، هدوب  ماگـشیپ  مالـسا  هب  شیارگ  رد  هک 
هار رد  ار  دوخ  لامو  ناجو  هدروآ  نامیا  هکم  حـتف  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  یتح  هک  تسا  يّدـح  هب  مالـسا » رد  تقبـس   » عوضوم هب 

رب دنا  هدرک  راثیا  ادخ 

--------------------------

.دیناوخ یم  ثحب  نایاپ  رد  ار  بلطم  نیا  حیضوت   . 1

(. :10و11 هعقاو (.) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا *  َنوُِقباّسلاَو  :) دیامرف یم  هک  اجنآ   . 2

هحفص 26 -------------------------- 

مالـسا ردص  ناناملـسم  هب  دسر  هچ  (; 1) تـسا هداد  يرترب  دـنا  هدرک  داـهجو  هدروآ  ناـمیا  ناـیّکم  رب  يزوریپ  زا  سپ  هـک  يدارفا 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپو تفرگ  ماجنا  ترجه  متشه  لاس  رد  هکم  حتف  هکنیا : حیضوت  .هنیدم  هب  ترجاهمزا  شیپ  مالـسا  هب  شیارگو 

هک تسا  نیا  هکم  حتف  زا  شیپ  ناناملسم  نامیا  ِيرترب  تلع.دوشگ  ار  ناتسرپ  تب  مکحم  ژد  تثعب  زا  سپ  لاس  هدجه  ملسو ) هلآو 
کی تروص  هب  ناتسرپ  تب  هاگیاپ  زونهو  دوب  هدیسرن  تموکحو  تردق  هب  هریزج  هبش  رد  مالسا  هک  دندروآ  نامیا  ینامز  رد  نانآ 
ربمایپ ترجاهم  رثا  رب  ناناملـسم ، هچ  رگا  .درک  یم  دـیدهت  رایـسب  تارطخ  ار  ناناملـسم  لامو  ناجو  دوب  یقاب  ریذـپان  تسکـش  ژد 

ياهدروخرب زا  يرایـسب  ردو  دندوب  رادروخرب  یبسن  تردق  کی  زا  مالـسا ، هب  هنیدم  رواجم  لیابقو  جرزخو  سوا  شیارگو  هکمزا 
یصاخ شزرا  زا  لامو  ناج  لذبو  مالـسا  هب  ندیورگ  هک  یتیعقوم  رد  .دوب  هدشن  عفترم  یلک  هب  رطخ  یلو  دندش ، یم  زوریپ  یماظن 

دیاب دوبن  نمشد  يورین  زج  ییورینو  شیرق  تردق  زج  یتردق  هک  راک  زاغآ  رد  مالسا  هب  رهاظتو  نامیا  زاربا  ًاعطق  دشاب ، رادروخرب 
نیا زا  .دشاب  هتشاد  يرتشیبو  رتالاب  شزرا 
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نآ اب  یتلیضف  چیه  هک  دش  یم  بوسحم  یتاراختفا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  نایمو  هکم  رد  مالسا  هب  تقبس  رظن ،
راـتفر هک  دیـسرپ  مالـسا ، ردـص  هدیـشک  رجز  ناملـسم  نیمـشش  باـبخ ، زا  دوـخ  تفـالخ  ماـّیا  زا  یکی  رد  رمع  .درک  یمن  يربارب 

داد ناـشن  هفیلخ  هب  ار  دوخ  تشپ  ِیگتخوسو  رجز  راـثآو  درک  نوریب  نت  زا  ار  دوـخ  نهاریپ  يو  .دوـب  هنوـگچ  وا  اـب  هّکم  ناکرـشم 
دنتخورفا یم  رب  یشتآ  هاگو  دنتشاد ; یم  شهاگن  هکم  نازوس  باتفآ  ریز  رد  اهتعاسو  دندناشوپ  یم  وا  رب  ینهآ  هرز  اهراب  : تفگو

ِنآ زا  يونعم  ِيرتربو  گرزب  تلیـضف  ًامّلـسم  يراب ، ( 2) .دوش شوماخ  شتآ  اـت  دندیـشک  یمو  دـندنکفا  یم  شتآ  يور  هب  ار  واو 
هار رد  هک  تسا  يدارفا 

--------------------------

(10: دیدح (.) اُوَلتاق ُدْعب َو  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیّذلا  َنِم  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاقَو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يوَتْسَی  ال   . ) 1

ص 99. ج2 ، هباغلا ، دسُأ   . 2

هحفص 27 -------------------------- 

هیلع  ) یلع ترــضح  زا  رتماگــشیپ  یــسک  .دـنتفریذپ  یم  لد  میمــص  زاو  دـندیرخ  یم  ناـج  هـب  ار  يا  هجنکــشو  رجز  ره  مالــسا 
دوبن ( مالسلا

دش ثوعبم  تلاسر  هب  هبنش  ود  زور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دننک  یم  لقن  ناسیون  خیراتو  ناثّدحم  زا  يرایـسب 
هیلع  ) یلع ترـضح  تقبـس  هب  دوـخ  مرکا ، لوـسر  هـمه ، زا  شیپ  ( 1) .دروآ ناـمیا  زور  نآ  يادرف  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضحو 

ضوح رد  نم  اـب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : نینچ  هباحـص  یمومع  عمجم  ردو  درک  حیرـصت  مالـسا  رد  مالـسلا )
یلص  ) مرکا ربمایپ  زا  لوقنم  تایاورو  ثیداحا  ( 2) .تسا بلاط ، یبا  نب  یلع  مالسا ، رد  امش  ِنیرتمدقشیپ  دنک  یم  تاقالم  رثوک ) )

هلآو هیلع  هللا 
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نارگید رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تقبس  هراب  رد  ناخرومو  ناثّدحم  ءارآ  زینو  ام ، گرزب  نایاوشیپو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریماو  ملسو )
لقنو ماما  دوخ  نانخـس  هب  اـهنت  رظن ، نیا  زا  ( 3) .درادـن ار  اهنآ  همه  لقن  شیاجنگ  ام  باتک  تاحفـص  هک  تسا  دایز  يا  هزادـنا  هب 

ال ُرَبْکَألا ، ُقیّدِّصلا  اَنَأ  َوِهّللا  ِلوُسَر  وُخَأ  ِهّللا َو  ُْدبَع  اَنَأ  : » دـیامرف یم  نانمؤم  ریما  .مینک  یم  افتکا  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  ناتـساد  کی 
رداربو ادخ  هدنب  نم  ( 4 «.) ُهَعَم یّلَص  ْنَم  ُلَّوَأ  اَنَأ  َنِینِس َو  ِْعبَِسب  ِساّنلا  َْلبَق  ِهّللا  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَص  ْدََقلَو  يرتْفُم  ٌبِذاک  ّالِإ  يدَْعب  اُهلوُقَی 

زج نم  زا  سپ  ار  نخس  نیا  مگرزب ; قیّدصو  ربمایپ 

--------------------------

ص32. ج3 ، باعیتسالا ، ص112 ; ج2 ، مکاح ، كردتسم  .ِءاثَُلثلا _  َمْوَی  ٌِّیلَع  َمَلْسَأ  ِْنیَْنثِالا َو  َمْوَی  ُّیبَّنلا  َثُِعب   . 1

ص 136. ج3 ، مکاح ، كردتسم  .ِبلاط _  یبَأ  ُنب  ُِّیلَع  ًامالْسِإ  ْمُُکلَّوَأ  ِضْوَْحلا  یَلَع  ًادِراو  ْمُُکلَّوَأ   . 2

هیلع  ) یلع ندوب  مدقـشیپ  نوماریپ  ار  یمالـسا  ناـخرومو  ناثدـحم  زا  يرایـسب  تاـملکو  ثیداـحا  نوـتم  ینیما  همّـالع  موـحرم   . 3
هدروآ فجن ) پاچ  ات 213( تاحفـص 191  ریدـغلا ، موس  دـلج  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  نامیا  رد  مالـسلا )

.دننک هعجارم  اجنآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  .تسا 

ص 57. ج1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 213 ; ج2 ، يربط ، خیرات   . 4

هحفص 28 -------------------------- 

زامن وا  اب  هک  متـسه  یـسک  نیلّواو  ما  هدرازگ  زامن  مدرم  زا  شیپ  لاس  تفه  ادـخ  لوسر  اـب  نم.دـیوگ  یمن  زاـس  ارتفا  ییوگغورد 
هجیدخو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ  هب  زج  مالسا  زور ، نآ  رد  دیامرف : یم  دوخ  رگید  نانخـس  زا  یکی  رد  ماما  .درازگ 

نمو دوب  هتفاین  هار 
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َّمُهّللَا : » تسا هدرک  نایب  نینچ  مالـسا  هب  ار  دوخ  تقبـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگید ، ياـج  رد  ( 1) .مدوب هداوناخ  نیا  ِصخـش  نیمّوس 
یسک نیتسخن  نم  ایادخ ، ( 2 «.) ِهالَّصلِاب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا ُلوُسَر  ّالِإ  ِینِْقبْـسَی  َْمل  َباجَأ ، َعِمَـسَو َو  َبانَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  یِّنِإ 
زاـمن یـسک  ادـخ  ِربماـیپ  زج  نم  زا  شیپو  تفگ ، خـساپ  وت  ربماـیپ  توعد  هبو  دینـش  ار  وت  ماـیپو  تشگزاـب  وت  يوـس  هب  هک  متـسه 

يْدنِک فیفع  لقن  .درازگن 

دبع نب  ساّبع  رانک  رد  مارحلا  دجـسم  ردو  مدـش  هکم  دراو  رطعو  سابل  دـیرخ  يارب  اهزور  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  يدـنک  فیفع 
هبعک هب  ور  سپـسو  درک  نامـسآ  هب  یهاگنو  دمآ  يدرم  مدید  ناهگان  دیـسر ، يدـنلب  جوا  هب  دیـشروخ  هک  یتقو  .متـسشن  بلّطملا 

نآ ِرس  تشپ  ردو  دش  دجسم  دراو  ینز  سپـس.داتسیا  وا  ِتسار  تمـس  ردو  دش  قحلم  يو  هب  یناوجون  هک  تشذگن  يزیچ.داتـسیا 
رفن هس  هکم  ناتـسرپ  تب  نایم  رد  هک  هرظنم  نیا  ندـید  زا  نم  .دـندش  زامنو  تداـبع  لوغـشم  مه  اـب  هس  ره  هاـگنآ  .تفرگ  رارق  ود 

مدرک ساـّبع  هـب  ور  .مدـنام  تفگــش  رد  دنتــسرپ  یم  ار  هـکم  مدرم  يادـخ  زج  ییادـخو  هدرک  ادــج  هعماـج  زا  ار  دوـخ  باـسح 
یـسک نیتسخن  : تفگ.هن : متفگ ؟ یـسانش یم  ار  رفن  هس  نیا  ایآ  دوزفا : سپـسو  درک  رارکت  ار  هلمج  نیمه  زین  وا  ٌمیظَع »! ٌْرمَأ  :» متفگو

نم رگید  هداز  ردارب  رفن  نیمّودو  تسا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  نم  هداز  ردارب  داتسیا  رگید  رفن  ود  زا  رتولجو  دش  دراو  هک 

--------------------------

هبطخ 187. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 127. نامه ،  . 2

هحفص 29 -------------------------- 

زا يو  نییآ  هک  تسا  یعّدم  واو  .تسا  دّمحم  رسمه  صخش  نیمّوسو  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع 
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اجنیا رد  ( 1) .دـنک یمن  يوریپ  نید  نیا  زا  هس  نیا  زج  یـسک  ادـخ  ِنامـسآ  ریز  رد  نونکاو  تسا  هدـش  لزان  وا  رب  دـنوادخ  بناج 
هیلع هللا  یلص   ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زا  سپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگا  : هک دوش  هدیـسرپ  تسا  نکمم 

هب هجوت  اب  لاؤس ، نیا  خساپ  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  تثعب  زا  شیپ  یلع  ترـضح  عضو  تروص  نیا  رد  دروآ ، نامیا  وا  هب  ( ملـسو هلآو 
شیپ هک  تسا  يا  هنیرید  نامیا  زاربا  نامه  اجنیا  رد  نامیا  زا  دوصقم  هکنیا  نآو  تسا  نشور  دش ، نایب  ثحب  زاغآ  رد  هک  يا  هتکن 

دـتمم و ياهتبقارم  رثا  رب  اریز.تسا  هدـش  یمن  ادـج  نآ  زا  يا  هظحلو  هدوب  زیربل  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ناج  تثعب  زا 
حور قامعا  رد  هناگی  يادـخ  هب  نامیا  ياه  هشیر  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  رمتـسم 
دوب مزال  دوب ، هدیـسرن  تلاسر  ماقم  هب  زور  نآ  ات  ربمایپ  هک  اـجنآ  زا  .دوب  صـالخاو  ناـمیا  اپارـس  وا  دوجو  هتفرگ ، ياـج  وا  ناورو 

هنیرید نامیاو  دزاس  رتراوتـسا  ادـخ  لوسر  اب  ار  دوخ  دـنویپ  ماقم ، نیا  هب  ادـخ  لوسر  ياـقترا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
راکب رایسب  هنیرید  هدیقع  راهظا  ینعم  هب  مالـساو  نامیا  دیجم  نآرق  رد  .دیامن  راهظاو  زاربا  يو  تلاسر  شریذپ  همیمـض  هب  ار  دوخ 

میلـست نایناهج  راگدرورپ  يارب  :» دـیوگ یم  زین  وا  دروایب  مالـسا  هک  دـهد  یم  روتـسد  میهاربا  هب  دـنوادخ  هک  اجنآ  ًالثم.تسا  هتفر 
َِملْـسُأ ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  : ) تسا هدـمآ  نینچ  دوخ  هراـب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  لوق  زا  میرک  نآرق  رد  ( 2 «.) متسه

هدش رما  نم  هب  ( » 66: نمؤم (.) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل 
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«. مدرگ میلست  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  هک  تسا 

--------------------------

....و ص 330  ج3 ، باعیتسا ، ص 22 ; ج2 ، ریثأ ، نبا  لماک  ص 212 ; ج2 ، يربط ، خیرات   . 1

.131: هرقب  . 2

هحفص 30 -------------------------- 

، تسا هدوب  نیزگیاج  صخـش  ناج  رد  هک  تسا  ینامیا  زارباو  میلـست  راهظا  اـهنآ ، هباـشمو  دراوم  نیا  رد  مالـسا  زا  دوصقم  ًامّلـسم 
دحوم درف  کی  تثعب ، زا  شیپ  یتحو  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  مالسا  ربمایپ  اریز  .تسین  نامیا  ِییادتبا  لیصحت  نآ  زا  دوصقم  زگرهو 
ناورو حور  رد  ًالبق  هک  ینورد  نامیا  راـهظا  ( 1 دراد : ینعم  ود  نامیا  تفگ  دیاب  نیا  ربانب  .تسا  هدوب  یهلا  هاگرد  میلست  هتـسویپو 
نامیا لیصحت  .سبو 2 ) تسا  نیمه  تثعب  مّود  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندروآ  نامیا  زا  دوصقم.تسا  هدوب  نیزگیاـج  صخش 

قاحسا اب  نومأم  هرظانم  .تسا  هدوب  تسد  نیا  زا  ربمایپ  نارایو  هباحص  زا  يرایسب  نامیا.مالسا  هب  ییادتبا  شیارگو 

هیلع  ) یلع ترـضح  يرترب  لوبقو  دوخ  عّیـشت  هب  هدـیقع ، يور  زا  دـیاش  ایو  یـسایس  حـلاصم  هبانب  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  نومأـم 
هدروآ درگ  ار  قاحـسا  هلمج  نآ  زاو  دوخ  رـصع  نادنمـشناد  زا  نت  لهچ  هک  یملع  نمجنا  کی  رد  يزور.درک  یم  رهاظت  ( مالـسلا

هب نامیا  تفگ : خساپ  رد  قاحسا  دوب ؟ هچ  لمع  نیرتهب  دش  تلاسر  هب  ثوعبم  ادخ  ربمایپ  هک  يزور  تفگو : درک  نانآ  هب  ور  دوب ،
دیجم نآرق  رد  ارچ ; : تفگ قاحسا  دوبن ؟ لمع  نیرتهب  دادع  رد  مالسا  هب  تقبـس  ایآ  : دیـسرپ ًاددجم  نومأم  .وا  ربمایپ  تلاسرو  ادخ 
نومأم .تسا  مالـسا  شریذپ  رد  یمدقـشیپ  نامه  هیآ  رد  تقبـس  زا  دوصقمو  ( َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ   * َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو  :) میناوخ یم 

سک نیتسخن  یلع  هکنیا  ای  تسا  هتسج  تقبس  مالسا  شریذپ  رد  یلع  رب  یسک  ایآ  : دیسرپ زاب 
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يزور اّما  دروآ ، نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  یلع  تفگ : قاحسا  تسا ؟ هدروآ  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  نادرم  زا 

هحفص 31 -------------------------- 

، دروآ نامیا  اهدـعب  هچ  رگا  رکبوبا ، اـّما  دـش ; لـئاق  شزرا  یمالـسا  نینچ  يارب  ناوت  یمنو  دوبن  شیب  یکدوک  دروآ  ناـمیا  وا  هک 
نومأـم .تشاد  يرگید  شزرا  نس  نآ  رد  وا  داـقتعاو  ناـمیا  اذـلو  دوـب  یلماـک  درف  تسوـیپ  ناتـسرپادخ  فـص  هب  هک  يزور  یلو 
دیحوت نییآ  هک  دـش  ماهلا  وا  هب  ادـخ  فرط  زا  هکنیا  اـی  درک  توعد  مالـسا  هب  ار  وا  ربماـیپ  اـیآ  دروآ ؟ ناـمیا  هنوگچ  یلع  : دیـسرپ

، تسا هدوب  ادخ  بناج  زا  ماهلا  قیرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ِمالـسا  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره  دریذپب ؟ ار  مالـسا  شورو 
لیئربج طسوت  هب  ربمایپ  ندـیورگ  هکنیا  لیلد  هب  دـشاب ، هتـشاد  يرترب  ربمایپ  نامیا  رب  يو  نامیا  هک  تسا  نیا  ضرف  نیا  همزـال  اریز 

وترپ رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نامیا  هچنانچ  ، لاح .دشاب  هدش  ماهلا  يو  هب  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  هن  تسا  هدوب  وا  ِییامنهارو 
ِربمایپ هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره  ؟ تسا هدوب  ادـخ  روتـسد  هب  ای  هداد  ماجنا  ار  اـک  نیا  دوخ  ِشیپ  زا  ربماـیپ  اـیآ  هدوب ، ربماـیپ  توعد 

تفگ دیاب  ًاعطقو  تسا  هدرک  توعد  مالسا  هب  ادخ  نذاو  رما  نودب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا
هک دهد  یم  روتـسد  میکح  يادـخ  ایآ.تسا  هدوب  ادـخ  نامرف  هب  ربمایپ  بناج  زا  مالـسا  هب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  توعد  هک 

ماما كردو  روعش  هک  تفگ  دیاب  اذل  دنک ؟ مالسا  هب  توعد  تسا  ناسکی  وا  نامیا  مدعو  نامیا  هک  يّدعتسم  ریغ  كدوک  شربمایپ 
هک هدوب  يّدح  هب  یکدوک  نارود  رد 
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خـساپ نیا  .دیوگب  زین  يرگید  خـساپ  هراب  نیا  رد  نومأم  هک  تشاد  اج  ( 1) .تسا هدرک  یم  يربارب  نالاسگرزب  نامیا  اب  يو  ناـمیا 
دیابن زگره  تسا : نیا  نآ  هصالخو  دنـشاب  هتـشاد  يا  هدرتسگ  تاعالطا  تماماو  تیالو  ياهثحب  رد  هک  تسا  بسانم  یناسک  يارب 

نانآ توابص  نارودو  تسیرگن  يداع  درف  کی  دید  زا  یهلا  يایلوا  هب 

--------------------------

رد یفاکسا  رفعجوباو  تسا  هدرک  بیقعت  ار  لاکـشا  نیا  هینامثعلا  باتک  رد  ظحاج  قاحـسا ، زا  سپ  ص43 : ج3 ، دیرفلا ، دقع   . 1
حرـش رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  اهوگتفگ  مامتو.تسا  هتخادرپ  خساپو  ثحب  هب  لاکـشا  نوماریپ  هدرتسگ  روط  هب  هینامثعلا  ضقن  باتک 

.تسا هدروآ  ات 295 ) ص 218  ج13 ،  ) هغالبلا جهن  رب  دوخ 

هحفص 32 -------------------------- 

رد هـک  دـندوب  یناـسک  زین  ناربماـیپ  ناـیم  رد.تشاـگنا  ناـسکی  مـهفو  كرد  رظن  زاو  تـسناد  نارگید  یکدوـک  نارود  دـننامه  ار 
دنوادـخ هک  دنتـشاد  یگتـسیاش  توابـص  مایا  نامه  ردو  دـندوب  هدیـسر  قیاقح  كردو  لامکو  مهف  زا  هجرد  نیرتیلاع  هب  یکدوک 

هدروآ نینچ  میرک  نآرق  مالـسلا ،) هیلع   ) ییحی ترـضح  هراب  رد  .دزومایب  نانآ  هب  ار  یهلا  دـنلب  فراعمو  هنامیکح  نانخـس  ناحبس 
مامت هب  لمع  زا  هیانک  ) تردـق لامک  اـب  ار  باـتک  ییحی ! يا  ( 12: میرم (.) ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  هَّوُِقب َو  َباـتِْکلا  ِذُـخ  ییْحَی  اـی  : ) تسا

نیا رد  تمکح  زا  دوـصقم  هـک  دـنیوگ  یم  یخرب  .دوـب  كدوـک  هـک  یلاـح  رد  مـیداد  تـمکح  وا  هـب  اـمو  ریگب ; نآ ) تاـیوتحم 
هک تسا  یکاح  هیآ  دافم  تروص ، ره  رد.تسا  یهلا  فراعم  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنهد  یم  لاـمتحا  رگید  یخربو  تسا  تّوبن » » هیآ
اب نانآ  یکدوک  نارود  باسحو  دـنوش  یم  هدـیرفآ  هداعلا  قوف  ياهتیلباقو  صاخ  ياهدادعتـسا  هتـشر  کـی  اـب  یهلا  ياـیلواو  اـیبنا 

ترضح .تسادج  رگید  ناکدوک 
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باتک نم  هب  متسه ; ادخ  هدنب  نم  تفگو : دوشگ  نخس  هب  نابز  یهلا ، رما  هب  دوخ ، ّدلوت  ياهزور  نیتسخن  رد  مالسلا ) هیلع  ) حیـسم
لئاسم نیرت  هدـیچیپ  یکدوک  نارود  رد  نانآ  هک  میناوخ  یم  زین  موصعم  نایاوشیپ  تـالاح  رد  ( 1) .ما هدش  یهلا  ربمایپو  هدـش  هداد 

ناکدوک مهفو  كرد  نازیمو  مینک  سایق  دوخ  راک  اب  دـیابن  ار  ناـکین  راـک  يراـب ، ( 2) .دنتفگ یم  خـساپ  ار  یهقفو  یفـسلفو  یلقع 
(3) .میهد رارق  یهلا  نایاوشیپو  ناربمایپ  یکدوک  نارود  كاردا  سایقم  ار  دوخ 

--------------------------

.30: میرم  . 1

هیلع  ) داوج ترـضح  زا  مثکا  نبا  ییحیو  مالـسلا ) هیلع   ) مظاـک ترـضح  زا  هفینحوـبا  هک  يا  هدـیچیپ  ياـهلاؤس  هنوـمن  باـب  زا   . 2
.تسا هدش  طبض  خیراتو  ثیدح  ياهباتک  رد  دندینش  یم  هک  ییاهخساپو  دندرک  یم  مالسلا )

تما نیا  دارفا  زا  يدرف  چیه  ٌدَحَأ :» ِهَّمُألا  ِهِذه  ْنِم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَُحم ِلآ  ُساُقی ِب  ال  :» دیامرف یم  نینمؤملا  ریما   . 3
.مّود هبطخ  هغالبلا ، جهن.دنک  یمن  يربارب  مالسا  ربمایپ  نادناخو  نادنزرف  اب 

هحفص 33 -------------------------- 

مود لصف 

مّود لصف 

شرتسگ زا  يریگولج 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  لیاضف 

ات دنهد  مه  تسد  هب  تسد  نمشدو  تسود  هک  دراد  غارـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  ار  یتیـصخش  رتمک  تیرـشب  خیرات 
هنیک نمشد  .دنک  رپ  ار  ملاع  وا  بقانم  رکذو  مراکم  لقن  فصولا ، عمو  دنزاس  موتکمو  یفخم  ار  وا  ِیلاع  تافصو  هتـسجرب  لیاضف 
رهم وا  هب  لد  میمص  زا  هک  تسودو  هدیـشوک ، وا  دنلب  بتارمو  تاماقم  يافخا  رد  یهاوخدب  يور  زاو  تفرگ  لد  هب  ار  وا  توادعو 
يو هراب  رد  ینخـسو  دنکن  رهاظت  وا  ّتبحمو  تّدوم  هبو  ددنب ، ورف  بل  هکنآ  زج  تشادن  يا  هراچ  مادعاو ، رازآ  سرت  زا  دیزرویم ،

ياهشالت .درواین  نابز  رب 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ترضح  ِیتسود  هب  یـسک  دوب  یفاک  .تسا  یندشان  شومارف  يولع  نادناخ  لیاضفو  راثآ  وحم  رد  يوما  نادناخ  هنادرمناوجان 
یتـسود نیا  هب  دـندوب  هدـمآ  درگ  تقو  نیگنن  تموکح  هاگتـسد  نوـماریپ  هک  شاـمق  ناـمه  زا  رفن  ودو  دوـش  مهتم  مالـسلا ) هیلع  )

هیواعم.دندرک یم  عطق  لاملا  تیب  زا  ار  وا  قوقحو  دش  یم  فذح  تلود  نادنمراک  تسرهف  زا  وا  مان  ًاروف  هاگ ، نآ  دنهد ; یهاوگ 
یلع رادتـسود  يدرف  هک  دـش  تباـث  رگا  تفگو : درک  باـطخ  نینچ  نارادـنامرفو  نارادناتـسا  هب  دوـخ  ياـه  همانـشخب  زا  یکی  رد 

(1) .دیزاس شمورحم  ایازم  همه  زا  عطق و  ار  وا  قوقحو  دینک  وحم  تلود  نادنمراک  تسرهف  زا  ار  وا  مان  تسوا  نادناخو 

--------------------------

.ُهَقْزِر ُهَئاطَع َو  اوُطِقْسَأ  ناویِّدلا َو  َنِم  ُهوُْحماَف  ِِهْتَیب  َلْهَأَو  ًاِّیلَع  ُّبُِحی  ُهَّنِإ  ِهَنِّیَْبلا  ِْهیَلَع  ْتَماق  ْنَم  یلِإ  اوُرُْظنُأ   . 1

هحفص 34 -------------------------- 

یم رهاظت  یلع  نادناخ  ِیتسود  هب  هک  ار  يدارفا  ینیبو  شوگ  هک  داد  روتـسد  دّـکؤم  روط  هبو  داهن  رتارف  ماگ  يرگید  همانـشخب  رد 
هک دـمآ  يراـشف  ناـنچنآ  ناـیفوک  هژیو  هبو  قارع  تلم  رب  ناـمرف ، نیا  هجیتـن  رد  ( 1) .دـننک ناریو  ار  نانآ  ياه  هناخو  دـنُربب  دـننک 

ًالبق هـکنیا  رگم  دـنک  زاربا  شناتــسود ، هـب  یتـح  ار ، دوـخ  زار  تسناوـت  یمن  هیواـعم  یفخم  نارومأـم  سرت  زا  نایعیــش  زا  يدـحا 
هب تبسن  یـسابعو  يوما  ياهتلود  دسیون : یم  هینامثع » ضقن   » باتک رد  یفاکـسا  ( 2) .دزاسن شاف  ار  وا  زار  هک  داد  یم  شدـنگوس 

دندرک یم  راضحا  ار  تاضقو  ناثّدـحمو  ناـهیقف  يو  بقاـنم  راـشتنا  زا  يریگولج  ياربو  دنتـشاد  یـصاخ  تیـساسح  یلع  لـیاضف 
هک دندوب  راچان  ناثّدحم  زا  یهورگ  تهج ، نیا  زا  .دننک  لقن  ینخس  یلع  بقانم  هراب  رد  دیابن  زگره  هک  دنداد  یم  نامرفو 
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رد دوخ  یـسایس  ناگدنیامن  هب  راب  نیمّوس  يارب  هیواعم  ( 3 !) درک نینچ  شیرق  زا  يدرم  : دنیوگبو دـننک  لقن  هیانک  هب  ار  ماما  بقانم 
تسناوتن دح  زا  شیب  ياهیریگتخس  نیا  اّما  دنریذپن ! دروم  چیه  رد  ار  یلع  نایعیش  تداهش  هک  تشون  یمالـسا  نیمزرـس  ياهناتـسا 

بقانم هک  یناسک  هب  تشون : تقو  نارادناتـسا  هب  مراهچ  راب  يارب  هیواعم  تهج ، نیا  زا  .دریگب  ار  یلع  نادـناخ  لیاضف  راشتنا  ولج 
ناربج نالک  ياهـشاداپ  اب  ار  نانآ  تامدخ  ات  دیـسیونب  نم  يارب  ار  نانآ  ناشنو  مانو  دینک  مارتحا  دـننک  یم  لقن  ار  نامثع  لیاضفو 

دوش قنوررپو  غاد  نامثع ، لیاضف  لقن  تروص  هب  بیذاکا ، لـعج  رازاـب  اهرهـش  ماـمت  رد  هک  دـش  ببـس  يدـیون  نینچ  کـی  .منک 
زین دوخ  هیواعم ، هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  .دنرآ  کنچ  هب  ینالک  تورث  مّوس  هفیلخ  هراب  رد  ثیدـح  لعج  قیرط  زا  لیاضف  نایوارو 

لیاضف لقن  زا  هک  داد  روتسد  راب  نیاو  دش  تحاران  اوسرو  ساسا  یب  لیاضف  راشتنا  زا 

--------------------------

.ُهَراد اُومِدْهاَو  ِِهب  اُولِّکَنَف  ِءالؤه  ِهالاوُِمب  ُهوُُمتْمَهَّتا  ِنَم   . 1

.45 ص 44 _ ج11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

.45 ص 44 _ ج11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 35 -------------------------- 

بارتوبا هراـب  رد  یثّدـحم  رگاو  دـنرامگ  تمه  رگید  هباحـصو  مّودو  لّوا  هفیلخ  ود  لـیاضف  لـقن  هبو  دـننک  يراددوـخ  زین  ناـمثع 
نایعیش نیهارب  ندیبوک  يارب  راک  نیا  اریز  دنزاس ، رشتنمو  دننک  لعج  ربمایپ  رگید  نارای  هراب  رد  ار  نآ  هیبش  ًاروف  دنک  لقن  یتلیضف 

، فصولا عم  .درکن  سک  چـیه  درک  نامثع  زا  یلع  هک  یعافد  تفگ  یم  هک  دوب  یناـسک  زا  مَکَح  نب  ناورم  ( 1) .تسا رتّرثؤم  یلع 
وا نابز  درِو  مالسلا ) هیلع  ) ماما نعل 
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تموکح ياه  هیاپ  : تفگ خساپ  رد  ییوگ ، یم  ازـسان  وا  هب  ارچ  یلع ، هراب  رد  يداقتعا  نینچ  اب  هک  دندرک  ضارتعا  وا  هب  یتقو  .دوب 
ناـشخرد قباوسو  تمظعو  یکاـپ  هب  هکنآ  اـب  ناـنآ  زا  یخرب  .ددرگ  یمن  راوتـساو  مکحم  وا  نعلو  ّبسو  یلع  ندـیبوک  اـب  زج  اـم 

.دنتفگ یم  ازـسان  وا  نادنزرفو  یلع  ترـضح  هب  دوخ ، تیعقومو  ماقم  ظفح  يارب  یلو  دندوب ، دـقتعم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
لامک اب  ار  زامن  هبطخو  دوب  دنمورین  نایارـس  نخـسو  اناوت  ناگدـنیوگ  زاو  هنیدـم  رادـنامرف  مردـپ  دـیوگ : یم  زیزعلا  دـبع  نب  رمع 

ار وا  نادـناخو  یلع  زامن  هبطخ  نایم  رد  دوب  راچان  ماش ، تموکح  همانـشخب  قبط  هک ، اجنآ  زا  یلو.درک  یم  داریا  تغالبو  تحاصف 
یم نوـگرگد  وا  هرهچو  دـش  یم  تـنکل  راـچد  دوـخ  ناـیب  رد  ناهگاندیـسر  یم  هـلحرم  نـیا  هـب  نخـس  هـک  یماـگنه  دـنک ، نـعل 
زین نارگید  مناد ، یم  یلع  زا  نم  هک  ار  هچنآ  رگا  : تفگ .مدیسرپ  ار  ّتلع  مردپ  زا  نم.داد  یم  تسد  زا  ار  نخس  تسالـسو  ، تشگ

ناورم لآ  ِتیعقوم  ظفح  يارب  اریز  ، میوگ یم  ازسان  وا  هب  یلع  عینم  ماقم  هب  هجوت  اب  نمو  درک ; یمن  يوریپ  ام  زا  یسک  دنتسناد  یم 
هب ناشیدنا  ریخ  زا  یهورگ  یتقو  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  توادع  زا  لامالام  هیّما  نادـنزرف  بولق  ( 2) .منک نینچ  مراچان 

، درادرب راک  نیا  زا  تسد  هک  دندرک  هیصوت  هیواعم 

--------------------------

ص 15. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 221. ج13 ، نامه ،  . 2

هحفص 36 -------------------------- 

ّبسو نعل  دنوش ! ریپ  تلاح  نیا  اب  نامناگرزبودنوش  گرزب  رکف  نیا  اب  ام  ناکدوک  هک  داد  میهاوخ  همادا  ردقنآ  ار  راک  نیا  : تفگ
مامت لاس  تصش  مالسلا ،) هیلع  ) یلع ترضح 
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يّدح هبو  تشاد  همادا  هیواعم  هاگتسد  هب  هتـسباو  ناثّدحمو  ابطخ  نایم  رد  ثیدحو ، سردو  هباطخو  ظعو  سلاجمردو  ربانم  زارف  رب 
ور دوب  دزأ  ینب  هلیبق  زا  يدرف  هک  واو  تفگ  نخـس  تنوشخ  هب  وا  ابو  درک  يدنت  يدرم  هب  جاّجَح  يزور  دـنیوگ  یم  هک  داتفا  ّرثؤم 

خـساپ رد  واو  دیـسرپ  وا  لیاضف  زا  جاّجح  .میتسه  ییاهتلیـضف  ياراد  ام  وگم ; نخـس  روط  نیا  ام  اب  ریما ! يا  : تفگو درک  جاّجح  هب 
تـسود ار  بارتوبا  ایآ  هک  میـسرپ  یم  وا  زا  تسخن  دنک  تلـصو  ام  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ام  لیاضف  زا  یکی  تفگ :

هک تسا  يّدح  هب  یلع  نادناخ  اب  ام  توادع.مینک  یمن  تلصو  وا  اب  زگره  دشاب  هتـشاد  وا  هب  يا  هقالع  نیرتکچوک  رگا  هن ! ای  دراد 
هلیبق دارفا  زا  یکی  هب  رگا.دشاب  همطاف  وا  مان  هک  تسین  يرتخدو  دشاب ، نیـسح  ای  نسح  وا  مان  هک  دوش  یمن  ادـیپ  يدرم  ام  هلیبق  رد 

لیاضف يافخا  رد  هّیما  نادناخ  يراشفاپرثا  رب  ( 1) .دیوج یم  يرازیب  زین  وا  نادنزرف  زا  ًاروف  دیوجب  يرازیب  یلع  زا  هک  دوش  هتفگ  ام 
خوسر ناوجو  ریپ  بولق  رد  نانچ  ترـضح  نآ  هراب  رد  ییوگدـب  نتـشاگنا  تسرد  وا  بقانم  راـکناو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

نیا هک  دش  نآ  رب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  يزور  .دندرمـش  یم  یقالخا  يا  هضیرف  ًاضعبو  بحتـسم  لمع  کی  ار  نآ  هک  دوب  هدرک 
ّتنس دهاوخ  یم  هفیلخ  : هک دش  دنلب  يوما  بتکم  ِناگتفای  تیبرت  زا  یهورگ  هلان  دزاس  كاپ  یمالسا  هعماج  نماد  زا  ار  نیگنن  هکل 

هّیما نادنزرف  هنادرمناوجان  ياه  هشقن  هک  دهد  یم  یهاوگ  مالسا  خیرات  تاحفص  همه ، نیا  اب  دربب ! نیب  زا  ار  یمالسا 
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ماهوا يارو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تلیـضف  اپارـس  دوجو  باتفآو  داد  سوکعم  هجیتن  ناـنآ  ّرمتـسم  ياهـششوکو  دـش  بآ  رب  شقن 
تبحمو تیعقوم  زا  اهنت  هن  نمشد  راکنا  رارصا.تفرگ و  ندیشخرد  ینشور  هب  يوما  هاگتسد  نابیطخ  تائاقلاو 

--------------------------

.14 ص 13 _ فجن ، پاچ  سوواط ، نبا  دّیس  موحرم  شراگن  يرغلا ، هحرف   . 1

هحفص 37 -------------------------- 

ماما تیصخشو  دننک  يرتشیب  یـسررب  ترـضح  نآ  هراب  رد  دش  ببـس  هکلب  تساکن  رادیب  ياهلد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
نادـناخ نمـشد  ریبز  نب  هّللا  دـبع  هون  رماع  هک  اجنآ  ات  دـنهد ، رارق  تواـضق  دروم  یـسایس  ياـهلاجنج  زا  رود  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  )

ّبـس ربانم  يالاب  رد  لاس  تصـش  ار  وا  هّیما  ینب  اریز  درادرب  تسد  یلع  هراب  رد  ییوگدـب  زا  هک  درک  هیـصوت  دوخ  دـنزرف  هب  يولع 
روای نیتسخن  ( 1) .دنتفرگن يو  يوس  هب  رادیب  ياهلد  بذجو  یلع  تیعقومو  ماقم  نتفر  الاب  زج  يا  هجیتن  یلو  دندرک 

ینب رصع  هب  رصحنم  ترضح  نآ  هراب  رد  مّلـسم  قیاقح  لیلحت  رد  يزرو  ضرغو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  لیاضف  ندرک  ناهنپ 
ناگدنـسیون هلمج ، زا.تسا  هتفرگ  رارق  يّدعت  دروم  ناضرغمو  نانمـشد  فرط  زا  ّتیرـشب  لماک  هنومن  نیا  هتـسویپ  هکلب  دوبن ، هّیما 

زا نرق  هدراهچ  هک  زین  نونکا  مهو  دـنا  هدرکن  يراددوخ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  نادـناخ  قوقح  هب  زواجتو  هلمح  زا  بّصعتم 
دـصاقم هب  دوخ  نیگآ  رهز  ياهملق  اب  دـنرادنپ  یم  ون  لسن  ربهرو  درمدازآو  رکفنـشور  ار  دوخ  هک  یخرب  درذـگ  یم  مالـسا  زاغآ 

رد راب  نیتسخن  یهلا  یحو  نشور : هاوگ  کی  کنیا  .دنـشک  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لیاضف  يور  رب  هدرپو  دـننک  یم  کـمک  يوما 
لزان ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  بلق  رب  ارح  هوک 
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تلاسر غالبا  ماگنه  یلو  تخاس  هاگآ  تلاسر  ماقم  زا  ار  وا  هچرگ  یحو  هتـشرف.تخاس  رختفم  تلاسرو  توبن  ماقم  هب  ار  واو  دـش 
رذـگهر زا  اـهنتو  درک  يراددوخ  یمومع  توـعد  زا  لاـس  هس  تّدـم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ور ، نیازا.درکن  نّیعم  ار 

کیپ ماجنارـس  هکنیا  ات.دنک  تیاده  یهلا  دـیدج  نییآ  هبار  يدودـعم  هورگ  تسناوت  هتـسیاشو  لباق  دارفا  اب  یـصوصخ  ياهتاقالم 
: دنک زاغآ  ناگتسبو  نادنواشیوخ  توعد  قیرط  زا  ار  دوخ  ِیناگمه  توعد  ربمایپ  هک  داد  نامرف  ادخ  بناج  زاو  دیسر  ارف  یحو 

--------------------------

.221 ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 38 -------------------------- 

214: ارعـش (.) َنُولَمْعَت اّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  َنینِمْؤُملا * َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو  َنِیبَْرقَألا * َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأَو  )
زا وت  اب  رگاو  اشگب ، نامیا  اب  دارفا  رس  رب  ار  دوخ  تّدومو  رهم  رپ  لابو  رپو  هد  میب  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  ناگتسب  ( » ات 216

نیا دـش  عورـش  نادـنواشیوخ  توعد  اب  ینلع  توعد  هکنیا  ّتلع  مرازیب .» امـش ) دـب   ) ياهراک زا  نم  وگب  دـندشدراو  تفلاـخم  ِرد 
ّرثؤم ناگناگیب  رد  وا  توعد  زگره  دـننکن  يوریپ  وا  زاو  دـنرواین  نامیا  وا  هب  یعامتجا  اـیو  یهلا  ربهر  کـی  ِناـکیدزن  اـت  هک  تسا 

وا هب  تلاسر  ِیعّدم  نادنواشیوخ  نامیا  اذل  .دـنا  فقاو  وا  بیاعمو  تاکلمو  لاوحاو  رارـسا  رب  یمدآ  ناکیدزن  اریز  .دوش  یمن  عقاو 
یلـص  ) ربمایپ ور ، نیا  زا  .تساعّدا  رد  قدص  زا  یعّدم  ِيرود  زا  یکاح  ناشیا  ضارِعا  هک  نانچ  دور ، یم  رامـش  هب  وا  قدص  هناشن 

ینامهم هب  ار  مشاه  ینب  گرزب  ياهتیصخش  زا  رفن  جنپو  لهچ  هک  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
زا ییاذغو  دنک  توعد 
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، اذـغ فرـص  زا  سپ  .دنتفاتـش  ربمایپ  روضح  هب  نّیعم  تقو  رد  یگمه  نانامهم  .دزاس  هداـمآ  ییاریذـپ  يارب  ریـش  اـب  هارمه  تشوگ 
ذخا نودب  ینامهم  .درب  نوریب  فده  بیقعتو  توعد  حرط  يارب  یگدامآ  زا  ار  سلجم  دوخ  ُکبس  نانخس  اب  ربمایپ  يومع  بهلوبا 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دنتفگ  كرت  ار  ادـخ  لوسر  هناخ  ریـشو ، اذـغ  فرـص  زا  سپ  نانامهمو ، دیـسر  نایاپ  هب  هجیتن 
رگید راب  .دنک  توعد  دوخ  هناخ  هب  بهلوبا  زج  هب  ار  نانآ  همهو  دـهد  بیترت  يرگید  تفایـض  زور  نآ  يادرف  هک  تفرگ  میمـصت 

هتخانشو هتسجرب  ياهتیصخش  زاو  درک  هدامآ  ریشو  اذغ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روتـسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
سلجم رد  رّرقم  دعوم  رد  ًاددـجم  نانامهم  همه  .دروآ  لمع  هب  توعد  ربمایپ  نانخـس  عامتـساو  راهن  فرـص  يارب  مشاه  ینب  هدـش 

: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخس  اذغ ، فرص  زا  سپ  ربمایپو ، دندش  رضاح 

هحفص 39 -------------------------- 

امـش هب  ًاعطق  میوگب  غورد  نارگید  هب  لاحم ) ضرف  هب  ) هاگره نم.دـیوگ  یمن  غورد  ناـنآ  هب  مدرم  ياـمنهار  هاـگ  چـیه  یتسار  هب  »
هب وا  هداتسرف  نم  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  .داد  مهاوخن  بیرف  ار  امش  مهد  بیرف  ار  نارگید  رگاو  تفگ  مهاوخن  غورد 

هدنز دـیوش  یم  رادـیب  هک  نانچمهو  دـیریم  یم  دـیباوخ  یم  هک  هنوگ  نامه  دیـشاب ، هاگآ  ناه.متـسه ، نایناهج  مومعو  امـش  يوس 
خزودو ناراکوکین  يارب  نادواج  تشهبو  دنسر ، یم  ناشرادرک  رفیک  هب  ناراکدبو  دوخ  لامعا  شاداپ  هب  ناراکوکین  .دش  دیهاوخ 

نم.تسا هدرواین  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  دوخ  لها  يارب  مدرم  زا  سک  چیه  .تسا  هدامآ  ناراکدب  يارب  يدبا 
امش يارب  ترخآو  ایند  ریخ 
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نیا رد  ارم  امـش  زا  یـسک  هچ  .منک  توعد  شیوخ  تلاسرو  وا  تینادحو  هب  ار  امـش  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  میادـخ  .ما  هدروآ 
مادک دنیبب  ات  درک  ثکم  يردقو  تفگ  ار  هلمج  نیا  وا  دـشاب .»؟ امـش  نایم  رد  نم  هدـنیامنو  ّیـصوو  ردارب  ات  دـنک  یم  کمک  هار 

درک یم  تموکح  سلجم  رب  تریحو  تهب  اب  هتخیمآ  یتوکـس  ماگنه  نآ  رد  .دیوگ  یم  تبثم  خساپ  وا  يادـن  هب  نارـضاح  زا  کی 
زواجت لاس  هدزناپ  زا  زور  نآ  رد  وا  ّنس  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ناهگان  .دندوب  هتفر  ورف  رکف  رد  هدنکفا ، ریز  هب  رـس  همهو 

ار وت  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  : تفگو درک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ورو  تساخربو  تسکـش  مه  رد  ار  توکـس  درک  یمن 
ربمایپ .درـشفب  يراکادـف  نامیپ  ناونع  هب  ار  وا  تسد  اـت  درک  زارد  ربماـیپ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  سپـس.منک  یم  يراـی  هار  نیا  رد 

تـساخرب مالـسلا ) هیلع   ) یلع زاـب.درک  رارکت  ار  دوخ  لاؤـس  رگید  راـبو  دنیـشنب  یلع  هک  داد  روتـسد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
یلع زج  لـبق ، تبون  ود  نوچمه  زین ، مّوس  تبون  رد  .دنیـشنب  داد  روتـسد  يو  هب  ربماـیپ  مه  راـب  نیا.درک  مـالعا  ار  دوخ  یگداـمآو 

، عقوم نیا  رد  .درک  مالعا  ربمایپ  سّدقم  فدـه  زا  ار  دوخ  ینابیتشپو  تساخ  اپ  هب  هک  دوب  وا  اهنتو  تساخنرب  یـسک  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع  ) یلع ترـضح  هراب  رد  ار  دوخ  ِیخیرات  مالکو  دز  یلع  ترـضح  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

: دروآ نابز  رب  نینچ  مشاه  ناگرزب  سلجم  رد  مالسلا )

هحفص 40 -------------------------- 

ردارب یلع  هک  دینادب  نم ، ناگتسبو  نادنواشیوخ  يا  ناه 
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بلطم ود  هلمج  نیا  رب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  یبلح ، هریـس  لقن  هب  انب  .تسا  امـش  نایم  رد  نم  هفیلخو  ّیـصوو 
زاغآ رد  ، یهلا ریفس  نیرخآ  هلیسو  هب  مالـسا  ّیـصو  نیتسخن  ، قیرط نیا  زا  تسه .» زین  نم  ثراو  ریزو و  و  : » تفگو دوزفا  زین  رگید 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هکنیا  زا  .دـش  نییعت  دوب ، هدـیورگن  يو  نییآ  هب  یـسک  لیلق  يا  هّدـع  زج  هک  ینامز  ردو  تلاسر  نالعا 

تیعقومو ماقم  ناوت  یم  درک  نـالعاو  مـالعا  ناـمزمه  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تماـماو  دوخ  توبن  زور ، کـی  رد  ملـسو )
مّمتمو لّمکم  تماـما  هراومهو  دنتـسین  ادـج  رگیدـکی  زا  ماـقم  ود  نیا  هک  تفاـیردو  درک  یباـیزراو  مهف  نشور  وحن  هب  ار  تماـما 

یخیرات دنس  نیا  كرادم  .تسا  تلاسر 

هدرک لقن  نآ ، دانساو  اوتحم  زا  داقتنا  نیرتکچوک  نودب  یعیش ، ریغو  یعیش  ( 1  ) نارّسفمو ناثّدحم  زا  یهورگ  ار  یخیرات  دنس  نیا 
، یقشمد هّیمیت  نبا  ننست ، لها  فورعم  هدنسیون  طقف  نایم ، نیا  رد  .دنا  هتسناد  مالسلا ) هیلع   ) ماما لیاضفو  بقانم  تادنتسم  زاو  دنا 
ار نآ  هدرک ، در  ار  دنـس  نیا  تسا ، هدش  هتخانـشو  نشور  ترتعو  تلاسر  نادـناخ  لیاضف  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  وا  شورو  هار  هک 

ماما نادناخ  هراب  رد  هک  یصاخ  رکفت  زرط  هب  انب  هکلب  دناد ، یم  ساسا  یبو  لوعجم  ار  ثیدح  نیا  اهنت  هن  وا  .تسا  هتـسناد  لوعجم 
، دـشاب هدیـسر  زین  رتاوت  ّدـح  هب  هچ  رگا  تسا ، تلاسر  نادـناخ  لیاضفو  بقانم  هراب  رد  هک  ار  یثیداحا  بلاغ  دراد ، مالـسلا ) هیلع  )

! دناد یم  هیاپ  یبو  لوعجم 

--------------------------

.دییامرف هعجارم  هیآ 214  ءارعش ، هروس  ریسفت  هب   . 1

هحفص 41 -------------------------- 

یمان هک  دوخ ، داتسا  زا  لماکلا »  » خیرات ياهسیونریز  هدنراگن 
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ایو تسا  هدوب  هیمیت  نبا  راکفا  ریثأت  تحت  يو  داتـسا  ایوگ  ) .تسناد یم  لوعجم  ار  ثیدح  نیا  يو  هک  دنک  یم  لقن  درب ، یمن  وا  زا 
عضو هب  وا  دوخ  سپس  (. تسا هتسناد  لوعجم  ار  نآ  دوب  هداد  صیخشت  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  اب  فلاخم  ار  دنس  هک  تهج  نیا  زا 

رکبوبا تفالخ  اب  تافانم  مالسا  زاغآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ندوب  یصو  هک  دیوگ  یمو  دنک  یم  هیجوت  ار  ثیدح  نومضم  یبیجع 
داریا درادن ; هدیاف  يدارفا  نینچ  اب  هرظانمو  ثحب  دشاب ! ربمایپ  ِّیـصو  هک  دوبن  یلع  زج  یناملـسم  زور  نآ  رد  اریز  درادن ، اهدعب  رد 
یعون هک  ماـهباو _  لاـمجا  هب  رگید  یخرب  ردو  لـماک  روط  هب  دوخ  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یناـسک  هب  اـم 

رد یلو  هدروآ  دوخ  باتک  پاچ  نیتسخن  رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  صخـش  نآ  هب  اـیو  دـنا  هدرک  لـقن  تسا _  تقیقح  ناـمتک 
زا سپ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما قوـقح  هب  زواـجت  تفگ  دـیاب  هک  تساـجنیا.تسا  هدرک  فذـح  طـیحم  راـشف  رثا  رب  دـعب  ياـهپاچ 

نامتک بلطم : حورـشم  نایب  کنیا  .دراد  همادا  زین  نونکا  مه  دـش  هداهن  نآ  ساـسا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تشذـگرد 
یخیرات قیاقح 

هدرک لقن  دامتعا  لباق  يدنس  اب  ار  یخیرات  تلیـضف  نیا  دوخ  خیرات  رد  تسا  مالـسا  گرزب  ناخروم  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دّمحم 
اپو تسد  نانچنآ  ار  دنس  نیا  دسر  یم  َنیبَْرقَْألا ) َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو   ) هیآ هب  ( 2) دوخ ریسفت  رد  یتقو  یلو  ( 1 ،) تسا

--------------------------

نبا لماک  ص 74 ; ج19 ، يربط ، ریسفت  ص 216 ; ج2 ، يربط ، خیرات  : تسا هدـش  لقن  ریز  كرادـم  رد  یخیرات  تلیـضف  نیا   . 1
حرش ص 24 ; ج2 ، ریثک ،
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يرگید ياهتروص  هب  ریـسفتو  خیرات  نایاوشیپ  ار  ثیدح  نیا  ...و  ص 321 ج 1 ، یبلح ، هریس  ص 37 ; ج 3 ، ضایع ، یضاق  يافش 
.دوش یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  زین 

ص 74. ج19 ، يربط ، ریسفت   . 2

هحفص 42 -------------------------- 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تشذـگ  رتشیپ.تفای  ناوت  یمن  بصعت  زج  نآ  يارب  یهجو  هک  دـنک  یم  لقن  ماهباو  لامجا  هبو  هتـسکش 
یّیِـصَو یخَأ َو  َنوُکَی  ْنَأ  یلَع  ینُرِزاوـُی  ْمُکُّیَأَـف  : » دـسرپ یم  سلجم  رد  نارـضاح  هب  باـطخ  دوـخ  توـعد  ناـیاپ  رد  ملـسو ) هلآو 

هک تسین  وگتفگ  ياج  اذَکو »؟ اذَک  یخَأ َو  َنوُکَی  ْنَأ  یلَع  ینُرِزاُوی  ْمُکُّیَأَف  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  لاؤس  نیا  يربط  یتَفِیلَخو »؟
وا .درادن  افلخ  ّتیعقومو  ماقم  ظفحو  بصعت  زج  یتهج  لامجاو ، ماهبا  ظافلا  هب  اهنآ  لیدبتو  یتفیلخ » و« ییـصو »  » هملک ود  فذح 

یلع ترـضح  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ار  ثیدـح  مّود  تمـسق  هکلب  تسا ، هدرک  فیرحتار  ربماـیپ  لاؤس  اـهنت  هن 
هک یتفیلخ » و« ییـصو »  » ظفل ود  ياـج  هبو  تسا  هدروآ  وحن  نیمه  هب  زین  یتَفِیلَخ » یّیِـصَو َو  یخَأ َو  اذـه  َّنِإ  :» دومرف ( مالـسلا هیلع  )
نبا .تسا  هدراذـگ  تسا  حیحـص  ریغ  لامجا  عون  کی  هک  ار  اذـکو » اذـک   » ظفل تسا  نانمؤم  ریما  لصفالب  تفالخ  رب  نشور  هاوگ 

زاودنک یم  اهر  ار  يربط  خیرات  ًاروف  دسر  یم  دنـس  نیا  هب  یتقو  دهد  یم  لیکـشت  يربط  خیرات  ار  وا  خـیرات  ساسا  هک  یماش  ریثک 
رکفنـشور هک  تسا  یفیرحت  همه ، زا  رتدـب  .دوش  یم  لسوتم  لامجاو  ماـهبا  هب  وا  نوچمهو  دـنک  یم  يوریپ  شریـسفت  رد  وا  شور 

تسا هدرب  راکب  دمحم » تایح   » باتک رد  لکیه  نینسح  دمحم  رتکد  رصم ، مان  بحاصو  رصاعم 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


شتوعد نایاپ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ساسح  هلمجود  زا  ًالّوا ، .تسا  هدز  دوخ  باتک  رابتعا  رب  يا  هدننکـش  هبرـضو 
ردارب وت  : تفگ ( مالسلا هیلع   ) یلع هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ار ، مّود  هلمج  یلو  تسا ، هدرک  لقن  ار  لاؤس  هلمج  اهنت 

روکذم باتک  مّوسو  مّود  ياهپاچ  رد  ًایناث ، .تسا  هدرواین  نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  هدرک ، فذح  یّلک  هب  یتسه ، نم  هفیلخو  ّیـصوو 
زا تمسق  نآ  یتح  هداهن  رتارف  ار  ماگ 

هحفص 43 -------------------------- 

ردو تمالم  زین  تمـسق  نامه  لقن  رد  ار  وا  یبصعتم  دارفا  ییوگ  وت  .تسا  هدرک  فذح  یلک  هب  هدوب  هدرک  لقن  هک  مه  ار  ثیدـح 
یفاکسا زا  ینخس  .دزاس  دراو  دوخ  باتک  رب  يرگید  همطلو  دهدب  خیرات  ناداقن  تسد  هب  يرگید  هگرب  هک  دنا  هدرک  راداو  هجیتن 

اهوـمعو ردـپ  رـضحم  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع ترــضح  هـک  یخیراـت  تلیــضف  نـیا  هراـب  رد  دوـخ  فورعم  باـتک  رد  یفاکــسا 
ّیصوو ردارب  ار  وا  زین  ترضح  نآو  تسب  يراکادف  نامیپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  مشاه  ینب  هتـسجرب  ياهتیـصخشو 

تسا هدوب  یکدوک  نارود  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامیا  دنتفگ  یم  هک  یناسک  دیوگ : یم  نینچ  هداد  نخس  داد  دناوخ  دوخ  هفیلخو 
نکمم ایآ  دنیوگ ؟ یم  هچ  یخیرات  دنس  نیا  هراب  رد  دهد _  یمن  صیخـشت  یتسرد  هب  ار  دبو  بوخ  نآ  رد  كدوک  هک  ینارود  _ 

یلاسدرخ كدوک  هب  ایو  ؟ دراذگب یکدوک  شود  رب  ار  يدایز  تیعمج  ياذغ  نتخپ  جـنر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا 
رد تسدو  دـنادب  توبن  راد  زار  ار  یغلابان  كدوک  ربمایپ  تسا  حیحـص  اـیآ  دـنک ؟ توعد  تفایـض  يارب  ار  ناـنآ  هک  دـهد  ناـمرف 

دراذگب وا  تسد 
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زا زور  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ  دـیاب  هکلب  .ریخ  ًامّلـسم  دـنک ؟ یفرعم  مدرم  ناـیم  رد  دوخ  هدـنیامنو  ّیـصوو  ردارب  ار  واو 
اب هاگ  چیه  كدوک  نیا  اذل.تشاد  یگتـسیاش  اهراک  نیا  همه  يارب  هک  دوب  هدیـسر  يّدح  هب  يرکف  دـشرو  یمـسج  تردـق  ظاحل 

تمدـخ نامیپ  تسد  هک  يا  هظحل  زا  هکلبو  تخادرپن ، نانآ  اب  يزاب  هبو  دـشن  دراو  نانآ  هگرج  ردو  تفرگن  سنا  رگید  ناـکدوک 
مامت ردو  تخاس  یم  مأوت  رادرک  اب  ار  دوخ  راتفگ  هتـسویپو  دوب  خسار  دوخ  میمـصت  رد  درک  زارد  ادخ  لوسر  يوس  هب  يراکادفو 

هب تبسن  ار  دوخ  نامیا  هک  دوب  یسک  نیلّوا  سلجم  نآ  رد  اهنت  هن  وا  .دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ سینا  یگدنز  لحارم 
يارب هک  دنتساوخ  ربمایپ  زا  شیرق  نارس  هک  یماگنه  هکلب  تشاد  زاربا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلاسر 

هحفص 44 -------------------------- 

رباربو دوش  هدنک  دوخ  ياج  زا  تخرد  هک  دهد  روتسد  ینعی  ) دروایب يا  هزجعم  ادخ  اب  شطابترا  هاوگو  شیوخ  راتفگ  قدص  تابثا 
هیلع  ) نینمؤملا ریما  ( 1) .درک زاربا  نارگید  راکنا  ربارب  رد  ار  دوخ  نامیا  هک  دوب  يدرف  هناگی  زین  ماـگنه  نآ  رد  یلع  دتـسیاب ) ناـنآ 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ دـیوگ : یمو  دـنک  یم  لقن  دوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ار  هورگ  نیا  یهاوخ  هزجعم  يارجام  دوخ  مالـسلا ،)

ماگنه نیا  رد  .یلب  دنتفگ : همه  دـیروآ ؟ یم  نامیا  نم  تلاسرو  وا  یگناگی  هب  دـنک ، نینچ  ادـخ  رگا  تفگ : نانآ  هب  ملـسو ) هلآو 
ربمایپ ربارب  ردو  دش  هدنک  دوخ  ياج  زا  تخردو  تخاس  باجتـسم  ار  وا  ياعد  ادخو  درک  اعد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

دانع هار  هاوخ  هزجعم  هورگ  .داتسیا 
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مدرک وا  هب  ور  مدوـب ، هداتـسیا  ربماـیپ  راـنک  رد  هک  نم  یلو  .دـندناوخ  رگوداـج  ار  وا  ربماـیپ  قیدـصت  ياـج  هبو  دـندومیپ  ار  رفکو 
ادـخ نامرف  هب  ار  راک  نیا  تخرد  هک  منک  یم  فارتعاو  مراد  نامیا  وت  تلاسر  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ربمایپ ! يا  متفگو :

ار وت  هک  دنتفگو  دمآ  نارگ  نانآ  رب  نم  قیدصت  ماگنه ، نیا  رد  .درامش  گرزب  ار  وت  نخسو  دنک  قیدصت  ار  وت  توبن  ات  داد  ماجنا 
( *** 2) .درک دهاوخن  قیدصت  یلع  زج  یسک 

--------------------------

هنیمز نیا  رد  وا  راتفگ  حورشم  ص 244 و245  ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشو  ص 252  هینامثعلا ، یلع  ضقنلا  رد   . 1
.تسا هدمآ 

(. هعصاق هبطخ 238( هدبع ، هغالبلا  جهن   . 2

هحفص 45 -------------------------- 

موس لصف 

مّوس لصف 

ریظن یب  ِيراکادف 

هب ناسنا  نامیا  رگا.تسا  نامیا  اب  دارفا  ياه  هناشن  زا  يراکادفو  يزابناج.تسا  وا  هدیقعو  رّکفت  زرط  هدـییاز  درف ، ره  راتفرو  لامعا 
نوؤش مامتو  یتسهو  دسانـش  یمن  اـپ  زا  رـس  نآ  هار  رد  ًاـعطق  دـنادب ، دوخ  لاـمو  ناـج  زا  رتـالاب  ار  نآ  هک  دـسرب  يّدـح  هب  يزیچ 

ِهّللِاب َو اُونَمآ  َنیذـّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  : ) تسا هدرک  سکعنم  ریز  هیآ  رد  ار  تقیقح  نیا  دـیجم  نآرق  .دزاـس  یم  نآ  يادـف  ار  شیوخ 
هب هک  تسه  یناسک  نانمؤم  ( » 15: تارجح (.) َنُوقِداّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِسُْفنَأَو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج  اُوباتْرَی َو  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر 

نامیا رد  یتسار  هب  نانآ  دندیـشوک ; ادخ  هار  رد  دوخ  ناجو  لام  ابو  دندرکن  دـیدرت  زگره  نآ  ردو  دـندروآ  نامیا  وا  ربمایپو  ادـخ 
هچنآ .دندرک  یم  لّمحت  فده  دربشیپ  هار  رد  ار  اهرجزو  اه  هجنکش  نیرت  تخس  ناناملسم  تثعب ، زاغآ  ياهلاس  رد  .دنقداص  دوخ 

ار نانمشد  هک 
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یتاقبطو یموق  تازایتما  هب  رخافتو  نایادـخ  ماقم  ظـفحو  ناـکاین  یفارخ  دـیاقع  ناـمه  تشاد  یم  زاـب  دـیحوت  نییآ  هب  شیارگ  زا 
تفرـشیپ هار  رـس  رب  درک ، حتف  ار  هکم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يزور  ات  عناوم  نیا.دوب  يا  هلیبق  یثوروم  ياه  هنیکو 

دش ببـس  ناناملـسم  رب  شیرق  راشف  .تفرن  نایم  زا  مالـسا  شترا  دنمورین  تردق  اب  زجو  تشاد  دوجو  نآ  فارطاو  هکم  رد  مالـسا 
هب يرگید  هورگو  هشبح  هب  نانآ  زا  یهورگ  هک 

هحفص 46 -------------------------- 

رفعج اّما  دندوب ، رادروخرب  بلاطوبا  صخألابو  مشاه  ینب  نادناخ  تیامح  زا  یلع  ترـضحو  ربمایپ  هکنآ  اب  .دـننک  ترجاهم  برثی 
متفه لاس  اتو  دـیوگ  كرت  هشبح  مزع  هب  ار  هکم  تثعب  مجنپ  لاس  رد  ناناملـسم  زا  دـنچ  ینت  هارمه  هب  دـش  ریزگاـن  بلاـط  یبا  نب 

ترـضح تثعب  مهد  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  .دـنیزگ  تماـقا  اـجنآ  رد  دوب  ربیخ  حـتف  لاـس  هک  ترجه 
دوب هتـشذگن  شراوگرزب  يومع  گرم  زا  زور  دـنچ  زا  شیب  .داد  تسد  زا  هکم  رد  ار ، شیوخ  عفادـمو  یماح  نیرتگرزب  بلاطوبا ،
ناهج زا  مشچ  زین  تشاد ، یمن  غیرد  ربمایپ  سّدقم  فده  دربشیپ  رد  لامو  ناج  لذب  زا  هاگ  چیه  هک  هجیدخ ، وا  نابرهم  رسمه  هک 

مهدزیـس لاس  رد  هک  اجنآات  تفرگ ; ینوزف  هکم  رد  نیملـسم  رب  راشفو  ناقفخ  نازیم  گرزب ، ِیماح  ود  نیا  تشذگ  رد  اب  .دیـشوپ 
وا دیعبت  ایو  نتـشک  اب  ای  ربمایپ  ندرک  ینادنزاب  ار  دـیحوت  يادـن  هک  دـنتفرگ  میمـصت  یمومع  ياروش  کی  رد  شیرق  نارـس  تثعب ،

َكُوُلتْقَی ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیّذلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإَو  : ) دیامرف یم  هدش ، روآ  دای  ار  نانآ  هشقن  هس  نیا  دیجم  نآرق  .دنزاس  شوماخ 
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دندرک هلیح  وت  ّدـض  رب  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روآ  داـی  هب  ( 30: لاـفنا ( ) َنیرِکاـملا ُْریَخ  ُهّللا  ُهّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَیَو َو  َكوُجِرُْخی  ْوَأ 
هب ار  نانآ  رکم  دنوادخو  دنوش  یم  دراو  رکم  ِرد  زا  نانآ.دننک  دیعبت  ایو  دنـشُکب  ای  دـنراد  هگن  نادـنز  رد  ار  وت  هک  دـندش  نآ  ربو 

دوش باختنا  يدرف  هلیبق  ره  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  شیرق  نارـس  .تسا  رتوج  هراچ  همه  زا  دـنوادخو  دـنادرگ ; یم  زاـب  ناـشدوخ 
.دـننک هعطق  هعطق  ار  وا  هدرب ، موجه  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم هناخ  رب  هرابکی  بش  همین  ماـگنه  هب  بختنم  دارفا  سپـسو 
مـشاه نادناخ  اذـلو  دـش  یم  شخپ  برع  لیابق  نایم  رد  وا  نوخ  مهو  دـندش  یم  هدوسآ  وا  تاغیلبت  زا  ناکرـشم  مه  قیرط ، نیدـب 

زا ار  ربمایپ  یحو  هتشرف  .دنزیخرب  هزرابمو  یهاوخنوخ  هب  دندوب  هدرک  تکرش  يو  نوخ  نتخیر  رد  هک  یلیابق  مامت  اب  تسناوت  یمن 
وا هب  ار  یهلا  روتسدو  تخاس  هاگآ  ناکرشم  موش  هشقن 

هحفص 47 -------------------------- 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هناخ  طـیحمو  هّکم.دیـسر  ارف  رّرقم  بش  .دـنک  كرت  برثی  مزع  هب  ار  هّکم  رتدوز  هچره  دـیاب  هک  درک  غـالبا 
يور ادــخ  لوـسر  هناـخ  بناـج  هـب  ییوـس  زا  کـی  ره  شیرق  حّلــسم  نارومأـم  .دوـب  هـتفر  ورف  بـش  یکیراــت  رد  ملــسو ) هـلآو 

تـسا هناخ  رد  هک  دنک  دومناو  نینچ  لاح ، نیع  رد  هدرک ، كرت  ار  هناخ  يریگلفاغ  هویـش  زا  هدافتـسا  اب  دیاب  ربمایپ  نونکا.دـندروآ 
دوخ هب  ار  ربمایپ  زبس  ِزادـناورو  دـباوخب  وا  رتسب  رد  يزابناج  درف  هک  دوب  مزال  هشقن  نیا  يارجا  يارب  .تسا  هدـیمرآ  دوخ  رتسب  ردو 

زونه وا  هک  دننک  رّوصت  دنا  هدیشک  ار  وا  لتق  هشقن  هک  يدارفا  ات  دچیپب 
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هکم نوریبو  هچوـک  رد  دارفا  رورمو  روـبع  هار  زاو  دوـش  وا  هناـخ  هب  فوـطعم  طـقف  ناـنآ  هجوـت  اذـلو  تـسا  هـتفگن  گرت  ار  هناـخ 
زا شیپ  هک  تسا  یـسک  دبال  راکادف ، درف  نیا  دباوخب ؟ ربمایپ  هاگباوخ  ردو  درذـگب  دوخ  ناج  زا  هک  تسیک  اّما  .دـننکن  يریگولج 
زج یسک  هتسیاش  ِصخش  نیا  يرآ ، .تسا  هدیدرگ  وا  دوجو  عمش  درگ  راوهناورپ ، تثعب ، زاغآ  زاو  تسا  هدروآ  نامیا  يو  هب  همه 

ناکرشم : تفگو درک  یلع  ترضح  هب  ور  ربمایپ  ور ، نیا  زا  .دوش  يو  بیـصن  دیاب  راختفا  نیاو  تسین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
.دنشکب رتسب  نایم  رد  ارمو  دنروآ  موجه  نم  هناخ  هب  یعمج  هتسد  روط  هب  هک  دنا  هتفرگ  میمـصتو  دنا  هدیـشک  ارم  لتق  هشقن  شیرق 

هب ار  زبس  هچراـپ  نآو  یباوخب  نم  هاـگباوخ  رد  بشما  تسا  مزـال  اذـل  .منک  كرت  ار  هکم  هک  مرومأـم  ادـخ  فرط  زا  تهج  نیا  زا 
رد ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضحو  .دننکن  بیقعتارمو  ما  هدیمرآ  مرتسب  ردو  ما  هناخ  رد  زونه  نم  هک  دننک  رّوصت  نانآ  ات  یچیپب  دوخ 

هناخ فارطا  شکمدآ  رفن  لهچ  .دـیمرآ  ترـضح  نآ  رتسب  رد  بش  زاغآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رما  تعاـطا 
ربمایپ هک  دندرک  یم  نامگو  دندید  یم  يداع  ار  هناخ  عضوو  دنتسیرگن  یم  لخاد  هب  رد  فاکش  زاو  دندوب  هدرک  هرصاحمار  ربمایپ 

نانآ رظن  زا  يروم  شبنج  هک  دندوب  هتفرگ  رظن  تحت  ار  هناخ  عضو  نانچنآو  دندوب  بقارم  اپارـس  همه  .تسا  هدیمرآ  دوخ  رتسب  رد 
.تفگ كرت  ار  هناخ  هنوگچ  دیدش ، تبقارم  نیا  اب  مرکا ، ربمایپ  هک  دید  دیاب  نونکا  .دنام  یمن  یفخم 

هحفص 48 -------------------------- 

مرکا ربمایپ  هک  دننآ  رب  ناسیون  هریس  زا  يرایسب 
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نانچنآو تفاکش  ار  ناگدننک  هرصاحم  فص  ( 1) درک یم  تئارق  ار  سی  هروس  زا  یتایآ  هک  یلاح  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
هک دریگ  ّقلعت  نیا  رب  یهلا  ّتیـشم  هاگره  هچ  تسین ; راـکنا  لـباق  بلطم  نیا  ناکما.دـشن  هجوتم  يدـحا  هک  درک  روبع  ناـشنایمزا 

نیارق هک  تساجنیا  نخس  یلو.دوش  نآ  زا  عنام  دناوت  یمن  زیچ  چیه  دهد ، تاجن  يداع  ریغ  روط  هبو  زاجعا  قیرط  زا  ار  دوخ  ربمایپ 
هک دوبن  مزال  تروص  نیا  رد  اریز  دـشخب ، تاجن  زاجعا  قیرط  زا  ار  دوخ  ربماـیپ  تساوخ  یمن  ادـخ  هک  دـنک  یم  تیاـکح  يداـیز 

یخرب .دریگ  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  يدایز  تامحز  اب  سپـسو  دورب  روث »  » راغ هب  ربمایپ  دوخو  دباوخب  ربمایپ  رتسب  رد  یلع  ترـضح 
نیا یلو  .درک  هدافتـسا  نانآ  تلفغ  زا  ربمایپو  دوب  هدوبر  باوخ  ار  نانآ  همه  دـش  جراخ  هناخ  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  دـنیوگ  یم  زین 

هک دندوب  هدرک  هرـصاحم  نیا  يارب  ار  هناخ  هک  شکمدآ  لهچ  هک  دـنک  یمن  رواب  لقاع  صخـش  زگرهو  تسا  تقیقح  زا  رود  رظن 
هدوسآ لایخ  اب  یگمه  هک  دـنریگب  يرـسرس  نانچنآ  ار  دوخ  تیرومأم  دنـشکب ، ار  وا  بسانم  تقو  رد  ات  دورن  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ 

(2) .دوب هتفگ  كرت  ار  هناخ  اهتـسیرورت ، ندـمآ  درگ  زا  شیپ  ربمایپ  دـنا ، هتـشون  یخرب  هک  روط  ناـمه  ، تسین دـیعب  یلو  دـنباوخب !
یحو هناخ  هب  شروی 

دنروآ شروی  یحو  هناـخ  هب  یگمه  هک  دـندوب  يا  هظحل  رظتنم  دوـب ، ریـشمش  هضبق  رب  ناشیاهتـسد  هک  یلاـح  رد  شیرق ، نارومأـم 
یم ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هاـگباوخ  هب  رد  فاکـش  زا  ناـنآ  .دـنزیرب  تسا  هدـیمرآ  شرتـسب  رد  هـک  ار  ربماـیپ  نوـخو 

تسوپ رد  حرف  طرف  زاو  دنتسیرگن 
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نئمطم یبلق  اب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یلو  .دیـسر  دنهاوخ  دوخ  يوزرآ  نیرخآ  هب  يدوز  هب  هک  دـندرک  یم  رّوصتو  دـندیجنگ  یمن 
ربمایپ هاگباوخ  رد  مارآ ، يرطاخو 

--------------------------

.تسا هروس  نیازا  مهنو  متشه  تایآ  روظنم   . 1

ص 32. ج2 ، یبلح ، هریس   . 2

هحفص 49 -------------------------- 

هک دـندوب  هتفرگ  میمـصت  تسخن  نانمـشد ، .تسا  هداد  تاجنار  دوخ  زیزع  ربماـیپ  دـنوادخ  هک  تسناد  یم  اریز  دوب ، هدیـشک  زارد 
دراو حبص  غورف  رد  دنتـشاذگ  رارق  ماجنارـسو  دندش  فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  یللع  هب  یلو  دنروآ ، موجه  ربمایپ  هناخ  هب  بش  همین 

اب نارومأم  .تفاکـش  ار  قفا  هنیـس  قداص  حبـصو  تفر  رانک  هب  بش  هریت  ياـه  هدرپ  .دـنهد  ماـجنا  ار  دوخ  تیرومأـمو  دـنوش  هناـخ 
زا دندوب  دوخ  يوزرآ  نیرتگرزب  قّقحت  هناتسآ  رد  هکنیا  زاو  دندروآ  موجه  ربمایپ  هناخ  هب  یعمج  هتـسد  روط  هب  هنهرب  ياهریـشمش 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  دندش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هاگباوخ  دراو  یتقو  اّما  دندیجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش 
!؟ تساجک دّمحم  دندیسرپو  دندرک  یلع  ترـضح  هب  ور  .تفرگ  ارف  ار  نانآ  دوجو  ياپارـس  بجعتو  مشخ.دنتفای  ربمایپ  ياج  هب  ار 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  يوس  هب  تینابصع  طرف  زا  عقوم ، نیا  رد  دیهاوخ ؟ یم  نم  زا  هک  دیدوب  هدرپس  نم  هب  ار  وا  رگم  دومرف :
مشخ هک  یلاح  ردو  دنتخاس  شدازآ  ریزگان  يرصتخم  تشادزاب  زا  سپ  یلو  دندیـشک ، مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  واو  دندرب  هلمح 
نآرق ( 1) .دننک فشک  ار  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هاگیاج  ات  دننیشنن  ياپ  زا  هک  دنتفرگ  میمـصت  درـشف  یم  ار  نانآ  يولگ 

هیآ ِّیط  رد  دنامب ، نادواج  راصعاو  نورق  مامت  رد  ریظن  یب  ِيراکادف  نیا  هکنیا  يارب  دیجم 
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یم ادـخ  ياضر  بسک  هار  رد  فک  هب  ناج  هک  دـناد  یم  یناسک  زا  ار  واو  دیاتـس  یم  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  يزابناج  يا 
ناج هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب  ( 207: هرقب (. ) ِدابِْعلِاب ٌفوؤَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  : ) دنباتش
ینب رـصع  راکتیانج  .تسا  نابرهمو  فوؤر  دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخو  دـنهد ; یم  تسد  زا  دـنوادخ  ياضر  لیـصحت  يارب  ار  دوخ 

هّیما

دننآ ربودنناد  یم  تیبَملا » هلیل   » هثداح ار  ریخا  هیآ  لوزن  نأش  نارّسفم  زا  يرایسب 

--------------------------

ص 97. ج2 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 50 -------------------------- 

، يوما رصع  راکتیانج  رصنع  بدنج ، نب  هرمس  ( 1) .تسا هدش  لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هراب  رد  تبـسانم  نیمه  هب  هیآ  هک 
عمجم کی  ردو  دنک  راکنا  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  هک  دـش  رـضاح  مهرد  رازه  دـص  راهچ  نتفرگ  اب 

هیلع  ) یلع هراـب  رد  ار  هیآ  نـیا  لوزن  اـهنت  هـن  يو  تـسا ! هدـش  لزاـن  مـجلم  نـب  ناـمحرلا  دـبع  هراـب  رد  هـیآ  هـک  دـیوگب  یموـمع 
هیآ ( 2  ) .تسا هدـش  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراـب  رد  تسا ) ناـقفانم  هراـب  رد  هک  ) يرگید هیآ  هک  دوزفا  هکلب  درک  راـکنا  ( مالـسلا

راتفگ ( 204: هرقب (.) ِماصِخلا َُّدلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  یف  ام  یلَع  َهّللا  ُدِهُْـشی  اْینُّدـلا َو  ِهایَحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  : ) تسا نیا  روبزم 
، روخم ار  وا  راـتفگ  رهاـظ  بیرف  وت  ) .دریگ یم  هاوگ  دراد  لد  رد  هک  هچنآ  رب  ار  ادـخو  دراد  یم  او  بّجعت  هب  ار  وـت  مدرم  زا  یخرب 

ِيرادناتـسا نارود  رد  يو.تسین  دـیعب  يراـکتیانج  ناـنچ  زا  تقیقح  زا  یفیرحت  نینچ  .تـسا  نانمـشد  نـیرت  تخـس  زا  يو  اریز )
يدانع ببس  هبو  دوب  هرصب  رادنامرف  قارع ، رد  دایز » »
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( مالسلا هیلع   ) یلع ترـضح  اب  یتسودو  تیالو  مرج  هب  ار  رفن  رازه  تشه  تشاد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  اب  هک 
ناـیم رد  هک  درکن  رّوصت  چـیهو  تسا  هتـشک  ار  دارفا  همه  نیا  یتأرج  هچ  هبو  ارچ  هک  درک  ییوجزاـب  يو  زا  داـیز »  » یتـقو .تشک 
ربارب ود  نتشک  زا  نم  ینعی : ُتیِـشَخ » ام  ْمُهَْلثِم  ُْتلَتَق  َْول  :» تفگ تحاقو  لامک  اب  خساپ  رد  يو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یهانگ  یب  نانآ 

(3) .متشادن یکاب  زین  نانآ 

--------------------------

رد یغالب  موحرمو  ( 207 ص 206 _  ج1 ،  ) ناهرب ریـسفت  رد  ینیرحب  دیـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراب  رد  ار  هیآ  لوزن  كرادـم   . 1
لوزن نارـسفم  : دیوگ یم  ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  فورعم  حراش  .دنا  هدرک  لقن  ( 185 ص 184 _ ج1 ،  ) نامحرلا ءالآ  ریسفت 

(. ص 262 .ك.ر ج13 ، ) .دنا هدرک  لقن  یلع  ّقح  رد  ار  هیآ 

ص 73. ج4 ، دیدحل ، یبا ا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

.يرجه مهاجنپ  لاس  ثداوح  ج2 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 51 -------------------------- 

هک ار ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ روتسد  هک  تسا  یسک  نامه  وا  .دجنگ  یمن  تاحفص  نیا  رد  هرمس  نیگنن  ياهراک  رکذ 
دنچ هب  ار  دوخ  لخن  دشن  رضاح  یتحو  درک  در  دریگب ، هزاجا  دیاب  دوش ، یم  مدرم  لزنم  دراو  دوخ  لخن  هب  یشکرس  يارب  تقو  ره 
یلص  ) مرکا ربمایپ  .تفرگ  دهاوخن  هزاجا  زگره  دوخ  لخن  هب  یشکرس  يارب  هک  دیزرویم  رارـصاودشورفب  ربمایپ  هب  نآ  تمیق  ربارب 

هرمـس هبو  .زادـنیب  رود  هبو  نکب  ار  درم  نیا  تخرد  ورب  تفگ : هناخ  بحاـص  هب  ناـیرج  نیا  هدـهاشمزا  سپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نایز درم  وت  ینعی : َرارِضال .» َرَرَض َو  ٌّراضُم َو ال  ٌلُجَر  َکَّنِإ  :» دومرف
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، داهن یئزج  رثا  ناحول  هداس  رب  يزور  دنچ  فیرحت  نیا  يراب ، .دنزب  ررض  یـسک  هب  یـسک  دهد  یمن  هزاجا  مالـساو  یتسه  یناسر 
ناثدـحمو دندیـشک  نوریب  ماـهوا  يارو  زا  ار  قیاـقح  مالـسا  خـیرات  ناـقّقحمو  دز  راـنک  هب  ار  بـصعت  ياـه  هدرپ  ناـمز  رورم  یلو 

نانچ ماش  مدرم  هک  تسا  یکاح  یخیرات  هعقاو  نیا.دـندرک  قیدـصت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نأـش  رد  ار  هیآ  لوزن  نارّـسفمو 
حول نوچ  ار  همه  دندینـش  یم  هاگتـسد  نآ  ناگدـنیوگ  ناـهد  زا  هچره  هک  دـندوب  هتفرگ  رارق  يوما  هاگتـسد  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت 

زا یعالطا  نیرتکچوک  نانآ  هک  دیمهف  ناوت  یم  دندرک  یم  قیدصتار  هرمس  لاثما  راتفگ  ماش  مدرم  هکنیا  زا.دنتشادنپ  یم  ظوفحم 
هتـشاذگن مدـق  زاجح  طیحم  هب  لـقاالو  دوب  هدوشگن  ناـهج  هب  مشچ  ناـمحرلا  دـبع  هیآ  لوزن  ماـگنه  اریز  دنتـشادن ، مالـسا  خـیرات 

اوران تابصعت  .دوش  لزان  وا  هراب  رد  يا  هیآ  ات  دوب  هدیدن  ار  ربمایپو 

هدش هرصاحم  شیرق  ناشکمدآ  فرط  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هناخ  هک  یبش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  يراکادف 
ینادواجو يدبا  گنر  یخیرات  دادیور  نیا  هب  هکنیا  يارب  دنوادخ  .درمش  کچوک  ایو  درک  راکنا  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يرما  دوب 

هب هعقاو  نیا  هب  طوـبرم  هیآ  ریـسفت  رد  زین  گرزب  نارّـسفمو  تـسا  هدرک  داـی  نآ  زا  هیآ 207 ) هرقب ، هروس   ) دـیجم نآرق  رد  دـشخب 
رب هک  يدارفا  یلو.دنا  هدرک  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نأش  رد  نآ  لوزن 

هحفص 52 -------------------------- 

ار یخیرات  گرزب  تلیضف  نیا  ات  دنا  هداتفا  اپو  تسد  هب  دنراد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ضغبو  بّصعت  لد ، ردو  هدرپ  هدید ،
، ظحاج .دنهاکب  ترضح  نآ  يراکادف  تمظع  زا  هک  دننک  ریسفت  نانچ 
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تلیـضفو تعاـطا  ار  ربماـیپ  رتـسب  رد  یلع  ندـیباوخ  ناوت  یمن  زگره  دـسیون : یم  نینچ  ننـست ، لـها  فورعم  نادنمـشناد  زا  یکی 
نبا يو ، زا  سپ  ( 1) .دیـسر دهاوخن  وا  هب  یبیـسآ  دـباوخب  وا  هاگیاج  رد  رگا  هک  دوب  هداد  نانیمطا  وا  هب  ربمایپ  اریز  درمـش ، گرزب 
هتفگ يو  هب  ربماـیپ  اریز  دوش ، یمن  هتـشک  هک  تسناد  یم  زین  رگید  قـیرط  زا  یلع  هک : تسا  هدوزفا  بلطم  نیا  هب  ( 2) یقشمد هیمیت 

هب ربمایپ  هک  یتیرومأم  زا  یلع  .دریگ  زابو  دیایب  دراد  یتناما  دّمحم  دزن  سکره  هک  دـنک  مالعا  هکم  زا  ینّیعم  لحم  رد  ادرف  هک  دوب 
خساپ .درب  دهاوخ  تمالس  هب  ناجو  دیسر  دهاوخن  يو  هب  یبیسآ  دباوخب  ترضح  نآ  رتسب  رد  رگا  هک  تفایرد  یبوخ  هب  داد  يو 

يرهم یب  هب  هک  ود ، نآ  ناوریپو  هیمیت  نباو  ظحاج  هکنیا  نآو  میریزگان  يا  هتکن  رکذت  زا  مینک  یـسررب  ار  عوضوم  هکنآ  زا  شیپ 
ترضح يارب  ار  يرترب  تلیضف  هاگآ ، دوخان  یتلیـضف ، راکنا  يارب  دنفورعم ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن 

تیرومأم ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فرط  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اریز  دـنا ! هدرک  تابثا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هب ایو  دوب  فراعتم  ّدـح  رد  ربمایپ  ِییوگتـسار  هب  وا  نامیا  ای.دوبن  جراخ  لاح  ود  زا  نامیا  رظن  زا  دـباوخب  وا  هاگباوخ  رد  هک  تشاد 

.تشاد نامیا  ربمایپ  راتفگ  قدص  هب  يا  هداعلا  قوف  روط 

--------------------------

ص 45. هینامثعلا ،  . 1

درک یم  زاربا  ...و  روبق  ترایزو  تعافش  هراب  رد  هک  یصاخ  دیاقعو  تشاد  مالسا  ياملع  اب  هک  ییاهتفلاخم  ببـس  هب  هیمیت  نبا   . 2
نادنز رد  يرجه  لاس 728  رد  ماجنارسو  دیدرگ  تقو  ياملع  دورطم 
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.تشذگرد ماش 

هحفص 53 -------------------------- 

یناسک يارب  اریز  تشاد ، دوخ  ياقبو  تمالس  هب  یعطق  ملع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تفگ  ناوت  یمن  تسخن  تروص  رد 
تّحـص هب  نیقیو  مزج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ راتفگ  زا  زگره  دـنراد  رارق  لزان  يا  هبترم  رد  داـقتعاو  ناـمیا  رظن  زا  هک 

یلع ترـضح  رگا  یلو  .دوب  دـنهاوخ  ناوارف  شیوشتو  ینارگن  راـچد  دـنباوخب  يو  رتسب  رد  مه  رگاو  دوش  یمن  لـصاح  وا  راـتفگ 
رون نوچ  وا  لد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ راتفگ  تحـصو  تشاد  رارق  یلاع  يا  هجرد  رد  نامیا  رظن  زا  مالـسلا ) هیلع  )

هب يدرف  نامیا  هاگرهاریز.میا  هدرک  تابثا  يرتالاب  تلیضف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  تروص  نیا  رد  دوب ، نشور  دیـشروخ 
نشور زور  اب  وا  يارب  هک  دراگنیب  قداصو  حیحص  نانچ  دونش  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ار  هچنآ  هک  دسرب  يا  هبترم 
دمرایب وا  رتسب  رد  مارآ  نانچ  یبلق  اب  دیـسر  دهاوخن  وا  هب  یبیـسآ  دباوخب  يو  رتسب  رد  رگا  هک  دیوگب  وا  هب  ربمایپ  رگاو  دـنکن  قرف 
نونکات .مینزب  قرو  ار  خیرات  تاحفـص  نونکا  .دنک  یمن  يربارب  يزیچ  ًاعطق  یتلیـضف  نینچ  اب  دهدن ، رطخ  لامتحا  ینزوس  رـس  هک 

، دش دهاوخن  هتشک  هک  تسا  هتفگ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوب  ضرف  نیا  رب  ام  ثحب 
ناخروم همهو  دـنا  هدرک  نامگ  هیمیت  نباو  ظجاح  ناوریپ  هک  تسین  نانچ  بلطم  هک  دـید  میهاوخ  مینک  عوجر  خـیرات  هب  رگا  یلو 

تسا هتشون  حورشم  روط  هب  ار  ترجه  هعقاو  ( 1  ) اربک تاقبط  فلؤم  .دنا  هدرکن  طبض  دنا  هتشون  ود  نیا  هک  هنوگنآ  ار  هثداح 
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وت هب  یبیـسآو  باوخب  نم  هاگباوخ  رد  تفگ : یلع  هب  ربمایپ  هک  ) هداد رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  نآ  ظحاج  هک  يا  هلمج  نآ  زا  زگرهو 
عاتما روهشم  باتک  رد  زین  (، 2  ) مهن نرق  فورعم  خروم  يزیرقم ، هکلب  وا  اهنت  هن  .تسا  هدرکن  يدای  دیسر ) دهاوخن 

--------------------------

.تسبرب ناهج  زا  هدید  لاس 230  ردو  دوشگ  ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 168  رد  هک  يدقاو  بتاک  هب  فورعم  دعس  نب  دمحم   . 1
.تسا هدش  هتشون  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هریس  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتیلـصا  لاح  نیع  ردو  نیرتعماج  يو  تاقبط 

.دییامرف هعجارم   228 ص 227 _  هب ج1 ،

(. يرجه لاس 845  هب  افوتم  ) يزیرقم یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت   . 2

هحفص 54 -------------------------- 

«. دیـسر دـهاوخن  وت  هب  یبیـسآ  :» دومرف یلع  هب  ربمایپ  هک  هتفگن  زگرهو  تسا  هدرک  لقن  يدـقاو  بتاک  نوچمه  ار  هثداـح  عامـسالا 
یناسکو دـنا  هدرک  يدای  راتفگ  نآ  زا  ص99 ) ج2 ،  ) دوخ خـیرات  رد  يربطو  ص483 ) (ج1 ، هریـس رد  ماشه  نبا  نایم  نیا  رد  ، يرآ

يربط خیرات  ایو  ماشه  نبا  هریـس  زا  یگمه  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  زین  نارگیدو  (ج2،ص372 ) لماک خـیرات  رد  ریثا  نبا  نوچمه 
هجو چیه  هب  دشاب  هتفگ  مه  رگاو  دشاب  هتفگ  ار  بلطم  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسین  مّلـسم  نیا  ربانب  .دنا  هتفرگ 
نیا هکنیا  هاوـگ  هب  دـشاب ; هتفگ  تسخن  بش  ناـمه  رد  مدرم ) ياـهتناما  ّدرو  بیـسآ  ندیـسرن   ) ار بلطم  ود  ره  هک  تـسین  موـلعم 

: بلطم حیـضوت  کنیا  .دـنا  هدرک  لـقن  يرگید  تروص  هب  ننـست  لـها  ناـسیون  هریـس  زا  یخربو  هعیـش  ناـخرومو  اـملع  ار  هثداـح 
هعقاو هلابند  دوخ  ِیلاما  رد  یسوط ، خیش  موحرم  هعیش ، فورعم  دنمشناد 
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ربمایپ يافتخا  لحم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دـش  يرپس  ترجه  بش  دـسیون : یم  نینچ  دـش  ربماـیپ  تاـجن  هب  یهتنم  هک  ار  ترجه 
مرکا ربمایپ  ( 1) .دنک تاقالم  وا  اب  هنابش  دوب  مزال  ربمایپ  رفس  تامدقم  نتخاس  مهارف  ياربو  دوب  هاگآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
دنزرف هلاه  یبا  نب  دنهو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اهبـش  زا  یکی  رد  .درب  رـسب  روث  راغ  رد  بش  هس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

ود ( 1 داد : یلع  ترضح  هب  ار  ریز  ياهروتسد  ربمایپ  .دندیـسر  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـضحم  هبو  دنتفر  راغ  هب  هجیدخ 
رد دومرف : ربماـیپ  .ما  هدرک  هداـمآ  راـک  نیا  يارب  رتش  ود  ًـالبق  نم  تفگرکبوبا : عقوم  نیا  رد  ) .نک هداـمآ  مرفـسمهو  نم  يارب  رتش 

«. دزادرپب ار  نارتش  لوپ  هک  داد  روتسد  یلع  هب  سپس  .مزادرپب  ار  ود  ره  لوپ  هک  مریذپ  یم  وت  زا  ار  رتش  ود  نیا  یتروص 

--------------------------

ص 237. ج1 ، هعیشلا ، نایعا   . 1

هحفص 55 -------------------------- 

اـسر يادـص  ابو  یتسیاب  هکم  زا  ینّیعم  لحم  رد  دـیاب  ادرف.تسا  نم  هناخ  رد  مدرم  ياـهتناما  نونکا  مهو  متـسه  شیرق  نیما  نم  ( 2
ترجاـهم هداـمآ  ار  دوـخ  دـیاب  اـهتناما  ّدر  زا  دـعب  .دریگ 3 ) زاـب  ار  نآو  دــیایب  دراد  دـّـمحم  دزن  یتناـما  سکره  هـک  ینک  مــالعا 
رگاو.روایب دوخ  هارمه  ار  بلطملا  دـبع  نب  ریبز  رتخد  همطاـفو  همطاـف  ترداـمو  همطاـف  مرتخد  دیـسر ، وت  هب  نم  هماـن  تقوره.ینک 

هک يرطخ  ره  سپ  نیا  زا  :(» دومرف سپـس  ) .نک مهارف  زین  ار  نانآ  ترجه  تامّدقم  دندش  ترجاهم  راتـساوخ  مشاه  ینب  زا  یناسک 
يا هلمج  نامه  دننام  هلمج  نیا  ( 1 «.) دیسر دهاوخن  وت  هب  یبیسآ  رگیدو  تسا  هدش  فرطرب  وت  زا  دوب  وت  نیمک  رد 
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دعب ياهبش  رد  تسا  هداد  نیمأت  یلع  ترضح  هب  ربمایپ  رگا  نیا  ربانب.دنا  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  يربطو  هریس  رد  ماشه  نبا  هک  تسا 
هدوب موس  ایو  مود  بش  رد  دـنک  در  ار  مدرم  ياهتناما  هک  تسا  هداد  نامرف  یلع  ترـضح  هب  رگاو  ترجه ، بش  رد  هنو  تسا  هدوب 

هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  دـناسر  یم  هک  دـنا  هدرک  لقن  يروط  ار  هعقاو  ننـست  لها  ناخروم  زا  یـضعب  رگا  .تیبملا  هلیل  رد  هنو  تسا 
تـسا هدرک  رداص  ار  اهتناما  ّدر  روتـسد  زین  بش  نامه  ردو  هداد  نیمأـت  یلع  ترـضح  هب  ترجه  بش  ناـمه  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع 

يارب ایاصوو  رماوا  نیا  رودـص  ناکمو  نامز  رکذو  تسا  هدوب  هثداح  لصا  لقن  هب  نانآ  رظن  هک  تسین  دـیعب  اریز  تسا ، هیجوت  لباق 
روث راغ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  اهبش  زا  یکی  رد  دسیون : یم  دوخ  هریـس  رد  یبلح  .تسا  هدوبن  تیمها  زئاح  نانآ 
هیلع  ) یلع هـب  بـش  نآ  رد  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ .دـیدرگ  شرـضحم  بایفرـش  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع درب  یم  رــسب 

(2) .دنک ادا  ار  ربمایپ  ياهضرقو  دنادرگزاب  ار  مدرم  ياهتناما  هک  داد  روتسد  ( مالسلا

--------------------------

«. ُهُهِرُْکت ءْیَِشب  ِنآلا  َنِم  َْکَیلِإ  اُولِصَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  تسا «: نیا  ربمایپ  ترابع  نتم   . 1

ص 36 و37. ج2 ، یبلح ، هریس   . 2

هحفص 56 -------------------------- 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  اـب  ترجه  بش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دـنک  یم  لـقن  روثنمل » اردـلا   » باـتک فـّلؤم  زاو 
( مالسلا هیلع   ) ماما يراکادف  رب  نشور  هاوگ  ود  ( 1) .تسا هتشاد  تاقالم  ملسو )

، هدوبن يراکادف  زج  بش  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  لمع  هک  دهد  یم  هاوگ  یخیرات  بلطم  ود 
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یخیرات هثداح  نیا  نوماریپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  يراعـشا  .تسا 1 ) هدوب  ادخ  هار  رد  تداهشو  لتق  هدامآ  یتسار  هب  ترـضح  نآ 
َأَطَو ْنَم  َْریَخ  یـسْفَِنب  ُْتیَقَو  تسوا : يزاـبناج  رب  نشور  هاوـگ  تـسا ، هدرک  لـقن  ( 2) دوخ ریـسفت  رد  ار  اـهنآ  همه  یطویـسو  هدورس 
ُِّتبَو ِرْکَْملا  َنِم  ِلـالَجلا  وُذ  یِّبَر  ُهاـقَوَف  ِهـِب ***  اوُرُکْمَی  ْنَأ  َفاـخ  اََّمل  ٌدَّمَُحم  ِرْجِحلاـِب  ِقِیتَْـعلا َو  ِْتیَْبلاـِب  َفاـط  ْنَـمَو  یـصَْحلا *** 

نیرتوکینو نیمز  يور  درف  نیرتـهب  يارب  ار  دوخ  ناـج  نم  ِرْـسَألا  ِلـْتَْقلا َو  یَلَع  یِـسْفَن  ُْتنَّطَو  ْدَـق  َو  ِینَنوُرُْـشنَی ***  یتَـم  ْمِهیِعارُأ 
تسد یماگنه  نمو  .دوب  دّمحم  ردقیلاع  صخش  نآ  .مداد  رارق  رپس  تسا  هدرک  فاوط  ار  لیعامـسا  رجحو  ادخ  هناخ  هک  یـصخش 
هتوتیب يو  رتسب  رد  نم  .درک  ظفح  نانمـشد  رکم  زا  ار  وا  نم  يادخ  یلو  دندوب  هدیـشک  ار  وا  لتق  هشقن  نارفاک  هک  مدز  راک  نیا  هب 

.مدوب هدرک  هدامآ  تراساو  گرم  يارب  ار  دوخو  مدوب  نمشد  هلمح  راظتنا  ردو  مدرک 

--------------------------

ص 36 و37. ج2 ، یبلح ، هریس   . 1

ص180. ج3 ، روثنملا ، ردلا   . 2

هحفص 57 -------------------------- 

: هک درک  باطخ  لیئاکیمو ، لیئربج  دوخ ، گرزب  هتشرف  ود  هب  بش  نآ  رد  دنوادخ  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیـشو  یّنـس  نادنمـشناد  ( 2
هب ار  یگدنزو  دریذپب  ار  گرم  تسا  رضاح  امـش  زا  کی  مادک  منک  رّرقم  تایح  يرگید  ياربو  گرم  امـش  زا  یکی  يارب  نم  رگا 
ود نآ  هب  ادخ  سپـس.دنک  يراکادف  يرگید  هار  ردو  دریذـپب  ار  گرم  تسناوتن  مادـک  چـیه  هظحل  نیا  رد  دـنک ؟ راذـگاو  يرگید 

سپس تسا ; هدرک  ربمایپ  يادف  ار  دوخ  هدیرخ ، ار  گرم  هنوگچ  یلع  هک  دینیببو  دییآ  دورف  نیمز  هب  هک : درک  باطخ  هتشرف 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


زاغآ رد  یلو  تسا ، هدیشک  هدرپ  گرزب  تلیـضف  نیا  رب  نامز  رورم  یـضعب  رظن  زا  رگا  ( 1) .دینک ظفح  نمشد  ّرـش  زا  ار  یلع  ناج 
هک يرفن  شش  ياروش  رد.تفر  یم  رامش  هب  يراکادف  نیرتگرزب  نمشدو  تسود  رظن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  لمع  مالـسا 

: تفگو درک  جاجتحا  اروش  ياضعا  رب  گرزب  تلیضف  نیا  رکذ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دش  لیکـشت  هفیلخ  نییعت  يارب  رمع  نامرف  هب 
نم زج  ایآ  دربب ؟ اذغ  ارح )  ) راغ رد  ربمایپ  يارب  هک  دوب  یـسک  نم  زج  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  يروش  ياضعا  امـش  نم 

سوواط نب  دّیس  موحرم  ( 2) .تسا هدوبن  یـسک  وت  زج  هّللاو  دنتفگ : یگمه  درک ؟ وا  يالب  رپس  ار  دوخو  دیباوخ  وا  ياج  رد  یـسک 
سایق ردـپ  ربارب  رد  وا  میلـستو  لیعامـسا  يراکادـف  هب  ار  نآو  دراد  یبلاج  لیلحت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يراکادـف  هراـب  رد 

( *** 3) .تسا هدرک  تابثا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  راثیا  ِيرترب  هدرک ،

--------------------------

.یلازغ مولعلا  ءایحا  زا  لقن  هب  ص 39 ، ج19 ، راونألا ، راحب   . 1

ص 74. یسربط ، جاجتحا  ص 123 ;  ج2 ، قودص ، لاصخ   . 2

هحفص 59 ص 98 . ج19 ، راونألا ، راحب  ص 593 ; لابقا.ك.ر ،  . 3

مَّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلص  ربمایپ  تلحر  زا  شیپو  ترجه  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 142_ 59  ) مّوس شخب 

لوا لصف 

لّوا لصف 

نارود نیا  زا  يا  هصالخ 

زا شخب  نیموس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  هنیدـم  هب  هکم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ترجه 
ثداوحو ییالط  روطـس  هتـشر  کی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تایح  باتک  زا  لـصف  نیا  تاحفـص  رـسارس  .تسا  ترـضح  نآ  ِیگدـنز 

: دوش یم  هصالخ  دروم  ود  رد  یگدنز ، زا  لصف  نیا  رد  ماما  ساسحو  مهم  ياهراک.دـهد  یم  لیکـشت  ریگمـشچو  هتـسجرب  رایـسب 
يراکادفو يزابناج  _ 1
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داهج ياهنادیم  رد 

تفهو تسیب  نایـشروشو  نادوهیو  ناکرـشم  اب  هنیدـم  رد  دوخ  ِیگدـنز  نارود  ّیط  رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
يربهرو یهدنامرف  هک  دنیوگ  یم  هوزغ  ییاهدربنو  اهتدهاجم  زا  هتـسد  نآ  هب  ناملـسم  ناسیون  هریـس  حالطـصا  رد  .تشاد  هوزَغ » »

هوالع .تشگ  یم  زاب  هنیدم  هب  زین  نانآ  ابو  درک  یم  تکرح  نایهاپس  هارمه  ًاصخشو  تشاد  یم  هدهع  رب  دوخ  ربمایپ  ار  مالسا  هاپس 
زا یـشخب  اهنآ  رد  هک  تسا  ییاهدربن  هّیرـس  زا  دوصقم  ( 1) .تفرگ تروص  ترـضح  نآ  رما  هب  زین  هّیرَـس »  » جنپو هاجنپ  تاوزغ ، رب 

هب رکشل  یهدنامرفو  درک  یم  تکرح  هنیدم  زا  نارگ  هئطوتو  نایشروش  یبوکرس  يارب  مالسا  هاپس 

--------------------------

.دناد یم  نآ  زا  رتمک  ار  ربمایپ  ياه  هّیرس  دادعت  ج1،ص 2 )  ) دوخ ِيزاغمر  يدقاو د   . 1

هحفص 62 -------------------------- 

طقفو درک  تکرش  ربمایپ  تاوزغ  زا  هوزغ  ششو  تسیب  رد  نانمؤم  ریما  .دش  یم  راذگاو  مالـسا  هاپـس  هتـسجرب  دارفا  زا  یکی  هدهع 
میب اریز  دنام ، زاب  گنج  رد  تکرش  زاو  دیزگ  تماقا  هنیدم  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  نامرف  هب  كوبت »  » هوزغ رد 

هّیرـس دادعت  .دنریگ  تسد  هب  هنیدم )  ) مالـسا زکرم  رد  ار  روما  مامزو  دننک  شروش  ربمایپ  بایغ  رد  هنیدم  ناقفانم  هک  تفر  یم  نآ 
میهاوخ شخب  نیا  رد  ار  اه  هیرـس  نیا  زا  یخرب  لیـصفت  یلو  تسین ، صخـشم  یتسرد  هب  دوب  ماما  هدـهع  رب  اهنآ  يربهر  هک  ییاه 

( نآرق ) یحو تباتکو  طبض  .تشاگن 2 _

رپو ساسح  ياهراک  زا  رگید  یکی  ...و  یتوعدو  یغیلبت  ياه  همان  نتشونو  یسایسو  یخیرات  دانسا  زا  يرایسب  میظنتو  یحو  تباتک 
لزان هکم  رد  هک  اهنآ  هچ  ار ، نآرق  تایآ  مامت  نانمؤم  ریما  .دوب  مالسلا ) هیلع   ) ماما جرا 
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زا یکی  تهج  نیا  زاو  درک  یم  طبض  تقد  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تایح  نارود  رد  هنیدم ، رد  هک  اهنآ  هچو  دش  یم 
نتم نونکا  مه  هک  یغیلبت ، ياه  همانو  یخیراتو  یسایس  دانـسا  میظنت  رد  نینچمه  .تفر  یم  رامـش  هب  نآرق  ناظفاحو  یحو  نابتاک 

همانحلـص یتح  دور ، یم  رامـش  هب  مالـسا  ریبد  نیتسخن  ترـضح  نآ  تسا ، طوبـضم  خـیراتو  هریـس  ياـهباتک  رد  اـهنآ  زا  يرایـسب 
ماما ِیملقو  یملع  تامدـخ  .دـش  میظنت  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ّطخو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يـالما  هب  هّیبیدـح »  » یخیراـت

رد ار  ربمایپ  نانخس  فلتخم ، ياهتصرف  ردو  تشاد  رایسب  ياهششوک  مرکا  لوسر  ننسو  راثآ  ظفح  رد  هکلب  دوبن ، اهنیا  هب  رـصحنم 
هک ار  هچنآ  دش  قفوم  مالسلا ) هیلع   ) ماما ور  نیا  زا  .درک  یم  طبض  ...و  یبیغ  رابخاو  ثداوحو  ننـسو  بادآو  ضیارفو  ماکحا  هراب 

نیا همه  ماما  تداهش  زا  سپو  دراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  باتک  شش  تروص  هب  دوب  هدینـش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا 
ماقم رد  نینمؤملا ، ریما  زا  سپ  نایاوشیپ  رگیدو  دش  یم  تظافح  هنیجنگ  نیرت  هدنزرا  ناونع  هب  ترـضح  نآ  نادنزرف  دزنرد  اهباتک 

زا یکی  هک  هرارُز  .دنتسج  یم  دانتسا  اهباتک  نیا  هب  نارگید ، رب  جاجتحا 

هحفص 63 -------------------------- 

لقن ار  اهنآ  تایـصوصخ  هدـید ، ترـضح  نآ  دزن  ار  اهباتک  نیا  زا  یخرب  تسا  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هتـسجرب  نادرگاـش 
( مالسلا هیلع  ) ماما ترجه  یگنوگچ  ( 1) .تسا هدرک 

يا همان  یثیل  دقاو  وبا  هک  تشذـگن  يزیچو  دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  همان  راظتنا  رد  ماما  ربمایپ ، ترجه  زا  سپ 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .درک  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  میلستو  دروآ  هکم  هب  ترضح  نآ  زا 
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دوب هداد  نامرف  هدرکدـییأت ، همان  نآ  رد  دوب  هتفگ  یلع  ترـضح  هب  ًاهافـش  روث ، راغ  رد  ترجه ، موس  بش  رد  هک  ار  هچنآ  ملـسو )
ار ربمایپ  يایاصو  هک  ماما  .دنک  کمک  زین  دنتـسه  ترجاهم  هب  لیام  هک  ناوتاندارفا  هبو  دـنک  تکرح  تلاسر  نادـناخ  ناوناب  اب  هک 
هب اذل  تشادن ، هنیدم  هب  شناگتسبو  دوخ  تکرح  بابـسا  نتخاس  مهارف  زج  يراک  دوب  هدرک  لمع  وم  هب  وم  مدرم  ياهتناما  هراب  رد 
هب یلحم  رد  رهـش ، يرتمولیک  دنچ  ردو  دـنوش  جراخ  هکم  زا  هنایفخم  هک  داد  ماغیپ  دـندوب  ترجاهم  هدامآ  هک  نانمؤم  زا  هورگ  نآ 

دوخ دوب ، هداد  نانآ  هب  یماغیپ  نینچ  هکنیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اّما  .دسرب  نانآ  هب  ماما  هلفاق  ات  دننک  فقوت  يوط » وذ   » مان
هتـسهآ ار  نارتش  :» تفگ دـقاو  وبا  هبو  درک  هواجک  رب  راوس  نمیا  ّما  دـنزرف  نمیا  کمک  اب  ار  نانزو  تسب  رفـس  راـب  نشور  زور  رد 

هک تسنادو  دش  هاگآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع میمصت  زا  سابع  دسیون : یم  بوشآ  رهش  نبا  دنرادن .» نتفر  دنت  ییاناوت  نانز ، اریز  نارب 
هب ار  دوخ  ًاروف  ور  نیا  زا  دربب ، دوخ  هارمه  ار  نانزو  دـیوگ  كرت  ار  هّکم  نانمـشد  ناگدـید  ربارب  ردو  نشور  زور  رد  دـهاوخ  یم 

مامت وا  نتفاـی  يارب  شیرقو  تفگ  گرت  ار  هّکم  هناـیفخم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم تفگو : دـناسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
; دنداهن اپ  ریز  ار  نآ  فارطاو  هّکم  طاقن 

--------------------------

شـش نیا  نوماریپ  هدنراگن.دنه  عبط  ص 255 ، یـشاجن ، تسرهف  .فجن  عبط  ص 209 ، ج2 ، یسوط ، خیـش  ماکحألا ، بیذهت   . 1
.تسا هتفگ  نخس  هدرتسگ  روط  هب  دمحا » دنسم  یسررب   » همدقم رد  باتک 

هحفص 64 -------------------------- 

ار هّکم  هنوگچ  وت 
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خـساپ رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنراد ؟ یم  زاب  تکرح  زا  ار  وت  هک  یناد  یمن  ییوگ ؟ یم  كرت  نانمـشد  مشچ  ربارب  رد  هلیاع  نیا  اب 
هّکم زا  یمـشاه  نانز  اب  هک  داد  روتـسدو  مدرک  تاقالم  راغ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـب  هک  یبش  : تفگ دوخ  يومع 

هللا یلـص   ) دـمحا لوق  هب  ودامتعا  مراگدرورپ  هب  نم  .دیـسر  دـهاوخن  نم  هب  یبیـسآ  سپ  نیا  زا  هک  داد  دـیون  نم  هب  منک  ترجاهم 
! میوـگ یم  كرت  ار  هّکم  شیرق  ناگدـید  ربارب  ردو  نشور  زور  رد  سپ   ; تسا یکی  نم  اـب  وا  هارو  مراد  ناـمیا  ملـسو ) هلآو  هـیلع 
هک یماگنه  هکلب  داد ، خـساپ  نینچ  دوخ  يومع  هب  اـهنت  هن  وا  ( 1) .دش نایب  هک  تسا  نامه  اهنآ  نومضم  هک  دورـس  يراعـشا  سپس 

ماما دوزفا ، نارتش  تعرـس  رب  دربب  نوریب  شیرق  سر  ریت  زا  رتدوز  ار  ناوراـک  هکنیا  ياربو  تفرگ  هدـهع  رب  ار  نارتش  تیادـه  یثیل 
یبیسآ هار  نیا  رد  هک  تسا  هدومرف  نم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ : تفگو تشادزاب  ندرک  باتش  زا  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  )

سپ تسادخ ، تسد  رد  اهنت  روما  مامز  دناوخ : زجر  نینچو  تفرگ  هدهع  رب  دوخ  ار  نارتش  تیادـه  سپـس  .دیـسر  دـهاوخن  نم  هب 
( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  شیرق  ( 2) .تسا یفاک  یمهم  تجاح  ره  يارب  نایناهج  راگدرورپ  هک  نک  رود  دوخ  زا  ار  ینامگدب  ره 

دنک یم  بیقعتار 

راوس تفه  هک  دسرب  نانجض »  » نیمزرس هب  دوب  کیدزن  مالسلا ) هیلع   ) ماما ناوراک 

--------------------------

: تسا نینچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما راعشا  نتم   . 1

ِقئاع ْنَع  ْفََخت  َمامِّزلا َو ال  ِخْرَأ  ًادّمَُحم ***  َِّیبَنلا  َهَنِمآ  َْنبا  َّنِإ 

ِلیِْربِج ْنَع  َلاق  ٌقوُدَص  ٌلُجَر  دَمْحَِأب ***  ٌِقثاو َو  ّیبَِرب  یِّنِإ 
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یلِیبَِسب ٌقِحالَتُم  ُُهلِیبَس  َو  لیِْکنَتلا ***  ِنَع  ْمِهیدُری  ُهّللاف 

: تسا نیا  زجر  نتمو  ص 65 . ج19 ، راحب ، ص 299 ;  یسوط ، خیش  ِیلاما   . 2

اکَّمَهَأ ام  ِساّنلا  ُّبَر  َکیِفُْکی  اکَّنظ ***  ْعَفْراَف  َهّللا  ّالإ  َْسَیل 

هحفص 65 -------------------------- 

عون ره  زا  يریگولج  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دندنار  ناوراک  يوس  هب  ار  دوخ  ياهبـسا  تعرـس  هبو  دندش  نایامن  رود  زا  رادـباقن 
نانز هک  درک  کمک  سپـس  .دندنبب  ار  اهنآ  ياهاپو  دنناباوخب  ار  نارتش  ًاروف  هک  داد  روتـسد  نمیاو  دقاو  هب  نانز  يارب  يدب  دماشیپ 

ار نانآ  يولگ  مشخ  هک  یلاح  ردو  دندیسر  رـس  هنهرب  ياهریـشمش  اب  رادباقن  ناراوس  هک  تفرگ  یم  ماجنا  راک  نیاو  دننک  هدایپ  ار 
زاب هار  نیا  زا  دیاب  ًامتح  ینک !؟ رارف  ام  تسد  زا  یناوت  یم  نانز  نیا  اب  ینک  یم  روصت  وت  : هک دندرک  ییوگدب  هب  عورـش  درـشف  یم 

.میدرگ یم  زاب  وت  رس  اب  ایو  مینادرگ  یم  زاب  ار  وت  روز  هب  دنتفگ : دوش ؟ یم  هچ  مدرگن  زاب  رگا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .يدرگ 
يورشیپ زا  عنام  دوخ  ریشمش  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ماگنه  نیا  رد  .دننامرب  ار  اهنآ  هک  دندروآ  نارتش  هب  ورو  دنتفگ  ار  نیا 
یلاحرد سپسو  دینادرگ  زاب  دوخ  زا  ار  وا  ریشمش  بلاطوبا  رسپ  .درک  یلع  ترـضح  هجوتم  ار  دوخ  ریـشمش  نانآ  زا  یکی.دش  نانآ 

رب دوب  کیدزن  ریـشمش  .درک  حانج  مان  هب  نانآ  زا  یکی  هجوتم  ار  دوخ  ریـشمشو  درب  هلمح  نانآ  يوس  هب  دوب  بضغ  زا  ینوناک  هک 
ماـگنه نیا  رد  .دـمآ  دورف  وا  بسا  تشپ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ریـشمشو  تفر  بقع  هب  وا  بـسا  ناـهگان  هـک  دـیآ  دورف  وا  هناـش 

ترضح
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; مسرب ادـخ  لوسر  روـضح  هب  هک  مرادـن  نیا  زج  یفدـهو  متـسه  هنیدـم  مزاـع  نم  دز : داـیرف  ناـنآ  هب  باـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هب سپـسو  تفگ  ار  نیا  .دوش  کیدزن  نم  هب  ایو  دـیایب  نم  یپ  رد  مزیرب  ار  وا  نوخو  منک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  سکره 

یلع ترـضح  هک  دندرک  ساسحا  نانمـشد  .دنریگ  شیپ  دوخ  هارو  دننک  زاب  ار  نارتش  ياپو  دـنزیخرب  هک  درک  رما  دـقاو  وباو  نمیا 
تـسد زا  ار  دوخ  ناج  ناشیا  زا  یکی  دوب  کیدزن  هک  دندید  دوخ  مشچ  هبو  دگنجب  نانآ  اب  ناج  ياپ  ات  تسا  هدامآ  مالـسلا ) هیلع  )

رد .داد  همادا  ار  هنیدم  يوس  هب  تکرح  زین  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  دنتشگزاب و  دوخ  میمـصت  زا  اذل  دهدب ،
هب زور  هنابش  کی  نانجض  هوک  یکیدزن 

هحفص 66 -------------------------- 

هیلع  ) یلع ترـضح  هب  هک  يدارفا  هلمج  زا  .دـندنویپب  نانآ  هب  دنتـشاد  ترجاهم  هب  میمـصت  هک  يرگید  دارفا  اـت  تخادرپ  تحارتسا 
یم خیرات  .دـشن  ادـج  ادـخ  لوسر  نادـناخ  زا  زگره  رمع  نایاپ  ات  هک  ینمادـکاپ  نز  دوب _  نمیا  ّما  تسویپ  وا  ناهارمهو  مالـسلا )
ردو تفرن  شکرابم  نابل  زا  ادـخ  دای  لزانم  مامت  ردو  درک  یط  هدایپ  ار  تفاسم  نیا  ماـمت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دـسیون 

(1 :) تسا هدـش  لزان  دارفا  نیا  هراـب  رد  ریز  هیآ  هک  دـننآ  رب  نارّـسفم  زا  یخرب  .دروآ  یم  اـجب  دوخ  نارفـسمه  اـب  ار  زاـمن  هار  همه 
(191: نارمع لآ  (. ) ًالِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضرَألاَِوتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَّتَی  ْمِِهبُونُج َو  یلَع  ًادوُُعقَو َو  ًاماِیق  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َنیّذلا  )

رب هدیباوخ  ایو  هتسشنو  هداتسیا  تالاح ) مامت  رد  ، ) ار ادخ  هک  یناسک 
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تهج یب  ار  تقلخ  گرزب  ماظن  نیا  وت  ایادخ  دنیوگ  یمو  دننک  یم  رکف  نیمزو  اهنامـسآ  شنیرفآ  ردو  دننک  یم  دای  دوخ ، يولهپ 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هنیدم ، هب  وا  ناهارمهو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دورو  زا  سپ  .يا  هدرکن  قلخ  فده  نودبو 

تارطقو تسا  هدرک  مرو  شیاهاپ  هک  درک  هدـهاشم  داتفا  یلع  ترـضح  هب  ربماـیپ  هاـگن  هک  یماگنه.تفاتـش  ناشرادـید  هب  ملـسو )
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ رهم  رپ  ناگدـید  رد  کشاو  تفرگ  شوغآ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  سپ.دـکچ ، یم  نآ  زا  نوخ 

( *** 2) .دز هقلح  ملسو ) هلآو 

--------------------------

ات 303. ص 301 یسوط ، خیش  یلاما   . 1

ص 75. ج2 ، لماک ، خیرات  ص 192 ; يرولا ، مالعا   . 2

هحفص 67 -------------------------- 

مود لصف 

مّود لصف 

گرزب تلیضف  ود 

موزل هراب  رد  میـشاب ، دـنمزاین  هاوگو  ناهربو  شیامزآ  هب  نآ  تابثا  يارب  ایو  مینک  دـیدرت  یعامتجا  لئاسم  زا  يا  هلئـسم  ره  رد  رگا 
یگدنکارپ دیوگب  هک  مینک  یمن  ادیپ  ار  یسک  زگرهو  میهد  یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  نآ  راشرس  عفانمو  یعامتجا  یگتسبمهو  داحتا 

نتـسویپ دوش  یم  هعماـج  دـیاع  قاـّفتا  زا  هک  يدوس  نیرتمک  اریز.دـنمنایزو  دـب  قاـّفتاو  داـّحتاو  تسا  دـیفمو  بوخ  یگتـسد  ودو 
گرزب یتالوحت  أدبم  دناوت  یم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  یمیظع  يورین  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  رگیدـکی  هب  هدـنکارپو  کچوک  ياهورین 

ياـهدور نتـسویپ  زا  دـنک  یم  هوـلج  هچاـیرد  تروـص  هب  گرزب  ياهدـس  تشپ  رد  هک  ییاـهبآ  .دوـش  هعماـج  فـلتخم  نوئـش  رد 
عامتجا زا  اّما  .دنروخ  یم  يزرواشک  درد  هب  نادنچ  هنو  دـنراد  قرب  دـیلوت  تردـق  هن  ییاهنت  هب  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  یکچوک 

دوش یم  لصاح  يا  هچایرد  لحم  کی  رد  کچوک  ياهدور  نیا 
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نمجناز ضرغ  .درب  تـشک  ریز  ناوـت  یم  ار  نـیمز  راـتکه  نارازه  نآ  بآ  اـبو  دراد  ار  قرب  تاو  وـلیک  نارازه  دـیلوت  تردـق  هـک 
عفن هچنآ  ره  تشگ ***  ایرد  وچ  یلو  دیاین  چیه  هرطقز  تسایرد  مه  هب  لصّتم  دش  وچ  هرطق  هک  ارچ  تساُوق ***  عمج  عامتجاو 

تسا اجنآ  نآ  رد  ینک  روصت 

هحفص 68 -------------------------- 

 *** دومن توقو  نان  تخپ  ناوتن  یمدـنگز  تساخ  دـهاوخ  گنهن  نآ  زا  تشگ ، طیحم  زگره ***  دوش  یمن  ادـیپ  یهام  هرطقز ،
هچره تساوـخ  ناوـت  عـمج  یلو ز  گرزب ***  ياـهراک  تسا  لاـحم  درف  درفز  تساوـنو  گرب  تقو  راورخو  نمرخ  تـشگ  وـچ 
يدام ياهورین  زا  دیاب  اهنت  هن  تسانفو  ریسا  نایژ  ِربژه  خیش ، لوق  هب  دهد ***  تسد  قافو  ار  ناگچروم  وچ  یلب  تساوخ  یهاوخ 
حیحـص ياهیزیر  همانربو  یعامتجا  تالکـشم  عفر  رد  دارفا  يونعمو  يرکف  تردق  زا  دیاب  هکلب  تساوخ  کمک  فادها  دربشیپ  رد 

رد تهج ، نیا  زا  .دمآ  قیاف  تالکـشم  زا  ییاههوک  ربو  تخاس  نشور  ار  هاچو  هار  رظن  لدابتو  هرواشم  قیرط  زاو  تسج  دادمتـسا 
نآرقو دروخ  یم  مشچ  هب  یبوخ  هب  یعامتجا  روما  رد  هرواشمو  هرکاذم  عوضوم  تیمها  مالـسا ، نییآ  هدـنزراو  لیـصا  ياه  همانرب 

اُوباجَتْسا َنیّذلا  َو  : ) دهد لیکشت  رظن  لدابتو  هرواشم  ار  نانآ  ياهراک  ساسا  هک  دنک  یم  یفرعم  نیب  عقاوو  وجقح  ار  یناسک  میرک 
خـساپ دوخ  راگدرورپ  يادـن  هب  هک  یناـسک  ( 38: يروش (.) َنوُقِْفُنی ْمُهاـْنقَزَر  اّـمِم  ْمُهَْنَیب َو  يروُـش  ْمُهُْرمَأ  َهـالَّصلا َو  اُوماـقَأ  ْمِهِّبَِرل َو 

قافنا میا  هدرک  نانآ  ِيزور  هک  هچنآ  زاو  دنهد  یم  ماجنا  شیوخ  نایم  رد  تروشم  اب  ار  دوخ  روماو  دنراد  یم  اپرب  ار  زامنو  دنتفگ 
يردارب دنویپو  داّحتا  .دننک  یم 

لوصا زا  یمالسا  توخا 
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هب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  .تسا  مالسا  نییآ  ِیعامتجا 

هحفص 69 -------------------------- 

دنویپ راب ، نیتسخن  يارب  هنیدـم ، هب  نارجاهم  دورو  زا  سپ  .تسا  هدیـشوک  دـنویپ  نیا  نتخاس  راوتـسا  تهج  رد  فلتخم  ياهتروص 
هک هلیبـق ، ود  نیا  .دروـخ  هرگ  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تـسد  هـب  جرزخو ، سوا  ینعی  راـصنا ، زا  هریت  ود  ناـیم  يردارب 

میمـصتو دندش  ردارب  رگیدکی  اب  مرکا  لوسر  ياهـششوک  وترپ  رد  دنتـشاد ، دربن  رگیدـکی  اب  يزارد  نایلاسو  دـندوب  هنیدـم  نایموب 
ار مالـسا  شترا  هدمع  نوتـس  ود  هک  جرزخو ، سوا  هک  دوب  نآ  دنویپ  نیا  دقع  زا  فده  .دننک  شومارف  ار  اه  هتـشذگ  هک  دـنتفرگ 

نیزگیاج ار  افصو  حلصو  دنراپسب  یشومارف  هب  ار  رگیدکی  هب  يدعتو  ملظو  راتـشکو  تشک  دنداد ، یم  لیکـشت  ناکرـشم  ربارب  رد 
اب راصناو ، رجاهم  زا  ّمعا  وا ، نارای  هک  داد  روتسد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  مّود ، راب  يارب  .دننک  هنیرید  ياهتوادع 

راصنا زا  یکی  اب  نارجاهم  زا  یکی  ایو  رگیدـکی  اب  رجاهم  ود  اـسب  هچ  .دریگب  يردارب  دوخ  يارب  مادـک  رهو  دـنوش  ردارب  رگیدـکی 
هیاس نانآرـس  رب  يونعم  ِیـسایس  تردق  عون  کی  قیرط  نیا  زاو  دندرـشف  يردارب  ناونع  هب  ار  رگیدکی  تسدو  دنتـسب  توخا  دـقع 
دوخ نارای  هب  باطخو  تساخرب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  يزور  دنـسیون : یم  یمالـسا  ناثدحمو  ناخروم  .دـنکفا 
درب یم  مان  يدارفا  زا  دروم  نیا  رد  خیرات  .دـیوش  ردارب  مه  اب  ات  ود  ات  ود  ادـخ  هار  رد  ینعی  ِْنیَوَخَأ .» ِْنیَوَخَأ  ِهّللا  ِیف  اوُخَآت  :» دومرف

اب نامثع  رمعاب ، رکبوبا  ًالثم  .دندرک  رارقرب  توخا  دنویپ  رگیدکی  اب  زور  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نامرف  هب  هک 
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يردارب دنویپ  ...و  ءادردـلا  وبا  اب  ناملـس  هفیَذُـح ، وبا  اب  راّمع  دوعـسم ، نبا  اب  بعک  نب  یَّبُأ  ریبز ، اب  هحلط  فوع ، نب  نامحرلا  دـبع 
توخا نآ  ریغ  تفرگ ، تروص  يدودـعم  دارفا  نایم  رد  هک  يردارب  دـنویپ  نیا  .دیـسر  ربماـیپ  بیوصت  هب  دارفا  نیا  توخاو  دنتـسب 

رگیدکی ردارب  ار  نانمؤم  همهو  تسا  هدرک  مالعا  مالـسا  ناهج  سایقم  رد  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  تسا  یمالـسا  يرداربو  یناگمه 
.تسا هدناوخ 

هحفص 70 -------------------------- 

تسا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ردارب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

هیلع  ) یلع .درک  نّیعم  يردارب  دندوب  رضاح  یبنلا  دجـسم  رد  هک  يدارفا  زا  کی  ره  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
روضح هب  دولآ  کشا  ناگدـید  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد  .دـشن  نییعت  يردارب  وا  ياربو  دـنام  اهنت  نایم  نآ  رد  مالـسلا )
دنویپ یسکو  نم  نایم  یلو  يدرک  نییعت  يردارب  شیوخ  نارای  زا  کی  ره  يارب  تفگو : دیـسر  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ثیح زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیعقومو  ماقم  نّیبم  هک  ار  هک  دوخ  یخیرات  مـالک  مرکا  ربماـیپ  هظحل  نیا  رد  يدومرفن ! رارقرب  توخا 
ّالِإ َکـُتْرَّخَأ  اـم  ِّقَْحلاـِب  ینَثََعب  يذـّلا  ِهَرِخـآلاَو َو  اّینُّدـلا  ِیف  یِخَأ  َْتنَأ  : » دومرف وا  هب  باـطخ  تسا  ربماـیپ  هب  تبـسن  وا  تلزنمو  برق 

هتخیگنارب قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  .یتـسه  رگید  يارـسو  ناـهج  نیا  رد  نم  ردارب  وت  ( 1 «.) ِهَرِخآلا اْینُّدلا َو  ِیف  یِخَأ  َْتنَأ  .یـسْفَِنل 
نیا .دریگ  ارف  ار  ناهج  ود  ره  نآ  هنماد  هک  یتوخا  منک ، باختنا  دوخ  ردارب  ار  وت  هک  متخادنا  بقع  هب  ار  وت  ِيردارب  راک  نم  تسا 

یلص  ) مرکا ربمایپ  هب  تبسن  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تیعقوم  مالک 
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نادنمـشناد نایم  زاو  دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ینید ، فادـها  رد  صـالخا  رظن  زاو  یکاـپو  ّتیونعم  رظن  زا  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا 
.دیآ یم  تسد  هب  ( 3) هلهابم هیآ  ریسفت  يانبم  اجنیا  زا  ( 2) .تسا هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  هرضنلا » ضایرلا   » ّفلؤم ننـست  لها 
نآرق هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ْمُکَـسُْفنَأ ) انَـسُْفنَأَو َو   ) ترابع زا  دوصقم  دنیوگ  یم  هملک  قاّفتا  هب  ریـسفت  ياملع 
هکلب دـشک  یم  مه  يوس  هب  ار  رکفمه  ود  اـهنت  هن  یحورو  يرکف  بذاـجت  اریز.تسا  هدرمـش  وا  دوـخو  ربماـیپ » سفن   » ار وا  دـیجم 

صخش ار  درف  ود  یهاگ 

--------------------------

ص 35. ج 3 ، باعیتسا ، ص 14 ; ج3 ، مکاح ، كردتسم   . 1

.يربط نیدلا  بحم  شراگن  ص 16 ، ج 2 ،  . 2

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس   . 3

هحفص 71 -------------------------- 

مارجاو ماسجا  ملاع  هب  صاصتخا  دنک  یم  عفد  ار  دوخ  فلاخمو  بذج  ار  دوخ  سنجمه  يدوجوم  ره  هکنیا  .دهد  یم  ناشن  دحاو 
.دننک یم  عفد  ار  يرگید  هورگو  بذج  ار  یهورگ  دنعفدو ; بذـج  رهاظم  ناهج  گرزب  ياهتیـصخش  هکلب  درادـن  نامـسآو  نیمز 

درگ مه  رود  ار  یهورگ  هک  تسا  داضتو  تیخنسو  تسا  هدش  يزیر  یپ  یحور  داضت  ای  تیخنس  ساسا  رب  زیرگو  شـشک  عون  نیا 
ینعی مامِْضنِالا » ُهَّلِع  ُهّیْخنِّسلا  :» تسا هدش  ریبعت  نینچ  یمالـسا  هفـسلف  رد  هلئـسم  نیا  زا  .دنار  یم  بقع  ار  يرگید  هورگو  دَروآ  یم 

( مالسلا هیلع   ) ماما يارب  يرگید  تلیضف  .تسا  ءایشا  مامضناو  عامتجا  هیام  تهباشمو ، تیخنس 

یکی هک  دندوب  هتخاس  ییاه  هناخ  دوخ  يارب  دجسم  فارطا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  یبنلا ، دجـسم  يانب  زا  سپ 
ربمایپ .دش  یم  زاب  دجسم  هب  ور  اهنآ  ياهرد  زا 
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هناخ ِرد  زج  دندنبب ، دش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  مامت  هک  داد  روتـسد  ادـخ  نامرف  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ
ربنم رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ور  نیا  زا  دمآ ، نارگ  ادخ  لوسر  نارای  زا  يرایـسب  رب  بلطم  نیا  .ار  بلاط  یبا  نب  یلع 
هناخ ِرد  زج  مدـنبب ، دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  ماـمت  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  گرزب  دـنوادخ  دومرف : نینچو  تفر 
ادـخ نامرف  وریپ  لـیاسم  نیا  رد  نم  مهد ; یمن  روتـسد  نآ  ندـنام  زاـب  اـیو  يرد  ندـش  هتـسب  هب  دوخ  شیپ  زا  زگره  نمو  ار ; یلع 
اجنآ ات  دندرک  یقلت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يارب  یگرزب  تلیـضف  ار  عوضوم  نیا  ادخ  لوسر  نارای  مامت  زور  نآ  ( 1) .متسه

: زا دنترابع  تلیضف  هس  نآو  دوب ، هدش  نم  بیصن  دش  یلع  بیصن  هک  یتلیضف  هس  شاک  يا  : تفگ یم  اهدعب  مّود  هفیلخ  هک 

--------------------------

....و ص 192 ج3 ، هرضنلا ، ضایرلا  ص 125 ; ج3 ، مکاح ، كردتسم  ص 369 ; ج3 ، دمحا ، دنسم   . 1

هحفص 72 -------------------------- 

رد .ار 3 ) یلع  هناخ  ِرد  زج  تسب ، دـش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  ار  ییاهرد  ماـمت  .دروآ 2 ) رد  یلع  دـقع  رد  ار  دوخ  رتخد  ربماـیپ  ( 1
هک دوب  نیا  تشاد  دوجو  نارگیدو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نایم  هک  یتوافت  ( 1) .داد یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  ربیخ  گنج 
زور زا  دجـسم  نیا  ربانب  دوب ، هدوشگ  ناهج  هب  هدید  هبعک  ردو  دوب  ادخ  داز  هناخ  وا  دوب ، هدشن  عطق  تقو  چیه  دجـسم  اب  وا  طابترا 

، نیا زا  هتشذگ  .دادن  تسد  سک  چیه  يارب  زگره  رگید  تیعقوم ، نیاو  دوب  وا  هناخ  تسخن 
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نوئـش دنتـسناوت  یم  رتمک  نارگید  یلو  درک  یم  ار  دجـسم  نوئـش  تیاـعر  لاـحره  ردو  عطق  روط  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
 *** .دننک تیاعر  دیاب  هک  روط  نآ  ار  دجسم 

--------------------------

ص 26. ج2 ، دمحا ، دنسم   . 1

هحفص 73 -------------------------- 

موس لصف 

مّوس لصف 

ردب گنج  ریظن  یب  نامرهق 

هنوراو هدنادرگرب ، ار  شزاهج  هتفاکش ، ار  نآ  ینیب  هدیرب ، ار  دوخ  رتش  ياهـشوگ  هک  مضمـض  مان  هب  يدرم  شارخ  رگج  ياه  هرعن 
نوخ هک  يرتش  تشپ  رب  هدز ، كاچ  بقعو  ولج  زا  ار  دوخ  نهاریپ  هک  یلاح  رد  وا  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  شیرق  هجوت  دوب ، هداـهن 

رد وا  ناراـیو  دّـمحم  فرط  زا  دنکـشُم  هفاـن  لـماح  هک  ینارتش  مدرم ! : دز یم  داـیرفو  دوب  هداتـسیا  دـیکچ  یم  نآ  غاـمدو  شوگ  زا 
وا یپایپ  ياه  هثاغتساو  اه  هلان  دینک ! يرای  دیسرب ! دایرف  هب  .دننک  هرداصم  ردب »  » نیمزرس رد  ار  اهنآ  همه  دنهاوخ  یم  نانآ  .دنرطخ 
رتش راب  ّتقر  عضو.دنریگب  ار  وا  رودو  دـنیوگ  كرت  ار  دوخ  بسکو  راک  لحمو  هناخ  شیرق  ناناوجو  ناروالد  مامت  هک  دـش  ببس 
رهـش هک  دـنتفرگ  میمـصت  مدرم  رثکا  .درپس  تاساسحا  تسد  هب  ار  راک  مامزو  دوبر  مدرم  رـس  زاار  لقع  مضمـض  ساـمتلاو  يرازو 
مـشچ یـسک  لانمو  لام  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتالابو  رترب  ردقیلاع  ربمایپ  .دننک  كرت  ردـب  يوس  هب  شیرق  ناوراک  تاجن  يارب  ار  هّکم 
یلـص  ) مرکا لوسر  هزیگنا  دوب ؟ هتفرگ  یمیمـصت  نینچ  يو  هک  دوب  هدش  هچ  اّما  .دنک  هرداصم  تهج  یب  ار  یهورگ  لاوماو  دزودب 
هتفرگ رارق  مالسا  ياهورین  رایتخا  رد  اهنآ  ِیناگرزاب  ياههار  هک  دننادب  شیرق  ( 1 دوب : زیچ  ود  راک  نیا  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

زا نانآ  رگاو  تسا 
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دهاوخ هدیرب  مالسا  ياهورین  هلیسو  هب  نانآ  یتایح  ياهنایرش  دننک  بلس  ناناملسم  زا  ار  نایب  يدازآو  دنوش  عنام  مالسا  غیلبتو  رشن 
ردق ره  هدنیوگ  اریز  .دش 

هحفص 74 -------------------------- 

ماجنا تسناوت  دـهاوخن  هتـسیاش  روط  هب  دوشن  رادروخرب  غیلبتو  ناـیب  يدازآ  زا  اـت  دزرو ، تماقتـساو  صـالخا  هچ  رهو  دـشاب  يوق 
لیابق مامت  هب  نانآ  .دـندوب  یتسرپاتکی  نییآ  هب  مدرم  هجوتو  مالـسا  غیلبت  يارب  عنام  نیرتگرزب  شیرق  هکم ، طـیحم  رد  .دـنک  هفیظو 
عونمم ًالماک  نآ  یلاوحو  هّکم  هب  دورو  زا  ناناملسمو  مالـسا  ردقیلاع  ربهر  یلو  دنوش ، هّکم  دراو  جح  ماّیا  رد  هک  دنداد  یم  هزاجا 

هناخ فارطا  رد  زاجح  طاقن  مامت  زا  مدرم  جح  مایا  رد  هک  یتروص  رد  .دنتـشک  یم  ار  وا  دـنتفای  یم  تسد  وا  رب  رگا  یتحو  دـندوب 
یللع هب  هـک  ناناملـسم  زا  یهورگ  .دوب 2) یهلا  كاـپ  نییآو  دـیحوت  غـیلبت  يارب  تصرف  نیرتـهب  ماـیا  نیاو  دـندمآ  یم  درگ  ادـخ 

دندوب هدرک  ترجاهم  هک  یناسکو  نانآ  لاوماو  دندوب  شیرق  رازآ  دروم  هتـسویپ  دننک  كرت  هنیدم  مزع  هب  ار  هکم  دـندوب  هتـسناوتن 
هب مادقا  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دش  یم  دیدهت  شیرق  فرط  زا  هراومه  دندوب  هدـشن  دوخ  ییاراد  لاقتنا  هب  قفوم  اّما 

هدرک بلـس  ناناملـسم  زا  ار  يدازآ  عون  ره  هک  دهدب  هورگ  نآ  هب  یتخـس  یلامـشوگ  تساوخ  یم  شیرق  ناوراک  يالاک  هرداصم 
ناضمر هام  رد  ربمایپ  تهج ، نیازا  .دنتـشادن  ییاورپ  ناشلاوما  هرداصم  ردو  دنتـشاد  یم  اور  ّتیذاو  رازآ  ناـنآ  هب  هتـسویپو  دـندوب 
فّقوت ردـب  ياههاچ  رانک  ردو  دـش  جراخ  هنیدـم  زا  شیرق  ناوراک  ياـهالاکو  لاوما  هرداـصم  يارب  رفن  اب 313  يرجه  مّود  لاـس 

يوس هب  ماش  زا  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  .درک 
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دوب هدش  هاگآ  ربمایپ  میمصت  زا  هک  ناوراک  تسرپرس  نایفسوبا  .درک  یم  روبع  ردب  هدکهد  زا  دوخ  ریـسم  ردو  تشگ  یم  زاب  هکم 
هب ات  درک  ریجا  شیرق  نارـس  هب  شیوخ  مایپ  غـالبا  يارب  ار  واو  داد  شرازگ  مضمـض  هلیـسو  هب  هکم  رد  شیرق  نارـس  هب  ار  عوضوم 

ناوراک تاـجن  يارب  شیرق  ناـیوجگنجو  ناروـالد  هک  دـش  ببـس  دروآ  دـیدپ  مضمـض  هک  يا  هنحـص  .دنباتـشب  ناوراـک  کـمک 
هحلسا نیرتنردم  اب  زهجمو  هدید  گنجو  هدومزآ  راک  ِیماظن  رفن  دصهن  اب  شیرق  .دنهد  نایاپ  راک  هب  دربن  قیرط  زاو  دنزیخرب 

هحفص 75 -------------------------- 

ریـسم ناوراک  هک  دندش  هاگآ  نایفـسوبا  رگید  هداتـسرف  هلیـسو  هب  دصقم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اّما  دندرک ، تکرح  ردب  يوس  هب  زور 
يارب نانآ  فصو ، نیا  اب  .تسا  هداد  تاجن  ار  دوخ  هدـش ، جراـخ  ناناملـسم  سرریت  زا  یفارحنا  هار  کـی  زا  هدرک ، ضوع  ار  دوخ 
ریزارس ردب  تشد  هب  يا  هپت  تشپ  زا  يرجه  مّود  لاس  ناضمر  مهدفه  زور  دادمابو  دنداد  همادا  دوخ  هار  هب  ناوج  مالـسا  ِیبوکرس 

هک دـندوب  ناوراک  روبع  راـظتنا  رد  هتفرگ ، عضوم  ( 1 () اْینُّدلا ُهَوْدُعلا   ) هّرد ِيریزارـس  رد  ردب  ِیلامـش  هاگرذگ  رد  ناناملـسم  .دندش 
ُهَوْدـُعلا  ) هّرد عفترم  هطقن  ردو  دـنا  هدـش  جراخ  هکم  زا  یناگرزاب  ياهالاک  ظفح  يارب  شیرق  ناروالد  هک  دیـسر  شرازگ  ناـهگان 

رگا هک  دندوب  هدرک  دهعت  هبَقَع  رد  ربمایپ  اب  نانآ  .یگنج  هن  دوب  یعافد  نامیپ  راصنا ، اب  ربمایپ  نامیپ  .دنا  هدـمآ  دورف  ( 2 ( ) يوْصُقلا
هللا یلـص   ) مرکا لوسر  اذل.دنگنجب  هنیدم  نوریب  رد  وا  نمـشد  اب  هکنیا  هن  دننک  عافد  ربمایپ  دوجو  زا  دروآ  شروی  هنیدم  رب  نمـشد 

ناناوج زا  بکرم  هک  یماظن  ياروش  کی  رد  ملسو ) هلآو  هیلع 
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تعاجـش وس  کی  زا  دـش  حرطم  اروش  نیا  رد  هک  یتارظن  .درک  تردابم  یمومع  یهاوخ  رظن  هب  دوب  نارجاـهم  زا  یهورگو  راـصنا 
ناگرزب تفگو : تساـخرب  رکبوبا  تسخن  .تخاـس  سکعنم  ار  يرگید  هّدـع  ینوبزو  نبج  رگید  يوس  زاو  يا  هّدـع  يروشحلـسو 

هدشن لیذو  راوخ  يا  هظحلو  دنا  هدرواین  نامیا  ینییآ  هب  شیرق  هاگ  چیهو  دنا  هتسج  تکرش  شترا  نیا  زیهجت  رد  شیرق  ناروالدو 
زین رمع  .میدرگ  زاب  هنیدـم  يوس  هب  هار  نیا  زا  هک  تسا  نیا  تحلـصم  ینعی  ( 3) .میا هدماین  نوریب  لماک  ِیگدامآ  اب  زگره  ام  .دـنا 

لیئارـسا ینب  نوچمه  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگو : تساخرب  دادـقم  ماگنه  نیا  رد  .دومن  وگزاب  ار  دوخ  تسود  نانخـسو  تساخرب 
ار نآ  سکع  ام  میا .» هتسشن  اجنیا  رد  امو  دینک  داهج  دیورب  تراگدرورپو  وت  یسوم  يا  :» مییوگب یسوم  هب  هک  میتسین 

--------------------------

هیآ 42. لافنا ، هروس   . 1

هیآ 42. لافنا ، هروس   . 2

ص 48. ج1 ، يدقاو ، يزاغم   . 3

هحفص 76 -------------------------- 

دادقم هک  یماگنه  : دـسیون یم  يربط  .مینک  یم  دربن  وت  باکر  رد  زین  ام  نک ، داهج  دوخ  راگدرورپ  تایانع  ّلظ  رد  وت  .مییوگ  یم 
دیون اب  دادقم  نانخـس  یتقو  یلو  دوب ، هتخورفارب  هتـشذگ ) رفن  ود  نانخـس  هب  تبـسن   ) مشخ زا  ربمایپ  هرهچ  دیوگب  نخـس  تساخرب 

رحب هب  هراشا   [ ایرد نیا  رد  ماگ  امش  هاگره  تفگو : تساخرب  زین  ذاعم  دعـس  ( 1) .دش زاب  ترضح  نآ  هرهچ  دیـسر  نایاپ  هب  کمک 
راثآ عقوم  نیا  رد  .دیهد  قوس  ار  ام  دیناد  یم  تحلصم  هک  يا  هطقن  ره  هب  .میراذگ  یم  نآ  رد  ماگ  ناترس  تشپ  زین  ام  دیهن  رمحا [

نم : تفگ نانآ  هب  دیون  ناونع  هبو  دش  راکشآ  ربمایپ  هرهچ  رد  يدنسرخو  رورس 
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ياهبآ یکیدزن  ردو  داتفا  هار  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یهدنامرف  هب  مالـسا  هاپـس  سپـس.مرگن  یم  ار  شیرق  هاگراتـشک 
تقیقح نامتک  .تفرگ  عضوم  ردب 

نتم دنا  هدشن  رضاحو  دنناشوپب  بصعت  هدرپ  اب  ار  تقیقح  هرهچ  هک  دنا  هدیشوک  يزیرقمو ، يربط  دننام  ناسیون ، خیرات  زا  یهورگ 
یم هکلب  ، دـننک لقن  تسا  هدروآ  دوخ  يزاغم  رد  يدـقاو  هک  يوحن  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  ار  نیخیـش  يوگتفگ 

خیرات یمان  هدنـسیون  ود  نیا  زا  دیاب  یلو  دز ! فرح  وکینو  تساخرب  رمع  نینچمهو  تفگ  نخـس  وکینو  تساخرب  رکبوبا  دـنیوگ :
هرکاذم هک  یتروص  رد  دننز ، یم  زاب  رـس  نانآ  نانخـس  نتم  لقن  زا  ارچ  دنا  هتفگ  نخـس  وکین  اروش  نآ  رد  نانآ  هاگره  هک  دیـسرپ 

هکنانچ دش ، مه  رد  نانآ  نانخس  زا  ربمایپ  هرهچ  ارچ  دنتفگ  نخـس  وکین  نانآ  رگا  دننک ؟ یم  لقن  تایئزج  مامت  اب  ار  دعـسو  دادقم 
یسررب دربن  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تیعقوم  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دنک ؟ یم  حیرـصت  نآ  هب  دوخ  يربط 

.مینک

--------------------------

.دوعسم نبهّللا  دبع  زا  لقن  هب  ص 140 ، ج2 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 77 -------------------------- 

مه ربارب  رد  لطابو  قح  فوفص 

هب نت  ياهدربن  زاغآ ، رد.درک  رو  هلعـش  ار  گنج  شتآ  کچوک  هثداح  دـنچو  دـش  زاغآ  شیرق  ناروالدو  ناناملـسم  ییارآ  فص 
طـسو هب  نانک  شرغ  هبتع  دنزرف  دیلوو  هبیـش  وا  گرزب  رداربو  نایفـسوبا ) رـسمه  ) دـنه ِردـپ  هبتُع  ياهمان  هب  رفن  هس  .تفرگ  رد  نت 

اّما دندرک ، یفرعم  ار  دوخو  دندش  نادیم  دراو  نانآ  اب  دربن  يارب  راصنا  ناروالد  زا  رفن  هس  تسخن  .دندیبلط  دروامهو  هدـمآ  نادـیم 
دایرفو دندرک  يراددوخ  نانآ  اب  گنج  زا  هّکم  ناروالد 
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ادخ لوسر  .تسرفب  ام  اب  گنج  يارب  دنـشاب  ام  نأشمهو  ام  ماوقا  زا  هک  يدارفا  ینعی  انِمْوَق » ْنِم  انَءافْکَأ  اْنَیلِإ  ْجِرْخَأ  ُدَّمَُحم  ای  :» دندز
ردقیلاع رسفا  هس  .دنهدب  ار  نمـشد  خساپو  دنزیخرب  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هزمحو و  بلّطملا  دبع  نب  ثراح  نب  هدیبع  هب 

تفریذـپ هزراـبم  يارب  ار  هس  ره  هبتعو  دـندرک  یفرعم  ار  دوخ  روـالد  هس  ره  .دـندش  هاـگمزر  هناور  هدیـشوپ  ياـهتروص  اـب  مالـسا 
راصنا ناروالد  زا  ناوج  هس  هک  یماگنه  دنـسیون : یم  يدقاو ، دننام  ناخّرومزا ، یخرب  اجنیا  رد  .دیتسه  ام  نأشمه  یگمه  تفگو :

دننک تکرـش  راصنا  مالـسا  دربن  نیتسخن  رد  هک  تساوخنو  تشاد  زاب  هزرابم  زا  ار  نانآ  ربماـیپ  دوخ  دـندش  نادـیم  هب  نتفر  هداـمآ 
دارفا نیرتکیدزنو  نیرتزیزع  تسا  هدش  رضاح  هک  تسا  دنمجرا  يردق  هب  يو  رظن  رد  دیحوت  نییآ  هک  دیناسر  دارفا  همه  هب  ًانمضو 

دنهاوخ یم  نانآ  دـینک ; دربن  لطاب  ابو  دـیزیخرب  تفگو : مشاه  ینب  هب  درک  ور  ثیح  نیا  زا  .دـهد  تکرـش  گنج  نیا  رد  ار  دوخ 
نیرتناوج .تفر  دوخ  لاسمه  دروامه  ِیپ  رد  ناگدنمزر  زا  کی  ره  دربن  نیا  رد  دـنیوگ  یم  یخرب  ( 1) .دنزاس شوماخ  ار  ادخ  رون 

هبیش اب  دوب  نانآ  ِنیرتریپ  هک  هدیبعو  هیواعم ، ِيردام  ّدج  هبتع  اب  هزمح ، نانآ ، ِطسوتم  هیواعم ، ِییاد  دیلو  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانآ 
نونکا ( 2) .تسا هدوب  هدیبع  دربن  فرط  هبتعو  هزمح  دروامه  هیبش  هک  دیوگ  یم  ماشه  نبا  یلو  .دندرک  دربن  هب  عورش 

--------------------------

ص 62. ج1 ، يدقاو ، يزاغم   . 1

ص 625. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2

هحفص 78 -------------------------- 

: دوش یم  نشور  تقیقح  بلطم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اب.تسا  حیحص  رظن  ود  نیا  زا  کی  مادک  مینیبب 
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نایم تابرـض  یلو  دـندنکفا ، كاخ  هب  تسخن  ياه  هظحل  ناـمه  رد  ار  دوخ  نادرواـمه  هزمحو  یلع  هک  دنـسیون  یم  ناـخروم  ( 1
هزمحو یلع  .دـش  یمن  بلاغ  يرگید  رب  مادـک  چـیهو  درک  یم  حورجم  ار  يرگید  کیرهو  دـش  یم  لدـبو  ّدر  وا  دروامهو  هدـیبع 
دـسیون یم  هیواعم  هب  هک  يا  همان  رد  نانمؤم  ریما  .دنتشک 2 ) ار  وا  دربن  فرطو  دنتفاتش  هدیبع  کمک  هب  دوخ  نابیقر  نتـشک  زا  سپ 

نم هک  يریشمش  ینعی  ( 1 «) دِحاو ماقَم  ِیف  َکیِخَأ  َِکلاخَو َو  َكِّدَِجب  ُُهتْـضَضْعَأ  يّذلا  ُْفیَّسلا  َيِدـْنِعَو  :» دـنک یم  يروآ  دای  نینچ 
نم دزن  رد  مدروآ  دورف  هلظنح )  ) ترداربو هبتع ) دنزرف  دیلو  ) وت ییادو  هیواعم ) ردام  دنه  ردـپ  هبتع   ) وت ّدـج  رب  زور  کی  رد  ار  نآ 

َِکلاخ َو َکیِخَأ َو  یف  اِهلاِضن  َِعقاوَم  َْتفَرَع  ْدَق  :» دـیامرف یم  رگید  ياج  ردو  .متـسه  زهجم  تردـق  نآ  اب  زین  نونکا  مه  ینعی.تسا 
ندـمآ دورف  ياههاگیاج  زا  هکنآ  لاح  یناـسرت ؟ یم  ریـشمش  اـب  ارم  هیواـعم  يا  وت  ینعی  ( 2 «.) دـیعَِبب َنیِِملاّظلا  َنِم  َیِه  امَو  َكِّدَـج 

یبوخ هب  همان  ود  نیا  زا  .مدروآ  رد  ياپ  زا  زور  کی  رد  ار  همه  هک  یناد  یمو  یتسه  هاگآ  دوخ  ّدـجو  ییادو  ردارب  رب  نم  ریـشمش 
هزمح هک  میناد  یم  رگید  فرط  زاو  تسا  هتـشاد  تسد  هیواـعم  ّدـج  نتـشک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

( هیواعم ّدج   ) هبتع گنج  فرط  هزمح  هاگره  .دنا  هدناسر  تکاله  هب  گنرد  نودب  ار  دوخ  لباقم  فرط  مادـک  ره  یلع  ترـضحو 
هک تفگ  دیاب  راچان  هب  دمآ » رد  ياپ  زا  نم  ریـشمش  تابرـض  ریز  وت  ّدج  هیواعم  يا  :» دیامرفب دناوت  یمن  ریما  ترـضح  رگید  دـشاب 

هدیبع دروامه  هبتعو  دوب  هزمح  دربن  فرط  هیبش 
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.دندروآ رد  ياپ  زا  ار  واو  دنتفر  وا  يوس  هب  دوخ  نازرابم  نتشک  زا  سپ  یلع  ترضحو  هزمح  هک  تسا  هدوب 

--------------------------

همان 64. هغالبلا ، جهن   . 1

همان 28. هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 79 -------------------------- 

مراهچ لصف 

مراهچ لصف 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  داماد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

دوخ یناگدنز  یتشک  هب  یناوج  نارحب  رد  هک  دوش  یم  نآ  رب  یمالسا ، هنسح  ّتنـسو  یهلا  رما  ربانب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح 
تقومو یبسن  شمارآ  کی  هب  ینیزُگرسمه  رد  زگره  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  یتیـصخش  اّما  .دشخب  شمارآ  تنوکس و 
يوقتو نامیا  رظن  زا  هک  دوش  یم  يرـسمه  راتـساوخ  ور  نیا  زا  .دراد  یمن  رود  رظن  زا  ار  یناگدـنز  رگید  قاـفآو  دـنک  یمن  اـفتکا 

اهیلع  ) ارهز همطاـف  ترـضح  ادـخ  لوسر  رتـخد  زج  يرـسمه  نینچ  .دـشاب  وا  نأـشمهو  وفک » ، » تلاـصاو تباـجنو  شنیبو  شنادو 
ارهز ترضح  ناراگتساوخ  .دوبن  رگید  یسک  تشاد ، ییانشآ  ًالماک  نامز  نآ  ات  ّدلوت  ماگنه  زا  وا  تایصوصخ  همه  هب  هک  مالسلا )

( مالسلا اهیلع  )

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رمعو  رکبوبا  دننام  يدارفا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  شیپ 
نآ .تسا  یهلا  یحو  رظتنم  ارهز  جاودزا  هراب  رد  هکنیا  نآو  دندوب  هدینـش  خساپ  کی  ربمایپ  زا  ود  رهو  دـندوب  هدرک  مالعا  ملـسو )
زج هک  دنتفایرد  هناهاگآو  دنتخادرپ  وگتفگ  هب  سوا  هلیبق  سیئر  ذاعم  دعـس  اب  دندوب  هدش  دیمون  ارهز  ترـضح  اب  جاودزا  زا  هک  ود 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رظنو  درادن  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  اب  جاودزا  یگتـسیاش  یـسک  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
ترضح ِیپ  رد  یعمج  هتسد  ور  نیا  زا  .تسین  وا  ریغ  هب  زین  ملسو )
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هب يور  نانآ  .دوب  اهلخن  يرایبآ  لوغشم  دوخ  رتش  اب  هک  دنتفای  راصنا  زا  یکی  غاب  رد  ار  وا  ماجنارسو  دنتفر  ( مالسلا هیلع   ) یلع

هحفص 80 -------------------------- 

هتفگ نانآ  خساپ  رد  ربمایپو  دنا  هدرک  يراگتساوخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  زا  شیرق  فارـشا  دنتفگو : دندرک  یلع 
همطاـف زا  يراد ) هـک  یلیاـضفو  ناـشخرد  قـباوس  اـب   ) وـت رگا  هـک  میراودـیما  اـم  تسادـخ و  نذا  هـب  طوـنم  ارهز  راـک  هـک  تـسا 
ناگدید نانخس  نیا  ندینش  اب  .مینک  يرای  ار  وت  میرـضاح  ام  دشاب  كدنا  وت  ییاراد  رگاو  يونـشب  قفاوم  خساپ  ینک  يراگتـساوخ 

نم هقـالعو  لـیم  دروم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رتخد  تفگو : تفرگ  ارف  قوش  کـشا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
یماگنه .تفرگ  شیپ  رد  درب ، یم  رسب  هملس  ّما  دزن  تقو  نآ  رد  هک  ار ، ربمایپ  هناخ  هارو  دیـشک  راک  زا  تسدو  تفگ  ار  نیا  .تسا 

وا شلوسرو  ادخ  هک  تسا  یـسک  نیا  هک  نک  زاب  ار  رد  زیخرب و  دومرف : هملـس  ّما  هب  ًاروف  ربمایپ  دـیبوک  ار  مرکا  لوسر  هناخ  رد  هک 
یتقو هک  دش  یلوتـسم  نم  رب  نانچنآ  دوتـس  ار  وا  ربمایپ  هک  صخـش  نیا  ییاسانـش  قوش  : دیوگ یم  هملـس  ّما  .دـنراد  یم  تسود  ار 
ربمایپ رـضحم  ردو  دـش  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضحو  مدرک  زاب  ار  رد  نم.دزغلب  میاـپ  دوب  کـیدزن  منک  زاـب  ار  رد  متـساخرب 

دوب هدنکفا  ریز  هب  رـس  اذل  دیوگب ، نخـس  هک  دوب  نآ  زا  عنام  ربمایپ  رـضحم  تمظعو  ایح  اّما  تسـشن ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
يارب ایوگ  تفگو : تسکش  ار  سلجم  توکس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هکنیا  ات  .درک  یم  تموکح  سلجم  رب  توکـسو 

يراک
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نید هار  رد  میرادیاپو  تابثو  تلاسر  نادناخ  اب  نم  يدـنواشیوخ  دـنویپ  : تفگ خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يا ؟ هدـمآ 
رتالاب ییوگ  یم  هک  هچنآ  زا  وت  دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .تسا  نشور  امش  رب  مالسا  دربشیپ  رد  مشـشوکو  داهجو 

هیلع  ) یلع ترـضح  ( 1 (؟ دـیروآ رد  نم  دـقع  رد  ار  همطاـف  هک  دـیناد  یم  حالـص  اـیآ  : تفگ مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .یتسه 
هک دهد  یم  میلعت  ناگمه  هب  قیرط  نیا  زاو  دنک  یم  هیکت  مالسا  رد  دوخ  ناشخرد  قباوسو  اوقت  رب  دوخ  داهنشیپ  حرط  رد  مالـسلا )

تسا نیا  يرترب  كالم 

--------------------------

ارف ار  وا  ایح  زا  يا  هلاه  هک  یلاح  رد  .دـنک  یم  يوریپ  لیـصا  ّتنـس  کی  زا  يراگتـساوخ  رما  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح   . 1
ریدقت نایاش  فافع ، اب  مأوت  ِیحور  تعاجش  عون  نیاو  دنک ; یم  يراگتـساوخ  هب  مادقا  يا  هطـساو  چیه  یبو  ًاصخـش  .تسا  هتفرگ 

.تسا

هحفص 81 -------------------------- 

خساپ ردو  درک  هدافتسا  رسمه  باختنا  رد  نز  يدازآ  لصا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .بصنمو  تورثو  ییابیز  هن 
مرتخد اب  ار  نانآ  تساوخرد  نمو  دنا  هدرک  يراگتـساوخ  مرتخد  زا  يرگید  دارفا  امـش  زا  شیپ  : دومرف ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 

نایم رد  وا  اب  ار  امـش  تساوخرد  نونکا  .ما  هدرک  ساسحا  يدـیدش  یلیم  یب  دارفا  نآ  هب  تبـسن  وا  هرهچ  رد  یلو  ما  هداهن  نایم  رد 
وا دـش و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز هناخ  دراو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .مهد  یم  عالطا  امـش  هب  ار  هجیتن  سپـس  مراذـگ ، یم 

تخاس وضو  سپسو  تسش  ار  شکرابم  ياهاپو  دروآ  رد  شیاپ  زا  ار  شیاهشفکو  تشادرب  ترـضح  نآ  شود  زا  ادر  تساخرب و 
شرضحم ردو 
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رد وا  ماقمو  تلیـضف  هک  تسا  یناـسک  زا  بلاـطوبا  دـنزرف  یلع  درک : زاـغآ  نینچ  شیمارگ  رتخد  اـب  ار  دوخ  نخـس  ربمایپ.تسـشن 
وت يراگتـساوخ  هب  وا  نونکاو  دروآ  رد  دوخ  قولخم  نیرتهب  دقع  هب  ار  وت  هک  مدوب  هتـساوخ  ادخ  زا  نمو  تسا  نشور  ام  رب  مالـسا 
زا ار  دوخ  هرهچ  یلو  تفر  ورف  یقیمع  توکـس  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ماـگنه  نیا  رد  ییوگ ؟ یم  هچ  هراـب  نیا  رد  تسا ; هدـمآ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  .دـشن  رهاظ  وا  يامیـس  رد  یتحاران  نیرتکچوکو  دـنادرگنرب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
(1) .تسوا ياضر  هناشن  مرتخد  توکـس  ; تسا گرزب  ادـخ  : ینعی اـهُراْرقا » اُهتوُکُـس  ُرَبْکَأ  ُهّللَا  :» دومرفو تساـخرب  ياـج  زا  ملـسو )

یقالخاو يرکفو  یحور  ینأشمه 

یناملسم درم  دقع  رد  هک  ناملسم  نز  رهو  تسا  يرگید  ناملسم  نأشمهو  وفک  ناملـسم  درم  ره  مالـسا  نییآ  رد  هک  تسا  تسرد 
نانز زا  يرایسب  میریگب  رظن  رد  ار  يرکفو  یحور  ياه  هبنج  رگا  یلو  تسا ، هتسب  ییوشانز  نامیپ  دوخ  نأشمه  اب  دیآ  رد 

--------------------------

ج1،ص 50. هّمغلا ، فشک   . 1

هحفص 82 -------------------------- 

شنادو یقالخا  يایاجـسو  یناسنا  یلاع  تاـکلم  زا  هک  لیـصاو  فیرـش  ناملـسم  نادرم.سکعلاـب  دنتـسین و  نادرم  یخرب  نأـشمه 
.دنشاب نانآ  هباشمو  نأشمه  یقالخا  يایاجسو  تایحور  رظن  زا  هک  دندنبب  ییوشانز  نامیپ  ینانز  اب  دیاب  دنرادروخرب  عیـسو  شنیبو 

هدمع فده.تسامرفمکح  زین  دنرادروخرب  دنلب  شنیبو  هشیدناو  یقالخا  لیاضف  زا  هک  راگزیهرپو  نمادـکاپ  نانز  هراب  رد  رما  نیا 
عون کـی  اـتو  دوش  یمن  نیمأـت  هتکن  نیا  تیاـعر  اـب  زج  تسا ، یگدـنز  لوـط  رد  رطاـخ  شمارآو  تنوکـس  يرارقرب  هک  جاودزا ،

دهاوخ مزال  يراوتـسا  دـقاف  ییوشانز  دـنویپ  دـنارتسگن  هیاس  یگدـنز  طیحم  رب  یناور  هبذـجو  یحور  تاکاحمو  یقالخا  تهباشم 
اب .دوب 
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اَمل ًاِّیلَع  ُْقلْخَأ  َْمل  َْول  : » دومرف هک  دوش  یم  نشور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  یهلا  باطخ  تقیقح  نایب ، نیا  هب  هجوت 
.دوبن ینأشمه  نیمز  يور  رد  زگره  همطاف  وت  رتخد  يارب  مدیرفآ ، یمن  ار  یلع  رگا  ( 1 «) ِضْرَألا ِهْجَو  یلَع  ٌْوفُک  َِکتَْنبا  َهَمِطاِفل  َناک 

یسورعو دقع  هنیزه  .تسا  یحورو  یماقم  ینأشمه  تیوفک  نیا  زا  دوصقم  مّلسم  روط  هب 

ادخ هار  رد  اهنآ  هلیـسو  هب  تسناوت  یم  هک  دوب  یهرزو  ریـشمش  هب  رـصحنم  نامز  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ییاراد  مامت 
زا سپ  .تخاس  یم  زاین  یب  راصنا  ینامهیم  زا  ار  دوخو  درک  یم  راک  هنیدم  ياهناتـسغاب  رد  نآ  اب  هک  تشاد  زین  يرتشو  دنک  داهج 

یگدنزو دنک  هیهت  یثاثا  دوخ  یمارگ  رسمه  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  دیسر  نآ  تقو  دقع  مسارمو  يراگتساوخ  ماجنا 
هرز مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تفریذپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .دنک  زاغآ  ربمایپ  رتخد  اب  ار  دوخ  كرتشم 

هبو دشورفب  ار  دوخ 

--------------------------

ص 9. ج43 ، راونألا ، راحب   . 1

هحفص 83 -------------------------- 

ار نآ  زا  يردق  ربمایپ.تفر  شورف  هب  مهرد  دصراهچ  هب  هرز  .دراذگب  ربمایپ  رایتخا  رد  ( مالـسلا اهیلع   ) همطاف هیرهم  زا  یئزج  ناونع 
یلعو همطاف  يارب  ات  داد  دوخ  نارای  زا  یهورگو  رـسای  راّـمع  هب  ار  هدـنامیقابو  درخب  رطع  ارهز  يارب  اـت  تشاذـگ  لـالب  راـیتخا  رد 
یبوخ هب  مالـسا  راوگرزب  يوناب  یگدنز  عضو  هب  ناوت  یم  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هیزیهج  تروص  زا.دننک  هیهت  لزنم  مزاول 
هدرک هیهت  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  يارب  هچنآو  دنتـشگ  زاب  رازاب  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناگداتـسرف.درب  یپ 

ینهاریپ _ 1 دوب : ریز  رارق  هب  دندوب 
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تخت کی  _ 4 دیناشوپ ; یمن  ار  ندـب  مامت  هک  یکـشم  هفیطق  _ 3 مهرد ; کی  ياهب  هب  يرـسور  کـی  _ 2 مهرد ; تفه  ياـهب  هب 
زا ات  ود  شلاب ، راهچ  _ 6 دوب ; امرخ  فیل  زا  يرگیدو  یمشپ  یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  کشت  ود  _ 5 امرخ ; فیلو  بوچ  زا  یبرع 
; تسوپ زا  یکشم  _ 11 گرزب ; تشط  _ 10 سآ ; تسد  _ 9 يرجه ; ریصح  _ 8 هدرپ ; _ 7 امرخ ; فیل  زا  رگید  ياـت  ودو  مشپ 
_17 هزوک ; دنچ  _ 16 یـسم ; گرزب  فرظ  _ 15 هباتفآ ; _ 14 بآ ; يارب  تسوـپ  زا  یفرظ  _ 13 ریـش ; يارب  یبوچ  هساک  _ 12

رد ربمایپو ، دندرک  هضرع  ترضح  نآ  رب  ار  هدش  يرادیرخ  لیاسو  ربمایپ  نارای  .هرقن  زا  يدنبوزاب 

هحفص 84 -------------------------- 

رب ار  یگدنز  ادنوادخ ، ینعی : ُفَزَْخلا .» ُمِِهتَِینآ  ُّلُج  مْوَِقل  ْكِراب  َّمُهّللَا  :» دومرف درک ، یم  ورو  ریز  ار  دوخ  رتخد  هناخ  ثاثا  هک  یلاح 
( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیرهم  ( 1) .نادرگ كرابم  دهد  یم  لیکشت  لافس  ار  اهنآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ 

دوخن لاقثم 18  ره  ) .دوب هرقن  لاقثم  کـی  لداـعم  مهرد  ره  هک  دوب  مهرد  دـصناپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رتخد  هیرهم 
کی .دش  رازگرب  یـشیالآ  یبو  یگداس  لامک  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هیامنارگ  رتخد  یـسورع  مسارم  تسا .)

؟ يرب یمن  شیوخ  هناخ  هب  ار  ترـسمه  ارچ  : دنتفگ یلع  ترـضح  هب  ادخ  لوسر  نانز  هک  تشذگ  یم  ییوشانز  نامیپ  دـقع  زا  هام 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  بایفرـش  نمیا  ّما.درک  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  نانآ  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .دش  یم  نشور  همطاف  شرتخد  یـسورع  مسارم  زا  وا  ناگدید  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  : تفگو دش  ( ملـسو

یتقو ملسو )
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دربشیپ ردو  درک  قیدصت  دندرک  مبیذکت  همه  هک  یماگنه  ارم  وا  تفگو : دش  رپ  کشا  زا  شکرابم  نامـشچ  دینـش  ار  هجیدـخ  مان 
رهوش هناخ  هب  همطاف  مازعا  اب  ار  همه  ناگدید  دوزفا : نمیا  ّما  ( 2) .دناسر ددم  مالسا  شرتسگ  هب  دوخ  لاوما  ابو  داد  میرای  ادخ  نید 

ار واو  دـنزاس  هدامآ  ارهز  فافز  يارب  ار  اه  هرجح  زا  یکی  هک  داد  روتـسد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  .دـینک  نشور 
(3) .دننک شیارآ  بش  نیا  يارب 

--------------------------

اهیلع  ) ارهز ترـضح  لزنم  ثاثا  همه  ریخا ، باـتک  هتـشون  هباـنب  ص 359 . ج1 ، هّمغلا ، فـشک  ص 94 ; ج43 ، راونـألا ، راـحب   . 1
.دش يرادیرخ  مهرد  هب 63  مالسلا )

ص 130. ج43 ، راحب ،  . 2

ص 59. نامه ،  . 3

هحفص 85 -------------------------- 

ارهز .دـیبلط  روضح  هب  ار  ارهز  ترـضح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دیـسر ، ارف  هک  داماد  هناخ  هب  سورع  مازعا  نامز 
کیدزنو دـیزغل  وا  ياپ  مرـش  ترثک  زاو  دیـسر  ربمایپ  روضح  هب  تخیر ، یم  شا  هرهچ  زا  مرـش  قرع  هک  یلاحرد  مالـسلا ،) اهیلع  )

اْینُّدـلا ِیف  َهَْرثَْـعلا  ُهّللا  ِکـَلاقَأ  : » دومرفو درک  اـعد  وا  ّقـح  رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ عـقوم  نیا  رد  .دـتفیب  نیمز  هب  دوـب 
وا هبو  داـهن  یلع  تسد  رد  ار  وا  تسدو  درک  زاـب  ار  ارهز  هرهچ  سپـس  .دـنک  ظـفح  ناـهج  ود  رد  شزغل  زا  ار  وـت  ادـخ  ِهَرِخـآلاَو .»

ُلْعَْبلا َمِْعن  : » تفگو همطاف  هب  درک  ور  سپـس  ُهَمِطاف .» ُهَجْوَّزلا  ِتَمِْعن  ُّیلَع  ای  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَْنبا  ِیف  ََکل  َكَراب  : » دومرفو تفگ  کـیربت 
روتسد ناملس  دننام  يا  هتسجرب  تیصخش  هبو  دنریگ  شیپ  رد  ار  دوخ  هناخ  هار  هک  داد  روتسد  ود  ره  هب  هاگنآ  ُِّیلَع .»
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داماد هک  یماگنه  .تشاد  مـالعا  ار  شیمارگ  رتخد  ماـقم  تلـالج  قیرط  نیا  زا  دریگب و  ار  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز رتش  راـهم  هک  داد 
دـش قاـطا  دراو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ.دنتـسیرگن  یم  نیمز  هب  مرـش  ترثـک  زا  ود  ره  دـنتفر ، هلجح  هب  سورعو 

: دومرف اـعد  نینچ  ود  ره  ّقح  رد  سپـسو  دیـشاپ  شرتـخد  ندـب  فارطا  ربو  رـس  رب  كّربـت  ناونع  هبو  تفرگ  تسد  هب  یبآ  فرظو 
نم رتخد  نیا  اراـگدرورپ ، ( 1 «.) ...و ًاـِّیلَو  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ََّیلِإ  ِقـْلَْخلا  ُّبَحَأَو  یِخَأ  اذـه  َّمُهّللَا َو  ََّیلِإ  ِقـْلَْخلا  ُّبَحَأ  ِیتَْـنبا َو  ِهِذـه  َّمُهّللَا  »

رتراوتـسا ار  ود  نآ  تبحم  هتـشر  ادنوادخ.تسا ، نم  دزن  مدرم  نیرت  یمارگ  زین  یلع  اراگدرورپ.تتـسا ، نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحمو 
....و امرف 

--------------------------

ص 96. ج43 ، راحب ،  . 1

هحفص 87 هحفص 86 --------------------------  -------------------------- 

مجنپ لصف 

مجنپ لصف 

دُُحا گنج  رد  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  يراکادف 

ماقتنا نتفرگ  دصق  هبو  يونعمو  يدام  تسکـش  نیا  ناربج  يارب  .دوب  هدرـسفا  تخـس  ردـب  کنج  رد  تسکـش  رثا  رب  شیرق  هیحور 
ورنیازا .دننک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  برع  لیابق  رثکا  هدیزرو  ناروالد  زا  لکشتمو  زهجم  یشترا  اب  هک  دش  نآ  رب  دوخ ، ناگتـشک 

کمک ناناملسم  اب  گنج  يارب  نانآ  زاو  دنزاس  هارمه  دوخ  اب  ار  فیقثو  هنانک  لیابق  هک  دندش  رومأم  رگید  رفن  دنچو  صاع  ورمع 
میمـصت زا  ار  ربمایپ  مالـسا ، یتاعالطا  هاگتـسد  .دنروآ  مهارف  ناناملـسم  اب  هلباقم  يارب  یگنج  درم  رازه  هس  دنتـسناوت  نانآ.دنریگب 

ياروش نمشد  اب  هلباقم  يارب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  .تخاس  هاگآ  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  نانآ  تکرحو  شیرق 
.دگنجب نمشد  اب  رهش  نوریب  ردو  دوش  جراخ  هنیدم  زا  مالسا  شترا  هک  دنداد  رظن  اضعا  تیرثکاو  داد  لیکشت  یماظن 
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رد رکشل  ود  ییارآ  فص  .تفگ  كرت  دحا  هوک  هنماد  دصق  هب  ار  هنیدم  رفن  رازه  رب  غلاب  يرکشل  اب  هعمج  زامن  يادا  زا  سپ  ربمایپ 
عناـم کـی  هب  تشپ  زا  هک  داد  رارق  دوخ  هاـگودرا  ار  یناـکم  مالـسا  شترا  .دـش  زاـغآ  ترجه  مّوس  لاـس  لاّوش  متفه  زور  دادـماب 

رود ار  هوک  نمـشد ، تفر  یم  لامتحا  هکدوب  یـصاخ  یگدیرب  هوک  طسو  رد  یلو  .دش  یم  دودحم  دـحا  هوک  ینعی  یعیبط  ظفاحو 
رب زادنا  ریت  هاجنپ  اب  ار  ریبج  هّللا  دبع  رطخ  نیا  عفر  يارب  ربمایپ  .دوش  رهاظ  ناناملـسم  هاگودرا  تشپ  رد  یگدیرب  نآ  طسو  زاو  دنز 

يا هپت  يور 

هحفص 88 -------------------------- 

ناناملسم رگا  یتح  دنوشن ، رود  هطقن  نیا  زا  هاگچیه  هک  داد  نامرفو  دننک  يریگولج  هار  نیا  زا  نمشد  ذوفن  زا  هک  تخاس  رقتـسما 
دبع ینب  هلیبق  زا  يو  اریز  داد  بعصم  تسد  هب  ار  مچرپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .دراذگب  رارف  هب  اپ  نمـشدو  دنوش  زوریپ 

اپ دایز  تافلت  نداد  اب  شیرق  شترا  ناناملـسم  ياهیروالد  رثاربو  دش ، زاغآ  گنج  .دوب  هلیبق  نیا  زا  زین  شیرق  رادمجرپو  دوب  راّدلا 
روتـسد فالخرب  ور ، نیازا.تسین  يزاین  هپت  يور  رب  نانآ  رارقتـسا  هب  رگید  هک  دندرک  روصت  هپت ، يالاب  نازادناریت  .دراذگ  رارف  هب 

دوب عاجش  يرواگنج  هک  دیلو  نب  دلاخ  .دندرک  كرت  ار  ینابهگن  ّرقم  میانغ  يروآ  عمج  يارب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دنک دوفن  مالـسا  ههبج  تشپ  هب  اجنآ  زا  هک  دوب  هتـساوخ  راب  دـنچ.تسا  يزوریپ  دـیلک  هپت  نیا  هناـهد  هک  تسناد  یم  دربن  زاـغآ  زا 

ینابهگن رقم  دلاخ  هک  راب  نیا  .دوب  هتشگزاب  بقع  هب  هدش ، وربور  نانابهگن  يزادناریت  اب  یلو 
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رس تشپ  زا  ار  هدز  تلفغو  حلسم  ریغ  ناناملسمو  دش  رهاظ  ناناملسم  رـس  تشپ  رد  يریگلفاغ ، اب  مأوت  هلمح  کی  اب  دید  تولخ  ار 
دربن نادیم  دراو  ًاددـجم  هار  نیا  زا  شیرق ، يرارف  شتراو  دـمآ  دـیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  یبیجع  جرمو  جره  .داد  رارق  هلمح  دروم 
دوب هدیشوپ  بعصم  تروص  نوچو  دش  هتشک  نمشد  نازابرس  زا  یکی  هلیسو  هب  مالسا  رادمچرپ  ریمع  نب  بعصم  نایم  نیا  رد  .دش 
هتشک دّمحم  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ، يا  ناه  «.)= ٌدَّمَُحم َِلُتق  ْدَق  الَأ  :» دیـشک دایرف  اذل  تسا ، مالـسا  ربمایپ  يو  هک  درک  لایخ  وا  لتاق 
نایم رد  هک  يروط  هب  دـندراذگ ، رارف  هب  اپ  نانآ  قاّفتا  هب  بیرق  تیرثکاو  تفای  راشتنا  ناناملـسم  نایم  رد  ربماـیپ  گرم  ربخ  دـش .)
سنا يومع  رضن  نب  سنا  دسیون : یم  نینچ  مالسا ، گرزب  سیون  هریس  ماشه ، نبا  .دندنامن  یقاب  رامش  تشگنا  رفن  دنچ  زج  نادیم 

تاجن رکف  هب  ناناملسم  رتشیب  دش ، رـشتنم  ربمایپ  گرم  ربخو  تفرگ  رارق  راشف  تحت  مالـسا  شترا  هک  یعقوم  : دیوگ یم  کلام  نب 
رمع نانآ  نیب  رد  هک  راـصناو ، رجاـهم  زا  يا  هتـسد  هک  مدـید  دـیوگ : یم  يو  .درب  هاـنپ  يا  هشوگ  هب  سک  رهو  دـنداتفا  دوخ  ناـج 

يا هشوگ  رد  دندوب ، هّللا  دیبعو  هحلطو  باطخ 

هحفص 89 -------------------------- 

ربمایپ : دنتفگ باوج  رد  ؟ دیا هتـسشن  اجنیا  ارچ  متفگ : نانآ  هب  يزیمآ  ضارتعا  نحل  اب  نم  .دنتـسه  دوخ  تاجن  رکف  ردو  دـنا  هتـسشن 
نآ ردو  دیزیخرب  درادن ; يدوس  یگدنز  رگید  هدش  هتـشک  ربمایپ  رگا  متفگ : اهنآ  هب  نم.درادن  هدیاف  دربن  رگیدو  تسا  هدش  هتـشک 

مدید نم  : هک دیازفا  یم  يو.تسا  هدنز  وا  يادخ  دش  هتشک  دّمحم  رگاو  دیوش ; دیهش  مه  امش  دش  هتشک  وا  هک  یهار 
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مخز داتفه  دربن  نیا  رد  سنا  : دـیوگ یم  ماشه  نبا  ( 1) .مدش دربن  لوغشمو  مدرب  حالـس  هب  تسددوخ  درادن ; ریثأت  اهنآ  رد  منانخس 
هشقن دوخ  تاجن  يارب  هک  دندوب  هدرسفا  يردق  هب  ناناملسم  زا  یهورگ  .تخانشن  رگید  یـسک  وا  رهاوخ  زج  ار  وا  شعنو  تشادرب 

.دندرب هانپ  هوک  هب  زین  یهورگ  دریگب ! ناما  اهنآ  يارب  نایفسوبا  زا  ات  دنوش  لسوتم  قفانم  ّیبا  نب  هّللا  دبع  هب  هنوگچ  هکدندیشک  یم 
نب دّمحم  گرزب  دنمـشناد  دزن  ار  يدـقاو  يزاغم  باتک  .ق  لاس 608 ه ._ رد  دادغب  رد  یـصخش  دسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 2)

دّمحم هک  دیـسر  اجنیا  هب  بلطم  هک  یماگنه.مدرک  تکرـش  سرد  سلجم  نآ  رد  زور  کی  زین  نمو  تفرگ  یم  سرد  يولع  ّدـعم 
نانآ ربمایپو  دنتفر  یم  الاب  هوک  زا  ناناملسم  هک  تسا  هدید  دوخ  ياهمشچ  اب  دحا  زور  رد  هک  دنک  یم  لقن  ًاحیرص  هک  هملسم ، نب 

ادخ لوسر  يادن  هب  سک  چیه  یلو  نالف ) يا  ایب  نم  يوس  هب  )= نالف ای  ّیلِإ  نالف ، ای  ّیلِإ  :» دومرف یمو  دز  یم  ادص  ناشیاهمان  هب  ار 
تـسد هب  بصنمو  ماـقم  ربماـیپ  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  نـالف  زا  روـظنم  هک  تفگ  نم  هب  داتـسا  داد ، یمن  تبثم  باوـج 

(3) .دروایب ار  نانآ  مسا  تسا  هتساوخن  ًاحیرصو  تسا  هدرک  يراددوخ  نانآ  ياهمان  هب  حیرصت  زا  سرت ، زا  يوارو ، دندروآ 

--------------------------

.84 ص 83 _ ج3 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1

.84 ص 83 _ ج3 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2

ص 23. ج15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 90 -------------------------- 

فده هب  نامیا  هناشن  يراکادف 

داقتعاو نامیا  هزادنا  يراکادف  نازیم  اب  ناوت  یم  هتسویپو  تسا  فده  هب  نامیا  هناشن  يراکادفو  يزابناج 
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ِنازیم درف ، کـی  داـقتعا  نازیم  ِییاسانـش  يارب  ساـیقم  نیرتحیحـصو  کـحم  نیرتیلاـع  تقیقحرد.درک  نییعت  فدـه  هـب  ار  ناـسنا 
َنیّذلا َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ   ) .تسا هدرک  نایب  تروص  نیا  هب  دوخ  تایآ  زا  یکی  رد  ار  تقیقح  نیا  نآرق.تسا  فده  هار  رد  وا  تشذـگ 
نامیا اب  دارفا  ( 15: تارجح (.) َنُوقِداّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا  ِلِیبَس  یف  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَِأب َو  اوُدَـهاج  اُوباتْرَی َو  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهّللِاب َو  اُونَمآ 

دوخ ياهناجو  لاوما  اب  ادخ  هار  ردو  دنتـشادن  دیدرتو  کش  دوخ  نامیا  ردو  دـندروآ  نامیا  وا  لوسرو  ادـخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک 
نیرتیلاعو نمؤم  ریغ  زا  نمؤم  نتخانـش  يارب  کحم  نیرتهب  دحا  گنج  .دننایوگتـسار  دوخ  ياعدا  رد  نانآ  هک  ًاّقح  .دـندرک  داهج 

نانز هک  دوب  زیگنا  ّرثأت  نانچ  گنج  نیا  رد  ناناملسمزا  یهورگ  رارف.دوب  نامیا  نایعدم  زا  يرایسب  نامیا  نازیم  نییعت  يارب  سایقم 
یم بآ  ار  ناگنـشتو  دندرک  یم  يراتـسرپ  ار  ناحورجم  یهاگو  دندوب  هدمآ  گنج  هنحـص  هب  دوخ  نادنزرف  یپ  رد  هک  ناملـسم ،

ار نامیا  نایعدم  رارف  هبیسن  مان  هب  ینز  هک  یماگنه.دننک  عافد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوجو  زا  هک  دندش  روبجم  دنداد ،
رد ار  نز  نیا  يزابناج  ربمایپ  یتقو  .درک  عافد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زاو  تفرگ  تسد  هب  يریـشمش  درک  هدهاشم 
ْنِم ٌْریَخ  ْبعَک  ِْتِنب  ِهَیـسَن  ُماقَم  :» دومرفو درک  نایب  راکادـف  نز  نیا  هراـب  رد  ار  دوخ  یخیراـت  هلمج  درک  هدـهاشم  نارگید  رارف  ربارب 

تنایخ ربمایپ  هب  يوار  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا ) رتالاب  نالفو  نالف  ماقم  زا  بعک  رتخد  هبیـسن  ماقم  «)= نالُف نالُف َو  ِماـقَم 
(1) .تسا هدرواین  هدومرف ، ًاحیرص  ربمایپ  هک  ار  يدارفا  مان  هدرک ،

--------------------------

ص ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1
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.266

هحفص 91 -------------------------- 

ددـجم يزوریپو  تسا  يراکادـف  هنوـمن  مالـسا  خـیرات  ماـمت  رد  هک  دـنک  یم  فارتـعا  يرـسفا  راـثیا  هب  خـیرات  دارفا ، نـیا  ربارب  رد 
( مالسلا هیلع   ) یلع نانمؤم ، ریماو  نایقّتم  يالوم  یعقاو ، راکادف  نیا  دشرا ، رسفا  نیا  .تسوا  ِيزابناج  لولعم  دحا  دربن  رد  ناناملسم 

هیلع  ) یلع ترـضح  هلیـسو  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناـنآ  هناـگ  هن  نارادـمچرپ  هک  دوب  نیا  دربـن  زاـغآ  رد  شیرق  رارف  تلع  .تسا 
حرش ( 1) .دومن بلس  نانآ  زا  ار  تماقتساو  فقوتو  بات  هک  داتفا  شیرق  لد  رد  يدیدش  بعر  هجیتنلابو  دندمآ  رد  ياپ  زا  مالسلا )

( مالسلا هیلع  ) ماما يراکادف 

ایو تسوا  ماقم  هتسیاش  هکنانچ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ّقح  دنا  هدرک  لیلحت  ار  مالسا  عیاقو  هک  يرصم  رصاعم  ناگدنـسیون 
ور نیازا.دنا  هداد  رارق  نارگید  فیدر  رد  ار  نانمؤم  ریما  يراکادفو  دنا  هدرکن  ادا  تسا  هدش  طبـض  خیراوت  رد  هک  يوحن  هب  لقاال 

(2  ) دوخ خیرات  رد  ریثا  نبا  .میزاس 1 _ سکعنم  اجنیا  رد  ناشدوخ  عبانم  زا  ار  ترـضح  نآ  ياهیراکادف  زا  یلامجا  میناد  یم  مزال 
هب هک  يا  هتسد  ره  .تفرگ  رارق  شیرق  رکشل  زا  ییاه  هتسد  موجه  دروم  فرط  ره  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دسیون : یم 

تابجوم اهنآ  زا  یضعب  نتشک  ابو  درب  یم  هلمح  اهنآ  هب  ربمایپ  نامرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دندروآ  یم  هلمح  ترضح  نآ 
ترـضح راثیاو  دش  لزان  یحو  نیما  يراکادـف ، نیا  ساپ  هب.دـش  رارکت  دـحا  رد  راب  دـنچ  نایرج  نیاو  درک  یم  مهارف  ار  ناشقّرفت 

درک قیدصت  ار  یحو  نیما  ادخ  لوسر  .دـهد  یم  ناشن  دوخ  زا  وا  هک  تسا  يراکادـف  تیاهن  نیا  تفگو : دوتـس  ربمایپ  دزن  ار  یلع 
زا نم  :» تفگو
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: دوب نینچ  نآ  نومضم  هک  دش  هدینش  نادیم  رد  ییادن  سپس  تسا » نم  زا  واو  یلع 

--------------------------

ص 250. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 107. ج2 ، لماک ،  . 2

هحفص 92 -------------------------- 

ات ار  نایرج  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسین  یلع  نوچمه  يدرمناوجو  راقفلاوذ  نوچ  يریـشمش  ٌِّیلَع .» ّالِإ  یتَف  الو  ِراقَْفلاوُذ ، ّالِإ  َْفیَـسال  »
رفن هاجنپ  دندروآ  یم  موجه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نتـشک  يارب  هک  يا  هتـسد  دیوگ : یم  هدرک ، لقن  رتحورـشم  يدح 

: دیوگ یم  هدرک ، لقن  ار  لیئربج  لوزن  نایرج  سپس  .تخاس  یم  قرفتم  ار  اهنآ  دوب  هدایپ  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دندوب 
ندمآ نایرج  قاحـسا  نب  دّـمحم  تاوزغ »  » باتک ياه  هخـسن  زا  یخرب  رد  نم  تسا ، مّلـسم  خـیرات  رظن  زا  هک  بلطم  نیا  رب  هوالع 

متفگ وا  هب  نم  .تسا  حیحص  تفگ  يو  .مدیسرپ  نآ  تّحص  زا  هنیکس  باّهولا  دبع  دوخ  داتـسا  زا  يزور  یتح  .ما  هدید  ار  لیئربج 
ناگدنسیون هک  میراد  حیحص  تایاور  زا  یلیخ  تفگ : خساپ  رد  يو  دنا ؟ هتشونن  هناگشش  حاحِـص  نافلؤم  ار  حیحـص  ربخ  نیا  ارچ 

زا یهورگ  رضحم  رد  دوهیلا » سأر   » يارب نانمؤم  ریما  هک  یحورـشم  ینارنخـس  رد  _ 2 ( 1 !) دنا هدـیزرو  تلفغ  نآ  جرد  زا  حاحص 
راصنا درک ، هلمح  ام  رب  اسآ  لیـس  شیرق  شترا  هک  یماگنه  دیامرف : یم  هراشا  نینچ  دوخ  يراکادـف  هب  دومرف  داریا  دوخ  باحـصا 
تسدو دز  رانک  هب  ار  ابق  ترضح  نآ  سپس  .مدرک  عافد  ترضح  نآ  زا  مخز  داتفه  دوجو  اب  نم  .دنتفرگ  دوخ  هناخ  هار  نیرجاهمو 

هیلع  ) یلع ترضح  قودص ، لاصخ »  » لقن هب  یتح  .دیشک  دوب ، یقاب  اهنآ  ياه  هناشن  هک  مخز ، عضاوم  يور 
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ربمایپو تسکـش  وا  ریـشمش  هک  درک  يراکادفو  يراشفاپ  يردـق  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوجو  زا  عافد  رد  مالـسلا )
(2) .دهد همادا  ادخ  هار  رد  دوخ  داهج  هب  نآ  هلیسو  هب  ات  دومن  تمحرم  يو  هب  دوب  راقفلاوذ  هک  ار  دوخ  ریشمش 

--------------------------

ص 215. ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 15. ج2 ، قودص ، خیش  ، لاصخ  . 2

هحفص 93 -------------------------- 

الاب ترـضح  نآ  يوس  هب  نمـشد  هلمح  راشف  دـنداهن  رارف  هب  اپ  ربمایپ  ناراـی  بلاـغ  هک  یماـگنه  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  _ 3
ربمایپ يوس  هب  دوب  رومان  ناـمرهق  راـهچ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  فاـنم  دـبع  ینب  هلیبق  زا  یهورگو  هناـنِک  ینب  هلیبق  زا  يا  هتـسد  .تفرگ 

یم يریگولج  وا  هب  نمشد  ندش  کیدزن  زاو  تشگ  یم  ربمایپ  دوجو  درگ  راو  هناورپ  یلع  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  .دندروآ  موجه 
هک دوب  یلع  ترـضح  نیـشتآ  تالمح  اهنتو  دـندرک  ربمایپ  ناج  دـصق  درک  یم  زواجت  رفن  هاجنپ  زا  نانآ  دادـعت  هک  یهورگ  .درک 

راهچ نآ  تالمح ، نیا  رد  .دـنتفرگ  یم  رـس  زا  ار  دوخ  هلمحو  دـندمآ  یم  درگ  يا  هطقن  رد  زاب  نانآ  اّما  .درک  یم  قرفتم  ار  ناـنآ 
هیلع  ) یلع ترـضح  يراکادـف  نیا  لیئربج  .دـندش  هتـشک  تسا  هدرکن  صخـشم  خـیرات  ار  نانآ  یماـسا  هک  رگید  رفن  هدو  ناـمرهق 

هنحـص رد  _ 4 متـسه .» وا  زا  نمو  نم  زا  یلع  :» دوـمرف ربماـیپو  تفگ  کـیربت  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هـب  ار  مالـسلا )
هدـش یم  راذـگاو  اناوتو  ریلد  دارفا  تسد  هب  مچرپ  هتـسویپو  هدوب  رادروخرب  یگرزب  رایـسب  تیعقوم  زا  رادـمچرپ  هتـشذگ  ياهگنج 

هب یحور  هبرض  زا  يریگولج  ياربو  دوب  رگید  نایوجگنج  یمرگلد  بجوم  رادمچرپ  يرادیاپ.تسا 
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تعاجـش زا  شیرق  .دریگب  تسد  هب  ار  مچرپ  يرگید  دوش  هتـشک  یکی  رگا  ات  دش  یم  نییعت  رادـمچرپ  ناونع  هب  رفن  دـنچ  نازابرس 
.دوب هدرک  نّیعم  مچرپ  لماح  ناونع  هب  ار  دوخ  ناروالد  زا  يداـیز  دادـعت  ور ، نیا  زا  .دوب  هاـگآ  ردـب  دربن  رد  ناناملـسم  يروـالدو 

تابرـض اـب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  .دوب  هحیلط  نب  هحلط  تشاد  هدـهع  هب  ار  شیرق  يرادـمچرپ  تیلوئـسم  هک  یـسک  نیتسخن 
تابرض اب  یگمهو  دنتفرگ  تسد  هب  تبون  هب  ریز  دارفا  ار  شیرق  مچرپ  وا  لتق  زا  سپ  .دمآ  رد  ياپ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

نب زیزع  هحلط ، یبا  نب  ثراح  هحلط ، نب  عفاش  هحلط ، نب  نامثع  هحلط ، نب  دیعـس  : دـندمآ رد  ياـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
نیتسخن هار  نیا  زاو  دراذگ  رارف  هب  اپ  شیرق  هاپس  دارفا ، نیا  ندش  هتشک  اب  .بأوص  لیبحارش ، نب  هاطرا  هلیمج ، نب  هّللا  دبع  نامثع ،

هحفص 94 -------------------------- 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  داشرا  رد  دیفم  موحرم  ( 1) .دمآ تسد  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يراکادف  اب  ناناملـسم  يزوریپ 
رد ياپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد  هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  یگمهو ، دندوب  رفن  هن  شیرق  نارادمچرپ  هک  دنک  یم  لقن 

( مالسلا هیلع   ) یلع تابرض  اب  تسخن  هلمح  رد  هک  درب  یم  مان  يرگید  دارفا  زا  دارفا  نیا  رب  هوالع  دوخ  هریـس  رد  ماشه  نبا  .دندمآ 
( *** 2) .دندمآ رد  ياپ  زا 

--------------------------

ص 15. راحب ج 20 ، ص 115 ; دیفم ، داشرا  ص 103 ; یّمق ، ریسفت   . 1

هحفص 95 . 81 ص84 _  ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2

مشش لصف 

مشش لصف 

كرش رب  مالسا  یعطق  يزوریپ 

رد خلمو ، روم  ناس  هب  تسرپ ، تب  بارعا  هاپس 
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نوچمه هک  دندرک  یم  روصت  نانآ  .دندوب  هدرک  رفح  نانآ  دورو  زا  شیپ  زور  شـش  ناناملـسم  هکدندمآ  دورف  یفرژ  قدـنخ  رانک 
ات دنداد  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  مرجالو  دندیدن  نانآ  زا  يرثا  راب  نیا  یلو  دش ، دنهاوخ  وربور  دُُحا  نابایب  رد  ناناملـسم  اب  هتـشذگ 

نازابرـس هرامـش  .تخاس  هدز  تریح  ار  نانآ  هنیدم  ریذپ  بیـسآ  طاقن  رد  فرژ  یقدنخ  هدهاشم  .دندیـسر  هنیدـم  رهـش  هزاورد  هب 
کی دودح  هنیدم  هرصاحم  ( 1) .درک یمن  زواجت  رازه  هس  زا  مالسا  نادهاجم  هرامـش  هک  یلاح  رد  دوب ، زواجتم  رازه  هد  زا  نمـشد 
ياه هلـصاف  رد  هک  قدـنخ ، نارادـساپ  تمواـقم  اـب  دـنداتفا  یم  قدـنخ  زا  روبع  رکف  هب  هاـگره  شیرق  نازابرـسو  دیـشک  لوط  هاـم 

تـشاد همادا  بشو  زور  فرط  ود  ره  زا  يزادـنا  ریت  .دـندش  یم  وربور  دـندوب ، هتفرگ  عضوم  عاـفد  ياهرگنـس  رد  نآ  زا  یهاـتوک 
ياهماد هفولع  دوبمکو  اوه  يدرس  اریز.دوب  نارگو  راوشد  نمشد  هاپـس  يارب  عضو  نیا  همادا  .دش  یمن  زوریپ  يرگید  رب  کی  چیهو 

هنخر نانآ  هیحور  رد  یگتـسخو  یتسـسو  دور  نوریب  ناشیاهرـس  زا  گـنج  روش  هک  تفر  یمو  درک  یم  دـیدهت  گرم  هب  ار  ناـنآ 
زا رفن  شش  .دنهد  روبع  قدنخ  زا  ار  دوخ  ياناوتو  تخسرس  نادنمزر  هک  دندیدن  هراچ  نیا  زج  هاپس  نارس  ور ، نیا  زا  .دنک 

--------------------------

ص 238. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس  زا  لقن  هب  يزیرقم ; عامسالا ، عاتما   . 1

هحفص 96 -------------------------- 

نادیم دراو  دـندرک و  روبع  یکیراب  هطقن  زاو  دـندروآ  رد  زاتو  تخات  هب  قدـنخ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياهبـسا  شیرق  هاپـس  نانامرهق 
هب هریزج  هبـش  يوجگنج  نیرتروالدو  نیرتدـنمورین  هک  دوب  دودـبع ، نب  ورمع  برع ، یمان  نامرهق  رفن ، شـش  نیا  زا  یکی  .دـندش 

رامش
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ربارب ردو  تـشاد  رارق  هرز  زا  نیدـالوف  یــششوپ  رد  يو.دندرمــش  یم  رباربو  دندیجنــس  یم  یگنج  درم  رازه  اـب  ار  واو  تـفر  یم 
ارم هک  تسین  رفن  کی  امش  نایم  زا  ایآ  دنتسه ؟ اجک  تشهب  نایعدم  : هک دیـشک  یم  دایرفو  دیّرغ  یم  ریـش  دننام  ناناملـسم  فوفص 

هدنکفا اهلد  رد  یـسرت  نانچ  وا  یپایپ  ياه  هرعنو  دوب  گرم  يادـن  وا  تاملک  مزاس ؟ هناور  تشهب  هب  ار  وا  نم  ای  دتـسرفب  خزود  هب 
اهر ار  دوخ  بسا  هناهد  برع  هدروخلاس  نامرهق  رگید  راـب  ( 1) .دوب هداتفا  راک  زا  باوج  يارب  اهنابزو  هتسب  اهـشوگ  ییوگ  هک  دوب 

یناوج طقف  دش  یم  دنلب  هزرابم  يارب  برع  نامرهق  يادن  هک  رابره  .دیبلط  زرابمو  دیمارخو  دیلاب  ناناملسم  فوفـص  ربارب  ردو  درک 
ناوج نآ  .دش  یم  وربور  ترضح  نآ  عانتماو  تمواقم  اب  هتسویپ  یلو  دورب  نادیم  هب  هک  تفرگ  یم  هزاجا  ربمایپ  زاو  تساخ  یم  رب 
ورمع تسا ! ورمع  نیا  نیشنب  : دومرف یم  وا  ياضاقت  ربارب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

راب نیا  دهن ؟ ماگ  نادیم  هب  هک  تسین  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  .تفرگ  ندیـشک  دایرف  زا  میادص  تفگو : دیـشک  هرعن  مّوس  راب  يارب 
ربمایپ .دهد  هزرابم  نذا  يو  هب  هک  تساوخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ناوارف  سامتلا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زین 

ریـشمشو دومرف  تقفاوم  يو  تساوخرد  اب  ربماـیپ  ماجنارـس  .دـشاب  : درک ضرع  یلع  ترـضح  .تسا  ورمع  بلط  زراـبم  نیا  دومرف :
رد اراگدرورپ ، .امرف  ظفح  يدب  زا  ار  یلع  ادنوادخ ، تفگو : ( 2) درک اعد  وا  ّقح  ردو  تسب  وا  رس  رب  يا  همامعو  داد  وا  هب  ار  دوخ 

--------------------------

هب دوخ  يزاغم  رد  يدقاو   . 1
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ص 48. ج2 ، يزاغم ، ُریّطلا ;» مهسوؤر  یلع  ناک  :» دیوگ یمو  دنک  یم  هراشا  تقیقح  نیا 

ص 486. ج1 ، سیمخلا ، خیرات   . 2

هحفص 97 -------------------------- 

ِّبَر :) درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  .امرف  ظفح  بیـسآ  زا  ار  یلع  ادنوادخ ، یتفرگ ; نم  زا  ار  هزمح  ادخریـش  دُُحا  رد  هدیبع و  رَدب 
ود ینعی  «. ِهّلُک ِكرِّشلا  َیلِإ  ُهُّلُک  ُنامیإلا  َزََرب  :» دومرف نایب  ار  یخیرات  هلمج  نیا  سپـس  (. 89: ءایبنا () َنیثِراولاُْریَخ َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذَت  ال 

.دوب رفکو  كرش  لماک  رهظم  ورمعو  نامیا  رهظم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ( 1) .دندش وربور  مه  اب  كرـشو  نامیا  لماک  رهظم 
تسکشو تسا  هدش  مک  رایسب  كرشو  نامیا  هلـصاف  هک  دشاب  نیا  هلمج  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دوصقم  دیاشو 

نادیم راپسهر  تعرـس  هب  ریخأت ، ناربج  يارب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما .دنک  یم  میکحت  ناهجرد  ار  كرـش  تیعقوم  دربن  نیا  رد  نامیا 
هب خـساپ  يارب  يدـنمورین  درم  نکم ;  هلجع  هک : دوب  نیا  نآ  نومـضم  هک  دـناوخ  برع  ناـمرهق  زجر  هیفاـقو  نزو  هب  يزجرو  دـش 

برع نامرهق  .دیشخرد  یم  رفغِم  نایم  زا  وا  نامشچو  تشاد  نت  رب  نینهآ  یهرز  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .تسا  هدم  اوت  يادن 
وا دنزرف  نوخ  مهاوخ  یمن  نمو  دوب  نم  ناتسود  زا  تردپ  تفگو : درک  يراد  دوخ  وا  اب  هلباقم  زا  یلع  ترضح  اب  ییانشآ  زا  سپ 

ورمع : تفگ نینچ  درک  یم  سیردت  ار  خیرات  زا  تمـسق  نیا  یتقو  ریخلاوبا  نم  خیرات  داتـسا  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  .مزیرب  ار 
اب هک  دیـسرت  یمو  دروآ  یم  هناهب  ور ، نیا  زا  .دوب  هدید  ار  یلع  ياهیروالدو  تعاجـش  کیدزن  زاو  تشاد  تکرـش  ردـب  گنج  رد 

: تفگ وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ماجنارس  .ددرگ  وربور  ینامرهق  نینچ 
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رد یلو  تسا ، تشهب  رد  نم  هاگیاجو  دوب  مهاوخ  تخبشوخ  مدرگ ، زوریپ  هاوخو  موش  هتـشک  هاوخ  نم.روخم ، ارم  گرم  هصغ  وت 
خزودو تشهب  تسین ; هنالداع  میـسقت  نیا  هداز ! ردارب  : تفگو دز  يدـنخبل  ورمع  عقوم  نیا  رد.تسوت  راظتنا  رد  خزود  لاوحا  همه 

(2) .دشاب وت  لام  ود  ره 

--------------------------

ص 137. دئاوفلا ، زنک   . 1

ص 148. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 98 -------------------------- 

دنک اضاقت  ود  وا  زا  شیرق  زا  يدرف  رگا  هک  دوب  هدرک  ادـخ  اب  هک  تخادـنا  يرذـن  دای  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هاگنآ 
.ریذپب ار  مالسا  هک  تسا  نیا  نم  تسخن  ِتساوخرد  : تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .تسا  نینچ  تفگ  ورمعو  دریذپب  ار  یکی 

زا اـیب  تفگ : ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  سپـس.تسین  وت  نید  هب  يزاـین  ارم  هک  رذـگب  تساوـخرد  نی  زا ا  تفگ : برع  ناـمرهق 
يارب تسا  یتداعـس  دـش  زوریپ  رگا  هک  راذـگاو  نارگید  هب  ار  ربمایپ  راـکو  وش  شیوخ  هاـگداز  راپـسهرو  نک  رظن  فرـص  گـنج 
یمن نخـس  نینچ  شیرق  ناـنز  : تفگ خـساپ  رد  ورمع.تسا  هدیـشوپ  لـمع  هماـج  دربـن  نودـب  وـت  يوزرآ  دـش  هتـشک  رگاو  شیرق 

نم اریز  ؟ منک لمع  دوخ  رذن  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکاو  ما  هتفای  تسد  دّـمحم  رب  هک  یلاح  رد  مدرگرب ، هنوگچ.دـنیوگ 
( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  راب  نیا  .مریگب  دّمحم  زا  ار  شیوخ  ماقتنا  ات  ملامن  نغور  مرـس  رب  هک  ما  هدرک  رذن  ردب  گنج  زا  سپ 

مشخ ترثک  زا  هدروخلاس  نامرهق  عقوم  نیا  رد  .مییاشگب  ریشمش  تابرـض  زا  ار  راک  هرگو  یـشاب  دربن  هدامآ  دیاب  راچان  سپ  : تفگ
بسا زا  دید  هدایپ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نوچو  دش  نیشتآ  دالوپ  ناس  هب 
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ترضح .دروآ  دورف  ترضح  نآ  رس  رب  تّدش  هب  ار  نآو  تخات  یلع  ترضح  رب  دوخ  ریشمش  ابو  دومن  یپ  ار  نآو  دمآ  دورف  دوخ 
حورجم ترضح  نآرسو  تسکـش  مهرد  زین  دوخ  هالکو  دش  مین  ود  هب  رپس  یلو  درک  عفد  رپس  اب  ار  وا  تبرـض  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

تابرض يادص.تخاس  نیمز  رب  شقن  ار  واو  دروآ  دورف  وا  رب  مکحم  یتبرـض  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  ماما  هظحل  نمیه  رد  .دش 
ریبکت يادص  ناهگان  یتقو  اّما.دننیبب  کیدزن  زا  ار  هزرابم  هجیتن  فرطود  نایهاپس  هک  دوب  نآ  زا  عنام  نادیم  كاخو  درگو  ریـشمش 

رب ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هک  دنتفایرد  ناناملـسمو  تساخرب  مالـسا  هاپـس  زا  يداش  ویرغ  دش  دنلب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
نامرهق جنپ  نآ  هک  دش  ببس  یمان  نامرهق  نیا  ندش  هتشک  .تسا  هتخاس  هاتوک  ناناملسم  رس  زا  ار  وا  ّرـش  هتفای ، هبلغ  برع  نامرهق 

هجیتن رظتنم  هدرک ، روبع  قدنخ  زا  ورمع  لابند  هب  هک  سادرمو ، رارضو  لفونو  هریبهو  همرکع  ینعی  رگید ،

هحفص 99 -------------------------- 

دوخ هاگرکشل  يوس  هب  قدنخ  زا  دنتسناوت  نانآ  زا  رفن  راهچ.دنتشاذگ  رارف  هب  اپ  دندوب ، ورمعو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هزرابم 
یلع ترـضحو  داتفا  قدنخ  رد  دوخ  بسا  اب  رارف  ماگنه  هب  لفون  یلو  دنزاس ، هاگآ  دوخ  گرزب  نامرهق  لتق  زا  ار  شیرقو  دنرذگب 

هک دش  ببـس  نامرهق  نیا  گرم  ( 1) .دروآ رد  ياپ  زا  تبرـض  کی  اب  ار  واو  دش  قدـنخ  دراو  دوب  وا  بیقعت  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  )
هد هاپس  هک  تشذگن  يزیچ.دنتفیب  دوخ  هاگداز  هب  تشگزاب  رکف  هب  مادک  ره  برع  فلتخم  لیابقو  دیارگ  یشوماخ  هب  گنج  روش 

دندوب وربور  زین  هفولع  یمکو  امرس  اب  هک  يرفن  رازه 
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ترضح يراکادف  وترپ  رد  دش ، یم  دیدهت  نمشد  نیرتدنمورین  فرط  زا  هک  مالسا  ساساو  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  ياه  هناخ  هار 
يراکادف نیا  شزرا  .دنامب  نوصمو  ظوفحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع

یلوتسم شیرق  یمان  نامرهق  ندیّرغ  رثا  رد  نانآ  رب  هک  یـسرت  زاو  ناناملـسم  رابتّقر  عاضواو  دربن  نیا  ياهیراک  هزیر  زا  هک  یناسک 
.دنربب یپ  يراکادف  نیا  یعقاو  شزرا  هب  دنناوت  یمن  دنراد » شتآ  رب  رود  زا  یتسد   » حالطـصا هبو  دنرادن  یلماک  یهاگآ  دوب  هدـش 

هدرک لیلحتو  هیزجت  راوتـساو  حیحـص  بولـسا  اب  ار  نآ  هدـناوخ ، تقد  هب  ار  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا  هک  قّقحم  کی  يارب  یلو 
هب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگا  مینادب  هک  تسا  یفاک  يرواد  نیا  رد  .دوب  دـهاوخن  یفخم  يراکادـف  نیا  يالاو  شزرا  تسا ،

زرابم شترا  کی  يارب  گنن  نیرتگرزبو  دوبن ، زواجتم  نمـشد  اب  هزرابم  تأرج  ناناملـسم  زا  کی  چیه  رد  دوب  هتفرن  نمـشد  نادیم 
دربن زا  نمـشد  رگا  یّتح  .دریگ  ارف  ار  نایهاپـس  ناورو  حور  سرتو  دـهدن  تبثم  خـساپ  نمـشد  یبلط  زراـبم  يادـن  هب  هک  تسا  نیا 

نیا غاد  تشگ ، یمزاب  دوخ  هاگداز  هب  هرصاحم  هقلح  نتسکش  زا  سپو  درک  یم  رظن  فرص 

--------------------------

ص 487. ج1 ، سیمخلا ، خیرات   . 1

هحفص 100 -------------------------- 

ایو درک  یمن  تکرـش  دربن  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگا  .دنام  یم  یقاب  مالـسا  یعافد  خیرات  یناشیپ  رب  دـبا  يارب  راع ،
یم دیب  لثم  برع  نامرهق  ياهـشّرغ  زاو  دـندوب  ربمایپ  درگادرگ  علـس »  » هوک هنماد  رد  هک  ینازابرـس  قافتا  هب  بیرق  دـش  یم  هتـشک 

هک نینُح ، دربنو  دحا  دربن  رد  نایرج  نیا  نیع  هکنانچ  .دنتخیرگ  یمو  هتفر  الاب  علس  هوک  زا  هدراذگ ، رارف  هب  اپ  دندیزرل ،
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ناـج زاو  دـندیزرو  تماقتـسا  دربن  نادـیم  رد  هک  رامـش  تشگنا  رفن  دـنچ  زجو  داد  خر  تسا ، سکعنم  خـیرات  رد  نآ  تشذـگرس 
( مالـسلا هیلع   ) ماما رگا  .دنداهن  اهنت  نادیم  رد  ار  ربمایپو  دنتـشاذگ  رارف  هب  اپ  همه  دندرک ، عافد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

رارف دنتشاد  رارق  ربمایپ  رانک  ردو  مالـسا  مچرپ  ریز  هب  علـس  هوک  هنماد  رد  هک  ینازابرـس  اهنت  هن  دروخ ، یم  تسکـش  هزرابم  نیا  رد 
دندرک یم  اهر  ار  اهرگنس  دندوب ، هتفرگ  عضوم  یهاتوک  ياه  هلصاف  رد  قدنخ  ّطخ  لوط  رد  هک  یبقارم  نازابرس  هکلب  دندرک ، یم 
تفرگ یمن  ار  شیرق  ياهنامرهق  زواجت  ولج  دربن  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رگا  .دندرب  یم  هانپ  يا  هشوگ  هب  مادک  رهو 
هجوتم نمـشد  هاپـس  جوم  ماجنارـسو  دوب  یعطقو  ناسآ  قدنخ  یعافد  ّطخ  زا  نمـشد  نازابرـس  روبع  دش ، یم  هتـشک  هار  نیا  رد  ای 
هدنورپ ندش  هتسبو  دیحوت  نییآ  رب  كرـش  يزوریپ  زج  نآ  هجینتنو  دنتخات  یم  نادیم  هطقن  نیرخآ  اتو  دش  یم  مالـسا  شترا  داتس 

هیلع  ) یلع ترـضح  يراکادف  یهلا ، یحو  زا  ماهلا  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تابـساحم ، نیا  ربانب  .دوبن  مالـسا 
یلع هک  یتبرض  شزرا  ( 1 «.) ِنیَلَقَّثلا ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی  ِّیلَع  َُهبْرَـض  : » دومرفو درک  یبایزرا  نینچ  زور  نآ  رد  ار  مالـسلا )

.تسا رترب  نایناهج  تدابع  زا  دروآ  دورف  نمشد  رب  قدنخ  زور  رد 

--------------------------

ص 216. ج20 ، راونألا ، راحبو  ص 32  ج3 ، مکاح ، كردتسم   . 1

هحفص 101 -------------------------- 

یلعشم رگیدو  تفرگ  یم  ارف  ار  ناهج  رـسارس  كرـش  نییآ  دش  یمن  عقاو  يراکادف  نیا  رگا  اریز.تسا  نشور  یبایزرا  نیا  هفـسلف 
درگ نآ  رود  نیلقث  هک  دنام  یمن  یقاب 
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دوخ ریظن  یب  يراکادف  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تفگ  دیاب  هک  تساجنیا  .دنزادرپب  ادخ  شتـسرپو  تدابع  هب  نآ  غورف  وترپ  ردو  دنیآ 
راصعاو نورق  ّیط  رد  ناـمیاو  مالـسا  رگید ، نخـس  هبو  تسا  هداد  رارق  دوخ  ّتنم  نیرق  ار  دـیحوت  نییآ  ناوریپو  ناـهج  ناناملـسم 

هب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يدرمناوج  يراکادـف ، رب  هوالع  يراب ، .تسا  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يراکادـف  نوهرم  هتـشذگ 
هکنیا اب  .درک  كرت  نادـیم  رد  لاح  نامه  هب  ار  وا  سابلو  شعنو  دزن  تسد  وا  تمیقرپ  هرز  هب  ورمع  نتـشک  زا  سپ  هک  دوب  يّدـح 
رهاوخ هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  .درکن  انتعا  وا  شنزرـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یلو  درک  شنزرـس  راک  نیا  رد  ار  وا  ورمع 

ياه هماج  هب  هک  ( 1) يدش هتـشک  یمیرک  درف  تسد  هب  اریز  مزیر  یمن  کشا  وت  يارب  زگره  : تفگ نینچ  دمآ  ردارب  نیلاب  رب  ورمع 
 *** .تسا هدزن  تسد  وت  یگنج  حالسو  اهبنارگ 

--------------------------

ص 33. ج20 ، راونألا ، راحبو  ص 32  ج3 ، مکاح ، كردتسم   . 1

هحفص 103 هحفص 102 --------------------------  -------------------------- 

متفه لصف 

متفه لصف 

گرزب زایتما  هسو  ربیخ  دربن 

دوب هدش  لیکشت  وا  زا  ییوگدب  يارب  هک  یسلجمو  دش  هدوشگ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تاراختفا  حرش  هب  نمشد  نابز  هنوگچ 
تفالخ هنیمز  دوخ  تایح  رد  هک  داد  تصرف  هیواعم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  تداهـش  تشگ ؟ لیدبت  يو  یناوخانث  سلجم  هب 

، دریگب تعیب  دیزی  يارب  دنتسیز  یم  هنیدمو  هکم  رد  هک  ادخ  لوسر  نارایو  هباحص  ناگرزب  زاو  دزاس  مهارف  دیزی  شدنزرف  يارب  ار 
هناخ ترایز  دصق  هب  ار  ماش  نیمزرس  هیواعم  روظنم ، نیمه  هب  .دنراشفب  ربمایپ  نیشناجو  مالسا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دنزرف  تسد  ات 

كرت ادخ 
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دـش غراف  هبعک  فاوط  زا  یتقو  .درک  ییاهتاقالم  ادخ  لوسر  نارایو  هباحـص  اب  زاجح ، ینید  زکارم  رد  دوخ  تماقا  لوط  ردو  تفگ 
ياهتیصخش رگیدو  صاّقو  دعس  ابو  درک  تحارتسا  يردق  دوب ، ّتیلهاج  نارود  رد  شیرق  نارـس  عامتجا  زکرم  هک  هَوْدَّنلا ،» ُراد   » رد

يور رب  يو  .تخادرپ  وگتفگ  هب  دوبن ، یلمع  نانآ  تیاضر  بلج  نودب  دیزی  ینیـشناجو  تفالخ  هشیدـنا  زور  نآ  رد  هک  یمالـسا ،
هک دید  بسانم  ار  هسلج  طیحم  وا  .دناشن  دوخ  رانک  رد  زین  ار  صاّقو  دعسو  تسشن  دندوب  هدراذگ  هودّنلا  راد  رد  وا  يارب  هک  یتخت 

روضح ردو  ادخ  هناخ  رانک  رد  مه  نآ  راک ، نیا.دیوگب  ازسان  وا  هبو  دنک  ییوگدب  ( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  زا 

هحفص 104 -------------------------- 

یم اریز  دوبن ، یناسآ  راک  دنتشاد ، یلماک  یهاگآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياهیراکادفو  يزابناجو  ناشخرد  قباوس  زا  هک  ربمایپ  هباحص 
( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  هلیسو  هب  همه  هک  دوب  لطاب  ياهدوبعم  زا  ّولمم  نآ  جراخو  لخادو  هبعک  طیحم  شیپ  يدنچ  ات  دنتسناد 

هیواعم دوخ  هک  ار  ییاهتبو  داـهن  شکراـبم  ياـه  هناـش  رب  ماـگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناـمرف  هب  واو  دـندش  نوگنرس 
نونکا ( 1) .تسکـش مه  رد  ار  همهو  دـنکفا  ّتلذ  ضیـضح  هب  تّزع  جوا  زا  دـندرک  یم  تدابع  ار  اـهنآ  زارد  ناـیلاس  يو  ناردـپو 
تخرد وا  ياهیراکادـف  وترپ  رد  هک  دـیحوت ، هار  زاـبناج  نیرتـگرزب  زا  یتـسرپ ، هناـگیو  دـیحوت  هب  رهاـظت  اـب  تساوخ ، یم  هیواـعم 

هیلع  ) ماما نانمـشد  زا  نطاب  رد  صاّقو  دعـس  .دیوگب  ازـسان  وا  هبو  دـنک  داقتنا  دروآ ، رب  گربو  خاشو  دـیناود  هشیر  اهلد  رددـیحوت 
دش هتشک  يرصم  نامجاهم  هلیسو  هب  نامثع  هک  يزور.دیزرویم  کشر  ماما  زراب  تاراختفاو  يونعم  تاماقم  هبو  دوب  مالسلا )
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اب تعیب  زا  هک  رامـش  تشگنا  رفن  دـنچ  زج  دـندرک ، باختنا  تماعزو  تفالخ  يارب  ار  نانمؤمریما  تبغرو  لیم  لامک  اـب  مدرم  همه 
درک توعد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اب  تعیب  هب  ار  وا  راّمع  هک  یماگنه  .دوب  نانآ  هلمج  زا  صاّقو  دعـسو  دندیزرو  عانتما  يو 

اب يراکمهو  تعیب  زا  اروا  تداسح  : دومرف ترـضح.دیناسر  ( مالـسلا هیلع   ) ماما ضرع  هب  ار  نایرج  راّمع.تفگ  يو  هب  هدننز  ینخس 
تفالخ ياروش  لیکشت  هب  مّود  هفیلخ  هک  يزور  هک  دوب  يّدح  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  تفلاخم  هب  دعـس  رهاظت  .تسا  هتـشادزاب  ام 

رهاوخ رهوشو  دعـس  يومع  رـسپ  فوع  نب  نامحرلا  دبعو  صاّقو  دعـسو  درک  نییعت  دوخ  ار  اروش  يرفن  شـش  ياضعاو  داد  نامرف 
ياضعا زا  یخرب  هک  ییاروش  لیکـشت  اب  رمع  هک  دـنتفگ  یـصاخ  شنیب  اب  اروش  زا  جراخ  دارفا  داد ، رارق  اروش  ياضعا  زا  ار  نامثع 

هاتوک تفالخ  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد  مّوس  راب  يارب  دـهاوخ  یم  دـنهد  یم  لیکـشت  نامحرلا  دـبعو  دعـس  ار  نآ 
.دوب هدش  ینیب  شیپ  هک  دش  نامه  هجیتنو.دزاس 

--------------------------

ص 95. ج2 ، سیمخلا ، خیرات  ص 367 ; ج2 ، مکاح ، كردتسم   . 1

هحفص 105 -------------------------- 

ازسان مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هیواعم  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما اب  دوخ  ياهتفلاخمو  توادع  هقباس  مغر  هب  دعس ،
؟ ییوگ یم  ازسان  یلع  هب  نم  روضح  ردو  يا  هدیناشن  دوخ  تخت  يور  رب  ارم  تفگو : درک  هیواعم  هب  ورو  دیچیپ  دوخ  هب  دیوگ  یم 

دبات یم  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  متـشاد  نم  تشاد  یلع  هک  یگرزب  تلیـضف  هس  نآ  زا  یکی  هاگره  دنگوس  ادـخ  هب 
ربمایپ هک  يزور  _ 1 دشاب : نم  لام 
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وت تیعقوم  :» دومرف نینچ  یلع  هب  تفر  كوبت  گنج  هب  دوخو  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  هنیدـم  رد  ار  وا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
اب ربمایپ  دش  رارق  هک  يزور  _ 2 تسین .» يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یسوم ، هب  تبسن  تسا  نوراه  تیعقوم  نامه  نم ، هب  تبـسن 
«. دنتـسه نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ ! :» تفگو تفرگ  ار  نیـسحو  نسحو  همطاـفو  یلع  تسد  دزادرپب ، هلهاـبم  هب  نارَجن »  » نارس

زکرمو ژد  نیرتگرزب  هک  صومق ،»  » ژد یلو  دندوب  هدرک  حتف  ار  ربیخ  نادوهی  ياهژد  زا  یمهم  ياهتمـسق  ناناملـسم  هک  يزور  _ 3
دیدش دردرس  .دنتشادن  ار  نآ  ندوشگو  حتف  تردق  مالسا  نادهاجمو  دوب  مالـسا  هاپـس  هرـصاحم  رد  زور  تشه  دوب ، اهنآ  ناروالد 

هب ار  مچرپ  زور  رهو  دریگب  هدهع  رب  ار  هاپـس  یهدنامرفو  دوش  رـضاح  دربن  هنحـص  رد  ًاصخـش  هک  دوب  هدش  نآ  زا  عنام  ادخ  لوسر 
دعب زور  داد و  رکبوبا  تسد  هب  ار  مچرپ  يزور  .دنتـشگ  یم  زاب  هجیتن  نودب  نانآ  همهو  داد  یم  مالـسا  هاپـس  نارـس  زا  یکی  تسد 
ادخ لوسر  يارب  عضو  نیا  همادا  .دنتـشگزاب  ادخ  لوسر  روضح  هب  دـنهد  تروص  يراک  هکنآ  یب  ود ، ره  یلو  درپس  رمع  هب  ار  نآ 

وا.دنک یمن  نمـشد  هب  تشپو  دزیرگ  یمن  دربن  زا  زگره  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : اذل  .دوب  راوشدو  نارگ 
.دیاشگ یم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دنوادخو  دنراد  تسود  ار  وا  ادخ  لوسر  وادخ  هک  تسا  یسک 

هحفص 106 -------------------------- 

درک یهلا  هاگرد  هب  ور  وا  دندرک ، لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نخـس  هک  یماگنه 
َْتعَنَم َو اِمل  َیِطْعُم  َّمُهّللا ال  :» تفگو
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يا هدـنهد  یهدـن  وت  هک  ار  هچنآو  تسین  نآ  يارب  يا  هدـنریگزاب  ینک  اطع  وت  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ ! ینعی  َْتیَطْعَأ .» اـِمل  َِعناـمال 
نیا دـننیبب  اـت  دـنتفرگ  ار  وا  همیخ  رود  ادـخ  لوسر  ناراـی  درک  عولط  باـتفآ  هک  یماـگنه  داد [: همادا  دعـس   [ .دوب دـهاوخن  وا  يارب 

وا يوس  هب  اهندرگ  دـمآ  نوریب  همیخ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یتقو.دوش  یم  وا  نارای  زا  کـی  مادـک  بیـصن  راـختفا 
راختفا نیا  هک  دندرک  یم  وزرآ  همه  زا  شیب  نیخیـشو  ددرگ  نم  ِنآ  زا  راختفا  نیا  دیاش  مداتـسیا  ربمایپ  ربارب  رد  نمو  دش  هدیـشک 

یم تحارتساو  هدش  راچد  مشچ  ِدرد  هب  يو  هک  دـش  ضرع  شترـضح  هب  تساجک ؟ یلع  دومرف : ربمایپ  ناهگان  .دوش  نانآ  بیـصن 
يو ّقح  رد  ربمایپ  .دروآ  ربمایپ  روضح  هبو  تفرگ  ار  وا  تسدو  .تفر  یلع  ترـضح  همیخ  هب  ربمایپ  نامرف  هب  عوکا  نب  هملـس  .دنک 

تـسب وا  رمک  رب  ار  راقفلاوذو  دـیناشوپ  یلع  ترـضح  هب  ار  دوخ  هرز  ربمایپ  هاگنآ  .دـش  باجتـسم  وا  ّقح  رد  يو  ياعدو  درک  اـعد 
هک ناسرب  نانآ  هب  دـنتفریذپن  رگاو  نک  توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  نانآ  گنج  زا  شیپ  هک  دـش  روآ  دایو  داد  وا  تسد  هب  ار  مچرپو 

ار مادک  چیه  رگاو  دننامب  یقاب  دوخ  نییآ  ربو  دننک  یگدـنز  هنادازآ  حالـس ، علخو  هیزج  تخادرپ  ابو  مالـسا  ياول  ریز  دـنناوت  یم 
نارتش هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـنک  ییاـمنهار  وت  هلیـسو  هب  ار  يدرف  دـنوادخ  هاـگره  هک  نادـبو  ریگ ; شیپ  رد  ار  دربن  هار  دـنتفریذپن 

زا يا  هدرشف  تمسق  هکنآ  زا  سپ  صاّقو  دعس  ( 1) .ینک فرص  ادخ  هار  رد  ار  اهنآو  دشاب  وت  لام  يوم  خرس 
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.تفگ كرت  ضارتعا  ناونع  هب  ار  هیواعم  سلجم  درک  لقن  میدروآ ، هدرتسگ  روط  هب  هک  ار ، نایرج  نیا 

--------------------------

ص ج4 ، لاجرلا ، سوماق  ص 95 ; ج2 ، سیمخلا ، خیرات  ص 120 ; ج7 ، ملسم ، حیحص  ص 22و23 ; ج5 ، يراخب ، حیحـص   . 1
.بهذلا جورم  زا  لقن  هب   314

هحفص 107 -------------------------- 

ربیخ رد  مالسا  ناشخرد  يزوریپ 

حتاف ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تهج  نیا  زاو  دنتفای  تسد  يریگمـشچ  يزوریپ  هب  نانمؤمریما  يراکادف  وترپ  رد  ناناملـسم  زین  راب  نیا 
نیمز رب  ار  مالـسا  مچرپ  دیـسر ، ژد  یکیدزن  هب  دنتـشاد  یم  رب  ماگ  يو  رـس  تشپ  هک  نازابرـس  زا  یهورگ  اب  یتقو  .دنمان  یم  ربیخ 

هرعن.تفاتـش یلع  ترـضح  يوس  هب  نانز  هرعن  بَحرَم ، ردارب  ثراح.دـنتخیر  نوریب  یگمه  ژد  ناروالد  ماگنه  نیا  رد  .درک  بصن 
دننام هب  ثراحو  دـنتفر  بقع  هب  راـیتخا  یب  دنتـشاد  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رـس  تشپ  هک  ینازابرـس  هک  دوب  ناـنچنآ  وا 

ار بحرم  ردارب ، گرم  .داتفا  كاـخ  رب  وا  ناـج  یب  دـسج  هک  تشذـگن  یتاـظحل  یلو  تخاـت ، یلع  ترـضح  رب  نیگمـشخ  يریش 
تشاد رس  رب  گنس  زا  یهالکو  نت  رب  نیدالوف  یهرزو  دوب  حالس  رد  قرغ  هک  یلاح  رد  ماقتنا ، نتفرگ  ياربو  تخاس  ّرثأتم  تخس 

.دـندرک یناوخ  زجر  هب  عورـش  نامرهق  ود  ره.دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نادـیم  هب  دوب  هداد  رارق  نآ  يور  ار  دوُخ  هـالکو 
هدـنبوکو هدـنّرب  ریـشمش  ناهگان  .دوب  هدـنکفا  نارظان  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهیو  مالـسا  نامرهق  ود  ياه  هزینو  ریـشمش  تابرض 

رارف هب  اـپ  دـندوب  هداتـسیا  بحرم  ِرـس  تشپ  هک  دوهی  ناروـالد  .دـنکفا  كاـخ  هب  ار  واو  دـمآ  دورف  بحرم  قرف  رب  مالـسا  ناـمرهق 
ترضح اب  دنتشاد  تمواقم  دصق  هک  یهورگو  دنتشاذگ 
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ژد دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دیـسر  نآ  تبون  .دـندرپس  ناج  مامت  ّتلذ  اب  یگمهو  دـندرک  گنج  نت  هب  نت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ار هارو  دنک  اج  زا  ار  ربیخ  هزاورد  یهلا  ِتردق  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما یلو  دش ، وا  نازابرـسو  ماما  دورو  زا  عنام  رد  ندش  هتـسب  .دوش 

رصانع نیا  ّرش  زا  ار  ناناملـسمو  دیبوک  مهرد  ار  رطخ  نوناکو  داسف  هنال  نیرخآ  قیرط  نیا  هبو  تخاس  راومه  نازابرـس  دورو  يارب 
(1) .تخاس هدوسآ  دنرادو ،) ) دنتشاد لد  هب  ار  ناناملسمو  مالسا  اب  ینمشد  هتسویپ  هک  كانرطخو ، دیلپ 

--------------------------

خیرات زا  لـصف  نیا  ثداوح  رگیدو  هعلق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دورو  هوحنو  ربیخ  حـتف  تایـصوصخ  ناـسیون  هریـسو  ناثّدـحم   . 1
هعجارم ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هریـس  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  نادـنم  هقالع  .دـنا  هدرک  نایب  يا  هدرتسگ  وحن  هب  ار  مالـسا 

.دنیامرف

هحفص 108 -------------------------- 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  اب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تبسن 

نخـس درک  يروآ  دای  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما يارب  هیواعم  روضح  رد  صاّقو  دعـس  هک  یتلیـضف  هس  زا  یکی  هراـب  رد  هک  نونکا 
نیا مالسلا ) هیلع   ) ماما تاراختفا  زا  یکی  .مییوگب  نخس  هدرشف  روط  هب  زین  رگید  تلیـضف  ود  نآ  هراب  رد  هک  تسا  هتـسیاش  میتفگ ،

رد ربمایپ  نامرف  هب  هک  كوبت  هوزغ  رد  زج  دوب ، يو  رادـمچرپو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مزالم  اهدربن  ماـمت  رد  هک  تسا 
زا .دننک  شروش  هنیدم  زا  ترضح  نآ  جورخ  زا  سپ  دنا  هتفرگ  میمصت  ناقفانم  هک  دوب  هاگآ  یبوخ  هب  ربمایپ  اریز.دنام  یقاب  هنیدم 
زج راک  نیا  ياربو  یتسه  رجاهم  هورگو  نم  نادنواشیوخو  تیب  لها  تسرپرـس  وت  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ور ، نیا 

وتو نم 
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حرط يرگید  هشقن  دنداتفا  رکف  هب  اذل  .درک  بآ  رب  شقن  ار  ناقفانم  هشقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تماقا  .درادن  یگتسیاش  یسک 
یگریت هب  یلع  ترـضحو  ربمایپ  طباور  هک  دندرک  عیاش  ور  نیا  زا.دیوگ  كرت  ار  هنیدـم  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ات  دـننک 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ زونه  .تسا  هدز  زابرـس  ادخ  هار  رد  داهج  زا  امرگ  تّدشو  هار  يرود  تهج  هب  یلع  ترـضحو  تسا  هدییارگ 
هب نانآ  تمهت  هب  خساپ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.تفای راشتنا  هنیدم  رد  هعیاش  نیا  هک  دوب  هدشن  رود  هنیدم  زا  نادـنچ  ملـسو ) هلآو 

رکذ اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .داهن  نایم  رد  ترضح  نآ  اب  ار  نایرجو  دیسر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روضح 
امَأ : » دومرفو داد  یّلـست  ار  ترـضح  نآ  دـش _  یم  هتفگ  وا  هراب  رد  شاک  يا  تشاد  وزرآ  صاّقو  دعـس  هک  دوخ _  یخیرات  هلمج 
هب تبسن  نوراه  نوچمه  نم ، هب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  يِدَْعب »؟ َِّیبَن  ُهَّنَأ ال  ّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َنوُکَت  ْنَأ  یضَرت 

زج یشاب ؟ یسوم 

هحفص 109 -------------------------- 

هک یبصانم  مامت  دنیوگ  یم  هلزنملا » ثیدح   » نآ هب  نادنمشناد  حالطـصا  رد  هک  ثیدح  نیا  ( 1) .تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا 
زا ثیدـح  نیا  .تسا  هدـش  هتـسب  دـبا  يارب  نآ  باـب  هک  تّوـبن  زج  هدرک  تباـث  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  يارب  تـشاد  نوراـه 
دای نآ  زا  صاّقو  دعس  هک  یمّوس  تلیـضف  .دنا  هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ناسیون  هریـسو  ناثّدحم  هک  تسا  یمالـسا  رتاوتم  ثیداحا 

لطاب دیاقع  هراب  رد  ربمایپ  اب  هرکاذم  زا  سپ  نانآ  .دوب  نارَجن  نایحیسم  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هلهابم  هلأسم  درک 
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نایمزا ربمایپ.دیـسر  ارف  هلهابم  تقو  .دندرک  مالعا  هلهابم  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یلو  دـندشن ، مالـسا  شریذـپ  هب  رـضاح  تیحیـسم 
شرتخدو یلع  ترـضح  زج  نت  راهچ  نیاو  دـننک  تکرـش  یخیرات  هثداح  نیا  رد  ات  درک  باختنا  ار  رفن  راهچ  طـقف  دوخ  ناگتـسب 

نیا نامیاو  سوفن  زا  رتراوتسا  ینامیاو  رتکاپ  یسوفن  ناناملـسم  مامت  نایم  رد  اریز  .دندوبن  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسحو نسحو  همطاف 
اب دریگب  ماجنا  اجنآ  رد  هلهابم  مسارم  دوب  انب  هک  ار  یّلحمو  لزنم  هلصاف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .تشادن  دوجو  نت  راهچ 
رد ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح تسدو  تشاد  شوـغآ  رد  ار  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ترـضح  هک  یلاـح  رد  وا  .درک  یط  یـصاخ  عـضو 

ّلحم هب  مدـق  دـندرک  یم  تکرح  ترـضح  نآ  رـس  تشپ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضحو  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـفو دوب  هتفرگ  تسد 
.دـینک هقردـب  نیمآ  نتفگ  اب  ارم  ياعد  امـش  مدرک  اعد  عقوم  ره  نم  : تفگ دوخ  ناهارمه  هب  هطوحم  هب  دورو  زا  شیپو  داهن  هلهاـبم 
دندوب وا  سّدقم  دوجو  هرجش  ياه  هخاش  ناشیا  نت  هس  هک  رگید  نت  راهچو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینارون  ياه  هرهچ 

فقسا هک  دنکفا  نارجن  نایحیسم  رد  يا  هلولو  نانچ 

--------------------------

درگ ار  ثیدح  نیا  رداصم  تاعجارملا  باتک  رد  نیدلا  فرش  موحرم  ص 207 . ج21 ، راحبو ، ص 520  ج2 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1
.تسا هدروآ 

هحفص 110 -------------------------- 

لدب نازوس  یمّنهج  هب  نابایب  نیا  دـننک  یهلا  هاگرد  هب  ور  هلهابم  يارب  رگا  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  ییاه  هرهچ  :» تفگ نانآ  مظعا 
هیزج تخادرپ  هب  رـضاحو  دندش  فرـصنم  هلهابم  زا  ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخ  هدیـشک  زین  نارجن  نیمزرـس  هب  باذع  هنمادو  دوش  یم 

یم هشیاع  .دندش 
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ار هیآ  نیاو  درک  دراو  دوخ  هایـس  يابع  ریز  ار  دوخ  ناهارمه  نت  راهچ  هلهاـبم  زور  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـیوگ :
دافمو هلهابم  تشذگرـس  دیوگ : یم  يرـشخمز  ًاریِهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  :) دومن توالت 

(1) .دور یم  رامش  هب  مالسا  نییآ  تیناّقح  رب  هدنز  يدنسو  تسا  ءاسک  باحصا  تلیضف  رب  هاوگ  نیرتگرزب  هیآ  نیا 

--------------------------

.471 _ 472 صص ج2 ، يزار ، ماما  ریسفتو   282 صص 283 _ ج1 ، فاّشک ،  . 1

هحفص 111 -------------------------- 

متشه لصف 

متشه لصف 

رورپ نمشد  تلادع 

مرکا ربمایپ  درادن .» هار  وا  یگدنز  رد  هنهادمو  ّقلمت  زگرهو  تسا  ریگتخسو  قیقد  رایسب  ادخ  روتسد  يارجا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع »
، دنشوک یم  زور  بش و  نآ  هب  لوصو  ياربو  دننک  یم  لابند  ار  یسدقم  فده  یگدنز  رد  هک  یناسک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

رهم فده ، ات  دوخ  ریسم  ّیط  رد  دارفا  نیا  .دننامب  فرط  یب  دنناوت  یمن  دشاب  هتـشاد  كاکطـصا  نانآ  فده  اب  هک  يروما  ربارب  رد 
يرگداد هــتفیرف  ناریمـــض  نــشورو  نالدـــکاپ  هار  نــیا  رد  .دـــنزیگنا  یمرب  ار  يرگید  هورگ  بــضغو  رهقو  یهورگ  هقــالعو 

کین اب  هک  یهورگ  .دندرگ  یم  تحاران  وا  تلادعو  تاقییضت  زا  یکلسم  ریغو  توافت  یب  دارفا  یلو  دنوش ، یم  وا  ياهیریگتخسو 
دارفا دـنناوت  یمن  دـنزیگنا ، رب  ار  يدـحا  هـنیکو  مـشخ  دـنهاوخ  یمنو  دـنزاس  یم  ناملـسم  ریغو  ناملـسمابو  دـنریگ  یم  مرگ  دـبو 

هیلع  ) ناـنمؤمریما تموکح  نارود  رد  .تسین  ییور  ودو  قاـفن  زج  تاـقبط ، ماـمت  اـب  يراکـشزاس  اریز  .دنـشاب  یکلـسمو  دـنمفده 
یم مولعم  : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنتـسه  یـضار  وا  زا  تاقبط  همه  هک  تفگو  دوتـس  ار  دوخ  ّلحم  رادنامرف  یـصخش  مالـسلا )

یکاح یناگمه  تیاضر  اریز  تسین ، یلداع  درف  يو  هک  دوش 
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نادرم نآ  زا  یکی  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دنوش  یمن  یضار  وا  زا  دارفا  همه  ّالاو  تسوا ; يرگداد  مدعو  قافنو  يراکشزاس  زا 
اسراپ نارگداد  هفطاعو  رهم  هک  تسا 

هحفص 112 -------------------------- 

هزاوآ .تخورفا  رب  ناـشاه  هنیـس  رد  ار  نانکـش  نوناـقو  ناـصیرح  بضغو  مشخ  هلعـش  ًـالباقتمو  تخیگنارب  ار  لدـکاپ  ناـگداتفاو 
رتـشیب هچ  رگا  .تـسین  وا  تموـکح  هرود  هـب  صوـصخم  نیناوـقو ، لوـصا  تیاـعر  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دـیدش  دـّیقتو  تلادـع 

یم هیکت  وا  تموکح  نارود  ثداوح  هب  ًابلاغ  دنیوگ ، یم  نخس  ماما  ییاسراپو  يرگداد  زا  هک  یماگنه  ناگدنیوگو ، ناگدنـسیون 
هیلع  ) ماما يرگدادو  تلادع  اّما.دوب  اّیهم  رایـسب  ترـضح  نآ  تموکح  نارود  رد  یناسنا  یلاع  تلیـضف  نیا  زورب  هنیمز  اریز  دننک ،

لّمحت هک  يدارفا  ، ور نیا  زا  .دوب  ماعو  صاخ  دزناـبز  تلاـسر ، رـصع  زا  لوصا ، تیاـعر  هب  وا  لـماک  دـّیقتو  يریگتخـسو  مالـسلا )
دندرب یم  تیاکـش  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  هاگیبو ، هاـگ  دنتـشادن ، ار  ماـما  يرگداد 

یم وربور  دسانش ، یمن  اپ  زا  رس  یهلا  نیناوق  تیاعر  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هکنیاو  ربمایپ ، یفنم  لمعلا  سکع  اب  هتـسویپو 
ود هنومن  يارب  امو  دهد  یم  یهاوگ  بلطم  نیا  هب  دـنچ  یثداوح  تلاسر  رـصع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یناگدـنز  خـیرات  رد.دـندش 

ادـخ هناخ  ترایز  مزع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هک  ترجه  مهد  لاـس  رد  _ 1 مینک : یم  لقن  اـجنیا  رد  ار  هثداـح 
رد دوـب  رومأـم  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح.درک  مازعا  نـمی  هـب  ناناملـسم  زا  یهورگ  اـب  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح  تـشاد 

ادـخ لوسر  رـضحم  هبو  دریگب  ناشیا  زا  دـندوب  هدرک  دـهعت  هلهابم  زور  رد  نارجن  نایحیـسم  هک  ار  ییاه  هچراـپ  نمی  زا  تشگزاـب 
.دناسرب
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ریسم تهج  نیازا  .تسا  هدش  ادخ  هناخ  راپسهر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  دش  هاگآ  تیرومأم  ماجنا  زا  سپ  وا 
نیمه هبو  دسرب  ربمایپ  روضح  هب  رتدوز  هچره  ات  دومیپ  یم  تعرس  هب  ار  هّکم  هار  ترضح  نآ.دش  هّکم  راپـسهرو  داد  رییغت  ار  دوخ 
.دیـسر ربمایپ  روضح  هب  هّکم  یکیدزن  رد  ات  تفرگ  هلـصاف  شیوخ  نازابرـس  زاو  درپس  دوخ  نارـسفا  زا  یکی  هب  ار  اه  هچراـپ  تهج 

یلع ترـضح  .دش  ایوج  وا  ندرک  ّتین  هوحن  زا  دـید  مارحا  سابل  رد  ار  وا  نوچو  دـش  لاحـشوخ  هداعلا  قوف  وا  رادـید  زا  ترـضح 
.تسا هتسب  مارحا  ربمایپ  هک  مدنب  یم  مارحا  یتّین  نامه  هب  اهلا !  راب  متفگ  نتسب  مارحا  ماگنه  نم  : تفگ ( مالسلا هیلع  )

هحفص 113 -------------------------- 

نامرف هب  سپسو  داد  شرازگ  ربمایپ  هب  دوب  هدروآ  هک  ییاه  هچراپو  نارجنو  نمی  هب  دوخ  ترفاسم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
دوخ نازابرس  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .ددرگ  زاب  هّکم  هب  ًاددجم  نانآ  هارمه  هب  ات  تشگزاب  دوخ  نازابرس  يوس  هب  ترـضح  نآ 

سابل ناونع  هب  ار  اه  هچراپ  نازابرـسو  تسا  هدرک  میـسقت  نازابرـس  نایم  رد  ار  اه  هچراپ  مامت  يو  نیـشناج  رـسفا  هک  دـید  دیـسر ،
زا شیپ  ارچ  : تفگ وا  هبو  دـش  تحاران  تخـس  دوخ  رـسفا  دروم  یب  لـمع  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دـنا  هدرک  نت  رب  مارحا 

: تفگ يو  يدرک ؟ میـسقت  نازابرـس  ناـیم  ار  اـهنآ  میهد  لـیوحت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار  اـه  هچراـپ  هکنآ 
زاب نانآ  زا  ار  همه  جح ، مسارم  زا  سپو  منک  تمسق  نانآ  نایم  تناما  ناونع  هب  ار  اه  هچراپ  نم  هک  دندرک  رارصا  امش  نازابرس 
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ياه هچراپ  هک  داد  روتـسد  سپـس  .یتشادـن  يرایتخا  نینچ  وت  تفگو : تفریذـپن  ار  وا  شزوپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .مریگ 
جنر طابضناو  مظنو  لدع  زا  هتسویپ  هک  یهورگ  ( 1) .ددرگ لیوحت  یمارگ  ربمایپ  هب  هّکم  رد  ات  دوش  يروآ  عمج  ًامامت  هدش  میسقت 

دندیسر ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  هب  دبای  نایرج  نانآ  ياه  هتساوخ  قبط  رب  هراومه  روما  هک  دنهاوخ  یمو  دنرب  یم 
نوناق نینچ  کی  هک  دنتشاد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  نانآ  یلو  .دندرک  تیاکش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يریگتخـسو  طابـضنا  زاو 

درف کـی  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  هاگدـید  زا  .دوش  یم  رجنم  گرزب  ياهینکـش  نوناـق  هتـشر  کـی  هب  اـجبان ، فاـطعناو  ینکش 
ماـجلو شکرـس  بسا  رب  هک  تسا  يراـک  راوـس  نآ  دـننام  درامـشب ) کـچوک  ار  دوـخ  شزغل  هک  يراـکاطخ  ًاـصوصخ  ) راـکاطخ

(2) .دزاس یم  نوگژاو  اه  هرخـص  يور  ربو  هّرد  لد  رد  ار  دوخ  بکار  یـشکرس  بکرم  نینچ  ًامّلـسم  هک  دـشاب  راوس  يا  هتخیـسگ 
رگا دشاب ، کچوک  دنچره  یهانگره ، هک  تسا  نیا  هیبشت  نیا  زا  ماما  دوصقم 

--------------------------

ص 385. ج21 ، راحب ،  . 1

هبطخ 16. هغالبلا ، جهن  .رانلا  ِیف  ْمِِهب  ْتَمَّحَقَتَف  اهُمُُجل  ْتَِعلُخ  اُهلْهَأ َو  اْهیَلَع  َلِمُح  ٌسُمُش  ٌْلیَخ  ایاطَْخلا  َّنِإَو  الَأ   . 2

هحفص 114 -------------------------- 

.دراد یمنرب  وا  زا  تسد  دنکفین  شتآ  ردو  دزاسن  هانگ  قرغ  ار  ناسنا  اتو  دروآ  یم  لابند  هب  ار  يرگید  ناهانگ  دوش  هدرمـش  زیچان 
.درک زیهرپ  یمالـسا  نیناوقو  لوصا  اـب  تفلاـخم  عون  ره  زاو  تخاـس  شیوخ  هویـش  ار  ییاـسراپ  تسخن  زور  زا  دـیاب  تهج  نیا  زا 

نارای زا  یکی  دوب  هاگآ  ًالماک  وا  يرگدادو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  راک  زا  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ
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( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هراب  رد  ییوگدب  زا  ناسرب : ار  ریز  مایپو  ورب  یکاش  هورگ  نیا  نایم  هک  تفگ  وا  هبو  تساوخ  ار  دوخ 
.درادن 2_ دوجو  هنهادمو  ّقلمت  وا  یناگدنز  رد  زگرهو  تسا  ریگتخـسو  قیقد  رایـسب  ادخ  روتـسد  يارجا  رد  وا  هک  دـیرادرب  تسد 

یلو.تسویپ ناناملسم  هبو  درک  ترجاهم  هنیدم  هب  هکم  زا  ترجه  متفه  لاس  رد  وا  .دوب  شیرق  دنمورین  نارادرـس  زا  دیلو  نب  دلاخ 
دـش یم  اپرب  مالـسا  داینبون  تموکح  نتخادنارب  يارب  شیرق  فرط  زا  هک  ییاهدربن  رد  ًارارک  دورگب  دـیحوت  نییآ  هب  هکنآ  زا  شیپ 

ار مالسا  نادهاجمو  دش  دربن  نادیم  دراو  نانآ  ِرس  ِتشپ  زاو  دز  نوخیبش  ناناملسم  رب  دحا  دربن  رد  هک  دوب  وا  مه  .درک  یم  تکرش 
ناوزاب تردق  ربو  درکن  شومارف  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ینمـشدو  توادع  زین  مالـسا  زا  سپ  درم  نیا  .داد  رارق  هلمح  دروم 

لتق رب  میمصت  تقو  هفیلخ  روتسد  هب  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  .درب  یم  کشر  ماما  ریظن  یب  تعاجشو 
ترـضح مرکا  ربمایپ  دسیون : یم  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا  ( 1) .دشن قفوم  یللع  هب  یلو  تفرگ ، ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 

هب دـیز  ینب  هلیبق  اب  نمی  زا  يا  هطقن  رد  مالـسا  شترا  .درک  مازعا  نمی  هب  دوب  زین  دـلاخ  نانآ  نایم  رد  هک  یهورگ  سأر  رد  ار  یلع 
عقاو دلاخ  تیاضر  دروم  میانغ  میـسقت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شور  .دروآ  تسد  هب  یمیانغو  دش  زوریپ  نمـشد  ربو  تخادرپ  دربن 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضحو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نایم  مهافت  ءوس  داجیا  ياربو  دشن 

--------------------------

ریما یناگدنز  زا  مراهچ  شخب  رد  هعقاو  نیا  حرش   . 1
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( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یگدنز  نارود  هب  طوبرم  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا
.تسا هدمآ  تسا ،

هحفص 115 -------------------------- 

دوخ تعرـس  اب  نم  : دیوگ یم  هدیرب  .دناسرب  ربمایپ  روضح  هب  رتدوز  هچره  ات  درپس  هدیرب  هب  ار  نآو  تشون  ادـخ  لوسر  هب  يا  همان 
همان تئارق  نوچ  .دناوخب  وا  يارب  ات  داد  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ار  همان  ترضح  نآ.مدرک  ربمایپ  میلست  ار  همانو  مدیناسر  هنیدم  هب  ار 

ندروآ زا  : دـیوگ یم  هدـیرب  .دـش  رهاظ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هرهچ  رد  مشخ  راثآ  هک  مدـید  ناهگان  دیـسر ، نایاپ  هب 
زج يا  هراچ  ارمو  ما  هدرک  مادـقا  يراک  نینچ  هب  دـلاخ  ناـمرف  هب  هک  متفگ  دوخ  هئربت  ياربو  مدـش  نامیـشپ  تخـس  يا  هماـن  نینچ 

ربمایپ ناهگان  .درک  تموکح  سلجم  رب  توکـس  یتاظحل  نم  مالک  همتاخ  زا  سپ  : دـیوگ یم  وا  .دوبن  رتالاب  ماـقم  ناـمرف  زا  يوریپ 
وا «)= يِدَْعب ْمُکُِّیلَو  َوُه  ُْهنِم َو  اَنَأ  یّنِم َو  ُهَّنِإف  » دینکم ییوگدب  یلع  هراب  رد  دومرفو : تسکش  ار  توکـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

لوسر رضحم  زاو  مدش  مدان  تخس  دوخ  هدرک  زا  نم  : دیوگ یم  هدیرب  تسا .) نم  زا  سپ  امش  رادمامز  واو  متـسه  وا  زا  نمو  نم  زا 
اـضر يراک  نینچ  هبو  دیاین  یلع  ات  دومرف  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ.دـنک رافغتـسا  نم  ّقح  رد  هک  مدرک  تساوخرد  ادـخ 

زا هک  مدرک  تساوخرد  وا  زا  نمو  دیـسر  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  ناهگان  .درک  مهاوخن  شزرمآ  بلط  وت  ّقحرد  زگره  دـهدن 
یتسود هدیرب  هک  دش  ببـس  دادیور  نیا  ( 1) .دنک شزرمآ  بلط  نم  هراب  رد  هک  دـنک  شهاوخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ار دوخ 
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ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  هک  اجنآ  ات  دنک ; زارد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يوس  هب  صالخاو  تدارا  تسدو  دـنک  عطق  دـلاخ  اب 
و درک ، حاضیتسا  دروم  نیا  رد  ار  رکبوبا  هک  دوب  يرفن  هدزاود  نآ  زا  یکیو  درکن  تعیب  رکبوبا  اب  يو  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

(2) .تخانشن تیمسر  هب  ار  وا 

--------------------------

ص 401. هعیفرلا ، تاجردلاو  ص 176، ج1 ، هباغلا ، دسُأ   . 1

.جاجتحا زا  لقن  هب  ص 199  ج1 ، یناقمام ، لاجر   . 2

هحفص 117 هحفص 116 --------------------------  -------------------------- 

مهن لصف 

مهن لصف 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ صوصخم  هدنیامنو  کیپ 

يارب جح ، ماگنه  هب  ار ، یتسرپ  تب  نتخاس  نک  هشیر  هژیو  همانعطق  تئارب و  هروس  تایآ  ادخ  نامرف  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
تسا یکاح  مالسا  خیرات  .درک  هیکت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياج  رد  تسرد  راک ، نیا  ياربو  دناوخرب  برع  لیابق  همه 

ینیشناجو تفالخ  زین  زور  نامه  رد  دومن ، نالعا  ار  دوخ  تلاسر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  يزور  نآ  رد  هک 
تروص هب  یهاگ  دوخ ، هلاس  هسو  تسیب  تلاـسر  لوط  رد  یمارگ  ربماـیپ  .درک  مـالعا  دوخ  زا  سپ  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 

دای مدرم  هب  تّما  يرادـمامزو  ییاوشیپ  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یگتـسیاشو  تقایل  حیرـصت ، هب  ًارارکو  هراشاو  هیاـنک 
وا اب  تفلاخم  ِرد  زاو  دنتفا  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اب  يو  تشذگرد  زا  سپ  داد  یم  لامتحا  هک  ار  يدارفاو  درک  یم  يروآ 

رماع ینب  هلیبق  سیئر  هک  یماگنه  هکنیا  روآ  تفگش  .دناسرت  یم  یهلا  باذع  زا  ًانایحاو  درک  یم  تحیصنو  داد  یم  زردنا  دنیآ  رد 
رضاح هک  درک  داهنشیپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب 
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هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  راذگاو  وا  هب  دوخ  زا  سپ  ار  يرادمامز  هکنیا  هب  طورشم  اّما  دنک  عافد  هناتخسرس  وا  نییآ  زا  تسا 
: دومرف وا  خساپ  رد  ملسو )

هحفص 118 -------------------------- 

نم نیـشناج  وا  دـنک  باختنا  راـک  نیا  يارب  ار  سکرهو  تسادـخ  راـیتخا  رد  رما  نیا  ینعی : ( 1 « ) َءاش ُْثیَح  ُهُعَـضَی  ِهّللا  َیلِإ  ُْرمَـألَا  »
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ مه  زاب  درک ، حرطم  رماع  ینب  هلیبق  سیئر  داهنـشیپ  هباشم  يداهنـشیپ  همامَی  مکاـح  هک  یماـگنه  .دوب  دـهاوخ 

فلتخم تاراـبع  هبو  ددـعتم  دراوـم  رد  یمارگ  ربماـیپ  نیا ، دوـجو  اـب  ( 2) .دز وا  هنیـس  رب  در  تسدو  تفـشآرب  تخـس  ( ملـسو هلآو 
يارب ار  یلع  ترـضح  ادخ  هک  داد  یم  رادـشه  تّما  هب  هار  نی  ازاو  درک  یم  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

_1 میوش : یم  روآ  دای  اجنیا  رد  ار  يدراوم  هنومن  باب  زا  .تسا  هتـشادن  يرایتخا  راک  نیا  رد  وا  هدرک و  باختنا  تفالخو  تیاصو 
نییآ هب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  هک  دـش  رومأم  ادـخ  فرط  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  یماگنه  تثعب ، زاغآ  رد 

هک یماگنه  .دناوخ 2 _ دوخ  زا  سپ  شیوخ  هفیلخو  ریزوّویصو  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هسلج ، نآ  رد  دنک ، توعد  مالـسا 
تیعقوم ناـس  هب  دوخ  هب  تبـسن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تیعقوم  دـش  كوبت  راپـسهر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

یلع ترضح  ، تّوبن زج  تشاد ، نوراه  هک  ار  یبصانم  همه  هک  درک  حیرـصتو  تشاد  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه 
زا سپ  مدرم  ِرادمامز  نیرت  هتسیاش  مالسلا ) هیلع   ) یلع : تفگ مالـسا  ياهتیـصخش  رگیدو  هدیرب  هب  .تساراد 3 _ زین  مالـسلا ) هیلع  )

ریدغ نیمزرس  رد  .تسا 4 _ نم 
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فیلکتو درک  یفرعم  مدرم  هب  ار  واو  تفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تسد  رتشیب ) ای  ) يرفن رازه  داتـشه  عاـمتجا  کـی  ردو 
.تخاس نشور  دروم  نیا  رد  ار  مدرم 

--------------------------

ص 65. ج2 ، ریثا ، نبا  خیراتو  ص 84  ج8 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 262. ج1 ، دعس ، نبا  تاقبط   . 2

هحفص 119 -------------------------- 

هیلع  ) یلع ترضح  هب  ار  یسایس  ياهراک  یضعب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  یهاگ  هدش ، دای  تاحیرـصت  رب  هوالع 
باب زا.تخاس  یم  هدامآ  یلع  ترـضح  يرادـمامز  لّمحت  يارب  ار  یمالـسا  هعماج  راکفا  قیرط  نیا  زا  درک و  یم  راذـگاو  ( مالـسلا

نیمزرـس رد  یتسرپ  هناگودو  كرـش  هراب  رد  مالـسا  قطنم  هک  دوب  لاس  تسیب  زا  زواجتم  مینک : یم  یـسررب  ار  اریز  ناـیرج  هنومن ،
یهاگآ ناتـسرپ  تبو  ناتب  هراب  رد  مالـسا  رظن  زا  اهنآ  قاّفتا  هب  بیرق  رثکاو  دوب  هتفای  راشتنا  برع  كرـشم  لیابق  ناـیم  ردو  زاـجح 

لیلذ نانچ  نانآ  لطاب  ياـهدوبعمو  تسین  ناـکاین  زا  لـطاب  دـیلقت  کـی  زج  يزیچ  یتسرپ  تب  هک  دنتـسناد  یمو  دـندوب  هدرک  ادـیپ 
هب یعفن  ایو  دننک  عفد  دوخ  زا  يررـض  یتح  دنناوت  یمن  هکلب  دـنهد  ماجنا  يراک  نارگید  هراب  رد  دـنناوت  یمن  اهنت  هن  هک  دـنراوخو 
هب نشور  لدو  رادـیب  نادـجو  اـب  هک  یهورگ  .دنتـسین  عوضخو  شیاتـس  روخ  رد  هراـچیبو  نوبز  ياـهدوبعم  نینچو  دـنناسرب  دوـخ 

دیحوـت هـب  یتـسرپ  تـب  زاو  دـندروآ  دـیدپ  یقیمع  ینوـگرگد  دوـخ  یگدـنز  رد  دــندوب  هداد  ارف  شوـگ  یمارگ  لوـسر  ناـنخس 
رد دنتسناوت  یبهذم  ناگدنیوگو  درک  حتف  ار  هکم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  یماگنه  ًاصوصخ  .دندیورگ  یتسرپاتکیو 

تب هب  مدرم  زا  يا  هظحالم  لباق  دادعت  دنزادرپب  مالسا  غیلبتو  نییبت  هب  دازآ  طیحم 
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هنیرید تاداع  ندرک  اهر  هک  نادانو  بصعتم  یهورگ  یلو  .دش  زادنا  نینط  زاجح  طاقن  رتشیب  رد  دـیحوت  يادـنو  دـنتخادرپ  ینکش 
تافارخ زاو  دنتـشادن  رب  تسد  دوخ  تشز  تاداع  زا  دـندوب ، شکمـشک  رد  دوخ  نادـجو  اب  هتـسویپ  هچرگ  دوب ، نارگ  ناـنآ  يارب 
تکرحو یتسرپ  تب  رهاظم  عون  ره  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  .دندرک  یم  يوریپ  ماهواو 

کیو یعامتجاو  یقالخا  دـسافم  هدـمع  أشنم  هک  ار  یتسرپ  تب  تردـق ، هب  لسوت  ابو  دـبوکب  مهرد  یماظن  يورین  اب  ار  یناسنا  ریغ 
عامتجا نآ  ردو  نابرق  دیع  زور  ردو  ینم  رد  ار  شلوسرو  ادخ  يرازیبو  دزاس  نک  هشیر  تسهو ) ) دوب تیناسنا  میرح  هب  زواجت  عون 

ای ترضح  نآ  دوخ  .درادب  مالعا  دنیآ  یم  درگ  اجنآ  رد  زاجح  طاقن  همه  زا  هک  گرزب 

هحفص 120 -------------------------- 

گرزب عاـمتجا  نآ  رد  تسا ، ناکرـشم  زا  وا  ربماـیپو  ادـخ  يرازیب  زا  یکاـح  هک  ار ، تـئارب  هروـس  لّوا  زا  یتمـسق  يرگید  صخش 
نییآ هب  هچنانچ  هک  دننک ، نشور  رگید  هام  راهچ  ات  ار  دوخ  عضو  دیاب  هک  دنک  مالعا  زاجح  ناتـسرپ  تب  هب  اسر  يادص  ابو  دناوخب 

، دوب دنهاوخ  دنم  هرهب  مالـسا  يونعمو  يدام  يایازم  زا  نارگید  ناس  هبو  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  ناناملـسم  هرمز  رد  دـنورگب  دـیحوت 
هتـشک دنوش  ریگتـسد  اجره  رد  هک  دننادبو  دـنوش  دربن  هدامآ  دـیاب  هام  راهچ  زا  سپ  دـننامب ، یقاب  دوخ  دانعو  تجاجل  رب  رگا  یلو 

جح مسارم  رد  تکرـش  هب  میمـصت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دـش  لزاـن  یماـگنه  تئارب  هروس  تاـیآ  .دـش  دـنهاوخ 
میمصتو دوب  هدرک  تکرش  جح  مسارم  رد  دوب ، هکم  حتف  لاس  هک  شیپ ، لاس  رد  اریز  .تشادن 
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ار یـسک  دوب  راچان  ور  نیا  زا  .دـنک  تکرـش  مسارم  نیا  رد  دـندیمان  عادولا » هّجَح  » ار نآ  اهدـعب  هک  زین  هدـنیآ  لاـس  رد  هک  تشاد 
اب ار  واو  تخومآ  وا  هب  ار  تئارب  هروس  زاغآ  زا  یتمـسقو  دیبلط  روضح  هب  ار  رکبوبا  تسخن  .دنک  باختنا  یهلا  ياهمایپ  غالبا  يارب 

ناهگان هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  رکبوبا  .دـناوخب  نانآ  يارب  ار  تایآ  نیا  نابرق  دـیع  زور  رد  ات  تخاس  هکم  هناور  نت  لـهچ 
دوخ دیاب  اراهمایپ  نیا  هک  داد  روتسد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هبو  دش  لزان  یهلا  یحو 

هحفص 121 -------------------------- 

نیا دید  دیاب  نونکا  ( 1) .درادن تیحالـص  راک  نیا  يارب  یـسک  رفن ، ود  نیازا  ریغو  دناسرب  مدرم  هب  تسوا  زا  هک  یـسک  ایو  ربمایپ 
؟ تسیک تسا  هدـش  هتخود  وا  مادـنا  رب  هماج  نیاو  تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تیب  لـها  زا  یحو  هدـید  زا  هک  يدرف 

هار هک  داد  نامرف  وا  هبو  درک  راضحا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تشذگن  يزیچ 
تـسا هتخاس  رومأم  ار  ربمایپ  یهلا  یحو  هک  دـیوگب  وا  هبو  دریگب  وا  زا  ار  تایآو  دـبایرد  هار  رد  ار  رکبوباو  دریگ  شیپ  رد  ار  هکم 

هدـش لّوحم  يو  هب  راک  نیا  ماجنا  تهج  نیا  زاو  دـناوخب  مدرم  يارب  وا  تیب  لها  زا  يدرف  ایو  ربمایپ  دوخ  ای  دـیاب  ار  تایآ  نیا  هک 
رتـش رب  هک  یلاـح  رد  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ناراـی  زا  یهورگو  رباـج  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .تـسا 

هب ار  ترضح  نآ  نخسو  تفرگ  شیپ  رد  ار  هّکم  هار  دوب ، هدش  راوس  ربمایپ  صوصخم 
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هّجحلا يذ  مهد  زور  ردو  دـش  هّکم  دراو  ناـنمؤمریما  .درک  میلـست  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ار  تاـیآ  زین  وا  .دـیناسر  رکبوبا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يا  هداـم  راـهچ  هماـنعطقو  درک  تئارق  ار  تئارب  هروس  زا  هیآ  هدزیـس  اـسر  ییادـن  اـب  هبقع ، هرمَج  يـالاب 

هک دـنراد  تلهم  هام  راهچ  اهنت  هک  دـندیمهف  ناکرـشم  همه  .دـیناسر  ناگدـننک  تکرـش  مامت  شوگ  هب  دـنلب  يادـص  اـب  ار  ملـسو )
راهچ زونهو  تشاد  نیکرـشم  راکفا  رد  یبیجع  ریثأت  ربمایپ  همانعطق  نآرق و  تایآ  .دننک  نشور  مالـسا  تموکح  اب  ار  دوخ  فیلکت 

رد كرش  هک  دوب  هدیـسرن  رخآ  هب  ترجه  مهد  لاسو  دندروآ  يور  دیحوت  نییآ  هب  هتـسد  هتـسد  ناکرـشم  هک  دوب  هدشن  يرپس  هام 
اوران ياهبصعت  .دش  نک  هشیر  زاجح 

مرکا لوسر  هب  باطخو  دوشگ  هلگ  هب  نابزو  تشگزاب  هنیدـم  هب  یـصاخ  یتحاران  اـب  دـش  هاـگآ  دوخ  لزع  زا  رکبوبا  هک  یماـگنه 
يزیچ یلو  يدـید ، هتـسیاشو  قیـال  هماـنعطق ) ندـناوخو  یهلا  تاـیآ  غـالبا   ) راـک نیا  يارب  ارم  : تفگ ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

ارف یهلا  کیپ  هک  دومرف  هنایوجلد  ینحل  اب  ربمایپ  دیـسر ؟ ادخ  زا  ینامرف  دروم  نیا  رد  ایآ.يدرک  مرانکرب  ماقم  نیا  زا  هک  تشذگن 
بصعتم ناگدنسیون  زا  یخرب  ( 2) .درادن تیحالص  راک  نیا  يارب  يرگید  تسا  نم  ِدوخ  زا  هک  یسک  ایو  نم  زج  هک  تفگو  دیسر 

ماقم هب  ار  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  بصنو  رکبوبا  لزع  دنراد  یصاخ  فارحنا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  لیاضف  لیلحت  رد  هک 
روکذم

--------------------------

ج4، ماشه ، نبا  هریـس  .َِکْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٌلُجَر  ْوَأ  : تسا هدـش  دراو  تایاور  زا  یخرب  ردو  َْکنِم  ٌلُجَر  ْوَأ  َْتنَأ  ّالِإ  َْکنَع  اهیَدَُؤی  ـال   . 1
.هریغو ص 545 

ریسفت ج10 ، یناعملا ، حور   . 2
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ص 45. هبوت ، هروس 

هحفص 122 -------------------------- 

ندناوخو تایآ  غالباو  دوب  تعاجشو  تردق  رهظم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضحو  تقفـش  رهظم  رکبوبا  هک  دنا  هدرک  هیجوت  نینچ 
نیا .تشاد  دوجو  رتـشیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رد  تافـص  نیاو  دوـب  دـنمزاین  یحور  ییاـناوتو  یبـلق  تعاجـش  هب  هماـنعطق 
وحن هب  ار  بصنو  لزع  نیا  تلع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تشذـگ ، هکناـنچ  ، اریز.تسین اـجیب  بصعت  کـی  زج  هیجوت ،
روط هب  ار  هثداح  دوخ  ریسفت  رد  ریثک  نبا  .درادن  تیحالص  تسوا  زا  هک  یسکو  وا  زج  راک  نیا  يارب  هک  تفگو  درک  ریـسفت  رگید 
دوخ ار  نآ  ضقن  دیاب  دنکـشب  ار  ینامیپ  تساوخ  یم  یـسک  هاگره  هک  دوب  نیا  برع  هویـش  : دیوگ یم  وا.تسا  هدرک  لیلحت  رگید 

ترضح تهج  نیا  زا  .دنام  یم  یقاب  دوخ  تروص  هب  نامیپ  تروص  نیا  ریغ  ردو  دهد  ماجنا  وا  ناگتسب  زا  رفن  کی  ای  صخـش  نآ 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ یـساسا  فدـه  اریز.تسا  نشور  رایـسب  هیجوت  نیا  ییاسران  .دـش  باختنا  راک  نیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

زا یکی  ات  دوبن  هدـش  هتـسب  ياهنامیپ  نتـسکش  هماـنعطقو  تاـیآ  ندـناوخ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مازعا  زا  ملـسو ) هلآو 
لمع ًـالماک  نآ  تاررقم  هب  هک  يدارفا  ناـمیپ  هب  هک  تسا  نیا  هبوت  هروـس  زا  مراـهچ  هیآ  حیرـص  هکلب  دتـسرفب ، ار  دوـخ  ناگتـسب 
هدوب راک  رد  نانکـش  نامیپ  هب  تبـسن  زین  یناـمیپ  ضقن  رگا  نیارباـنب ، ( 1) .ددرگ يرپس  نامیپ  تّدـم  ات  دراذـگب  مارتحا  دـنا  هدومن 

رگا .دوش  مالعا  یندوشخبان  هانگ  کیو  ینوناق  ریغ  رما  کی  یتسرپ  تب  هک  دوب  نیا  یلـصا  فدـه  .تسا  هتـشاد  یعرف  هبنج  ًالماک 
هک مییوگب  دیاب  مینک ، يرواد  هنافرط  یب  یخیرات  هثداح  نیا  رد  میهاوخب 
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--------------------------

َهّللا َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَـحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل  ًاْئیَـش َو  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَـهاع  َنیذـّلا  ّالِإ   . ) 1
(. َنیقَّتُملا ُّبُِحی 

هدرکن یتُشپمه  یسک  اب  امش  ّدض  ربو  دنا  هدرکن  راذگورف  يزیچ  نآ  هب  لمع  زاو  دنا  هتسب  نامیپ  امش  اب  هک  نانآ  ناکرـشم ، نایمزا 
.دراد تسود  ار  ناگشیپ  اوقت  دنوادخ  هک  دینک  ظفح  نآ  تّدم  تّدم  مامتا  ات  ار  ناشیا  اب  دوخ  نامیپ  دنا ،

هحفص 123 -------------------------- 

رد ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تسد  دوخ  تایح  نارود  رد  تشاد  دصق  یهلا  رما  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
دیـشروخ بورغ  زا  سپ  هک  دننک  تداعو  دنوش  هاگآ  ناناملـسم  ات  دراذگب  زاب  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  روماو  یـسایس  لئاسم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  سپو  دننک  هعجارم  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هب  دیاب  یتموکحو  یـسایس  روما  رد  تلاسر ،
ادخ فرط  زا  هک  یسک  هناگی  هک  دندید  اراکشآ  اریز  .تسین  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  رت  هتسیاش  يدرف  روما  نیا  يارب  ( ملسو

 *** .دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نامه  دش  بوصنم  تسا ، تموکح  نوؤش  زا  هک  هکم ، ناکرشم  زا  ناما  عفر  يارب 

هحفص 125 هحفص 124  -------------------------- 

مهد لصف 

مهد لصف 

ناناملسم هدنیآ  يارب  یحرط 

ینوگانوگ ياه  هسیـسد  هب  نانآ  .دـش  زاغآ  هریزج ، هبـش  ناتـسرپ  تب  مومع  هکلب  شیرق ، زیتسو  تفلاخم  اب  مالـسا  یناـهج  تضهن 
هک دوب  نیا  نانآ  دیما  نیرخآ  .دنتفرگ  هجیتن  رتمک  دندیشوک  هچ  ره  یلو  دندش ، ّثبشتم  ینامسآ  لعشم  نیا  نتخاس  شوماخ  يارب 
هب دنتـسیز  یم  ربمایپ  زا  شیپ  هک  دارفا  زا  یخرب  توعد  ناس  هبو  دزیر  ورف  تلاـسر  بحاـص  تشذـگرد  اـب  تضهن  نیا  ياـه  هیاـپ 

، دیجم نآرق  ( 1) .دیارگ یشوماخ 
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گرم دروم  رد  ناتـسرپ  تب  هشیدـنا  تسا ، هدرک  سکعنم  ار  نانآ  ياهیزاب  بش  همیخو  اه  هسیـسد  دوخ  تاـیآ  زا  يرایـسب  رد  هک 
* ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ  : ) دیامرف یمو  دنک  یم  سکعنم  ریز  هیآ  نمض  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ربمایپ هک  دنیوگ  یم  هکلب  ( 30 _ 32: روط (.) َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اذـِهب  ْمُهُمالْحَأ  ْمُهُُرمَْأت  ْمَأ  َنیـِصبَرَتُْملا * َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبََرت  ُْلق 
رکف نیا  هب  ار  اهنآ  ناشماخ  راکفا  ایآ.مراظتنا  رد  امـش  اب  زین  نم  هک  دـیرب  راظتنا  وگب.میرب  یم  ار  وا  گرم  راظتنا  هک  تسا  يرعاـش 
شقن يرگید ، زا  سپ  یکی  نمـشد ، ياه  هشقن  مامت  هنوگچ  هک  میرادن  راک  ًالعف  دنـشکرس ؟ یهورگ  نانآ  هکنیا  ای  دـنک  یمراداو 

نونکا ام  شواک  .دنک  يریگولج  مالسا  ذوفن  زا  تسناوتن  نمشدو  دش  بآ  رب 

--------------------------

.دوب هدیورگ  تیحیسم  هب  هدرک ، كرت  ار  یتسرپ  تب  نییآ  نایحیسم  ياهباتک  یخرب  هعلاطم  زا  هک  لفون  نب  هقرو  دننام   . 1

هحفص 126 -------------------------- 

يروط هب  درک ، نیمضت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سپ  ار  تضهن  يرادیاپ  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  هلئسم  نیا  نوماریپ 
هب ود  ره  هراب  رد  هک  دراد  دوجو  هار  ود  اجنیا  رد  .دوشن  تضهن  درگبقع  ای  دوکر  هیام  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ گرم  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دناوتب  هک  دسرب  يّدح  هب  یمالسا  تّما  یلقعو  يرکف  دشر  فلا ) میزادرپ : یم  ثحب 
تّماو دنوش  عنام  تسارو  پچ  هب  شیارگ  عون  ره  زا  ار  نآو  دـننک  يربهر  تلاسر  دـهع  نوچمه  ار  مالـسا  داینبون  تضهن  ملـسو )

زا سپ  تّما  هبناج  همه  يربهر  .دنهد  قوس  میقتسم  طارص  هب  ار  هدنیآ  ياهلسنو 
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تسین نآ  تقو  نونکا  .دندوب  نآ  دقاف  دارفا  بلغا  هنافسأتم  هکدوب  یطیارش  ورگ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد 
کی لد  رد  قیمع  ینوگرگدو  هبناـج  همه  شهج  هک  مییوگ  یم  لاـمجا  روط  هب  یلو  مینک ، ثحب  طیارـش  نیا  نوچو  دـنچ  رد  هک 
نییآ کی  تروص  هب  ار  دوخ  تضهن  دهاوخیم  هک  بالقنا ، راذـگ  هیاپو  تسین  لاس  هدو  لاس  کی  ای  زور  ودو  زور  کی  راک  تلم 

خوسرو بالقنا  يرادیاپ  .ددرگ  لیان  فده  نیا  هب  یهاتوک  تّدم  رد  دـناوت  یمن  دروآ ، رد  راودا  مامت  رد  راوتـساو  تباثو  دـیواج 
بادآو هنیرید  موسر  هبو  دنهنن  بقع  هب  یماگ  تضهن  راذگ  هیاپ  تشذـگرد  زا  سپ  نآ  ناوریپ  هک  يوحن  هب  مدرم ، ياهلد  رد  نآ 

ياهتبقارم ابو  دـنریگ  تسد  هب  ار  تضهن  روما  مامز  هک  دراد  يا  هتـسجرب  دارفا  ای  درف  هب  یگتـسب  دـندرگنزاب ، دوخ  ناکاین  قالخاو 
اب تسخن  زور  زا  هک  يون  لسنو  درذگب  یلسن  هکنآ  ات  دننک  تنایص  بولطمان  شیارگ  عون  ره  زا  ار  هعماج  ریگیپ  تاغیلبتو  هنایهاد 

يرگید تیـصوصخ  مالـسا  ینامـسآ ، ياهتـضهن  نایم  رد  .دریگب  ار  نیـشیپ  لسن  ياج  تسا  هتفرگ  يوخ  یمالـسا  قـالخاو  بادآ 
هک دمآ  دیدپ  یمدرم  نایم  رد  مالسا  نییآ  اریز  .دوب  يرورض  تضهن  موادتو  يرادیاپ  يارب  يا  هتـسجرب  دارفا  نینچ  دوجوو  تشاد 

تیمورحم رد  يرشب  ندمتو  گنهرف  ياه  هولج  ریاسو  یقالخاو  یعامتجا  تاماظن  رظن  زاو  دندوب  ناهج  مدرم  نیرت  هداتفا  بقع  زا 
اب دندوب ، هدرب  ثرا  هب  ناکاین  زا  ار  نآ  هک  جح  مسارم  اب  زج  یبهذم ، ننس  زا.دندرب  یم  رس  هب  طرفم 

هحفص 127 -------------------------- 

، هدرکن ذوفن  نانآ  راید  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسیعو مالسلا ) هیلع   ) یسوم میلاعت.دندوبن  انشآ  يرگید  زیچ 
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نانآ ناورو  حور  ابو  تشاد  لماک  خوسر  اهنآ  لد  رد  تیلهاج  موسرو  دـیاقع  ًالباقتم ، .دـندوب  عـالطا  یب  نآ  زا  زاـجح  مدرم  رثکا 
نآ هماداو  يرادـهاگن  یلو  دریگ ، تروص  یناسآ  هب  تسا  نکمم  للم  عون  نیا  ناـیم  رد  یبهذـم  شهج  عون  ره  .دوب  هدـش  هتخیمآ 

هنحصو رابتّقر  ثداوح  .دراد  زاب  درگبقعو  فارحنا  عون  ره  زا  ار  نانآ  ات  تسا  ریگیپ  ياهتبقارمو  اهـشالت  دنمزاین  دارفا  نیا  نایم  رد 
رد ار  واو  دندش  هدنکارپ  تلاسر  بحاص  فارطا  زا  دربن  مرگامرگ  رد  تضهن  ناراداوه  هک  نینحو ، دحا  ياهدربن  هدنهدناکت  ياه 

يّدح هب  یلقعو  ینامیا  دشر  رظن  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  هک  تسا  ینـشور  هاوگ  دنتـشاذگ ، اهنت  دربن  نادیم 
.دزاس بآ  رب  شقن  دوب ، ربمایپ  گرم  دصرتم  هک  ار  نمـشد  هشقن  نیرخآو  دراپـسب  نانآ  هب  ار  روما  هاردا  ربمایپ  هک  دـندوب  هدیـسرن 

هک دـش  یم  يرگید  هراچ  دـیاب  هکلب  دـنک ، نیمأت  ار  تلاـسر  بحاـص  رظن  تسناوت  یمن  تّما  دوخ  هب  يربهر  رما  يراذـگاو  يرآ ،
زا هک  يا  هتـسیاش  درف  دنوادخ  فرط  زا  هک  دوب  نآ  حیحـص  هار  تضهن ، موادتو  يرادـیاپ  يارب  ب ) مینک : یم  هراشا  نآ  هب  نونکا 
ات دوش  باختنا  تضهن  يربهر  يارب  دـشاب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نوچمه  تصهن  عورفو  لوصا  هب  داقتعاو  نامیا  رظن 

نیا .دنک  نیمضت  ار  نآ  يرادیاپ  هتفرگ  هدهع  هب  ار  بالقنا  يربهر  شزغلو ، اطخ  زا  تینوصمو  عیـسو  ملعو  دنمورین  نامیا  وترپ  رد 
ربماـیپ هک  دـهد  یم  یهاوگ  یناوارف  یخیراـت  دـهاوشو  تسا  نآ  يراوتـساو  تّحـص  یعّدـم  عّیـشت  بتکم  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه 

هرگ عادولا » هّجح   » زا تشگزاب  ماگنه  هب  يرجه  مهد  لاس  مارحلا  هّجحیذ  مهدجیه  زور  رد  یمارگ 
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.درک نیمضت  ار  مالسا  رارمتساو  اقب  دنوادخ ، فرط  زا  دوخ  نیشناج  یصو و  نییعت  ابو  دوشگ  مهم  لضعم  نیا  زا 

هحفص 128 -------------------------- 

تماما هراب  رد  هیرظن  ود 

هداد یمالـسا  تّما  درف  نیرتانادو  نیرت  هتـسیاش  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یهلا  بصنم  کی  هعیـش  نادنمـشناد  رظن  زا  تفالخ 
، تسا باتک  هدنرادو  یحو  لوزن  فرطو  تعیرـش  راذگ  هیاپ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  یبنو  ماما  نایم  حضاو  ّدـحو  نشور  زرم.دوش  یم 

نآ هدننک  وگزابو  نّیبم  يرادمامزو ، تموکح  نوؤش  رب  هوالع  یلو  تسین ، نوؤش  نیا  زا  کی  چیه  دجاو  هچ  رگا  ماما ، هکنآ  لاح 
هدـهع هب  ار  اهنآ  نایبو  هدـشن  اهنآ  نایب  هب  قفوم  طیارـش ، ندوب  دـعاسمان  اـیو  تصرف  ندوبن  رثا  رب  ربماـیپ ، هک  تسا  نید  زا  تمـسق 
قوقح ظـفاحو  نیناوق  يرُجمو  مالـسا  رادـمامزو  تقو  مکاـح  اـهنت  هن  هعیـش ، رظن  زا  هفیلخ  نیا ، رباـنب  .تسا  هداـهن  دوـخ  يایـصوا 

هب هک  تسا  نیناوقو  ماکحا  زا  تمـسق  نآ  لّمکمو  یبهذـم  راوشد  لئاسمو  مهبم  طاقن  رگنـشور  هکلب  تسا ، روشک  روغث  ناـبهگنو 
فدهو تسا  يداعو  یفرع  بصنم  کی  نّنـست  لها  نادنمـشناد  رظن  زا  تفالخ  اّما  .تسا  هدشن  نایب  نید  راذگناینب  هلیـسو  هب  یللع 

هرادا يارب  یمومع  راکفا  هب  هعجارم  قیرط  زا  تقو  هفیلخ.تسین  يزیچ  ناناملسم  يدام  نوؤشو  يرهاظ  نایک  ظفح  زج  ماقم  نیا  زا 
ترضح نامز  رد  لامجا  روط  هب  هک  یماکحا  زا  تمسق  نآ  نایبو  رگید  نوؤشو  دوش  یم  باختنا  يداصتقاو  ییاضقو  یسایس  روما 

مالسا نادنمشنادو  املع  هب  طوبرم  تسا  هدشن  ّقفوم  اهنآ  نایب  هب  یللع  هب  ربمایپ  یلو  هدش  عیرشت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر
.دننک لصفو  لح  داهتجا  قیرط  زا  ار  اههرگو  تالکشم  هنوگ  نیا  هک  تسا 
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هب اتو  دندش  میسقت  هتـسد  ود  هب  نانآو  دمآ  دیدپ  ناناملـسم  نایم  رد  فلتخم  حانج  ود  تفالخ ، تقیقح  رد  رظن  فالتخا  نیا  ربانب 
تسا ناسکیو  کیرش  ربمایپ  اب  نوؤش  زا  یتمسق  رد  ماما  لّوا ، رظن  ربانب  .تسا  یقاب  فالتخا  نیا  زورما 

هحفص 129 -------------------------- 

موصعم دـیاب  ربمایپ  _ 1 مینک : یم  رکذ  ار  طیارـش  نیا  کنیا.تسا  مزـال  زین  تماـما  يارب  تسا  مزـال  يربماـیپ  يارب  هک  یطیارـشو 
اطخ راچد  مدرم  یبهذم  ياهـشسرپ  هب  خساپو  نید  قیاقحو  ماکحا  نایب  ردو  ددرگن  هانگ  درِگ  شرمع  نارود  مامت  رد  ینعی  دـشاب ،

چیهو دشاب  تعیرش  هب  تبـسن  درف  نیرتاناد  دیاب  ربمایپ  .تسا 2 _ یکی  فرط  ود  ره  لیلدو.دشاب  نینچ  دـیاب  زین  ماما.دوشن  هابتـشاو 
ربمایپ نامز  رد  هک  تسا  تعیرـش  زا  تمـسق  نآ  نّیبمو  لّمکم  هک  اجنآ  زا  زین ، ماما  .دـشابن  یفخم  وا  رب  بهذـم  تاکن  زا  يا  هتکن 

ار ربمایپو  یباختنا  هن  تسا  یباصتنا  ماقم  کـی  تّوبن  .دشاب 3 _ نید  لئاسمو  ماکحا  هب  تبـسن  درف  نیرتاناد  دیاب  تسا ، هدـشن  نایب 
اهنتو دهد  یم  زیمت  موصعم  ریغ  زا  ار  موصعم  هک  تسوا  اهنت  اریز  .ددرگ  بوصنم  توبن  ماقم  هب  وا  فرط  زاو  دنک  یفرعم  ادخ  دیاب 

نیا .تسا  هاگآو  فقاو  نید  تاـیئزج  ماـمت  رب  هک  تسا  هدیـسر  یماـقم  هب  یبیغ  تاـیانع  وترپ  رد  هک  ار  یـسک  نآ  دسانـش  یم  وا 
طیارـش زا  کی  چـیه  مّود ، رظن  هبانب  یلو  .تسا  ربتعم  زین  وا  نیـشناجو  ماما  رد  تسا  ربتعم  ربمایپ  رد  هک  روط  نامه  هناگ  هس  طیارش 

; بیغ ملاع  اب  طابترا  هن  باصتنا ، هن  تعیرـش ، رب  هطاحا  هن  ملع ، هن  ، تلادـع هن  ، تسا مزال  تمـصع  هن.تسین  مزال  تماـما  رد  توبن 
هیاس رد  هک  تسا  یفاک  هکلب 
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وترپ ردو  دنک  رارقرب  ار  تینما  ییازج  نیناوق  يارجا  ابو  دنک  ظفح  ار  مالـسا  نایکو  هوکـش  ناناملـسم  ریاس  اب  هرواشمو  دوخ  شوه 
کی ای  تسا  یباصتنا  ماقم  کی  تماما  ماقم  ایآ  هک  ) ار هلئـسم  نیا  نونکا  اـم  .دـشوکب  مالـسا  كاـخ  شرتسگ  رد  داـهج  هب  توعد 
هتـشر کی  اب  دراذـگب ) تّما  هدـهع  رب  ای  دـنک  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  ًاصخـش  ربمایپ  هک  دوب  مزال  اـیآو  یـشنیزگو ، یباـختنا  ماـقم 
یسایس صوصخبو  یگنهرفو  یعامتجا  عاضوا  هک  دنبای  یم  رد  ینشور  هب  مرتحم  ناگدنناوخو  مینک  یم  لح  یعامتجا  تابـساحم 

نامز

هحفص 130 -------------------------- 

هب ار  نآو  دنک  لح  ار  ینیشناج  لکشم  شیوخ ، تایح  لاح  رد  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دوخ  هک  درک  یم  باجیا  ربمایپ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اتو  تسا  متاخ  نیدو  یناـهج  نییآ  مالـسا ، نییآ  هک  تسین  یّکـش  .دـنکن  راذـگاو  تّما  باـختنا 

زا درف  نیرت  هتـسیاش  هب  يربهر  ماقم  دیاب  يو  تشذگرد  زا  سپو  تسا  هدوب  وا  هدـهع  رب  مدرم  يربهر  هدوب  تایح  دـیق  رد  ملـسو )
: دراد دوجو  رظن  ود  یباختنا ، ماقم  کی  ای  تسا  یـصیصنت  ماقم  کی  ربماـیپزا  سپ  يربهر  ماـقم  اـیآ  هکنیا  رد.ددرگ  راذـگاو  تّما 

ّتنـس لها  هک  یلاح  رد  ددرگ ، نییعت  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  نیـشناج  دیابو  تسا  ییـصیصنت  ماقم  يربهر  ماقم  هک  دـندقتعم  نایعیش 
يارب مادـکره.دنیزگرب  روشک  روما  هرادا  يارب  ربمایپ  زا  سپ  ار  يدرف  دـیاب  تّماو  تسا  یـشنیزگو  یباختنا  ماـقم  نیا  هک  دـندقتعم 

لیلحتو هیزجت  دشاب  حرطم  اجنیا  رد  دناوت  یم  هچنآ  .تسا  روکذم  دیاقع  ياهباتک  رد  هک  دـنا  هدروآ  ار  یهوجوو  لیالد  دوخ  رظن 
ار رظن  ود  زا  یکی  دناوت  یم  هک  تسا  تلاسر  رصع  رب  مکاح  عاضوا 
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هب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نیـشناج  هک  دنک  یم  باجیا  تلاسر  رـصع  رد  مالـسا  یلخادو  یجراخ  تسایـس  .دنک  تباث 
هب ناقفانمو ، ناریاو  مور  ینعی  ثلثم ، رطخ  کی  هیحان  زا  هتـسویپ  یمالـسا  هعماج  اریز  .دوش  نییعت  ربمایپ  دوخ  قیرط  زا  ادخ  هلیـسو 

تّما همه  یسایس ، يربهر  نییعت  اب  ربمایپ  هک  درک  یم  باجیا  تّما  حلاصم  نینچمه  .دش  یم  دیدهت  فالتخا  داجیاو  داسفاو  گنج 
کمک نآ  هب  زین  یلخاد  تافالتخا  هک  ار _  وا  ّطلستو  نمشد  ذوفن  هنیمزو  دهد  رارق  يدحاو  فص  رد  یجراخ  نمـشد  ربارب  رد  ار 
تردق نیا  .داد  یم  لیکشت  مور  يروتارپما  ار  كانرطخ  ثلثم  نیا  زا  علض  کی  بلطم : نیا  حیضوت  کنیا  .دربب  نیب  زا  درک _  یم 

مور رکف  زا  گرم  هظحل  ات  ترضح  نآو  تشاد  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ربمایپ  رکف  هتسویپو  دوب  رقتسم  هریزج  هبش  لامش  رد  گرزب 
نیا .داد  خر  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  يرجه  متـشه  لاس  رد  مور  یحیـسم  شترا  اب  ناناملـسم  یماـظن  دروخرب  نیتسخن  .تفرن  نوریب 

هثراح نب  دیزو  راّیط  رفعج  ینعی  مالسا ، گرزب  هدنامرف  هس  تداهش  هب  دروخرب 

هحفص 131 -------------------------- 

شترا تأرج  بجوم  رفک  هاپس  ربارب  رد  مالسا  هاپـس  ینیـشن  بقع  .دش  یهتنم  مالـسا  شترا  راوگان  تسکـشو  هحاور  نب  هّللا  دبعو 
یلص  ) ربمایپ تهج ، نیازا  .دریگ  رارق  زاتو  تخات  دروم  یمالـسا  ياپون  تموکح  زکرم  هک  تفر  یم  نآ  میب  هظحل  رهو  دش  رـصیق 

ار یماـظن  دروخرب  عون  ره  اـت  درک  تکرح  ماـش  ياـه  هنارک  يوس  هب  ینیگنـس  هاپـس  اـب  ترجه  مهن  لاـس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
ار دوخ  هنیرید  تیثیح  تسناوت  مالسا  شترا  تمحزو ، جنر  رسارس  رفس  نیا  رد  .دنک  يربهر  ًاصخش 
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شترا دوخ  يرامیب  زا  شیپ  زور  دنچو  تخاسن  عناق  ار  ربمایپ  یبسن  يزوریپ  نیا  اّما  .دنک  دیدجت  ار  دوخ  یـسایس  تایحو  دـبای  زاب 
يروتارپما ثلثم  مّود  علض  .دنبای  روضح  هنحـص  ردو  دنورب  ماش  ياه  هنارک  هب  هک  درک  رومأم  دیز  نب  هماُسا  یهدنامرف  هب  ار  مالـسا 

زا تناها  اب  ار  ربمایپ  ریفس  درک ، هراپ  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ همان  مشخ  تّدش  زا  ناریا  ورسخ  هک  دیناد  یم  .دوب  ناریا 
ورسخ .دشُکب  ار  وا  عانتما  تروص  ردو  دنک  ریگتسد  ار  ربمایپ  هک  دوب  هتشون  نمی  رادناتـسا  هب  یتحو  دوب  هدرک  نوریب  روشکو  خاک 

هرمعتسم اهتّدم  هک  نمی _  هیحان  لالقتسا  عوضوم  اّما  تشذگرد ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هچ  رگا  زیورپ ،
نینچ دوجو  هک  داد  یمن  هزاـجا  ناریا  نارادمتـسایس  هب  توخنو  ربـک  زگرهو  دوبن  رود  ناریا  ناورـسخ  زادـنا  مشچ  زا  دوب _  ناریا 

ات .دندوب  شالت  رد  ناناملسم  نایم  رد  مجنپ  نوتس  تروص  هب  هتـسویپ  هک  دوب  قفانم  بزح  رطخ  مّوس ، رطخ  .دننک  لّمحت  ار  یتردق 
یم همزمز  دوخ  اب  ناـنآ  زا  یهورگ  .دـننک  رورت  هنیدـم  هب  كوبت  هار  رد  ار  وا  دنتـساوخ  یم  هدرک ، ار  ربماـیپ  ناـج  دـصق  هک  اـجنآ 
هللا یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  ( 1) .دنوش یم  هدوسآ  یگمهو  دریگ  یم  نایاپ  یمالسا  تضهن  ادخ  لوسر  گرم  اب  هک  دندرک 

زا تساوخو  دز  یموش  دنفرت  هب  تسد  نایفسوبا  ملسو ،) هلآو  هیلع 

--------------------------

ات 32. ياه 30  هیآ  روط ، هروس  .ك.ر   . 1

هحفص 132 -------------------------- 

هدافتسا دولآ  لگ  بآ  زاو  دهد  رارق  مه  يور  رد  ور  حانج  ود  تروص  هب  ار  ناناملسم  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  اب  تعیب  قیرط 
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زج وت  دـنگوس ، ادـخ  هب  تفگ : وا  هبو  دز  وا  هنیـسرب  در  تسد  دوب  هاگآ  وا  دـیلپ  ّتین  زا  هک  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  اّما  .دـنک 
اپب رـش  يا  هتـساوخ  ًارارک  هکلب  يزورفیب ، هنتف  شتآ  یهاوخ  یم  هک  تسین  زورما  اـهنتو  يرادـن  يرگید  فدـه  داـسفو  هنتف  داـجیا 

، ءاسن نارمع ، لآ  ياه  هروس  رد  اهنآ  زا  نآرق  هک  دوب  يّدـح  هب  ناقفانم  یبیرخت  تردـق  ( 1) .تسین وت  هب  يزاین  ارم  هک  نادـب.ینک 
اب ایآ  .دنک  یم  دای  رشحو  نیقفانم  دیدح ، هلداجم ، حتف ، ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم بازحا ، توبکنع ، هبوت ، لافنا ، هدئام ،
زا سپ  یمالسا ، داینبون  هعماج  يارب  مالسا  ربمایپ  هک  دوب  حیحص  دندوب  هتسشن  مالسا  نیمک  رد  هک  يدنمورین  نانمشد  نینچ  دوجو 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دراد  یم  مولعم  ینشور  هب  یعامتجا  تابساحم  دنکن ؟ نییعت  ...و  یسایسو  ینید  يربهر  دوخ ،
راوتـسا مکحم و  یعافد  ّطخ  کی  ندروآ  دـیدپ  ابو  درک  یم  يریگولج  دوخ  زا  سپ  فـالتخا  عون  ره  زورب  زا  ربهر  نییعت  اـب  دـیاب 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تشذگرد  زا  سپ  هکنیاو  راوگان  هثداح  عونره  زا  يریگشیپ  .تخاس  یم  همیب  ار  یمالسا  تدحو 
تّحـص هب  ار  اـم  یعاـمتجا  هبـساحم  نیا  .دوـبن  ریذـپ  ناـکما  ربـهر  نییعت  اـب  زج  دـشاب ، اـم  زا  ریما  دـیاب  دـیوگب  یهورگره  ملـسو )
ربماـیپ هک  دوب  رگید  تاـهجو  تهج  نیا  هب  دـیاش.دنک  یم  تیادـه  ربماـیپ » زا  سپ  يربـهر  ماـقم  ندوب  یـصیصنت   » رظن يراوتـساو 

نیشناجو هدرک  یم  حرطم  ار  ینیشناج  هلئـسم  ًاررکم  تایح ، مد  نیـسپاو  ات  تثعب  ياهزور  نیتسخن  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
: تمسق ود  ره  نایب  کنیا.تسا  هدرک  نّیعم  نآ ، نایاپ  رد  مهو  تلاسر  زاغآ  رد  مه  ، ار دوخ 
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ربمایپ زا  هک  یتایاورو  رابخا  دـنزاس ، یم  مّلـسم  ار  لّوا  رظن  تیناّـقح  هک  یعاـمتجا  تابـساحمو  یفـسلفو  یلقع  لـیالد  زا  رظن  عطق 
هعیش ياملع  رظن  تسا  هدش  دراو  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

--------------------------

ص 249. ج2 ، دیرفلا ، دقعلاو  ص 220 ج2 .، ریثأ ، نبا  لماک   . 1

هحفص 133 -------------------------- 

نییعت ار  دوخ  نیشناجو  یـصو  ررکم  روط  هب  دوخ  تلاسر  نارود  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .دنک  یم  قیدصت  ار 
ار دوخ  نیـشناج  رمع  رخاوا  رد  اـهنت  هن  وا  .تسا  هدرب  نوریب  یمومع  يارآ  هب  هعجارمو  باـختنا  ورملق  زا  ار  تماـما  عوضوم  هدرک ،

.درک یفرعم  مدرم  هب  ار  دوخ  نیشناجو  یـصو  دوب ، هدیورگن  وا  هب  یـسک  رفن  دص  زج  زونه  هک  تلاسر ، زاغآ  رد  هکلب  درک ، نییعت 
، یمومع توعد  زا  شیپ  ار  نانآودناسرتب  یهلا  باذع  زا  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  هک  دش  رومأم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزور 
زا یـسک  نیتسخن  تفگ : نینچ  تشادرب  رد  ار  مشاه  ینب  نارـس  زا  نت  جنپو  لهچ  هک  یعمجم  رد  دناوخب  دـیحوت  نییآ  شریذـپ  هب 

نایم نآ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  یماگنه.دوب  دهاوخ  امـش  نایم  رد  نم  نیـشناجو  یـصوو  ردارب  دنک  يرای  ارم  هک  امش 
یصوو ردارب  ناوج  نیا  :» تفگو درک  نارضاح  هب  ور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دومن ، قیدصت  تلاسر  هب  ار  واو  تساخرب 

.دراد لماک  راهتـشا  « هوعّدلا ءدب  ثیدح  و« راّدلا » موی  ثیدح   » مان هب  ناثّدحمو  نارّـسفم  نایم  رد  ثیدـح  نیا  تسا .» نم  نیـشناجو 
ینیـشناجو تیالو  هب  رـضحو ، رفـس  رد  فلتخم ، ياهتبـسانم  هب  هکلب  تلاسر  زاـغآ  رد  اـهنت  هن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ

زا اهنآ  کی  چیه  یلو  تسا ، هدرک  حیرصت  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 
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: *** مینک یم  رکذ  لیصفت  هب  ار  ریدغ  هعقاو  کنیا  .دسر  یمن  ریدغ » ثیدح   » هیاپ هب  تیمومعو  تیعطاقو  تحارصو  تمظع  رظن 

هحفص 134 -------------------------- 

مخ ریدغ  هعقاو 

راب نیا  .درک  تمیزع  هکم  هب  جح  مسارم  میلعتو  هضیرف  ماجنا  يارب  ترجه  مهد  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 
قوش هب  هک  يدارفا  .دـندیمان  عادولا » هّجَح   » ار نآ  تهج  نیا  زا  دـش و  فداصم  زیزع  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  اـب  هضیرف  نیا  ماـجنا 
دیسر نایاپ  هب  جح  مسارم  .دنا  هدش  هدز  نیمخت  رازه  تسیبو  دص  ات  دندوب  ترـضح  نآ  هارمه  جح  مسارم  نتخومآ  ایو  يرفـسمه 

هب هکم  رد  هک  یناسک  زجو  دندرکیم  هقردب  ار  وا  هوبنا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ، ار هنیدم  هار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپو 
هـس رد  هک  دیـسر  مُخ » ریدغ   » مان هب  یبآ  یب  هنهپ  هب  ناوراک  نوچ  .تفرگ  شیپ  رد  دندوب ، وا  باکر  رد  یگمه  دـندوب  هتـسویپ  وا 

دنتسیا زاب  تکرح  زا  همه  هک  داد  روتسد  زین  ربمایپ  .داد  فقوت  نامرف  ربمایپ  هبو  دمآ  دورف  یحو  کیپ  دراد ، رارق  ( 1 «) هفْحُج  » یلیم
مرگ يزورمین  رد  مه  نآ  بآ ، یب  هقطنم  نیا  رد  ربمایپ  عقوم  یب  رهاظ  هبو  یناـهگان  فقوت  زا  ناـیناوراک  .دنـسر  ارف  ناگدـنامزابو 
ادـخ بناج  زا  یگرزب  نامرف  : دـنتفگ یمدوخ  اب  مدرم.دـندنام  تفگـش  رد  دوب ، هدـیتفت  نیمزو  هدـنزوس  رایـسب  باـتفآ  ترارح  هک 
دراد زاب  تکرح  زا  ار  همه  دعاسمان  عضو  نیا  رد  هک  تسا  هداد  تیرومأم  ربمایپ  هب  هک  سب  نیمه  نامرف  تیمها  ردو  تسا  هدیـسر 

َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : ) دش لزان  ریز  هیآ  ّیط  یمارگ  لوسر  هب  ادخ  نامرف  .دنک  غالبا  ار  ادخ  نامرفو 
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تـسا هدمآ  دورف  وت  رب  تراگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربمایپ ، يا  ( » 67: هدئام (.) ِساّنلا َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللاَو  ُهََتلاسَر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو 
«. دنک یم  ظفح  مدرم  دنزگ  زا  ار  وت  دنوادخو  يا ; هدرواین  اجب  ار  يادخ  تلاسر  یناسرن  رگاو  ناسرب  مدرم  هب 

--------------------------

.تسا جاّجح  ياهتاقیمزا  یکیو  تسا  عقاو  هنیدم  هار  رس  رب  غبار » » یلیم دنچ  رد  هفحج   . 1

هحفص 135 -------------------------- 

رومأم نآ  غالبا  يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  ینامرف  ًالّوا : دنک : یم  تیاده  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  تقد 
یمن غالبا  ار  نآو  داد  یم  هار  دوخ  هب  یسرت  نآ  ندناسر  رد  لاحم ) ضرف  رب   ) ربمایپ هاگره  هک  دوب  میظعو  ریطخ  نانچنآ  دوب  هدش 
زگره رگید ، ترابع  هب  .دـش  یم  لـیمکت  يو  تلاـسر  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  اـب  هکلب  دوب ، هدادـن  ماـجنا  ار  دوخ  یهلا  تلاـسر  درک 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هاگره  هک  تسادیپ  هتفگان  اریز  .تسین  یمالسا  ياهروتـسدو  نآرق  تایآ  عومجم  َْکَیلِإ ) َلِْزنُأ  ام   ) زا دوصقم 
هیآ لوزن  هب  زاین  یهیدـب  رما  نینچ  کیو  تسا  هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دـنکن  غالبا  ار  یهلا  ياهروتـسد  عومجم  ملـسو ) هلآو 

ریطخ هفیظو  دوشن  غـالبا  اـتو  دوش  یم  هدرمـش  تلاـسر  لـمکم  نآ  غـالبا  هک  تسا  یّـصاخرما  غـالبا  نآ ، زا  دوـصقم  هکلب.درادـن 
لوصا رگید  اـب  هک  دـشاب  یمالـسا  مهم  لوصا  زا  یکی  تیرومأـم  دروم  دـیاب  نیا ، رباـنب  .دریگ  یمن  دوخ  هب  لاـمک  گـنر  تلاـسر 

تابـساحم رظن  زا  اـیناث : .دوـش  هدرمـش  هلئـسم  نیرتـمهم  ربماـیپ  تلاـسرو  ادـخ  یگناـگی  زا  سپ  هتـشاد  یگتـسویپ  یمالـسا  عورفو 
بناج زا  تسا  نکمم  تیرومأم  نیا  ماجنا  قیرط  رد  هک  داد  یم  لامتحا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یعامتجا ،
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ناـیم زا  دـید  دـیاب  نوـنکا  ِساـّنلا .) َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهـّللا  َو  :) دـیامرف یم  وا  هدارا  تیوـقت  يارب  دـنوادخو  دـسرب  وا  هـب  یبیـسآ  مدرم 
نینچمهو هعیش  ناثّدحم  .تسا  رتکیدزن  هیآ  نومضم  هب  مادک  دنا  هداد  تیرومأم  عوضوم  نییعت  رد  یمالسا  نارّسفم  هک  یتالامتحا 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ادـخ  نآ  ّیطو  تسا  هدـش  لزان  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  هک  دـننآ  رب  ( 1) ننـست لها  گرزب  ناثّدحم  زا  نت  یس 
ترضح هک  هداد  تیرومأم  ملسو ) هلآو 

--------------------------

نایب طوسبم  روط  هب  ات 209 ) ص 196  ج1 ، « ) ریدغلا  » دوخ سیفن  رثا  رد  ار  نت  یس  نیا  تایـصوصخو  مان  ینیما  همّالع  موحرم   . 1
یطویـس نیدلا  لالج  ینیومح ، قاحـسا  وبا  رکاسع ، نبا  یناهفـصا ، ْمیَُعن  وبا  يربط ، دننام  يدارفا  مان  نانآ  نایم  رد  هک  .تسا  هدرک 

.تسا هدش  هدرب  مان  بزاع  نب  ءاربو  يردخ  دیعس  وباو  سابع  نبا  زا  ربمایپ  هباحص  نایم  زا  دروخ و  یم  مشچ  هب 

هحفص 136 -------------------------- 

یتیمها رپو  ریطخ  تاعوضوم  زا  ربمایپ  زا  سپ  ماما  ینیشناجو  تیالو  .دنک  یفرعم  نانمؤم » يالوم   » ناونع هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
اج نینچمه  .دوش  هدرمـش  تلاسر  رما  رد  صقن  هیاـم  نآ ، ناـیب  زا  يراددوخو  دـشاب  تلاـسر  لّـمکم  نآ  غـالبا  تشاد  اـج  هک  دوب 

یصخش ینیـشناجو  تیاصو  اریز  دهد ، هار  یبعرو  فوخ  دوخ  هب  یـسایسو ، یعامتجا  تابـساحم  رظن  زا  یمارگ ، ربمایپ  هک  تشاد 
هب وا  زا  لاـسو  نس  رظن  زا  هک  یهورگ  رب  دوـب  هتـشذگن  وا  رمع  زا  لاـس  هسو  یـس  زا  شیب  هک  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح  دـننام 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رود  هک  دارفا  نیمه  ناگتسب  زا  يرایـسب  نوخ  نیا ، زا  هتـشذگ  ( 1) .دوب نارگ  رایـسب  دندوب  رتالاب  بتارم 
هتفرگ ار  ملسو )
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رایسب زوت  هنیک  یمدرم  رب  يدرف  نینچ  تموکحو  دوب  هدش  هتخیر  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تسد  هب  دربن  ياه  هنحـص  رد  دندوب 
نینچ نییعتو  دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دامادو  ومع  رـسپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هوالع ، هب  .دوب  دهاوخ  تخس 

، دعاسمان ياه  هنیمز  نیا  مغر  هب  یلو  .تسا  هدـش  یم  لمح  یلیماف  بصعت  عون  کی  هب  نیب  هتوک  دارفا  رظن  رد  تفالخ  يارب  يدرف 
تلاسرو دـنک  نیمـضت  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  بصن  اـب  ار  تضهن  يرادـیاپ  هک  تفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هناـمیکح  هدارا 

غاد باتفآ  میریک : یم  یپ  ار  ریدـغ  هعقاو  حرـش  نونکا  .دزاس  لیمکت  وا  زا  سپ  يامنهارو  ربهر  نییعت  اب  ار  شیوخ  ربماـیپ  یناـهج 
ات رازه  داتفه  زا  ار  اهنآ  دادعت  خیرات  هک  یهوبنا  هورگو  دیبات  یم  تّدش  هب  مخ  ریدـغ  نیمزرـس  رب  هجحلا  يذ  هام  مهدـجه  زورمین 

طبض رازه  تسیبو  دص 

--------------------------

، دـنا هبرجت  یب  هکنیا  هناهب  هب  ناناوج ، يا  ربو  دنتـسناد  یم  لیابق  ناریپ  هتـسیاش  ار  مهم  بصانم  هراومه  هک  یبارعا  رب  ًاصوصخ   . 1
ار دیز  نب  هماُساو  هکم  يرادنامرف  هب  ار  دیسا  نب  باتع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  یماگنه  اذل  .دندوبن  لئاق  یعقو 

.تفرگ رارق  ضارتعا  دروم  دوخ  ناوریپو  باحصا  زا  یعمج  فرط  زا  درک  بوصنم  كوبت  هب  مزاع  هاپس  یهدنامرف  هب 

هحفص 137 -------------------------- 

هک یلاح  رد  دندرب ، یم  رـس  هب  زور  نآ  یخیرات  هثداح  راظتنا  ردو  دندوب  هدمآ  دورف  ادـخ  ربمایپ  نامرف  هب  لحم  نآ  رد  تسا  هدرک 
، ساسح تاظحل  نآ  رد  .دندوب  هتخادنا  اپ  ریز  ار  رگید  مینو  رس  رب  یمین  هدرک ، مین  ود  هب  ار  اهادر  امرگ  تّدش  زا 
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ربمایپو دندرک  هدامآ  رهظ  زامن  يادا  يارب  ار  دوخ  مدرم  .دـش  دـنلب  نذؤم  ریبکت  يادـنو  تفرگ  ارف  ار  نابایب  رـسارس  رهظ  ناذا  نینط 
دمآ تعیمج  نایم  هب  سپسو  دروآ  اجب  تشادن ، رطاخ  هب  زگره  ار  نآ  ریظن  ریدغ  نیمزرس  هک  هوکـشرپ ، عامتجا  نآ  اب  ار  رهظ  زامن 

ِنآ زا  شیاتـس  درک : داریا  ریز  حرـش  هب  يا  هبطخ  دـنلب  يادـص  ابو  تفرگ  رارق  دوب  هتفای  بیترت  نارتش  زاهج  زا  هک  يدـنلب  ربنم  ربو 
هب ناـمیاهرادرک  يدـبو  شیوـخ  ياهـسفن  ّرـش  زاو  مینک  یم  لـکوت  وا  ربو  میراد  ناـمیا  وا  هبو  میهاوـخ  یم  يراـی  وا  زا.تسادـخ 

هدننک هارمگ  وا  يارب  درک  تیاده  ار  سکره  هک  ییادخ  تسین ; ییامنهارو  يداه  ناهارمگ  يارب  وا  زج  هک  میرب  یم  هانپ  ییادـخ 
نم هک  تسا  کـیدزن  مدرم ، يا  ناـه  .تسوا  هداتـسرفو  ادـخ  هدـنب  دّـمحمو  تسین  وا  زج  ییادـخ  هک  میهد  یم  یهاوگ.تسین  يا 

ربمایپ نارای  دینک ؟ یم  رکف  هچ  نم  هراب  رد  .دیتسه  لوئسم  زین  امشو  ملوئـسم  نمو  .مورب  امـش  نایم  زاو  میوگ  کیبل  ار  قح  توعد 
يدیشوک رایسب  هار  نیا  ردو  يدرک  تحیـصنو  یهاوخریخ  ام  هب  تبـسنو  يدرک  غیلبت  ار  ادخ  نییآ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  : دنتفگ

: دومرف دش ، امرفمکح  تیعمج  رب  شمارآ  ًاددجم  یتقو  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  .دهدب  کین  شاداپ  وت  هب  دنوادخ 
زورو تسا  قح  گرمو  خزودو  تشهب  تسوا ؟ ربمایپو  ادخ  هدنب  دّمحمو  تسین  ییادخ  ادخ ، زج  هک  دـیهد  یمن  یهاوگ  امـش  ایآ 

: دنتفگ ربمایپ  نارای  درک ؟ دهاوخ  هدنز  دنا  هدش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخو  دیـسر  دـهاوخ  ارف  کش  نودـب  زیخاتـسر 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .میهد  یم  یهاوگ  يرآ ، يرآ ،

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


: داد همادا 

هحفص 138 -------------------------- 

ود نیا  زا  دوصقم  دیـسرپ : یـسانشان  ؟ درک دیهاوخ  هلماعم  اهنآ  اب  هنوگچ  مراذـگ ; یم  راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم 
فرطو ادخ  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادخ  باتک  ربکا  لقث  دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تسیچ ؟ اهبنارگ  زیچ 

ربخ نم  هب  میادخ  .تسا  نم  تیب  لهاو  ترتع  رغـصا  لقثو  .دیوشن  هارمگ  ات  دینزب  گنچ  وا  باتک  هب  .تسامـش  تسد  رد  شرگید 
ود نآ  زاو  دیریگن  یـشیپ  نم  ترتعو  ادخ  باتکرب  ، مدرم يا  ناه  .دنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زیخاتـسر  زور  ات  نم  راگدای  ود  هک  هداد 

، درب الابو  تفرگ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تسد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  .دیوشن  دوبان  ات  دینامن  بقع 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رانک  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  همهو  دش  نایامن  مدرم  همه  رب  وا  لغب  ریز  يدیفـس  هک  ییاج  ات 
هیلع  ) یلع ترـضح  هب  طوبرم  هک  تسا  يا  هلئـسم  عامتجا  نیا  زا  دوصقم  هک  دـنتفایردو  دنتخانـش  یبوخ  هب  ار  وا  دـندید و  ملـسو )
یلص  ) ربمایپ .دنهد  ارف  شوگ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانخـس  هب  هک  دندش  هدامآ  یـصاخ  علو  اب  یگمهو  تسا  ( مالـسلا

دنوادـخ : دـنداد خـساپ  ربمایپ  نارای  تسیک ؟ نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  درف  نیرتراوازـس  مدرم ، يا  ناـه  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
زا اهنآ  ربو  متـسه  نانمؤم  يالوم  نمو  نم  يالوم  دنوادخ  داد : همادا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دـنناد  یم  رتهب  وا  ربمایپو 

یلص ) مرکا لوسر  تسوا .» ربهرو  الوم  مه  یلع  متـسه ، وا  ربهرو  الوم  نم  هک  سک  ره  ،» مدرم يا  ناه.مرتراوازـسو  یلوا  ناشدوخ 
نیا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
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رادب نمشدو  درادب  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  اراگدرورپ ، داد : همادا  سپـسو  ( 1) درک رارکت  راـب  هس  ار  رخآ  هلمج 
ار یسک 

--------------------------

.درک رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ وا ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  لقن  هب  انب   . 1

هحفص 139 -------------------------- 

رارق قح  روحم  ار  یلع  اراگدرورپ ، .نادرگ  لیلذو  راوخ  ار  وا  نانمـشدو  نک  يرای  ار  یلع  نارای  ایادـخ.درادب ، نمـشد  ار  یلع  هک 
دوخ لاح  هب  هوکـش  اب  عامتجا  زونه  .دننک  عّلطم  رما  نیا  زا  ار  نارگیدو  دنهد  ربخ  نابیاغ  هب  نارـضاح  تسا  مزال  دوزفا : سپـس  .هد 
دوـخ نید  زورما  دـنوادخ  هک  داد  تراـشب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هبو  دـمآ  دورف  یحو  هتـشرف  هـک  دوـب  یقاـب 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ریبـکت  يادـص  هظحل ، نیا  رد  ( 1) .تشاد ینازرا  هماـمتب  ناـنمؤم  رب  ار  شیوـخ  تمعنو  درک  لـیمکتار 

تیالوو نم  تلاسر  زاو  دیناسر  نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعنو  درک  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس  ار  ادخ  دومرفو : دش  دنلب  ملـسو )
یم کیربت  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  هتـسد ، هتـسد  وا ، نارایو  دمآ  دورف  دوخ  هاگیاج  زا  ربمایپ  .دش  دونـشخ  نم  زا  سپ  یلع 

تـساخرب ادـخ ، لوسر  رعاش  تباث ، نب  ناّسح  عقوم  نیا  رد  .دـندناوخ  یم  ینمؤم  نزو  درم  ره  يالومو  دوخ  يالوم  ار  واو  دـنتفگ 
هب طقف  وا  فورعم  هماـکچ  زا  .دیـشخب  ینادواـج  گـنر  نآ  هبو  تخیر  هوکـش  اـب  يرعـش  بلاـق  رد  ار  یخیراـت  گرزب  هعقاو  نیاو 

دوخ زا  سپ  ناـنآ  ییاـمنهارو  مدرم  ییاوـشیپ  هب  ار  وـت  نم  هک  زیخرب  : دوـمرف یلع  ترـضح  هب  ربماـیپ  میزادرپ : یم  تیب  ود  همجرت 
نم هک  سک  ره.مدیزگرب 
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هچنآ ( 2) .دیـشاب یلع  یعقاو  نارادتـسودو  نیتسار  ناوریپ  زا  تسا  مزال  امـش  رب  مدرم ! .تسا  وا  يـالوم  زین  یلع  متـسه ، وا  يـالوم 
نیا هعیش  ياهباتک  رد  .تسا  هدش  دراو  ننست  لها  نادنمشناد  كرادم  رد  هک  دوب  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  هصالخ  تفای  شراگن 

رت هدرتسگ  روط  هب  هعقاو 

--------------------------

(. هیآ 3 هدئام ، هروس  (.) ًانید َمالسإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  یتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َموَْیلَا   . ) 1

ًاِیلاُوم قْدِص  َعاْبتَأ  َُهل  اُونوُکَف  ًایِداهَو ***  ًامامِإ  يِدَْعب  ْنِم  َُکتیِضَر  هُِّیلَو  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنْمَف  ِینَّنِإَف ***  ُِّیلَع  ای  ُْمق  َُهل  َلاقَف   . 2

هحفص 140 -------------------------- 

هک دـنک  یم  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یحورـشم  هبطخ  ( 1  ) جاجتحا باتک  رد  یـسربط  موحرم  .تسا  هدـش  نایب 
دوش یمن  شومارف  زگره  ریدغ  هعقاو  .دننک  هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع 

هبو اهلد  رد  هدـنز  تروص  هب  راـصعاو ، نورق  ماـمت  رد  ریدـغ  یخیراـت  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هناـمیکح  هدارا 
زا خیراتو  مالکو  ثیدحوریسفت  ياهباتک  رد  یمالسا  ناگدنـسیون  ینامزو  رـصع  ره  ردو  دنامب  بتکو ، دانـسا  رد  بوتکم  تروص 

راکنا لباق  ریغ  لیاضف  زا  ار  نآو  دـنهد  نخـس  داد  نآ  هراب  رد  هباطخو  ظعو  سلاجم  رد  یبهذـم  ناگدـنیوگو  دـنیوگب  نخـس  نآ 
دنا هتفرگ  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  يرایـسب  ناگدنیارـسو  ارعـش  هکلب  ناگدـنیوگو ، ابطخ  اهنت  هن  .دنرامـشب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

هب ار  تاعطق  نیرتیلاعو  دـنا  هتخاس  لعتـشم  تیالو  بحاص  هب  تبـسن  صالخا  زاو  هثداح  نیا  هنیمز  رد  لّمأت  زا  ار  دوخ  یبدا  قوذو 
دادـیور نوچمه  یخیرات  هعقاو  رتمک  تهج ، نیا  زا  .دـنا  هداـهن  راـگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم  ياـهنابز  هبو  نوگاـنوگ  ياـه  تروص 

هجوت دروم  ریدغ 
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رد هزادـنا  نیا  اتو  تسا  هتفرگ  رارق  سیون ، هریـسو  خّرومو  رعاشو  بیطخو  فوسلیفو  مّلکتمورّـسفمو  ثّدـحم  زا  ّمعا  نادنمـشناد ،
هعقاو نیا  هراب  رد  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  لوزن  ثیدـح ، نیا  ندوب  ینادواج  للع  زا  یکی  .تسا  هدـش  لوذـبم  تیانع  نآ  هراب 

رد یمالـسا  هعماج  .دش  دهاوخن  وحم  اهرطاخ  زاو  دوب  دـهاوخ  یقاب  زین  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا  یقاب  نآرق  هک  يزور  اتو  ( 2) تسا
رد هک  ار  یمـسارمو  دنریگ  یم  دیع  ار  زور  نیا  زین  نونکا  مه  نایعیـشو  دنا  هدرمـش  یم  یبهذم  دایعا  زا  یکی  ار  نآ  هنیرید  راصعا 

یمالسا دایعا  رگید 

--------------------------

.فجن پاچ  ، 71 _ 84 صص ج1 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

.هدئام هروس  تایآ 3و 67   . 2

هحفص 141 -------------------------- 

مارحلا هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  خیرات  هب  هعجارم  زا  .دنهد  یم  ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دنراد  یم  اپرب 
رد : دیوگ یم  رـصنتسملا  نب  یلعتـسُم  هراب  رد  ناکَّلخ  نبا  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدوب  فورعم  ریدغ  دـیع  زور  مان  هب  ناناملـسم  نایم  رد 

هراب رد  يدـیبُعلاو  ( 1) .دـندرک تعیب  وا  اـب  مدرم  تسا  مارحلا  هّـجحلا  يذ  مهدـجه  زور  هـک  ریدـغ  دـیع  زور  رد  يرجه  لاس 487 
بـش نیا  .تشذگرد  هک  دوب  هدنام  یقاب  هّجحلا  يذ  هام  رخآ  هب  بش  هدزاود  يرجه ، لاس 487  رد  يو  : دسیون یم  هّللاب  رصنتسملا 

يدوعسم هکلب  دمان ، یم  ریدغ  دیع  بش  ار  بش  نیا  ناکّلخ  نبا  اهنت  هن  ( 2) .تسا ریدغ  دیع  بش  هّجحلا ، يذ  مهدجه  بش  نامه 
زاب ریدغ  زور  دوخ  هب  یمالسا  دیع  نیا  هشیر  .دنا  هدرمش  یمالسا  تّما  نایم  رد  فورعم  ياهبـش  زا  ار  بش  نیا  زین  ( 4) یبلاعثو ( 3)

نآ رد  اریز  ددرگ ، یم 
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دنوش دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع رب  هک  داد  روتسد  دوخ ، نارسمه  هب  هکلب  راصناو ، نیرجاهم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زور 
دنداد تسد  یلع  اب  هک  نیرجاهم  زا  یناسک  نیتسخن  : دیوگ یم  مقرا  نب  دیز.دنیوگب  کیربت  یگرزب  تلیضف  نینچ  دروم  رد  وا  هبو 
نیمه یخیراـت  دادـیور  نیا  تیمها  رد  .تشاد  همادا  برغم  اـت  تعیبو  کـیربت  مسارمو  دـندوب  ریبزو  هحلط  ناـمثع ، رمع ، رکبوـبا ،
هورگ نآ  زا  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  بلطم  نیا  هتبلا  .دـنا  هدرک  لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  یباحـص  رفن  هدودـص  هک  تسا  یفاک  هزادـنا 
.دروخ یم  مشچ  هب  نت  هد  ودص  مان  نّنـست  لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  اهنت  هکلب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  هثداح  دادـعت  نیمه  اهنت  دایز 

زا يدایز  هورگ  یلو  درک ، ءاقلا  يرفن  رازه  دـص  عاـمتجا  رد  ار  دوخ  نانخـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  تسا  تسرد 
خیرات دنا  هدرک  لقن  ار  هعقاو  نیا  هک  زین  نانآ  زا  یهورگ  .تسا  هدشن  لقن  یثیدح  نانآ  زاو  دـندوب  زاجح  تسد  رود  طاقن  زا  نانآ 

ام تسد  هب  هدرک  جرد  مه  رگاو  تسا  هدشن  نآ  جرد  هب  قفوم 

--------------------------

ص 223. ، 2 جو ص 60  ج1 ، نایعألا ، تایفو   . 1

ص 223. ، 2 جو ص 60  ج1 ، نایعألا ، تایفو   . 2

ص 822. فارشالاو ، هیبنتلا   . 3

ص 511. بولقلا ، رامث   . 4

هحفص 142 -------------------------- 

ثیدح نایوار  .دنا  هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ ، زا  نت  هنو  داتشه  تسا ، ناعبات » » رصع هک  يرجه ، مّود  نرق  رد  .تسا  هدیـسرن 
هدروآ دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  نانآ  زا  نت  تصشو  دصیسو  دنتسه  ننست  لها  نادنمـشنادو  املع  زا  یگمه  دعب  ياهنرق  رد 

تّحص هب  يدایز  هورگو  دنا 
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نرق رد  راهچو ، تسیب  مجنپ  نرق  رد  هسو ، لهچ  مراهچ  نرق  رد  دنمـشناد ، ودو  دون  مّوس  نرق  رد  .دنا  هدرک  فارتعا  نآ  يراوتـساو 
مهدزاـی نرق  رد  هدراـهچ ، مهد  نرق  رد  هدزناـش ، مـهن  نرق  رد  هدـجه ، متـشه  نرق  رد  کـیو ، تـسیب  مـتفه  نرق  رد  تـسیب ، مـشش 

.دـنا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  دنمـشناد  تـسیب  مهدراـهچ  نرق  ردو  هدزاود  مهدزیـس  نرق  رد  هدزیـس ، مـهدزاود  نرق  رد  هدزاود ،
گرزب خروم  يربط ، .دنا  هتـشون  ییاهباتک  ًالقتـسم  نآ  دافمو  دانـسا  هراب  رد  هکلب  دنا  هدرکن  افتکا  ثیدـح  لقن  هب  اهنت  زین  یهورگ 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  قیرط  داتفه  زا  زواجتم  زا  ار  ثیدح  نیا  هتـشون ، ریدغلا » ثیدـح  قیرط  یف  هیالولا   » مان هب  یباتک  یمالـسا ،
دّمحم رکبوبا  .تسا  هدرک  لقن  نت  جنپو  دص  زا  ار  ثیدـح  نیا  تیالو »  » هلاسر رد  یفوک  هدـقع  نبا  .تسا  هدرک  لقن  ملـسو ) هلآو 

نوماریپ ًالقتـسم  هک  یناـسک  دادـعت  .تسا  هدرک  لـقن  قـیرط  جـنپو  تسیب  زا  ار  ثیدـح  نیا  یناـعج ، هب  فورعم  يدادـغب ، رمع  نب 
ياهباتک گرزب  هعقاو  نیا  هراـب  رد  هعیـش  نادنمـشناد  .تسا  رفن  شـشو  تسیب  دـنا  هتـشون  باـتک  یخیراـت  هعقاو  نیا  تایـصوصخ 

دهاجم همّالع  یمالـسا  یمان  هدنـسیون  ياناوت  هماخ  هب  هک  تسا  ریدـغلا »  » یخیرات باتک  همه  زا  رتعماج  هک  دـنا  هتـشون  يا  هدـنزرا 
هدافتـسا فیرـش  باتک  نیازا  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ماما  یناگدـنز  زا  شخب  نیا  ریرحت  ردو  تسا  هتفای  شراگن  ینیما  هّللا  هیآ  موحرم 

.دمآ لمع  هب  یناوارف 

زا لبقو  مَّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلـص  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یگدنز  ( 319_ 143  ) مراهچ شخب 
تفالخ

لوا لصف 

لّوا لصف 

توکس لاس  جنپو  تسیب 

دوب تایح  دیق  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ ربمایپ  هک  يزور  ات  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما یناگدنز  هدمع  ثداوح  یسررب 
تفرگن ماجنا  لماک  شهوژپو  هدرتسگ  یسررب  شخب  نیا  رد  دنچره.دیسر  نایاپ  هب 
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رارق مود  هجرد  رد  تیمها  رظن  زا  یلو  هدوب  وربور  اهنآ  اب  هرود  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  ییاهدادیورو  ثداوح  زا  يرایـسبو 
ترـضح نآ  نامیا  يراوتـساو  حور  تمظع  هدننک  وگزاب  ای  ماما  تیـصخش  هدنزاس  هک  گرزب  ياهدادیور  اّما  دنام ، هتفگان  هتـشاد 

رد هک  تسا  نآ  تقو  نونکا  .میدش  انشآ  يّدح  ات  يو  یقالخا  يایاجـسو  یناسنا  لیاضف  اب  نآ  لالخ  ردو  دش  نایب  بیترت  هب  هدوب 
هس لحارم  میزادرپب : یـسررب  هب  تسا ، ترـضح  نآ  یناگدنز  شخب  نیمراهچ  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما یناگدنز  زا  يرگید  شخب 

ناوـنع هب  هاـتوک  تّدـم  نیا  رد  ماـماو  تفرگ  ار  وا  ياـهبنارگ  رمع  زا  لاـس  هسو  یـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یگدـنز  هناـگ 
ربمایپ گرم  زا  سپ  يدرف  چـیه  مالـسا  هزوح  ردو  دـش  هتخانـش  مالـسا  هرهچ  نیرت  هدنـشخردو  ربهر  نیرتیلاعو  نامرهق  نیرتگرزب 

هب نایاونیب  هب  کمکو  تاـساومو  ادـخ  هار  رد  شـشوکو  داـهجو  شنادو  ملعو  اوقتو  تلیـضف  رظن  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
تدومو رهمو  يزابناجو  يراکادفو  ینامرهقو  تعاجش  زا  نخس  نمیو ، زاجح  زا  ّمعا  اج ، همه  ردو  دوبن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هبترم 

.دوب یلع  هب  ربمایپ  دیدش 

هحفص 146 -------------------------- 

مالـسا روحم  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسیاـب  یم  ًاتدـعاقو  اذـه  یلع 
رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما اریز.میبای  یم  ار  نآ  فالخ  مینز  یم  قرو  ار  خـیرات  تاحفـص  یتقو  اّما  .دـشاب  یمالـسا  هعماج  لقث  زکرمو 

روط هب  عاـمتجا  هنحـص  زا  دوب  هدـش  داـجیا  هک  یـصاخ  طیارـش  رثا  رب  دوب ، نرق  عبر  دودـح  رد  هک  دوخ ، یگدـنز  هرود  نیمراـهچ 
هب عامتجا  رد  هنو  درک  تکرش  يداهج  رد  هن  .درک  رایتخا  توکسو  تفرگ  هرانک  یّصاخ 
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ینالوط يریگ  هشوگو  توکس  نیا  .تخادرپ  دارفا  یگدنزاسو  يدرف  فیاظو  هبو  درک  ماین  رد  ریـشمش.تفگ  نخـس  یمـسر  روط 
رامش هب  ناناملسم  يارب  یگرزب  نکرو  مالـسا  ناهج  صخـش  نیمّودو  تشاد  رارق  عامتجا  نتم  رد  هتـشذگ  رد  هک  یتیـصخش  يارب 

اب ار  دوخو  دوش  ّطلـسم  شیوخ  رب  هک  تساوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  یگرزب ، حور  .دوبن  ناسآو  لهـس  تفر  یم 
هـصالخ ریز  روما  رد  هرود  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهتیلاعف  .دهد  قیبطت  تشاد  داضت  قباس  عضو  اب  رظن  ره  زا  هک  دیدج  عضو 

داّجس ماما  هک  اجنآ  ات  دوب ; مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دننام  یتیـصخش  نأش  رد  هک  یتروص  هب  مه  نآ  ادخ ، تدابع  _ 1 دش : یم 
تالکشم لحو  نآرق  ریـسفت  .تسناد 2 _ یم  زیچان  دوخ  راوگرزب  ّدـج  ياهتدابع  ربارب  رد  ار  دوخ  زیگنا  تفگـش  دّـجهتو  تداـبع 

هب خساپ  .تفر 3 _ یم  رامش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  سپ  مالـسا  رّـسفم  نیرتگرزب  هک  ساّبع ، نبا  دننام  ینادرگاش  تیبرتو  تایآ 
هلآو هـیلع  هللا  یلــص   ) ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ  هـک  نایحیــسمو  ناـیدوهی  صخـألاب  رگید ، لـحنو  لـلم  نادنمــشناد  ياهــشسرپ 
هیلع  ) یلع ترـضح  زج  ییوگخـساپ  هک  دندرک  یم  حرطم  یتالاؤسو  دندش  یم  هنیدم  راپـسهر  مالـسا  هراب  رد  قیقحت  يارب  ( ملـسو

( مالسلا هیلع   ) ماما هلیسو  هب  ألخ  نیا  رگا  .دندرک  یمن  ادیپ  دوب ، نشور  شنانخس  لالخ  زا  لیجناو  تاروت  رب  وا  ّطلست  هک  مالسلا ،)
یم عطاقو  نشور  ياهخـساپ  تالاؤس  هیلک  هب  ماما  هک  یماگنهو  .دش  یم  يدیدش  یگتـسکشرس  راچد  یمالـسا  هعماج  دش  یمن  رپ 

طاسبنا داد 

هحفص 147 -------------------------- 

مکح نایب  .دمآ 4 _ یم  دیدپ  دندوب  هتسشن  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ياج  رب  هک  ییافلخ  هرهچ  رد  یمیظع  یگتفکشو 
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یلص  ) یمارگ ربمایپ  زا  یثیدحو  دیجم  نآرق  رد  یّصن  اهنآ  دروم  ردو  تشادن  هقباس  مالسا  رد  هک  روهظون  ياهدادیور  زا  يرایـسب 
یتیـصخش هباحـص  نایم  رد  رگاو  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یگدنز  ساّسح  روما  زا  یکی  نیا  .دوبن  تسد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

هب اهنآ  ِنیرتانشآو  تّما  ِنیرتاناد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  قیدصت  هب  هک  دوبن ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دننام 
.دـنام یم  یقاب  روک  هرگو  لحنیال  هدـقع  تروص  هب  مالـسا  ردـص  رد  لئاسم  زا  يرایـسب  تفر ، یم  رامـش  هب  يروادو  اضق  نیزاوم 

ناس هب  یموصعمو  هاگآ  ماما  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  درک  یم  باجیا  روهظون  ثداوح  نیمه 
ياهـشیارگ زا  ار  تّما  وا  هدرتسگو  عیـسو  ملع  هتـشاد ، یفاـک  ّطلـست  مالـسا  عورفو  لوصا  ماـمت  رب  هک  دـشاب  مدرم  ناـیم  رد  ربماـیپ 

زج ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارای  مامت  قیدصت  هب  گرزب ، تبهوم  نیاو  دراد  زاب  نامگو  سایق  هب  لمعو  بولطمان 
زا يو  بلاجو  يراکتبا  ياه  هدافتـساو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياـهیرواد  زا  یتمـسق  .دوبن  یـسک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  رد 
اب تالکشم  زا  يا  هراپو  یسایس  لئاسم  رد  تفالخ  هاگتسد  هک  یماگنه  _ 5 ( 1) .تسا سکعنم  خیراتو  ثیدح  ياهباتک  رد  تایآ 
رب نانآ  هار  رس  زا  ار  تالکشم  یـصاخ  ینیب  عقاو  اب  هک  دوب  دامتعا  دروم  رواشم  هناگی  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دش ، یم  وربور  تسب  نب 

تیبرت .تسا 6 _ هدـش  لقن  خـیرات  ياهباتکردو  هغالبلا  جـهن  رد  اه  هرواشم  نیا  زا  یخرب.درک  یم  نّیعم  ار  راک  ریـسمو  تشاد  یم 
فّرصتو يربهر  وترپ  رد  ات  دنتشاد ، كولسو  ریس  يارب  يا  هدامآ  حورو  كاپ  ریمض  هک  یهورگ  شرورپو 
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تالامک ياه  هّلق  دنناوتب  ( مالسلا هیلع   ) ماما يونعم 

--------------------------

.تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  هک  هتشون  ناونع  نیا  تحت  یباتک  يرتشوش  یقت  دّمحم  خیش  ياقآ  ردقیلاع  ققحم   . 1

هحفص 148 -------------------------- 

نیمأت يارب  شـشوکو  راک  .دـننیبب 7 _ ینطاب  مشچو  لد  هدـید  اب  دـید  ناوت  یمن  رهاظ  هدـید  اب  هک  ار  هچنآو  دـننک  حـتف  ار  يونعم 
یم جارختـسا  تانقو  درک  یم  ثادحا  غاب  دوخ  تسد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  اجنآ  ات  ناگدنامردو ; نایاونیب  زا  يرایـسب  یگدنز 
.دوب نرق  عبر  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  اما م( ریگمـشچ  ياهتیلاعفو  اهراک  لوصا  اهنیا  .درک  یم  فقو  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  سپـسو  دومن 

، هدادن ینایاش  تیمها  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یگدنز  زا  شخب  نیا  هب  مالـسا  گرزب  ناسیون  خیرات  هک  تفگ  فسأت  لامکاب  دیاب  یلو 
هب یتقو  نانآ  هک  یلاح  رد  .دنا  هدرکن  طبـض  تسرد  هرود  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یگدنز  تایئزجو  تایـصوصخ 

ار يزیچ  هک  دـنیوگ  یم  نخـس  هدرتـسگ  روـط  هبو  تـقد  هـب  ناـنچنآ  دـنوش  یم  دراو  ساـبع  ینبو  هـیما  ینب  ناـیاورنامرف  یگدـنز 
ماهبا زا  يا  هلاه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هلاس  جـنپو  تسیب  یگدـنز  تایـصوصخ  هک  تسین  فسأت  ياج  اـیآ  .دـننک  یمن  راذـگورف 
تقد لامک  اب  ار  یـسابع  يافلخو  ناورمو  هیواعم  نادنزرف  شونو  شیع  سلاجم  رگتیانج  ناگدنـسیون  ای  راکافج  خیرات  یلو  دـشاب 
هدـش یم  لدـبو  در  نارگـشمارو  اـفلخ  ناـیم  هک  ار  يوـغل  نانخـسو  دـندناوخ  یم  سلاـجم  نیا  رد  هـک  ار  يراعـشاو  دـننک  طـبض 

تمسق نیا  اهنت  هن  دننک !؟ جرد  دوخ  ياهباتک  رد  مالـسا ، خیرات  ناونع  هب  هداتفا ، یم  ورف  اهنآ  زا  هدرپ  بش  لد  رد  هک  ار  ییاهزارو 
، دنا هدرک  میظنت  ار  اهنآ  یگدنز  زا 
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هقوشعمو نانز  شیارآ  هوحنو  رویزو  رز  تایـصوصخو  مانغاو  ماشحا  دادـعتو  نازادرپراکو  نانیـشن  هیـشاح  یگدـنز  تایئزج  هکلب 
يزاـبناج رگا  هک  ناـنامه  دنـسر ، یم  قـح  نادرمو  ادـخ  ياـیلوا  یگدـنز  حرـش  هـب  یتـقو  یلو  .دـنا  هدرک  ناـیب  زین  ار  ناـنآ  ياـه 

نانآ هماخ  رب  ییوگ  دنریگب ، تسد  رد  ار  تدایـسو  تفالخ  مامز  دنتـسناوت  یمن  تقایل  یب  هورگ  نیا  زگره  دوبن  ناشیا  يراکادـفو 
هحفص 149 .دنناسرب  نایاپ  هب  تعرس  هب  ار  خیرات  زا  لصف  نیا  دنهاوخ  یم  ناباتش  يرذگهر  نوچمهو  دنا  هتسب  ریجنز 

دروخ یم  قرو  گرب  نیتسخن 

هیلع  ) ماـما هنیـس  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ  كرابمرـس  هک  دروـخ  قرو  يا  هظحل  رد  لـصف  نیا  گرب  نیتـسخن 
(1) دوخ یخیرات  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  ار  هعقاو  نیا  نایرج  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  .تسویپ  تیدبا  هب  وا  حورو  دوب  مالـسلا )

زگره نم  هک  دنراد  رطاخ  هب  دنتسه  وا  یگدنز  خیرات  ناظفاح  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  دهد : یم  حرـش  نینچ 
ناج زا  دنداهن ، یم  بقع  هب  ماگو  دندرک  یم  رارف  نانامرهق  هک  نمشد  اب  داهج  رد  .ما  هدرکن  یچیپرـس  وا  ربمایپو  ادخ  زا  يا  هظحل 

ربو دوب  نم  هنیس  رب  شرس  هک  یلاح  رد  درپس  ناج  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .مدرکن  غیرد  ادخ  ربمایپ  هار  رد  شیوخ 
ارم ناگتـشرفو  مداد  لسغ  ار  وا  ندب  هاگنآ  .مدیـشک  ما  هرهچرب  تسد  كّربت  يارب  نمو  دـش  ادـج  وا  ندـب  زا  ناج  نم  تسد  يور 

ّبترم دندناوخ  یم  زامن  ربمایپ  دسج  رب  هک  نانآ  همهمهودنتفر  یم  الاب  یهورگ  هدمآ  دورف  ناگتشرف  زا  یهورگ  .دندرک  یم  يرای 
چیه .میداهن  دوخ  هاگمارآ  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دیسر ; یم  شوگ  هب 
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یلص  ) ربمایپ تشذگرد  .تسین  رت  هتـسیاشو  رتراوازـس  وا  هب  نم  زا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ گرمو  تایح  لاح  رد  سک 
تلحر زا  سپ  .تشاد  او  هناـیفخمو  زوـمرم  ياهـشالت  هب  ار  رگید  یهورگو  درب  ورف  توکـس  رد  ار  یهورگ  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا 

رمع بناج  زا  ربمایپ  تافو  بیذکت  عوضوم  دندش  وربور  نآ  اب  ناناملسم  هک  يا  هعقاو  نیتسخن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
سابع هچره.درک  یم  دـیدهت  تسا  هدـش  توف  ربمایپ  دـنتفگ  یم  هک  ار  يدارفاو  دوب  هدرک  اپرب  ربمایپ  هناخ  ربارب  رد  ییاغوغ  وا  ! دوب

رد هک  رکبوبا  وا  تسود  هکنیا  ات  .داتفا  یمن  ّرثؤم  دندرک  یم  توالت  دوب  ربمایپ  گرم  ناکما  زا  یکاح  هک  ار  یتایآ  موتکم  ّما  نباو 
دندوب هدرک  توـالت  زین  نارگید  وا  زا  لـبق  هک  ( 2  ) يا هیآ  ندناوخ  اب  دـش  هاگآ  ارجام  زا  نوچو  دـمآ  درب  یم  رـس  هب  هنیدـم  نوریب 

ار رمع 

--------------------------

(...«. ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِباحْصَأ  ْنِم  َنوُظِفْحَتْسُْملا  َِملَع  ْدََقل  :» هبطخ 192 هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

(. دنریم یم  زین  نارگیدو  يریم  یم  یم  وت  ()= َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  :) رمز هروس  هیآ 30   . 2

هحفص 150 -------------------------- 

باحصا زا  یهورگو  دش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ لسغ  لوغشم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  یماگنه  درک ! شوماخ 
یم هدامآ  ربمایپ  رّهطم  دـسج  رب  زامن  ندـناوخ  يارب  ار  دوخو  دـندوب  نفکو  لسغ  نتفای  نایاپ  راـظتنا  ردو  دـندرک  یم  کـمک  ار  وا 

رد راک  هتشر.دش  اپرب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  يارب  نیـشناج  باختنا  تهج  هب  هدعاس  ینب  هفیقـس  لاجنج  دندرک 
زا دندوب  نارجاهم  زا  هک  هدیبعوباو  رمعو  رکبوبا  یتقو  اّما  دوب ، راصنا  تسد  رد  هفیقس 
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هبو دـندرک  كرت  دـش  یم  هدامآ  لسغ  يارب  هک  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دـسج  دـندش  هاـگآ  ینمجنا  نینچ  ییاـپرب 
باختنا هّللا  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  يأر  جنپ  اب  رکبوبا  دروخو  دز  ًانایحاو  یظفل  ياهلادج  زا  سپو  دنتسویپ  هفیقس  رد  راصنا  نمجنا 

( مالـسلا هیلع  ) ماـما هک  رادو  ریگ  نیا  رد  ( 1) .دـندوبن هاگآ  وا  باـختنا  زا  رفن ، هس  نآ  زج  نارجاـهم ، زا  يدـحا  هک  یلاـح  رد  دـش ،
یـسایس ّمش  هک  نایفـسوبا  دوب ، لوغـشم  دوـخ  راـک  هب  زین  هفیقـس  نمجناو  دوـب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زیهجت  لوغـشم 

ات هدب  ار  تتسد  : تفگ هبو  دز  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هناخ  رد  ناناملسم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  روظنم  هب  تشاد  يدنمورین 
اب فانم  دبع  نادنزرف  زا  يدحا  منک  تعیب  وت  اب  نم  هاگره  هک  مراشفب ، ناناملسم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وت  تسدو  منک  تعیب  وت  اب  نم 

ماجنارـسو دـنک  یمن  فّلخت  وت  تعیب  زا  شیرق  زا  یـسک  دـننک  تعیب  وت  اب  فانم  دـبع  نادـنزرف  رگاو  دزیخ ، یمنرب  تفلاخم  هب  وت 
زا نوچو  درک  یقلت  یتیمها  یب  اب  ار  نایفسوبا  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یلو.دنریذپ  یم  ییاورنامرف  هب  ار  وت  برع  همه 

، نآ لبق  ای  نایفسوبا  داهنشیپ  اب  نامزمه  .متسه  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زیهجت  لوغـشم  ًالعف  نم  : دومرف دوب  هاگآ  وا  ّتین 
زا ترضح  نآ  یلو  دراشفب ، تعیب  ناونع  هب  ار  دوخ  هداز  ردارب  تسد  هک  تساوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زا  زین  سابع 

--------------------------

فیلأت مالـسا  رد  یئاوشیپ  تّما و  يربهر  باتک  هب  دـمآ  راک  يور  يأر  جـنپ  اب  رکبوبا  هنوگچ  هکنیاو  هفیقـس  هچخیرات  هراب  رد   . 1
نآ رد  نوچ  .دییامرف  هعجارم  هدنراگن  ياه 
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.میدرک هاتوک  ار  نخس  نماد  اجنیا  رد  میا ، هتفگ  نخس  هدرتسگ  روط  هب  هفیقس  هعجاف  نوماریپ  باتک  ود 

هحفص 151 -------------------------- 

نایرج مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دیـسر  نانآ  شوگ  هب  ریبکت  يادص  هک  تشذگن  يزیچ  .دیزرو  عانتما  زین  وا  داهنـشیپ  نتفریذپ 
تعیب وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  هک  متفگن  ؟ دنیوج یم  تقبـس  وت  رب  تعیب  ذخا  رد  نارگید  هک  متفگن  : تفگ ساّبع  .دیـسرپ  سابع  زا  ار 

؟ دوب هنانیب  عقاو  نایفسوباو  سابع  داهنشیپ  ایآ  .دنتسج  تقبس  وت  رب  نارگیدو  يدشن  رضاح  وت  یلو  منک ؟

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تشذـگرد  زا  سپ  هلـصافالبو  دـش  یم  ساـبع  داهنـشیپ  میلـست  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هکناـنچ 
اریز.دش یمن  لیکشت  ًاساسا  ایو  دروخ  یم  مه  هب  هفیقس  عامتجا  ًامّلسم  درک ، یم  توعد  تعیب  يارب  ار  اهتیصخش  زا  یهورگ  ( ملسو

دوب یـصاخ  هورگ  هب  ّقلعتم  هک  کـچوک  طـیحم  کـی  رد  ار  یمالـسا  تفـالخ  مهم  هلئـسم  هک  دـندرک  یمن  تأرج  زگره  نارگید 
رفن دنچ  یصوصخ  تعیبو  ربمایپ  یمومع  داهنـشیپ  لاح ، نیا  اب  .دننک  باختنا  يرادمامز  يارب  يأر  دنچ  اب  ار  يدرفو  دنزاس  حرطم 
هراب رد  هک  درک  یم  ار  يرواد  نامه  تعیب  نیا  هراب  رد  خـیراتودوب  ینیب  عقاو  زا  رود  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  اب  اهتیـصخش  زا 

صوصنم ّیلو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ای  : دوبن یلاخ  لاـح  ود  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يرادـمامز  اریز.تسا  هدرک  رکبوبا  تعیب 
ادیدناکو تفالخ  يارب  يأر  ذخاو  تشادـن  نتفرگ  تعیب  هب  يزاین  تسخن ، تروص  رد.دوبن  ای  دوب  دـنوادخ  بناج  زا  هدـش  نییعتو 

بـصنم يارجم  زاار  تفالخ  عوضومو  دـش  یم  هدرمـش  یهلا  نییعت  هب  ییانتعا  یب  عون  کی  بصنم  نیا  لاغـشا  يارب  دوخ  نتخاـس 
نییعت ادخ  فرط  زا  دیاب  رادمامز  هکنیاو  یهلا 
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ماقم ظفح  يارب  نیب  تقیقحو  نمادـکاپ  درف  کی  زگرهو  داد ; یم  رارق  یباـختنا  ماـقم  کـی  ریـسم  ردو  تخاـس  یم  جراـخ  ددرگ 
، مّود ضرف  رد.موصعم  ماما  هب  دسر  هچ  دراذگ ، یمن  تیعقاو  يور  یـشوپرسو  دنز  یمن  تسد  تقیقح  فیرحت  هب  دوخ  تیعقومو 

رای نیرت  یمیمصو  تفرگ  رکبوبا  تفالخ  هک  تفرگ  یم  ار  گنا  گنر و  نامه  تفالخ  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  باختنا 
زا سپ  مّود ، هفیلخ  وا ،

هحفص 152 -------------------------- 

يراک يرادـمامز  يارب  رکبوبا  باـختنا  ینعی  ( 1 «.) اهَّرَـش ُهّللا  یَقَو  ًهَْتلَف  رَْکب  ِیبَأ  ُهَْعَیب  َْتناک  :» تفگ رکبوبا  باـختنا  هراـب  رد  اهتدـم 
رظنو تشادن  ّتین  نسح  نیرتکچوک  دوخ  داهنشیپ  رد  نایفسوبا  هکنیا  رتمهم  همه  زا  .تشاد  زاب  ار  شّرش  دنوادخ  هک  دوب  هنالوجع 

نارود هـب  برع  ندـینادرگزابو  دوـلآ  لِـگ  بآ  زا  هدافتـساو  ناناملـسم  ناـیم  رد  شکمـشکو  یگتـسدودو  فـالتخا  داـجیا  زج  وا 
ترضح نآ  حدم  رد  دنچ  يراعشاو  دش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هناخ  دراو  يو  .دوبن  مالسا  ياپون  لاهن  ندناکـشخو  تیلهاج 

رد يدَـعو  ْمیَت  ياه  هلیبق  ًاصوصخم  مدرم ، ات  دینکـشب  ار  توکـس  مشاه ! نادـنزرف  تسا : ریز  رارق  هب  نآ  تیب  ود  همجرت  هک  دورس 
یگتسیاش یسک  یلع  ترـضح  زج  نآ  ياربو  تسامـش  يوس  هبو  امـش  هب  طوبرم  تفالخ  رما  .دنزودن  عمط  مشچ  امـش  مّلـسم  ّقح 

لها ام  هک  یتسه  يراک  یپ  رد  وت  :» دومرفو درک  هراشا  وا  كاپان  ّتین  هب  هیانک  روط  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یلو  ( 2) .درادن
مالـسا هاوخدب  اهتّدم  وت.يرادـن  يرگید  فدـه  بوشآو  هنتف  زج  وت  : تفگودرک تمالم  ار  وا  یلع  دـسیون : یم  يربط  میتسین .» نآ 

هللا یلص   ) ربمایپ ینیشناج  هراب  رد  ار  ناناملسم  فالتخا  نایفـسوبا  ( 3) .تسین يزاین  وت  هدایپو  هراوسو  دنپو  تحیـصن  هب  ارم  .يدوب 
هیلع
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تفایرد یبوخ  هب  ملسو ) هلآو 

--------------------------

ص 308. ج4 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 205 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 87: هعیفرلا ، تاجردلا   . 2

ُمُْکَیلِإَو ُمُکِیف  ّالِإ  ُْرمَألا  امَف  ْمُکِیف ***  َساّنلا  اوُمِعُْطت  مِشاه ال  ِیَنب 

ِّیلَع نَسَح  ُوبَأ  ّالِإ  اَهل  َْسَیلَو  ّيِدَع ***  ْوَأ  َهَّرَم  ِنبا  ِْمیَت  امَّیِس  الَو 

ص 45. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 153 -------------------------- 

رد نایفسوبا  ( 1) .دزاـس شوماـخ  ار  نآ  دـناوت  یمن  يرگید  زیچ  نوخ  زج  هک  منیب  یم  یناـفوط  درک : یباـیزرا  نینچ  نآ  هراـب  ردو 
راتـشکو تشک  زج  ار  فالتخا  نافوط  دوبن  مشاه  ینب  نادناخ  یگتـشذگدوخ  زاو  يراکادـف  رگاو  دوب  بئاص  رایـسب  دوخ  یبایزرا 

زوت هنیک  هورگ  .دناشن  ورف  تسناوت  یمن  يزیچ 

هک میناوخ  یم  یلهاج  برع  خـیرات  رد  رگاو  دـندوب  فورعمو  روهـشم  يزوت  هنیکو  ییوجماقتنا  هب  یلهاج  برع  لیابق  زا  يرایـسب 
نوریب ماقتنا  رکف  زا  هاگ  چـیه  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  تسا  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  یگرزب  ياهدادـیور  هراومه  کـچوک  ثداوح 

نانچ اّما  دنتفای ، هرابود  يدلوتو  دندیـشک  تسد  هنالهاج  ياهتّنـس  زا  يدح  ات  مالـسا  وترپ  رد  نانآ  هک  تسا  تسرد  .دـندمآ  یمن 
ییوج ماقتنا  سح  هکلب  دشاب ; هدنامن  یقاب  نانآ  حور  يایاوز  رد  اهنآ  زا  يرثا  هدـش ، نک  هشیر  ًالماک  تاساسحا  عون  نیا  هک  دوبن 
تفالخ لاقتنا  رادفرطو  راصنا  دنمورین  درم  رذـنُم ، نب  بابُح  هک  تسین  تهج  یب  .دروخ  یم  مشچ  هب  شیبو  مک  زین  مالـسا  زا  سپ 

دـسح راک  نیا  ربو  میتسین  فلاخم  زگره  امـش  يرادـمامز  اب  اـم  تفگو : درک  مود  هفیلخ  هب  ور  هفیقـس  نمجنا  رد  راـصنا ، ههبج  هب 
تسد هب  روما  مامز  هک  میسرت  یم  نآ  زا  یلو  میزرویمن ،
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اریز میا ; هتشک  مالـسا  شرتسگو  كرـش  وحم  ياربو  گنج  ياه  هکرعم  رد  ار  نانآ  نارداربو  ناردپو  نادنزرف  ام  هک  دتفیب  يدارفا 
ًاعطق ام  عضو  دنریگ  رارق  راک  سأر  رد  دارفا  نیمه  هچنانچ.دنا  هدش  هتـشک  ام  ناناوجو  راصنا  نادنزرف  هلیـسو  هب  نارجاهم  ناگتـسب 

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دش  دهاوخ  نوگرگد 

--------------------------

.يرهوج هفیقسلا  باتک  زا  لقن  هب  ص 44  ج2 ، نامه ، ُمّدلا ;.» ّالِإ  اهؤِفُْطی  ًهَجاجَع ال  يرأل  ّینِإ   . » 1

هحفص 154 -------------------------- 

یماگنه .مدناوخ  یم  هرصب  بیقن  دیز  یبا  نبا  دزن  ار  يرهوج  زیزعلا  دبع  نب  دمحا  فیلأت  هفیقس »  » باتک يرجه  لاس 610  رد  نم 
هلمح رد  دیسرت  یم  نآ  زا  وا  هچنآو  دوب  هنالقاع  رایسب  بابح  ینیب  شیپ  تفگ : مداتـسا  دیـسر ، رذنم  نب  بابح  نخـس  هب  ثحب  هک 

زا ار  ردب  ناگتشک  نوخ  ماقتنا  هّیما  ینبو  داد  خر  تفرگرارق ، هرـصاحم  دروم  دیزی  نامرف  هب  رهـش  نیا  هک  هنیدم ، هب  هبقع  نب  ملـسم 
ربمایپ درک  یم  ینیب  شیپ  بابح  هک  ار  هچنآ  تفگو : درک  يروآ  دای  زین  ار  يرگید  بلطم  مداتـسا  سپـس  .دنتفرگ  راصنا  نادـنزرف 

یم اریز  دیـسرت ، یم  دوـخ  نادـناخ  هب  تبـسن  بارعا  زا  یخرب  يزوـت  هنیکو  ییوجماـقتنا  زا  زین  وا  .دوـب  هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  زین 
هک تسناد  یمو  تسا  هدـش  هتخیر  مشاه  ینب  ناناوج  هلیـسو  هب  داهج  ياه  هکرعم  رد  ناشیا  ناگتـسب  زا  يرایـسب  نوخ  هک  تسناد 

نیا زا  .دزیگنارب  تلاـسر  نادـناخ  نادـنزرف  نوـخ  نتخیر  هب  ار  ناـنآ  يزوـت  هنیک  اـسب  هچ  دـشاب  نارگید  تسد  رد  راـک  ماـمز  رگا 
هک یماقمو  تیعقوم  رثا  رب  ات  دومن  یم  یفرعم  تّما  رادمامزو  ّیصو  ار  واو  درک  یم  شرافس  یلع  هراب  رد  ًابترم  تهج ،
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ار ثداوح  ریـسم  ریدـقت  درک ; ناوت  یم  هچ  اّما  ...دـنامب  نوصم  يو  تیب  لـها  نوخو  یلع  نوخ  تشاد  دـنهاوخ  تلاـسر  نادـناخ 
ياهنوخ هچو  دش  دوشب  دیابن  هچنآو  دیشوپن  دوخ  هب  لمع  هماج  ربمایپ  رظنو  تفرگ  رارق  نارگید  تسد  رد  راکو  تخاس  نوگرگد 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ ام ، هدیقع  هب  اریز  تسین ، حیحص  هعیش  رظن  زا  هرـصب  بیقن  نخـس  هچرگ  ( 1) .دنتخیر وا  نادـناخ  زا  هک  یکاپ 
هیلع  ) یلع ترـضح  باختنا  تلعو  درک  نییعتو  بصن  تما  ییاوشیپ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ادخ  نامرف  هب  ملـسو ) هلآو 

مهارف وا  يارب  ار  یتیعقومو  ماقم  نینچ  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  یگتسیاش  هکلب  دوبن ، شتیب  لهاو  وا  نوخ  ظفح  مالسلا )
زگره دوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نادناخ  تسد  رد  روما  مامز  رگا.تسا  حیحـص  ًالماک  وا  لیلحت  لاح ، نیع  رد  اّما ، تخاس ;

ماما نادنزرف  راتشکو  البرک  رابفسا  ثداوح 

--------------------------

ص 53. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 155 -------------------------- 

امن ناملـسم  تشم  کی  تسد  هب  تلاسر  نادـناخ  كاپ  نوخو  داد  یمن  خر  ساّبع  ینبو  هّیما  ینب  نادّالج  هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع  )
ینعم رپ  توکس  .دش  یمن  هتخیر 

یبیجع نارحب  اب  ار  تلاسر  نادناخو  یمالسا  هعماج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تلحر  هک  تسین  وگو  تفگ  ياج 
رو هلعـش  ییاورنامرفو  تفالخ  عوضوم  رـس  رب  ناناملـسم  ناـیم  یلخاد  گـنج  شتآ  هک  تفر  یم  نآ  میب  هظحلرهو  تخاـس  وربور 

تـضهن .دـندرگزاب  یتسرپ  تبو  تیلهاج  رـصع  هب  ناملـسم  هزات  برع  لیابقو  دـیارگ  لـالحنا  هب  یمالـسا  هعماـج  ماجنارـسو  دوش 
نآ مدرم  زا  يا  هظحالم  لباق  تیرثکاو  هدرکن  خوسر  اهلد  رد  نآ  ياه  هشیر  زونه  هک  دوب  يداینبون  لاهنو  ناوج  تضهن  مالسا ،
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زا ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يافو  اب  نارای  زا  يرایسبو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زونه  .دندوب  هتفریذپن  لد  میمـص  زا  ار 
نیا .دنتخادنا  هار  هب  يرایسب  لاجنجو  راجو  دندش  تفالخ  یعّدم  باحصا  زا  هورگ  ود  هک  دندوب  هدشن  غراف  ربمایپ  نیفدتو  لیسغت 
درگ مه  رود  هدعاس  ینب  هفیقـس  مان  هب  یلحم  رد  نارجاهم  زا  شیپ  هک  جرزخ ، هریت  هژیو  هب  راصنا ، _ 1 زا : دندوب  ترابع  هورگ  ود 

رد نوچ  یلو.دنزاس  ربمایپ  نیـشناج  ار  واو  دنراپـسب  نایجرزخ  سیئر  هدابع  نب  دعـس  هب  ار  راک  مامز  هک  دـنتفرگ  میمـصتو  دـندمآ 
یّلک هب  جرزخو ، سوا  ياه  هریت  ًاصوصخم  راصنا ، لیابق  نایم  هنیرید  ياـه  هنیک  زونهو  دوبن  هملک  تدـحو  راـصنا  ياـه  هریت  ناـیم 
دوب جرزخ  زا  هک  دعـس  ییاوشیپ  اـب  نایـسواو  دـش  وربور  یلخاد  تفلاـخم  اـب  هزراـبم  هنحـص  رد  راـصنا  ههبج  دوب ، هدـشن  شوـمارف 

تـسد هب  نارجاهم  زا  يدرف  ار  راک  مامز  هک  دـندرک  لـیامت  زاربا  هکلب  دـندرکن  يراـی  هار  نیا  رد  ار  وا  اـهنت  هنو  دـندومن  تفلاـخم 
هب یلو  دـندوب ، لـماک  تیلقا  رد  هفیقـس  نمجنا  رد  هکنیا  اـب  هورگ ، نیا.وا  نارکفمهو  رکبوبا  ناـنآ  سأرردو  نارجاـهم  .دریگب 2 _

رکبوبا يارب  ییارآ  دنتسناوت  دش  هراشا  هک  یتلع 

هحفص 156 -------------------------- 

هب رکبوباو ، دننک  ادیپ  ینارادفرطو  ءارآ  زین  دجسم  ات  هار  همین  ردو  دنیآ  نوریب  هفیقس  نمجنا  زا  هنادنمزوریپ  ماجنارـسو  دنروآ  درگ 
حانج .دـنک  توعد  تعاطاو  تعیب  يارب  ار  مدرمو  دریگ  رارق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ربنم  رب  ربمایپ ، هفیلخ  ناونع 

تفالخ هلئسمو  موس 

دـش یم  لیکـشت  حانج  نیا.دوب  رادروخرب  یگرزب  يونعمو  یحور  تردق  زا  هک  تشاد  دوجو  یموس  حانج  حانج ، ود  نآ  ربارب  رد 
صخش زا 
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هیلع  ) یلع ترـضح  صوصخم  ار  تفـالخ  هک  مالـسا  نیتسار  ناوریپ  زا  يدادـعتو  مشاـه  ینب  لاـجرو  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما 
هدهاشم دوخ  ناگدید  اب  نانآ  .دندید  یم  نارگید  زا  رت  هتسیاش  يربهرو  يرادمامز  يارب  تهج  ره  زا  ار  واو  دنتـسناد  یم  مالـسلا )

رجاهم حانج  ود  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  رهطم  دسج  نیفدت  مسارم  زونه  هک  دندرک  یم 
همه هکلب  راصناو  نیرجاهم  عمس  هب  ار  دوخ  تفلاخم  هکنیا  يارب  حانج  نیا  .دنتساخرب  زیتسو  گنج  هب  ربمایپ  تفالخرـس  رب  راصناو 

نیابمو ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  صیـصنت  فلاخمو  ینوناق  ریغ  رکبوبا  باختنا  هک  دننک  مالعاو  دنناسرب  ناناملـسم 
نیا یلو  .دـندش  یمن  رـضاح  نانآ  تاعامتجا  رد  هدـش ، نّصحتم  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هناخ  رد  تسا  هدوب  هرواشم  لوصا 

رد .دنورب  دجسم  هبو  دنیوگ  كرت  ار  ربمایپ  یمارگ  تخد  هناخ  دندش  روبجم  تفالخ  نافلاخمو  تسکـش  مه  رد  ماجنارـس  نّصحت 
يربهرو تفالخ  درک  یم  هدهاشم  دوخ  ناگدید  اب  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما هژیو  هب.دوب  نیگنس  رایسب  موس  حانج  هفیظو  تیعضو  نآ 

( مالسلا هیلع   ) ماما ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخ  جراخ  دوخ  روحم  زا  يرایسب  روما  نآ  لابند  هبو  دوش  یم  جراخ  دوخ  روحم  زا  یمالـسا 
تفرگ یم  دوخ  هب  ینوناق  لکـش  تشاد  هک  تساوران  راک  نیا  رب  هّحـص  عون  کی  نتفگن  چـیهو  ندـنام  تکاـس  هک  داد  صیخـشت 

( مالسلا هیلع   ) ماما دننام  یتیصخش  توکسو 

هحفص 157 -------------------------- 

هبو تسکـش  ار  یـشوماخ  رهُم  سپ  .دوـش  یقلت  تفـالخ  یعّدـم  ّتیناّـقح  هناـشن  هدـنیآ  ناـمدرمو  زور  نآ  مدرم  يارب  دوـب  نکمم 
ردو درک  لمع  دوب  هبطخ  داریا  قیرط  زا  تقیقح  يروآ  دای  هک  دوخ  هفیظو  نیتسخن 
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هورگ يا  تـفگو : درک  رجاـهم  هورگ  هـب  ور  دنتـساوخ ، تـعیب  وا  زا  راـبجا  هـب  هـک  ملـسو ،) هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص   ) ربماـیپ دجــسم 
دراوو دیزاسن  جراخ  وا  نامدود  زا  درک  يزیر  یپ  ار  نآ  ساسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم ترـضح  هک  ار  یتموکح  ، رجاهم
نآرق میهافم  هب  هک  تسا  یـسک  نانآ  نایم  رد  اریز  دنرتراوازـس ، راک  نیا  هب  ربمایپ  نادناخ  دنگوس ، ادخ  هب.دـینکن  دوخ  ياه  هناخ 
دسافم ولجو  دنک  هرادا  دناوت  یم  یبوخ  هب  ار  یمالسا  هعماجو  تسانـشآ  ربمایپ  ياهتّنـس  هبو  دراد  لماک  هطاحا  نید  لوصاو  عورفو 

هک دینک  يوریپ  سوهو  يوه  زا  ادابم  .دـسر  یمن  نارگید  هب  تبون  يدرف  نینچ  دوجو  اب  .دـنک  تمـسق  هنالداع  ار  میانغو  دریگب  ار 
رب نایب ، نیا  رد  تفالخ ، هب  شیوخ  یگتـسیاش  تابثا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ( 1) .دـیوش یم  رود  تقیقح  زاو  هارمگ  ادـخ  هار  زا 

ساسا رب  هعماج  هرادا  رد  دوخ  یحور  تردـقو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ياهتّنـسو  ینامـسآ  باـتک  هب  دوخ  عیـسو  ملع 
اب هلباقم  عون  کی  هتـشاد  هراـشا  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هب  رگاو  ، تسا هدرک  هیکت  تلادـع 
اب مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هعیـش  تایاور  قبط  .دـندرک  یم  هیکت  ربمایپ  هب  دوخ  باستنا  هب  هک  تسا  هدوب  رجاـهم  هورگ  لالدتـسا 

ّتنسو باتک  هب  ملع  قیرط  زا  نیشیپ  نایب  نوچمه  تفالخ ، يارب  ار  دوخ  یگتسیاش  هدش ، رـضاح  رکبوبا  دزن  مشاه  ینب  زا  یهورگ 
: دومرف هکنانچ  ; درک جاجتحا  یحور  تعاجشو  تماهشو  نایب  رد  تحاصفو  داهج  هار  رد  يرادیاپو  نارگید  رب  مالـسا  رد  تقبـسو 

ّیصو نم.مرتراوازس  وا  بصنمو  ماقم  هب  وا  گرم  زا  سپ  مهو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تایح  رد  نم 
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قورافو ربکا  قیّدص  منم.متسه  وا  مولع  نزخمو  رارسا  هنیجنگو  ریزوو 

--------------------------

ص 11. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

هحفص 158 -------------------------- 

، ناکرشم اب  داهج  ردامش  نیرتراوتـسا  نم.ما  هدرک  قیدصت  هار  نیا  رد  ار  وا  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  متـسه  يدرف  نیتسخن  نم  .مظعا 
ِنیرتراوتساو نیرتیوقو  نتفگ  نخس  رد  امش  ِنیرتحیصفو  نید ، لوصاو  عورف  رب  امـش  ِنیرتهاگآ  ربمایپ ، ّتنـسو  باتک  هب  امـش  ِملعا 

هبطخ زا  رگید  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ( 1 (؟ دـیتساخرب عازن  هب  نم  اب  ثاریم  نیا  رد  ارچ.متـسه  تامیالمان  ربارب  ردامش 
; دـشاب یهلا  تاروتـسد  هب  اهنآ  ِنیرتانادو  تکلمم  روما  هرادا  رب  دارفا  ِنیرتاناوت  هک  دـناد  یم  یـسک  ِنآ  زا  ار  تفـالخ  دوخ ، ياـه 

یهلا تاروتـسد  هب  اهنآ  ِنیرتانادو  روما  هرادا  رب  اهنآ  ِنیرتاـناوت  تموکح ، يارب  دارفا  نیرت  هتـسیاش  مدرم ، يا  دـیامرف : یم  هکناـنچ 
داسِفا هب  رگاو  دـهن ، ندرگ  قح  هب  هک  دـنهاوخ  یم  وا  زا  داـتفا  تفـالخ  رکف  هب  تسین  عمج  طیارـش  نیا  وا  رد  هک  يدرف  رگا  .تسا 

اب هاـگ  هک  زین  وا  ناـفلاخم  زا  یخرب  هکلب  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  قطنم  اـهنت  هن  نیا  ( 2) .دوش یم  هتـشک  داد  همادا  دوخ 
اب هک  دنتـشاد  ناعذاو  دندرک  یم  فارتعا  تفالخ  يارب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  یگتـسیاش  هب  دنتفگ  یم  نخـس  رادیب  نادجو 
زا مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  عانتما  زا  حاّرج  هدیبعوبا  هک  یماگنه  .دنا  هدرک  لامیاپ  ار  یگرزب  ّقح  وا  رب  يرگید  نتـشاد  مّدـقم 

رادروخرب ینالوط  رمع  زاو  يدنام  هدنز  رگا  هک  راذگاو  رکبوبا  هب  ار  يرادمامز  تفگو : درک  ماما  هب  ور  دـش  هاگآ  رکبوبا  اب  تعیب 
ملعو دنمورین  نامیاو  هلضاف  تاکلم  اریز  یتسه ، رت  هتسیاش  همه  زا  يرادمامز  هب  تبسن  وت  يدش 
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همه رب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  تبسن  وت  يدامادو  يدنواشیوخ  دنویپو  مالسا  رد  یماگشیپو  ینیب  عقاوو  كردو  عیـسو 
(3) .تسا زرحم 

--------------------------

ص 95. ج1 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

«. ...ِْهیَلَع ْمُهاْوقَأ  ِْرمَألا  اَذِهب  ِسانلا  َّقَحَأ  َّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  :» هبطخ 168 هدبع ، هغالبلا  جهن   . 2

ص 12. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 3

هحفص 159 -------------------------- 

ناسیونخیرات زا  يرایسب  هتشون  هب  انب  هکلب  درکن ، افتکا  رکذتو  زردنا  هب  اهنت  شیوخ  ّقح  ندناتـسزاب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 
نارـس اب  مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح دوخ  ناگدـید  رونو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  هارمه  اهبـش  زا  یخرب  رد 

رذع هچ  درکن ، تفایرد  يدعاسم  خـساپ  نانآ  زا  هنافـسأتم  یلو.دـنادرگ  زاب  دوخ  یعقاو  ریـسم  هب  ار  تفالخ  ات  درک  تاقالم  راصنا 
، هدرکن اهر  ار  وا  زگره  ام  درک  یم  تعیب  ياضاقت  ام  زا  هداتفا ، تفالخ  رکف  هب  نارگید  زا  شیپ  یلع  ترـضح  رگا  هک  دندروآ  یم 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دسج  نم  هک  دوب  حیحص  ایآ  : تفگ یم  نانآ  خساپ  رد  نانمؤم  ریما  .میدرک  یمن  تعیب  يرگید  اب 

نانخس دییأت  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  مشاب ؟ تعیب  ذخاو  تفالخ  رکف  هبو  منک  كرت  هناخ  هشوگ  رد  ار 
شیوخ ّقح  زا  ار  یلع  هک  هورگ  نیا  باسح  .تسا  رتانـشآ  نارگید  زا  دوخ  هفیظو  هب  یلع  : دومرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

زا دادمتـساو  رکذت  قیرط  زا  دناوتب  ات  دوب  زواجتم  هورگ  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راک  نیتسخن  نیا  ( 1) .تسادخ اب  دنا  هتشادزاب 
ّقحو تفرگن  يا  هجیتن  هار  نیا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما خیرات ، تداهـش  هب  یلو ، .دناتـسزاب  نازواجتم  زا  ار  دوخ  ّقح  راصنا ، ناگرزب 

وا
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ندرک هراظن  اهنت  وا  هفیظو  اـیآ.دوب  هچ  ماـما  هفیظو  ساـسح ، عضوو  ریطخ  تیعقوم  ناـنچ  رد  هک  دیـسرپ  دـیاب  نونکا  .دـش  لاـمیاپ 
تشادن دوجو  هار  کی  زا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يارب  تضهنو ؟ مایق  ای  دوب  ندنام  تکاسو 

نیرجاهم زا  یهورگ  روضح  ردو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ياهیروآ  داـیو  زردـنا 
تفالخ هاگتسد  ندرک  هضبق  رب  وا  نارکفمهو  هفیلخ  اّما.درک  مامت  ناناملـسم  همه  رب  ار  تّجحو  تخاس  نشور  ار  تقیقح  راصناو ،

ردو دندیزرو  رارصا 

--------------------------

.هیواعم همان  زا  لقن  ص 47 ، ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشو  ص 12  ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

هحفص 160 -------------------------- 

ياـه هیاـپ  شیپ  زا  شیب  هکلب  دوبن ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوس  هب  اـهنت  هن  ناـمز  تشذـگ.دندمآ  رب  شیوخ  تردـق  شرتـسگ  ددـص 
هب مک  مک  هتخانش ، تیمـسر  هب  ار  یتموکح  نینچ  دوجو  جیردت  هب  مدرمو  تخاس  یم  رتراوتـسا  مدرم  بولقو  ناهذا  رد  ار  تفالخ 

، دوب تقو  تموکح  عفن  هبو  تلاـسر  نادـناخ  ناـیز  هب  يا  هظحل  ره  تشذـگ  هک  ساّـسح ، تیعـضو  نیا  رد  .دـنتفرگ  یم  وُـخ  نآ 
هب دیاب  ای  تشادـن : دوجو  شیب  هار  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ربارب  رد  ؟ دوب هچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـننام  یتیـصخش  فیلکت 
دنک توکس  هکنیا  ای  دناتس ، زاب  ار  هتفر  تسد  زا  ّقحو  دزیخ  اپب  شیوخ  نیتسار  ناوریپو  دنم  هقالعو  تلاسر  نادناخ  لاجر  کمک 
ًالیذ هکنانچ  یهاوگ _  نئارقو  مئالع  .دزادرپب  دوخ  یقالخاو  يدرف  فیاظو  هب  ناکما  ّدـح  ردو  دورب  رانک  یعامتجا  روما  هیلک  زاو 
اذـل .دوبن  یمالـسا  داینبون  هعماـجو  ناوج  ِمالـسا  عفن  هب  عاـضوا  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تضهن  هک  دـنهد  یم  دـمآ _  دـهاوخ 

هار ندومیپ 
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دوب نارگن  تّما  دادترا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .دوب  مزالو  نّیعتم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  مّود 

تخـس یمالـسا  هعماج  هدنیآ  زا  دوخ  تایح  نارود  رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  نآزا  یکاح  ینآرق  تایآ  _ 1
ییاههورگ ای  هورگ  تسا  نکمم  هک  تفرگ  یم  تّوق  وا  نهذ  رد  لامتحا  نیا  راوگان  ثداوح  هلـسلس  کی  هدـهاشم  ابو  دوب  نارگن 

تّوق وا  نهذ  رد  یماگنه  لامتحا  نیا  .دنراپسب  یشومارف  تسد  هب  ار  یهلا  ننسو  دندرگزاب  یلهاج  نارود  هب  وا  تشذگرد  زا  سپ 
درک هدهاشم  دوخ  نامشچ  اب  دش ، رشتنم  دربن  نادیم  رد  نمشد  فرط  زا  ربمایپ  ندش  هتـشک  هعیاش  یتقو  دحا ، گنج  رد  هک  تفرگ 

زا هک  دنتفرگ  میمصت  یخربو  دندرب  هانپ  تسد  رود  طاقنو  اههوک  هب  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  رارف  هار  ناناملسم  قاّفتا  هب  بیرق  رثکا  هک 
هک دش  هیاپ  یبو  تسس  نانچ  نانآ  یبهذم  دیاقعو  .دنریگب  ناما  نایفسوبا  زا  َّیبُأ ) نب  هّللا  دبع   ) ناقفانم هدرکرس  اب  سامت  قیرط 

هحفص 161 -------------------------- 

ْمُْهتَّمَهَأ ْدَق  ٌهَِفئاطَو  : ) دراد یم  رب  هدرپ  نینچ  زار  نیا  زا  دیجم  نآرق  .دـنداد  هار  دوخ  هب  طلغ  راکفاو  دـندرب  دـب  نامگ  ادـخ  هراب  رد 
رد نانچ  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  ; 153: نارمع لآ  (.) ءْیَش ْنِم  ِْرمَألا  َنِم  اَنل  ْلَه  َنُولوُقَی  ِهَِّیلِهاْجلا  َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهّللِاب  َنوُُّّنُظَی  ْمُهُـسُْفنَأ 
يا هراچ  ایآ  دـنتفگ : یمو  دـندرب  یم  تیلهاج ، نارود  ياهنامگ  ناس  هب  لطاب ، ياهنامگ  ادـخ  هراـب  رد  هک  دـندوب  دوخ  ناـج  رکف 

زا سپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارای  یگتـسد  ودو  فالتخا  زا  ًاحیولت  رگید  يا  هیآ  رد  میرک  نآرق  تسهام ؟ يارب 
ٌدَّمَُحم امَو  : ) دیامرف یم  هداد ، ربخ  وا  تلحر 
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ُهّللا يِزْجَیَسَو  ًاْئیَش  َهّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّالِإ 
هب امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  .دنا  هدمآ  ناربمایپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  تسا  يربمایپ  طقف  دّـمحم  ( 144: نارمع لآ  (.) َنیرِکاّشلا

کین شاداپ  ار  نارازگـساپس  دنوادخو  دناسر  یمن  ادخ  هب  يررـض  دـنک  درگبقع  سکره  ؟ دـیدرگ یم  زاب  تیلهاج  دـیاقعو  راکفا 
دناسر یم  ًاحیولت  رازگساپسو » مدق  تباث  و« یلهاج » رصع  هب  عجترم   » هورگ ود  هب  ربمایپ  باحصا  میسقت  قیرط  زا  هیآ  نیا  .دهد  یم 

.دـنوش 2_ یگتـسدودو  فـالتخا  راـچد  ناناملـسم  تسا  نکمم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ  هک 
اهزار زا  هنوگچ  زور  نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  دندوب  هدمآ  درگ  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هک  یهورگ  تشذگرـس  یـسررب 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ نارای  ياهوگو  تفگ  لالخ  زا  ار  دوخ  رگید  راب  یلهاج  راکفاو  يا  هریـشعو  یموق  ياهبـصعتو  داـتفا  رب  هدرپ 
هرهچ رب  یشوپرس  زج  نامیاو  مالـسا  هدرکن ، ذوفن  نانآ  زا  یعمج  رد  یمالـسا  تیبرت  زونه  هک  دش  نشورو  داد  ناشن  ملـسو ) هلآو 

نآو عامتجا  نآ  زا  فده  هک  دناسر  یم  یبوخ  هب  یخیرات  هعقاو  نیا  یسررب  .تسا  هدوبن  ناشیا  تیلهاج 

هحفص 162 -------------------------- 

ِدرف نیرت  هتـسیاش  مادنا  رب  دیاب  هک  ار ، تفالخ  سابل  هک  دیـشوک  یم  سکرهو  تسا  هدوبن  یبلط  تعفنم  زج  اهـشاخرپو ، اهینارنخس 
هتسیاش هب  رما  ضیوفتو  دوب  ناناملسمو  مالـسا  حلاصمدوبن  حرطم  نمجنا  نآ  رد  هک  هچنآ.دشوپب  دوخ  مادنا  رب  دوش ، هدیـشوپ  تّما 
لحاس هب  ار  مالسا  هتسکش  یتشک  دناوتب  دوخ  هدیدنسپ  قالخاو  گرزب  حورو  عیسو  شنادو  هنادنمدرخ  ریبدت  اب  هک  تّما  ِدرف  نیرت 
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هتفرن نوریب  اهغامد  زا  زونه  یلهاج  دیلاقتو  تاداع  هدرکن ، خوسر  بولق  رد  یمالـسا  هدیقع  هک  عاضوا  نآ  رد  .دنک  يربهر  تاجن 
یم كرشو  یتسرپ  تب  هب  مدرم  زا  يرایسب  تشگزاب  بجومو  هعماج  لالحنا  هیام  یهورگ  يدنب  هتسدو  یلخاد  گنج  عونره  دوب ،

داحتا تیمها  هب  دوخ  نانخس  رد  ماما  .تسا  هفیقس  ثداوح  زاغآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نانخـس  رتنـشور  همه  زا  .دش 3 _
یلع ترضح  تسد  تساوخ  یم  نایفـسوبا  هک  یماگنه  هنومن  باب  زا  .تسا  هدرک  هراشا  هقرفتو  فالتخا  موش  ماجنارـسو  یمالـسا 

ياهجوم دومرف : نینچو  درک  تیعمج  هب  ور  ماما  دـسرب ، دوخ  دـیلپ  دـصاقم  هب  هار  نیازاو  دراشفب  تعیب  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  )
رگا ...دیرادرب  رس  زا  ار  یشورف  رخف  ياه  هناشنو  دینیزگ  يرود  یگتسدودو  فالتخا  داجیا  زا  .دیفاکشب  تاجن  ياهیتشک  اب  ار  هنتف 
هقالع دنگوس  ادخ  هب.دـسرت  یم  گرم  زا  دـنیوگ  یم  منیـشنب  شوماخ  رگاو  تسا  صیرح  ییاورنامرف  رب  دـنیوگ  یم  میوگب  نخس 

هک تسا  یّصاخ  یهاگآو  ملع  ببس  هب  منک  یم  توکس  رگا.تسا  ردام  ناتسپ  هب  كدوک  هقالع  زا  شیب  گرم  هب  بلاطوبا  دنزرف 
هیلع  ) ماما هک  یملع  ( 1) .دیدش یم  نازرلو  برطـضم  هاچ  نامـسیر  ناس  هب  دیدوب  هاگآ  نم  لثم  مه  امـش  رگاو  ما  هتفر  ورف  نآ  رد 

گنجو مایق  هک  تسناد  یم  وا.تسا  یگتـسدودو  فالتخا  روآ  تشحو  جـیاتنزا  یهاـگآ  ناـمه  دـیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  مالـسلا )
.دوش یم  مامت  یلهاج  دیاقع  هب  مدرم  تشکزابو  مالسا  وحم  تمیق  هب  یلخاد 

--------------------------

هبطخ 5. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 163 -------------------------- 

اهنآ زا  یهورگ  دش  رـشتنم  ناملـسم  هزات  لیابق  نایم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشذـگرد  ربخ  هک  یماگنه  _ 4
مچرپ
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تایلام تخادرپ  هب  رـضاحو  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  يزکرم  تموکح  اب  ًـالمعو  دنتـشارفا  رب  ار  ناـکاین  نییآ  هب  تشگزاـبو  دادـترا 
اب دربن  يارب  ار  دنم  هقالعو  خسار  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  داد  ماجنا  يزکرم  تموکح  هک  يراک  نیتسخن.دندشن  یمالـسا 
هک دادترا  هشیدنا  هجیتن  ردو  دنهن  ندرگ  مالـسا  نیناوق  زا  يوریپو  يزکرم  تموکح  زا  تعاطا  هب  رگید  راب  ات  درک  جیـسب  ناّدـترم 

همامی رد  زین  يرگید  هنتف  لیابق ، یـضعب  دادـترا  رب  هوالع  .دوش  نک  هشیر  دوب  نیوکت  لاح  رد  زین  رگید  لـیابق  غاـمد  رد  شیبو  مک 
هملک تدحو  راصناو  نیرجاهم  هک  لاوحاو  عاضوا  نآ  رد  .دوب  هْحیَلُطو  حاجَـسو  همْلیَـسُم  دننام  توبن  نایعدم  روهظ  نآو  دـش  اپرب 

هتـساخرب توبن  ياـعدا  هب  هماـمیو  دـَجن  ياهناتـسا  رد  وگغورد  نایعدـم  هتـشارفارب ، دادـترا  مچرپ  فارطا  لـیابق  هداد ، تسد  زا  ار 
همان زا  یکی  رد  ماما  .دـنک  مایق  دوخ  ّقح  قاـقحا  ياربو  دزارفارب  يرگید  مچرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  دوبن  حیحـص  زگره  ، دـندوب

هک مدرک  یمن  رکف  زگره  نم  دنگوس ، ادخ  هب  دـیامرف : یمو  دـنک  یم  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  هتـشون  رـصم  مدرم  هب  هک  دوخ  ياه 
مدرم هجوت  زج  تشادناو  بجعت  هب  ارم.دراد  زاب  نآ  زا  ارم  ای  دریگب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  زا  ار  تفالخ  برع 

مالـسا زا  مدرم  زا  یهورگ  هک  مدید.متـشاد  هاـگن  تسد  نم  ور ، نیا  زا  .دندرـشف  یم  تعیب  ناوـنع  هـب  ار  وا  تـسد  هـک  يرگید  هـب 
مباتشن ناناملسمو  مالسا  يرای  هب  رگا  هک  مدیسرت.دننک  وحم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم نییآ  دنهاوخ  یمو  دنا  هتشگزاب 

رتگرزبو رتالاب  نم  رب  نآ  هودناو  تبیصم  هک  منک  هدهاشم  نآ  رکیپ  رد  ییناریو  هنخر و 
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ناناملسمو متساخرب  ثداوح  نیا  اب  هلباقم  هب  سپ.دور  یم  نایم  زا  ربا  ای  بارس  دننام  يدوز  هب  هک  تسا  يا  هزور  دنچ  تموکح  زا 
(1) .تشگزاب مالسا  شوغآ  هب  شمارآو  دش  وحم  لطاب  هک  نآ  ات  مدرک  يرای  ار 

--------------------------

همان 62. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 164 -------------------------- 

: تفگو درک  اروش  ياضعا  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما داد ، يأر  نامثع  عفن  هب  تفـالخ  نییعت  ياروش  هک  ناـمثع  تفـالخ  زاـغآ  رد 
یم اهر  ار  تفالخ  دـشاب  هار  هب  ور  ناناملـسم  روما  هک  ماداـم  یلو.مرت  هتـسیاش  نارگید  زا  تفـالخ  يارب  نم  هک  دـیناد  یم  یگمه 

تسا یشاداپو  باوث  كرد  تهج  هب  مهد  یم  ناشن  یلیم  یب  دوخ  زا  تموکح  هب  تبـسن  نم  رگاو  .دوش  متـس  نم  رب  دنچره  منک ;
تـسد يور  تسد  هدـیزگ ، تـلزع  یلع  هـک  ییاـهزور  زا  یکی  رد  دـیوگ : یم  دـیدحلا  یبا  نـبا  ( 1) .دراد دوـجو  هار  نیا  رد  هـک 
يادص ماگنه  نامه  رد  .درک  کیرحت  شیوخ  قح  یناتـسزابو  تضهنو  مایق  هب  ار  وا  ارهز ، همطاف  يو  یمارگ  يوناب  دوب ، هتـشاذگ 

نیا هک  يراد  تسود  ایآ  : تفگو درک  شیوخ  یمارگ  رـسمه  هب  ور  ماـما  .دـش  دـنلب  هّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ   » يادـن هب  نذؤم 
ببس هب  ( 2) .ما هتفرگ  شیپ  رد  نم  هک  تسا  نیمه  هار  سپ  : دومرف ماـما  .زگره  : تفگ همطاـف  دوـش ؟ شوماـخ  نیمز  يور  رد  ادـص 
.مینک یم  یسررب  حیحص  دانسا  هئارا  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هناحلـسم  مایق  جیاتن  هدرک ، ثحب  نآ  نوماریپ  يردق  عوضوم ، تیمها 

فده يالاو  شزرا 

نانچنآ يربهر  طیارش.دسر  یم  يربهرو  تیریدم  هیاپ  هب  ، تقد هب  زاینو  تیمها  ثیح  زا  ، يا هلئـسم  رتمک  یعامتجا  لئاسم  نایم  رد 
اهنت گرزب ، عامتجا  کی  رد  هک  تسا  تیمها  زیاحو  قیقد 
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فیاظوو رتنیگنس  بتارم  هب  ینامسآ  ناربهر  طیارش  يربهر ، عون  همه  نایم  رد  .دنوش  یم  نآ  دجاو  رامش  تشگنا  رفن  دنچ 

--------------------------

هبطخ 71. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

ص113. ج11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 165 -------------------------- 

.دنروآ یم  تسد  هب  ار  یتیعقومو  ماقم  نینچ  هعماج  شنیزگ  اب  هک  تسا  یعامتجا  ناربهر  فیاظوو  طیارش  زا  رتریطخ  رایـسب  نانآ 
هب هک  دوش  یم  هتخیگنارب  نیا  يارب  ربـهرو  تسا  تیعقومو  ماـقم  ظـفح  زا  رتدـنمجراو  رتـالاب  فدـه  يونعمو  یهلا  ياـهیربهر  رد 

لوصا ظفح  يارب  دنیزگرب ، ار  يرگید  هدرک  اهر  ار  یکی  هک  دوش  راچانو  دریگ  رارق  یهار  ود  رس  رب  هچنانچو  دشخب  قّقحت  فده 
هیلع  ) نانمؤم ریما  .درامشب  شیوخ  يربهر  تیعقومو  ماقم  ظفح  زا  رتسدقم  ار  فدهو  درادرب  تسد  يربهر  زا  دیاب  فده ، ساساو 

ییاورنامرفو يربهر  زا  فده  اریز  .دش  وربور  مهم  هلئسم  نیا  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  زین  مالـسلا )
هب دیاب  هک  یلاهن  ; دوب هدش  سرغ  زاجح  نیمزرـس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  هلیـسو  هب  هک  دوب  یلاهن  شرورپ  وا 
نآ هیاس  ریز  رد  مدرمو  دـنارتسگب  هیاس  ناـهج  ماـمت  زارف  رب  نآ  ياـه  هخاـشو  دوش  لّدـبم  روراـبو  دـنمورب  یتخرد  هب  ناـمز  رورم 

صیخـشت ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنوش  دنم  هرهب  شکرابم  تارمث  زاو  دنمارایب 
هک دـیآ  یم  شیپ  یعاضوا  دـنک  دوخ  ماـقم  ظـفحو  تموکح  ندرک  هضبق  هب  رارـصا  رگا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یتیعقوم  رد  هک  داد 

رده هب  تسا  هدش  هتخیر  ترضح  نآ  سّدقم  فده  هار  رد  هک  یکاپ  ياهنوخو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تامحز 
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هنیرید ياه  هنیکو  اه  هدقع  .دور  یم 

کچوک يزیرنوخ  کیو  یلخاد  گـنج  کـی  هک  دوب  هدـش  یگتـسدودو  رظن  فـالتخا  راـچد  ناـنچ  ماـّیا  نآ  رد  یمالـسا  هعماـج 
هب تبـسن  دـندرک  یم  یگدـنز  نآ  زا  نوریب  ای  هنیدـم  رد  هک  یلیابق  زا  يرایـسب.دشیم  هنیدـم  جراخو  لخاد  رد  ییاهراجفنا  بجوم 

نیا رفک  مچرپ  هکدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اریز.دنتشاد  لد  هب  تخـس  ار  وا  هنیک  هدوب ، رهم  یب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
كاخ هب  ناشنانامرهق ر ا  هدرک ، نوگنرس  ار  لیابق 

هحفص 166 -------------------------- 

، دندرک یم  رهاظت  مالـسا  زا  يوریپو  یتسرپادخ  هب  هدرک ، رتمکحم  مالـسا  اب  ار  دوخ  دنویپ  اهدعب  دـنچره  نانیا.دوب ، هدـنکفا  ّتلذ 
زا مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  یتیعقوم  ناـنچ  رد  .دنتـشاد  ظوفحم  مالـسا  نادـهاجم  هب  تبـسن  ار  دوخ  توادـعو  ضغب  نطاـب  رد  یلو 

هیلع  ) ماما دربن  نیا  رد  _ 1 دش : یم  رجنم  ریز  جیاتن  هب  دمآ  یم  رب  شیوخ  ّقح  ذخا  ددص  رد  هناحلسم  مایقو  تردق  هب  لسوت  قیرط 
اب هاگره  هتبلا  .داد  یم  تسد  زا  دـندوب  دـقتعم  وا  يربهرو  تماـما  هب  لدو  ناـج  زا  هک  ار  دوخ  نازیزعو  ناراـی  زا  يرایـسب  مالـسلا )
اب تفگ ، میهاوخ  هکنانچ  یلو  دوبن ، رابفسأت  نادنچ  فده  هار  رد  نانآ  يزابناج  تشگ  یمزاب  دوخ  ياج  هب  ّقح  دارفا  نیا  تداهش 
داد یم  تسد  زا  ار  دوخ  نازیزع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اهنت  هن  .تشگ 2 _ یمن  زاب  نآ  بحاص  هب  قح  دارفا  نیا  ندش  هتشک 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  زا  يدایز  هورگ  هک  دش  یم  ببـس  یلع  ترـضح  نیتسار  نارایو  نازیزع  رگیدو  مشاه  ینب  مایق  هکلب 

زین دنداد  یمن  نت  نآ  هبو  دندوبن  یضار  مالسلا ) هیلع   ) ماما تفالخ  هب  هک  ملسو ) هلآو 
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ماما لباقم  هطقن  رد  يربهر  هلأسم  رد  دنچره  هورگ ، نیا.دییارگ  یم  فعـض  هب  زکرم  رد  ناناملـسم  تردق  هجیتن  ردو  دـنوش  هتـشک 
یتسرپ تبو  كرـش  ربارب  رد  یتردـقو  دنتـشادن  ترـضح  نآ  اـب  یفـالتخا  رگید  روما  رد  یلو  دـندوب ، هتفرگ  عضوم  مالـسلا ) هیلع  )

ًالماک اهنآ  نیمزرـس  رد  مالـسا  لاهن  هک  تسد  رود  لـیابق  ناناملـسم ، فعـض  رثارب  .دنتفر 3 _ یم  رامـش  هب  تیدوهیو  تیحیـسمو 
ناـفلاخم تردـق  رثا  رب  اـسب  هچو  داد  یم  لیکـشت  يدـحاو  فص  هتـسویپ ، مالـسا  ناـفلاخمو  نادـترم  هورگ  هب  دوب  هدـیناودن  هشیر 

خلت قیاـقح  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  .دـییارگ  یم  یـشوماخ  هب  دـبا  يارب  دـیحوت  غارچ  زکرم ، رد  حیحـص  يربـهر  ندوـبنو 
دوخ نابز  زا  ار  بلاطم  نیا  تسا  بوخ.داد  یم  حـیجرت  هناحلـسم  مایق  رب  ار  توکـس  اذـلو  درک  یم  سمل  کیدزن  زا  ار  كاندردو 

.میونشب مالسلا ) هیلع   ) ماما

هحفص 167 -------------------------- 

ربمایپ دجسم  رد  مدرم  همه  مدیدو  مدش  هنیدم  دراو  هّکم  زا  یلع  يرادمامز  ياهزور  نیتسخن  رد  نم  دیوگ : یم  هدانج  نب  هّللا  دبع 
نوریب هناخ  زا  دوب ، هدرک  لیامح  ار  دوخ  ریشمش  هک  یلاح  رد  یلع ، یتّدمزا  سپ.دنتـسه  ماما  دورو  رظتنمو  دنا  هدمآ  درگ  مه  رود 
دنوادخ يانثو  دمح  زا  سپ  ار  دوخ  نانخـسو  تفرگ  رارق  هباطخ  دنـسم  رد  هکنیا  ات  دوب  هدش  هتخود  وا  يوس  هب  اه  هدید  همه.دمآ 

مزال تسبرب  تخر  ام  نایم  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  یماگنه  دیـشاب  هاگآ  مدرم ، يا  ناه  درک : زاغآ  نینچ 
وا ترتعو  ّیلوو  ثراو  ام  اریز  دزودـن ، عمط  مشچ  نآ  هبودـنکن  عازن  درک  يزیر  یپ  وا  هک  یتموکح  هراب  رد  اـم  اـب  یـسک  هک  دوب 

شیرق زا  یهورگ  راظتنا ، فالخرب  اّما.میدوب 
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فاکـش عوقو  زا  سرت  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دـنداد  رارق  دوخ  ِنآ  زاو  دـندرک  بلـس  ام  زاار  تفالخ  هدرک ، زارد  تسد  ام  ّقح  هب 
وحم مالـساو  ددرگ  زاب  یمالـسا  کلامم  هب  یتسرپ  تبو  رفک  رگید  راب  هک  تفر  یمن  نآ  میبو  دوبن  ناناملـسم  ناـیم  رد  فـالتخاو 

نامیپ یبوکرس  يارب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  دیوگ : یم  یبلک  ( 1) .دینک یم  هدهاشم  هک  دوب  نیا  ریغ  ام  عضو  دوش ، دوبانو 
درک حور  ضبق  ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هک  یماگنه  درک : داریا  ریز  حرـش  هب  يا  هبطخ  دـش  هرـصب  مزاع  ریبزو  هحلط  دـننام  ینانکش 

زا رتهب  راک  نیا  رب  يرابدربو  ربص  هک  مدید  نم  یلو.تشادزاب  نامّقح  زا  ار  امو  درمـش  مّدـقم  ام  رب  ار  دوخ  یگماکدوخ ، اب  شیرق ،
ریش زا  راشرس  کشم  دننام  نیدو  دندوب  هتفریذپ  ار  مالسا  یگزات  هب  مدرماریز.تسا  نانآ  نوخ  نتخیرو  ناناملسم  نایم  هقرفت  داجیا 

(2) .تخاس یم  نوگژاو  ار  نآ  درف  نیرتکچوکو  درک  یم  دساف  ار  نآ  یتسس  نیرتمکو  ، دشاب هدرک  فک  هک  دوب 

--------------------------

ص 307. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 30. ج8 ، نامه ،  . 2

هحفص 168 -------------------------- 

راد هشیر  ياه  هنیک  هراب  رد  دراد ، بصعت  افلخ  هب  تبسن  مهو  دزرویم  رهم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  مه  هک  دیدحلا ، یبا  نبا 
یشومارف ببس  نامز  رورم  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  دسیون : یم  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هب  تبسن  هباحـص  زا  یهورگ 

نیشناج رگید  لسنو  دریمب  یلسن  هک  دوش  یم  ببس  نامز  تشذگ.دوش  یم  هنیکرپ  ياهلد  يدرسو  دسح  شتآ  یشوماخو  اه  هنیک 
لقتنم دعب  لسن  هب  لبق  لسن  زا  گنرمک  تروص  هب  هنیرید  ياه  هنیک  هجیتن  ردو  ددرگ  نآ 
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نیا رد  هک  تفر  یم  راظتناو  تشذگ  یم  ربمایپ  تلحر  زا  لاس  جنپو  تسیب  تسشن  تفالخ  دنسم  رب  یلع  ترضح  هک  يزور  .دوش 
زا سپ  یلع  ترضح  نافلاخم  هیحور  راظتنا ، فالخرب  یلو  .دشاب  هدش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  اه  هنیکو  اهتوادع  ینالوط  تدم 

دنتشاد یلع  ترضح  هب  تبسن  يو  تشذگرد  زا  سپو  ربمایپ  نارود  رد  هک  يا  هنیکو  توادعو  دوب  هدشن  ضوع  نرق  عبر  تشذگ 
ياهینامرهقو دندوبن  مالـسا  ياه  هکرعم  نینوخ  ثداوح  دهاش  هک  ناشناناوجو ، ناگوابونو  شیرق  نادـنزرف  یتح.دوب  هتفاین  شهاک 

دندیزرویم توادع  یلع  ترضح  اب  هناتخسرس  دوخ  ناکاین  ناس  هب  دندوب ، هدیدن  شیرق  ّدض  رب  ...و  دُحاو  ردب  ياهگنج  رد  ار  ماما 
هب ار  روما  مامزو  دز  یم  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  عضو ، نیا  اب  ماما ، هچناـنچ   ... .دنتـشاد لد  هب  ار  وا  هنیکو 

يدوباـنو مالـسا  وحم  زج  نآ  هجیتـن  هک  داد  یم  خر  ییاـهراجفناو  دـش  یم  نشور  وا  ناـفلاخم  نورد  رد  یـشتآ  تفرگ  یم  تسد 
جیاتن زا  يا  هشوگ  هب  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 1) .دوبن یمالسا  کلامم  هب  تیلهاج  تشگزابو  ناناملسم 

زج شیرق  ییارآ  فص  ربارب  رد.مدیـشیدنا  شیوخ  راک  رد  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  دـیامرف : یم  هدرک ، هراشا  دوخ  هناحلـسم  مایق 
یمشچو مدشن  یضار  نانآ  گرم  هب  سپ.مدیدن  يروایو  رای  دوخ  تیب  لها 

--------------------------

(. هبطخ 311 ص 114( ج11 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 169 -------------------------- 

ربو سفن  هار  یگتفرگ  ربو  مدیـشون  دوـب  هدرک  ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  هک  ییوـلگ  اـبو  متـسب  ورف  دوـب  هـتفر  كاـشاخ  نآ  رد  هـک  ار 
ناناملسم داحتا  ( 1) .مدرک ربص  رهز  زا  رتخلت  ثداوح 

ماما ياهوزرآو  لامآ  نیرتگرزب  زا  ناناملسم  داحتا 
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هک دوب  هدـش  ببـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  نامز  رد  داـحتا  نیا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا.دوب  مالـسلا ) هیلع  )
رگا یلو  .دبای  شرتسگ  هدرک ، ومنو  دشر  تعرـس  هب  مالـساو  دنک  هنخر  گرزب  ياهتردـقو  ناهج  ناروتارپما  لد  رد  یبیجع  بعر 

زا یهورگ  صخألابو  دندش  یم  تافالتخاو  اهیراتفرگ  عاونا  راچد  ناناملـسم  تفر  یم  نیب  زا  يربهر  هلئـسم  تهج  هب  تدـحو  نیا 
نایم رد  .دـنزاس  دراو  مالـسا  رکیپ  رب  ار  دوخ  یـساسا  تبرـض  ات  دـندوب  هناهب  لاـبند  دـندوب  هدـمآ  رد  مالـسا  توسک  هب  هک  شیرق 

تخسرس نانمـشد  زا  اهتّدم  هک  دندوب  ...و  لهج  یبا  نب  همرکَع  ماشه ، نب  ثراح  ورمع ، نب  لیهـس  مان  هب  ینایوجارجام  نارجاهم ،
مالـساو دـندرک  كرت  ار  یتـسرپ  تـبو  رفک  رهاـظ ، ردو  یللع  هـب  سپـس ، یلو  دـنتفر ، یم  رامــش  هـب  راـصنا  هژیو  هـبو  ناناملــسم 
توـعد وا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرمو  دنتـساخرب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما يراداوـه  هـب  هفیقـس ، رد  تسکـش  زا  سپ  راـصنا ، یتقو.دـندروآ 

تعیب يارب  دـیاب  ار  راصنا  زا  جرزخ  هریت  هک  دنتـساوخ  تفالخ  هاگتـسد  زاو  دـندش  تحاران  هزادـنا  یب  وجارجام  دارفا  نیا  دـندرک ،
ینارنخــس یگرزب  عاـمتجا  رد  روکذـم  رفن  هـس  زا  کـیره  .دزیخرب  دربـن  هـب  اـهنآ  اـب  دــندز  زابرــس  تـعیب  زا  رگاو  دــنک  توـعد 

نانخـس هبو  تساخرب  نارجاهم  زا  داقتنا  هب  سیق  نب  تباث  مان  هب  راـصنا  بیطخ  ناـنآ ، ربارب  رد  تسویپ ! ناـنآ  هب  زین  نایفـسوبا.درک 
.داد خساپ  نانآ 

--------------------------

یلَع ُتْرَبَص  یجَّشلا َو  یَلَع  ُْتبِرَـش  يذَـقلا َو  یَلَع  ُْتیَـضْغَأَو  ِتوَْملا  ِنَع  ْمِِهب  ُُْتِننَـضَف  یْتَیب  ُلْهَأ  ّالِإ  ٌنیِعُم  ِیل  َْسََیل  اذِإَف  ُتْرَظَنَف   . 1
نومضم نیا  بیرق  هبطخ 26 . هدبع ، هغالبلا  جهن  .ِمَْقلَْعلا  ِمْعَط  ْنِم  َّرَمَأ  یلَع  ِمْظَْکلا َو  ِذْخَأ 
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.تسا هدمآ  زین  هبطخ 212  رد 

هحفص 170 -------------------------- 

دیدحلا یبا  نبا  ار  نیفرط  راعشاو  نانخس  نتم  .تشاد  همادا  یتّدم  ات  رعـشو ، هباطخ  داریا  تروص  هب  راصناو ، نیرجاهم  نایم  گنج 
هناحلسم مایق  رب  ار  توکس  مالسلا ) هیلع   ) ماما ارچ  هک  دوش  یم  نشور  عاضوا  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ( 1) .تسا هدروآ  دوخ  حرش  رد 

ناناملـسم داحتا  هب  هقالع  رگاو  .درک  يربهر  تاـجن  لـحاس  هب  ار  مالـسا  هدز  ناـفوط  یتشک  ریبدـتو ، مزح  اـب  هنوگچو  داد  حـیجرت 
رد .دشاب  نارگید  ِنآ  زا  يربهر  ماقم  داد  یمن  هزاجا  زگره  درک ، یمن  ینیب  شیپ  ار  یگتـسدود  فالتخا و  میخو  بقاوعو  تشادن 
نم تسا : نینچ  اهنآ  همجرت  هک  دورس  وا  حدم  رد  يراعشا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ناگتسب  زا  رفن  کی  هفیقس ، ياهزور  نامه 

تسین یسک  نیتسخن  یلع  ترـضح  ایآ  .دننک  بلـس  نسحلاوبا  ماما  زاو  مشاه  نادناخ  زا  ار  تّما  يربهر  هک  مدرک  یمن  رکف  زگره 
یسک وا  ایآ  دوبن ؟ ربمایپ  هب  درف  نیرتکیدزن  يو  ایآ  تسین ؟ وا  ربمایپ  ّتنسو  نآرق  هب  امش  ِنیرتاناد  ایآ  درازگ ؟ زامن  امش  هلبق  رب  هک 

هک داتسرف  يدصاق  دش  هاگآ  وا  راعشا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یماگنه  ( 2 (؟ درک يرای  ربمایپ  زیهجت  رد  ار  وا  لـیئربج  هک  تسین 
زا ام  يارب  فالتخا ، دنزگ  زا  مالسا  تمالس  ِهِْریَغ .» ْنِم  اْنَیلِإ  ُّبَحَأ  ِنیِّدلا  ُهَمالَـس  : » دومرفو دراد  زاب  شیوخ  راعـشا  ندناوخ  زا  ار  وا 

ماـقم زا  ار  امـش  شیرق  هنوگچ  : درک لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زا  دـسا  ینب  هلیبق  زا  يدرم  نیّفـص  گـنج  رد  .تسا  رتشوخ  زیچ  ره 
وا عقوم  یب  لاؤس  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ؟ دندز رانک  تفالخ 

--------------------------

ص45_ ،ج6 ، دیدحلا یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش.ك.ر   . 1
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.23

ص 21. ج6 ، نامه ،  . 2

هحفص 171 -------------------------- 

نایم رد  یگتـسد  ود  بجوم  ماگنه  نآ  رد  لئاسم  نیا  حرطو  دنتـشاد  داقتعا  افلخ  هب  ماـما  نازابرـس  زا  یهورگ  اریز  دـش ، تحاراـن 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  هک  يدنویپ  مارتحا  هب  دومرف : نینچ  یتحاران  زاربا  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما اذل.دش  یم  نانآ  فوفص 

ام دنویپو  دوب  ام  ِنآ  زا  تّما  يربهر.میوگ  یم  لامجا  هب  ار  وت  خساپ  دراد ، شسرپ  قح  یناملسم  ره  هکنیا  ببـس  هبو  يراد  ملـسو )
تـسادخ اهنآو  ام  نایم  رواد  .دندیـشوپ  مشچ  نآ  زا  یهورگو  دندیزرو  لخب  نآ  رب  یهورگ  اّما  دوب ، رتراوتـسا  نارگید  زا  ربمایپ  اب 

ظفح ببس  هب  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نانمؤمریما  توکـس  للع  زا  یـضعب  اهنیا  ( 1) .تسوا يوس  هب  همه  تشگزاـبو 
 *** .دیشون رهز  زا  رتخلت  ياه  هعرج  لاس  جنپو  تسیبو  دیشک  دوخ  ّقح  زا  تسد  مالسا ، ساسا 

--------------------------

هبطخ 157. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 173 هحفص 172 --------------------------  -------------------------- 

مود لصف 

مّود لصف 

( مالسلا هیلع  ) نینمؤملا ریما  قطنمو  افلخ  تفالخ 

هب شیوخ  یگتسیاش  هراب  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما تانایب  دنا ، هتشون  هغالبلا  جهن  رب  یحورـش  هک  ننـست  لها  زا  قّقحم  نادنمـشناد 
تابثا تانایب  نیا  زا  ماما  فده  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  نینچ  اهنآ  عومجم  زا  هداد ، رارق  یـسررب  دروم  يرگید ، زا  سپ  یکی  تفالخ ،

نایب هب  .دشاب  نایم  رد  وا  تفالخ  رب  یّصن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ بناج  زا  هکنیا  نودب  تسا  تفالخ  هب  دوخ  یگتسیاش 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  يرتکیدزن  دنویپ  يدنواشیوخو ، تبارق  رظن  زا  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  نوچ  رگید ،

رتالاب همه  زا  شنادو  ملع  رظن  زاو  تشاد 
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، تفر یم  رامش  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  همه  دمآرس  يراد  روشکو  تسایـس  زا  عالطاو  تلادع  تیاعر  ردو  دوب 
مّلظت هب  ناـبز  ماـما  دـندیزگرب  ار  وا  ریغ  تّما  نارـس  نوـچ  یلو  دـننیزگرب ، تفـالخ  يارب  ار  وا  تّما  هک  دوـب  هتـسیاش  تهج  نی  ازا 

دای نآ  زا  دوخ  تانایب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یّقح  مرت ! هتـسیاش  نارگید  زا  تیالوو  تفالخرب  نم  : هک تسا  هدوشگ  تیاکـشو 
یعرـش ّقح  دنا  هدرک  مورحم  نآ  زا  ار  وا  تشذگرد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  يزور  زا  دـیوگ  یمو  دـنک  یم 
باسح هب  عرش  روتسد  اب  تفلاخم  عون  کی  وا  رب  نارگید  نتشاد  مّدقمو  دشاب  هدش  هداد  وا  هب  تعیرـش  بحاص  بناج  زا  هک  تسین 

هب ار  راک  مامزو  دـنکن  باختنا  ار  يرگید  رترب  درف  دوجو  اب  هک  تسا  مزال  سکرهرب  هک  تسا  یعیبط  ّقح  کی  دوصقم  هکلب  دـیآ ،
ملع رظن  زا  هک  يدرف  هب  ار  راکودننکن  يوریپ  لصا  نیا  زا  یتحلصم  هب  انب  یهورگ  هاگره  یلو  دراپسب ; رتریصبو  رتاناوتو  رتاناد  درف 

دراد رارق  رتلزان  هبترم  رد  یمسجو  یحور  طیارشو  تردقو 

هحفص 174 -------------------------- 

ُْذنُم َّیَلَع  ًاِرثْأَتْسُم  یِّقَح  ْنَع  ًاعُوفْدَم  ُْتلِز  ام  ِهّللاَوَف  : » دیوگبو دیاشگب  هلگو  اوکش  هب  نابز  رترب  صخش  هک  تسا  راوازـس  دنراذگاو ،
هللا یلص   ) شربمایپ ناج  دنوادخ  هک  يزور  زا  دنگوس ، ادخ  هب  ( 1 «.) اذه ِساّنلا  ِمْوَی  یّتَح  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ُهَِّیبَن ُهّللا  َضَبَق 

هک تفگ  یماگنه  ار  نخس  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ما  هدوب  مورحم  شیوخ  ّقح  زا  نم  زورما  هب  ات  درک  ضبق  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع 
دوخ هاگیاپ  ار  هرصب  هتشارفارب ، ار  وا  اب  تفلاخم  مچرپ  ریبزو  هحلط 
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نانخس عومجم  ناوت  یمن  هاگ  چیه.تسین  شیب  يرادنپ  دوش  یم  دای  نآ  زا  قیقحت  ناونع  هب  هک  بلطم  نیا  خساپ : .دندوب  هداد  رارق 
افلخ رب  ترـضح  نآ  دـنت  تالمح  زوجم  دـناوت  یمن  یگتـسیاش  نینچ  کیو  درک  لمح  یتاذ  یگتـسیاش  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

زا .تسا  هدرک  هیکت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تیـصو  رب  دوخ  نانخـس  زا  یـضعب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ًالّوا ، اریز : دشاب ،
ِهِمَکِح َو ُلـِئْوَم  ِهِْملِع َو  ُهَْبیَع  ِهِْرمَأ َو  ُأََـجلَو  ِهِّرِـس  ُعِـضْوَم  ْمُه  : » دـیامرف یم  نینچ  دـنک  یم  یفرعم  ار  تّوـبن  نادـناخ  هک  اـجنآ  هـلمج 

ُدامِعَو ِنیِّدـلا  ُساسَأ  ْمُه  ...ٌدَـحَأ  ِهَّمُألا  ِهِذـه  ْنِم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دَّمَُحم ِلآ  ُساـُقی ِب  ـال  ...ِِهنیِد  ُلاـبِجَو  ِِهُبتُک  ُفوُهُک 
نارادزار تّوبن  نادـناخ  ( 2 «.) هَثارِولاَو ُهَّیِـصَولا  ُمِهِیف  ِهَیـالِولا َو  ِّقَح  ُِصئاـصَخ  ْمَُهلَو.یلاـّتلا  ُقَْـحُلی  ْمِِهبَو  ِیلاـْغلا  ُءیفَی  ْمِْهَیلِإ  .ِنیِقَْیلا 

یمن ار  تما  دارفا  زا  سک  چیه.دنتـسه  وا  نییآ  ياه  هناوتـساو  باتک  ناظفاحو  اهتمکحو  اهـشناد  نزخمو  وا  نامرف  هاگهانپو  ربمایپ 
ودـننک یم  عوجر  نانآ  هب  قح  هار  زا  ِناگداتفا  رود  .دـنا  نیقیو  نامیا  ياهنوتـسو  نید  ياـه  هیاـپ  ناـنآ  .درک  ساـیق  ناـنآ  اـب  ناوت 

دزن تماما ) ياه  كالم  رگید  فراعمو و  مولع   ) تماما صئاصخ.دندنویپ  یم  ناشیا  هب  ناگدناماو 

--------------------------

هبطخ 5. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 2. نامه ،  . 2

هحفص 175 -------------------------- 

هللا یلص   ) ربمایپ ّتیصو  هکنیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوصقم  .دنربمایپ  ناثراو  نانآو  تسا  ناشیا  ّقح  رد  ربمایپ  ّتیـصوو  تسا  نانآ 
هک دوش  یم  نشور  ِهَیالِْولا » ُِصئاصَخ  ْمَُهلَو  » هلمج رد  تیالو »  » ظفل نتفرگ  رظن  رد  اب  تسیچ ؟ تسا  نانآ  هراب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع 

تیالو هب  شرافسو  تفالخ  هب  تیصو  نامه  تیصو  زا  دوصقم 
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هک مادام  دـنک  یمن  قح  داجیا  زگره  یگتـسیاشو  تقایل  ًاـیناث ، .تسا  هدـش  ناـیب  حوضو  هب  نآ  ریغو  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  ناـنآ 
هیکت دوخ  زرحم  ّقح  رب  دوخ  نانخس  رد  ( مالسلا هیلع  ) ماما هک  یتروص  رد  .دوشن  همیمـض  نآ  هب  مدرم ، باختنا  دننام  رگید ، طیارش 
دشاب نیا  ربانب  هچنانچ  رگید ، ترابع  هبو.دش  لامیاپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  سپ  وا  ّقح  هکدراد  یم  راهظاو  دنک  یم 
صخش هک  مادام  تروص ، نیا  رد  دوش ، هدوشگ  یمومع  راکفا  هب  عوجر  ای  هرکاذمو  هرواشم  قیرط  زا  مالسا  رد  يربهر  لکشم  هک 

قح بحاص  ار  دوخ  دناوت  یمن  دوشن  باختنا  یماقم  نینچ  يارب  دـشاب _  هتـشاد  نارگید  رب  يرتربو  تلیـضف  تهجره  زا  هچرگ  _ 
رد .دـنک  ضارتعا  دـنا  هدـش  باختنا  وا  ياج  هب  هک  يدارفا  هبو  دراد  مالعا  متـسو  ملظ  عون  کی  ار  نآ  زا  مدرم  لودـع  اـت  درامـشب 

دناد یم  تفـالخ  قح  مّلـسم  بحاـص  ار  دوخ  وا  .تسا  نیا  فـالخ  رب  دوخ  ياـه  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نحل  هک  یتروـص 
; دنک یم  یفرعم  دوخ  قوقح  هب  نازواجتمو  نایدعتم  ار  شیرقو  دیامن  یم  مالعا  شیوخ  رب  متـسو  ملظ  عون  کی  ار  نآ  زا  لودـعو 

دندرک نم  محر  ِعطق  نانآ  اریز  .امرف  يرای  دـندرک  کمک  ار  ناشیا  هک  یناـسکو  شیرق  ربارب  رد  ارم  اـهلاراب ، دـیامرف : یم  هکناـنچ 
نینچ ایآ  ( 1) .دـننک عازن  تسا ، نم  مّلـسم  ّقح  هک  تفالخ ، هراب  رد  نم  اب  هک  دـندرک  قاّفتاو  دندرمـش  کچوک  ارم  گرزب  ماقمو 

اب یمومع  راـکفا  هب  هعجارم  قیرط  زا  تفـالخ  هلئـسم  دـیاب  رگا  درک ؟ هیجوت  یتاذ  یگتـسیاش  قیرط  زا  ناوت  یم  ار  يدـنت  تـالمح 
ماما هنوگچ  دوش  خسفو  لح  هباحص  ناگرزب 
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؟» دنتساخرب عازن  هب  نم  مّلسم  ّقح  رد  نم  اب  نانآ  :» دیامرف یم 

--------------------------

«. ...ْشیَرَق یلَع  َُکنیِعَتْسَأ  ّینِإ  َّمُهّللَا  هبطخ 167« هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 176 -------------------------- 

هیلع  ) ریما ترضح  دزن  يدرم  دوب  نشور  نیّفـص  نیمزرـس  رد  هیواعمو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نایم  گنج  شتآ  هک  یماگنه 
( مالسلا هیلع   ) ماما تشادزاب ؟ دیدوب ، رت  هتسیاش  نارگید  زا  نآ  هب  هک  تفالخ ، ماقم  زا  ار  امش  شیرق  هنوگچ  : تفگو دمآ  مالـسلا )
: دومرفو داد  خـساپ  وا  هب  درک _  یمن  باجیا  ار  نآ  زا  شیب  عاضوا  هک  میالم _  روط  هب  یلو  ، دـش تحاراـن  وا  عقوم  یب  شـسرپ  زا 
(1) .تسوا يوس  هب  همه  تشگزابو  تسا  رواد  ادخ  اهنآو  ام  نایمو  دندیـشوپ  مشچ  نآ  زا  یهورگو  دندیزرو  لخب  نآ  رب  یهورگ 

نآ هبو  يراد  هقالع  تفالخ  هب  ردـقچ  بلاـطوبا ، دـنزرف  يا  تفگ : ماـما  هب  حاّرج  نب  هدـیبُعوبا  زور  کـی  ، هفیقـس يارجاـم  زا  سپ 
طیارـش رظن  زا  هک  یلاح  رد  دیرتصیرح ; تفالخ  هب  نم  زا  امـش  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یـصیرح !

نآ زا  ارمو  دیوش  یم  عنام  مّقحو  نم  نایم  امـشو  مبلط  یم  ار  شیوخ  ّقح  نم.مرتکیدزن  نآ  هب  نمو  دیرود  نآ  زا  رایـسب  تیعقومو 
همه .درک  هیجوت  یتاذ  یگتـسیاشو  تقایل  قیرط  زا  ار  افلخ  تفـالخ  زا  داـقتنا  عون  نیا  هک  تسین  حیحـص  زگره  ( 2) .دیراد یم  زاب 
دوخ زا  فارحنا  عونرهو  تسناد  یم  شیوخ  مّلـسم  قح  ار  تفالخ  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهریبعتو  نانخـس  نیا 
ناوت یمن  زگره  نینچمه  .دوش  یمن  تباث  یسک  يارب  یهلا  نییعتو  صیصنت  قیرط  زا  زج  یّقح  نینچ.درمـش  یم  قح  زا  فارحنا  ار 

ریسفت تیولواو  تیحلصا  قیرط  زا  ار  اهریبعت  هنوگ  نیا 
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هدرک ذاختا  يروادشیپ  ناونع  هب  ار  دوخ  تسردان  دیاقع  دننک  یم  ریسفت  هار  نیا  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  هک  یهورگ.درک 
، هدرک هیکت  شیوخ  یگتسیاشو  تقایل  رب  دراوم  یخرب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هّتبلا  .دنا 

--------------------------

هبطخ 175. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 167. نامه ،  . 2

هحفص 177 -------------------------- 

وا رس  هک  یلاح  رد  دش ، حور  ضبق  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دیامرف : یم  هلمج ، زا  .تسا  هتفرگ  هدیدان  ار  صن  هلأسم 
هتـسد ناگتـشرف.دمآ  رد  هلان  هب  هناخ  فارطا.دـندرک  یم  يرای  ارم  ناگتـشرف  هک  یلاـح  رد  مداد ، لـسغ  ار  وا  نم  .دوب  نم  هنیـس  رب 
تایح لاح  رد  نم  زا  یـسک  هچ  سپ.مدینـش  یم  ار  اهنآ  ياهادص  نمو  دنتفر  یم  الابو  دندرازگ  یم  زامنو  دندمآ  یم  دورف  هتـسد 

ماما فورعم  ياه  هبطخ  زا  هک  هیقـشقش ، هبطخ  رد  ( 1 (؟ تسا رت  هتسیاش  وا  ینیشناج  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ گرمو 
َهَفاُحق ِیبَأ  ُْنبا  اَهَصَّمَقَت  ْدََقل  ِهّللا  امَأ َو  : » دیوگ یم  هدیشک ، مدرم  خر  هب  ار  شیوخ  یگتسیاشو  تقایل  ترضح  تسا ، مالـسلا ) هیلع  )
هفاحق یبا  دنزرف  دنگوس ، ادخ  هب  ( 2 «.) ...ُْریَّطلا ََّیلِإ  یَقْرَی  ُْلیَّسلا َو ال  یِّنَع  ُرِدَْحنَی  یحَّرلا  َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اْهنِم  یِّلَحَم  َّنَأ  ُمَْلعََیل  ُهَّنِإ  َو 

زا .ددرگ  یم  نم  دوـجو  روـحم  رب  تفـالخ  يایـسآ  هک  تسناد  یم  هک  یلاـح  رد  دیـشوپ ، دوـخ  نترب  نهاریپ  ناـس  هـب  ار  تفـالخ 
تبارق ربزین  دراوم  زا  یخرب  رد  .دسر  یمن  نم  هشیدـنا  هّلق  رب  سک  چـیه  هشیدـناو  دوش  یم  ریزارـس  مولع  لیـس  نم  دوجو  راسهوک 
لوسر ابو  تسا  رتالاب  ام  بسن  ینعی  ( 3 «.) ًاطَْون ِهّللا  ِلوُسَِرب  َنوُّدَشَألاَو  ًابَسَن  َنوَلْعَألا  ُنَْحنَو  :» دیوگ یمو  دنک  یم  هیکت  يدنواشیوخو 
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اب هلباقم  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  اب  دوخ  دنویپ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هیکت  هتبلا  .میراد  رتکیدزن  دنویپ  ادـخ 
نیازا .دندرک  یم  مالعا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  يدـنواشیوخ  ار  دوخ  یگدـیزگرب  تلع  هک  تسا  هفیقـس  لها  قطنم 

(4 «.) َهَرَمَّثلا اوُعاضَأ  ِهَرَجَّشلِاب َو  اوُّجَتِْحا  :» دومرف ناـنآ  قطنم  زا  داـقتنا  رد  دـش  هاـگآ  ناـنآ  قطنم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یتقو  تهج ،
***

--------------------------

هبطخ 192. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 3. نامه ،  . 2

.157 هبطخ نامه ،  . 3

هبطخ 64. نامه ،  . 4

هحفص 179 هحفص 178  -------------------------- 

موس لصف 

مّوس لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  زا  نتفرگ  تعیب  هوحن 

یمو دروآ  یم  درد  هب  تخـس  ار  هاگآو  رادیب  ياهلد  هک  تسا  نآ  ياهـشخب  نیرتخلتو  نیرتکاندرد  زا  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا 
تروص هب  هعیش  ياملع  ياهباتک  ردو  هدرشفو  هاتوک  تروص  هب  ننـست  لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  خیرات  زا  تمـسق  نیا  .دنازوس 

نابز زا  ار  یحو  هناخ  هب  زواجت  يارجام  دنهاوخب  هک  دنـشاب  یناسک  یمارگ  ناگدنناوخ  نایم  رد  دـیاش.تسا  هدـش  هتـشون  هدرتسگ 
دارفا ات  میـسیون  یم  ناـنآ  رداـصمو  كرادـم  ياـکتا  هب  ار  شخب  نیا  تهج ، نیا  زا  .دنونـشب  ننـست  لـها  ناـسیونخیراتو  ناثدـحم 
باـتک رد  يرَونید  هبیُتق  نبا  ریهـش  خّروم  هک  ار  هچنآ  همجرت  هلاـقم ، نیا  رد  .دـننک  رواـب  ار  خـلت  عیاـقو  نیا  زین  رواـبریدو  كاّـکش 
قاّفتا ننـست  لها  ناگدنـسیون  .میراذگ  یماو  دـعب  هب  ار  شخب  نیا  لیلحتو  هیزجتو  مینک  یم  لقن  تسا  هدروآ  هسایـسلاو » همامالا  »

( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  زا  هک  تفرگ  میمـصت  تفالخ  هاگتـسد  هک  دوب  هتـشذگن  هفیقـس  تعیب  زا  یتّدـم  زونه  هک  دـنراد  رظن 
تعیب ذخا  رکبوبا  تفالخ  هب  تبسن  مشاه  ینب  ریاسو  ریبزو  سابعو 
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زا سپ  .دوش  هتـشادرب  تفالخ  هار  رـس  زا  فلاخمو  عنام  عون  ره  هجیتن  ردو  دریگب  دوخ  هب  قاّفتاو  داحتا  گنر  يو  تفالخ  اـت  دـنک 
اهیلع  ) همطاف ترضح  هناخ  رد  ضارتعا  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نادنم  هقالعو  نارجاهم  زا  یهورگو  مشاه  ینب  هفیقـس ، هثداح 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  مالـسلا ،) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هناخ  رد  نانآ  نّصحت.دندوب  هدش  نّصحتم  مالـسلا )

هناخ هب  شروی  هشیدنا  تفالخ  هاگتسد  هک  دش  یم  عنام  دوب ، رادروخرب  یّصاخ  مارتحا  زا  ملسو )

هحفص 180 -------------------------- 

تردق شرتسگ  هب  هقالع  ماجنارس  اّما  .دریگب  تعیب  نانآ  زاو  دناشکب  دجسم  هب  روز  هب  ار  نانصحتمو  درورپب  دوخ  غامد  رد  ار  یحو 
ار نانـصحتم  دشاب  هک  یتمیق  ره  هب  ات  درک  رومأم  یهورگ  اب  ار  رَمُع  هفیلخ.دش ، هتفرگ  هدیدان  یحو  هناخ  مارتحاو  درک  ار  دوخ  راک 

ریضح نب  دیَُسا  نانآ  نایم  رد  هک  یهورگ  اب  يو  .دنریگب  تعیب  نانآ  همه  زاو  دنشکب  نوربی  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هناخ  زا 
ات دروآ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هناخ  هب  ور  ( 1) دندروخ یم  مشچ  هب  هملسم  نب  دّمحمو  سیق  نب  تباثو  همالـس  نب  هملـسو 
هب هدیـشک ، نوریب  هناخ  زا  روز  هب  ار  نانآ  دنتفگن  تبثم  خساپ  يو  تساوخرد  هب  رگاو  دـنک  توعد  هفیلخ  اب  تعیب  هب  ار  نانـصحتم 

كرت ار  هناخ  رتدوز  هچره  هفیلخ  اب  تعیب  يارب  نانـصحتم  هک  دز  دایرف  دنلب  يادص  اب  هناخ  لباقم  رد  هفیلخ  رومأم  .دنروایب  دجـسم 
دنازوسب ار  هناخ  ات  تساوخ  مزیه  هفیلخ  رومأم  ماگنه  نیا  رد  .دـنتفگن  كرت  ار  هناـخ  ناـنآو  دیـشخبن  رثا  وا  داـیرفو  داد  اّما.دـنیوگ 

وا ناهارمه  زا  یکی  یلو.دنک  بارخ  نانصحتم  رس  رب  ار  نآو 
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رد همطاف  ربمایپ  تخد  هک  یلاح  رد  ینز  یم  شتآ  ار  هناخ  هنوگچ  : تفگو دراد  زاب  میمـصت  نیا  زا  ار  هفیلخ  رومأم  ات  دمآ  شیپ  هب 
ترـضح عقوم  نیا  رد  .دـشاب  دـناوت  یمن  راک  نیا  ماجنا  زا  عنام  هناخ  رد  همطاف  ندوب  هک  داد  خـساپ  يدرـسنوخ  اـب  يو  ؟ تساـجنآ

هتفرگ رارق  امش  تیعقوم  نوچمه  يدب  تیعقوم  رد  هک  مرادن  غارس  ار  یتیعمج  تفگو : تفرگ  رارق  رد  تشپ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف
میمـصت تفـالخ  هراـب  رد  دوـخ  شیپ  زاو  دـیتشاذگ  اـم  ناـیم  رد  ار  ( ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هزاـنج  امـش.دنشاب 

: دسیون یم  هبیتق  نبا  دینادرگ ؟ یمن  زاب  ام  دوخ  هب  تسام  ّقح  هک  ار  تفالخو  دینک  یم  لیمحت  ام  رب  ار  دوخ  تموکح  ارچ.دیتفرگ 
دمآ هفیلخ  روضح  هبو  دش  فرصنم  نانصحتم  جارخا  زا  هفیلخ  رومأم  راب  نیا 

--------------------------

.تسا هدروآ  ص 50 ) (ج2 ، هغالبلا جهن  رب  دوخ  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  دارفا  نیا  مان   . 1

هحفص 181 -------------------------- 

، دـندوب مشاه  ینبو  نارجاهم  زا  يزراب  ياهتیـصخش  هک  نانـصحتم ، تفلاخم  اب  تسناد  یم  هک  هفیلخ.درک  هاـگآ  ناـیرج  زا  ار  واو 
دجـسم هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دورب  هک  درک  رومأم  ار  ذفنق  دوخ  مالغ  راب  نیا  دوش  یمن  راوتـساو  مکحم  وا  تموکح  ياه  هیاپ 

ماما یتقو  دـییایب ! دجـسم  هب  دـیاب  ادـخ  لوسر  هفیلخ  رما  هب  تفگو : دز  ادـص  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دـمآ  رد  تشپ  زین  وا  .دروایب 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ؟ دیتسب غورد  ادخ  لوسر  هب  يدوز  نیا  هب  ارچ  : تفگ دینـش  ذـفنق  زا  ار  هلمج  نیا  مالـسلا ) هیلع  )

مالغ ؟ دشاب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هفیلخ  يو  ات  داد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  یک 
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ار هفیلخ  تفالخ  هاگتـسد  یپایپ  ياهتوعد  ربارب  رد  نانـصحتم  تمواقم  .دـناسر  هفیلخ  یهاگآ  هب  ار  نایرجو  تشگزاب  يدـیمون  اـب 
یماگنه.دروآ مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  هناخ  هب  ور  یهورگ  اب  اب ، نیمّود  يارب  رمع ، ماجنارس  .درک  تحارانو  ینابصع  تخس 

يا ناجردپ ، تفگو : درک  هلان  دنلب  يادص  اب  رد  تشپ  زا  دینـش  ار  نامجاهم  يادـص  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخد  هک 
ترـضح ياه  هلان  .میا  هدش  هجاوم  هفاحقوبا  دـنزرفو  باّطخ  هداز  بناج  زا  ییاهیراتفرگ  هچ  اب  وت  تشذـگرد  زا  سپ  ادـخ ، ربمایپ 

هدمآ رمع  هارمه  هک  ار  تیعمج  نآ  زا  یهورگ  هک  دوب  زاذگناج  نانچ  دوب ، هتسشن  ردپ  گوس  رد  زونه  هک  مالسلا ،) اهیلع   ) همطاف
يارب هک  رگید ، یهورگو  رمع  اّما  .دنتـشگزاب  نانک  هیرگ  اجنامه  زاو  درک  فرـصنم  ارهز  هناخ  هب  هلمح  تیرومأم  ماـجنا  زا  دـندوب 

رارصاو دندروآ  نوریب  هناخ  زا  روز  هب  لّسوت  اب  ار  وا  دندیزرویم ، رارـصا  مشاه  ینبو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  تعیب  نتفرگ 
.دـش یهاوخ  هتـشک  دـنتفگ : دـش ؟ دـهاوخ  هچ  منکن  تعیب  رگا  : دومرف مالـسلا ) هیلع  اما م( .دـنک  تعیب  رکبوبا  اـب  ًاـمتح  هک  دـندرک 

؟ تشک دـیهاوخ  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رداربو  ادـخ  هدـنب  تأرج  هچ  اـب  : تفگ مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
هیلع  ) ماما .دنراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هک  دش  ببـس  تفالخ  هاگتـسد  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناتخـسرس  تمواقم 

ناونع هب  درک و  هدافتسا  تصرف  زا  مالسلا )

هحفص 182 -------------------------- 

دوب هتفگ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  نوراه  هک  ار  يا  هلمج  نامهو  دش  کیدزن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  هب  مّلظت ،
اوُداک ینوُفَعْضَتْسا َو  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنباَی  : ) تفگو دروآ  نابز  رب 
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يرواد ( 1) .دنـشکب ارم  هک  دوـب  کـیدزنو  دندرمـش  ناوتاـن  ارم  هورگ  نیا  وـت ، تشذـگرد  زا  سپ  ردارب ! ( 150: فارعا (.) ِینَنُوُلتْقَی
یحو هناخ  هب  موجه  هراب  رد  خیرات 

ییامنعقاو.تسا مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  یناگدنزو  مالـسا  خیرات  ثداوح  نیرتخلتو  نیرتکاندرد  زا  یکی  هفیقـس  زا  سپ  ثداوح 
یتحو دنزرویم  بصعت  ثداوح  نیا  ناگدننادرگو  نابّبـسم  هب  تبـسن  هک  تسا  یهورگ  شجنر  بجوم  هنیمز  نیا  رد  ییوگ  كُرو 

هولج هنوراوو  قیاقح  ندناشوپ  هکنانچ  دنامب ; ظوفحم  نانآ  تهازنو  تسادـقو  دنیـشنن  نانآ  نماد  رب  يدرگ  دـنهاوخ  یم  ناکمالا 
دوخ رب  ار  تنایخ  نیا  گنن  دازآ  هدنـسیون  کی  زگرهو  تسا  بوسحم  هدـنیآ  ياهلـسنو  خـیرات  هب  تنایخ  عون  کی  ثداوح  نداد 
يارب رکبوـبا  باـختنا  زا  سپ  یخیراـت  هثداـح  نیرتـگرزب  .دراذــگ  یمن  اـپ  تـقیقح  يور  رب  یهورگ  رظن  بـلج  ياربو  درخ  یمن 

ترـضح تیب  نانـصحتم  هکنآ  دـصق  هب  تسا ، مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  لزنمو  یحو  هناخ  هب  ندرب  موجه  عوضوم  تفـالخ 
نئمطم رداصم  ياّکتا  هب  هک  تسا  نآ  مزلتسم  عوضوم  نیا  حیحص  یبایزراو  حیرـشت.دنرروایب  دجـسم  هب  تعیب  ذخا  يارب  ار  همطاف 

ایآ _ 1 زا : دنترابع  عوضوم  هس  نیا.میزادرپب  يرواد  هب  هثداح  جیاتن  هراب  رد  سپسو  مینک  ثحب  ریز  عوضوم  هس  مقس  ای  تّحص  رد 
شیپ اجک  ات  دروم  نیا  رد  ؟ دـننازوسب ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف ترـضح  هناـخ  دـنتفرگ  میمـصت  هفیلخ  نارومأـم  هک  تسا  حـیحص 

؟ دنتفر

--------------------------

.12 _ 13 صص ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

هحفص 183 -------------------------- 

ایآ _ 3 دنریگب ؟ تعیب  وا  زا  ات  دندرب  دجـسم  هب  یـشارخلدو  هدننز  عضو  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  تسا  حیحـص  ایآ  _ 2
هک ار  يدنزرفو  دید  همدص  نامجاهم  هیحان  زا  هثداح  نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  هک  تسا  حیحص 
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لها نادنمـشناد  كرادمو  رداصم  ياکتا  هب  ام  هک  تسا  هثداح  نیا  رد  ساّسح  دراوم  زا  دروم  هس  نیا  درک ؟ طقاس  تشاد  مِحر  رد 
دوش دراو  یسک  هناخ  هب  دیابن  یناملـسم  چیه  هک  تسا  نیا  مالـسا  هدنزراو  هدنز  میلاعت  زا  .میزادرپ  یم  ثحب  هب  اهنآ  هراب  رد  ّتنس 

هکنیا نودـبو  دریذـپب  ار  وا  رذـع  تساوخ  شزوپ  نامهم  نتفریذـپ  زاو  دوب  روذـعم  هناخ  بحاـص  رگاو  دریگب  نذا  ًـالبق  هکنیا  رگم 
هدرب ادخ  مان  ماشو  حبـص  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  ره  یقالخا ، روتـسد  نیا  زا  هتـشذگ  دـیجم ، نآرق  ( 1) .ددرگ زاب  اجنامه  زا  دـجنرب 

(. ِلاصآلا ِّوُدُْغلِاب َو  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکْذـُی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  تُوُیب  ِیف  : ) تسا هدرمـش  مرتحم  دـننک  شتـسرپ  ار  واو  دوش 
حیبست ار  ادـخ  ماشو ، حبـص  نمادـکاپ ، نادرم  اـهنآ  رد  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ییاـه  هناـخ  ِمیرکتو  میظعت  هب  دـنوادخ  ( 2 () 36: رون )

تسا یهلا  لاجر  مارتحا  هبو  دریگ  یم  ماجنا  اهنآ  رد  هک  تسا  یـشتسرپو  تدابع  ببـس  هب  اه  هناخ  نیا  مارتحا  .دننک  یم  سیدقتو 
هناخ همه  نایم  زا  .تشاد  دهاوخنو  هتـشادن  یمارتحا  هاگ  چیه  لگو  تشخ  هنرگو  دنلوغـشم ، ادخ  سیدقتو  حـیبست  هب  اهنآ  رد  هک 

: دیامرف یمو  دهد  یم  صاخ  روتسد  ناناملسم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ  هراب  رد  میرک  نآرق  ناناملسم ، ياه 

--------------------------

(. ...اوُِسنْأَتْسَت یّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهُّیَأ  ای  :) تایآ 27 و28 رون ، هروس   . 1

هن تسا  تیب  قیداصم  زا  یکی  دجسم  هک  یتروص  رد  تسا ، دجاسم  نامه  تویب  زا  دوصقم  هک  دنیوگ  یم  نارّسفم  زا  يرایـسب   . 2
.نآ درف  هب  رصحنم  قادصم 

هحفص 184 -------------------------- 

اُولُخْدَت اُونَمآ ال  َنیّذلا  اَهُّیَأ  ای  )

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ هک  تسین  یکـش  .دـیوشن  دراو  نذا  نودـب  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  نامیا  اـب  دارفا  يا  ( 53: بازحا (.) ْمَُکل َنَذُؤی  ْنَأ  ّـالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب 
.دندرک یم  سیدقت  ار  ادـخ  يو  نادـنزرفو  ارهز  اجنآ  رد  هک  تسا  یعیفرو  مرتحم  تویب  هلمج  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح 

ًانیقی تسا ، ناهج  نانز  ِنیرتیمارگ  هک  يو ، ماقمالاو  تخد  هناخ  اّما  تسا ، ربمایپ  هناخ  هصفح  اـی  هشیاـع  هناـخ  هک  تفگ  ناوت  یمن 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ  مارتحا  تفالخ  هاگتسد  نارومأم  مینیبب  نونکا  .تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هناخ 

تایآ نیا  همه  تفالخ  هاگتسد  نارومأم  هک  دنک  یم  تباث  تفالخ  تسخن  ياهزور  ثداوح  یـسررب  .دندرک  تیاعر  دح  هچ  ات  ار 
هثداح ننست  لها  ناسیونخیرات  زا  يرایسب  .دندرکن  تیاعر  ًالصا  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هناخ  نوئـش  هداهن ، اپ  ریز  ار 

طقف دراد  یصاخ  بّصعت  افلخ  هب  تبسن  هک  يربط  .دنا  هتـشون  نشور  يدح  ات  نانآ  زا  یخربو  مهبم  روط  هب  ار  یحو  هناخ  هب  هلمح 
هکنیا ای  منازوس  یم  ار  هناـخ  نیا  مسق ، ادـخ  هب  تفگو : دـمآ  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز هناـخ  ربارب  رد  یتیعمج  اـب  رمع  هک  دـسیون  یم 

هلمج نیا  اهنت  هن  هفیلخ  هک  دـیوگ  یم  هدز ، رتالاب  ار  هدرپ  يرونید  هبیتق  نبا  یلو  ( 1) .دنیوگ كرت  ار  هناخ  تعیب ، يارب  نانصحتم ،
ار هناخ  دـیاب  اـی  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناـج  هک  ییادـخ  هب  دوزفاو : دـننک  عمج  مزیه  هناـخ  فارطا  رد  داد  روتـسد  هکلب  تفگ ، ار 

هلآو هـیلع  هللا  یلــص   ) ربماــیپ یمارگ  تـخد  هـک  دــش  هـتفگ  وا  هـب  یتـقو  .منازوـس  یمو  هدز  شتآ  ار  نآ  هـکنیا  اــی  دــینک  كرت 
هناخ رد  همطاف ، ترضح  (، ملسو

--------------------------

خیرات  . 1
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: تسا نینچ  يربط  ترابع  .فراعملا  هریاد  پاچ  ص 202 ، ج3 ، يربط ،

.ِهَْعیَبلا َیلِإ  َّنُجُرْخََتل  ْوَأ  ْمُْکیَلَع  َّنَقِرْحَأل  َلاقَف : ّیلَع  َلِْزنَم  باّطَخ  ُْنب  رَمُع  یتَأ 

.تسا هدرک  لقن  زین  يرهوج  هفیقس  باتک  زا  ار  هلمج  نیا  ص 56 ) ج2 ،  ) دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هحفص 185 -------------------------- 

زا ار  نانـصحتم  هک  داد  تیرومأم  رمع  هب  هفیلخ  دـیوگ : یم  هداـهن ، رتشیپ  یماـگ  ( 2 «) دیرفلا دـقع   » فلؤم ( 1) .دشاب تفگ : تسا ،
همطاف اب  عقوم  نیا  رد.دـنازوسب  ار  هناخ  هک  دروآ  یـشتآ  رمع  ور ، نیا  زا  .دـگنجب  نانآ  اب  دـندرک  تمواقم  رگاو  دـنک  نوریب  هناـخ 

نوچمه هک  نیا  رگم  يرآ ، تفگ : يو  یـشکب ؟ شتآ  هب  ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  باّطخ ، دنزرف  تفگ : وا  هب  ربمایپ  تخد  .دـش  وربور 
میلُـس .میبای  یم  رتایوگو  رتحـضاو  ار  نایرج  مینک  یم  هعجارم  هعیـش  ياملع  ياهباتک  هب  هک  یماگنه  .دینک  تعیب  هفیلخ  اب  نارگید 

یموا.تسا هتـشادرب  تقیقح  هرهچ  زا  هدرپ  هتـشاگن ، طوسبم  روط  هب  ار  یحو  هناـخ  هب  موـجه  هثداـح  دوـخ  باـتک  رد  ( 3) سیق نب 
اهیلع  ) همطاف ترـضح  تمواـقم  اـب  یلو  دـش ، هناـخ  دراوو  دروآ  رد  هب  يراـشف  سپـسو  تخورفارب  یـشتآ  هفیلخ  رومأـم  : » دـسیون

هدرک هثداح  هراب  رد  يا  هدرتسگ  ثحب  یضترم ، دّیس  موحرم  هعیش ، راوگرزب  ملاع  ( 4) .دیدرگ وربور  مالسلا )

--------------------------

ص 1205. ج3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 134 ; ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 12 ; ج2 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

: تسا نینچ  يو  ترابع  .يرجه  لاس 495  يافوتم  یسلدنا ، ّهبر  دبع  نبا   . 2

ُمِْهیَلَع َمِرُْـضی  ْنَأ  یلَع  ِراّنلا  َنِم  سَبَِقب  َلَْبقَأَف  .ْمُْهِلتاقَف  اَْوبَأ  ْنِإ  َُهل  َلاق  َهَمِطاف َو  ِْتَیب  ْنِم  ْمُهَجِرُْخِیل  باّـطَخ  َنب  َرَمُع  ُرَْکبُوبَأ  ْمِْهَیلِإ  َثََعب 
َْنباَی َْتلاقَف  ُهَمِطاف  ُْهتَیِقَلَف  .َراّدلا 
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یبَا خـیرات  .ك.ر  نینچمه  ص 260 . ج4 ، دـیرفلا ، دـقع  ُهَّمُألا ; ِهِیف  ْتَلَخَد  امِیف  اُولُخْدـَت  ْوَأ  ْمَعَن  : َلاق انَراد ؟ َقِرُْحِتل  َْتئِجَأ  ِباّـطَخلا 
ص 1207. ج3 ، ءاسنلا ، مالعاو  ص 156  ج1 ، ءادفلا ،

كرد ار  مالسلا ) مهیلع   ) داجـس ترـضحو  نیـسح  ماماو  نانمؤم  ریما  رـصع  .دور  یم  رامـش  هب  نیعبات  زا  یفوک  سیق  نب  میلـس   . 3
لوصا زا  یکی  میلـس  لصا  ماـن  هب  وا  باـتک  .تسا  هتـشذگرد  يرمق ) يرجه  لاس 90  دودـح   ) جاّـجَح تموکح  نارود  ردو  هدرک 

.تسا هعیش  ربتعم 

.فرشا فجن  عبط  ص 74 ، میلس ، لصا   . 4

هحفص 186 -------------------------- 

دود هک  هاـگنآ  اـت  درکن  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  هلمج ، زا  .تسا 
ياهلد هب  ار  تواضقو  مینک  یم  عمج  هثداح  زا  شـسرپ  نیتسخن  هراب  رد  ار  نخـس  نماد  اجنیا  رد  ( 1) .تفرگ ارف  ار  وا  هناخ  یظیلغ 
دجسم هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هنوگچ  .میراگن  یم  ننست  لها  كرادم  ياّکتا  هب  ار  هثداح  لابندو  مینک  یم  راذگاو  رادیب 

؟ دندرب

ترـضح دـننام  یتیـصخش  هک  تفر  یمن  رّوصت  زگره  اریز  تسا  كاندردو  خـلت  شیپ  شخب  نوچمه  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا 
همان رد  يو  .دنک  لقن  داقتناو  نعط  تروص  هب  ار  نآ  هیواعم  دعب ، لاس  لهچ  هک  دـنربب  دجـسم  هب  یعـضو  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ات : ... دسیون یم  نینچ  تفالخ  هاگتسد  ربارب  رد  ( مالـسلا هیلع   ) ماما تمواقم  يروآ  دای  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هب  دوخ 
خساپ رد  نانمؤم  ریما  ( 2) .دندناشک دجسم  فرط  هب  تعیب  يارب  شکرس  رتش  نوچمهو  هدرک  راهم  ار  وت  تفالخ  هاگتـسد  هک  اجنآ 

دوخ تیمولظم  هناشن  ار  نآو  دریذپ  یم  ار  عوضوم  لصا  ًاحیولت ، هیواعم ، همان 
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یلو ینک  داقتنا  نم  زا  یتساوخ  دنگوس ، ادخ  هب.مدش  هداد  قوس  تعیب  يارب  شکرس  رتش  ناس  هب  نم  هک  یتفگ  دیوگ : یم  هتسناد ،
نبا ( 3) .دوش عقاو  مولظم  هک  تسین  داریا  یناملـسم  رب  زگره.يدرک  اوسر  ار  دوخ  اـّما  ینک  میاوسر  یتساوخو  يدوتـس  ارم  عقاو  رد 

( مالسلا هیلع   ) ماما سدق  تحاس  هب  تراسج  هک  تسین  یسک  اهنت  دیدحلا  یبا 

--------------------------

ص 76. ج3 ، یفاشلا ، صیخلت  ُهَْتَیب ; َلَخَد  ْدَق  َناخُّدلا  يآَر  یّتَح  ٌّیلَع  َعَیاب  ام  ِهّللا  َو   . 1

.تسا هدرک  لقن  ص 186 ) (ج15 ، دوخ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  هیواعم  همان  نتم   . 2

همان 28. هغالبلا ، جهن   . 3

هحفص 187 -------------------------- 

رد ج1، « ) یشعآلا حبـص   » فلؤم يو  زا  سپو  ج2،ص285 ) « ) دـیرفلا دـقع   » رد ّهبر  دـبع  نبا  وا  زا  شیپ  هکلب  تسا ، هدرک  لقن  ار 
هیلع  ) ماـما متـشهو  تسیب  هماـن  حرـش  هب  هک  یماـگنه  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  تساـجنیا  تفگـش  .دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  زین  ص128 )
زاغآ رد  یلو  دنک ، یمن  دیدرت  ارجام  تّحص  ردو  دنک  یم  لقن  ار  هیواعم  همانو  ترضح  نآ  همان  دسر  یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا )
اهنت ار  بلاطم  عون  نیا  : دـیوگ یم  هدرک  راکنا  ار  هعقاو  لصا  درب ، یم  ناـیاپ  هب  ار  مشـشو  تسیب  هبطخ  حرـش  هک  یماـگنه  باـتک ،

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تحاس  هب  تراسج  ( 1) .تسا هدشن  لقن  نانآ  ریغ  زا  هدرک و  لقن  هعیش 

دـش یتراسج  زین  ربمایپ  یمارگ  تخد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب  يارجام  رد  ایآ  هک  دوب  نیا  شـسرپ  نیموس 
هک یماگنه  اریز.تسا  هتشذگ  لاؤس  ود  هب  خساپ  زا  رتراوگان  لاؤس  نیا  هب  خساپ  هعیش  نادنمـشناد  رظن  زا  هن ؟ ای  دیـسر  يا  همدصو 

یم

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


همطاف ترضحو  دندش  وربور  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  تمواقم  اب  دنربب  دجـسم  هب  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  دنتـساوخ 
ار اهنآ  نتـشونو  نتفگ  ياراـی  ملقو  ناـبز  هک  دـید  رایـسب  یمـسجو  یحور  ياـه  همدـص  شیمارگ  رـسمه  ندرب  زا  يریگولج  يارب 

یتحو دـنا  هدرک  يراددوخ  خـیرات  زا  شخب  نیا  ندرک  وگزاب  زا  افلخ  تیعقوم  ظفح  يارب  ننـست  لـها  نادنمـشناد  یلو  ( 2) .درادن
(3) .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هعیـش  اهنت  ناناملـسم  نایم  رد  هک  تسا  هتـسناد  یلئاـسم  هلمج  زا  ار  نآ  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

: دیوگ یم  یضترم  دّیس  موحرم  هعیش  راوگرزب  دنمشناد 

--------------------------

ص 60. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.تسا هدروآ  دعب ) هب  هحفص 74  رد   ) ار نایرج  حورشم  سیق  نب  میلس  باتک  هعیش  ياهباتک  نایم  زا   . 2

ص 60. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 188 -------------------------- 

بلطم نیاو  دندرک  یمن  عانتما  دش  دراو  مرکا  ربمایپ  تخد  تحاس  هب  هک  ییاهتراسج  لقن  زا  ناسیونخیراتو  ناثّدحم  راک  زاغآ  رد 
مِحر رد  هک  ار  يدـنزرف  واو  دز  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  رب  ار  هناخ  رد  راشف  اب  هفیلخ  رومأم  هک  دوب  روهـشم  ناـنآ  ناـیم  رد 

.درادرب مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  تسد  ات  تفرگ  هنایزات  ریز  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز رمع ، رما  هب  ذـفنقو ، درک  طقـس  تشاد 
راتفگ هاوگ  ( 1) .دـندرک يراددوخ  اهنآ  لقن  زاو  تسین  راگزاس  افلخ  تیعقومو  ماـقم  اـب  بلاـطم  نیا  لـقن  هک  دـندید  اهدـعب  یلو 

یم مشچ  هب  ناـنآ  ياـهباتک  زا  یخرب  رد  ناـیرج  نـیا  مـه  زاـب  رایـسب ، ياـهلرتنکو  اـهتیانع  مـغر  هـب  هـک ، تـسا  نـیا  یـضترمدّیس 
لقن هلزتعم ، سیئر  ماطغ ، هب  فورعم  رایس  نب  میهاربا  زا  یناتسرهش.دروخ 
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زینو .درک  طقـس  تشاد  محر  رد  هک  ار  يا  هچب  واو  دز  همطاف  يولهپ  رب  ار  رد  تعیب  ذـخا  ماّیا  رد  رمع  تفگ : یم  يو  هک  دـنک  یم 
مهیلع  ) نیـسحو نسحو  همطاـفو  یلع  زج  هناـخ  رد  هک  یلاـح  رد  دـننازوسب ، دـندوب  نآ  رد  هک  یناـسک  اـب  ار  هناـخ  هک  داد  ناـمرف 
تسا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  بنیز  ماقم  زا  رتالاب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ماقم  ( 2) .دوبن رگید  یسک  مالسلا )

ًادعب یلو  دمآ ، رد  تراسا  هب  ناناملـسم  فرط  زا  یگنج  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  رتخد  بنیز  رهوش  صاعلا  وبا 
لیاـسو هّکم  هب  تعجارم  زا  سپ  هک  داد  هدـعو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هب  صاـعلا  وـبا  .دـش  دازآ  رگید  ناریـسا  دـننام 

داد تیرومأم  راصنا  زا  یهورگو  هثراح  نب  دیز  هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ.دزاس مهارف  هنیدم  هب  ار  ربمایپ  رتخد  ترفاسم 
یلیم تشه  رد  هک 

--------------------------

.تسا هدرک  صیخلت  ار  نآ  یسوط  خیش  هک  تسا  یضترم  ِدیس  هتشون  یفاش  ص 76 ، ج3 ، یفاشلا ، صیخلت   . 1

ص 95. ج2 ، لحنو ، للم   . 2

هحفص 189 -------------------------- 

دـش هاگآ  هکم  زا  ربمایپ  رتخد  جورخ  زا  شیرق.دـنروایب  هنیدـم  هب  ار  وا  دیـسر  اـجنآ  هب  بنیز  هواـجک  تقو  رهو  دـننک  فقوت  هّکم 
ار دوخ  هزینو  دیناسر  بنیز  هواجک  هب  ار  دوخ  یعمج  اب  دوسالا  نب  راّبج.دننادرگ  زاب  هار  همین  زا  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمصت  یهورگو 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ.تشگزاب هّکم  هبو  درک  طقـس  تشاد  محر  رد  هک  ار  یکدوک  بنیز  هبرـض  نیا  رثا  رد.دیبوک  هواجک  رب 
نوخ هکم  حتف  رد  هک  يّدح  هب  دش ، تحاران  تخس  ربخ  نیا  ندینش  زا  ( ملسو
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هک ار  یـسک  نوخ  ربمایپ  هاگره  دومرف.مدناوخ : رفعجوبا  مداتـسا  رب  ار  بلطم  نیا  نم  : دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .درمـش  حابم  ار  وا 
وا هدـیناسرت و  ار  همطاف  شرتخد  هک  ار  یناسک  نوخ  دوب  هدـنز  رگا  درمـش ، حابم  درک  نینج  طقـس  واو  دـیناسرت  ار  بنیز  شرتخد 

مدرم رب  مدرم  تموکح  ( 1) .درمش یم  حابم  ًامتح  درک  طقس  ار  نسحم  دوخ  دنزرف 

ریز هورگ  ود  زا  یکی  دـننک  هیجوت  هرواشم »  » لصا ایو  مدرم » رب  مدرم  تموکح   » لکـش اب  ار  افلخ  تفالخ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 
قیرط نیا  زاو  دـنهد  قیبـطت  ینونک  یملع  نیزاومو  زور  راـکفا  اـب  ار  یمالـسا  لوصا  دـنهاوخ  یم  هتـسویپ  هک  یهورگ  _ 1 دنتسه :
هکلب تسین  دیدج  رکف  هدییاز  مدرم  رب  مدرم  تموکح  هک  دـنیامن  اقلا  نینچو  دـننک  بلج  مالـسا  هب  ار  ناگدز  برغو  نایبرغ  هجوت 
حرط نیا  يو  نارای  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپو  تسا  هدوب  یحرط  نینچ  ياراد  مالسا  شیپ  نرق  هدراهچ 

یمالسا لئاسم  رد  هنافسأتم  یلو  دنراد ، یم  رب  ماگ  هار  نیا  رد  كاپ  ّتین  اب  دنچره  هورگ ، نیا  .دنا  هدرک  ارجا  هفیلخ  باختنا  رد  ار 
افتکا هدـنبیرف  رهاوظو  ساسا  یب  تالوقنم  هتـشر  کـی  هبو  دـننک  یمن  هعجارم  زین  ناصـصختم  هبو  دـنهد  یمن  دوخ  هب  قیقحت  جـنر 

لاقو لیق  هجیتن  ردودنا  هدرک 

--------------------------

ص 192. ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 190 -------------------------- 

ییارگ یّنس  تالیامت  زومرم  تاکیرحت  رثا  رب  ًانایحاو  دنراد  ییاه  هدقع  تیناحورو  عّیشت  زا  یللع  هب  هک  یهورگ  .دننک 2 _ یم  اپب 
دنا هداتفا  حول  هداس  یلو  نمؤم  ناناوج  ناج  هب  یتدـیقع  ياـهیورجکو  یقـالخا  دـسافم  عاونا  اـب  هزراـبم  ياـج  هبو  دـنا  هدرک  ادـیپ 

داقتعاو
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لباقو حیحـص  كرادـم  هئارا  اب  نانآ.تسا  ناربج  لباق  تسخن  هورگ  تاهابتـشا  .دـننک  یم  تسـس  عّیـشت  لوصا  هب  تبـسن  ار  ناـنآ 
ناشیا اب  هتسویپ  هک  تسا  نیا  اهنآ  هب  تمدخ  نیرتهبو  تساوران  رایسب  نانآ  زا  ییوگدب  اذل.دندرگ  یم  رب  دوخ  تاهابتشا  زا  دامتعا 

رب هوالع  اریز.تسا  راوشد  مّود  هورگ  تیادـهو  حالـصا  یلو  .مینکن  عطق  نانآ  اـب  ار  دوخ  یملعو  يرکف  هطبارو  میـشاب  طاـبترا  رد 
مهم هچنآ  .تسا  هدیاف  یب  ًابلاغ  نانآ  تیاده  يارب  شـشوک  اذـل.دنرادن  نید  زا  مه  یتسردو  یفاک  عالطا  دنتـسه ، يا  هدـقع  هکنیا 
هچره هک  دوش  شـشوک  دش  نینچ  رگاو  دنتفین  نانآ  ماد  هب  عالطا  مکو  حول  هداس  ناناوج  هک  دوش  هداد  یبیترت  هک  تسا  نیا  تسا 

هب هزینرـس ، روز  هب  مکاح ، بزح  نارومأم  هک  دهد  یم  هزاجا  عرـشو  لقع  ایآ  .دوش  هدودز  نانآ  لد  زا  تاهبـشو  تالاکـشا  رتدوز 
هک تسا  نیمه  یسارکومد  ینعم  ایآ  دنریگب ؟ تعیب  نانآ  زاو  دنشکب  دجـسم  هب  ار  هناخ  نآ  رد  نانـصحتمو  دنروآ  شروی  يا  هناخ 

نانآ اب  دنوشن  تعیب  هب  رضاح  رگاو  دنریگب  تعیب  ًاربج  فرط  یب  ای  فلاخم  دارفا  زا  هک  دنک  رومأم  ار  یهورگ  مکاح  بزح  سیئر 
رارـصا رتشیب  يارآ  يروآ  درگو  تعیب  ذـخا  يارب  رمع  مکاح ، بزح  ياـضعا  همه  زا  شیب  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات  دـنگنجب ؟

رد زونهو  دوب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هناخ  نانـصحتم  هلمج  زا  ریبز  .تفر  یم  شیپ  گـنج  ّدـح  اـت  هار  نیا  ردو  دـیزرویم 
طابترا

هحفص 191 -------------------------- 

ریبز تفای ، شیازفا  ربمایپ  یمارگ  تخد  هناخ  نانصحتم  هب  نارومأم  راشف  هک  یماگنه  .دوب  هدادن  خر  یگریت  تلاسر  نادناخ  اب  يو 
هن.منک یمن  تعیب  زگره  : تفگو دمآ  نوریب  هناخ  زا  هنهرب  ریشمش  اب 
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دوـب رهاـم  ینز  ریـشمشو  روـالد  يدرمو  مالـسا  یماـن  ناـنامرهق  زا  ریبز  .دـینک  تعیب  یلع  اـب  همه  دـیاب  هکلب  ، منک یمن  تـعیب  اـهنت 
یعمج هتـسد  شروی  ابو  دـندرک  رطخ  ساسحا  نارومأم  ور ، نیا  زا  .دـش  یم  هتخانـش  تابرـض  رگید  نایم  رد  وا  ریـشمش  تابرـضو 

هچ رمع  يراکادـف  حالطـصا  هبو  رارـصا  همه  نآ  ّتلع  .دـندرک  يریگولج  گرزب  يزیرنوخ  کی  زاو  دـنتفرگ  وا  تسد  زا  ریـشمش 
وا نایم  رادـمو  رارق  حالطـصا  هبو  قفاوت  عون  کی  هکنیا  ای  تشاد  یم  رب  ماگ  نادـیم  نیا  رد  كاـپ  ّتین  اـب  رمع  یتسار  هب  اـیآ  ؟ دوب

دوب هتفرگ  رارق  تفالخ  هاگتـسد  نارومأم  راشف  تحت  هک  عقوم  ناـمهرد  مالـسلا ،) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  دوب ؟ هدـمآ  لـمع  هب  رکبوباو 
رکبوبا يارب  ار  تفالخ  بکرَمو  تسوت  لام  نآ  زا  یمین  هک  شودب  رمع ، تفگو : درک  رمع  هب  ور  دش ، یم  لتق  هب  دیدهت  هتـسویپو 

دوب هتفریذـپ  تروص  یـسارکومد  لوصا  رب  انب  رکبوبا  يارب  تعیب  ذـخا  یتسار  هب  رگا  ( 1) .دـنادرگ شزاب  وت  هب  ادرف  ات  دـنبب  مکحم 
ماجنا ار  راک  هس  شاک  يا  هک  درک  یم  وزرآ  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  رد  يو  ارچ  تسا ، هدوب  ْمُهَْنَیب ) يروُش  ْمُهُْرمَأَو   ) قادـصمو

يور هب  ار  رد  رگا  یتح  درک ، یمن  رداـص  ار  نآ  هب  هلمح  ناـمرفو  درک  یم  ظـفح  ار  همطاـف  هناـخ  مارتحا  شاـک  يا  _ 1 داد : یمن 
هدهع هب  ار  نآو  دیشک  یمن  شود  هب  ار  تفالخ  راب  هفیقس  زور  رد  شاک  يا  .تسب 2 _ یم  وا  نارومأم 

--------------------------

«. ...اْهیَعْرَض ارَّطَشَت  ام  َّدََشل  :» دیامرف یم  ار  نومضم  نیا  هب  بیرق  زین  هیقشقش  هبطخ  رد  ص 12 . ج1 ، همامإلاو ، هسایسلا   . 1

هحفص 192 -------------------------- 

ار ترازوو  تنواعم  ماقم  دوخو  دراذگ  یم  هدیبعووباو  رمع 
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، رصاعم فورعم  رعاش  هک  تسا  روآ  فسا  ( 1) .دنازوس یمن  ار  هاجفلا »  » هب فورعم  هّللا  دـبع  نب  سایا  شاک  ا ي  .تفریذپ 3 _ یم 
وا هتساخرب ، مّود  هفیلخ  حدم  هب  دوخ  هّیرَمُع »  » هدیصق رد  تسا ، هتـشذگرد  يرجه  لاس 1351  رد  هک  يرصم  میهاربا  ظفاح  دمحم 

ْمِرْکَأ ُرَمُع ***  اَهلاق  ِّیلَِعل  َهلْوَقَو  تسا : هدوتـس  هتـشاد  اور  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هب  هک  هک  یتناهاو  تراسج  تهج  هب  ار 
اِهب ُهوُفَی  صْفَح  ِیبَأ  ُْریَغ  َناک  ام  اهِیف  یفَطْـصُْملا  ُْتِنب  ِْعیاُبت َو  َْمل  ْنِإ  اِهب ***  َکیَلَع  یِْقبُأ  َكَراد ال  ُْتقَّرَح  اـهیِْقلُِمب  ْمِظْعَأ  اـهِعِماِسب 

هب .ار  هدنیوگ  راد  گرزب  ار ; هدنونش  راد  یمارگ.تفگ  یلع  هب  رمع  هک  ار  ینخـس  رآ  دای  هب  ( 2  ) اهیِماح نانْدَع َو  ِسِراف  َمامَأ  *** 
رتـخد هک  تفگ  یلاـح  رد  ار  نخـس  نیاو  .یناـمب  اـجنآ  رد  مهد  یمن  هزاـجاو  منازوس  یم  ار  وت  هناـخ  ینکن  تعیب  رگا  تفگ  یلع 
ناندع ِبرع  راوسهـش  لباقم  رد.دیوگب  تسناوت  یمن  رگید  یـسک  رمع  زج  ار  نخـس  نیا  .دوب  هناخ  رد  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح 
راختفا نیا  ایآ  درامشب ! هفیلخ  رخافم  زا  دزرل  یم  نآ  زا  یهلا  شرع  هک  ار  یتیانج  دهاوخ  یم  روعش  زا  رود  رعاش  نیا  نآ .  یماحو 

هب هک  دوب  رـضاح  واو  تشادـن  رمع  دزن  یمارتـحا  نیرتـمک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  رتـخد  هک  مییوگب  هک  تسا 
دقع  » بحاص هک  تسا  روآ  هدنخو  دنازوسب ؟ ار  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخدو  هناخ  رکبوبا  يارب  رتشیب  يأر  ذخا  روظنم 

شوخان ار  ام  ییاورنامرف  ایآ  : تفگ يو  هب  هفیلخ  دـندروآ  دجـسم  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماـگنه  تسا  هدرک  لـقن  دـیرفلا »
؟ یتشاد

--------------------------

ج3، يربط ، خیرات   . 1
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ص463. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشو  ص 236 

ص 84. ج1 ، لین ، رعاش  ناوید   . 2

هحفص 193 -------------------------- 

ادر ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تشذگرد  زا  سپ  هک  مدوب  هتسب  نامیپ  دوخ  اب  هکلب  زگره ; : تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلعو
نارگیدو وا  دوخ  هک  یلاح  رد  ( 1) .درک تعیب  سپـسو  مدـنام ! بقع  نارگید  زا  ور  نیا  زا  منک و  عمج  ار  نآرق  ات  منکفین  شود  رب 

زا سپو  درکن  تعیب  ( مالسلا هیلع   ) یلع دوب  هدنز  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هک  هام  شـش  تّدم  ات  هک  دننک  یم  لقن  هشیاع  زا 
هغالبلا جهن  رد  وا  نانخسو  درکن  تعیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  اهنت  هن  اّما  ( 2) .داد هفیلخ  هب  تعیب  تسد  هک  دوب  وا  تشذگرد 
دندرکن تعیب  هفیلخ  اـب  زین  میدـش  انـشآ  هفیقـس  هثداـح  حیرـشت  رد  اـهنآ  ماـن  اـب  هک  یهورگ  هکلب  تسا ، تیعقاو  نیا  نشور  هاوـگ 

نت یـسک  تفالخ  هب  تفگ : نینچ  رکبوبا  تفالخ  هراب  رد  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تیالو  یماح  نیرتگرزب  هک  ناملـسو ،
دوخ روحم  زا  ار  تفالخ  رگا  هکنآ  لاح  .دـیتفرگ  هدـیدان  ار  دوخ  ربمایپ  تیب  لهاو  تسامـش  زا  رتگرزب  نس  رظن  زا  اهنت  هک  دـیداد 

( *** 3) .دیدش یم  دنم  هرهب   ] قح  [ تفالخ ياراوگ  ياه  هویم  زا  همهو  دمآ  یمن  دیدپ  یفالتخا  زگره  دندرک  یمن  جراخ 

--------------------------

ص 260. ج4 ، دیرفلا ، دقع   . 1

.نامه  . 2

ص 69. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 195 هحفص 194 --------------------------  -------------------------- 

مراهچ لصف 

مراهچ لصف 

كدف و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

كدف يداصتقا  شزرا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح.تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  رکبوباو  دیسر  نایاپ  هب  هفیلخ  باختنا  هار  رد  هفیقس  ياهشکمشک 
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ظفح يارب  یمومع ، ناهذا  نتخاس  هاگآو  راکفا  ریونت  زا  سپ  یلو  تفر ، نوریب  تموکح  هنحـص  زا  وا  يافو  اب  نارای  زا  یهورگ  اب 
اب لالدتـساو  جاجتحاو  حیحـص  تواضقو  نآرق  یلاـع  میهاـفم  ریـسفتو  میلعت  قیرط  زاو  دـشن  دراو  تفلاـخم  رد  زا  هملک ، تدـحو 

تالامک دـجاو  ناناملـسم  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .داد  همادا  دوخ  یعاـمتجاو  يدرف  تامدـخ  هب  ...و  باـتک  لـها  نادنمـشناد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  دامادو  ّمع  رـسپ  وا.دـنریگب  وا  زا  ار  تالامک  نیا  يو  يابقر  دوبن  نکمم  زگره  هک  دوب  يرایـسب 
یمن سک  چیه  .دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یبن ملع  بابو  مالـسا  گرزب  زابناجو  رادمان  دهاجم  وا ، لصفالب  ّیـصو  ملـسو ،)

ینامسآ ياهباتک  ربو  نید  عورفو  لوصا  ربو  ثیدحو  نآرق  رب  ار  يو  ریظن  یب  هطاحاو  عیسو  ملعو  مالـسا  رد  ار  وا  تقبـس  تسناوت 
يارب هدنیآ  رد  دوب  نکمم  هک  تشاد  یصاخ  زایتما  مالسلا ) هیلع   ) ماما نایم ، نیا  رد  .دیامن  بلـس  وا  زا  ار  لیاضف  نیا  ای  دنک  راکنا 

.دیسر یم  وا  هب  كدف  قیرط  زا  هک  دوب  يدمآ  ردو  يداصتقا  تردق  نآو  دنک  لاکشا  داجیا  تفالخ  هاگتسد 

هحفص 196 -------------------------- 

نوچمه زایتما  نیا  اریز  دنک ، جراخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسد  زا  ار  تردـق  نیا  هک  دـید  تحلـصم  تفالخ  هاگتـسد  تهج ، نیا  زا 
كدف تاصخشم  ( 1) .تفرگ ( مالسلا هیلع   ) ماما زا  ار  نآ  ناوتن  هک  دوبن  رگید  تازایتما 

ربیخ ياهژد  زا  سپو  دوب  رتمولیک  دودح 140  هنیدم  اب  نآ  هلصافو  تشاد  رارق  ربیخ  یکیدزن  رد  هک  ار  يزیخلصاحو  دابآ  نیمزرس 
هکنآ زا  سپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  ( 2) .دندیمان یم  كدف »  » هیرق تفر  یم  رامـش  هب  زاجح  نایدوهی  ياّکتا  لحم 

رد ار  دوهی  ياهورین 
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ُرپ مالـسا  یماظن  يورین  اب  دـش  یم  ساسحا  هنیدـم  لامـش  رد  هک  ار  یگرزب  ألخو  تسکـش  مه  رد  اـمیت » و« يرقلا » يداو  و« ربیخ » »
رامش هب  مالسا  ّدض  رب  کیرحتو  رطخ  نوناک  ناناملـسمو  مالـسا  يارب  هک  نیمزرـس ، نیا  رد  دوهی  تردق  هب  نداد  نایاپ  يارب  درک ،

رب ار  میلستو  حلص  تشاد  هدهع  هب  ار  هدکهد  تسایر  هک  نون  نب  عشوی.داتسرف  كدف  نارس  دزن  ار  طیحم  مان  هب  يریفـس  تفر ، یم 
ریز سپ  نآ  زاو  دـنراذگب  مالـسا  ربمایپ  رایتخا  رد  ار  لاس  ره  لوصحم  زا  یمین  هک  دـندش  دـهعتم  اجنآ  ناـنکاسو  داد  حـیجرت  دربن 

دّهعتم ار  نانآ  هقطنم  تینما  نیمأت  ًالباقتم ، زین ، مالسا  تموکح  .دننزن  هئطوت  هب  تسد  ناناملسم  ّدض  ربو  دننک  یگدنز  مالـسا  ياول 
ماّکح تسد  هب  نآ  هراداو  تسا  ناناملسم  مومع  هب  ّقلعتم  دوش  هتفرگ  یماظن  دربنو  گنج  قیرط  زا  هک  ییاهنیمزرس  مالـسا  رد  .دش 

یلص  ) ربمایپ صخـش  هب  طوبرم  دریگ  یم  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  دربنو  یماظن  موجه  نودب  هک  ینیمزرـس  یلو  .دوب  دهاوخ  عرش 
، دور راـکب  یـصاخ  دراوم  رد  تسا ، هدـش  نّیعم  مالـسا  نیناوق  رد  هک  يروـط  هب  دـیابو  تسوا  زا  سپ  ماـماو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

ماماو ربمایپ  هک  تسا  نیا  دراوم  نآ  زا  یکیو 

--------------------------

.دیناوخ یم  كدف » بصغ  ياه  هزیگنا   » شخب رد  ار  ثحب  نیا  حورشم   . 1

.دوش هعجارم  كدف » » هدام عالطإلا ، دصارمو  نادلبلا  مجعم  باتک  هب   . 2

هحفص 197 -------------------------- 

هب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هیده  كدـف  ( 1) .دنزاس فرطرب  يدـنموربآ  هجو  هب  ار  دوخ  ناکیدزن  عورـشم  ياهیدـنمزاین 
( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح 

َنیِکْسِْملا َو ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ یتقو  دنسیون : یم  یّنس  نادنمشناد  زا  یهورگو  هعیش  نارّسفمو  ناثّدحم 
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.درک راذگاو  يو  هب  ار  كدفو  تساوخ  ار  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش  لزان  ( 2 ( ) لِیبَّسلا َْنبا 
هعیـش نارّـسفم  هیلک  .تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  گرزب  هباحـص  زا  یکی  يردِخ  دیعـسوبا  بلطم  نیا  لقان  ( 3)

اَذ  ) يارب قادـصم  نیرتهب  ترـضح  نآ  رتخدو  تسا  هدـش  لزان  ربمایپ  نادـنواشیوخو  ناکیدزن  ّقح  رد  هیآ  هک  دـنراد  لوبق  یّنـسو 
نآ نک ، یفرعم  ار  دوـخ  : تفگ مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  هـب  یماـش  يدرم  هـک  یماـگنه  یّتـح.تسا  یبْرُْقلا )
درم نآ  هک  دوب  نشور  ناناملـسم  ناـیم  رد  ناـنچ  بلطم  نیاو  درک  توـالت  ار  قوف  هیآ  ناـیماش  هب  دوخ  ندناسانـش  يارب  ترـضح 

یکیدزن ببـس  هـب  درک : ضرع  نـینچ  ترــضح  نآ  هـب  داد ، یم  تـکرح  قیدـصت  ناوـنع  هـب  ار  دوـخ  رــس  هـک  یلاـح  رد  یماـش ،
هکنآ راتفگ  هصالخ  ( 4) .دهدب ار  امش  ّقح  هک  هداد  روتسد  دوخ  ربمایپ  هب  ادخ  دیراد  لوسر  ترـضح  اب  هک  یّـصاخ  يدنواشیوخو 
لوزن ماگنه  هک  بلطم  نیا  یلو  تسا ، ناناملسم  قاّفتا  درومو  هدش  لزان  يو  نادنزرف  و  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ّقح  رد  هیآ 

ار كدف  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هیآ  نیا 

--------------------------

.تسا هدش  ثحب  ءیف »  » ناونع تحت  داهج  باتک  رد  بلطم  نیا  یهقف  ياهباتک  رد  ياه 6و7 . هیآ  رشح ، هروس   . 1

.زادرپب ار  ناگدنام  هار  ردو  نیکاسمو  نادنواشیوخ  ّقح  ینعی  هیآ 26 . ءارسا ، هروس   . 2

ص 177. ج4 ، روثنملا ، رّدلا  ص 268 ; ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 411 ; ج3 ، نایبلا ، عمجم   . 3

ص 176. ج4 ، روثنملا ، ّردلا   . 4

هحفص 198 -------------------------- 

.تسا یّنس  نادنمشناد  زا  یخربو  هعیش  نادنمشناد  قاّفتا  دروم  دیشخب  دوخ  یمارگ  رتخد  هب 
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؟ دیشخب دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ارچ 

هب یگتـسبلد  زگره  نانآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  یبوخ  هب  وا  نادناخو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یگدنز  خـیراتو  میناد  یم 
هللا یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هک  مینیب  یم  فصولا  عم  .دوب  ایند  تورث  نامه  تشادن  یـشزرا  نانآ  رظن  رد  هک  يزیچو  دـنا  هتـشادن  ایند 

لاؤس نیا  اجنیا  رد.داد  صاصتخا  ( مالسلا هیلع   ) یلع ترـضح  نادناخ  هب  ار  نآو  دیـشخب  دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ملـسو ) هلآو  هیلع 
_1 درک : رکذ  ناوـت  یم  ار  ریز  هوـجو  لاؤـس  نـیا  هـب  خـساپ  رد  .دیـشخب  دوـخ  رتـخد  هـب  ار  كدـف  ربماـیپ  ارچ  هـک  دـیآ  یم  شیپ 

هیلع  ) نانمؤم ریما  اب  ترضح ، نآ  رّرکم  تاحیرصت  قبط  (، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  توف  زا  سپ  ناناملسم  يرادمامز 
بـصنم هب  هتـسباو  روـما  هرادا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .تشاد  زاـین  نیگنـس  هنیزه  هب  بصنمو  ماـقم  نـیاو  دوـب  مالـسلا )

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ ینیب  شیپ  نیا  زا  تفالخ  هاگتـسد  ایوگ  .دنک  هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  كدف  دـمآ  رد  زا  تسناوت  یم  تفالخ 
یلص  ) ربمایپ نامدود  .درک 2 _ جراخربمایپ  نادناخ  تسد  زا  ار  كدـف  تسخن  ياهزور  نامه  رد  هک  دوب  هدـش  عّلطم  ملـسو ) هلآو 
هیلع  ) نیسح ترـضحو  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ترـضح  شناگدید  رونو  يو  رتخد  هناگی  نآ  لماک  رهظم  هک  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا 

مرکا لوسر  فرشو  تیثیحو  دننک  یگدنز  يدنموربآ  تروص  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ توف  زا  سپ  دیاب  دوب ، مالسلا )
ربمایپ .دیـشخب 3 _ دوخ  رتخد  هب  ار  كدـف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روظنم  نیا  نیمأت  يارب  .دـنامب  ظوفحم  شنادـناخو 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا
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رد يو  ریـشمش  هب  ناـشیا  ناگتـسب  زا  يرایـسب  اریز  دـنراد ، لد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هـنیک  یهورگ  هـک  تـسناد  یم 
نانآ زا  یلام  ياهکمک  قیرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نیا  هنیک  نیا  ندودز  ياههار  زا  یکی  .دنا  هدش  هتـشک  داهج  ياهنادیم 

هیلک هب  نینچمه  .دیامن  بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  فطاوعو  دنک  ییوجلد 

هحفص 199 -------------------------- 

هللا یلص   ) ربمایپ .دوش  هتـشادرب  نایم  زا  دوب  وا  تفالخ  هار  رـس  رب  هک  یفطاع  عناوم  قیرط  نیازاو  دنک  کمک  ناگدنامردو  نایاونیب 
، نآ زا  ات  دوب  تیالو  بحاص  رایتخا  رد  نآ  دمآ  رد  یلو  دیشخب ، مالسلا ) اهیلع   ) ارهز هب  ار  كدف  ًارهاظ  دنچره  ملـسو ،) هلآو  هیلع 

كدف دمآ  رد  .دنک  هدافتسا  ناناملسمو  مالسا  عفن  هب  دوخ ، یگدنز  تایرورض  نیمأت  رب  هوالع 

تسناوت یم  هک  دوب  زیخلصاح  هقطنم  کی  كدف  اریز.دریگ  یم  تّوق  ناسنا  نهذ  رد  هناگ  هس  تاهج  نیا  همه  خیرات ، هب  هعجارم  اب 
لیام رکبوبا  دسیون : یم  دوخ  هریس  رد  فورعم ، خروم  یبلح ، .دنک  کمک  شیوخ  فادها  هار  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 

همطاف هب  هقرو  نداد  زا  رمع  اّما  درک ; قیدصت  يا  هقرو  رد  ار  همطاف  تیکلام  ّقحو  دنامب  یقاپ  ربمایپ  رتخد  تسد  رد  كدـف  هک  دوب 
ّدـض رب  برع  ناکرـشم  رگا  اریز  درک ، یهاوـخ  ادـیپ  يدـیدش  زاـین  كدـف  دـمآرد  هب  ادرف  تفگو : درک  رکبوـبا  هب  ورو  دـش  عناـم 
هدوب يرادقم  هب  كدف  دمآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  ( 1) .ینک یم  نیمأت  ار  یگنج  هنیزه  اجک  زا  دننک  مایق  ناناملـسم 

ربمایپ هک  دوب  مزال  تهج  نیا  زا  .دنک  نیمأت  ار  نمشد  اب  داهج  هنیزه  زا  یشخب  هتسناوت  یم  هک  تسا 
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نم دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دراذگب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  رایتخا  رد  ار  يداصتقا  تردق  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
، یکچوک نیا  هب  نیمزرسو  تشادن  تعسو  نانچنآ  كدف  هدکهد  : متفگ نینچ  كدف  هراب  رد  هیماما  بهذم  نادنمـشناد  زا  یکی  هب 

رد وت  تفگ : نم  خساپ  رد  وا.دنزرو  عمط  نآ  رد  همطاف  نافلاخم  هک  دوبن  مهم  ردقنیا  دوبن ، اجنآ  رد  لخن  دنچ  زج  هک 

--------------------------

ص 400. ج3 ، یبلح ، هریس   . 1

هحفص 200 -------------------------- 

زا ربمایپ  نادناخ  نتخاس  عونمم  مّلـسمروط  هب.دوبن  رتمک  هفوک  ینونک  ياهلخن  زا  اجنآ  ياهلخن  هرامـش.ینک  یم  هابتـشا  هدـیقع  نیا 
اهنت هن  اذل  .دنک  هدافتسا  تفالخ  هاگتسد  اب  هزرابم  يارب  اجنآ  دم  ارد  زا  نانمؤم  ریما  ادابم  هک  دوب  نیا  يارب  زیخلصاح  نیمزرـس  نیا 

یب مه  مئانغ ) سمخ  ) دوخ عورـشم  قوقح  زا  ار  بلّطملا  دبع  نادـنزرفو  مشاه  ینب  هّیلک  هکلب  دـنتخاس ، مورحم  كدـف  زا  ار  همطاف 
ار دوجوم  عضو  اب  هزرابم  رکف  زگره  دنربب  رس  هب  يدنمزاین  ابو  دنورب  یگدنز  نیمأت  لابند  هب  مادم  دیاب  هک  يدارفا  .دندومن  بیـصن 
: دنک یم  دـیدحت  نینچ  یثیدـح  رد  ار  كدـف  يزرم  دودـح  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ( 1) .دـننارورپ یمن  دوخ  زغم  رد 
اه هریزجو  اـهایرد  هب  مراـهچ  بناـج  زا  اـقیرفآ ،»  » هب مّوس  تهج  زا  دنقرمـس ،»  » هب مود  فرط  زا  ندـع ،»  » هب فرط  کـی  زا  كدـف 

هیلع  ) مظاک ماما  دوصقم  تشادن ; يدودح  نانچ  دوب ، ربیخ  زا  یشخب  هک  كدف ، مّلـسم  روط  هب  ( 2) .دش یم  دودحم  ناتسنمراو ... 
دودـح هک  یمالـسا  روانهپ  کلامم  رب  تموکح  هکلب  تسا  هدـشن  بصغ  نانآ  زا  كدـف  نیمزرـس  اهنت  هک  تسا  هدوب  نیا  مالـسلا )

زا هدش  نییعت  ماما  نخس  رد  نآ  هناگراهچ 
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تـسیب غلبم  هب  ار  كدف  نیمزرـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دسیون : یم  يدنوار  نیدلا  بطق  .تسا  هدـش  هتفرگ  تیب  لها 
دمآ رد  توافت  بسح  هب  فالتخا  نیاو  تسا  هدـش  لقن  زین  رانید  رازه  داتفه  ثیداحا  زا  یخرب  رد  .داد  هراـجا  راـنید  رازه  راـهچو 
مکح نب  ناورم  هب  ار  نآ  موس  کی  : درک میـسقت  رفن  هس  نایم  ار  كدف  دیـسر  تفالخ  هب  هیواعم  هک  یماگنه  .تسا  هدوب  نآ  هنالاس 

دنزرف هب  ار  رخآ  ثلثو  نامثع  نب  ورمع  هب  ار  رگید  مّوس  کیو 

--------------------------

.236 ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 144. ج48 ، راونألا ، راحب   . 2

هحفص 201 -------------------------- 

هک دوش  یم  هدافتسا  میسقت  هوحن  نیا  زا  ( 1) .داد رارق  دوخ  لویت  وزج  ار  ماهس  همه  دیـسر  تفالخ  هب  ناورم  نوچو  .داد  دیزی  دوخ 
.درک میـسقت  دوب ، یگرزب  لیماف  هدـنیامن  کیره  هک  رفن ، هس  نایم  ار  نآ  هیواعم  هک  تسا  هدوب  يا  هظحـالم  لـباق  نیمزرـس  كدـف 

وا دزن  دوخ  ياعدم  تابثا  يارب  ار  دوخ  ناهاوگو  تفگ  نخس  كدف  هراب  رد  رکبوبا  اب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هک  یماگنه 
دوب ناناملـسم  لاوما  زا  هکلب  هدوبن ، ربمایپ  یـصخش  کلم  كدف  : تفگ ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  خساپ  رد  يو  درب ،

ربمایپ هکنیا  ( 2) .درک یم  قافنا  زین  ادـخ  هار  ردو  داتـسرف  یم  نانمـشد  اـب  دربن  ياربو  درک  یم  زّهجم  ار  یهاپـس  نآ  دـمآ  رد  زا  هک 
تسا یکاح  دومن  یم  میسقت  نایاونیبو  مشاه  ینب  نایم  ار  نآ  ای  درک  یم  جیسب  هاپس  كدف  دمآ  رد  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

هدوب یفاک  هاپس  جیسب  يارب  هک  هتشاد  يراشرس  دمآ  رد  ربیخ  زا  شخب  نیا  هک 
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تلود هب  ار  دوخ  ياهنیمزرس  هک  درک  راطخا  نانآ  هب  دزاس  كاپ  نایدوهی  زا  ار  هریزج  هبش  تفرگ  میمـصت  رمع  هک  یماگنه  .تسا 
اب تسخن  زور  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  .دننک  هیلخت  ار  كدفو  دـنریگب  ار  نآ  ياهبو  دـننک  راذـگاو  یمالـسا 

نیازا.دننک راذگاو  ادخ  لوسر  هب  ار  رگید  مینو  دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  یمین  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  كدف  نکاس  نایدوهی 
تمیق زا  سپ  ار  نآ  هدـش  بصغ  رادـقم  ياهب  اـت  درک  مازعا  كدـف  هب  ار  تباـث  نب  دـیزو  باـبحو  هورفو  ناـهیت  نبا  هفیلخ  تهج ،

زا هک  یلام  زا  ار  غلبم  نیا  رمعو  دندرک  میوقت  مهرد  رازه  هاجنپ  هب  ارنایدوهی  مهـس  نانآ  .دزادرپب  اجنآ  يدوهی  نانکاس  هب  يراذـگ 
(3) .تخادرپ دوب  هدمآ  تسد  هب  قارع 

--------------------------

ص 216. ج16 ، نامه ،  . 1

ص 214. نامه ،  . 2

ص 211. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 202 -------------------------- 

كدف فّرصت  ياه  هزیگنا 

هجیتن ردو  دوب  وا  يزوریپ  لپ  نیتسخن  رکبوبا  ینیـشناجو  تفالخ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  يراداوه 
سأر رد  هک  مشاه ، ینبو  دنتفر  نوریب  هزرابم  هنحـص  زا  نانآ  رگید  هریت  تفلاخم  اب  دـندوب ، راصنا  هریت  نیرتدـنمورین  هک  نایجرزخ 

مایق زا  یمومع ، ناـهذا  ندرک  نشور  زا  سپ  دـش ، رکذ  هتـشذگ  رد  هک  یللع  هباـنب  تشاد ، رارق  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ناـنآ 
هبو دوبن  یفاک  تفـالخ  يارب  هنیدـم  رد  یبسن  يزوریپ  نیا  یلو  .دـندرک  يراددوخ  مکاـح  بزح  ربارب  رد  يدـنب  هتـسدو  هناحلـسم 

ار هفیلخ  تفالخ  هک  دندوب  يدنمورین  تیعمج  تشاد ، رارق  نایفسوبا  اهنآ  سأر  رد  هک  هّیما ، ینب  یلو  .تشاد  زاین  زین  هّکم  تیامح 
هب
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ربمایپ تلحر  ربخ  هک  یماگنه  اذل  .دنوش  هاگآ  يو  بیوصتو  دـییأتو  نایفـسوبا  رظن  زا  هک  دندیـشک  یم  راظتنا  هتخانـشن ، تیمـسر 
صاعلا نب  دیـسا  نب  باتع  مان  هب  يا  هلاس  دـنچو  تسیب  ناوج  هک  هّکم ، رادـنامرف  دیـسر  هکم  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

رد تفگن  مدرم  هب  يزیچ  وا  ینیشناجو  تفالخ  زا  یلو  تخاس  هاگآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  ار  مدرم  دوب ،
هب دادیور  ود  نیا  زا  یکی  ربخ  هک  تسا  دـیعب  رایـسبو  دوب  هدـش  شرازگ  مه  اب  ًاعبط  هداد ، خر  مه  نراقم  هثداح  ودره  هک  یتروص 
یم هک  تشادـن  نیا  زج  یتـلع  هّکم  يوما  رادـنامرف  زوـمرم  توکـس  .دوـشن  رـشتنم  يربـخ  چـیه  رگید  دادـیور  زا  یلو  دـسرب  هکم 

یبوخ هب  هفیلخ  قیاقح ، نیا  هب  هجوت  اب  .دنک  راتفر  وا  رظن  قباطم  سپـسو  دوش  هاگآ  نایفـسوبا ، دوخ ، لیماف  سیئر  رظن  زا  تساوخ 
راکفاو ارآ  اتو  دراد  نافلاخم  دـیاقعو  تارظن  بلج  هب  زاین  فلاخم ، ياههورگربارب  رد  مدرم ، رب  يو  ییاورنامرف  همادا  هک  تفاـیرد 

دارفا زا  یکی  .دوب  دهاوخ  لکـشم  رایـسب  يرادمامز  همادا  دزاسن  دوخ  هجوتم  فلتخم  قرط  زا  ار  نانآ  ياهلدو  بولق  نآ  زا  رتالابو 
هک یتقو  هک  دوب  رکبوبا  تموکح  نافلاخم  هلمج  زا  يو  اریز.دوب  نایفسوبا  هیما ، لیماف  سیئر  دش  یم  بلج  وا  رظن  دیاب  هک  يرثؤم 

ار روما  مامز  يو  دینش 

هحفص 203 -------------------------- 

ترضح هناخ  هب  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ  هک ، دوب  وا  مهو  راکچ »؟ لیضف  وبا  اب  ار  ام  :» تفگ ضارتعا  ناونع  هب  تسا  هتفرگ  تسد  هب 
یم رپ  هدایپو  هراوس  اب  ار  هنیدم  نم  : تفگو درک  توعد  هناحلسم  مایق  يارب  ار  ود  رهو  تفر  سابعو  مالسلا ) هیلع   ) یلع
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دوب هدروآ  هارمه  نایفـسوبا  هک  ار  یلاوما  يو  هدیقع  ندیرخو  تاکـسا  يارب  رکبوبا  دیریگ ! تسد  هب  ار  روما  مامزو  دیزیخرب  منک ;
ماش تموکح  يارب  ار  هیواعم ) ردارب  ) دـیزی يو  دـنزرفو  درکن  اـفتکا  زین  نیا  هب  یّتح.تشادـنرب  نآ  زا  يراـنیدو  دیـشخب  وا  دوخ  هب 
لاح (1 !) تسا هدرک  محر  هلص  رکبوبا  : تفگ ًاروف  تسا  هدیسر  تموکح  هب  شدنزرف  هکدیسر  ربخ  نایفـسوبا  هب  یتقو.درک  باختنا 
نانآ دیاقع  نایفسوبا  نوچمه  تسیاب  یم  هک  يدارفا  دادعت  .دوبن  لئاق  رکبوباو  دوخ  نایم  يدنویپ  عون  چیه  هب  ًالبق  نایفسوبا ، هکنآ 

نودب هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  رکبوبا  اب  تعیب  هک  میناد  یم  همه  هچ  ; دوش نایب  تاحفـص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دوش  هدـیرخ 
روضح هدـیبعوباو ، رمع  يو _  نارکفمه  زا  رفن  ودو  هفیلخ  ینعی  نت ، هس  اـهنت  نارجاـهم  زا.تفرگ  تروـص  رجاـهم  هورگ  روـضح 

زا.تخیگنا یم  رب  ار  یهورگ  مشخ  هدـش ، ماجنا  راک  ربارب  رد  نارجاـهم  نداد  رارقو  نتفرگ  تعیب  هوحن  نیا  مّلـسم  روط  هب.دنتـشاد 
، راصنا هورگ  تسیاب  یم  هوالع ، هب  .دـنک  یگدیـسر  ناشیا  عضو  هبو  دزاس  فرطرب  ار  نانآ  شجنر  هفیلخ  هک  دوب  مزال  تهج ، نیا 

هفیلخ تبحمو  رهم  دروم  دـنتفگ ، كرت  ار  هفیقـس  مشخ  زا  زیربل  یلد  ابو  دـندرکن  تعیب  وا  اب  تسخن  زور  زا  هک  ناـیجرزخ  هژیو  هب 
نب دیز  یتقو  .درک  میسقت  راصنا  نانز  نایم  زین  ار  یلاوما  هکلب  دومن ، مادقا  نادرم  دیاقع  دیرخ  يارب  اهنت  هن  هفیلخ  .دنتفرگ  یم  رارق 

هک تسا  یمهـس  : تفگ دـیز  ؟ تسیچ نیا  هک : دیـسرپ  مرتحم  نز  نآ  دروآ ، وا  هناخ  رد  هب  ار  يدَـع  ینب  ناـنز  زا  یکی  مهـس  تباـث 
نیا هک  تفایرد  یصاخ  تواکذ  اب  نز  .تسا  هدرک  میسقت  وت  هلمج  زا  نانز و  نایم  هفیلخ 
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کی لوپ 

--------------------------

ص 202. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 204 -------------------------- 

در ار  نآو.مریذپ  یمن  وا  زا  يزیچ  ادخ ، هب  دـنگوس  دـیهد ؟ یم  هوشر  منید  دـیرخ  يارب  تفگ : وا  هب  اذـل  تسین ، شیب  ! ینید هوشر 
تموکح هجدوب  دوبمک  ( 1) .درک

یهت لاملا  تیبو  درک  میـسقت  ار  همه  تشاد  راـیتخا  رد  هچره  دوخ  يراـمیب  نارود  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ 
ینیما دارفا  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  ای  دـندش ، یم  هنیدـم  دراو  يرـصتخم  لاوما  اب  ترـضح  نآ  تشذـگرد  زا  سپ  ربمایپ  ناگدـنیامن.دوب 
درخب ار  نافلاخم  دـیاقعو  دـنک  شاـپو  تخیر  تساوخ  یم  هک  یتموکح  يارب  رـصتخم  ياهدـمآ  رد  نیا  یلو.دنتـشاد  یم  لیـسگ 
دندرک یم  يراددوخ  هفیلخ  نارومأم  هب  تاکز  نداد  زا  هتـشارفارب ، تفلاـخم  مچرپ  فارطا  لـیابق  رگید ، فرط  زا  .دوبن  یفاـکًاعطق 

تشادن نیا  زج  يا  هراچ  مکاح  بزح  سیئر  ، تهج نیازا  .دمآ  یم  دراو  تیمکاح  داصتقا  رب  يا  هدننکش  تبرـض  زین  هیحان  نیازاو 
زا رتـهب  يزیچ  ناـیم  نیا  رد  .دـنک  هرداـصم  ار  یلاوما  هدرک ، زارد  فرط  نآو  فرط  نیا  هب  تسد  تموکح  هجدوب  میمرت  يارب  هک 
دش جراخ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  تسد  زا  (، 2) دوب نآ  يوار  هفیلخ  دوخ  اهنت  هک  ربمایپ ، زا  یثیدح  لقن  اب  هک  دوبن  كدـف 

فارتعا تقیقح  نیا  هب  يا  هنوگ  هب  رمع ، .تفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  تموکح  ياه  هیاپ  نتخاس  مکحم  يارب  نآ  راشرـس  دمآ  ردو 
مایق ناناملسم  ّدض  رب  برع  ناکرـشم  رگا  اریز  درک ، یهاوخ  ادیپ  يدیدش  زاین  كدف  دمآ  رد  هب  ادرف  : تفگ نینچ  رکبوبا  هب  هدرک ،

(3) .درک یهاوخ  نیمأت  ار  اهنآ  یگنج  هنیزه  اجک  زا  دننک ،

--------------------------

ص 133. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ثیدح نآ   . 2
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.میراذگ یمن  یقاب  هیثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  ینعی  ُثِّرُون .» ِءاِیْبنَألا ال  َرِشاعَم  ُنَْحن  :» تسا نینچ  لوعجم 

ص 400. ج3 ، یبلح ، هریس   . 3

هحفص 205 -------------------------- 

وا زاار  كدف  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  یتقو  هکنانچ  .دهد  یم  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  زین  وا  نارکفمهو  هفیلخ  رادرکو  راتفگ 
یم تمسق  ناناملسم  نایم  ار  نآ  دمآ  رد  هدنامیقابو  درک  یم  نیمأت  نآ  زا  ار  امش  یگدنز  هنیزه  ربمایپ  : تفگ خساپ  رد  درک  هبلاطم 

زا زین  نم  : دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  رتخد  درک ؟ یهاوخ  راـک  هچ  نآ  دـمآ  رد  اـب  وت  تروص  نیا  رد.دومن 
رب ار  هار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  هکنیا  اب  .درک  مهاوخ  میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  ار  نآ  هدنامیقابو  منک  یم  يوریپ  وا  شور 

اهنت كدف ، فّرصت  زا  هفیلخ  فده  رگا  ( 1 !) داد یم  ماجنا  تردـپ  هک  مهد  یم  ماجنا  ار  راک  نامه  زین  نم  : تفگ يو  تسب ، هفیلخ 
هار رد  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نادـناخ  هنیزه  رـسک  زا  سپ  كدـف ، دـمآ  رد  هکنیا  نآو  دوب  یهلا  مکح  کـی  يارجا 

یمارگ رهوشو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تخد  ای  دهد  ماجنا  وا  ار  راک  نیا  هک  درک  یم  قرف  هچ  دوش ، فرصم  ناناملـسم 
هک تسا  هاوگ  دشاب  وا  رایتخا  رد  كدف  دمآ  رد  هکنیا  رب  هفیلخ  رارصا  .دنا  هتـساریپو  نوصم  ینامرفانو  هانگ  زا  نآرق  ّصن  هب  هک  وا 

كدف فرصت  رگید  لماع  .دنک  هدافتسا  دوخ  تموکح  میکحت  يارب  نآ  زا  ات  دوب  هتخود  دمآ  رد  نیا  هب  مشچ  وا 

هیلع  ) ماما .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  يداصتقا  تردـق  زا  سرت  دـش ، رکذ  زین  رتشیپ  هکنانچ  كدـف ، فّرـصت  رگید  لماع 
ار يربهر  طیارش  همه  مالسلا )
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لباق وا  ّقح  رد  ترضح  نآ  ياه  هیصوتو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  تبارقو  ناشخرد  قباوسو  اوقتو  ملع  اریز  دوب ، اراد 
نیا دنک ، تباقر  تفالخ  لزلزتم  هاگتسد  اب  دهاوخبو  دشاب  هتشاد  زین  یلام  تردق  اه  هنیمزو  طیارش  نیا  اب  يدرف  هاگرهو  دوبن  راکنا 

ناکما ( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  رگید  طیارشو  تاناکما  بلـس  رگا  تروص ، نیا  رد  .دوب  دهاوخ  وربور  یگرزب  رطخ  اب  هاگتـسد 
ریذپ

--------------------------

ص 316. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 206 -------------------------- 

تردق زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ناوت  یم  یلو  درک ، هزرابم  تسوا  دوجو  رد  هک  يدعاسم  ياه  هنیمز  اب  ناوت  یمنو  تسین 
نآ یعقاو  کلام  تسد  زا  ار  كدف  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ترضح  تیعقومو  نادناخ  فیعضت  يارب  ور ، نیا  زا  .درک  بلـس  يداصتقا 

اب رمع  يوگتفگ  زا  تقیقح  نیا  .دـنداد  رارق  دوخ  هاگتـسد  جاتحم  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخو  دـنتخاس  جراخ 
زا ار  میانغو  سمخ  وت.دنرادن  یفده  نآ  زجو  دنتـسه  ایند  ناگدـنب  مدرم  تفگ : رکبوبا  هب  يو.دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  هفیلخ 

(1) .دـنوش یم  لیامتم  وت  هب  هدرک  اهر  ار  وا  دـندید  یلاخ  ار  وا  تسد  مدرم  یتقو  هک  روآ ، نوریب  وا  تسد  زا  ار  كدـفو  ریگب  یلع 
، درک مورحم  كدف  زا  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  اهنت  هن  تفالخ  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  رب  رگید  هاوگ 
زا سپو  تخاس  مورحم  (، 2) تسا ربمایپ  نادـنواشیوخ  هب  ّقلعتم  نآرق  حیرـصت  هب  هک  زین ، یگنج  میانغ  مجنپ  کی  زا  ار  نانآ  هکلب 

دننک یم  روصت  ًابلاغ  ناسیونخیرات  .دشن  تخادرپ  اهنآ  هب  قیرط  نیا  زا  يرانید  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد 
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عوضوم هس  رـس  رب  هفیلخ  اب  وا  هک  یتروص  رد  دوب ، كدـف  رـس  رب  اهنت  تقو  هفیلخ  اب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  فـالتخا  هک 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هک  یثاریم  .دوب 2 _ هدیشخب  يو  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  كدف  _ 1 تشاد : فالتخا 
یم رمع  .تسا  میاـنغ  سمخ  فراـصم  زا  یکی  نآرق  حیرـصت  هـب  هـک  يرقلا  يذ  مهـس  .دوب 3 _ هدـنام  یقاب  وا  يارب  ملـسو ) هلآو 

.دادن ار  اهنآو  درک  ابا  هفیلخ  تساوخ ، هفیلخ  زا  ار  یبرقلا  يذ  مهسو  كدف  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف یتقو  دیوگ :

--------------------------

،ص 122. ارهز ج  خیراوتلا ، خسان   . 1

(. یبْرُْقلا يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهِّلل  َّناَف  ءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَو  :) هیآ 41 لافنا ، هروس   . 2

هحفص 207 -------------------------- 

رّرقم ربمایپ  نادنواشیوخ  يارب  یمهـس  نآ  رد  هک  ار  سمخ  هیآو  دمآ  هفیلخ  دزن  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دـیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
، مهدب امـش  هب  مناوت  یمن  ار  یبرقلا  يذ  مهـس  زگره  نم.مناوخ  یم  زین  نم  یناوخ  یم  وت  هک  ینآرق  : تفگ هفیلخ.درک  تئارق  هدـش 

نیا ادخ  مکح  : تفگ همطاف  .منک  فرـصم  ناناملـسم  حـلاصم  رد  ار  یقابو  منک  نیمأت  نآ  زا  ار  امـش  یگدـنز  هنیزه  مرـضاح  هکلب 
لـضف زا   ) دـنوادخ هک  داب  تراشب  دّـمحم  نادـناخ  رب  : دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـش  لزان  سمخ  هیآ  یتقو.تسین 

همه مرـضاح  دندرک  تقفاوم  وت  رظن  اب  رگا  منک ، یم  هعجارم  هدـیبعوباو  رمع  هب  : تفگ هفیلخ  .تخاس  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ ) مرکو 
تخـس عضو  نیا  زا  همطاـف  .دـندرک  دـییأت  ار  هفیلخ  رظن  زین  ناـنآ  دـش  لاؤس  ود  نآ  زا  یتـقو  مزادرپـب ! وـت  هب  ار  یبرقلا  يذ  هیمهس 

نانآ هک  تفایردو  درک  بّجعت 
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زا مهـس  کی  هک  دـیوگ  یم  لماک  تحارـص  اـب  میرک  نآرق  .دوبن  صن  ربارب  رد  داـهتجا  زج  هفیلخ  راـک  ( 1) .دـنا هدرک  ینابت  مه  اب 
هتخادرپ هیآ  ریـسفت  هب  تسا  هدینـشن  يزیچ  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ  زا  هکنیا  هناـهب  هب  وا  یلو  تسا ، یبرقلا  يذ  هب  طوبرم  میاـنغ  سمخ 

يارب زج  اهشالت  نیا  .درک  فرـص  مالـسا  حلاصم  هار  رد  ار  هدنامیقابو  تخادرپ  یگدنز  هنیزه  هزادنا  هب  دّمحم  لآ  هب  دیاب  تفگو :
تموکح دض  رب  مایق  هشیدنا  دناوتن  ات  دنزاس ، شیوخ  جاتحم  ار  واو  دننک  یهت  ایند  لام  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسد  هک  دوبن  نیا 

هدیسر ام  تسد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  نانیـشناج  زا  هک  یتایاور  یهاوگ  هب  یعیـش ، هقف  رظن  زا  .دنک  یلمعار 
هب تسا  هدش  لئاق  یمهس  نینچ  یبرقلا  يذ  يارب  نآرق  رگا  اریز.تسین  ربمایپ  نادنواشیوخ  یـصخش  کلم  یبرقلا  يذ  مهـس  تسا ،

نیا تهج 

--------------------------

.230 _ 231 صص ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 208 -------------------------- 

مهـس دـیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  تماماو  تماعز  ماقم  زئاـح  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپزا سپ  ناونع ، نیا  هدـنراد  هک  تسا 
یلو هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنواشیوخ  هب  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  میانغ  سمخ  زا  یمین  هک  یبرقلا ، يذو  ربمایپوادخ 

( مالـسلا اهیلع   ) همطاف ترـضح  رگا  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  هفیلخ  .دوش  فرـصم  وا  رظن  ریزو  دـسرب  تسه  زین  ناناملـسم  میعزو 
يذ ناونع  ياراد  هک  یصخش  دیاب  هک  دهاوخ  یم  ار  یمهـس  هکلب  دهاوخ ، یمنار  دوخ  یـصخش  لام  دبلط  یم  ار  یبرقلا  يذ  مهس 

اهنآ حلاصم  رد  ناناملسم  میعز  ناونع  هب  هدرک ، تفایرد  ار  نآ  تسا  یبرقلا 
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ندادو تسین  یسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  سپ  یـصخش ، نینچودنک  فرص 
، ور نیا  زا  .تسا  نانمؤمریما  تماعز  هب  فارتعاو  تفـالخ  زا  ینیـشن  بقع  عون  کـی  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هب  یمهـس  نینچ 

هنیزه نیمأت  زا  سپو  مراذـگ  یمن  امـش  رایتخا  رد  ار  یبرقلا  يذ  مهـس  هاـگره  تفگ : مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ترـضح  هب  باـطخ 
داضتم ياهتسایسو  اهشیارگ  شکاشک  رد  كدف  منک ! یم  فرص  مالسا  هار  رد  ار  هدنامیقاب  امش  یگدنز 

هینب تیوقت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  لاوما  هرداصمو  كدف  فّرـصت  زا  فده  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  رد 
گرزب تاحوتف  یمالـسا ، تموکح  شرتسگ  زا  سپ  یلو.دوب  ایند  لاـم  زا  نیتسار  هفیلخ  تسد  نتخاـس  یهتو  مکاـح  بزح  یلاـم 

، رگید فرط  زا  .دید  زاین  یب  كدـف  دـمآ  رد  زا  ار  دوخ  تفالخ  هاگتـسدو  تخاس  هناور  تفالخ  زکرم  هب  ار  تورث  لیـس  نیملـسم 
نانمؤم ریما  نیتسار  هفیلخ  هک  درب  یمن  نامگ  یـسک  رگیدو  درک  میکحت  یمالـسا  هعماج  رد  ار  افلخ  تفالخ  ياه  هیاپ  ناـمز  رورم 

للع رگید  يافلخ  نارود  رد  هکنیا  اب  .دنک  ییارآ  فص  نانآ  لباقم  ردو  دتفیب  تفلاخم  رکف  هب  كدف  دمآرد  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع
یلام هینب  تیوقت  ینعی  كدف ، فّرصت  هیلّوا 

هحفص 209 -------------------------- 

ره لاوماو  تسایـس  ورملق  رد  نانچمه  نآ  دمآ  ردو  كدـف  نیمزرـس  اّما  دوب ، هدـش  یفتنم  یلک  هبو  هتفر  نایم  زا  تفالخ ، هاگتـسد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  هب  وا  شیارگو  رظن  هوحن  اب  هک  يا  هنوگ  هب  نآ ، هراب  ردو  دـمآ  یم  راک  يور  هک  دوب  يا  هفیلخ 

تلاسر نادناخ  اب  ار  دوخ  يونعم  دنویپ  هک  نانآ.تفرگ  یم  میمصت  تشاد ، یگتسب  ملسو )
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یموـمع لاوـما  وزج  ار  نآو  دـندرک  یم  يراددوـخ  تّدـش  هب  نآ  یعقاو  ناـکلام  هب  كدـف  ندـینادرگزاب  زا  دـندوب  هدـیرب  ًـالماک 
هب تبـسن  هک  یناـسک  یلو  دـندروآ ، یم  رد  شیوخ  ناـیفارطا  زا  یکی  اـی  دوخ  لویت  هب  ًاـنایحاو  دـنداد  یم  رارق  تموکح  هصلاـخو 
زا درک  یم  باـجیا  تقو  تسایـسو  ناـمز  تایـضتقم  اـی  دـندیزرویم  رهم  شیبو  مک  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نادـناخ 

رگید هفیلخ  هک  يزور  ات  دندرپس  یم  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف  هب  ار  نآ  دننک  ییوجلد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  نادنزرف 
هتسویپ هکلب  تشادن ، يراوتساو  تباث  عضو  هاگ  چیه  كدف  ، تهج نیا  زا  .ددرگ  یلبق  تسایسو  هفیلخ  نیـشناج  يرگید  تسایـسو 

دش یم  هرداصم  بلغاو  تشگ  یمزاب  دوخ  یعقاو  ناکلام  هب  یهاگ.دوب  داضتم  ياهتسایسو  فلتخم  ياهـشیارگ  شکاشک  ورگ  رد 
كدـف مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نامز  ات  افلخ  نارود  رد  .دوب  یمالـسا  جـنرغبو  ساّسح  لـئاسم  زا  یکی  هراومه  لاـح ، ره  ردو 

یم تخادرپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  هب  یگدنز  هنیزه  ناونع  هب  رـصتخم  یغلبم  نآ  دمآرد  زا.تشاد  یتباث  عضو 
تـسد هب  ار  روما  مامز  هیواـعم  هک  یماـگنه  .دیـسر  یم  فرـص  هب  اـفلخ  رظن  ریز  یمومع ، لاوما  رگید  دـننام  نآ ، هدـنامیقابو  دـش 

دیزی دوخ  دـنزرف  هب  مه  یمهـسو  ناّفع  نب  ناـمثع  نب  ورمع  هب  یمهـسو  ناورم  هب  یمهـس  : درک میـسقت  رفن  هس  ناـیم  ار  نآ  تفرگ 
ود نآ  زا  ار  ماهـس  همه  دوخ ، تفالخ  نارود  رد  مکح ، نب  ناورم  هک  ات  تشگ  یم  تسد  هب  تسد  نانچمه  كدـف  .داد  صاصتخا 

رمُع دوخ  دنزرف  هب  ار  نآ  زین  واو  دیشخب  زیزعلا  دبع  دوخ  دنزرف  هب  ار  نآ  ماجنارسو  داد  رارق  دوخ  ِنآ  زاو  دیرخ  رگید  رفن 
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.تشاذگ ثرا  هب  وا  يارب  ای  درک  هیده  زیزعلا  دبع  نب 

هحفص 210 -------------------------- 

یمالسا هعماج  نماد  زا  ار  هّیما  ینب  نیگنن  ياه  هکل  زا  يرایسب  هک  تفرگ  میمصت  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلا  دبع  نبرمع  هک  یماگنه 
هب هک  ار  يا  هملظم  نیتسخن  تشاد ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  هب  هک  یـشیارگ  تهج  هب  ور ، نیا  زا.دزاـس  كاـپ 

رارق داّجس  ترضح  رایتخا  رد  یتیاور  هبو  یلع  نب  نسح  نب  نسح  رایتخا  رد  ار  نآ  يو  .دوب  كدف  دینادرگ  زاب  نآ  یلصا  نابحاص 
( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  هک  داد  روتـسدو  تشون  ورمع  نب  رکبوبا  هنیدم  رادنامرف  هب  يا  همان  وا  ( 1) .داد

يا هداوناخ  رد  مادک  رهو  دراد  يرایـسب  نادنزرف  هنیدم  رد  همطاف  تشون : هفیلخ  همان  خساپ  رد  هنیدم  ریگ  هناهب  رادنامرف  .دهد  سپ 
دش تحاران  تخس  دناوخ  ار  رادنامرف  همان  خساپ  یتقو  زیزعلا  دبع  دنزرف  منادرگزاب ؟ کی  مادک  هب  ار  كدف  نم  .دننک  یم  یگدنز 
هک یماگنه  .تسا  هنوگچ  واگ  نآ  گنر  هک  تفگ  یهاوخ  لیئارـسا  ینب  دننام  مهد  نامرف  يواگ  نتـشک  هب  ار  وت  رگا  نم  تفگو :

هخاش زا  همه  هک  تفالخ  نانیشن  هیـشاح  .نک  میـسقت  دنتـسه  یلع  زا  هک  همطاف  نادنزرف  نایم  ار  كدف  دیـسر  وت  تسد  هب  نم  همان 
تـشذگن يزیچ  .يدرک  هئطخت  ار  نیخیـش  دوخ  لمع  اب  وت  : دنتفگو دندش  تحاران  تخـس  هفیلخ  يرگداد  زا  دـندوب  هیما  ینب  ياه 

لهاـج امــش  تـفگ : ناـنآ  خــساپ  رد  هـفیلخ.درک  داـقتنا  هـفیلخ  راـک  زاو  دــش  ماـش  دراو  هفوـک  زا  یهورگ  اـب  سیق  نـب  رمع  هـک 
اریز .دیا  هدرک  شومارف  یلو  دیا  هدینش  مه  امش  مراد  رطاخ  هب  نم  هک  ار  هچنآ.دینادانو 
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زا واو  شردپ  زا  مزح  نب  ورمع  دمحم  نب  رکبوبا  نم  داتسا 

--------------------------

هب يرجه  لاس 99  رد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  اریز  .درادـن  يراوتـسا  هیاپ  تسا  هدرک  لقن  دـیدحلا  نبا  دـنچره  ار  مود  لامتحا  نیا   . 1
نب یلع  نب  دمحم  دوصقم  تسا  نکمم  .تسا  هتـشذگرد  لاس 94  رد  مالسلا ) هیلع   ) داّجـس ماما  هک  یلاح  رد  دیـسر ، تفالخ  ماقم 

.تسا هداتفا  اه  هخسن  زا  دّمحم  ظفل  هک  دشاب  نیسحلا 

هحفص 211 -------------------------- 

يدونشخو نم  مشخ  هیام  وا  مشخ  تسا ; نم  نت  هراپ  همطاف  :» دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  هک  درک  لقن  شّدج 
زین واو  دش  راذگاو  ناورم  هب  سپسو  دوب  تموکح  هصلاخو  یمومع  لاوما  وزج  افلخ  نامز  رد  كدف  تسا .» نم  يدونشخ  ببس  وا 
نم هب  ار  دوـخ  مهـس  منارداربو  میدرب  ثرا  هب  ار  نآ  منارداربو  نم  مردـپ ، تشذـگرد  زا  سپ  .دیـشخب  زیزعلا  دـبع  مردـپ  هب  ار  نآ 

زا سپ  .مدنادرگ  زاب  ارهز  نادنزرف  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ثیدح  مکح  هب  ار  نآ  زین  نمو  دندیشخب  ای  هتخورف 
فـالخ رب  يریـسم  رد  یگمهو  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  يرگید ، زا  سپ  یکی  ناورم ، لآ  زیزعلا ، دـبع  نب  رمع  تشذـگرد 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخو  دوب  اهنآ  فّرصت  رد  ناورم  نادنزرف  تفالخ  تّدم  رد  كدفو  دنتشادرب  ماگ  زیزعلا  دبع  دنزرف  ریسم 
یـصاخ ناسون  كدف  یـسابع  تلود  سیـسأتو  نایوما  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  .دندوب  مورحم  ًالماک  نآ  دـمآرد  زا  ملـسو ) هلآو 

دنزرف يدهم.دناتس  زاب  ار  نآ  روصنم  يو  زا  سپ.دنادرگزاب  نسحلا  نب  هّللا  دبع  هب  ار  كدف  حاّفس ، یسابع ، هفیلخ  نیتسخن  تشاد :
ار كدفو  درکن  يوریپ  وا  شور  زا  روصنم 
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زا سپ  یکی  هک  نوراهو ، یـسوم  يو  نادنزرف  يدهم  تشذگرد  زا  سپ.دـنادرگ  زاب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  نادـنزرف  هب 
دوخ فّرصت  ردو  دندرک  بلـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادناخ  زا  ار  كدف  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  يرگید 

تایاکـش هب  یگدیـسرو  ملاظم  ّدر  يارب  نومأم  يزور  .تفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  نوراه  دنزرف  نومأم  هکنیا  ات  .دـندروآ  رد 
رارق وا  تسد  رد  زور  نامه  هک  يا  همان  نیتسخن  .درک  یم  یسررب  دندوب  هتشون  ناگدیدمتس  هک  ار  ییاه  همان  هدرک ، سولج  ًامـسر 

ندـنادرگزاب راتـساوخ  ، هدرک یفرعم  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هدـنیامنو  لیکو  ار  دوخ  نآ  هدنـسیون  هک  دوب  يا  همان  تفرگ 
ار هماـن  هدنـسیون  هک  داد  روتـسد.دز  هقلح  وا  ناگدـید  رد  کـشاو  تسیرگن  هماـن  نآ  هب  هفیلخ.دوب  هدـش  توبن  ناـمدود  هب  كدـف 

.دننک راضحا 

هحفص 212 -------------------------- 

عناق نومأم  تارظانم  هتشر  کی  زا  سپ.تسـشن  ثحب  هب  كدف  هراب  رد  نومأم  ابو  دش  هفیلخ  سلجم  دراو  يدرمریپ  يدنچ ، زا  سپ 
دش هتشون  همان.دنادرگ  زاب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف  هب  ار  كدف  هک  دنسیونب  هنیدم  رادنامرف  هب  یمسر  همان  هک  داد  روتسدو  دش 

ِلبْعِدو دـش  نایعیـش  يداش  هیام  توبن  نادـناخ  هب  كدـف  ندـنادرگزاب  .دـش  لاسرا  هنیدـم  هب  ارجا  ياربو  دیـسر  هفیلخ  ياضما  هبو 
 *** _ك_ا ِحَـض دَـق  ِنا  _ مَّز _ لا _ُه  ْجَو َح  __ َبْصَأ تسا : نیا  نآ  تـیب  نیتـسخن  هـک  دورـس  هـنیمز  نـیا  رد  يا  هدیـصق  یعازُخ 

هک ) مشاه نادـنزرف  هب  ار  كدـف  نومأم  اریز  ، تشگ نادـنخ  هناـمز  هرهچ  ( 1  ) ًا ____ كَد َف_ َم  __ ه_ِشا نو  _ ُمْأ __ َم ِّدَر  ِب_
نب میق  هنیدم  رادـنامرف  هب  هنیمز  نیا  رد  لاس 210  رد  نومأم  هک  تسا  يا  همان  روآ  تفگـش  .دنادرگ  زاب  دـندوب ) نآ  یعقاو  ناکلام 

هصالخ هک  تشون  رفعج 
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هتسیاش توبن ، نادناخ  اب  يدنواشیوخ  ببس  هبو  دراد  یمالسا  تفالخ  ردو  ادخ  نید  رد  هک  یتیعقوم  اب  نانمؤم ، ریما  تسا : نیا  نآ 
ربمایپ.دراذگب ارجا  دروم  هب  تسا  هدیـشخب  نارگید  هب  يو  هک  ار  هچنآو  دـنک  تیاعر  ار  ربمایپ  ياهتّنـس  دـیاب  هک  تسا  يدرف  نیرت 

نآ رد  ربماـیپ  نادـنزرف  زا  یـسک  زگره  هک  تسا  نشور  ناـنچ  بلطم  نیاو  تسا  هدیـشخب  همطاـف  دوخ  رتـخد  هب  ار  كدـف  یمارگ 
نومأم نانمؤم  ریما  ، ساسا نیا  رب  .دشاب  قیدـصت  هتـسیاش  هک  تسا  هدرکن  اعدا  ار  نآ  فالخ  نانآ  زا  رتالاب  یـسکو  درادـن  فالتخا 

ذیفنت ار  وا  روتـسدو  دنادرگ  زاب  ادخ  ربمایپ  ناثراو  هب  ار  نآ  قح ، قاقحاو  لدع  هماقاو  ادـخ  ياضر  بسک  يارب  هک  دـید  تحلـصم 
زا سپ  هاگره.دـننک  تبث  یتـلود  رتاـفد  رد  ار  بلطم  نیا  هک  داد  روتـسد  دوـخ  ناگدنـسیونو  نادـنمراک  هـب  تـهج ، نـیا  زا  .دـنک 

هقدص ناونع  هب  ار ، يزیچ  ربمایپ  زا  سکره  هک  دندرک  یم  ادن  جح  مسارم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشذگرد 
ای

--------------------------

.216 صص 218 _ ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 213 -------------------------- 

ًامتح هک  یمارگ  ربمایپ  رتخد  هب  دسر  هچ  ات  دنتفریذپ ; یم  ار  وا  راتفگ  ناناملـسم  دزاس  علطم  ار  ام  دنک  اعدا  يا ، هدـعو  ای  شـشخب 
همطاف ناثراو  هب  قوقحو ، دودح  مامت  اب  ار ، كدف  هک  داد  روتـسد  يربط  كرابم  هب  نانمؤم  ریما  .دوش  دییأتو  قیدـصت  وا  لوق  دـیاب 

نب یلع  نب  دیز  نب  نسح  نب  ییحی  نب  دّمحم  هب  تسه  رگید  ياهزیچو  تّالغو  نامالغ  زا  كدـف  هدـکهد  رد  هچنآو  دـنادرگ  زاب 
نادب .دنادرگ  زاب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحمو  نیسحلا 
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نیا .دیوج  بّرقت  ربمایپو  ادخ  يوس  هب  هک  تسا  هتخاس  قفوم  ار  وا  ادـخو  هتفرگ  ماهلا  ادـخ  زا  نانمؤم  ریما  هک  تسا  يرظن  نیا  هک 
(1) .شوکب نآ  دـمآ  رد  ینوزفو  كدـف  يدابآو  نارمع  ردو  ناـسرب  دـننک  یم  هفیظو  ماـجنا  وت  بناـج  زا  هک  یناـسک  هب  ار  بلطم 

تخـسرس نانمـشد  زا  يو.دش  باختنا  تفالخ  يارب  لّکوتم  هکنیا  ات  دوب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز نادـنزرف  تسد  رد  نانچمه  كدـف 
رد .داد  رارق  رایزاب  رمع  نب  هّللا  دبع  لویتو  تفرگ  زاب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  نادنزرف  زا  ار  كدف  اذل.دوب  تلاسر  نادـناخ 

دوب هدرک  سرغ  دوخ  كرابم  تسد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ار  اهنآ  هک  تشاد  دوجو  لخن  هدزای  كدف  نیمزرس 
نادـناخ هب  یناـیاش  کـمک  دوخ  نیاو  دـندیرخ  یم  نارگ  تمیق  هبو  كّربت  ناونع  هب  ار  اـهلخن  نآ  ياـهامرخ  جـح  ماـّیا  رد  مدرمو 
يو.دنک عطق  ار  اهلخن  نآ  ات  تخاس  هنیدم  راپسهر  ناریشب  مان  هب  ار  يدرم  اذل  .دوب  تحاران  رایسب  هلئـسم  نیازا  هّللا  دبع  .دوب  تّوبن 

نادناخ زا  كدـف  دـعب ، هب  هرود  نآ  زا  .دـش  جـلف  تشگزاب  هرـصب  هب  یتقو  یلو  داد ، ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  رایـسب  تواقـش  اب  زین 
.دندرک يراددوخ  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  ناثراو  هب  نآ  هداعا  زا  رئاج  ياهتموکحو  دش  بلس  توبن 

--------------------------

ص 48. ج3 ، یبوقعی ، خیرات  ; 39 صص 41 _ نادلبلا ، حوتف   . 1

هحفص 215 هحفص 214  -------------------------- 

مجنپ لصف 

مجنپ لصف 

یمومع راکفا  ضرعم  رد  كدف  هدنورپ 

رّوصت یـضعب  دـیاش.درذگ  یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  ضارتعاو  كدـف  بصغ  نایرج  زا  نرق  هدراـهچ 
زا عنام  نامز  تشذگ  اریز  تسا ، راوشد  هثداح  نیا  هراب  رد  حیحص  يرواد  هک  دننک 
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; دنک رداص  هنالداع  يأرو  دناوخب  تقد  هب  ار  نآ  قارواو  دبای  تسد  لماک  روط  هب  هدنورپ  تایوتحم  رب  دناوتب  یـضاق  هک  تسا  نآ 
نیا دنک  ناسآ  ار  یـسرداد  راک  دـناوت  یم  هچنآ  یلو  .تسا  هدز  مه  هب  ار  نآ  تایوتحم  هتفای ، هار  نآ  رد  فیرحت  تسد  ًانایحا  هچ 

، عازن نیفرط  ياهاعداو  تافارتعاو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  ثیداحاو  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اب  ناوت  یم  هک  تسا 
کنیا .تخادرپ  يرواد  هب  مالـسا ، ریذـپان  رییغتو  یعطق  ِلوصا  زا  یـضعب  هظحالم  اـب  نآ ، ساـسا  ربو  درک  میظنت  يدـیدج  هدـنورپ 

رد دوش  حـتف  ناناملـسم  طسوت  یماظن  هبلغو  گـنج  نودـب  هک  ینیمزرـس  ره  هک  تسا  نیا  مالـسا  مّلـسم  لوصا  زا  بلطم : حیـضوت 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  هب  طوبرمو  دوش  یم  هدرمـش  هصلاخ  ًاحالطـصا  ای  یمومع  لاوما  زاو  دریگ  یم  رارق  یمالـسا  تموکح  رایتخا 

تلود هب  طوبرم  هکلب  تسین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یـصخش  کـلم  یـضارا  عون  نیا  .دوب  دـهاوخ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
عون نیا  رد  فّرصت  ّقحو  رایتخا  ربمایپ  زا  سپو  دراد  رارق  نآ  سأر  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  تسا  یمالـسا 

یمالسا لصا  نیا  دیجم  نآرق  .دریگ  یم  تسد  هب  ار  ناناملسم  روما  مامز  وا  نوچمهو  ربمایپ  ياج  هب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  اب  لاوما 
متفهو مشش  تایآ  رشح ، هروس  رد  ار 

هحفص 216 -------------------------- 

ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی  َهّللا  َّنِکل  باکِر َو  ْلیَخ َو ال  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  َو  : ) دیامرف یم  نایب  نینچ 
ِلوُسَّرِلل َو ِهِّللَف َو  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهّللا  َءافَأ  ام  ٌریدَق * ءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللا  َو 
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زاـب دوـخ  ربماـیپ  هب  هدـش  حـتف  ياهنیمزرـس  لاوـما  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  (. » ...ِلـِیبَّسلا ِْنبا  ِنیِکاـسَملا َو  یماـتَیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِذـِل 
دنوادخ یلو  دیا ، هدنارن  يرتشو  بسا  دیا و ) هدشن  لمحتم  یتّقـشمو  جـنر  ) نآ فّرـصت  يارب  امـش  تسا  هدرک  وا  دـیاعو  هدـنادرگ 
ربمغیپ دیاع  اهنیمزرس  نیا  لاوما  زا  دنوادخ  هچره  .تساناوت  زیچ  همه  رب  ادخو  دنک  یم  ّطلسم  دهاوخب  سکره  رب  ار  دوخ  ناربمایپ 

ربمایپ ِرایتخا  رد  هک  یلاوما  ...تسا .» ناگدنام  هار  هبو  نانیکسمو  نامیتیو  وا  نادنواشیوخو  ربمغیپو  ادخ  هب  ّقلعتم  تسا  هدرک  دوخ 
یصوصخ لاوما  _ 1 دوب : عون  ود  رب  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ

ربمایپ یـصوصخ  لاوما  ناونع  هب  هریـسو  خیرات  ياهباتک  رد  دوب  اهنآ  کلام  ًاصخـش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یلاوما 
یلص  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  لاوما  عون  نیا  فیلکت  ( 1) .تسا سکعنمو  هدش  تسرهف  لیصفت  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

یم لقتنم  ترضح  نآ  ثراو  هب  مالـسا ، رد  ثرا  نوناق  قباطم  يو ، تشذگرد  زا  سپو  تسا  هدوب  وا  دوخ  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
هب دیاب  وا  یـصخش  لاوما  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  مورحم  وا  یـصخش  لاوما  زا  ربمایپ  ثراو  هک  دوش  تباث  هکنیا  رگم  دوش ;

ثحب عوضوم  نیا  هراب  رد  هدنیآ  ياهـشخب  رد  .دوش  فرـصم  یمالـسا  حلاصم  هار  رد  ای  هدش  میـسقت  ناّقحتـسم  نایم  هقدص  ناونع 
نارگید ثراوو  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ثراو  ناـیم  ثرا ، نوناـق  رد  هک  درک  میهاوخ  تباـث  هداد ، ماـجنا  يا  هدرتـسگ 

رب تخاس ، مورحم  وا  ثرا  زا  ار  ربمایپ  ثراو  نآ  دانتسا  هب  لّوا  هفیلخ  هک  یتیاورو  تسین  یتوافت 

--------------------------

ص 122. ج2 ، هّمغلا ، فشک  ك.ر :  . 1

هحفص 217 -------------------------- 
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هصلاخ لاوما  .تسا 2 _ هدیزرو  تلفغ  نآ  زا  تفالخ  هاگتسد  هک  دراد  يرگید  ینعم  تّحص ، ضرف 

رد نانامسلم  ّیلو  ناونع  هب  (، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپو  تسا  هدوب  یمالـسا  تموکح  هب  ّقلعتم  هک  یکالماو  لاوما 
یهقف ثحابم  رد  .دوش  یم  هدیمان  هصلاخ  ًاحالطصا  دناسر  یم  فرصم  هب  ناناملسمو  مالسا  حلاصم  هار  ردو  درک  یم  فرـصت  اهنآ 
ینعم هب  برع  تغل  رد  ئیف  .دـننک  یم  ثحب  نآ  زا  تاقدـص »  » باـب رد  ًاـنایحاو  داـهج »  » باـتک رد  هـک  ئیف »  » ماـن هـب  تـسا  یباـب 

اهنآ نانکاسو  دیآ  رد  یمالسا  تموکح  فّرصت  هب  يزیرنوخو  گنج  نودب  هک  تسا  ییاهنیمزرـس  نآ  زا  دوصقمو  تسا  تشگزاب 
یلص  ) مرکا ربمایپ  رایتخا  رد  مالسا  شترا  موجهو  تّقشم  نودب  هک  یضارا  عون  نیا  .دنوش  یمالـسا  تموکح  عبات  یطیارـش  تحت 
یلص  ) مرکا ربمایپ  .دنتشادن  یّقح  نآ  رد  ناملسم  نازابرسو  دوب  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  تفرگ  یم  رارق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

اب ات ، درک  یم  میسقت  قحتسمدارفا  نایم  رد  یهاگو  دناسر  یم  فرصم  هب  یمالـسا  حلاصم  رد  ار  اهنآ  دمآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ياهششخب  .دننک  نیمأت  ار  شیوخ  یگدنز  هنیزه  دوخ ، ششوکو  راک  ياکتا  هبو  نآ  زا  هدافتـسا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ شور  زا  يا  هنومن  اجنیا  رد  تسا  بوخ  .میانغ  سمخ  زا  ًانایحاو  دوب  یـضارا  نیا  دمآ  رد  لحم  زا  ًابلاغ 
هناخ هنیدم  یکیدزن  رد  هک  دندوب  يدوهی  هفیاط  هس  زا  لکشتم  ریـضنلا  ینب  .میوش  رکذتم  یـضارا  عون  نیا  صوصخ  رد  ار  ملـسو )

جرزخو سوا  لیابق  درک  ترجاهم  هنیدم  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  هک  یماگنه  .دنتـشاد  یعورزم  یـضاراو  غابو 
، دندروآ نامیا  يو  هب 
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قاّفتا هنیمز  رد  یـصاخ  نامیپ  دـقع  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  .دـندنام  یقاب  دوخ  نید  رب  روکذـم  هفیاـط  هس  یلو 
ره زا  هک  دنتسب  نامیپ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  هفیاط  هس  ره  ماجنارسو  دیشوک  تخس  نآ  هموحو  هنیدم  نانکاس  داحتاو 

نامیپ ناهنو ، راکشآ  ردوًابوانتم  هس ، ره  یلو  .دنرادن  رب  نانآ  حلاصم  فالخ  رب  یماگو  دننک  بانتجا  ناناملـسم  ّدض  رب  هئطوت  عون 
طوقس يارب  هئطوتو  تنایخ  عون  ره  زاو  دندرک  ینکش 

هحفص 218 -------------------------- 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  هلمج ، زا  .دندرکن  يراددوخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لتق  یتحو  یمالـسا  تلود 
یمو دـندرک  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ لتق  دـصق  نانآ  دوب ، هتفر  ریـضنلا  ینب  هلحم  هب  يراـک  ماـجنا  يارب  ( ملـسو هلآو 

رد ار  ناشیا  عرازمو  اه  هناخ  سپسو  دننک  كرت  ار  هنیدم  هک  درک  روبجم  ار  نانآ  همه  ربمایپ  ور ، نیا  زا  .دننک  رورت  ار  وا  دنتساوخ 
هدافتـسا یـضارا  عون  نیا  زا  هک  یناسک  زا  یخرب  مان  مالـسا  خـیرات  رد  ( 1) .درک میـسقت  راصنا  نادنمتـسمزا  یخربو  نارجاهم  نایم 

هناّجد وباو  نارجاهم  زا  لالبو  فوع  نب  نامحّرلا  دبعو  رکبوباو  ( مالـسلا هیلع   ) یلع .تسا  هدـش  هدرب  دـندش  هناخ  بحاصو  دـندرک 
دوب هصلاخ  كالما  زا  كدف  نیمزرس  ( 2) .دندوب هلمج  نآ  زا  راصنا ، زا  همص  نب  ثراحو  فینح  نب  لهسو 

هب زگره  هک  دوب  ینیمزرـس  كدـف  اریز  .تسا  هدوب  هصلاخ  كالما  هلمج  زا  كدـف  هک  دـنراد  رظن  قاّفتا  ناـسیون  هریـسو  ناثّدـحم 
اب هک  دـندش  رـضاح  ًاقفّتم  نآ  یلاها  دیـسر  كدـف  هدـکهد  هب  ناـیربیخ  تسکـش  ربخ  هک  یماـگنه  هکلب  دـشن ، حـتف  هبلغو  گـنج 

دنوش دراو  حلص  ِرد  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
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ًالباقتمو دنشاب  دازآ  ًالماک  دوخ  یبهذم  مسارم  ماجنا  رد  نآ  ربارب  ردو  دنراذگب  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  ار  كدف  یـضارا  زا  یمینو 
تارکاذم زاو  درادن  رظن  فالتخا  هلئسم  نیا  رد  مالسا  ياملع  زا  سک  چیه  ( 3) .دنک نیمأت  ار  نانآ  هقطنم  تینما  یمالسا  تموکح 

نیفرط هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  كدف  هراب  رد  رکبوبا  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد 

--------------------------

.مالسا خیراتو  هریس  ربتعم  ياهباتک  ریاسو  ادیص  پاچ  ص 260  ج5 ، نایبلا ، عمجم   . 1

.193 صص 194 _ ج3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 260 ; ج5 ، نایبلا ، عمجم  27 و31 و34 ; تاحفص يرذالب ، نادلبلا  حوتف   . 2

ج3، صاصج ، نآرقلا ، ماکحأ  ; 41 صص 46 _ نادلبلا : حوتف  ص 408 ; ج3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 706 ; ج2 ، يدقاو ، يزاغم   . 3
.95 صص 97 _ ج3 ، يربط ، خیرات  ص 528 ;

هحفص 219 -------------------------- 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ ار  كدف  .دوش  یم  حیرـشت  ًادعب  هک  دوب  رگید  ياج  رد  نانآ  فالتخاو  دندوب  هتفریذپ  ار  كدف  ندوب  هصلاخ 
دوب هدیشخب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  ملسو ) هلآو 

لزان ِلِیبَّسلا ) َْنبا  َنیِکْسِْملاَو َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ یتقو  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  ننـست  لها  ناثدحم  زا  یهورگو  هعیـش  ياملع 
گرزب یباحص  هب  ثیدح  دنس  .دیشخب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  دش 

نیدلا لالج  _ 1 دنا : هدرک  لقنار  ثیدح  نیا  لیذ  دارفا  ننست  لها  ناثّدحم  نایم  زا  دوش و  یم  یهتنم  سابع  نباو  يردِخ  دیعسوبا 
ار همطاـف  ربماـیپ  دـیدرگ ، لزاـن  هدـش  داـی  هـیآ  یتـقو  دـسیون : یم  دوـخ  فورعم  ریــسفت  رد  يرجه ، لاـس 909  ياـفوتم  یطویس ،

نیا : دیوگ یمو  .داد  وا  هب  ار  كدفو  تساوخرد 
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یم زینو  .دنا  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  فورعم  یباحـص  زا  هیودرم  نباو  متاح  یبا  نباو  یلعَی  وباو  زازب  دننام  یناثّدحم  ار  ثیدح 
(1) .درک کیلمت  همطاف  هب  ار  كدـف  ربمایپ  دـیدرگ ، لزان  هدـش  دای  هیآ  یتقو  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دـیوگ :

هدرک لقن  ار  هدش  دای  ثیدـحزین  يرجه ، لاس 976  يافوتمو  هّکم  نکاس  يدـنه ، یقّتم  هب  فورعم  ماسح  نب  یلع  نیّدـلا  ءالع  _ 2
.دنا هدرک  لقن  دیعسوبا  زا  ار  ثیدح  نیا  دوخ  خیرات  رد  مکاحو  راجنلا  نبا  دننام  یناثّدحم  : دیوگ یم  وا  ( 2) .تسا

--------------------------

هیلع هللا  یلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  اعَد  ُهَّقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتآ  (َو  ُهَیآلا ِهِذه  َْتلُِزن  اَّمل  :» تسا نینچ  ثیدح  نتم  ص 177 ، ج4 ، روثنملا ، ردلا   . 1
«. كَدَف اهاطْعَأَف  ًهَمِطاف  ملسو ) هلآو 

ص 157. ج2 ، محر ، هلص  باب  لاّمعلا ، لزنک   . 2

هحفص 220 -------------------------- 

مان هب  دوخ  ریـسفت  رد  ، يرجه ای 437  لاس 427  ياـفوتم  یبلعث ، هب  فورعم  يروباـشن  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  قاحـساوبا  _ 3
ار هنیدم  یلاو  هب  نومأم  همان  نتم  يرجه ، لاس 279  يافوتم  يرذالب ، ریهش  خروم  .تسا 4 _ هدرک  لقن  ار  نایرج  نایبلاو » فشکلا  »

اِهب َقَّدَصَت  َكَدَف َو  َهَمِطاف  یطْعَأ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َناک  ْدَقَو  : » تسا هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  .تسا  هدرک  لقن 
ادخ ربمایپ  ( 1 «.) ...یعْدـُت ْلََزت  َْمل  َو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ِلآ  َْنَیب  ِهِیف  َفالِتْخاَال  ًافوُْرعَم  ًاْرمَأ  َِکلذ  َناک  اـْهیَلَع َو 

زگره نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  نامدود  هک  تسا  مّلـسم  نانچ  رما  نیاو  دیـشخب  همطاف  هب  ار  كدـف  نیمزرس 
دبع نب  دمحا  .دوب 5 _ كدف  تیکلام  یعّدم  رمع  نایاپ  ات  همطاف )  )= واو دنتشادن  فالتخا 
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هملظم نیتسخن  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  یماگنه  دـسیون : یم  هفیقـسلا »  » باتک ّفلؤم  يرهوج ، زیزعلا 
هک دوش  یم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا  ( 2) .دینادرگزاب یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  كدف  هک  دوب  نیا  درک  در  شنابحاص  هب  هک  ار  يا 
هیآ لوزن  نأش  نیا ، رب  هتشذگ  دیدحلا ، یبا  نبا  .تسا 6 _ هدوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  قلطم  کلم  كدف 

هتسج دانتـسا  یفاش »  » باتک رد  یـضترم  دّیـس  نخـس  هب  لقن  نیا  رد  دنچ  ره.تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  كدف  هراب  رد  ار 
نیا قـیقحت  هب  هک  یلـصف  رد  هوـالع ، هب  .درک  یم  داـقتنا  نآ  زا  ًاـمتح  دوـبن  وا  داـمتعا  دروـم  یـضترم  دیـس  راـتفگ  رگا  یلو  تسا ،

هغالبلا جهنرب  دوخ  حرش  رد  عوضوم 

--------------------------

ص 240. ج4 ، نادبلا ، مجعم  ص 46 ; نادلبلا ، حوتف   . 1

ص 216. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 221 -------------------------- 

هک تسا  هدوب  دقتعم  يو  هک  دوش  یم  هدافتسا  ًاحیرص  هتـشاد  دادغب  یبرغ  هسردم  داتـسا  اب  هک  يا  هرکاذمزا  تسا ، هداد  صاصتخا 
يارجام دوخ ، هریس  رد  یبلح ، _ 7 ( 1) .تسا هدوب  هدیشخب  دوخ  یمارگ  تخد  هب  ار  كدف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

یلو دومن  رداص  ارهز  مان  هب  ار  كدـف  هلابق  تقو  هفیلخ  دـیوگ : یمو  تسا  هدروآ  ار  وا  دوهـش  ياهمانو  ربماـیپ  تخد  ياـعدا  حرط 
كدـف هراب  رد  رکبوبا  اـب  ربماـیپ  تخد  دـسیون : یم  بهّذـلا » جورم   » باـتک رد  يدوعـسم  _ 8 ( 2) .درک هراـپو  تـفرگ  ار  نآ  رمع 

نادهاش ناونع  هب  ار  نمیا  ّماو  نینسحو  یلعو  دنادرگزاب ، وا  هب  ار  كدف  هک  تساوخ  وا  زاو  درک  هرکاذم 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاش هفیلخ.تسا  هدیـشخب  نم  هب  ار  كدف  ربمایپ  تفگو  تفر  رکبوبا  شیپ  همطاف  دـسیون : یم  يومح  توقای  _ 9 ( 3) .دروآ دوخ 
رد عضو  اریز  ، دش هدینادرگ  زاب  ربمایپ  نامدود  هب  كدف   ] زیزعلا دبع  نب  [ رمع تفالخ  نارود  رد  دسیون ): یم  ماجنارس  ) ...و تساوخ 
یم لقن  رکبوبا  اب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هرکاذـم  افولا » ءافو   » باتک رد  يدوهمـس  ( 4) .دوب شخب  تیاضر  رایسب  ناناملـسم  دمآ 

هب دوخ  تایح  نامز  رد  ار  كدـف  ربماـیپ  هک  دـنتفگ  ود  رهو  دـنداد  یهاوگ  همطاـف  عفن  هب  نمیا  ّماو  یلع  دـیوگ : یم  سپـسو  دـنک 
(5) .تسا هدیشخب  همطاف 

--------------------------

.دناوخ دیهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد  ار  هرکاذم  نتم  صص 268 و284 . ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.399 _ 400 صص ج3 ، یبلح ، هریس   . 2

ص 200. ج2 ، بهذلا ، جورم   . 3

.كدف هدام  ص 238 ، ج4 ، نادلبلا ، مجعم   . 4

ص 160. ج2 ، افولا ، ءافو   . 5

هحفص 222 -------------------------- 

نیسحلا نب  یلع  اب  یماش  يدرم  ( 1) .دش هدینادرگزاب  ارهز  نادناخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  نارود  رد  كدف  دیوگ : یم  زینو 
هدناوخ ار  هیآ  نیا  لیئارـسا  ینب  هروس  رد  ایآ  : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما نک ، یفرعم  ار  دوخ  تفگو  درک  تاقالم  مالـسلا ) امهیلع  )

هک داد  روتـسد  دوخ  ربمایپ  هب  ادخ  هک  دوب  يدـنواشیوخ  ببـس  هب  : تفگ قیدـصت  ناونع  هب  یماش  درم  ُهَّقَح ؟ ) یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  :) يا
هراـب رد  ار  هـیآ  لوزن  قودـصو ، یـشاّیعو  ینیلک  دـننام  یگرزب  ياهتیـصخش  هعیـش  نادنمـشناد  ناـیم  زا  ( 2) .دزادرپـب ار  ناـنآ  ّقح 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دنا  هدوزفاو  هدرک  لقن  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادنواشیوخ 
رد .دیشخب  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دوخ  رتخد  هب  ار  كدف 
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نانمؤم ریما  دـننام  ینایاوشیپ  زا  هظحالم  لباق  دانـسا  اب  ثیدـح  هدزای  ینیرحب ، مشاـه  دّیـس  موحرم  هعیـش ، ردـقیلاع  ِعّبتتم  دروم  نیا 
ّقح رد  هیآ  نیا  هـکنیا  رد  يراـب ، ( 3) .تسا هدرک  لقن  مالسلا ) مهیلع   ) اضر ماماو  مظاک  ماماو  قداص  ترـضحو  داّجـس  ترـضحو 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هیآ ، لوزن  زا  سپ  هک  ار  بلطم  نیا  اّما  .دراد  دوجو  رظن  قاّفتا  ًابیرقت  تسا  هدـش  لزان  تلاـسر  نادـناخ 

ییاسانش .دنا  هدرک  لقن  ننست  لها  ناگرزب  زا  یهورگو  هعیش  ناثّدحم  دیشخب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ملـسو )
نیا رد  .دراد  تقیقح  صیخشت  رد  ییازسب  تیمها  هدنورپ ، دوهش  اب  ییانشآ  نینچمه  نانآ ، تیعقومو  ماقم  زا  یهاگآو  عازن  نیفرط 
ماـقم هک  تسا  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  یمارگ  تـخد  یعّدـمو  یکاـش  هدـنورپ 

زا سپ  هک  تسا  رکبوبا  تقو  هفیلخو  مکاح  بزح  سیئر  تیاکش ، فرط  .دشاب  یم  مولعم  همه  رب  وا  تمصعو  تراهطو  تیعقومو 
.دندوب وا  درِگ  عمط  هب  یهورگو  سرت  زا  یهورگو  تفرگ  تسد  هب  ار  تردق  مامز  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

--------------------------

ص 160. ج2 ، افولا ، ءافو   . 1

.دراد لیذ  ناتساد  ص 419 ; ج2 ، ناهرب ، ریسفت   . 2

.دراد لیذ  ناتساد  ص 419 ; ج2 ، ناهرب ، ریسفت   . 3

هحفص 223 -------------------------- 

هفیلخ نارومأم  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز هب  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  زور  هد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ گرم  زا 
زا یهورگ  اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز زور ، نیا  زا  .دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  هتشرو  دنا  هدرک  نوریب  كدف  نیمزرس  زا  ار  وا  نارگراک 

دزن هب  شیوخ  ّقح  نتفرگ  سپزاب  دصق  هب  مشاه  ینب  نانز 
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ارچ (: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  رتـخد  .تفرگ  ماـجنا  هفیلخو  وا  ناـیم  ریز  حرـش  هب  ییوـگو  تـفگو  تـفر  هـفیلخ 
زا ناربمایپ  هک  ما  هدینـش  تردـپ  زا  نم  هفیلخ : یتشادزاب ؟ شیوخ  ّقح  زا  ارم  ارچو  يدرک  جارخا  كدـف  نیمزرـس  زا  ارم  نارگراک 

نامز رد  نمو  هدیـشخب  نم  هب  دوخ  تایح  لاـح  رد  مردـپ  ار  كدـف  مالـسلا :) اـهیلع   ) همطاـف دـنراذگ ! یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  دوخ 
يرآ (: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  رتخد  يراد ؟ یناهاوگ  بلطم  نیا  يارب  ایآ  هفیلخ : .مدوب  نآ  کلام  مردـپ  تاـیح 
ربمایپ نامز  رد  كدـف  رب  وا  تیکلام  هب  مالـسلا ،) اهیلع   ) ارهز تساوخرد  هب  ود ، نآو  .نمیا  ّماو  یلع  : زا دـنترابع  نم  ناهاوگ  .مراد 
تخد دوهـش  ناونع  هب  نمیا  ّماو  یلع  زا  اـهنت  ناگدنـسیون  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  .دـنداد  یهاوـگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

نیا.دنداد یهاوگ  زین  مالسلا ) امهیلع   ) نیسحو نسح  هک  دنسیون  یم  یخرب  دنا ، هدرب  مان  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ 
ارهز تیناّقح  هب  زین  ادخ  ربمایپ  نامالغ  زا  یمالغ  : دیوگ یم  ( 3  ) يزاررخف هکلب  دنا ; هدرک  لقن  ( 2) یبلحو ( 1) يدوعسم ار  تقیقح 

: دیوگ یمو  دنک  یم  حیرصت  زین  مالغ  نآ  مان  هب  ( 4) يرذالب یلو.دَرب  یمن  ار  وا  مان  یلو  داد ، یهاوگ  مالسلا ) اهیلع  )

--------------------------

.یسابع تفالخ  زاغآ  شخب  بهذلا ، جورم   . 1

ص 40. ج3 ، یبلح ، هریس   . 2

.جئارخ زا  لقن  هب  ص 93 ، ج8 ، راونألا ، راحب  ص 125 ; ج8 ، رشح ، هروس  ریسفت   . 3

ص 43. نادلبلا ، حوتف   . 4

هحفص 224 -------------------------- 

، ناخروم لقن  قبط  اریز  درادن ، یتافانم  مه  اب  لقن  ود  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  یخیرات  رظن  زا  .دوب  ربمایپ  مالغ  حابر  وا 
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، تهج نیازا  درک ) میهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  هدـنیآ  رد  ) .تسا هتـسنادن  لماک  اعّدـم  تابثا  يارب  ار  نزو  درم  کی  تداهـش  هفیلخ 
ار مرکا  لوسر  مالغو  مالسلا ) امهیلع   ) نینسح دوهـش ، لیمکت  يارب  (، ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  تسا  نکمم 

دراو ام  ثیداحا  رد  زینو  .دروآ  ار  سیَمُع  تنب  ءامـسا  هدش ، دای  دوهـش  رب  هوالع  ربمایپ ، تخد  هعیـش ، ثیداحا  رظن  زا  .دشاب  هدروآ 
(1) دوب هدرک  قیدصت  يا  همان  رد  ار  كدف  رب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز تیکلام  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدش 

دوخ هابتشا  هب  ار  هفیلخ  تداهش ، هماقا  زا  سپ  مالسلا ،) هیلع   ) نانمؤم ریما  .تسا  هتسج  دانتسا  همان  نآ  هب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ًاعبطو 
نیزاوم فالخ  رب  فّرـصتم  زا  دهاش  هبلاطمو  دوب  وا  فّرـصت  رد  كدـف  هک  تساوخ  یم  دـهاش  یـسک  زا  يو  اریز  .تخاس  هجوتم 

هچ زا  تسا ، یناملـسم  تسد  رد  هک  مشاب  یلاـم  یعّدـم  نم  هاـگره  : دومرفو درک  هفیلخ  هب  ور  ظاـحل ، نیازا  .تسا  مالـسا  ییاـضق 
هفیلخ تسوا ؟ فّرـصتو  رایتخا  رد  لام  هک  رگید  صخـش  زا  ای  متـسه ، یعدم  هک  یبلط  یم  دهاش  نم  زا  یبلط ؟ یم  دـهاش  یـسک 

نونکا.تسام فّرـصتو  رایتخا  رد  كدـف  هک  تساهتّدـم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع .مبلط  یم  هاوگ  وت  زا  نم  عقوم  نیا  رد  تفگ :
ربارب رد  هفیلخو  یهاوخب ! دهاش  ام  زا  هک  نیا  هن  دنروایب  دـهاش  نانآ  دـیاب  تسا  یمومع  لاوما  زا  كدـف  دـنیوگ  یم  ناناملـسم  هک 

هفیلخ ياهخساپ  ( 2) .درک توکس  مالسلا ) هیلع   ) ماما دنمورین  قطنم 

فلتخم ياهتروص  هب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هب  هفیلخ  ياهخساپ  خیرات ،

--------------------------

(. یناپمک پاچ  صص 93و 105( ج8 ، راونألا ، راحب   . 1

پاچ ص 122( ج1 ، یسربط ، جاجتحا   . 2
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(. فجن

هحفص 225 -------------------------- 

هدـش حرطم  رّرکم  روط  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  فرط  زا  كدـف  هلئـسم  هک  اـجنآ  زا.تسا  هدرک  لـقن 
: مینک یم  رکذ  ار  يو  یلامتحا  ياهخـساپ  کنیا.تسا  هداد  خساپ  یعون  هب  دروم  ره  رد  هفیلخ  هک  میوش  دـقتعم  هک  دراد  اج  تسا ،

ربماـیپ : دـنتفگو هداد  یهاوگ  هفیلخ  عفن  هب  هدـیبعوباو  رمع  دـنداد ، یهاوگ  وا  عفن  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز دوهـش  هک  یماـگنه  _ 1
کلم كدف  رگا  .درک  یم  فرـص  یمومع  حـلاصم  رد  ار  كدـف  دـمآ  رد  هدـنامیقاب  دوخ ، نادـناخ  یگدـنز  نیمأت  زا  سپ  یمارگ 
هفیلخ هک  دـش  ببـس  دوهـش  فـالتخاو  ضراـعت  درک ؟ یم  فرـصم  رگید  دراوم  رد  ار  نآ  دـمآ  رد  زا  یتمـسق  ارچ  دوـب ، وا  رتـخد 

یم ار  یگمه  تداهش  نمو  دنیوگ  یم  تسارو  حیحص  فرط  ود  ره  دوهش  دیوگبو : دنک  مالعا  حیحـص  ار  یگمه  راتفگو  دزیخرب 
دمآ رد  زاو  دوب  ربمایپ  کلم  دوب  ارهز  رایتخا  رد  هک  كدف  اریز.هدـیبعوباو  رمع  مهو  دـنیوگ  یم  تسار  نمیا  ّماو  یلع  مه  .مریذـپ 
یم يوریپ  ربمایپ  شور  زا  زین  نم  .دومنیم  میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  یفاضا  دمآ  ردو  درک  یم  نیمأت  ار  دوخ  نادناخ  یگدنز  اجنآ 

یمالـسا حـلاصم  رد  ار  اـجنآ  یفاـضا  دـمآ  رد  هک  مرـضاح  زین  نم  دومرف : ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  .منک 
تابثا يارب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ياههاوگ  هفیلخ  _ 2 ( 1 !) مهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  وت  ياـج  هب  نم  تفگ : هفیلخ  .منک  فرص 

نز ودو  درم  کی  ایو  درم  رفن  ود  دـیاب  ای  .تسین  هتفریذـپ  نز  کیو  درم  کـی  یهاوگ  زگره  : تفگو تسنادـن  یفاـک  يو  ياعّدـم 
هفیلخ داقتنا  هعیش ، ثیداحا  رظن  زا  ( 2) .دنهد یهاوگ 
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، ار مالسلا ) مهیلع   ) نینسحو یلع  تداهش  يو  اریز.تسا  كاندرد  رایسب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  دوهش  زا 
نمیا ّما  تداهشو  تفریذپن  دنتسه ، وا  نادنزرفو  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف رهوش  هک  رظن  نآ  زا 

--------------------------

ص 216. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.كدف هدام  ج4 ، نادلبلا ، مجعم  ج43 ; نادلبلا ، حوتف  ص 400 ; ج2 ، یبلح ، هریس   . 2

هحفص 226 -------------------------- 

، هدوب بلاط  یبا  نبا  رفعج  رسمه  يراگزور  هک  ور  نآ  زا  ار  سیمع  تنب  ءامسا  تداهـشو  هدوب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز زینک  نوچ  ار 
ربمایپ یمارگ  تخد  ناـهاوگ  هفیلخ  _ 3 ( 1) .درک يراددوخ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  كدـف  ندـینادرگزاب  زاو  تسناد  دودرم  زین 

ار نآ  رمع  رارصا  هب  سپس  یلو  درک  میظنت  وا  مان  هب  يا  هلابقو  تسناد  یفاک  وا  ياعّدم  تابثا  يارب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
هک تفرگ  میمـصت  دوهـش ، تداهـش  هماقا  زا  سپ  هفیلخ ، دـسیون : یم  تاراغلا »  » باتک رد  یفقث  دیعـس  نب  میهاربا  .تفرگ  هدـیدان 

.دمآ نوریب  وا  هناخ  زا  همطاف  .تشون  همطاف  مان  هب  ار  كدف  هلابق  تسوپ ، زا  هقرو  کی  رد  سپ.دنادرگزاب  ربمایپ  تخد  هب  ار  كدف 
ضارتـعا هب  دـمآ و  هفیلخ  روضح  هبو  تساوـخ  يو  زا  ار  هلاـبق  دـیدرگ و  هاـگآ  ارجاـم  زا  رمعو  دـش  فداـصم  رمع  اـب  هار  نیب  رد 

رد ناهد  بآ  سپـس.تسین  شیب  ینز  نمیا  ّماو  دـهد  یم  تداهـش  دوخ  عفن  هب  یلع  هک  یلاح  رد  يداد  همطاـف  هب  ار  كدـف  : تفگ
یکاح وا  سفن  فعضو  نّولت  زا  دنک ، تیاکح  هفیلخ  سفن  تمالس  زا  هکنآ  زا  لبق  ارجام ، نیا  ( 2) .درک هراپ  ار  نآو  تخادنا  همان 

هزادنا هچ  ات  وا  تواضق  هک  دناسر  یمو  تسا 
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ار همطاف  تیکلام  هفیلخ  دـیوگ : یمو  دـنک  یم  لـقن  رگید  تروص  هب  ار  قوف  يارجاـم  یبلح  یلو  .تسا  هدوب  دارفا  تـالیامت  عباـت 
وت : تفگ يو.ما  هدرک  قیدصت  هقرو  نیا  رد  ار  همطاف  تیکلام  : تفگ يو  ؟ تسیچ همان  تفگو : دش  دراو  رمع  ناهگان  .درک  قیدصت 

یهاوخ نیمأت  ار  یگنج  هنیزه  اجک  زا  دننک  مایق  ناناملـسم  ّدض  رب  برع  ناکرـشم  ادرف  رگا  اریز  یتسه ، دنمزاین  كدف  دـمآ  رد  هب 
(3) .درک هراپو  تفرگ  ار  همان  سپس  درک ؟

--------------------------

ص 105. ج8 ، راونألا ، راحب   . 1

ص 274. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

ص 400. ج3 ، یبلح ، هریس   . 3

هحفص 227 -------------------------- 

ون زا  درذگ  یم  نآ  زا  لاس  دص  راهچو  رازه  ًابیرقت  هک  يا  هثداح  هدنورپو  دیـسر  نایاپ  هب  كدـف  يارجام  هراب  رد  قیقحت  اجنیا  رد 
هلئـسم هراب  رد  ییاهن  يرواد  .دنک  یم  يرواد  هنوگچ  هثداح  نیا  هراب  رد  مالـسا  يرواد  ننـسو  لوصا  دید  دـیاب  نونکا  .دـش  میظنت 

كدف

ربمایپ یمارگ  تخد  يرادزاب  هک  درک  میهاوخ  تباث  اـجنآ  ردو  تسا  دـعب  لـصف  هب  لوکوم  كدـف  هدـنورپ  هراـب  رد  ییاـهن  يرواد 
ار يا  هتکن  اجنیا  رد  یلو  .دراد  رطاخ  هب  مالسا  ییاضق  خیرات  هک  تسا  یگرزب  یشکقح  نیلّوا  كدف  زا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

یمارگ ربمایپ  ( ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ لوزن  زا  سپ  هک  میدرک  تباث  نشور  لیالد  هب  هتـشذگ  ثحابم  رد  اـم  میوش : یم  روآ  داـی 
لها نادنمـشناد  زا  يرایـسب  رب  هوالع  هراـب ، نیا  رد.دیـشخب  مالـسلا ) اـهیلع   ) رهطا يارهز  هب  ار  كدـف  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

ثیداحا ینیرحب ، دیـسو  یلبراو  یـشاّیع  دننام  ناثدـحم ، زا  یناگرزبو  دـنا  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  هعیـش  كاپ  ياملع  ننـست ،
نیا رد  هعیش 
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هک یماگنه  : دیامرف یم  قداص  ترـضح  مینک : یم  لقن  ار  ثیدـح  کی  هنومن  يارب  هک  دـنا  هدروآ  درِگ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  هنیمز 
: تفگ لیئربج  تسیک ؟ یبرُْقلا ) اَذ   ) زا دوصقم  : دیسرپ لیئربج  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش  لزان  یبْرُْقلا ) اَذ  ِتآَو  ) هیآ
: دومرفو دیشخب  اهنآ  هب  ار  كدفو  تساوخ  ار  وا  نادنزرفو  همطاف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  .وت  نادنواشیوخ 

لاؤس کی  هب  خساپ  ( 1) .منک راذگاو  امش  هب  ار  كدف  هک  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ 

رارق ناناملـسم  راـیتخا  رد  ترجه  متفه  لاـس  رد  كدـفو  تسا  یّکم  ياـه  هروـس  زا  ءارـِسا  هروـس  : هـک دوـش  هـتفگ  تـسا  نـکمم 
هدش لزان  هّکم  رد  هک  يا  هیآ  هنوگچ.تفرگ 

--------------------------

ص 287. ج2 ، یشاّیع ، ریسفت   . 1

هحفص 228 -------------------------- 

ای یّکم  يا  هروس  هکنیازا  دوصقم.تسا  نشور  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ هداد  خر  دعب  لاس  دنچ  هک  دنک  یم  نایب  ار  يا  هثداح  مکح 
یندـم تایآ  یّکم ، ياه  هروس  زا  يرایـسب  رد  اریز.تسا  هدـش  لزاـن  هنیدـم  اـی  هّکم  رد  نآ  تاـیآ  رثکا  هک  تسا  نیا  تسا  یندـم 
یهاوگ هیآ  نومضم  هوالع ، هب  .دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  بلطم  نیا  تایآ ، لوزن  نأشو  ریسافت  هب  هعجارم  اب  .سکعلابودراد  دوجو 

هک تشادن  یتاناکما  نادنچ  هّکم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  اریز  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد  هیآ  نیا  هک  دهد  یم 
تسا ءارِسا  هروس  زا  هیآ  نیمششو  تسیب  هک  هیآ  نیا  اهنت  هن  نارّـسفم ، لقن  هبو  .دزادرپب  ار  هدنام  هار  ردو  دنمتـسمو  دنواشیوخ  ّقح 

نیا زا  ( 1) .دنا هدش  لزان  هنیدم  رد  زین  هیآ 81  ات  57 و73  ، 33 ياه 32 ، هیآ  هکلب  تسا ، هدش  لزان  هنیدم  رد 
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كدف هدنورپ  زا  يرگید  ياهگرب  .درادن  هنیدم  رد  هیآ  لوزن  اب  يداضت  هروس  ندوب  یّکم  ، تهج

لـصف رد  دشن ؟ رداص  يأر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  عفن  هب  ارچ  دوب ، نشور  ًالماک  كدف  هدـنورپ  هکنیا  اب 
نآ تقو  نونکا  .دـش  سکعنم  یبوخ  هب  عازن  نیفرط  لـیالدو  میظنت  یمالـسا  قـّثوم  كرادـم  قـیرط  زا  ار  كدـف  هدـنورپ  هتـشذگ ،
ره رظن  ریز  دوش و  حرطم  ییاضق  عجرم  ره  رد  هدـنورپ  نیا  .دـیآ  لمع  هب  حیحـص  تواضق  نآ  تایوتحم  هراب  رد  هک  تسا  هدیـسر 

کنیا .دوـب  دـهاوخن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تـخد  تیمکاـح  زج  يرواد  هجیتـن  دریگ ، رارق  یفرط  یب  یـضاق 
هزیگنا هک  دوش  یم  هدافتسا  ینشور  هب  وا  اب  هفیلخ  رکفمه  يوگو  تفگ  زا  _ 1 هدنورپ : یسررب 

--------------------------

.176 _ 177 صص ج4 ، روثنملا ، رّدلا   . 1

هحفص 229 -------------------------- 

ندراذگن ثرا   » عوضومو دوب  نافلاخم  ربارب  رد  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  میکحتو  تفالخ  حلاصم  ظفح  كدـف  هرداصم  يارب  نانآ 
تحت هفیلخ  یتقو  هک  تسا  نآ  اعّدـم  نیا  هاوگ.دریگب  ینید  گنر  كدـف  هرداصم  هلأسم  ات  دوبن  شیب  يزاس  رهاظ  کـی  ناربماـیپ »
همطاف مان  هب  يا  هلابق  هک  اجنآ  ات  دـنادرگزاب ، وا  هب  ار  كدـف  دـش  ممـصم  تفرگ  رارق  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز لـیالدو  نانخـس  ریثأـت 

ادرف رگا  : تفگو درک  هفیلخ  هب  ور  دـیدرگ  هاگآ  ناـیرج  زا  نوچو  دـش  سلجم  دراو  رمع  ناـهگان  اـّما  ; درک میظنت  مالـسلا ) اـهیلع  )
نیا ( 1) .درک هراپو  تفرگ  ار  هلابق  سپـسو  ؟ ینک یم  نیمأت  هچ  اب  ار  نانآ  اب  دربن  هنیزه  دـنزیخرب  تفلاخم  هب  وت  تموکح  اـب  بارعا 

یخیرات یفابلایخ  عونره  رب  ار  هارو  دزاس  یم  نشور  ار  هرداصم  یعقاو  هزیگنا  یشوپ ، هدرپ  ره  زا  رود  هب  وگو ، تفگ 
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هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  دش  لزان  ...یبْرُْقلا ) اَذ  ِتآَو  ) هیآ یتقو  هک  دننک  یم  لقن  یمالسا  ناخّرومو  ناثّدحم  .ددنب 2 _ یم 
دوبن مزال  هفیلخ  رب  ایآ  .دوش  یم  یهتنم  فورعم  یباحص  يردخ  دیعسوبا  هب  ثیداحا  نیا  دنـس  .دیـشخب  همطاف  هب  ار  كدف  ملـسو )

دیدرت وا  یکاپ  رد  ای  دسانشن  ار  وا  هفیلخ  هک  دوبن  یمانمگ  تیصخش  دیعسوبا  ؟ دسرپب وا  زا  ار  رما  تقیقحو  دهاوخب  ار  دیعـسوبا  هک 
ثیدح نالقان  هکنیا  زا  هتشذگ  اریز.دنا  هتـسب  دیعـسوبا  هب  ار  یغورد  نینچ  یمالـسا  قثوم  ناثّدحم  هک  تفگ  ناوت  یمن  زگره.دنک 

کی يردـخ  دیعـسوبا  .دـناد  یم  دـیعب  غورد  رب  ار  نانآ  هئطوت  لقع ، هک  تسا  يّدـح  هب  نانآ  هرامـش  دنتـسه ، كاـپو  هّزنم  يدارفا 
نانمـشد زا  هک  همقلع ، هّللا  دـبعو  يدـبع  نوراـهوبا  دـننام  یهورگو  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  یناوارف  ثیداـحاو  دوب  ثیدـح  عـجرم 

(2) .دندیشک دوخ  توادع  زا  تسد  يو  هب  هعجارم  زا  سپ  دندوب ، تلاسر  نادناخ 

--------------------------

.يزوج نب  طبس  زا  لقن  هب  ص 400 ، ج3 ، یبلح ، هریس   . 1

.84 صص 85 _  ج10 ، لاجرلا ، سوماق   . 2

هحفص 230 -------------------------- 

نآ فالخ  هکنیا  رگم  ، دوش یم  هتخانش  کلام  دشاب  فّرصتم  یکلم  رد  هک  یـسک  ناهج ، هکلبو  مالـسا  ییاضق  نیزاوم  رظن  زا  _ 3
تیکلام رب  لداع  دهاش  ود  دیاب  تسا  يرگید  فّرصت  رد  هک  دوش  يزیچ  تیکلام  یعدم  فِرّـصتم  ریغ  درف  کی  هاگره.دوش  تباث 
فّرـصت رد  كدف  نیمزرـس  هک  تسین  یکـش  .تخانـش  دهاوخ  کلام  ار  فِرـصتم  هاگداد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنهد ; یهاوگ  وا 
نارگراـک دـش  رداـص  هفیلخ  فرط  زا  كدـف  هرداـصم  ناـمرف  هک  یماـگنه.دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد 

لوغشم نآ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 
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رب نشور  هاوگ  نآ ، رد  رگراکو  لیکو  نتشادو  كدف  نیمزرس  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هلاس  دنچ  فّرـصت  ( 1) .دندوب راک 
ار وا  نارگراکو  تفرگ  هدیدان  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ندوب  دَیلا » وذ   » حالطـصا هبو  فّرـصت  هفیلخ  فصولا ، عم  .دوب  وا  تیکلام 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  زا  دبلطب ، هاوگو  دهاش  فِرـصتم  ریغ  ِیعّدم  زا  هکنآ  ياج  هب  هفیلخ  هکنیا ، همه  زا  رتاوران  .درک  جارخا 
زا دیاب  هک  دراد  حیرصت  مالسا  ییاضق  نیناوق  هک  یتروص  رد  دیبلط ; هاوگ  دوب  دوخ  ریغ  ِتیکلام  رِکنمو  فِرـصتم  هک  ملـسو ) هلآو 

هفیلخ تقو  نامه  رد  دش ، رکذ  رتشیپ  هکنانچ  مالسلا ،) هیلع   ) نانمؤم ریما  ( 2) .رِکنم فِرصتم  زا  هن  دیبلط  هاوگ  فِرصتم  ریغ  ِیعدم 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  ندوـب  فرـصتم  رب  خـیرات  هتـشذگ ، نـیا  زا  ( 3) .تخاـس هجوتم  وا  ياـطخ  رب  ار 
: دـسیون یم  نینچ  هرـصب ، رادناتـسا  فیَنُح ، نب  نامثع  هب  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  .دـهد  یم  یهاوگ 

رارق ام  تسد  رد  كدف  اهنت  دوب ، هتخادنا  هیاس  نآ  هب  نامسآ  هچنآ  زا  يرآ ،

--------------------------

ص 211. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.ْرَْکنَأ ْنَم  یَلَع  ُنیِمَْیلا  یِعَّدُملا َو  یَلَع  ُهَنِّیَبلَا   . 2

ص 122. ج1 ، یسربط ، جاجتحا   . 3

هحفص 231 -------------------------- 

تـسا يروادو  مَکَح  وـکین  هچ.دندیـشوپ  مـشچ  نآ  زا  شنادـناخو [ ماـما  دوـخ  [ یهورگو دـندیزرو  لـخب  نآ  رب  یهورگ  .تـشاد 
رِکنمو فِرـصتم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تخد  هچناـنچ  : هکنیا نآو  تسا  یقاـب  لاؤس  کـی  ياـج  نوـنکا  ( 1) .دنوادخ

نآ تساوخ ، دهاش  وا  زا  هفیلخ  هک  یماگنه  ارچ  سپ  .دوب  هدننک  اوسر  ِمسَق  یعدم ، ربارب  رد  وا  هفیظو  اهنت  دوب ، دوخ  ریغ  ِتیکلام 
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نـشور میدرک  لقن  نانمؤمریما  زا  هک  يراتفگ  زا  لاؤس  نیا  خساپ  درب ؟ همکحم  هب  دوخ  هارمه  دـهاش  ناونع  هب  ار  يدارفا  ترـضح 
هکنآ لاح  دش ; دوهش  هماقا  هب  رضاح  تفالخ  هاگتسد  راشف  رثا  رب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  تخد  اریز  .دوش  یم 

هللا یلص   ) ربمایپ تخد  هک  دوش  ضرف  رگاو  .دنتسناد  یم  دوهش  هماقا  زا  زاین  یب  ار  دوخ  فرـصت ، هظحل  نیتسخن  زا  تلاسر  نادناخ 
، كدـف هک  تسا  هدوب  تهج  نآ  زا  تسا  هتخادرپ  دـهاش  يروآ  درِگ  هب  هفیلخ  بناـج  زا  دوهـش  هبلاـطم  زا  شیپ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
هلـصاف 140 رد  هکلب  دنـشاب ، هاگآ  یبوخ  هب  وا  لیکوو  کلام  زا  ناناملـسم  هک  دوبن  هنیدـم  کیدزن  یکرهـش  ای  کچوک  ینیمزرس 

تـسا هتـشاد  نانیمطا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  هک  تسین  دیعب  چیه  نیاربانب.تشاد ، رارق  هنیدم  يرتمولیک 
هدوب هدروآ  همکحم  هب  ار  نانآ  هتخادرپ ، هاوگ  يروآ  درگ  هب  اذل  ; تساوخ دهاوخ  هاوگ  وا  فّرصتو  تیکلام  تابثا  يارب  هفیلخ  هک 

نوصم يدـیلپو  هانگره  زا  (، 2) ریهطت هیآ  مکح  هب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  هک  تسین  یکـش  .تسا 4 _
رد ار  هیآ  لوزن  نّنست  لها  نادنمشناد  ياهباتکو  تسا  هدرک  لقن  تلاسر  نادناخ  هراب  رد  ار  ریهطت  هیآ  لوزن  هشیاع  وا  رتخدو  تسا 

: دنک یم  لقن  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  .دننک  یم  قیدصت  مالسلا ) مهیلع   ) شنادنزرفو وا  رسمهو  همطاف  ّقح 

--------------------------

همان 40. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

(. ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  :) هیآ 33 بازحا ، هروس   . 2

هحفص 232 -------------------------- 

یم جراخ  لزنم  زا  حبص  زامن  هماقا  يارب  ربمایپ  تقوره  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 
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نیا اب  ( 1) .تشاد همادا  هام  شش  ات  راک  نیاو  دناوخ ; یم  ار  هیآ  نیا  سپس  «، هالّـصلا :» تفگ یم  درک  یم  روبع  همطاف  هناخ  زاو  دش 
رد مه  نآ  دـبلطب ؟ هاوگو  دـهاش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  زا  هفیلخ  هک  تسا  هدوـب  حیحـص  اـیآ  فـصو ،

تسا هدوب  هتسیاش  ایآ  .دوب  هفیلخ  دوخ  وا  ِیعّدم  اهنتو  تشادن  دوجو  یصوصخ  یعّدم  چیه  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز يارب  هک  يدروم 
مییوگ یمن  دبلطب ؟ هاوگو  دهاش  وا  زاو  دراذگب  رانک  هانگ  زا  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز تینوصمو  تراهط  رب  ار  نآرق  حیرصت  هفیلخ  هک 

نوـچمه زین ، ملع  یلو  تسا ، رتراوتـساو  رتدـنمورین  دـهاش  زا  ملع  هک  تسا  تسرد  اریز.درکن  لـمع  دوـخ  ملع  هب  یـضاق  ارچ  هـک 
هفیلخ ارچ  هک  مییوگ  یم  ام.مییوگ  یمن  ار  نیا  ام  .تسا  نامگو  ّنظ  زا  رتمک  نیقی  ياطخ  دنچره  دـنک ; یم  اطخو  هابتـشا  دـهاش ،

رانک تسا ، هابتـشا  عون  ره  زا  رودو  ریذـپان  اطخ  ملع  کـی  هک  اـطخو ، هاـنگ  زا  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز تینوصم  رب  ار  نآرق  حیرـصت 
دهاـش ربماـیپ  تـخد  زا  تسناوـت  یم  هـفیلخ  اــیآ  درک  یم  حیرــصت  ارهز  تیکلاــم  رب  یــصوصخ  روـط  هـب  نآرق  رگا  تشاذــگ ؟
نآرق حیرصت  ربارب  رد  همکحم ، یضاق  نینچمه.تسین ، عومسم  فالخ  نخس  عون  چیه  یهلا  یحو  ربارب  رد  اریز.ریخ  ًامّلـسم  ؟ دبلطب
.دیوگ یمن  غورد  زگرهو  تسا  موصعم  ریهطت  هیآ  مکح  هب  وا  اریز  دهاوخب ، هاوگ  وا  زا  دناوت  یمن  ( ، مالسلا اهیلع  ) ارهز تمصع  رب 
هلئـسم کی  عوضوم  نیا  اریز  هنای ، دـنک  لمع  دوخ  یـصخش  ملع  هب  دـناوت  یم  مکاح  ایآ  هک  میوش  یمن  ثحب  نیا  دراو  نونکا  اـم 

یلو .دنا  هدرک  ثحب  اضق »  » ياهباتک رد  نآ  هراب  رد  مالسا  ياهقف  هک  تسا  راد  هنماد 
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ربمایپ یمارگ  تخد  عفن  هبو  دـنک  مالعا  موتخم  ار  كدـف  هدـنورپ  تسناوت  یم  ریز  هیآ  ود  هب  هجوت  اب  هفیلخ  هک  میوش  یم  روآ  دای 
يأر ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

--------------------------

ص 295. ج3 ، دمحا ، دنسم   . 1

هحفص 233 -------------------------- 

لدع هب  دیدرک ، يرواد  مدرم  نایم  یتقو  ( 58: ءاسن (.) ِلْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو  : ) فلا زا : دنترابع  هیآ  نیا  .دـهد 
قح هار  هب  میا  هدـیرفآ  هـک  مدرم  زا  یهورگ  ( 180: فارعا (.) َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدـْهَی  ٌهَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِمَو  : ) .دـینک ب يرواد  دادو 
هک اجنآ  زا  نیا ، ربانب.دنک  يرواد  تلادـعو  قح  هب  دـیاب  هاگداد  یـضاق  هیآ ، ود  نیا  مکح  هب  .دـننک  یم  يرواد  قح  هبو  دـنور  یم 

نیع وا  ياـعّدا  سپ  ددرگ ، یمن  يراـج  وا  ناـبز  رب  غورد  زگرهو  تسا  هاـنگ  زا  موصعم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رتـخد 
مالـسا ییاضق  لوصا  زا  هک  هیآ  ود  نیا  مغر  هب  هفیلخ ، ارچ  یلو.دراذـگب  ندرگ  نآ  هب  دـیاب  هاـگدادو  تسا  یعقاو  لدـعو  تقیقح 
یضاق هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  زا  دوصقم  هک  دنهد  یم  لامتحا  نارّـسفم  زا  یخرب  دادن ؟ يأر  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف عفن  هب  تسا ،

رد رظن  نیا  یلو  دشاب ! تلادع  فالخرب  عقاو  رظن  زا  هچرگ  دنک ، يرواد  تلادعو  قح  هب  ییاضق  نیزاومو  لوصا  ربانب  دیاب  همکحم 
زا يرایـسب  رد  هک  دهد  یم  یهاوگ  هفیلخ  یگدنز  خـیرات  .دش 5 _ هتفگ  هک  تسا  نامه  هیآ  رهاظو  تسا  دـیعب  رایـسب  هیآ  ریـسفت 
هب لاـملا  تیب  ناونع  هب  ار  یلاوما  یمرـضح  ءـالع  فرط  زا  هک  یماـگنه  ًـالثم ، .تفریذـپ  یم  یهاوگ  نودـب  ار  دارفا  ياـعدا  ، دراوم

يو هب  ترضح  نآ  ای  دراد  یبلط  ربمایپ  زا  سکره  : تفگ مدرم  هب  رکبوبا  دندروآ  هنیدم 
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هب ردق  نالف  هک  دوب  هداد  هدـعو  نم  هب  ربمایپ  : فگو تفر  هفیلخ  دزن  هب  هک  دوب  يدارفا  زا  رباج  .دریگبو  دـیایب  تسا  هداد  يا  هدـعو 
دـش رـشتنم  يربـخ  نینچ  رکبوبا  فرط  زا  یتـقو  : دـیوگ یم  دیعـسوبا  .داد  مهرد  دـصناپو  رازه  هس  وا  هب  رکبوباو  دـنک  کـمک  نم 

هک دوب  هتفگ  نم  هب  ربمایپ  : تفگ هفیلخ  هب  هک  دوب  ینزام  رشبوبا  دارفا  نآ  زا  یکی  .دندرک  تفایرد  یغلابمو  دنتفر  وا  دزن  هب  یهورگ 
، مورب وا  دزن  هب  دندروآ  ترضح  نآرب  یلام  تقوره 

هحفص 234 -------------------------- 

دهاش اهنآ  زاو  دریذپ  یم  ار  یعدم  ره  ياعدا  هفیلخ  هنوگچ  هک  میـسرپ  یم  نونکا  ( 1) .داد مهرد  دصراهچو  رازه  يو  هب  رکبوباو 
درادن لیلدو  دهاش  وا  هکنیا  هناهب  هبو  دنک  یم  تمواقم  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  هراب  رد  یلو  دهاوخ ، یمن 

ياه هدـعوو  اهـضرق  هبو  تسا  دنمتواخـس  دـح  نیا  ات  یمومع  لاوما  هراب  رد  هک  ییـضاق  دـنز ؟ یم  زابرـس  يو  نخـس  نتفریذـپ  زا 
تّـسخ دح  نیا  ات  ترـضح  نآ  تخد  هراب  رد  ارچ  دـهد ، یم  رثا  بیترت  مه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  یلامتحا 

دیدحلا یبا  نبا  هک  تسا  نامه  تشادزاب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  قیدصت  زا  ار  هفیلخ  هک  يرما  دزرویم !؟
وگتـسار دوخ  ياعدا  رد  ارهز  ایآ  متفگ : داتـسا  هب  نم  دیوگ : یم  يو  .دنک  یم  لقن  رافلا  نب  یلع  دادغب  سّردـمو  گرزب  داتـسا  زا 

رد ار  وا  مّلـسم  ّقـح  هفیلخ  ارچ  : متفگ .یلب  تفگ : ؟ تسا وگتـسار  ینز  وا  هـک  تـسناد  یم  هـفیلخ  : مـتفگ .یلب  تـفگ : ؟ تـسا هدوـب 
یم ار  وا  نخس  زور  نآ  رد  رگا  تفگ : راقو  لامک  ابو  دز  يدنخبل  داتسا  عقوم  نیا  رد  تشاذگن ؟ شرایتخا 
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تیعقوم نیا  زا  وا  ادرف  دنادرگ ، یم  زاب  يو  هب  ار  كدف  دهاش ، تساوخرد  نودب  تسوگتـسار ، ینز  وا  هک  تهج  نیا  هبو  تفریذپ 
تفالخ دوب  راچان  هفیلخ  تروص ، نآ  ردو  تسا ، یلع  هب  ّقلعتم  تفـالخ  هک  تفگ  یمو  درک  یم  هدافتـسا  یلع  دوخ  رهوش  دوس  هب 

دوش هتـسب  تارظانمو  اضاقت  باب  هکنیا  يارب  یلو  .تسناد  یم  وگتـسار  دوخ ) مادقا  نیا  اب   ) ار يو  هک  ارچ  ; دنک ضیوفت  یلع  هب  ار 
تشادن صقن  كدف  هدنورپ  ( 2) .تخاس عونمم  دوخ  مّلسم  ّقح  زا  ار  وا 

يراددوخ كدف  هراب  رد  قح  هب  يرواد  زا  لیلد  هچ  هبو  ارچ  ، نشور كرادم  نیا  اب 

--------------------------

ص 134. ج4 ، دعس ، نبا  تاقبطو  ص 180  ج3 ، يراخب ، حیحص   . 1

ص 284. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 235 -------------------------- 

یلص  ) ربمایپ هک  دوب  یمومع  لاوما  وزج  كدف  یتسار  هب  رگا  .دشاب  دیاب  اهنآ  عفانم  یماحو  تّما  قوقح  ظفاح  نیملسم  هفیلخ  دش ؟
ماقم هب  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  دـیاب  دوب ، هدراذـگ  دوخ  نادـناخ  زا  يدرف  راـیتخا  رد  تقوم  روط  هب  ار  نآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

یلو.دننآ رب  یگلمج  هک  تسا  ینخس  نیاو  ددرگ  فرص  نیملـسم  یمومع  حلاصم  رد  وا  رظن  ریزو  دوش  راذگاو  ناناملـسم  يربهر 
میریگب هدـیدان  ار  یـصخش  ياهتیکلامو  يدرف  ياهیدازآ  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  مدرم  یمومع  عفانم  زا  تیامحو  تلم  قوقح  ظفح 

هک روط  نامه  ، مالسا نییآ  .مینک  مالعا  یمومعو  یّلم  حالطصا  هبو  هرداصم  یمومع  كالما  ناونع  هب  ار  دارفا  یـصوصخ  كالماو 
، تفالخ هاگتسدو  تسا  هتشاذگ  مارتحا  زین  دشاب  هدش  لیصحت  عورشم  قیرط  زا  هک  يدرف  ياهتیکلام  هب  هدرمـش ، مرتحم  ار  عامتجا 

یمومع لاوما  ظفح  رد  دیاب  هک  روط  نامه 
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اـشوک دـیاب  زین  تـسا  هتخانـش  تیمـسر  هـب  اراـهنآ  مالــسا  هـک  یــصاصتخا  كـالماو  قوـقح  ظـفح  رد  دـشوکب ، اـهنآ  دادرتـساو 
نینچمه تسا ، مدرم  قوقح  هب  يّدعت  عون  کی  یلک ، حلاصمو  لوصا  تیاعر  نودب  صاخشا ، هب  یمومع  لاوما  نداد  هکنانچ.دشاب 

ياعدا رگا  .تسا  ّتلم  قوقح  هب  يّدعت  دنا ، هدش  يزیچ  کلام  یمالسا  حیحـص  نیزاوم  ربانب  هک  يدارفا  زا  عورـشم  تیکلام  بلس 
ياعّدم تابثا  ياربو  تسا  هدوب  قباطم  ییاضق  نیزاوم  اب  كدف  تیکلام  هب  تبسن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد 

زا یضاق  يراددوخ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوبن  صقن  ياراد  هدنورپ  هاگداد  یضاق  رظن  زاو  هتشاد  رایتخا  رد  مزال  ناهاوگ  شیوخ 
رد هک  گرزب  تسا  یمرجو  مدرم  حلاصم  ّدض  رب  تسا  یمادقا  هدنورپ ، تایوتحم  ياضتقم  فالخ  رب  لیامت  زاربا  ای  قح  رظن  راهظا 

هتـشادن صقن  هدنورپ  هک  دهد  یم  یهاوگ  هدنورپ  زا  یـصاخ  ياهتمـسق  .تسا  هدش  شهوکن  نآ  زا  تخـس  مالـسا  یـسرداد  نییآ 
قبط ًالّوا ، اریز : دهد ، رظن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخد  عفن  هب  هنـسناوت  یم  هفیلخ  مالـسا  ییاضق  نیزاوم  رظن  زاو  تسا 

هب ار  كدـف  هک  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز بناج  زا  دوهـش  هماقا  زا  سپ  هفیلخ  تشذـگ ، ًاررکم  هکنانچو  ناخّروم  لـقن 
نیا زا  .دنادرگ  زاب  نآ  یعقاو  کلام 

هحفص 236 -------------------------- 

رب دش  هاگآ  نایرج  زا  رمع  نوچ  یلو  درپس ، وا  تسد  هبو  درک  قیدصت  يا  هقرو  رد  ار  كدـف  رب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز تیکلام  ور ،
تابثا يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  ناـهاوگ  رگا  .درک  هراـپو  تفرگ  ار  هماـنو  تفـشآ  رب  تخـس  هفیلخ 

عفن هب  هفیلخ  زگره  تشاد ، صقن  حالطصا  هب  هدنورپو  دندوبن  یفاک  وا  ياعّدم 
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( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخد  ّتیناقح  هب  هک  یناسک  ًاـیناث ، .درک  یمن  قیدـصت  ار  وا  تیکلاـم  ًامـسرو  داد  یمن  يأر  وا 
( مالسلا هیلع   ) نیسح ترضح  _ 3 مالسلا ) هیلع   ) نسح ترضح  _ 2 مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  _ 1 زا : دندوب  ترابع  دنداد  یهاوگ 

تخد ياعّدـم  تابثا  يارب  دوهـش  نیا  ایآ  سیَمُع  تنب  ءامـسا  نمیا 6 _ ّما  _ 5 ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ مالغ  حاـبر  _ 4
یلع زج  شیوخ  ياعّدم  تابثا  يارب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  مینک  ضرف  دـندوبن ؟ یفاک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ود نیا  زا  یکی  دوبن ؟ یفاک  وا  ياعّدم  تابثا  يارب  رفن  ود  نیا  نداد  یهاوگ  ایآ  .درواین  هاگداد  هب  ار  یسک  نمیا  ّماو  مالسلا ) هیلع  )
هدومرف هب  انبو  تسا  هانگ  زا  هتساریپو  موصعم  ریهطت ) هیآ  رد   ) دیجم نآرق  حیرـصت  قبط  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  دهاش 

« .ددرگ یم  وا  درِگرب  تقیقح  خرچو  تسا  قح  روحم  وا  تسا ; یلع  اب  قحو  قح  اب  یلع  ( » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
درک در  دـنهد  یهاوـگ  نز  ودو  درم  کـی  اـیو  درم  ود  دـیاب  هکنیا  هناـهب  هـب  ار  ( مالـسلا هـیلع   ) ماـما تداهـش  هـفیلخ  فـصولا ، عـم 

رتمک ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تخد  دوهش  هک  دوب  تهج  نیا  زا  هفیلخ  يراددوخ  رگا  ًاثلاث ، .تفریذپنو 

هحفص 237 -------------------------- 

یـسرداد نییآ  رد  اریز.دـنک  دـنگوس  هبلاـطم  وا  زا  هک  درک  یم  باـجیا  مالـسا  ییاـضق  نیزاوم  تروص  نیا  رد  دوب ، نّیعم  ّدـح  زا 
يراددوخ لـصا  نیا  يارجا  زا  هفیلخ  ارچ.درک  يرواد  دـنگوس  مامـضنا  هب  هاوگ  کـی  هب  ناوت  یم  نویدو ، لاوما  دروم  رد  مالـسا ،

کی زا  هفیلخ  ًاعبار ، درک ؟ مالعا  هتفای  همتاخ  ار  عازنو  دومن 
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رگید فرط  زاو  درک  قیدصتار  نمیا ) ّماو  نانمؤم  ریما  ) وا ناهاوگو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  نخـس  فرط 
یم میسقت  ناناملسم  نایم  ار  كدف  دمآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دندوب  هداد  تداهش  هک  ) ار هدیبعوباو  رمع  ياعدا 

زا ربمایپو  دوب  یمومع  لاوما  وزج  كدـف  اریز  دـنیوگ ، یم  تسار  یگمه  : تفگو تساخرب  يرواد  هب  سپـسو  درک  قیدـصت  دومن )
دوب مزال  هک  یتروص  رد.دومرف  یم  میـسقت  ناناملـسم  نایم  ار  هدـنامیقابو  درک  یم  نیمأـت  ار  دوخ  نادـناخ  یگدـنز  اـجنآ  دـمآ  رد 
اهنت هکلب  ، دوب یمومع  لاوما  وزج  كدف  هک  دندادن  تداهـش  ود  نآ  زگره  هچ  ; دـنک يرتشیب  تقد  هدـیبعوباو  رمع  راتفگ  رد  هفیلخ 

عوضوم نیاو  درک  یم  تمسق  ناناملسم  نایم  ار  اجنآ  دمآ  رد  هدنامیقاب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنداد  یهاوگ  نیا  رب 
دوخ یمارگ  تخد  بناج  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اریز.درادن  يداضت  نیرتکچوک  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ندوب  کلام  اب 

هب وا  ینطاب  لیامتو  هفیلخ  يروادشیپ  هک  تسادیپ  هتفگان  .دـنک  تمـسق  ناناملـسم  نایم  ار  اجنآ  دـمآ  رد  هدـنامیقاب  هک  دوب  نوذأم 
کلام رب  لیلد  دنداد ، یهاوگ  ناناملـسم  نایم  دـمآ  رد  میـسقت  رب  اهنت  هک  ار ، ود  نآ  تداهـش  هفیلخ  هک  دـش  ببـس  كدـف  نتفرگ 

یتاـفانم ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تخد  ياـعدا  اـب  ود  نآ  تداهـش  هک  یتروص  رد  دریگب ; مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ندوبن 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ شور  نامه  كدف  هراب  رد  وا  شور  هک  داد  لوق  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز هب  هفیلخ  هکنیا  همه  زا  رتبلاج  .تشادن 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترـضح  رطاخ  ياضرتسا  هب  يزاین  هچ  دوب  یمومع  لاوما  وزج  كدف  یتسار  هب  رگا  .دوب  دهاوخ  ملـسو ) هلآو 
؟ دوب
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زا کلام  عانتما  اب  يا ، هدعو  نینچ  دوب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  کلم  ینعی  تشاد ، یـصخش  کلام  رگاو 
.دوش یمن  نآ  رد  فّرصت  زِوجم  کلم ، میلست 

هحفص 238 -------------------------- 

تیاضرو راصناو  نیرجاهم  رظن  بلج  اب  تسناوت  یم  یلو  تشادن ، مه  ار  تارایتخا  نیا  هفیلخ  هک  مینک  یم  ضرف  هتشذگ ، همه  زا 
ارهز ترضح  بضغ  ياه  هلعـشو  درکن  نینچ  ارچ  .دنک  راذگاو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  هب  ار  نیمزرـس  نیا  نانآ 

داد خر  نایرج  نیا  هیبش  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یگدنز  خیرات  رد  تخورفا ؟ رب  دوخ  نورد  رد  ار  مالـسلا ) اهیلع  )
رهوش  ) ربمایپ داماد  صاعلا  وبا  ردب ، گنج  رد.دوشگ  ناناملسم  رظن  بلج  قیرط  زا  ار  لکـشم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  فرط  زا  .دنتفرگ  تراسا  هب  زین  ار  وا  ریـسا  داتفه  نمـض  رد  ناناملـسمو  دـش  ریـسا  بنیز )
نادرم زا  صاعلاوبا.دـنزاس  دازآ  ار  دوخ  ناریـسا  یغلبم  تخادرپ  اب  دـنناوت  یم  دـنا  هدـش  ریـسا  هک  یناسک  ناگتـسب  هک  دـش  مـالعا 

زا سپ  یلو  دوب  هدرک  جاودزا  تیلهاج  ناـمز  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رتخد  اـب  هک  دوب  هکم  هشیپ  تراـجتو  فیرش 
بنیز وا  رسمه  .دش  ریساو  تشاد  تکرش  زین  ناناملسم  ّدض  ردب  گنج  ردو  دیورگن  مالسا  نییآ  هب  دوخ ، رـسمه  فالخ  رب  تثعب ،

يو هب  وا  یـسورع  بش  رد  هجیدخ  شردام  هک  ار  يدنب  ندرگ  دوخ  رهوش  يدازآ  يارب  بنیز  .درب  یم  رـس  هب  هّکم  رد  زور  نآ  رد 
تخس داتفا  بنیز  شرتخد  دنب  ندرگ  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  مشچ  هک  یماگنه.داتسرف  هیدف  دوب  هدیشخب 
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دربشیپ رد  ار  دوخ  تورثو  هدرک  يرای  ار  وا  تاظحل  نیرت  تخـس  رد  هک  داتفا  هجیدخ  يو  ردام  ياهیراکادـف  دای  هب  اریز  تسیرگ ،
نارای هب  ور  دوش ، تیاعر  یمومع  لاوما  مارتحا  هکنیا  يارب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  .دوب  هدرک  جرخ  دـیحوت  نییآ 

ار صاعلاوباو  دینک  در  ار  وا  دنب  ندرگ  دیتسه  لیام  رگا  .تسامـش  اب  نآ  رایتخاو  امـش  هب  ّقلعتم  دـنب  ندرگ  نیا  دومرفو : درک  دوخ 
(1 :) دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دندرک  تقفاوم  ترضح  نآ  داهنشیپ  اب  يو  یمارگ  نارایو.دینک  دازآ  هیدف  تفایرد  نودب 

--------------------------

ص 161. ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 239 -------------------------- 

ایآ ؟ دوبن رتـالاب  بنیز  زا  همطاـف  ماـقم  اـیآ  : دوزفاو درک  قیدـصت  وا  .مدـناوخ  يولع  يرـصب  رفعجوبا  مداتـسا  يارب  ار  بنیز  ناتـساد 
دیدحلا یبا  نبا  .دشاب  ناناملـسم  مومع  لام  كدف  هچرگ  دننک ؟ داش  وا  هب  كدف  نداد  سپ  اب  ار  همطاف  بلق  افلخ  هک  دوبن  هتـسیاش 

تـسا نکمم  هنوگچ  .دوب  ناناملـسم  لام  دنراذگ » یمن  ثرا  هب  يزیچ  ایبنا  هفیاط   » ِتیاور قبط  كدف  هک  متفگ  نم  دهد : یم  همادا 
صاعلاوبا يدازآ  يارب  هک  بنیز  دنب  ندرگ  رگم  تفگ : داتسا  دنهدب ؟ ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  هب  ار  ناناملـسم  لام 

افلخ یلو  دوب ، وا  تسد  رد  مکُح  ِذـیفنت  رد  روما  مامزو  دوب  تعیرـش  ِبحاص  ربمایپ  : متفگ دوبن ؟ ناناملـسم  لام  دوب  هدـش  هداتـسرف 
یم همطاف  هبو  دـنتفرگ  یم  ناناملـسم  تسد  زا  ار  كدـف  روز  هب  افلخ  هک  میوگ  یمن  نم  : تفگ خـساپ  رد  .دنتـشادن  يرایتخا  نینچ 
نایم ردو  تساخن  رب  ربمایپ  ناس  هب  ارچ  ؟ درکن بلج  كدف  نداد  سپ  اب  ار  ناناملـسم  تیاضر  تقو  رادمامز  ارچ  میوگ  یم  دـنداد ،

تفگن وا  باحصا 
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بیط اب  دیرضاح  ایآ  .دشاب  شرایتخا  رد  كدف  ياهناتسلخن  ربمایپ  نامز  دننام  دهاوخ  یم  وا.تسامـش  ربمایپ  رتخد  ارهز  مدرم ، هک :
هب طقفو  متشادن  یخساپ  داتسا  ياویـش  تانایب  ربارب  رد  نم  دسیون : یم  نایاپ  رد  دیدحلا  یبا  نبا  دینادرگزاب ؟ وا  هب  ار  كدف  سفن ،

، دوب عرـش  قبط  رب  اهنآ  راتفر  هچ  رگا  هک  دـیوگ  یمو  دراد  افلخ  هب  یـضارتعا  نینچ  زین  راّبجلا  دـبع  نسحلا  وبا  متفگ : دـییأت  ناونع 
.تسا هدشن  ظوحلم  وا  ماقمو  ارهز  مارتحا  یلو 

هحفص 241 هحفص 240 --------------------------  -------------------------- 

مشش لصف 

مشش لصف 

؟ دنراذگ یمن  ثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ایآ 

هراب نیا  رد  نآرق  رظن 

رظن رد  نآ  دافم  هک  درک  یم  هیکت  یثیدح  هب  ردپ  هکََرت  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  نتـشادزاب  يارب  رکبوبا 
نتم هکنآ  زا  شیپ  .تسا  هقدـص  ناشتـشذگرد  زا  سپ  ناـنآ  هکرتو  دـنراذگ  یمن  ثرا  هب  دوـخ  زا  يزیچ  ناربماـیپ  : دوـب نیا  هفیلخ 
اریز میهد ، رارق  یـسررب  دروم  نآرق  هاگدـید  زا  ار  هلئـسم  نیا  تسا  مزال  مینک  لـقن  تسج  یم  دانتـسا  نآ  هب  هفیلخ  هک  ار  یثیدـح 

میناوت یمن  درکن  قیدصت  ار  عوضوم  نیا  نآرق  رگاو.تسا  لطاب  ثیدـحزا  حیحـص  ثیدـح  ییاسانـش  يارب  کحم  نیرتیلاع  نآرق 
نالعاجو نالقان  رادنپ  هدـییاز  ار  نآ  دـیاب  هکلب  مینک ، یقلت  حیحـص  ثیدـح  دـشاب _  نآ  لقان  رکبوبا  دـنچره  ار _  یثیدـح  نینچ 

تسا هّجوم  ریغ  ًالماک  ثرا  نوناق  زا  ناربمایپ  ناثراو  ای  نادنزرف  ندرک  انثتـسم  مالـسا ، رد  ثرا  ماکحاو  میرک  نآرق  رظن  زا  .مینادب 
نادنزرف هلمج  زاو  دارفا  همه  هراب  رد  ثرا  یلک  نیناوق  دشابن ، راک  رد  دز  صیـصخت  ار  ثرا  تایآ  نآ  اب  ناوتب  هک  یعطاق  لیلد  اتو 

ًاساسا .تسا  ذفانو  مکاح  ربمایپ  ناثراوو 
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؟ دوش هتفرگ  نانآ  زا  دیاب  ناشیا  یگدنز  مزاولو  هناخ  نانآ ، تشذگرد  اب  ارچ  ؟ دنربب ثرا  دیابن  ناربمایپ  نادـنزرف  ارچ  : دیـسرپ دـیاب 
؟ دنوش هدنار  نوریب  دوخ  هناخ  زا  ًاروف  همه  دیاب  وا  تشذگرد  زا  سپ  هک  دنا  هدش  یهانگ  هچ  بکترم  ربمایپ  ناثراو  رگم 

هحفص 242 -------------------------- 

دـسرب ام  هب  یحیحـصو  عطاق  لیلد  یحو  هیحان  زا  رگا  یلو  دسر ، یم  رظن  هب  دـیعب  ًالقع  ثرا ، زا  ناربمایپ  ناثراو  تیمورحم  هچرگ 
ثیدـح عضاوت  لامک  اب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دوش )!( یم  مالعا  یّلم  نانآ  هکرتو  دـنراذگ  یمن  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ  ناربمایپ  هک 

تساج نیمه  نخس  ناج  یلو.مینزب  صیصخت  حیحص  ثیدح  هلیسو  هب  ار  ثرا  تایآو  میریگب  هدیدان  ار  لقع  داعبتـسا  هتفریذپ ، ار 
درک یم  لقن  هفیلخ  هک  یثیدح  تّحص  ییاسانـش  يارب  تسا ؟ هدش  دراو  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  یثیدح  نینچ  ایآ  هک 

تروـص رد  هتفریذـپ ، ار  نآ  قیدـصت  تروـص  ردو  میرادـب  هضرع  نآرق  تاـیآ  رب  ار  ثیدـح  نومـضم  هک  تـسا  نـیا  هار  نیرتـهب 
نخـس ناربمایپ  نادنزرف  تثارو  زا  دروم  ود  رد  هک  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  نآرق  تایآ  هب  یتقو  .میزادنا  رود  هب  ار  نآ  بیذکت 
ندرب ثرا  فـلا ) دـنهد : یم  یهاوـگ  بلطم  نیا  رب  هک  یتاـیآ  کـنیا.تسا  هتفرگ  مّلـسم  بلطم  کـی  ار  ناـنآ  ندرب  ثاریم  هتفگ ،

ایرکز زا  ییحی 

(. ًاّیِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  ًاِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناـک  یئارَو َو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإَو  )
اطع يدـنزرف  شیوخ  دزن  زا  ارم  سپ  .تسازان  نم  نزو  مسرت  یم  شیوخ  تشذـگرد  زا  سپ  میاـهومع ) رـسپ   ) زا نم  :5و6 ) میرم )

هدیدنسپ ار  وا  اراگدرورپو  دربب  ثرا  بوقعی  نادناخ  زاو  نم  زا  هک  نک 
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دوخ يارب  دنوادخ  زا  نایرکز  ترـضح  هک  تفگ  دهاوخ  دینک  هضرع  دشاب  رود  اه  هرجاشم  زا  هک  يدرف  ره  هب  ار  هیآ  نیا  .هد  رارق 
وا هکنیا  .دسرب  نانآ  هب  شتورث  هک  هتساوخ  یمنو  هتشاد  سرت  دوخ  ِناثراو  رگید  زا  اریز  دشاب ، وا  ثراو  هک  تسا  هتساوخ  يدنزرف 

نیا هتبلا  .تسا  لام  زا  ندرب  ثرا  نامه  ( یُنثِرَی  ) زا یلصاو  حضاو  دارم  .دش  دهاوخ  هداد  حیضوت  ًادعب  تشاد  سرت  ارچ 

هحفص 243 -------------------------- 

تـسا نیا  دوصقم  هکلب  دور ، یمن  راک  هب  تّوبنو ، مولع  تثارو  دـننام  یلام ، ِتثارو  ریغ  رد  ظفل  نیا  هک  تسین  نیا  ینعم  هب  بلطم 
دننک یم  دییأت  هک  ار  ینئارق  نونکا  ( 1) .تّوبنو ملع  هن  دوب  دهاوخ  لام  ثرا  نآ ، زا  دوصقم  دشابن ، مّود  ینعم  رب  یعطق  هنیرق  ات  هک 

« یُنثِرَی  » ظفل _ 1 میوش : یم  روآ  دای  ملعو ، تّوبن  رد  تثارو  هن  تسا  لام  رد  تثارو  َبوُقْعَی ) ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو   ) زا دوصقم  هک 
یمن دشابن  تسد  رد  نآ  فالخ  رب  یعطق  لیلد  اتو  نآ ، ریغ  هن  تسا  لام  رد  تثارو  نامه  دوصقم  هک  دنراد  نیا  رد  روهظ  ُثِرَی » و«
ظفل نیا  هک  دید  دیهاوخ  دیهد  رارق  تقد  دروم  نآرق  رد  ار  ظفل  نیا  تاقتشم  عومجم  رگا  امـش  .تشادرب  تسد  نآ  روهظ  زا  ناوت 

نیا هک  تسا  لیلد  نیرتهب  دوخ  نیا  .سبو  تسا  هتفر  راک  هب  لاوما  رد  تثارو  هراب  رد  رطاـف ) هروس  هیآ 32  رد  زج   ) نآرق مامت  رد 
اهتدهاجمو تاکلم  هتـشر  کی  ِیپ  رد  هک  تسا  یهلا  ضیف  تلاسرو  تّوبن  .درک 2 _ لمح  فورعم  ینعم  نامهرب  دـیاب  ار  ظفل  ود 

هداد یسک  هب  كالم  یب  ضیف ، نیا  .دوش  یم  رترب  ياهناسنا  بیصن  اهیراکادفو 
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یمن هداد  یـسک  هب  زگره  كـالم  نادـقف  تروص  رد  هک  تسا  یتاـکلم  هورگ  رد  هکلب  تسین ، ثیروت  لـباق  نیا  رباـنب  دوـش ; یمن 
تلاسرو توبن  ثراو  هک  دنک  يدنزرف  تساوخرد  دنوادخ  زا  تسناوت  یمن  ایرکز  نیاربانب ، .دشاب  ربمایپ  دوخ  دنزرف  دـنچره  دوش ،

تسا رتاناد  دنوادخ  ( 124: ماعنا (.) ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهّللَا  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ، میرک  نآرق  بلطم ، نیا  دّیؤم.دشاب  وا 
.دهد رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هکنیا  هب 

--------------------------

( انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیّذلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  ُّمث  :) دننام دور ، یم  راک  هب  ملع  ِثرا  رد  یـصاخ ، هنیرق  هبانب  ظفل ، نیمه  یهاگ  يرآ ،  . 1
ظفل اـجنیا  رد  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  .میداد  ثرا  هب  میا  هدـیزگرب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  هورگ  نآ  هب  ار  باـتک  نیا  ینعی : (. 32: رطاف )

.تسا نآرق  قیاقح  زا  یهاگآ  ِثرا  هکلب  تسین ، لام  ِثرا  دوصقم ، هک  تسا  ینشور  هنیرق  باتک » »

هحفص 244 -------------------------- 

، دوصقم رگا  .دهد  رارق  هدیدنـسپو  كاپ  ار  وا  ثراو  هک  تساوخ  هکلب  درک ، دنزرف  تساوخرد  ادخ  زا  اهنت  هن  ایرکز  ترـضح  _ 3
اریز هد ;» رارق  هدیدنـسپ  ار  وا  ( » ًاّیِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو  :) هک دنک  اعد  وا  ّقح  رد  ایرکز  ترـضح  هک  تسا  حیحـص  دشاب  لام  رد  تثارو 
دوب دـهاوخن  حیحـص  ییاعد  نینچ  دـشاب  تلاـسرو  تّوبن  رد  تثارو  دوصقم ، رگا  یلو.دـشاب  ملاـس  ریغ  يدرف  لاـم  ثراو  اـسب  هچ 
نینچ هک  تسا  یهیدب  دهد ! رارق  هدیدنـسپو  كاپ  ار  واو  دتـسرفب  ربمایپ  يا  هقطنم  يارب  میهاوخب  ادخ  زا  ام  هک  تسا  نیا  دـننامهو 

اعد ماقم  رد  ایرکز  ترضح  .دوب 4 _ دهاوخ  وغل  دیـسر  دـهاوخ  تّوبنو  تلاسر  ماقم  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  يربمایپ  هراب  رد  ییاعد 
شیوخ ياهومع  رسپو  یلاوم  زا  نم   » هک دوش  یم  روآ  دای 
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زاو دسرب  لهاان  دارفا  نآ  هب  تلاسرو  تّوبن  ماقم  وا  زا  سپ  هک  دیـسرت  یم  وا  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  ایرکز  سرت  أدبم  اّما  مراد .» سرت 
تلاسر ماقم  دنوادخ  اریز  ; تسا یفتنم  لامتحا  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان  ؟ درک تساوخرد  هتسیاش  يدنزرف  دوخ  يارب  ادخ  زا  ور  نآ 

سپ هک  دوب  نآ  ببـس  هب  وا  سرت  هکنیا  ای  .دشاب  هتـشاد  يا  همهاو  رظن  نیا  زا  وا  ات  دنک  یمن  اطع  حـلاصان  دارفا  هب  زگره  ار  تّوبنو 
هتـشادن عوضوم  مه  یـسرت  نینچ  کـی  ؟ دـننک ادـیپ  بولطماـن  ياهـشیارگ  وا  موـقو  دوـش  كورتـم  وا  نییآو  نید  شتـشذگرد ، زا 

نانآو دزیگنا  یمرب  نانآ  يارب  ییاهتّجح  هتـسویپو  دزاس  یمن  مورحم  تیاده  ضیف  زا  ار  دوخ  ناگدنب  هاگ  چیه  دنوادخ  اریز  ; تسا
هکلب درک ، یم  دـنزرف  تساوخ  رد  دـیابن  اـیرکز  تروص  نآ  رد  دوب ، نیمه  دوصقم  رگا  نیا ، رب  هوـالع  .دـنک  یمن  اـهر  دوخ  هب  ار 

ار نانآ  ات  نارگید _  زا  هاوخو  دنـشاب  وا  ثراوو  وا  لسن  زا  هاوخ  دزیگنارب _  یناربمایپ  نانآ  يارب  دهاوخب  دنوادخ  زا  هک  دوب  یفاک 
هحفص 245 .دنک  یم  هیکت  ثراو  نتشاد  رب  ایرکز  هکنآ  لاح  دنشخب ; باجن  تیلهاج  دهع  هب  تشگزاب  زا 

شسرپ ود  خساپ 

ره کنیاو  دنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  تسا  حرطم  ضارتعا  ای  شـسرپ  ود  ثحب  دروم  هیآ  هراب  رد 
هب وا  زا  ار  یلام  زگره  یلو  دیـسر  تّوبن  ماقم  هب  ردـپ  ناـمز  رد  ییحی  ترـضح  فلا : .میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  ضارتعا  ود 

.لام رد  تثارو  هن  درک ، ریـسفت  تّوبن  رد  تثارو  هب  ار  یُنثِرَی »  » ظـفل دـیاب  نیارباـنب ، .دـش  دیهـش  دوخ  ردـپ  زا  شیپ  اریز  دربن ، ثرا 
نیا خساپ :
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رد ِتثارو  زا  دوصقم  نوچ.تّوبن  رد  تثارو  هاوخ  دـشاب ، لام  رد  ِتثارو  دوصقم  هاوخ  ; دوش هداد  خـساپ  دـیاب  لاـحره  رد  ضارتعا 
تـسا هیآ  ریـسفت  رد  رظن  ود  ره  هجوتم  لاکـشا  نیاربانب.دوش ، لیان  تّوبن  ماقم  هب  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  يو  هک  تسا  نیا  تّوبن 

اهنت هکلب  دوبن ، وا  ياعد  وزج  اـیرکز  زا  ییحی  ندرب  تثارو  هک  تسا  نیا  خـساپ  اـّما.تسین  لاوما  رد  تثارو  ریـسفت  هب  صوصخمو 
.دوش اـیرکز  ثراو  يو  هک  دوب  نیا  دـنزرف  تساوخرد  زا  فدـهو  دـنک  اـطع  كاـپ  يدـنزرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  نیا  وا  ياـعد 
لیان وا ) زا  ییحی  ندرب  تثارو  ) دنزرف نیا  تساوخرد  زا  دوخ  فده  هب  ایرکز  ترضح  دنچره  درک ; باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ 
ِیُنثِرَی  ) .نک اطع  نم  يارب  يدنزرف  ًاِّیلَو :) َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : ) تسا هدمآ  هلمج  هس  ثحب  دروم  ياه  هیآ  رد  هکنیا  حیـضوت  .دشن 

هلمج هس  زا  .هد  رارق  هدیدنسپ  ار  وا  اراگدرورپ  ًاّیِضَر :) ِّبَر  ُْهلَعْجاَو   ) .دربب ثرا  بوقعی  نادناخ  زاو  نم  زا  َبوُقْعَی :) ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو 
تـساوخ یم  ادخ  زا  وا  ینعی.دنهد  یم  لیکـشت  ار  ایرکز  ترـضح  ياعد  نتمو  دنا  هدوب  تساوخرد  دروم  یمّوسو  یلّوا  هدـش ، دای 

تساوخرد نیا  يارب  ییاغ  تلع  حالطصا  هبو  ضرغو  فده  یلو  دنک ، اطع  يو  هب  يا  هدیدنسپ  دنزرف  هک 

هحفص 246 -------------------------- 

دنچره دیـشوپ ، لمع  هماج  تساوخ  یم  ادـخ  زا  ایرکز  هک  هچنآ  تسا ، هدوبن  اـعد  وزج  تثارو  دـنچره  .تسا  هدوب  تثارو  هلئـسم 
هکنیا رب  نشور  هاوـگ  ( 1) .دربب ثرا  هب  ار  وا  تّوبن  ایو  لاـم  هک  دـنامن  یقاـب  وا  زا  سپ  يو  دـنزرفو  دـشن  نیمأـت  وا  ضرغو  فدـه 

تساوخرد رب  هک  تسا  هدوب  يدیما  هکلب  هدوبن ، اعد  وزج  تثارو 
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زا ینخـس  اجنآ  ردو  تسا  هدـمآ  لکـش  نیا  هب  رگید  يا  هروس  رد  اـیرکز  تساوخردو  اـعد  نتم  هک  تسا  نیا  هدـش ، یم  بترتم  وا 
(38: نارمع لآ  (. ) ِءاعُّدلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًهَبِّیَط  ًهَّیِرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه   ) .تسا هدماین  نایم  هب  تثارو 

ياونـش وت  هک  امرف  اطع  هزیکاپ  يدـنزرف  شیوخ  بناج  زا  ارم  اراگدرورپ ، : تفگو دـناوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  ایرکز  ماـگنه  نیا  رد 
هّیرذ  » بلط رد  هکلب  تسین  اعد  وزج  تثارو  تساوخرد ، نیا  رد  دییامرف ، یم  هظحالم  هک  روط  نامه  .یتسه  ( دوخ ناگدـنب   ) ياعد
دروم هیآ  رد  .تسا ب : هتفر  راک  هب  ًاّیـضر »  » ظفل هبّیط »  » ياج هبو  ًاّیلو »  » ظفل هّیرذ » » ياج هب  میرم  هروس  رد.دوش  یم  هصالخ  هبّیط »
تثارو َبوُقْعَی .) ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو  :) دیامرف یم  هکنانچ  بوقعی ; نادـناخو  ایرکز  : دربب ثرا  رفن  ود  زا  دـیاب  ایرکز  دـنزرف  ثحب 
نادـناخ همه  ثراو  ایرکز  دـنزرف  هک  تسین  نیا  هیآ  دافم  خـساپ : .دـشاب  دـناوت  یمن  تّوبن  ِتثراو  زج  بوقعی ، نادـناخ  عومجم  زا 

زا هن  دربب  ثرا  نادـناخ  نیازا  یـضعب  زا  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  ضیعبت  هدافا  هک  ْنِم »  » ظـفل هنیرق  هب  دوصقم ، هکلب  دـشاب ، بوقعی 
هکنیا اّما.دربب  ثرا  دـشاب  بوقعی  نادـناخ  زا  هک  يرگید  درف  زا  اـی  دوخ  رداـم  زا  يو  هک  تسا  یفاـک  بلطم  نیا  تّحـص  رد  .همه 

نیا زا  دوصقم 

--------------------------

ْنإ  » ینعی دـنا ; هتفرگ  تسا ) رما  هغیـص  هک  « ) ْبَه  » يازج ًاحالطـصا  ای  باوج  ار  نآ  هدـناوخ ، موزجم  ار  یُنثِرَی »  » ءاّرق زا  یخرب   . 1
.دوش یم  نم  ثراو  ینک  اطع  يدنزرف  رگا  یْنثِرَی _ » ًاِیلَو  ْبَهَت 

هحفص 247 -------------------------- 

حرطم ام  يارب  ًالعف  رگید ، درف  ای  تسا  قاحسا  نب  بوقعی  نامه  ایآو  تسیک  بوقعی 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


دواد زا  نامیلس  ندرب  ثرا  .تسین ب )

ار تنطلسو  لام  نامیلس  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  تسین  یکش  .درب  ثرا  دواد  زا  نامیلس  ( 16: لمن (. ) َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَوَو  )
حالطـصا رد  َثِرَو »  » ظـفل ًـالّوا ، تسا : دودرم  رظن  ود  زا  تسا  هدوـب  ملع  رد  تثارو  دوـصقم ، هـکنیا  رّوـصتو  درب  ثرا  هـب  دواد  زا 

حیحص یعطق  هنیرق  نودب  هک  تسا  رهاظ  فالخ  هب  ریسفت  ملع ، رد  ِتثارو  هب  نآ  ریـسفتو  تسا  لاوما  زا  ندرب  ثرا  نامه  ناگمه ،
ینالف » دوش هتفگ  هک  تسا  حیحص  زاجَم  روط  هبو  دوش  یم  لقتنم  درگاش  هب  داتـسا  قیرط  زا  یباستکا  مولع  نوچ  ًایناث ، .دوب  دهاوخن 

هب دـنوادخو  تسین  یثورومو  یباـستکاو  تسا  یتـبهوم  یهلا  مولعو  تّوبن  ماـقم  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا » دوـخ  داتـسا  موـلع  ثراو 
دـشابن راک  رد  یعطق  هنیرق  ات  بصانمو ، تاـماقمو  فراـعمو  مولع  عون  نیا  هب  تثارو  ریـسفت  دـشخب ، یم  ار  نآ  دـهاوخب  یـسکره 

، هیآ نیا  لـبق  اـم  هیآ  رد  نیازا ، هتـشذگ  .ردـپ  زا  هن  تسا  هتفرگ  ادـخ  زا  ار  ملعو  تّوـبن  يدـعب  ربماـیپ  اریز  دوـب ، دـهاوخن  حـیحص 
ِهِدابِع ْنِم  رِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يّذلا  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  الاق  ًاْملِع َو  َناْمیَلُس  َدُواد َو  اْنیَتآ  ْدََقلَو  : ) دیامرف یم  نینچ  نامیلسو  دواد  هراب  رد  دنوادخ 
نامیا اب  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپـس  : دنتفگ ود  رهو  میداد  شنادو  ملع  نامیلـسو  دواد  هب  ام  ( 15: لمن (.) َنِینِمْؤُْملا

ملعو درک  اطع  شنادو  ملع  رفن  ود  ره  هب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  هیآ  رهاظ  ایآ  .داد  يرترب  دوخ 

هحفص 248 -------------------------- 

یم تباث  ینشور  هب  ( 6: میرم ) شیپ هیآو  ( 16: لمن  ) هیآ نیا  هدـش ، دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  یثوروم ؟ هن  تسا  هدوب  یتبهوم  ناـمیلس 
رد یهلا  تعیرش  هک  دننک 
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رگیدـکی زا  نارگید  نادـنزرف  نوچمه  زین  نانآ  دالوا  هکلب  دـنربن ، ثرا  ناشیا  زا  نانآ  نادـنزرف  هک  هدوبن  نیا  نیـشیپ  ناربمایپ  هراب 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  ناشناردپ ، لاوما  زا  نامیلسو  ییحی  تثارو  هب  طوبرم  تایآ  تحارص  تهج  هب  .دندرب  یم  ثرا 

دانتسا اب  درک ، داریا  دجسم  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تشذگرد  زا  سپ  هک  دوخ ، نیشتآ  هبطخ  رد  ملـسو ) هلآو 
ِیُنثِرَی َو :) لوُقَی ًالـصَف  ًاقِطان َو  ًالْدَع َو  ًامَکَح َو  ِهّللا  ُباتِک  اذـه  : » دومرفو درک  لالدتـسا  هشیدـنا  نیا  ندوب  هیاپ  یب  رب  هیآ  ود  نیا  هب 

یم هک  شخب ، هلـصیفو  تساـیوگو  رگدادو  تسا  مکاـح  ادـخ  باـتک  نـیا  ( 1 ( «.) َدواد ُناْمیَلـُـس  َثِرَو   ) َو َبوـُقْعَی ) ِلآ  ْنـِم  ُثِرَی 
ربمایپ زا  رکبوبا  ثیدح  دُرب .» ثرا  دواد  زا  نامیلس  :(» دیوگ یم  زینو  «) .دَربب ثرا  بوقعی  نادناخ  زاو  ایرکز [  [ نم زا  ییحی [ :»[ دیوگ

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

زا سپ  ناـنآ  ثراو  دــنرب  یم  ثرا  ناـنآ  زا  ناربماـیپ  ناـثراو  هـک  درک  تباـث  ینــشور  هـب  نآرق  تاــیآ  هراــب  رد  هتــشذگ  ثـحب 
هک ار  یتاـیاور  نـتم  هـک  تـسا  هدیـسر  نآ  تـقو  نوـنکا  .دوـش  یمن  میـسقت  نادنمتـسم  ناـیم  رد  هقدـص  ناوـنع  هـب  ناشتـشذگرد 
زا ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  نتخاس  مورحم  رد  ار ، لّوا  هفیلخ  لمعو  دنا  هدرک  لقن  ننـست  لها  نادنمـشناد 

تـسا هدش  دراو  ثیدح  ياهباتک  رد  هک  ار  یثیداحا  نوتم  ادتبا  .میهد  رارق  یـسررب  دروم  دنا  هدومن  هیجوت  قیرط  نآ  زا  ردـپ ، ثرا 
: میزادرپ یم  يرواد  هب  اهنآ  دافم  رد  سپس  مینک ، یم  لقن 

--------------------------

(. فجن عبط  ص 145( ج1 ، یسربط ، جاجتحا   . 1

هحفص 249 -------------------------- 

الَو ًاضْرَأ  ًهَِّضف َو ال  ًابَهَذ َو ال  ُثِّرَُونال  ءاِیْبنَألا  َرشاعَم  ُنَْحن  _ » 1
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ام ; میراذگ یمن  ثرا  هب  هناخو  نیمزو  هرقنو  الط  ناربمایپ  هورگ  ام  َهَّنُّسلا .» َْملِعلاَو َو  َهَمْکِحلا  َنامیإلا َو  ُثِّرَُون  اّنِکل  ًاراد َو  ًاراقِع َو ال 
ای ) دـنراذگ یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ناربماـیپ  َنُوثِّرَُوی .» ـال  َءاـِیْبنَألا  َّنِإ  _ » .میراذـگ 2 یم  ثرا  هب  ثیدـحو  شنادو  تمکحو  ناـمیا 
 ; ُثِّرَُونال _ » 4 دوش .) یمن  عقاو  ثوروم  ای  ) دراذـگ یمن  ثرا  هب  يزیچ  ربمایپ  ُثِّرَُوی .» َِّیبَنلا ال  َّنِإ  _ » 3 دنوش .) یمن  عقاو  ثوروم 

ننـست لها  ناثّدحم  هک  تسا  یثیداحا  نوتم  اهنیا  .تسا  هقدص  دـنامب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ ; یمن  ثرا  هب  يزیچ  ٌهَقَدَـص .» هانْکََرت  ام 
ثیدح هب  ترـضح ، نآ  ثرا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  نتـشادزاب  رد  لّوا ، هفیلخ.دنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ 

يو ثیداحا  عضو  نوچ  یلو  تسا ، هدرک  لقن  ار  نآ  هریرُهوبا  هک  تسه  زین  یمجنپ  نتم  دروم ، نیا  رد  .تسج  یم  دانتـسا  مراـهچ 
( ( 1) تسا هدرک  فارتعا  نآ  نتم  تبارغ  هب  ثیدح  نیا  هراب  رد  هفیقـسلا » باتک ا« ّفلؤم  يرهوج ، رکبوبا  هک  اجنآ  ات   ) تسا مولعم 
هک تفگ  ناوت  یم  تسخن  ثیدـح  هراـب  رد  .میزادرپ  یم  روکذـم  ثیدـح  راـهچ  لـیلحتو  هیزجت  هب  هدرک ، يراددوـخ  نآ  لـقن  زا 

رمع هک  هدوبن  نآ  ناربماـیپ  نأـش  هک  تسا  نیا  ضرغ  هکلب  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  دوـخ  زا  يزیچ  ناربماـیپ  هک  تسین  نیا  دوـصقم 
نانآ زا  هک  يراگدای  دـنراذگب ; یتورث  دوخ  ناثراو  ياربو  دـننک  فرـص  کـلمو  بآو  رز  میـس و  يروآ  درِگ  رد  ار  دوخ  فیرش 
رمع يربمایپ  رگا  مییوگب  هک  تسا  نیا  ریغ  بلطم  نیا  .تسا  ّتنـسو  شنادو  تمکح  نامه  هکلب  تسین ، هرقنو  الط  دـنام  یم  یقاب 

دهز لامک  ابو  درک  فرص  مدرم  ییامنهارو  تیاده  هار  رد  ار  دوخ 
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سپ دومن ، یگدنز  یگتساریپو 

--------------------------

ص 220. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 250 -------------------------- 

هب .داد  هقدـصو  تفرگ  وا  ناثراو  زا  ار  وا  هکرت  ًاروف  دـیاب  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  يزیچ  ناربماـیپ  هکنیا  مکح  هب  وا ، تشذـگرد  زا 
لام دوخ  زا  سپ  نانآ  هک  دنـشاب  هتـشاد  راظتنا  دـیابن  نانآ  ناثراو  ای  ناربماـیپ  تّما  هک  تسا  نیا  ثیدـح  فدـه  رتنـشور ، تراـبع 
نایم رد  تمکحو  ملعو  تعیرـشو  نید  هک  دنا  هدش  هتخیگنارب  هکلب  دنا ; هدماین  راک  نیا  يارب  نانآ  اریز  دنراذگب ، ثرا  هب  یتورثو 
هیلع  ) قداص ماما  زا  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  هعیـش  نادنمـشناد  قیرط  زا  .دـنراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  ار  اهنیاو  دـنهد  هعاـشا  مدرم 
ُهَثَرَو َءاـمَلُعلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  قداـص  ماـما  .تسا  هدوب  نیمه  ربماـیپ  دوصقم  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  نیاو  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا )

، دنتسه ناربمایپ  ناثراو  نادنمشناد  ( 1 «.) ْمِهثیِداحَأ ْنِم  َثیِداحَأ  اُوثَّرَو  امَّنِإ  ًارانیِد َو  الو  ًامَهرِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاِیْبنَألا  َّنِإ  َِکلذ  ءاِیْبنَألا َو 
نیا فده  .دنا  هداهن  راگدای  هب  دوخ  ثیداحا  زا  ار  یثیداحا  مدرم ) يارب   ) هکلب دـنا  هتـشاذگن  ثرا  هب  يرانیدو  مهرد  ناربمایپ  اریز 
تّما يارب  هک  تسا  نیا  نانآ  لاح  هتـسیاش  هکلب  تسین ، يراذگ  ثراو  يزودنا  لام  ناربمایپ  نأش  هک  تسا  نیا  نآ  هباشمو  ثیدح 

زا ار  نآ  دـیاب  تشاذـگ  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ  يربماـیپ  رگا  هک  تسین  نآ  هاوگ  ریبعت  نیا  اذـل  .دـنراذگب  یقاـب  ناـمیا  ملع و  دوخ 
هاـتوک تروص  هب  دـنچره  تسا ; نیمه  زین  مّوسو  مّود  ثیدـح  زا  دوصقم  هک  دوش  یم  نشور  ناـیب  نیا  زا  .تفرگ  وا  ثراو  تسد 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هچنآ  تقیقح ، رد  .دنا  هدش  لقن  لمجمو 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 262 

http://www.ghaemiyeh.com


هس اجنیا  ات  .تسا  هدش  لقن  هاتوک  تروص  هب  هتفرگ ، ماجنا  نآ  رد  یفّرـصت  لقن  عقوم  رد  هک  تسا  هدوبن  شیب  ثیدح  کی  هدومرف 
نانآ زا  ناربمایپ  نادـنزرف  تثارو  زا  یکاح  هک  دـیجم ، نآرق  اب  ار  اـهنآ  فـالتخا  هدرک ، ریـسفت  حیحـص  روط  هب  ار  تسخن  ثیدـح 

فرطرب تسا ،

--------------------------

(. هر  ) ینیلک زا  لقن  هب  ص 1 ، ملاعم ، همدقم   . 1

هحفص 251 -------------------------- 

ای ربمایپ  هکرت  هک  دـیوگ  یم  تحارـص  هبو  تسین  يراج  هدـش  دای  هیجوت  نآ ، رد  اریز  ; تسا مراهچ  ثیدـح  راک ، لکـشم.میتخاس 
مامت هراـب  رد  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  ثیدـح  فدـه  رگا  هک  دوش  یم  لاؤس  نونکا  .دوش  طبـض  دـیاب  هقدـص »  » ناونع هب  ناربماـیپ 

نیا دوصقم  رگاو  دش  دهاوخ  طقاس  رابتعا  زا  هدوب ، دیجم  نآرق  فلاخم  نآ  نومـضم  تروص  نیا  رد  تسا ، يراجو  ذـفان  ناربمایپ 
، تروص نیا  رد  دراد ، يا  هصیصخ  نینچ  ناربمایپ  مامت  نایم  رد  وا  اهنتو  تسا  يراج  مالسا  ربمایپ  هراب  رد  اهنت  مکح  نیا  هک  تسا 

ثرا صوصخ  رد  نآرق  ددـعتم  تایآ  ربارب  رد  ثیدـح  نیا  هب  لمع  یلو  درادـن ، یلک  تفلاـخمو  تنیاـبم  نآرق  تاـیآ  اـب  دـنچره 
هدش دای  ثیدح  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  تسه ، زین  مالـسا  ربمایپ  لماشو  تسا  یمومعو  یّلک  هک  ناثراو ، نایم  نآ  میـسقت  هوحنو 

نآ رب  لّوا  هفیلخ  هک  هدـش ، دای  ثیدـح  هنافـسأتم  یلو  دز ، صیـصخت  ار  نآرق  تایآ  نآ  اب  ناوتب  هک  دـشاب  ربتعمو  حیحـص  نانچنآ 
(، ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نارای  نایم  زا  .دوش 1 _ یم  نایب  نونکا  مه  هک  تسا  رابتعا  دقاف  یتاهج  زا  درک ، یم  هیکت 

هدش دای  ثیدح  هباحص  زا  يدحَاو  تسا  دّرفتم  ثیدح  نیا  لقن  رد  لّوا  هفیلخ 
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خیراـت تامّلـسم  زا  بلطم  نیا  اریز  تسین ، هفازگ  تسا  دّرفتم  روـبزم  ثیدـح  لـقن  رد  يو  مییوـگ  یم  هکنیا  .تسا  هدرکن  لـقن  ار 
خیرات رد  هک  يزیچ  اهنت  يرآ ، ( 1 !) تسا هتفرگ  یم  وا  ّتیملعَا  رب  هاوگ  ثیدح  نیا  لقن  رد  ار  وا  دّرفت  رجح  نبا  هک  اجنآ  ات  تسا ،

هب ود  نآ  نایم  يرواد  ماقم  رد  رمع  ( 2  ) تشاد ربمایپ  ثاریم  هراب  رد  ساّبع  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یعازن  رد  هک  تسا  نیا  هدمآ 
(3) .دنداد یهاوگ  نآ  تّحص  هب  رفن  جنپ  هسلج  نآ  ردو  تسج  دانتسا  هدرک  لقن  لّوا  هفیلخ  هک  يربخ 

--------------------------

ص19. قعاوص ،  . 1

.تسا دودرم  هعیش  ناقّقحم  فرط  زا  هدش  لقن  ننست  لها  ياهباتک  رد  هک  یلکش  هب  سابع  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع عازن   . 2

ص 21. قعاوصو ، ص 229  ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 252 -------------------------- 

لقن ار  ثیدـح  نیا  وا  زج  يدـحَاو  دوب  دّرفتم  ثیدـح  نیا  لقن  رد  رکبوبا  ربمایپ ، تشذـگرد  زا  سپ  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
نارود رد  نارجاهم  زا  یخرب  يرآ ، .تسا  هدرک  لقن  ار  هدـش  دای  ثیدـح  زین  سوا  نب  کلام  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاگ  طـقف.درکن 

هب تسا ، هدوب  اوعد  فرط  دوخ  هک  تقو ، هفیلخ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  نیا ، رباـنب  ( 1) .دنا هداد  یهاوگ  نآ  تّحـص  هب  رمع  تفالخ 
رد یـضاق  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا ؟ هتـشادن  عالّطا  ثیدـح  نآ  زا  یـسک  وا  زج  ناـمز  نآ  رد  هک  دـنک  داهـشتسا  یثیدـح 

هدش دای  ثیدح  هفیلخ  نوچو  دهد ، هلصیف  دوخ  یـصخش  یهاگآو  ملع  اب  ار  تموصخو  دنک  لمع  دوخ  ملع  هب  دناوت  یم  همکاحم 
هدینش ربمایپ  دوخ  زا  ار 
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یلو .دنک  يرواد  نآ  ساسا  ربو  دنزب  صیـصخت  ار  دالوا  ثاریم  هب  طوبرم  تایآ  ودـنکدامتعا  دوخ  ملع  هب  هتـسناوت  یم  تسا  هدوب 
رب هاوگ  دمآ ،) رتشیپ  نآ  طوسبم  حرـش  هک   ) نآ دّدجم  عنمو  كدف  نداد  رد  يو  بذـبذت  هفیلخ و  ضیقنو  ّدـض  ياهراک  هنافـسأتم 
رد هفیلخ  هک  تفگ  ناوـت  یم  هنوـگچ  ، نیا رباـنب  .تسا  هتـشادن  ناـنیمطاو  نـیقی  روـبزم  ربـخ  تّحـص  هـب  تبـسن  يو  هـک  تـسا  نآ 
هک یثیدح  اب  ار  ادخ  باتکو  هدرک  لمع  شیوخ  ملع  هب  ردپ  ثاریم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  تخد  نتـشادزاب 

ددرگ یّلم  وا  لاوما  هک  تسا  هدوب  نیا  ربمایپ  هکرت  هراـب  رد  دـنوادخ  مکح  هچناـنچ  _ 2 تسا ؟ هدز  صیصخت  دوب  هدینـش  ربمایپ  زا 
لوقعم ایآ  تفگن ؟ دوخ  ثراو  هناگی  هب  ار  بلطم  نیا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ارچ  دوش ، فرـصم  ناناملـسم  حلاصم  ردو 
ناـهنپ تسا  هدوـب  وا  هب  طوـبرم  مکح  هک  دوـخ  یمارگ  تخد  زا  ار  یهلا  مکح  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا 

؟ دریگب هدیدان  ار  نآ  وا  یلو  دیوگب ، وا  هب  هکنیا  ای  دزاس ؟

--------------------------

ص 227. ج16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 253 -------------------------- 

تسا نآ  زا  عنام  هانگ  زا  وا  یمارگ  رتخد  تینوصمو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تمـصع  اریز.تسین  نکمم  يزیچ  نینچ  هن ،
تقیقح یعیرـشت  نینچ  هک  میریگب  نآ  رب  هاوگ  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف راـکنا  دـیاب  هکلب.دورب  ناـنآ  هراـب  رد  یلاـمتحا  نینچ  هک 
عورشم ّقح  زا  ار  ربمایپ  ّقحب  ثراو  یسایس ، تهج  هب  دنتساوخ ، یم  هک  تسا  یناسک  هشیدنا  قولخم  روبزم  ثیدحو  تسا  هتـشادن 

درک لقن  هفیلخ  هک  یثیدح  رگا  .دنزاس 3 _ مورحم  وا 
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هفیلخ رهو  تفرگ  رارق  داضتم  ياهتسایسو  اهشیارگ  شکاشک  رد  كدف  عوضوم  ارچ  سپ  دوب ، راوتـساو  حیحـص  یثیدح  یتسار  هب 
عـضو افلخ  خـیرات  رد  كدـف  هک  دوش  یم  نشور  خـیرات  هب  هعجارم  اب  درک ؟ راتفر  نآ  اـب  يا  هنوگ  هب  دوخ  تموکح  نارود  رد  يا 

هب يرـصع  ره  رد  لاحره ، هبو  دـندرک ، یم  هرداصم  ًانایحاو  دـندنادرگ  یم  زاب  نآ  یعقاو  ناکلام  هب  ار  نآ  یهاـگ  .تشادـن  یتباـث 
یلع هب  كدـف  رمع ، تفـالخ  نارود  رد  دـش ، رکذ  زین  رتشیپ  هکناـنچ  ( 1) .دوب حرطم  یمالـسا  جنرغبو  ساسح  هلئـسم  کی  تروص 
سپو هیواعم  تفالخ  نارود  رد  .تفرگ  رارق  ناورم  لویت  رد  نامثع  تفـالخ  نارود  رد  ( 2) .دش هدینادرگزاب  سابعو  مالسلا ) هیلع  )

رد سپـس.دش  میـسقت  هیواعم ) نب  دـیزی  نامثع ، نب  ورمع  ناورم ، ) رفن هس  نایم  كدـف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  تشذـگرد  زا 
دوخ دنزرف  هب  ار  نآ  زین  واو  دیـشخب  زیزعلا  دبع  دوخ  دـنزرف  هب  ار  نآ  ناورمو  تفرگ  رارق  وا  رایتخا  رد  ًامامت  ناورم  تفالخ  نارود 
دبع نب  دیزی  یتقو.دینادرگ  زاب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز نادنزرف  هب  ار  نآ  دوخ  يرادمامز  نارود  رد  زیزعلا  دبع  نب  رمع.درک  هبه  رمع 

تسد هب  ار  روما  مامز  کلملا 

--------------------------

.دییامرف هعجارم  فجن ) ات 196 ط  ص 159  (ج7 ، ریدغلا باتک  هب  اهنآ  كرادمو  اهشکاشک  نیا  زا  یهاگآ  يارب   . 1

: دـسیون یم  اجنآ  رد.تسین  راـگزاس  هتـشون  فینح  نب  ناـمثع  هب  هک  يا  هماـن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  هچنآ  اـب  تمـسق  نیا   . 2
«. ُهّللا ُمَکَْحلا  مِْعن  َنیرَخآ َو  مْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَـسَو  مْوَق  ُسوُُفن  اْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءامَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اـم  ِّلُـک  ْنِم  ٌكَدَـف  انیِدـْیَأ  یف  َْتناـک  »

« كدف  » اهنت دوب  هتخادنا  هیاس  اهنآ  رب  نامسآ  هک  هچنآ  زا  : ینعی
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.ادخ تسا  يروادو  مَکَح  بوخ  هچو  دندرک ; رظن  فرص  نآ  زا  رگید  هورگو  دندیزرو  صرح  نآ  رب  یهورگ  .دوب  ام  رایتخا  رد 

هحفص 254 -------------------------- 

هکنیا ات  تشگ ، یم  تسد  هب  تسد  ناورم  ینب  نادـناخ  رد  یتّدـم  اتو  تفرگ  زاب  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاـف نادـنزرف  زا  ار  نآ  تفرگ 
دبع هب  ار  نآ  حاّفـس  سابعلا  وبا  .دوب  رادروخرب  یـصاخ  ناسون  زا  كدـف  سابع  ینب  تفالخ  نارود  رد  .دـش  ضرقنم  نانآ  تفالخ 
اهیلع  ) همطاـف دـالوا  هب  ار  نآ  یـسابع  يدـهم  .تفرگزاـب  ار  نآ  روصنم  رفعج  وبا.دـینادرگزاب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نب  نسح  نب  هّللا 

.دـینادرگزاب ار  كدـف  وا  ودیـسر  نومأم  هب  تفالخ  هکنیا  ات.دـنتفرگ  سپ  ار  نآ  وا  رداربو  يدـهم  نب  یـسوم.دینادرگ  زاب  مالـسلا )
زا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نادنزرف  تیمورحم  ثیدح  رگا  ( 1) .تفرگزاب یعقاو  کلام  زا  ار  نآ  دش  هفیلخ  لکوتم  یتقو 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  .تشادن 4 _ يروآ  فسأت  تشونرـس  نینچ  زگره  كدف  دوب ، یمّلـسم  ثیدح  وا  هکرت 
زا هدـنام  یقاب  لاوما  هلمج  زا  .دوب  كدـف  رب  ربماـیپ  هکرت  عومجم  رد  لّوا  هفیلخ  راـشف  یلو  ، تشاد مه  يرگید  هکرت  كدـف  زا  ریغ 
لاح ضرعتم  هفیلخو  دـنام  یقاب  نانآ  تسد  رد  لاح  نامه  هب  هک  دوب  وا  نانز  ياه  هناـخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 

ای تسا  هدوب  ربمایپ  دوخ  کلم  اهنآ  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  دننک  نشور  ار  اه  هناخ  عضو  هک  داتسرفن  نانآ  غارس  هب  زگرهودشن  نانآ 
، دادن ماجنا  ار  تاقیقحت  نیا  اهنت  هن  رکبوبا ، .تسا  هدوب  هدیـشخب  دوخ  نارـسمه  هب  ار  اهنآ  دوخ  تایح  لاح  رد  ترـضح  نآ  هکنیا 

رّهطم دقرم  راوج  رد  دوخ  هزانج  نفد  يارب  هکلب 
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اهنت هنو  تسناد ! یم  ربمایپ  ثراو  ار  دوخ  رتخد  اریز  تفرگ ، هزاجا  هشیاـع  دوخ  رتخد  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ياهـسابلو  بکرَمو  ریـشمشو  هماـمعو  رتـشگنا  هکلب  درکن ، هرداـصم  ار  ربماـیپ  ناـنز  ياـه  هناـخ 
نیا ربارب  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .درواـین  ناـیم  هب  اـهنآ  زا  ینخـسو  تفرگن  زاـب  وا  زا  دوب ، ( مالـسلا هیلع   ) یلع تسد  رد  هک  ار ، ( ملـسو

دهاوخ یم  هک  دوش  یم  توهبم  نانچنآ  ضیعبت 

--------------------------

.216 صص 217 _ دیدحلا ج16 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 255 -------------------------- 

ایآ ( 1) .درادن ار  دـقنو  لقن  یگتـسیاش  هک  تسا  هیاپ  یبو  تسـس  يا  هزادـنا  هب  يو  هیجوت  یلو  دـشارتب ، دوخ  زا  نآ  يارب  یهیجوت 
هدوبن راک  رد  یتیمورحم  عون  چـیه  ًاساسا  هکنیا  ای  دـش ، یم  وا  ناثراو  مامت  لماش  ای  دوب  ربمایپ  تخد  صوصخم  ثرا  زا  تیمورحم 
ناثراو تیمورحم  یمالسا  عیرشت  رد  هچنانچ  _ 5 تخاس ؟ مورحم  وا  هکرت  زا  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف یـسایس  ياه  هزیگنا  ًافرـصو 

هب هک  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  ارچ  دوب ، یعطق  يرما  وا  ثاریم  زا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
ْنَأ ِهّللا  ِباـتِک  ِیفَأ  َهَفاـُحق  ِیبَأ  َْنباَـی  : » دومرف نینچ  دوخ  نیـشتآ  هباـطخ  رد  دراد ، تینوصم  یگدولآ  عوـن  ره  زا  ریهطت »  » هیآ مکح 

َهَوْظَح ْنَأ ال  ُْمتْمَعَز  ...و َو  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَبَنَف  ِهّللا  َباتِک  ُْمتْکََرت  دْـمَع  یلَعَفَأ  .ًاّیِرَف  ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  ِیبَأ ؟ َثِرَأ  َكابَأ َو ال  َثَِرت 
اَنَأ ُتَْسل  َوَأ  ِناثَراوَتَی ؟ ِْنیَتَِّلم ال  َلْهَأ  َّنِإ  َنُولوُقَت : لَه  ْمَأ  اْهنِم  ِیبَأ  َجَرْخَأ  هَیآ  ُهّللا ِب  ُمُکَّصَخَفَأ  انَْنَیب ؟ َمِحَر  ِیبَأ َو ال  ْنِم  ُثِرَا  ِیل َو ال 

ِلْهَأ ْنِم  ِیبَأ  َو 
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َمِْعنَف َكِرْـشَح  َمْوَی  َكاـقَلت  ًَهلوُـحْرَم  ًهَموُـطُخَم  اهَکَنوُدَـف  یِّمَع ؟ ِْنباَو  ِیبَأ  ْنِم  ِهُموُـمُعَو  ِنآْرُْقلا  ِصوُـصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  هَدِـحاو  ِهَِّلم 
هک تسا  یهلا  باتک  رد  ایآ  هفاحق ! یبا  رـسپ  يا  ( 2 «.) َنُولِْطبُملا ُرِـسْخَی  ِهَعاّسلا  َْدنِع  هَمایِقلا َو  ُدِـعوَْملا  ٌدَّمَُحم َو  ُمیِعَّزلا  ُهّللا َو  ُمَکَْحلا 
رـس ِتشپ  ار  نآو  دـیدرک  كرت  ار  ادـخ  باـتک  ًادـمع  اـیآ  يدروآ ! یبیجع  رما  ؟ مربن ثرا  مردـپ  زا  نمو  يربـب  ثرا  تردـپ  زا  وت 
هیآ عوضوم  نیا  رد  دنوادخ  ایآ  تسین ؟ واو  نم  نایم  یمحر  دنویپو  مرب  یمن  ثرا  مردپ  هکرت  زا  نم  هک  دیدرک  رّوصتو  دـیتخادنا 

زا شیک  ود  ناوریپ  دییوگ  یم  هکنیاای  تسا ، هتخاس  جراخ  تثارو  نوناق  زا  ار  مردپ  هیآ  نآ  ردو  هدرک  لزان  امش  يارب  یصوصخم 
هاگآ میومعرسپو  مردپ  زا  نآرق  صوصخو  مومع  هب  امـش  ایآ  میتسین ؟ يدحاو  نییآ  وریپ  مردپو  نم  ایآ  دنرب ؟ یمن  ثرا  رگیدکی 

.دوش یم  وربور  وت  اب  زیخاتسر  زور  هک  ار  هدش  نیزو  راهم  بکرَم  نیا  ریگب  دیرت ؟

--------------------------

دیدحلا ج16،ص 261. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص251. ،ج16 ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; فجن 138ط  صص 139 _  ،ج1، یسربط جاجتحا   . 2

هحفص 256 -------------------------- 

; تماـیق زور  وتو  نم  داـعیم  ملـسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم تسا  يربـهر  بوخ  هچو  دـنوادخ  تسا  يرواد  بوخ  هچ  سپ ،
حیحص هدش  دای  ربخ  هک  میهد  لامتحا  نیشتآ  هباطخ  نیا  اب  هک  تسا  حیحـص  ایآ  .دنوش  یم  راکنایز  نایارگ  لطاب  زیخاتـسر  زورو 

ّمع رـسپو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  هب  طوبرم  ًافرـص  هک  تسا  یعیرـشت  هنوگچ  نیا  تسا ؟ هدوب  راوتـساو 
نآ زا  درادن  وا  هب  یطابترا  ثیدح  هک  يا  هناگیب  درفودنرادن  ربخ  نآ  زا  دوخ  نانآو  تسوا 
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مکاح اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  عازن  فلا ) میوش : یم  روآ  دای  ار  یتاکن  ثحب  نیا  نایاپ  رد  تسا !؟ هاگآ 
نآ دوخ  تایح  نارود  رد  ربمایپ  هک  كدف ، _ 2 ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ثاریم  _ 1 دوب : زیچ  راهچ  هراب  رد  تقو 

.تسا هدش  دراو  هیآ 41  لافنا  هروس  رد  هک  یبرُقلا ، يِوَذ  مهس  .دنیوگ 3 _ یم  هلِحن »  » نآ هب  برع  نابز  ردو  دوب  هدیـشخب  وا  هب  ار 
نیا زا  .تسا  هدـش  هراشا  هناگراهچ  روما  نیا  هب  وا  تاجاجتحاو  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هباـطخ  رد  .تیـالو  تموکح و  _ 4
روط هب  هغالبلا ) جهن  رب  دوخ  حرش  ص230  رد ج 16 ، ) دیدحلا یبا  نبا  .تسا  هدرب  راک  هب  هلحن »  » ظفل هاگو  ثاریم  ظفل  یهاگ  ور ،

ام ُثِّرَُون  ال   » ثیدح هر _  یضترم _  دّیس  موحرم  دننام  هعیش  نادنمـشناد  زا  یخرب  .تسا ب ) هدرک  ثحب  عوضوم  نیا  رد  هدرتسگ 
یم ناشیا  .درادن  یتافانم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخد  ندرب  ثرا  اب  هک  دنا  هدرکریـسفت  يا  هنوگ  هب  ار  هَقَدَـص » انْکََرت 

، ندوب زیمت  اـی  لاـح  تهج  هب  هقدـص ،»  » ظـفلو تسا  نآ  لوعفم  لوصوم ، »ي  اـم تسا و« مولعم  هغیـص  هب  ثّرون »  » ظـفل هک  دـنیوگ 
یمن ثرا  هب  میراذـگ  یم  یقاـب  هقدـص  ناوـنع  هب  هک  هچنآ  : دوـش یم  نینچ  ثیدـح  نـیا  ینعم  تروـص ، نـیا  رد  .تـسا  بوـصنم 

تایح نامز  رد  هک  يزیچ  هک  تسادیپ  هتفگان.میهن 

هحفص 257 -------------------------- 

ربمایپ مییوگب  هک  تسا  نآ  ریغ  بلطم  نیاو  تسین  تثارو  لباق  تسا  هدروخ  نآ  هب  هقدص  گنر  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ
یمن ثرا  هب  ار  يزیچ  دوخ  زا  زگره  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


درف ره  هکلب  درادن ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  صاصتخا  بلطم  نیا  اریز  تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  ریـسفت  نیا  اّما  .دراذگ 
، دـسر یمن  وا  دالوا  هب  زگرهو  دریگ  یمن  رارق  تثارو  دروم  دـهد  رارق  هقدـص  ای  فقو  دوخ  تاـیح  لاـح  رد  ار  یلاـم  هک  ناملـسم 

هباطخ رد  هچ  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  تخد  نانخـس  عومجم  .يداع ج ) صخـش  کی  هاوخ  دـشاب  ربمایپ  هاوخ 
هدوب تحاران  تخس  دوجوم  عضو  زا  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هک  دناسر  یم  تقو ، هفیلخ  اب  وا  تارکاذم  رد  هچو  ترضح  نآ  نیشتآ 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف مشخ  .تسا  هدشن  یضار  نانآ  زا  هتشاد  ندب  رد  ناج  اتو  نیگمشخ ، دوخ  نافلاخم  ربو  تسا 

ارهز زا  كدـفو  دیـسرن  هجیتن  هب  رکبوبا  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ یمارگ  تخد  جاـجتحاو  هرظاـنم  تشذـگ ، هکناـنچ 
خیرات رظن  زا  بلطم  نیا  .دوب  نیگمشخ  هفیلخ  رب  هک  یلاح  رد  تسبرب  ناهج  نیا  زا  مشچ  ترضح  نآو  دش  هتفرگ  مالـسلا ) اهیلع  )
دانتسا هب  هفیلخ ، یتقو  دیوگ : یم  ننـست ، ناهج  فورعم  ثّدحم  يراخب ، .درک  راکنا  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  هک  تسا  نشور  نانچ 
نخـس وا  اب  رگیدو  درک  مشخ  هفیلخ  رب  وا  تشادزاب  كدف  زاار  همطاف  درک ، لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  هک  یثیدح 

دزن میورب  : تفگ رکبوـبا  هـب  رمع  دـنک : یم  لـقن  ص14 ) ج 1 ، «) هسایـسلاو هماـمإلا   » باـتک رد  هبیتـق  نبا  ( 1) .تشذـگرد ات  تفگن 
اب هکنآ  ات  .دادن  دورو  هزاجا  يو.دنتساوخ  دورو  نذاو  دندمآ  ارهز  هناخ  رد  هب  نانآ  .میدرک  نیگمشخ  ار  وا  ام  اریز  همطاف ،

--------------------------

ص ج6 ، ربیخ ، هوزغ  باب  تاوزغ ، باتکو  ص 5  ج5 ، سمخلا ، ضرف  باب  يراخب ، حیحص   . 1
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هبو درک  نفد  ار  وا  هنابـش  يو  رهوش  تشذـگرد ، یتقو.تسیزب  هام  شـش  دوخ  ردـپ  زا  سپ  همطاف  تسا : هدوزفا  باب  نیا  رد  . 196
.دادن ربخ  رکبوبا 

هحفص 258 -------------------------- 

رکذو ربمایپ  تخد  زا  ییوجلد  زا  سپ.دادن  ار  ناشمالـس  خساپو  تفاترب  ود  نآ  زا  يور  ارهز  یلو  .دـندش  هناخ  دراو  یلع  تطاسو 
دومرف هک  دیا  هدینش  ربمایپ  زا  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : نانآ  خساپ  رد  ارهز  دنا ، هدادن  وا  هب  ار  كدف  ارچ  هکنیا 
هتـشاد تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سکره  تسا ، نم  رتـخد  همطاـف  تسا ; نم  مشخ  وا  مـشخو  نـم  تیاـضر  همطاـف  تیاـضر 

ره عقوم  نیا  رد  تسا ؟ هدرک  نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمشخ  ار  ارهز  سک  رهو  .تسا  هتخاس  یضار  ارم  دزاس  یضار  ار  وا  سکرهو 
ارم امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ناگتـشرفو  ادـخ  نم  : دوزفا مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز .دـنا  هدینـش  ربماـیپ  زا  هک  دـندرک  قیدـصت  رفن  ود 
زا نم  : تفگ رکبوبا  .منک  یم  تیاکـش  وا  هب  امـش  تسد  زا  منک  تاقالم  ربمایپ  اـب  رگاو  دـیتخاسن ، یـضار  ارمو  دـیدرک  نیگمـشخ 
اعد وت  ّقح  رد  يزامن  ره  زا  سپ  نم  ادخ  هب  تفگو : درک  هیرگ  هب  عورـش  هفیلخ  عقوم  نیا  رد  .مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  وتو  ربمایپ  مشخ 
دوخ لالح  اـب  امـش  زا  يدرف  ره  : تفگ يو  .دـنتفرگ  ار  وا  رود  مدرم.درک  كرت  ار  ارهز  هناـخ  ناـنک  هیرگو  تفگ  ار  نیا  .منک  یم 
ماقم زا  ارم.مرادن  امـش  تعیب  هب  يزاین  نم  .دیدرک  دراو  يراک  نینچ  رد  ارم  هک  یلاح  رد  درب ، یم  رـس  هب  یـشوخ  لامک  اب  ار  بش 

ربمایپ زا  ار  ثیدح  نیا  قاّفتا ، هب  یمالسا ، ناثّدحم  ( 1) .دینک لزع  تفالخ 
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نم نـت  هراـپ  همطاـف  ( 2 «.) ینَبَـضْغَأ اهَبَـضْغَأ  ْنَـمَف  یِّنِم  ٌهَعَْـضب  ُهَمِطاـف  : » هـک دـنا  هدرک  لـقن  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ
.ًاّیَح ُثَْعُبت  َمْوَی  َْتتام َو  َمْوَی  ْتَِدلُو َو  َمْوَی  اْهیَلَع  ِهّللا  ُمالَسَف  .تسا  هتخاس  نیگمشخ  ارم  دزاس  نیگمشخ  ار  وا  سکره.تسا 

--------------------------

هب دنناوت  یم  نادنم  هقالع  يو ، رظن  زا  یهاگآ  يارب  .دراد  دروم  نیا  رد  يا  هناققحم  نخـس  ص 300 )  ) دوخ لئاسر  رد  ظحاج   . 1
.دننک هعجارم  نآ 

.فجن 232 ط   _ 235 صص ج7 ، ریدغلا ، : ك.ر ثیدح  نیا  كرادم  زا  عالّطا  يارب   . 2

هحفص 259 -------------------------- 

متفه لصف 

متفه لصف 

اروشو مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

هب هناگ  هس  يافلخ  زا  کی  ره  هکلب  دوبن ، لاونم  کی  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تشذـگرد  زا  سپ  افلخ  باختنا 
باختنا دندوب  هدمآ  درگ  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  نانآ  زا  يدایز  هورگ  هک  راصنا ، قیرط  زا  رکبوبا  ًالثم.دندش  باختنا  یـصاخ  هنوگ 

دـش هدـیزگرب  ییاوشیپ  يارب  رکبوبا  صخـش  فرط  زا  رمع  .دـیدرگ  همیمـض  نآ  هب  رایتخا  اـی  ربج  هب  نارجاـهم  تعیب  سپـسو  دـش 
باختنا هویش  رد  ینوگانوگ  نیا  .دش  باختنا  دوب ، هدرک  نییعت  مّود  هفیلخ  ار  نآ  ياضعا  هک  يرفن ، شش  ياروش  قیرط  زا  نامثعو 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  يروتسد  مدرم  هلیـسو  هب  ماما  شنیزگ  هراب  ردو  دوبن  یباختنا  يرما  تفالخ  هک  تسا  نآ  هاوگ 
هک فلتخم ، قرط  هب  يو  يافلخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تشذگرد  زا  سپ  هک  تشادن  ینعم  هنرگو  دوب ، هدیـسرن 
ربو دنهن  بل  رب  یـشوماخ  رهم  مدرم  همهو  دوش  هتفرگ  هدیدان  ربمایپ  روتـسدو  دنوش  باختنا  تشادن ، تهابـش  يرگید  هب  کی  چیه 

نآ هاوگ  توافت  نیا  .دننکن  ضارتعا  شنیزگ  شور 
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، دروم نیا  رد  موق  نآ  نارـس  هنافـسأتم  یلو.تسادـخ  بناج  زا  یباـصتنا  بصنم  کـی  مالـسا ، رد  يربهرو  تماـما  ماـقم  هک  تسا 
تّما قیرط  زا  اوشیپ  شنیزگ  هب  ار  مدرمو  دـنتفرگ  هدـیدان  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ّصن  رگید ، دروم  اـههد  نوـچمه 

، دنتـشادن يا  هقباـس  هنیمز  نیا  رد  هنحـص  ناگدـننادرگو  دوب  يون  ًـالماک  رما  مدرم  قـیرط  زا  ربـهر  شنیزگ  نوـچو  دـنداد ، قوـس 
.تفرگ ماجنا  فلتخم  ياهتروص  هب  ربهر  شنیزگ 

هحفص 260 -------------------------- 

درک ادا  ار  کمن  ّقح  رکبوبا 

اب هک  رکبوبا ، تشذـگرد  زا  سپ  هک  دوب  نآ  راـک  نیا  رد  وا  هزیگناو  درک  رایـسب  شـشوک  رمع  تفـالخ ، يارب  رکبوبا  شنیزگ  رد 
کین تفگو : درک  رمع  هب  ور  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریما  راـک  زاـغآ  رد  .دـشاب  وا  ِنآ  زا  تفـالخ  ماـقم  تشاد ، یّنـس  هلـصاف  رمع 
درکن یسانشن  کمن  مه  رکبوبا  ( 1) .ْدَنادرگ شَزاب  وت  هب  ادرف  ات  دنبب  مکحم  وا  يارب  زورما.تسا  وت  يارب  نآ  زا  يا  هرهب  هک  شودب 

نینچ هک  داد  روتـسد  وا  هبو  درک  راـضحا  ار  ناـمثع  دـنارذگ ، یم  ار  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  هـک  یلاـح  ردو  يراـمیب  رتـسب  ردو 
نآ رد  ترخآ ; هلحرم  نیتسخنو  اـیند  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  رد  ناناملـسم  هب  تسا  ( 2  ) نامثع نب  هّللا  دبع  هماندـهع  نیا  دـسیونب :
هب نامثع.دش  شوهیب  دیـسر  هک  اجنیا  هب  هفیلخ  نخـس  .تسا  میلـست  لاح  رد  رفاکو  يراکوکینو  هشیدـناو  راک  هب  نمؤم  هک  یتعاس 

، دوخ زا  سپ  تشون : نینچو  دیناسر  رخآ  هب  دوخ  شیپ  زا  ار  همان  دهع  تسا ، هتـشذگرد  تیـصو  مامتا  زا  شیپ  هفیلخ  هکنیا  نامگ 
هتشون وا  ياج  هب  ار  هچنآ  نامثعو  دمآ  شوه  هب  هفیلخ  هک  تشذگن  يزیچ  .داد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  باّطخ  هداز 
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.يرادن رظن  وا  ریغ  هب  هک  متسناد  یم  تفگ : يو  ؟ یتشون نینچ  ار  ام  تیصو  هنوگچ  هک  دیسرپ  نامثع  زا  رکبوبا.دناوخ  دوب 

--------------------------

ص 5. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 12 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

ارَّطَـشَت اـم  َّدََـشل  :» دـنا هدومرف  هغـالبلا ) جـهن  مّوس  هبطخ   ) هیقـشقش هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ار  نومـضم  نیا  هب  بیرق 
«. اْهیَعْرَض

ص 88. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  تسا ، رکبوبا  مان   . 2

هحفص 261 -------------------------- 

تاملپید کی  ناس  هبو  دوبن  ریثأت  یب  رمع  شنیزگ  رد  زین  نامثع  هک  تفگ  ناوت  یم  زاب  دـشاب ، مه  يزاـس  هنحـص  ناـیرج  نیا  رگا 
دنیزگرب دوخ  زا  سپ  ار  نامثعو  دنک  یـسانشقح  رمع  هک  دیـسر  نآ  تقو  دعب ، اهلاس  .درک  افیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  شقن  هتـشُک  راک 

یتاقبط فالتخاو  يداژن  ضیعبت  يرارقرب  .دنک  ادا  ار  کمن  ّقحو 

نامه تسا ، مالـسا  يوس  هب  ناهج  هدیدمتـسو  مورحم  نامدرم  بذـج  بجوم  زین  نونکا  مه  هک  مالـسا ، گرزب  تاراختفا  زا  یکی 
ربمایپ نامز  رد  .تسامش  ِنیرتراگزیهرپ  امـش  ِنیرتیمارگ  هک  تسا  نیا  نآ  ذفان  راعـشو  تسا  يداژن  ضیعبت  عون  ره  ندرک  موکحم 
یگنج میانغ  زا  نانآ  یگدنز  هنیزهو  دنتـشادن  یـصاخ  يررقمو  قوقح  تلود  نادـنمراکو  نایهاپـس  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

یم میسقت  نایهاپس  نایم  نآ ، مجنپ  کی  رسک  زا  سپ  دندروآ ، یم  تسد  هب  ناکرشم  اب  دربن  زا  ناناملسم  هک  یتمینغ.دش  یم  نیمأت 
زین تسخن  هفیلخ  نامز  رد  .دش  یمن  تیاعر  ربمایپ  اب  ناشیدنواشیوخ  ای  نانآ  داژنو  مالـسا  رد  دارفا  قباوس  میانغ ، میـسقت  ردو  دـش 

قوقح يارب  يرتفد  تقو  هفیلخ  هک  دـش  ببـس  مالـسا  شرتـسگ  .دـش  نوگرگد  مّود  هفیلخ  ناـمز  رد  یلو  دوب ، لاونم  نیمه  هب  رما 
نایهاپسو نادنمراک 
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كالم تمدـخ  قباوسو  یـسایسو  یماظن  ياهیهاگآو  يوقت  هکنیا  ياج  هب  قوقح  هیاـپ  نییعت  رد  هنافـسأتم  یلو.دـنک  میظنت  مالـسا 
برع ِیهاپـس  ناوید ، نیا  رد  .تفرگ  رارق  لمع  كالم  بسنو  داژن  دـشابن ، لمع  كالم  مالـسا  زج  يزیچ  لقاال  ای  دریگ  رارق  لمع 
تشاد مّدقت  هّیما  ینب  رب  مشاه  ینبو  شیرقریغ  رب  شیرق  هعیبَر ، برعرب  رَضُم  برع  ناندع ، برع  رب  ناطحق  برع  مجع ، ِیهاپـس  رب 

ياـهخیرات رد  ، نادـیز یجرجو  یبوقعیو  ریثا  نبا  دـننام  یفورعم  ناـسیونخیرات  .دوب  مّود  هورگ  قوقح  زا  شیب  لّوا  هورگ  قوـقحو 
ياهیرّرقم توافتم  ماقرا  زا  يا  هنومن  دوخ 

هحفص 262 -------------------------- 

، بلطملا دـبع  نب  سابع  قوقح.تسا  روآ  تُهب  قوقح  ماـقرا  فـالتخا  ( 1) .دنا هدرک  رکذ  ار  یمالـسا  تلود  نادـنمراکو  نایهاپس 
.درک یمن  زواجت  مهرد  زا 300  لاس  رد  يرصم  یهاپس  کی  قوقح  هک  یلاح  رد  دوب ، مهرد  لاس 12000  رد  فورعم ، راد  هیامرس 
یمن مهرد  هب 400  لاس  رد  ینمی  یهاپـس  کی  قوقح  هک  یلاـح  رد  دوب ، مهرد  ادـخ 6000  لوسر  نانز  زا  کی  ره  هنالاس  قوقح 

ترجاهم هک  یّکم  يداع  درف  کی  قوقح  هک  یلاـح  رد  دوب ، مهرد  لاس 5000  رد  نایفسوبا  وا  ردپو  هیواعم  هنالاس  قوقح  .دیـسر 
موکحم ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو نآرق  بناج  زا  هک  ار  يداژن  ضیعبت  لمع ، نیا  اـب  هفیلخ ، .دوب  مهرد  دوب 600  هدرکن 
یمالـسا هعماج  رد  هک  تشذـگن  يزیچ  .درک  حیحـصان  یتاقبط  فالتخا  راچد  ار  یمالـسا  هعماجو  دومن  ایحا  رگید  راـب  دوب ، هدـش 
رامثتـساو دـنتخادرپ  رزو  میـس  يروآ  درِگ  هب  هفیلخ ، تیامح  تحت  رد  ناتـسرپ ، اـیندو  نازودـنا  رزو  درک  زورب  یکاـنلوه  فاـکش 

دعس دننام  ناتسرپ ، ایندو  نارادنامرف  زا  یهورگ  لاوما  تقو  هفیلخ  هکنیا  اب  .دش  زاغآ  ناشکتمحزو  نارگراک 
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یلو دنکن ، ادیپ  شرتسگ  دح  زا  شیب  یتاقبط  هلصاف  هک  دیـشوک  یم  هتـسویپو  درک  هرداصم  ار  ...و  هریره  وبا  صاع ، ورمع  صاّقو ،
يدوس لاوما  هرداـصم  دوب ، راوتـسا  هجو  یب  ياـهیرترب  ساـسا  ربو  طـلغ  وا  يداـصتقا  تامادـقاو  تارظن  تسخن  زا  نوچ  هنافـسأتم 

زاب رتشیب  ضیعبت  رد  ار  وا  تسدو  درک  رتلهس  دوب ، تسرپداژن  ًاحور  هک  هدنیآ ، رادمامز  يارب  ار  راکو  دربن  شیپ  زا  يراکو  دیشخبن 
دنتـشاد یم  او  راک  هب  ار  ناـنآو  دـندیرخ ، یم  ار  ناـگدرب  دـیرخ ، تردـق  نتفر  ـالاب  رثا  رب  زور ، نآ  هعماـج  نازودـنارز  .تشاذـگ 

ات ماب  زا  هدرب ، هراچیبو.دنزادرپب  دوخ  نابابرا  هب  یغلبم  هناهام  ای  هنازور  مهو  دننک  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  مه  هک  دندرک  یم  روبجمو 

--------------------------

هب ص 159  ج1 ، مالکلا ، رهاوج  همجرت  نادیز ، یجرج  خیرات  ص 168 ; ج2 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 106 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1
.دعب

هحفص 263 -------------------------- 

هفیلخ زا  یناریا  رگراک  یهاوخداد  .دزادرپب  ار  دوخ  کلام  يررقم  ات  دمآ  یم  بل  هب  شناجو  دیود  یم  ماش 

هریغم هب  مهرد  ود  هنازور  هک  دوب  راچان  دوخ  یگدنز  نیمأت  رب  هوالع  وا  .دوب  هبعش  نب  هریغم  مالغ  ، ؤلؤلوبا هب  فورعم  یناریا ، زوریف 
نم يارب  ینکـشرمک  يررقم  هریغم  : تفگو درک  یهاوخداد  وا  زاو  داـتفا  مّود  هفیلخ  هب  شمـشچ  ؤلؤل  وبا  رازاـب  رد  يزور  .دزادرپـب 

هفیلخ .يرگنهآو  یشاقنو  يراّجن  هب  تفگ : ؟ یتسه انشآ  راک  هچ  هب  دیـسرپ : دوب  هاگآ  وا  ییآراک  زا  هک  هفیلخ.تسا  هدرک  لیمحت 
اب هک  يزاسب  یبایسآ  یناوت  یم  وت  هک  ما  هدینش  یهگناو.تسین  دایز  يررقم  نیا  اهینادراک  نیا  ربارب  رد  تفگ : ییانتعا  یب  لامک  اب 

نانخس زا  هک  زوریف  يزاسب ؟ نم  يارب  یبایسآ  نینچ  یناوت  یم  ایآ  دنک ; راک  داب 
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قرـش رد  هک  مزاس  یم  وت  يارب  یبایـسآ  تفگ : يو  خـساپ  ردودرک  دـیدهت  لـتق  هب  ار  وا  ًاـحیولت  دوب ، هدـش  تحاراـن  رایـسب  هفیلخ 
هب ارم  یناریا  مالغ  نیا  تفگ : دوب  وا  هارمه  هک  یسک  هبو  دش  تحاران  یناریا  رگراک  تراسج  زا  هفیلخ.دشاب  هتشادن  يریظن  برغو 
رد تعرس  هب  رامثتساو  متس  تفآو  تسا  هدش  هدولآ  یمالـسا  هعماج  جازم  هک  دوب  هاگآ  دوخ  تفالخ  نایاپ  رد  وا  .درک  دیدهت  لتق 

اهنآ راک  هب  کیدزن  زاو  ددرگ  یم  مدرم  نایم  رد  لاـس  کـی  دـنامب  هدـنز  رگا  هک  داد  یم  هدـعو  مدرم  هب  اذـل  .دـنک  یم  دـشر  نآ 
زا نم  تفگ : یم  مّود  هفیلخ  يدرو ، یلع  رتکد  لقن  هب  .دـسر  یمن  وا  هب  اهتیاکـش  زا  یخرب  هک  دـناد  یم  اریز  دـنک ، یم  یگدیـسر 

رارقرب تاواسم  همه  نایم  منامب  هدنز  ار  ون  لاس  رگا.متشادن  بولق  فیلأت  زج  یضرغ  رگید ، یخرب  رب  یخرب  نتشاد  مّدقمو  ضیعبت 
ربمایپ هک  ناـنچمه  مروآ ، یم  باـسح  هب  ناـسکی  ار  مجعو  برعو  دیفـسو  هایـسو  مراد  یمرب  ناـیم  زا  ار  ضیعبتو  تخاـس  مهاوخ 

(1) .دندرک یم  رکبوباو 

--------------------------

ص 84. مالسا ، رد  ظاّعو  شقن   . 1

هحفص 264 -------------------------- 

هیاـپ وا  شور  اـّما  .داد  همتاـخ  وا  یگدـنز  هـب  زوریف  رجنخو  دـنکفا  هلــصاف  شیوزرآو  يو  ناـیم  گرمو  دـنامن  هدــنز  هـفیلخ  یلو 
ياه هدوت  مشخ  هناشن  زوریف  رجنخ  .درک  اـه  هدوت  مشخ  جاـمآ  ار  یمالـسا  تموکحو  تفرگ  رارق  مّوس  هفیلخ  كاـنلوه  تاـضیعبت 

ناگدنسیون .دش  یم  هدیـشک  وا  يوس  هب  يدایز  ياهرجنخ  ادرف  دش ، یمن  هتـشک  یناریا  زوریف  تسد  هب  هفیلخ  رگا  .دوب  شکتمحز 
نامثع تموکح  نارود  رد  یمالسا  هعماج  رد  يداژن  ضیعبتو  یتاقبط  فالتخا  ساسا  هک  دننک  یم  رّوصت  ام  ناگدنیوگو 
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مایق وا  تموکح  ّدض  رب  فارطاو  فانکا  مدرم  هک  دش  بجومو  دیسر  دوخ  جوا  هب  ضیعبت  يو  نامز  رد  هک  یتروص  رد  دش ، هداهن 
هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  سپ  هک  یـسک  نیتسخن  يرآ ، .دـش  هداهن  مّود  هفیلخ  نامز  رد  ضیعبت  هیاـپو  ساـسا  یلو  دـندرک ;
راـک تفگ : یم  هتـسویپ  وا  .دوـب  مّود  هفیلخ  تفر ، نارگیدو  وا  دوـخ  مشچ  هب  نآ  دودو  درک  زاـس  ار  يا  همغن  نـینچ  ملـسو ) هـلآو 

.تسا هدرک  هدامآ  نتفرگ  ریـسا  يارب  ار  مجع  روانهپ  نیمزرـس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننک ، ریـسا  ار  رگیدکی  برع  هک  تسا  یتشز 
دوخ ياهثوروم  زا  دنناوت  یم  یتروص  رد  مجع  نادنزرف  تفگ : یمو  درک  یم  فّرصت  مالـسا  عیرـشت  رد  هکنیا  نآ  زا  رت  تشز  ( 1)
مجع داد  یمن  هزاجا  زگره  هک  دوب  نیا  يو  طسوت  يداژن  ضیعبت  ياه  هناشن  زا  ( 2) .دنیایب ایند  هب  برع  نیمزرس  رد  هک  دنربب  ثرا 

نیا ( 3) .دوب هتفرگ  ًـالبق  يو  هک  دوـب  يا  هزاـجا  ببـس  هب  تسیز  یم  هنیدـم  رد  هریغم  مـالغ  زوریف  رگاو  ، دـنیزگ ینکـس  هنیدـم  رد 
یکی هک  یناریا ، هس  هئطوت  اب  هفیلخ  دش  ببس  هک  دوب  نآ  دننامو  اهضیعبت 

--------------------------

ص 35. ج4 ، نادیز ، یجرج  خیرات   . 1

ص 275. مجرتم ،) ) ّصن لباقم  رد  داهتجا  ص 60 ; داهتجالاوّصنلا ،  . 2

ص 42. ج1 ، بهذلا ، جورم   . 3

هحفص 265 -------------------------- 

حورجم زوریف  رجنخ  هبرـض  اب  وا  .دهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دوب ، ؤلؤلوبا  رتخد  هک  هنیفج  یموسو  نازمره  هدازهاش  یمّودو  زوریف 
رد ًامتح  تسا ، هدیـشچ  ار  قح  زا  فارحنا  خلت  هویم  هک  هفیلخ ، هک  تفر  یم  نامگ  .تسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  زور  هسزا  سپو  دـش 

یگدنز هلعش  هک  یساّسح  تاظحل 
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یمیعز ناناملسم  ياربو  تفر  دهاوخن  يرتنیگنس  ياهتیلوئسم  راب  ریزو  دیشیدنا  دهاوخ  راوتساو  تسرد  دیارگ ، یم  یشوماخ  هب  وا 
هتسیاش صخش  تیمورحم  نآ  قیرط  زا  هک  داد  لیکشت  ییاروش  تاظحل  نآ  رد  هنافسأتم  یلو  .دیزگ  دهاوخ  هتسیاش  يربهرو  قیال 
تـسد هب  ار  روما  ماـمز  رگا  مّود ، هفیلخ  دوخ  لوـق  هب  هک  تسرپ  داژن  يدرف  باـختناو  دوـب  یعطقو  یمتح  یمالـسا  هعماـج  يربـهر 

لیکـشت هب  رما  لـئاسم ، نیا  ماـمت  زا  یهاـگآ  مغر  هب  .دومن  یم  مّلـسم  دـنک ، یم  راوس  مدرم  شود  رب  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  دریگب 
مامت یفرط ، یب  لامک  اب  ام  هیقـشقش .) هبطخ  «) يروُّشِلل ِهَّلل َو  اَیف  :» دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نآ  هراب  رد  هک  ییاروش  داد ; اروش 

لاس دص  هک  دش  ببسو  دروآ  راب  هب  رایسب  یخلتو  یماکان  هک  یخیرات ، دادیور  نیا  هراب  رد  سپـسو  مینک  یم  لقن  ار  اروش  نایرج 
شنیزگ .مینک  یم  يرواد  دنهد ، رارق  دوخ  لویت  ار  نآ  سابع  ینب  زین  نآ  زا  دعبو  دـنریگب  تسد  رد  ار  یمالـسا  تموکح  هیما  ینب 

اروش ياضعا 

راـنکو هشوـگ  زا  .دـنارذگ  یم  ار  یگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  هک  درک  یم  ساـسحا  زین  وا  دوـخو  دوـب  کـیدزن  هـفیلخ  یعطق  گرم 
یب ار  دّمحم  تّما  هک  داتـسرف  یمایپ  هفیذح  دـنزرف  هّللا  دـبع  هلیـسو  هب  هشیاع  .دـنک  نییعتار  دوخ  نیـشناج  هک  دیـسر  یم  ییاهمایپ 

(1) .دسرت یم  داسفو  هنتف  زا  وا  هک  اریز  دنک ، نییعت  ینیشناج  دوخ  يارب  رتدوز  هچرهو  دراذگن  نابش 

--------------------------

ص 22. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

هحفص 266 -------------------------- 

تعجارم اـت  يراد  یمن  تسود  اـیآ  یناوخ ، ارف  ار  دوخ  هّلگ  نابـش  وت  رگا  دوزفاو : تفگ  ار  نخـس  نیمه  دوخ  ردـپ  هب  رمع  دـنزرف 
دهد رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک  دوخ 
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دندـش یم  روآ  داـی  ار  عوـضوم  نیا  زین  دـندرک  یم  تداـیع  هفیلخ  زا  هک  یـصاخشا  دـنک ؟ تنایـص  ناـکرگ  دربتـسد  زا  ار  همر  هک 
دوـب هاـگآ  هّللا  دـبع  دوـخ  دـنزرف  یتقاـیل  یب  زا  هک  هفیلخ.دـهد  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  هـّللا  دـبع  شدـنزرف  هـک  دـنتفگ  یم  یخربو 

سپـس.دریگب ندرگ  هب  ار  تفالخ  تیلوئـسم  هک  تسا  سب  رفن  کی  نیمه  باّطخ  نادـناخ  يارب  : تفگ یمو  دروآ  یم  ییاهـشزوپ 
نانآ شود  رب  ار  ناناملـسم  هفیلخ  شنیزگ  ات  دـننک  رـضاح  دوب  یـضار  نانآ  زا  گرم  ماـگنه  رد  ربماـیپ  هک  ار  رفن  شـش  هک  تفگ 
یتقو .فوع  نب  نامحرلا  دـبع  صاّقو و  دعـس  ریبز ، هحلط ، نامثع ، مالـسلا ،) هیلع   ) یلع زا : دـندوب  ترابع  رفن  شـش  نیا  .دراذـگب 
روما مامز  هک  دیهاوخ  یم  یگمه  دـبال  تفگو : درک  ور  نانآ  هب  دـنتو  هتفرگ  هفایق  اب  هفیلخ  دـندمآ ، درگ  هفیلخ  رتسب  درگ  هب  نانیا 
کی چیه  یلیالد  رکذ  ابو  تفگ  ینانخس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رجب  نانآ  کیاکی  هب  باطخ  سپـس ، دیریگب ! تسد  هب  نم  زا  سپ  ار 

زج یفعض  هطقن  ترضح  نآ  یگدنز  رسارس  ردو  درک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  هاگ  نآ.تسنادن  تفالخ  ماقم  يّدصت  هتـسیاش  ار 
دهاوخ يربـهر  راکـشآ  قیرطو  نشور  قح  رب  ار  مدرم  دریگب  تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  وا  رگا  هک  دوزفاو  تسجن  يو ! یجازم  خوـش 

ینبو هّیما  ینب  وت  ماجنارـسو  دـنا  هدـیزگرب  تماعز  هب  ار  وت  شیرق  هک  منیب  یم  ایوگ  : تفگو درک  نامثع  هب  باطخ  ناـیاپ ، رد  .درک 
برع زا  ینیگمـشخ  ياههورگ  ماگنه  نآ  ردو.يا  هداد  رارق  اهنآ  صوصخم  ار  لاملا  تیبو  يا  هدرک  ّطلـسم  مدرم  رب  ار  طـیعم  یبا 

یم تا  هناخ  رد  ار  وتو  دنروش  یم  وت  رب 
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ار رگیدـکی  رگا  : تفگو درک  اروش  ياضعا  هب  ور  هاگ  نآ  .روآ  دای  هب  ارم  نخـس  داد  خر  يا  هعقاو  نینچ  رگا  : دوزفا سپـس  .دنـشُک 
رگیدکی ربو  دیزرو  دسح  رگا  یلو  دیروخ ، یم  ناتنادنزرفو  دوخ  تفالخ ، تخرد  هویم  زا  دینک  يرای 

هحفص 267 -------------------------- 

: تفگ وا  هبو  دـیبلط  ار  هملـسم  نب  دّـمحم  دیـسر  نایاپ  هب  رمع  نانخـس  یتقو  .دوبر  دـهاوخ  ار  تفالخ  يوگ  هیواعم  دـیریگ ، مشخ 
يا هناخ  رد  ار  همهو  نک  توعد  تفالخ  رما  يارب  ار  رفن  شـش  نیا  حّلـسم  درم  هاجنپ  اب  دـیتشگزاب  نم  نفد  مسارم  زا  هک  یماـگنه 
نانآ زا  رفن  جنپ  رگا.دننیزگرب  تفالخ  يارب  دوخ  نایم  زا  ار  رفن  کی  نانآ  ات  نک  فقوت  هناخ  رد  رب  حلـسم  هورگ  نآ  ابو  روآ  درِگ 

فلاخم ود  نآ  دندرک  تفلاخم  رفن  ودو  دـندش  دـحتم  رفن  راهچ  رگاو  نزب  ندرگ  ار  وا  درک  تفلاخم  رفن  کیو  دـندرک  رظن  قاّفتا 
.دشاب اهنآ  نایم  رد  نامحرلا  دبع  هک  دوب  دهاوخ  هورگ  نآ  اب  قح  دندش ، میسقت  يواسم  هتـسد  ود  هب  رفن  شـش  نیا  رگاو  شُکب  ار 

زور هس  رگاو  .ربـب  نیب  زا  ار  مود  هورگ  دـشن ، لـصاح  قـفاوت  رگا.نک  توـعد  هورگ  نیا  اـب  تقفاوـم  يارب  ار  رفن  هـس  نآ  هاـگ  نآ 
يارب ار  يدرف  ات  راذگب  دازآ  ار  ناناملـسمو  نک  مادعا  ار  رفن  شـش  ره  دـماین ، دـیدپ  يرظن  داحتا  اروش  ياضعا  نایم  ردو  تشذـگ 

ار اروش  ياضعا  تسدب ، ریشمش  نت  هاجنپ  اب  هملـسم ، نب  دّمحم  دنتـشگ  زاب  رمع  نفد  مسارم  زا  مدرم  نوچ  .دننیزگرب  دوخ  تماعز 
هک هحلط ، هک  دوب  نیا  تفرگ  ماجنا  هک  يراک  نیتسخن  .تخاس  هاگآ  رمع  روتسد  زا  ار  نانآو  دروآ  درِگ  يا  هناخ  رد 
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یـسک نامثعو ، ( مالـسلا هیلع   ) یلع دوجو  اب  هک  تسناد  یم  اریز.تفر  رانک  نامثع  عفن  هب  دوب ، هریت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  وا  طباور 
( مالـسلا هیلع   ) یلع باختناو  تیقفوم  سناش  زاو  دور  رانک  نامثع  عفن  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  ; دـنک یمن  باـختنا  تفـالخ  ارب ي  ار  وا 

رکبوبا شنیزگ  زا  سپو  دوب  ْمیَت  هلیبق  زا  رکبوبا ، نوچمه  يو  هک  دوب  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  هحلط  فـالتخا  تلع  اـّما  .دـهاکب 
( مالسلا هیلع   ) یلع همع  رـسپ  هک  ریبز  .دوب  یقاب  اهتدم  ات  یگریت  نیاو  دش  هریت  تّدش  هب  مشاه  ینب  اب  میت  هلیبق  طباور  تفالخ  يارب 

صاّقو دعس  و.تفر  رانک  مالسلا ) هیلع  ) ماما عفن  هب  تشاد ، ترضح  نآ  اب  هک  يدنواشیوخ  دنویپ  تهج  هب  دوب ، وا  ییاد  رـسپ  یلعو 
ياضعا زا  ماجنارس.دندوب  هرهُز  هلیبق  زا  ود  ره  اریز  تفر ، رانک  نامحرلا  دبع  عفن  هب 

هحفص 268 -------------------------- 

.دنک لیامت  وا  هب  رفن  هس  نیا  زا  یکی  هک  دوب  یـسک  ِنآ  زا  يزوریپو  دـندوب  يأر  ود  ياراد  مادـکره  هک  دـندنام  یقاب  نت  هس  اروش 
يرگید هب  ار  دوخ  قح  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  : تفگو درک  نامثعو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هب  ور  نامحرلا  دبع  ماگنه  نیا  رد 

نم هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  : داد همادا  نامحرلا  دبع.دنتفگن  يزیچو  دندرک  توکـس  ود  ره  دور ؟ رانک  وا  عفن  هبو  دـنک  راذـگاو 
یم تعیب  وت  اب  تفگو : درک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  سپ  .منیزگرب  ار  امـش  زا  یکی  اـت  مرب  یم  نوریب  تفـالخ  هنحـص  زا  ار  دوخ 

تفریذپن ار  وا  طرـش  نیرخآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .ییامن  يوریپ  نیَخیـش  شور  زاو  ینک  لمع  ربمایپ  ّتنـسو  ادخ  باتک  رب  هک  منک 
وت تعیب  نم  تفگو :
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.منک لمع  دوخ  یهاگآو  داهتجا  قبطو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـسو  ادخ  باتک  هب  هکنیا  رب  طورـشم  مریذـپ ، یم  ار 
: تفگ ًاروف  نامثع.درک  رارکت  ار  نخـس  ناـمه  ناـمثع  هب  باـطخ  دینـش ، یفنم  باوج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  ناـمحرلا  دـبع  نوچ 
هب هسلج  هجیتنو  تفگ ! مالـس  نانمؤم » ریما   » ناونع هب  وا  هبو  دز  نامثع  تسد  رب  تسد  نامحرلا  دـبع  هاگ  نآ  .متفریذـپ  ینعی.يرآ 
نآ زا  زاغآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوبن  يزیچ  اروش  هجیتن  .دـش  شرازگ  دـندوب  اروش  يأر  رظتنم  هناخ  نوریب  رد  هک  ناناملـسم 

يارب تفالخ  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یعطق  تیمورحم  اروش ، ياضعا  بیکرت  زا  یهاگآ  زا  سپ  زین ، سابع  نبا  یّتح.دشابن  هاگآ 
دبع هب  ور  ( مالـسلا هیلع   ) یلع درک ، افیا  یبوخ  هب  نامثع  اب  تعیب  رد  ار  دوخ  شقن  فوع  دنزرف  یتقو  اذل  .دوب  هدرک  مالعا  مّوس  راب 

رکبوبا زین  رمع  هکنانچ  يدرک ، باختنا  ار  وا  دراذگاو  وت  هب  رمع  رخآ  رد  ار  تفالخ  نامثع  هکنیا  دیما  هب  وت  تفگو : درک  نامحرلا 
.دنکفا هقرفت  گنس  امش  نایم  دنوادخ  هک  مراودیما  یلو.دیزگرب  دیما  نیمه  هب  ار 

هحفص 269 -------------------------- 

دبع ات  دنتفگن  ینخس  مه  اب  رگیدو  دییارگ  یگریت  هب  نامثع  اب  فوع  دنزرف  طباور  هک  تشذگن  يزیچ  هک  دنا  هدروآ  ناسیونخیرات 
مالسا خیرات  زا  گرب  نیا  هراب  رد  هکنآ  زا  شیپ.تسا  مّود  هفیلخ  يرفن  شش  ياروش  يارجام  هدرشف  نیا  ( 1) .تشذگ رد  نامحرلا 

هبطخ  ) هیقـشقش هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.مینک یم  سکعنم  نآ  هراب  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  رظن  میزادرپب ، تواـضق  هب 
ِهَّلل اَیَف  ْمُهُدَحَأ  یِّنَأ  َمَعَز  هَعامَج  ِیف  اهَلَعَج  ِِهلِیبَِسل  یَضَم  اذِإ  یّتَح  : » دیامرف یم  نینچ  هغالبلا ) جهن  مّوس 
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اوُراَط ْذِإ  ُتْرِط  اوُّفَـسَأ َو  ْذِإ  ُْتفَفْـسَأ  یّنِکل  ِِرئاظَّنلا ، ِهذـه  َیلِإ  ُنَْرقُأ  ُتْرِـص  یّتَح  ْمُْهنِم  ِلَّوَألا  َعَم  َِّیف  ُْبیَّرلا  َضَرَتْعا  یَتَم  يروُّشِلل ! َو 
داد رارق  ییاروش  ورملق  رد  ار  تفالخ  رما  تشذگ  ردرمع  هک  هاگ  نآ  نَه .» نَه َو  َعَم  ِهِرْهِِصل  ُرَخآلا  َلام  َوِِهنْغِِضل  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  یغَصَف 

کـش دروم  نم  تیناقح  یک  .اروش  نآ  هراب  رد  مبلط  یم  يرای  وت  زا  ایادخ.متـسه  نآ  ياـضعا  دـننامه  زین  نم  درک  یم  رّوصت  هک 
تقفاوم نانآ  اب  بیـشنو  زارف  رد  راـچان  یلو  ما !؟ هدـش  فیدرمه  دارفا  نیا  اـب  زورما  هک  اـجنآ  اـت  مدوب ، رکبوبا  اـب  هک  هاـگ  نآ  دوب 

نم زا   ] تسا صاّقو  دعس  ای  هحلط  دوصقم   [ تشاد نم  اب  هک  يا  هنیک  ببـس  هب  اضعا  زا  یکی  یلو.متـسج  تکرـش  اروش  ردو  مدرک 
ود اب  داد ، يأر  وا  عفن  هب  هفیلخ  اب  يدنواشیوخ  دنویپ  رطاخ  هب   ] نامحرلا دبع   [ يرگیدو تفر  رانک  نم  بیقر  عفن  هبو  تفاترب  هرهج 

یلو.تسین نیا  زج  ینخـس  رمع  ياروش  نوماریپ  هغـالبلا  جـهن  رد  ریبزو .[ هحلط  ینعی  [ دوـش هدرب  ناـشمان  تسا  تشز  هک  رگید  نت 
هاگآ یبوخ  هب  هفیلخ  يزرو  ضرغو  ییوگ  ضقانتو  تسایـس  هنحـص  نانادرگ  هیزعتو  نارکیزاب  تایانج  زا  ناگدنناوخ  هکنیا  يارب 

: میوش یم  روآ  دای  ار  یتاکن  دنوش ،

--------------------------

.تسا هدش  صیخلتو  لقن  ( 185 صص 188 _ ج1 ،  ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  اروش  هراب  رد  روکذم  بلاطم  مامت   . 1

هحفص 270 -------------------------- 

رمع ياروش  لیلحتو  هیزجت 

هکنیا .مینک 1 _ یم  يراددوخ  یئزج  بلاـطم  لـقن  زاو  میراذـگ  یم  تشگنا  هثداـح  ساـسح  طاـقن  يور  لـیلحتو ، هیزجت  نیا  رد 
هک تسا  نآ  هاوگ  دنیزگرب  ینیشناج  دوخ  يارب  هک  دندرک  یم  داهنشیپ  مّود  هفیلخ  هب  فلتخم  ياههورگ 
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، دنیزگرب ار  یمالـسا  هعماج  هدنیآ  میعز  شیوخ  تایح  رد  دـیاب  ناناملـسم  سیئر  هک  دـندرک  یم  كرد  يرطف  روط  هب  مدرم  هماع 
، فصولا عـم.دوش  هتخیر  ییاـهنوخ  هار  نیا  ردو  ( 1) دریگ ارف  ار  هعماـج  رـسارس  داـسفو  هنتف  تسا  نکمم  تروـص  نیا  ریغ  رد  هـچ 

دنک نـییعت  ینیـشناج  هـکنیا  نودـب  ( ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  هـک  دـنیوگ  یم  هنوـگچ  ننـست  لـها  نادنمــشناد 
هللا یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  ییاروش  تموکح  حرط  هک  دناسر  یم  هفیلخ  بناج  زا  نیشناج  نییعت  داهنشیپ  _ 2 تشذگرد ؟

رودص تروص  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگو  تسا ; هتشادن  دوجو  یحرط  نینچ  زگرهو  هدوب  یساسا  یب  حرط  ملـسو ،) هلآو  هیلع 
؟ دوش نیـشناج  نییعت  داهنـشیپ  مّود  هفیلخ  هب  ، اروش لیکـشت  هراـب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ بناـج  زا  حیرـص  روتـسد 

يرما دنیزگرب ، دناوت  یم  رشب  هک  تسا  تموکح  هویش  نیرت  هنالقاع  ادخ  بناج  زا  ماما  نییعت  زا  رظن  فرص  هک  ییاروش ، تموکح 
، مالـسا رد  تموکح  ساسا  هک  دنیوگب  دنهاوخ  یم  یفاب  نامـسیرو  نامـسآ  اب  نآ  نارادفرطو  هداتفا  اهنابز  رـس  رب  هزورما  هک  تسا 

یتموکح نینچ  هکنآ  تفگشو.تسا  ییاروش  تموکح  نامه  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  یتحو  ًاقلطم 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارایو  هباحـص  هک  تفگ  ناوت  یم  اـیآ  .تسا  هدـشن  هماـقا  مالـسا  خـیرات  زا  يا  هرود  چـیه  رد 

؟ دنا هتفرگ  هدیدان  ار  ربمایپ  روتسدو  دنا  هتفر  هابتشاو  اطخ  رب  یگمه 

--------------------------

پاچ ص 133 ) (ج7 ، ریدغلا هَْنتِْفلا » ُمِْهیَلَع  یـشْخَأ  ّینِإَف  الَمَه  َكَدَْعب  ْمُهْعَدَت  ْمِْهیَلَع َو ال  َفَلْخَتْـسا  عار  ِالب  دَّمَُحم  َهَّمُأ  ْعَدـَت  ال   . » 1
(. ص 22 ج1 ،  ) هسایسلاو همامإلا  زا  لقن  هب  توریب ،

هحفص 271 -------------------------- 

خساپ رد  رمع  _ 3
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نیا نیما  يو  هک  ما  هدینـش  ربمایپ  زا  اریز  مدـیزگ ، یم  رب  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دوب  هدـنز  هدـیبع  وبا  رگا  تفگ : مدرم  تساوخرد 
تـسود وا  دومرف  هک  ما  هدینـش  ربمایپ  زا  اریز  متخاس  یم  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دوب  هدنز  هفیذـح ، یبا  يالوم  ملاس ، رگاو  .تسا  تّما 

هب ییانتعا  یب  یتسرپ ، هدرم  رب  هوالع  هک  دوب ، اه  هدرم  رکف  هب  دـشاب ، اه  هدـنز  رکف  هب  هکنیا  ياـج  هب  ماـگنه  نآ  رد  يو  .تسادـخ 
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  نیا  ملاسو  هدیبعوبا  باختنا  كالم  رگا  هتشذگ ، نیا  زا  .دنتسیز  یم  وا  رـصع  رد  هک  تسا  یناگدنز 

رد ربمایپ  هک  ومه  درکن ؟ بلاطوبا  دـنزرف  زا  يدای  رمع  ارچ  سپ  دوب ، هدـناوخ  ادـخ  تسودو  تّما  نیما  ار  ناـنآ  ملـسو ) هلآو  هیلع 
(، مالـسلا هیلع   ) یلع ماقم  زا  هک  وا  .تسا  یلع  اـب  قحو  قح  اـب  یلع  ینعی : (1 «) ِّیلَع َعَم  ُّقَْحلاَو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  :» دوب هدوـمرف  شا  هراـب 
زا یمان  ارچ  دوب  هاگآ  نارگید  زا  شیب  ، ّتنـسو باتک  رب  وا  ملعو  شیاهیروالد  شریظن ، یب  ياهتواضق  وا ، كاپ  تایحورو  لـیاضف 

کی تماما  بصنمو  ماقم  رگا  _ 4 دنزیگنا ؟ یمن  رب  ار  یسک  دسحو  هنیک  زگره  هک  داتفا  یناگدرم  دای  هبو  دربن  ( مالـسلا هیلع   ) یلع
رد دـیاب  تسا  یعامتجا  ماقم  کی  رگاو  دوب  یهلا  ّصن  وریپ  ماما  تخانـش  رد  دـیاب  سپ  تسا ، تلاـسر  فیاـظو  هماداو  یهلا  ماـقم 
هن دـنوش ، نییعت  هفیلخ  دوخ  فرط  زا  نآ  ياضعا  هک  ییاروش  قیرط  زا  ماما  شنیزگ  اّما  .درک  هعجارم  یمومع  راکفا  هب  وا  تخاـنش 

شش ياروش  هب  ار  راک  ارچ  دنک ، نییعت  نیشیپ  هفیلخ  ار  دعب  هفیلخ  دیاب  رگا  .یمومع  راکفا  هب  عوجر  هنو  تسا  ّصن  زا  يوریپ 
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دقعو لح  لها  قاّفتا  ای  تّما  عامتجا  قیرط  زا  دیاب  ماما  ننست ، لها  دید  زا  .دهد  یم  عاجرا  يرفن 

--------------------------

فجن عبط  ات 159  ص 156  (ج3 ، ریدغلا باتک  هب  .تسا  هدش  لقن  ننـست  لها  ناثّدـحم  قیرط  زا  رتاوتم  تروص  هب  ثیدـح  نیا   . 1
.دییامرف هعجارم  توریب ) پاچ  ات 180  و176 

هحفص 272 -------------------------- 

هّحـص راک  نیا  رب  نانآ  ارچ  هک  تسین  مولعم  نونکا  یلو  .درادـن  یـشزرا  نیرتکچوک  راک  نیا  رد  نیـشیپ  هفیلخ  رظنو  دوش  باختنا 
، تسا مدرم  رایتخا  ردو  تّما  دوخ  ِّقح  ماـما  باـختنا  رگا  .دنرمـش  یم  ارجـالا  مزـال  ار  يرفن  شـش  ياروش  بیوصتو  دـنراذگ  یم 
_5 دوب ؟ هدرک  باختنا  وا  دوخ  ار  نآ  ياضعا  هک  دراذـگ  ییاروش  رایتخا  ردو  درک  بلـس  مدرم  زا  ار  نآ  یلیلد  هچ  هب  تقو  هفیلخ 

ادخ لوسر  هک  دوب  نیا  نانآ  شنیزگ  ّتلع  رگا.دـش  رـصحنم  رفن  شـش  نیمه  هب  اروش  ياضعا  ارچ  هک  تسین  نشور  هجو  چـیه  هب 
ًالثم .تشاد  قّقحت  زین  ...و  بعک  نب  ّیبا  دادقم ، رذوبا ، ینامی ، هفیذح  راّمع ، هراب  رد  كالم  نیا  دوب ، یـضار  نانآ  زا  گرم  ماگنه 

قح روحم  رامع  ( 1 «) َراد امَْنیَأ  ُهَعَم  ُروُدَـی  ُهَعَم  ُّقَْحلا  ِّقَحلا َو  َعَم  ُراّمَع  : » دومرف یم  راّمع  هراب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
ِیبَأ ْنِم  ُقَدْصَأ  هَجَْهل  يِذ  یلَع  ُءاْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  ُءارْـضَْخلا َو ال  ِتَّلَظَأ  ام  : » دومرف یم  رذوبا  هراب  ردو  .ددرگ  یم  وا  دوجو  رب  قحو  تسا 

ار دارفا  نیا  يو  ارچ  فصولا ، عم  .دشاب  رذوبا  زا  رتوگتـسار  هک  تسا  هدنکفین  هیاس  یـسک  رب  نامـسآو  هتفرگنرب  رد  نیمز  ( 2 «.) رَذ
هریت مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  نانآ  بلغا  طباور  هک  دیزگرب  ار  يدارفاو  تخاس  مورحم  اروش  تیوضع  زا 
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هزات.دندوب ماما  ّدض  رب  ًالماک  رگید  رفنر  اهچو  دوب  ریبز  واو  دوب  ترضح  نآ  ناهاوخ  رفن  کی  اهنت  نایم  نآ  ردو  دوب 

--------------------------

.فجن ط  ص 25 ، ج9 ، ریدغلا ، .ك.ر   . 1

ار نآ  كرادـم  ص 220  هعیـش ، یمالـسا  ياهتیـصخش  باتک  رد  امو  دـنا  هدرک  لقن  قاـّفتا  هب  ار  ثیدـح  نیا  نیقیرف  ناثدـحم   . 2
.میا هدروآ 

هحفص 273 -------------------------- 

وا فیدر  رد  دید ، یمن  یلع  ياتمه  ار  دوخ  زور  نآ  ات  هک  ریبز  اریز  ; دش مامت  ( مالسلا هیلع  ) یلع ررض  هب  هدنیآ  رد  زین  ریبز  باختنا 
ندوب رجاهمو  يدُُـحاو  يردـَب  اروش  رد  تیوضع  كالم  رگا  .درک  ادـیپ  تفالخ  هیعاد  نامثع ، لتق  زا  سپ  ماجنارـسو ، تفرگ  رارق 

هک تشاد  اعدا  هفیلخ  _ 6 دندش ؟ باختنا  هورگ  نیا  نانآ  نایم  زا  ارچ.درک  یم  قدص  زین  رگید  دارفا  رد  اهکالم  نیا  دوب ، صاخشا 
نانآ زا  گرم  ماگنهر  د  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدـیزگرب  اروش  رد  تیوضع  يارب  رظن  نیا  زا  ار  ناـنآ 

ماگنه رد  وت  : دوب هتفگ  وا  هبو  هدرک  یفرعم  رگید  روط  ار  هحلط  اروش ، ياضعا  هراب  رد  دوخ  نانخس  رد  يو  هکنآ  لاح  دوب ، یـضار 
ود نیا  زا  کی  مادک  یتسار ، .دوب  نیگمـشخ  وت  زا  تافو  زور  اتو  درک  مشخ  وت  رب  ادخ  لوسر  هک  یتفگ  ینخـس  باجح  هیآ  لوزن 

یتحو تفـالخ  يارب  ار  ناـنآ  رثـکا  تیحالـص  هک  تفگ  ینانخـس  اروش  ياـضعا  زا  داـقتنا  رد  هفیلخ  تفریذـپ ؟ دـیاب  ار  لـقنو  رظن 
رد دـناوت  یم  یـصخش  نینچ  ایآ  ناطیـش ! رگید  زورو  یناسنا  زور  کـی  وت  : تفگ ریبز  هراـب  رد  ًـالثم  .درک  یم  یفن  اروش  تیوضع 

رد وا  هک  دش  یم  نانچ  رگا  ؟ دوش مالسا  هفیلخو  دنک  تکرش  تفالخ  ياروش 
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رگا وت  : تفگ نامثع  هراب  ردو  دوب ؟ هچ  یناطیـش  راکفا  زا  يو  هدـنرادزاب  درک ، یم  تکرـش  سلجم  رد  یناطیـش  ّتین  اـب  اروش  زور 
بـصعت رباـنبو  دراد  يا  هیحور  نینچ  هک  يدرف  اـیآ  ...و  ینک  یم  راوـس  مدرم  شود  رب  ار  طـیعم  یبا  ینبو  هـّیما  ینب  يوـش ، هـفیلخ 

_7 دـنک ؟ نییعت  يا  هفیلخ  تّما  يارب  ایو  ددرگ  تفـالخ  ياروش  وضع  هک  دراد  یگتـسیاش  دوش  یم  فرحنم  قح  زا  يدـنواشیوخ 
يزورو دـنک  یم  راوس  مدرم  شود  رب  ار  دوـخ  ماوـقاو  دـش  دـهاوخ  هدـیزگرب  تفـالخ  يارب  ناـمثع  هک  تسناد  یم  اـجک  زا  هفیلخ 

مایق وا  ّدض  رب  مدرم  هک  دیسر  دهاوخ 

هحفص 274 -------------------------- 

تسد هب  اجک  زا  ار  ییوگ  بیغ  ای  سّرفت  نیا  هفیلخ  دنک .)! يدای  وا  زا  تاظحل  نینچ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  سپـسو  (؟ درک دنهاوخ 
یلع تیمورحمو  ناـمثع  باـختنا  هک  دوب  هداد  بیترت  ناـنچ  ار  تفـالخ  نییعت  ياروش  ياـضعا  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  دوـب ؟ هدروآ 

وا رد  یبیع  تسناوتن  درک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یگدـنز  رد  رمع  هک  يواـکجنک  ماـمت  اـب  _ 8 تخاـس ؟ یم  یعطق  ار  مالـسلا ) هیلع  )
ردص هعـس  رمع  ( 1) .تسا حاّزَمو  خوـش  یلع  : تفگو درک  هناـهب  ار  نآ  صاـع  ورمع  زین  اهدـعب  هـک  تـفگ  ینخـس  طـقفو  دـیوجب 
ربهر کی  دیاب  هچنآ.درک  یم  یّقلت  یجازم  خوش  ار  ترضح  نآ  بناج  زا  يدام  روما  ندرمش  زیچانو  مالسلا ) هیلع   ) ماما تشذگو 
نیا يالعا  لَثَم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماماو  دـشاب  هدارا  اب  مدرم  قوقح  ظـفح  ردو  ممـصم  قح  يارجا  رد  هک  تسا  نیا  دـشاب  هتـشاد 

ار مدرم  يریگب  تسد  رد  ار  روما  مامز  وت  رگا  : تفگو هدرک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  دوخ  مّود ، هفیلخ  هک  يروط  هب  دوب ; هصیـصخ 
رب
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تروص رد  تفگو  دـش  لـئاق  وتِو »  » ّقـح فوـع  نب  ناـمحرلا  دـبع  يارب  رمع  ارچ  .ینک 9 _ یم  يربـهر  نشور  هارو  راکـشآ  ّقـح 
نیا زج  يا  هراـچ  هفیلخ  دوـش  هتفگ  تسا  نـکمم  تـسا ؟ ناـنآ  ناـیم  رد  ناـمحرلا  دـبع  هـک  دـشاب  مّدـقم  هورگ  نآ  ءارآ ، يواـست 

ار لکـشم  نیا  نامحرلا  دـبع  هب  وتو  ّقح  نداد  اب  هفیلخو  دـش  یم  لح  يواست  لکـشم  دـیاب  ءارآ  يواـست  تروص  رد  اریز.تشادـن 
هجتین نامثع  يزوریپ  هّفک  ندرک  نیگنـس  زج  نامحرلا  دـبع  هب  وتو  ّقح  نداد  اریز.تسا  نشور  بلطم  نیا  خـساپ  .تخاـس  فرطرب 

، رگا یتحو  درک  یمن  شومارف  ار  يدنواشیوخ  لماع  دوخ  يرواد  رد  ًارهقو  دوب  نامثع  رهاوخ  رهوش  نامحرلا  دبع.تشادن  يرگید 
ًاضرف

--------------------------

َِّیف َّنَأ  ِماّشلا  ِلْهَِال  ُمُعْزَی  ِهَِغباّنلا  ِْنبال  ًابَجَع  :» دیوگ یم  خساپ  نینچو  هدرک  لقن  صاع  ورمع  زا  ار  تمهت  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما  . 1
هبطخ 82. ، هغالبلا جهن  : ك.ر ًاِمثآ .» َقَطَن  ًالِطاب َو  َلاقْدََقل  ...َهباْعِلت  ٌءُرْما  یِّنَأَو  ًَهباعُد 

هحفص 275 -------------------------- 

لکشم نیا  عفر  يارب  رمع  .تشاذگ  یم  وا  رظن  رب  ار  دوخ  رثا  هاگآ ، دوخان  روط  هب  يدنواشیوخ ، دنویپ  دوب ، یـسفنلا  میلـس  صخش 
يأر يواسم  روط  هب  هورگ  ود  رگا  هک  دیوگبو  دنک  یفرعم  باطخلا  لصفو  ییاهن  میمصت  عجرم  ار  يرگید  هورگ  رظن  تسناوت  یم 
يأر هن  دشاب ، قفاوم  فرط  نآ  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ كاپ  نارای  زا  یهورگ  هک  دشاب  یفرط  اب  ییاهن  يأر  دندروآ ،

سلجم رد  ِنارضاح  هب  دیچیپ ، یم  دوخ  هب  درد  زا  هک  یلاح  رد  ، رمع .صاّقو 10 _ دعس  لیمافو  نامثع  رهاوخ  رهوش  نامحرلا ، دبع 
دوب دهاوخ  هیواعم  ِنآ  زا  تفالخ  تروص  نیا  رد  اریز  دیزیهرپب ، یگتسدود  زاو  دینکن  فالتخا  نم  زا  سپ  : تفگ یم 
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ناـمثعو تسا  ناـمثع  کـیدزن  لـیماف  هک  دـهد  یم  وتِو  ّقح  ناـمحرلا  دـبع  هب  فصولا  عم  .تفرگ  دـهاوخ  امـش  زا  ار  تموـکحو 
! اتفگش .تسا  نامثع  زا  سپ  هیواعم  تموکح  يراوتـسا  هیام  نامثع  تفالخو  دنتـسه  هّیما  ینب  كاپان  تخرد  هویم  ود  ره  هیواعمو ،

یمن هیواعم  تموکح  بیکرت  هب  تسد  زگره  یلو  درک ، یم  لزع  ناشماقم  زا  ار  نانآو  هرداصم  ار  نارادـنامرف  لاوما  یهاـگ  هفیلخ 
تروص هب  وا  تسناد  یم  هکنآ  اـب  تشاذـگ ، یم  دازآ  ماـش  رد  دوخ  تموکح  ياـه  هیاـپ  میکحتو  لاوما  يروآ  درگ  رد  ار  واو  دز 

رصیق ناگدنیامن  رابرد  زا  رتمک  وا  رابردو  درک  یمن  هفیظو  ماجنا  دوب ، تقو  نارادناتـسا  زا  يرایـسب  شور  هک  هداس ، رادناتـسا  کی 
هک هدوب  هّیما  ینب  تیعقوم  میکحت  راک ، نی  ازا  فدـهو  تسا  هدوب  يا  هساک  مین  هساک  ریز  هک  تفگ  ناوت  یمن  اـیآ  .دوبن  يرـسکو 

یتردق هنیدم )  ) مالسا زکرم  رد  مشاه  ینب  يزور  رگا  هک  دوب  نیا  فده  يرآ ، دندوب ؟ مشاه  ینب  ِینوخ  نمـشد  مالـسا  زا  شیپ  زا 
يارب رمع  .دش 11 _ هک  نانچمه  دشاب ، اهنآ  محازم  هتـسویپ  دنمورین  یجراخ  تردـق  کی  دـندیورگ ، نانآ  هب  مدرمو  دـندرک  ادـیپ 

اب یلو.دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  هک  درادن  یگتـسیاش  یّتح  وا  اریز  دیهدن ، يأر  هّللا  دبع  مدنزرف  هب  تفگ : یم  دوخ  یگتـسراو  زاربا 
ار وا  همه ، نیا 

هحفص 276 -------------------------- 

زگره یلو.دنوش  هّللا  دـبع  مرـسپ  رظن  میلـست  نیفرط  دنتـشاد ، يواسم  يأر  هس  اروش  ياضعا  هاگره  : تفگو داد  رارق  اروش  راشتـسم 
ناونع هب  هسلج ، رد  دـنناوت  یم  تفگ  هکلب  دنـشاب ، اضعا  راشتـسم  اـی  اروش  وضع  ساـبع ، نب  هّللا  دـبعو  یلع  نب  نسح  دادـن  هزاـجا 

دش یم  هچ  ًالوصا  _ 12 ( 1 !) دننک تکرش  دازآ ، عمتسم 
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؟ تفرگ یمار  دسافم  زا  يرایسب  ولج  قیرط  نیا  زاو  درک  یم  باختنا  ینیـشناج  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رکبوبا ، دننام  رمع ، هک 
تراغو لویت  هلئـسم.ار  نآ  تصرفو  تأرج  هنو  دنتـشاد  یـشکرس  تردـق  هن  ناورم ، ات  هتفرگ  هیواـعم  زا  هّیما ، ینب  تروص ، نآ  رد 

لامدـگل هک  تیلهاج ، موسرو  بادآ  نتفرگ  توقو  همکاـح  هاگتـسد  راـتفر  هجیتن  رد  مدرم  يداـقتعا  تسـسو  ضیعبتو  لاـملا  تیب 
همه نآو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یقالخاو  یمـسجو  یلقع  هداعلا  قوف  يورین  .دـمآ  یمن  شیپ  کـی  چـیه  زین  دوب ، هدـش  مالـسا  لوصا 

بلجو مالسا  یناسناو  یتوکلم  لوصا  جیورتو  هعسوت  هار  رد  اجکی  تفر ، لیلحت  شنارای  قاقشو  قافن  هار  رد  هک  تعاجـشو  تّمه 
دیون رتناشخرد  يا  هدـنیآو  رگید  یتشونرـس  ار  یمدآو  ناـهج  ًامّلـسمو  تفر  یم  راـک  هب  مالـسا  هب  فلتخم  لـلمو  ماوقا  ناـجو  لد 
مدرم زا  یمین  نامیا  رب  وا  نامیا  هک  دـناوخ  یم  ینمؤم  اتکی  ار  ناـمحرلا  دـبع  فرط  کـی  زا  رمع  اتفگـش ! _ 13 ( 2) .داد یم  دیماو 

یهاوـگ هب  تقیقحو ، ( 3) .دـمان یم  تـّما » نوـعرف   » ار شیرق  فورعم  راد  هیامرـس  نـیا  رگید  فرط  زاو  دـنک ! یم  ینیگنـس  نـیمز 
ثرا هب  یتفگنه  تورث  گرم ، زا  سپ  هک  دوب  شیرق  فورعم  رکتحمو  راد  هیامرـس  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  هک  تسا  نآ  خـیرات ،

تـسیب اب  ار  هنیدم  فرج »  » هقطنمو تشاد ، بسا  دـصو  دنفـسوگ  رازه  هسو  واگ  رازه  هک  دوب  نیا  وا  تورث  زا  ملق  کی  .تشاذـگ 
.دُرب یم  تشک  ریز  شک  بآ  واگ 

--------------------------

ص 24. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  ص 112 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

ص 144. یهانتمان ، درم  زا : سابتقا   . 2

ص 24. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 3

هحفص 277 -------------------------- 

یماگنهو دوب  نز  راهچ  ياراد  وا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


يو نانز  هب  هک  دوب  وا  تورث  متـشه  کی  زا  مراهچ  کـی  غلبم  نیاو  دیـسر  هیثرا  راـنید  رازه  داتـشه  شناـنز  زا  کـیره  هب  دُرم  هک 
هک تفگ  ناوت  یم  ایآ  ( 1) .درک هحلاصمرانید  رازه  اب 83  ار  وا  هیثرا  داد ، قالط  يرامیب  لاح  رد  ار  دوخ  نانز  زا  یکی  یتقو.دیـسر 

دراو هـلیح  رد  زا  ناـمثع  باـختنا  رد  ناـمحرلا  دـبع  _ 14 دراد ؟ يرترب  نـیمز  يور  مدرم  زا  یمین  ناـمیا  رب  یــسک  نـینچ  ناــمیا 
یم هک  یلاح  رد  دـنک ; راتفر  نیخیـش  شورو  ربمایپ  ّتنـسو  ادـخ  باتک  قبط  هک  درک  داهنـشیپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تسخن.دـش 

، نآ اب  تفلاخم  تروص  ردو  ، تسین يا  هناگادج  رما  دوخ  يارب  ربمایپ ، تنسو  نآرق  اب  تقباطم  تروص  رد  نیخیـش ، شور  تسناد 
ماما هک  تسناد  یمو  دشاب  راوتسا  طرش  هس  نیا  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تعیب  هک  تشاد  رارـصا  فصولا  عم.تشاد  دهاوخن  یـشزرا 

نامحرلا دبع  دز ، یطرـش  نینچ  رب  در  تسد  ترـضح  نآ  یتقو  اذل.دز  دهاوخ  زاب  رـس  رخآ  طرـش  شریذـپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
; فده هن  دوب  هلیسو  مالسلا ) هیلع   ) ماما يارب  تموکح  .تفریذـپ 15 _ ًاروف  واو  داهن ، نایم  رد  نامثع  دوخ  نز  ردارب  اب  ار  عوضوم 

رایـسب نامثع ، هک  تسیرگن  یم  دید  نامه  زا  تفالخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  .هلیـسو  هن  دوب  فدـه  وا  بیقر  يارب  هک  یلاح  رد 
اریز درکن ، يراک  نینچ  ترضح  نآ  اّما  .دنک  یلاخ  هناش  نآ  زا  لمع  رد  یلو  دریذپب  ار  فوع  دنزرف  طرـش  رهاظ  رد  هک  دوب  ناسآ 

تاـّیونم زاو  مّود  هفیلخ  هسیـسد  زا  تـسخن ، ناـمه  زا  مالـسلا ،) هـیلع   ) ماـما .دــیبلط 16 _ یمن  لــطاب  قـیرط  زا  ار  یّقح  زگره  وا 
زا یتقو  اذل  .دوب  هاگآ  اهادیدناک 
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هجیتن نیا  زا  ماما  اهنت  هن  .میدـش  مورحم  تفالخ  زا  ام  زین  راـب  نیا  : تفگ ساـبع  دوخ  يومع  هب  دـش ، هاـگآ  اروش  طیارـشو  بیکرت 
، دوب هاگآ 

--------------------------

.نانبل پاچ  هحفصو 284  فجن  پاچ  ص 291 ، ج8 ، ریدغلا ،  . 1

هحفص 278 -------------------------- 

.دوش هفیلخ  نامثع  هک  دـهاوخ  یم  رمع  تفگ : دـش  عّلطم  اروش  ياضعا  بیکرت  زا  یتقو  زین  سابع  نب  هّللا  دـبع  دـننام  یناوج  هکلب 
اروش يواسم  حانج  رگاو  دنوش  مادعا  ًاروف  دندرکن  قفاوت  تیرثکا  اب  ّتیلقا  رگا  هک  داد  روتـسد  هملـسم  نب  دّمحم  هب  رمع  _ 17 ( 1)
نییعت رد  زور  هس  فرظ  رد  اهادـیدناک  رگاو  دـنوش  هتـشک  ًاروف  دـندرکن ، تقفاوم  دراد  رارق  نآ  رد  ناـمحرلا  دـبع  هک  یحاـنج  اـب 
ياجک رد  تیّرح ! نیا  رب  نیرفآ  تفگ : ییاهراطخا  نینچ  ربارب  رد  دیاب  ....ودـنرذگب  غیت  ِمَد  زا  یگمه  دندیـسرن  قفاوت  هب  نیـشناج 

رد یلدگنـس  درم  نینچ  مامت ، لاس  هد  ار ، یمالـسا  هعماج  مامز  دوش !؟ ماع  لتق  دیاب  تفرگ  رارق  تیرثکا  ربارب  رد  یتیلقا  رگا  ناهج 
ْنِم ُبَیْهَأ  َرَمُع  ُهَّرَد  : » دنتفگ یم  وا  دروم  رد  مدرم  اذـلو  یناسنا  تّورمو  هفطاع  هنو  تشاد  یحیحـص  ریبدـت  هن  هک  دوب  هتفرگ  تسد 
ردق نآو  دیشخب  لاب  ورپ  هیما  ینب  هب  نانچنآ  تفالخ  يارب  نامثع  باختنا  .دوب  جاّجَح  ریشمش  زا  رتبیهم  رمع  هنایزات  جاّجَح .» ِْفیَس 

، مالـسا گرزب  رادرـس  هزمح ، ربقو  تفر  دُُحا  هب  يزور  دوب ، هداوناخو  هریت  کی  زا  نامثع  اب  هک  نایفـسوبا ، هک  داد  تأرجو  تردق 
یم نآ  رـس  رب  ام  هچنآ  هک  نیببو  زیخرب  یلعَی ، اـبا  : فگو تفرگ  دـگل  ریز  دوب ، هدـش  هتـشک  شناراـیو  نایفـسوبا  اـب  دربن  رد  هک  ار 

نامثع تفالخ  زا  تسخن  ياهزور  زا  یکی  رد  ( 2) .داتفا ام  تسد  هب  میدیگنج 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسد هب  تسد  ار  تفـالخ  تفگو : درگ  نارـضاح  هـب  ور  دـحلم  ِریپ  نـیمه  دـندوب ، هدـمآ  درگ  وا  لزنم  رد  هداوناـخ  ياـضعا  هـک 
! یخزود هنو  تسه  یتشهب  هن  تسین ; يرگید  فده  ییاورنامرف  زج  اریز  دـینک ، باختنا  هّیما  ینب  زا  ار  دوخ  نارازگراکودـینادرگب 

(3)

--------------------------

ص 93. ج13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص45 ; ج2 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ص 151. مالسا ، رد  ظاّعو  شقن   . 2

هحفص 279 ص 290 . ج2 ، باعیتسالا ،  . 3

متشه لصف 

متشه لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  هاگدید  زا  تلاسر  نادناخ 

دوش یم  زاغآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  تشذگرد  اب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هلاس  جنپو  تسیب  یناگدـنز  رد 
میدش روآ  دای  هتـشذگ  رد  ار  یخرب  هک  تسه  يا  هدنزومآو  ساّسح  ياهـشخب  دـسر ، یم  نایاپ  هب  يو  يرهاظ  تفالخ  عورـش  ابو 
هوحنو افلخ  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما عضوم  _ 1 تسا : ریز  دراوم  اهـشخب  نیا  هلمج  زا  .میراگن  یم  نونکا  مه  ار  رگید  یخربو 

هب هکنآ  زا  شیپ  مالـسلا .) هیلع   ) ماما یعامتجا  ياـهتیلاعف  .ناناملـسم 3 _ هب  یمالـسا  لئاسمو  ماکحا  میلعت  .نانآ 2 _ اب  يو  راـتفر 
حالطصا هب  تلاسر و  نادناخ  هراب  رد  ار  ترضح  نآ  رظن  تسا  مزال  مینک  هراشا  افلخ  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما عضومو  تیعقوم 

تهج رد  افلخ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يراکمه  هک  ددرگ  نشور  ات  مینک  نایب  ملـسو ») هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  ، » ماما دوخ 
نآ هکلب  هدرمـش ، یم  یعقاو  نارادمامزو  قح  روحم  ار  نانآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  هدوبن  نآ  ینعم  هب  مالـسا ، شرتسگو  تفرـشیپ 

نارادمامزو یعقاو  نایاوشیپو  قح  ناداتـسا  ار  تلاسر  نادناخ  نانآ ، یملعو  یـسایس  تالکـشم  عفرو  يراکمه  نیع  رد  ترـضح ،
یم یقیقح 
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ٌدَـحَأ َو ال ِهَّمُألا  ِهِذـه  ْنِم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دَّمَُحم ِلآ  ُساُقی ِب  ال  : » دـیامرف یم  تحارـص  هب  هک  اجنآ  ات  تسا ، هتـسناد 
(1 «.) ًاَدبَأ ِْهیَلَع  ْمُُهتَمِْعن  ْتَرَج  ْنَم  ْمِِهب  يّوَُسی 

--------------------------

هبطخ 2. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 280 -------------------------- 

هدـش دـنم  هرهب  نانآ  تمعن  زا  هک  یـسکو  دوش  یمن  هسیاقم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  اب  تّما  نیا  زا  سک  چـیه 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم لآ  یملع  لیاضف  زا  يا  هشوگ  هب  دوخ  رگید  نانخـس  رد  ماما  .تسین  ربارب  نانآ  اـب  زگره  تسا 

َءانِْحنا َماقَأ  ْمِِهب  .ِهنیِد  ُلابِج  ِِهُبتُک َو  ُفوُهُکَو  ِهِمَکِح  ُِلئوَم  ِهِْملِع َو  ُهَْبیَع  ِهِْرمَأ َو  ُأََـجلَو  ِهِّرِـس  ُعِضْوَم  ْمُه  : » دـیامرف یمو  دـنک  یم  هراـشا 
شناد ياه  هنیجنگو  يو  ناـمرف  ناـعیطمو  ربماـیپ  ناـهن  ياـهزار  هدـنرادهگن  تلاـسر  نادـناخ  ( 1 «.) ِهِِضئارَف َداـِعتْرا  َبَـهْذَأَو  ِهِرْهَظ 

ار دوخ  تشپ  نانآ  هلیسو  هب  ربمایپ.دننک  یم  تنایص  هزرل  زا  ار  مالسا  نیمزرـس  هک  دنتـسه  ییاههوک  نانآ.دنیوا  ياهباتک  ناظفاحو 
نوتـسو نید  ساسا  ار  ناـنآ  دوخ ، نانخـس  زا  رگید  ياـج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دیـشخب  شمارآ  دوخ  هبو  درک  تسار 

هلفاق زا  هدـنام  بقعو  تشادزاب  ّولغ  زا  ار  یلاغ  ناوت  یم  نانآ  راتفگو  راتفر  هب  هعجارم  اب  هک  دـیامرف  یمو  دـناوخ  یم  نیقیو  نامیا 
نانخس زا  رگید  ییاج  ردو  ( 2 «.) ِیلاّتلا ُقَْحُلی  ْمِِهبَو  ِیلاْغلا  ُءیفَی  ْمِْهَیلِإ.ِنیِقَْیلا  ُدامِع  ِنیِّدلا َو  ُساسَأ  ْمُه  : » دـینادرگ زاب  نآ  هب  ار  قح 

ًيدَر یف  ْمُکوُدـیُِعی  َْنل  ًيدُـه َو  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ  اوُِعبَّتاَو  ْمُهَتْمَـس  اُومَْزلاَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنُأ  : » دـیامرف یم  نینچ  دوخ 
نادناخ هب  ( 3 «.) اوُِکلْهَتَف ْمُْهنَع  اوُرَّخَأَتَت  اوُّلِضَتَف َو ال  ْمُهوُِقبْسَت  اوُضَْهناَف َو ال  اوُضَهَن  ْنِإ  اودَبلاف َو  اوُدََبل  ْنِإَف 
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یمن زاب  یهارمگ  هبو  درب  یمن  نوریب  تقیقح  هداـج  زا  ار  امـش  ناـنآ  زا  يوریپ  هک  دـیریگ  شیپ  رد  ار  ناـنآ  هارو  دـیرگنب  تلاـسر 
یم هارمگ  هک  دیریگن  یشیپ  نانآ  رب  زگره  .دیزیخرب  دنتساخرب  رگاو  دینک  فّقوت  زین  امـش  دندرک ، فّقوت  يا  هطقن  رد  رگا.دنادرگ 

.دش دیهاوخ  دوبان  هک  دینامن  بقع  نانآ  زاو  دیوش 

--------------------------

هبطخ 2. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 2. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 2

هبطخ 93. نامه ،  . 3

هحفص 281 -------------------------- 

ِهِشاِرف یلَع  ْمُْکنِم  َتام  ْنَم  ُهَّنِإَف  : » دناد یم  وا  ربمایپو  ادخ  تفرعم  رانک  رد  ار  تّوبن  تیب  لها  ییاسانـشو  تفرعم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ّقح هب  هک  یلاـح  رد  دریمب ، دوخ  رتـسب  رد  امـش  زا  سکره  ( 1 «.) ًادیِهَـش َتاـم  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِِهلوُسَر َو  ِّقَح  ِهِّبَر َو  ِّقَح  ِهَفِْرعَم  یلَع  َوُـه  َو 
هیلع  ) ماما نانخـس  زا  شخب  نیا  .تسا  هتفر  ایند  زا  دیهـش  دشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  شتلاسر  نادـناخو  وا  ربمایپ  ّقحو  دوخ  راگدرورپ 

تسا یثیدح  نومضم  رگنشور  دهد  یم  رارق  وا  لوسرو  ادخ  ّقح  ییاسانـش  رانک  رد  ار  تلاسر  نادناخ  ّقح  ییاسانـش  هک  مالـسلا )
َهَْتیِم َتام  ْدَقَف  ِِهنامَز  َمامِإ  ْفِْرعَی  َْملَو  َتام  ْنَم  : » هک دنا  هدرک  لقن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  یمالـسا  ناثّدحم  هک 
یکی رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  هدیـشوپ  هدـید  ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ  نامز  ماـماو  دریمب  سکره  ِهَِّیلِهاـْجلا .»

هیلع هللا  یلص  ) دَّمَُحم ِلآ  َلَثَم  َّنِإ  الَأ  : » دیامرف یمو  دیامن  یم  هراشا  ینامزو  رـصع  ره  رد  یهلا  ضیف  همادا  هب  دوخ  نانخـس  زا  رگید 
هک تسا  نامسآ  ناگراتس  ناس  هب  تلاسر  نادناخ  لَثَم  ( 2 «.) ٌمَْجن َعَلَط  ٌمَْجن  يوَخ  اذِإ  ِءامَّسلا  ِموُُجن  ِلَثَمَک  ملسو ) هلآو 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنیا زا  شیب  تلاسر  نادناخ  تایصوصخ  فیصوتو  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  دهاوخ  عولط  يرگید  دنک  بورغ  یکی  رگا 
ياهمان هراب  رد  ترـضح  .دوش  یم  هراشا  رگید  دروم  دنچ  هب  هنومن ، باب  زا  ( 3) .تسین اهنآ  همه  رکذ  لاـجم  هک  تسا  هتفگ  نخس 

: دیامرف یم  نینچ  نانآ 

--------------------------

هبطخ 185. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 96. نامه ،  . 2

هملکو 101. همانو 17   224 ، 160 ، 153 ، 147 ، 119 ، 108 ، 96 ياه 93 ، هبطخ  ضیف ، هغالبلا  جهن  .ك.ر   . 3

هحفص 282 -------------------------- 

رد نانآ  مان  هک  یهورگ  يادف  مردامو  ردـپ  ( 1 «.) ٌَهلوُهْجَم ِضْرَألا  ِیف  ٌهَفوُْرعَم َو  ِءامَّسلا  ِیف  ْمُهُءامْـسَأ  هَّدِـع  ْنِم  ْمُه  یِّمُأ  ِیبَِأب َو  الَأ  »
یلوا قادصم  یلو  تسا ، قح  ناوریپ  هراب  رد  دنچره  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما زا  ریز  نخـس  .تسا  لوهجم  نیمز  ردو  فورعم  اهنامـسآ 

تقیقح ( 2 «.) ٌلِیلَق ُهَتاعُر  ٌرِیثَک َو  ِْملِْعلا  َهاوُر  َّنِإَف  هَیاوِر  عامَـس َو  َلْقَع  هَیاعِر ال  هَیاعِو َو  َلْقَع  َنیِّدلا  اُولَقَع  : » تسا تلاسر  نادناخ  نآ 
نالماعو دنرایسب  ملع  نایوار  اریز  ندینش ; قیرط  زا  نتخانش  هن  دنا ، هتخانش  نآ  هب  لمعو  لقع  لامک  رد  ار  نآ  عورفو  لوصاو  نید 

تیـالو هب  دوـخ  رگید  نانخـس  رد  یلو  دیاتـس  یم  ار  ناـنآ  یتوـکلم  ماـقم  دـنچره  لـیذ  مـالک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .مک  نآ  هب 
: دـنک یم  یفرعم  تّوبن ) زج   ) وا بصانم  ناثراوو  ربمایپ  نانیـشناجو  تّما  ناـمکاحو  ناـیلاو  ار  ناـنآ  هدرک  حیرـصت  ناـنآ  يربهرو 

ربمایپ ّتیـصوو  تسا  نانآ  دزن  زاجعاو ) ملع   ) ماماو تیالو  صیاـصخ  ( 3 «.) ُهَثارِْولا ُهَّیِـصَْولا َو  ُمِهِیف  ههَیالِْولا َو  ِّقَح  ُِصئاصَخ  ْمَُهلَو  »
نیا سأر  رد  دوخ  هک  مالسلا ،) هیلع   ) یلع دزن  تلاسر  نادناخ  ماقم  ندش  نشور  اب  .دنربمایپ  ناثراو  نانآو  تسا  نانآ  هراب  رد 
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حیرشت یخیرات  لیصا  كرادم  هب  دانتسا  اب  افلخ  هراب  رد  ار  ( مالسلا هیلع   ) ماما عضومو  راتفر  هک  تسا  نآ  عقوم  تشاد ، رارق  نادناخ 
.مینک

--------------------------

هبطخ 182. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هبطخ 234. نامه ،  . 2

هبطخ 2. نامه ،  . 3

هحفص 283 -------------------------- 

افلخ ییاضقو  يرکف  عجرم  هناگی  مالسلا ) هیلع   ) ماما

ینعم هب  قلطم ، توکـس  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  جـنپو  تسیب  هک  تفالخ  ماقم  زا  وا  يرانکرب  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما توکس 
لزعو بصنو  هدرک  لاغـشا  نارگید  ار  یـسایس  يربهرو  تفالخ  ماقم  هچرگ.دوبن  يربهر  روما  رد  هلخادـم  عون  ره  زا  يریگ  هرانک 

وا ملع  ربارب  رد  تاـقبط  ماـمت  هک  تّما  مّلعم  هناـگیو  يرکف  عجرم  فصولا ، عم  دوب ، ناـنآ  تسد  رد  یمالـسا  لاوـما  راـیتخاو  دارفا 
هک دوب  نآ  نارود  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ریگمـشچ  تامدخ  زا  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  دندرک ، یم  عوضخ 

ترـضح نآ  هب  ار  هلئـسم  ًاروف  دش  یم  وربور  یلکـشم  اب  هاگتـسد  نیا  تقو  ره  .درک  یم  يربهر  ار  مالـسا  داینبون  ییاضق  هاگتـسد 
هک ار ، تقو  هفیلخ  دنک ، هعجارم  يو  هب  یـسک  هکنآ  نودب  ماما ، دوخ  زین  یهاگ  .دش  یم  راتـساوخ  ار  نآ  لح  هارو  داد  یم  عاجرا 

عطاقو تفگـش  ياهتواضق  ابو  تخاس  یم  فقاو  مکُح  رودص  رد  وا  هابتـشا  هبو  درک  یم  ییامنهار  دوب ، زین  تواضق  ماقم  يّدـصتم 
تفالخ مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  وگ  .دروآ  یم  دـیدپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هباحـص  ناـهذا  رد  بّجعت  زا  یجوم  دوخ 

روما هرادا  يارب  درف  نیرت  هتسیاشو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ صوصنم  ّیـصو  ار  دوخو  تخانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  نانآ 
اّما ، تسناد یم  تّما  يربهرو  هعماج 
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ابو تشاد  یمن  غیرد  يزابناجو  يراکادف  هکلبو  کمکو  تمدخ  عون  ره  زا  دمآ  یم  نایم  هب  ناناملسمو  مالـسا  حلاصم  ياپ  هاگره 
دشیدنیب یخرب  دننام  هک  دوب  نآ  زا  رتگرزب  وا  حورو  رتالاب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نأش  .تفاتش  یم  تالکشم  لابقتـسا  هب  هداشگ  هرهچ 

درادن رب  مدق  یلکـشم  چیه  ّلح  ردو  دنکن  هلخادم  تکلمم  روما  زا  يرما  چیه  رد  دـنا  هتفرگ  وا  تسد  زا  ار  تفالخ  مامز  نوچ  هک 
هیلع  ) ماما هن ، .دنک  طوقـس  ماجنارـسو  ددرگ  لزلزت  راچد  تفالخ  هاگتـسدو  دریگ  ارف  ار  یمالـسا  هعماج  یتیاضرانو  جرمو  جره  ات 

نینچ مالسلا )

هحفص 284 -------------------------- 

مرکا ربمایپ  تسد  هب  هک  مالـسا ، لاهن  ندیلابو  ندمآرب  ردو  دوب  هتفای  شرورپ  مالـسا  شوغآ  ردو  دوب  مالـسا  دنزرف  وا  دوبن ; يدرف 
( مالسلا هیلع   ) یلع كاپ  نادجوو  نامیا  .دوب  هدرک  راثن  اهنوخو  هدیشک  رایسب  ياهجنر  دوب ، هدش  هتشاک  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

.دشکب رانک  هلخادم  عون  ره  زا  ار  دوخو  دهن  بل  رب  توکس  رهُم  ناناملسم ، راوشد  روماو  مالسا  تالکـشم  ربارب  رد  داد  یمن  هزاجا 
نادنمشناد دزن  رد  مالسا  تمظع  ظفحو  نید  عورفو  لوصاو  فراعم  هب  تّما  نتخاس  انشآ  ناهج ، رد  نآ  شرتسگو  مالسا  يرادیاپ 

یـساسا فده  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يارب  دندمآ ، یم  هنیدم  هب  روهظون  نییآ  نیا  هراب  رد  قیقحت  يارب  هتـسد  هتـسد  هک  اراصنو  دوهی 
یم زارد  وا  يوس  هب  زاین  تسد  ًانایحاو  دـش  یمن  يو  محازم  تفالخ  هاگتـسدو  دوب  زاب  ترـضح  نآ  يور  هب  هار  هک  اـجنآ  اـتو  دوب 

رتشا کلام  هلیسو  هب  ار  نآ  هک  يا  همان  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .درک  یم  لابقتسا  هکلبو  تشادن  هقیاضم  ییامنهارو  يربهر  زا  درک ،
تقیقح نیا  هب  داتسرف  رصم  مدرم  يارب 
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ِنَع ْتَعَجَر  ْدَـق  ِساّنلا  َهَعِجار  ُْتیَأَر  یّتَح  يِدَـی  ُتْکَْـسمَأَف  : » دراد یم  نایب  نینچ  افلخ  اب  ار  دوخ  يراکمه  ّتلعو  دـنک  یم  حیرـصت 
ًامْدَه ْوَأ  ًاْمَلث  ِهِیف  يرَأ  ْنَأ  ُهَلْهَأَو  َمالْـسِإلاِرُْصنَأ  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  (. ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دَّمَُحم ِنیِد  ِقْحَم  یلِإ  َنوُعْدَـی  ِمالْـسِإلا 

رد نم  ( 1 «.) ُبارَّسلا ُلوُزَی  امَک  َناک  ام  اْهنِم  ُلوُزَی  َِلئالَق  ماّیَأ  ُعاـتَم  َیِه  اـمَّنِإ  یّتلا  ُمُِکتَیـالِو  ِتْوَف  ْنِم  َمَظْعَأ  َّیلَع  ِِهب  ُهَبیِـصُْملا  ُنوُکَت 
نید وحم  هب  ار  مدرمو  هتـشگرب  مالـسا  زا  یهورگ  مدـید  هکنیا  ات  مداهن ،) او  دوخ  هب  ار  نانآو   ) متـشاد هاگن  تسد  افلخ  راک  مزاغآ 
خاک رد  ییناریو  ای  هنخر  مزیخنرب  ناناملسمو  مالسا  يرای  هب  رگا  هک  مدیـسرت.دننک  یم  توعد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم

.ددرگ یم  لیاز  بارس  نوچمه  هک  يا  هزور  دنچ  تموکح  زا  يرود  زا  تسا  رتگرزب  نم  يارب  نآ  تبیصم  هک  منیبب  مالسا 

--------------------------

همان 62. نامه ،  . 1

هحفص 285 -------------------------- 

مامز هک  تسا  یمالـسا  هعماج  روما  رد  هلخادـم  هنیمز  رد  وا  قطنم  رگنـشورو  مالـسلا ) هیلع  ) ماما كاپ  تایحور  زا  ییامن  همان ، نیا 
زا مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  یفرعم  .تخانـش  یمن  تیمـسر  هب  ار  ناـنآ  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما هک  دنتـشاد  تسد  هب  یهورگ  ار  نآ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ِبناج 

( مالسلا هیلع   ) یلع هب  دوخ  تالکشم  ّلحر  ترضح د  نآ  نارایو  افلخ  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  هکنیا 
ییاضق شنادو  ترضح  نآ  ملع  هراب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  زا  هک  دوب  نیا  نآ  ّتلع  کی  دندرک  یم  يور 

(1 «.) ِبلاط ِیبَأ  ُنب  ُِّیلَع  ِءاضَْقلا  ِهَّنُّسلِاب َو  ِیتَّمُأ  ُمَلْعَأ  : » تسا هلمج  نآ  زا  هک  دندوب  هدینش  تحارص  هب  ینانخس  وا 
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( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  زا  نانآ  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  ییاضق ، نیناوقو  یمالسا  ياهتنـس  هب  نم  تّما  ِنیرتاناد 
( مالــسلا هـیلع   ) یلع هراـب  رد  بـعک ، نـب  ّیباو  تباـث  نـب  دـیز  دــننام  یناـسک  یفّرعم  نمــض  ترــضح ، نآ  هـک  دــندوب  هدــینش 
رد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  ياوآ  زونه  .تسا  یلع  يرواد  شور  هب  امـش  ِنیرتاناد  ینعی : ( 2 «) ٌِّیلَع ْمُکاْضقَأ  :» دومرف

متسه ملع  رهـش  نم  ( 3 «.) اِهباب ْنِم  اـِهتْأَْیلَف  َْملِْعلا  َدارَأ  ْنَمَف  اـُهباب  ٌِّیلَع  ِْملِْعلا َو  ُهَنیِدَـم  اـَنَأ  : » دومرف هک  دوب  زادـنا  نینط  هباحـص  شوگ 
هللا یلص   ) ربمایپ نارایو  تفالخ  هاگتسد  ارچ  يرآ ، .دوش  دراو  نآ  ِرد  زا  دیاب  دوش  رهـش  دراو  دهاوخب  سکره  .تسا  نآ  ِرد  یلعو 

( مالسلا هیلع   ) ماما اب  ار  دوخ  تالکشم  ملسو ) هلآو  هیلع 

--------------------------

ص 190. فجن ، ط  بلاّطلا ، هیافک   . 1

ص 104. نامه ،  . 2

.تسا هداد  صاصتخا  ثیدح  نیا  دانسا  يروآ  درگ  هب  ار  راونألا  تاقبع  تادّلجم  زا  یکی  يدنه  نیسح  دماح  ریم  موحرم   . 3

هحفص 286 -------------------------- 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  نمی  لها  یتقو  هک  دندوب  هدید  دوخ  مشچ  هب  نانآ  دننکن ؟ ذفان  ار  وا  يأرو  دنراذگن  نایم  رد 
«، دنک يرواد  ادخ  باتک  ابو  دزومایب  ام  هب  ار  مالسا  ياهتّنـسو  دنک  میهفت  ام  هب  ار  نید  هک  امرفب  مازعا  ام  يوس  هب  ار  يدرم  :» دنتفگ

ِنیِّدلا َو ِیف  ْمُهْهِّقَفَف  ِنَمَْیلا  ِلْهَأ  یلِإ  ِْقلَْطنا  ٌّیلَع  ای  : » دومرفو درک  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
نک تکرح  نمی  يوس  هب  یلع ! يا  ( 1 «.) َکَناِسل ُتِّبَُثی  َکَْبلَق َو  يِدْهَیَـس  َهّللا  َّنِإ  ْبَهْذِإ  ِهّللا ...  ِباتِِکب  ْمِهِیف  ْمُکْحا  َنَنٌّسلا َو  ُمُهْمِّلَع 

ادخ نیدو 
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هیلع  ) یلع هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  سپس  ) .نک يرواد  ناشنایم  رد  ادخ  باتک  ابو  زاس  ناشیانشآ  مالسا  ياهتّنس  ابو  زومایب  نانآ  هب  ار 
ياعد .دـشخب  یم  تنایـص  هابتـشاو  اطخ  زا  ار  وت  ناـبزو  دـنک  یم  يربهر  قح  يوس  هب  ار  وت  بلق  ادـخ  ورب ; دومرفو ): دز  مالـسلا )

نامز نآ  زا  : دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش  باجتسم  نانچنآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هراب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  تواضق  .ما  هدرکن  دیدرتو  کش  یلکشم  چیهرد  نونکات 

یلص  ) یمارگ ربمایپ  نارود  رد  هکلب  دوب ، تّما  ّقح  هب  رواد  هناگیو  یضاق  نیرتهب  افلخ  نارود  رد  اهنت  هن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 
یم ار  وا  ياهیرواد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر.دوب  مدرم  مّلـسم  ییاضق  عجرم  هنیدمو  نمی  رد  زین  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
ماما ياـهیرواد  زا  هنومن  ود  کـنیا  .درک  یم  یفرعم  مدرم  هب  ار  شیوخ  زا  سپ  یمالـسا  هعماـج  ییاـضق  عجرم  قیرط  نیازاو  دوتس 

.دوش 1_ یم  لقن  تفرگ  رارق  ترضح  نآ  قیدصت  دروم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  )
قاّفتا ریز  حرـش  هب  يا  هثداح  تشاد  تماقا  نمی  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ فرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  ینامز  رد 

: داتفا

--------------------------

ص 392. ج6 ، لاّمعلا ، زنک   . 1

هحفص 287 -------------------------- 

زا یکی  ياپ  ناهگان  .دندوب  هتفرگ  رگنـس  نآ  فارطا  رد  هدرک ، هرـصاحم  یقیمع  لادوگ  رد  ار  نآ  يریـش ، راکـش  زا  سپ  یهورگ 
ماجنارسو ار  یمراهچ  تسد  مه  یمّوسو  ار  یمّوس  تسد  زین  واو  تفرگ  ار  يرگید  تسد  دوخ ، ظفح  يارب  واو  دیزغل  نانآ 
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ماما.تفرگ رد  عازن  نانآ  ناگتسب  نایم  رد  .دنتـشذگرد  یتاحارج  رثا  ربو  دنتفرگ  رارق  ریـش  هلمح  درومو  دنداتفا  لادوگ  رد  یگمه 
هب ار  اوعد  دـیرادن ، اـضر  نم  يرواد  هب  رگا.منک  یم  يرواد  امـش  ناـیم  رد  نم  دوـمرفو : دـش  هاـگآ  ناـیرج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

دیاب دنا  هدنک  ار  لادوگ  نیا  هک  یهورگ  : دومرف هاگنآ  .دنک  يرواد  امش  نایم  رد  ات  دیربب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح 
يایلوا هب  نآ ، مّوس  کی  یمّود  يایلوا  هب  هید ، مراهچ  کی  تسخن  درف  يایلوا  هب  دـنزادرپب : ریز  رارق  هب  ار  لوتقم  رفن  راـهچ  تمارغ 

کی دـیاب  تسخن  درف  يایلوا  هب  ارچ  هک  دـش  لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  نوچ  .لماک  هید  یمراـهچ  ياـیلوا  هبو  نآ ، مین  مّوس  رفن 
رگید دراوم  رد  بیترت  نیمه  هبو  .دنا  هدش  هتـشک  رگید  رفن  هس  وا  زا  سپ  اریز  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ  دنزادرپب ، هید  مراهچ 

فـصن دیاب  یمّوس  ياربو  دنا  هدش  هتـشک  رگید  رفن  ود  يو  زا  سپ  اریز  دنزادرپب ، ار  نآ  موس  کی  دـیاب  مّود  درف  يایلوا  هب  دومرف :
هک تسا  يدرف  نیرخآ  وا  اریز  دنزادرپب  دیاب  لماک  هید  یمراهچ  ياربو  هدیـسر  لتق  هب  رگید  رفن  کی  وا  زا  سپ  اریز  دـنزادرپب  هید 

ربمایپ هب  ار  نایرجو  دندش  هنیدم  راپـسهرو  دـندادن  نت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرواد  هب  نیلوتقم  ناگتـسب  يراب ، ( 1) .تسا هدش  هتشک 
یلع ماما  يرواد  هعیشو  ّتنـس  لها  ناثّدحم  ( 2 «.) ٌِّیلَع یضَق  امَک  ُءاضَْقلَا  : » دومرف ترضح  نآ  .دنتفگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

هب عوضوم  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع  )

--------------------------

ص 175. ج19 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 393 ; ج2 ، لاّمعلا ، زنک  ص 84 ; يربط ، ّبحم  شراگن  یبقعلا ، رئاخذ   . 1

 . 2
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.نامض تابجوم  باوبا  زا  مراهچ  باب  ص 175 ، ج19 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 393 ; ج2 ، لاّمعلازنک ،

هحفص 288 -------------------------- 

درف : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما لقن ، نیا  قبط.دنا  هدروآ  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  هعیـش  ناثّدحم  یلو  ، دنا هدرک  لقن  الاب  تروص 
هب یمّود  ناگتسبو  دنزادرپب  ار  هید  مّوس  کی  یمّود  يایلوا  هب  یلّوا  ناگتسب  دیاب  یلو  تسین ، یسک  رب  وا  هیدو  تسا  ریش  همعط  لّوا 

ار تسخن  ثیدـح  هعیـش  نادنمـشناد  .دـنزادرپب  لماک  هید  یمراهچ  يایلوا  هب  یمّوس  ناگتـسبو  دـنهدب  هید  فصن  یمّوس  ناگتـسب 
نیا يرواد  نیا  رد  مهم  هتکن.دنراد  لماک  دامتعا  مّود  لقن  هب  یلو  دنراد ، دوجو  قثوم  ریغ  دارفا  نآ  دنس  رد  اریز  دنناد  یمن  حیحص 
دیاب هک  بیترت  نیدـب  .درک  میـسقت  يواسم  روط  هب  لبق  رفن  هس  يایلوا  نایم  ار  مراـهچ  درف  ياـهبنوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسا 
هچنآ يور  ار  دوخ  ّقح  زا  مّوس  کی   ) ار نآ  مّوس  ود  یمّود  ناگتـسبو  دنزادرپب  یمّود  ناگتـسب  هب  یلّوا  يایلوا  ار  اهبنوخ  موس  کی 

هک هید  مّوس  ود  يور  ینعی  دنهدب ، لماک  هید  یمّوس  ناگتسبو  دننک  تخادرپ  یمّوس  ناگتـسب  هب  دنراذگب و) دنا  هتفرگ  یلّوا  زا  هک 
مراهچ درف  هید  تروص  نیا  ردو  دنزادرپب  یمراهچ  يایلوا  هب  لماک  هید  کی  تروص  هبو  دنراذگب  مّوس  کی  دندوب  هتفرگ  شیپ  زا 

(. دوش هعجارم  تابجوم » محازت   » ثحب تاید ، باـتک  ج6 ، مالکلا ، رهاوج  باتک  هب  ) .دش میـسقت  نیـشیپ  رفن  هس  رب  يواسم  روط  هب 
دندـش دجـسم  دراو  رفن  ود  هک  دـندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ناناملـسم  زا  یهورگو  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربماـیپ  _ 2

ار یسک  ناویح  دوخ  خاش  اب  يواگ  هک  دوب  نیا  نآ  هصالخ  هک  دندرک  حرطم  ار  یتموصخو 
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تفرگ تقبــس  رظن  راـهظا  رد  ناناملــسم  زا  یکی  هـن ؟ اـی  تـسه  لوـتقم  ناوـیح  تـمیق  نماـض  واـگ  بحاـص  اـیآ  تـسا ; هتــشک 
هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  یفاک ، رد  ینیلک  لقن  هب  .تسین  یـسک  لام  نماض  فّلکم  ریغ  ناویح  ینعی : «. ِمئاـهَْبلا یَلَع  َنامِـضال  :» تفگو

اْهیَلَع ام  ًهَمیَِهب  ْتَلَتَق  ٌهَمیَِهب  :» دـنتفگ رفن  ود  نآ  .دـننک  تموصخ  لصف  هیـضق  نیا  رد  هک  تساوخ  رمعو  رکبوبا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد  .تسین  یتنامـض  ناویح  ياربو  تسا  هتـشک  ار  يرگید  ناویح  یناویح  ینعی : ( 1 «) ءْیَش ْنِم 

( مالسلا هیلع   ) ماما .دنک  يرواد  وا  هک  دنتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  ( ملسو

--------------------------

ثیدح 6و7. ص 352 ، ج7 ، یفاک ،  . 1

هحفص 289 -------------------------- 

سک نآ  دـیاب  ار  ررـض  دومرفو : درک  لح  ار  لکـشم  تسا ، یقوقح  عماجم  هدافتـسا  دروم  مه  زورما  هک  یّلک ، نوناق  کی  حرط  اـب 
تنایـص رد  یفاک  هزادـنا  هب  ناویح  بحاص  رگا  .تسا  هدرکن  لمع  ناویح  هرادا  رد  دوخ  هفیظو  هبو  تسا  رّـصقم  هک  دوش  لـمحتم 

اهر ار  نآو  هدرکن  لـمع  شیوخ  هفیظو  هب  واـگ  بحاـص  یلو  تسا  هتـشاد  هاـگن  یظوفحم  هطقن  رد  ار  نآو  هدیـشوک  دوخ  ناویح 
ینامض وا  رب  تسا  نیا  فالخ  رب  نایرج  رگاو  دزادرپب  ار  وا  ناویح  تمارغ  دیابو  تسا  رّصقم  واگ  بحاص  تروص  نیا  رد  هتخاس ،
نامسآ هب  تسد  یلک ، حرط  کی  هئارا  اب  هارمهو  هنارکتبم  يرواد  نیا  ندینش  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  .تسین 

رارق ار  یناسک  نم  نادناخ  رد  هک  ار  ادخ  ساپس  ینعی : َنیِیبَّنلا .» ِءاضَِقب  یِضْقَی  ْنَم  یتَّمُأ  ِیف  َلَعَج  يِّذلا  ِهّللُدْمَْحلَا  :» تفگو درک  دنلب 
رد مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  تواضق  هتبلا  ( 1) .تسا ناربمایپ  يرواد  دننام  نانآ  يرواد  هک  تسا  هداد 
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رد يددعتم  زیگنا  تفگش  ياهتواضق  ترضح  نآو  تسین  دروم  ود  نیا  هب  رصحنم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نامز 
( *** 2) .تسا جردنم  ییاورو  یخیرات  نوتم  رد  هک  تسا  هتشاد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تایح 

--------------------------

ص 488. ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 75 ; هقرحم ، قعاوص   . 1

( دیدج پاچ  )219 _ 240 صص ج4 ، راونألا ، راحب  هب  .تسا  هدروآ  ار  اهیرواد  نیا  زا  یـشخب  راونألا  راـحب  رد  یـسلجم  موحرم   . 2
.دییامرف هعجارم 

هحفص 291 هحفص 290 --------------------------  -------------------------- 

مهن لصف 

مهن لصف 

لّوا هفیلخ  یسایس  تالکشمو  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح 

دش ببس  دوخ  نارایو  هباحص  روضح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  عماج  ياهیفرعم 
یهورگ یتح  .دوش  هتخانش  تّما  یملعو  يرکف  عجرم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هک 

، یسایس یتحو  یتدیقعو  یملع  تالکـشم  رد  دنتـشاذگ ، رانک  تفالخ  هنحـص  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هک 
یخیرات مّلسم  لئاسم  زا  مالسلا ،) هیلع   ) ماما زا  افلخ  دادمتسا  .دنتفرگ  یم  کمک  وا  زا  هدرک ، زارد  ترضح  نآ  يوس  هب  زاین  تسد 

یلع هک  تسا  یکاح  دوخ  نیاو.دنک  راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  یفـصنم  درف  چیهو  تسا  هارمه  یعطق  كرادـم  زا  یهوبنا  اب  هک  تسا 
تقیقح نیا  هعیشولا »  » باتک هدنسیون  طقف.دوب  مالسا  یـسایس  حلاصمو  عورفو  لوصاو  ّتنـسو  باتک  هب  تّما  ملعا  مالـسلا ،) هیلع  )

ام ( 1) .تسا هدـناوخ  هباحـص  ملعاو  هقفا  یخیرات ، كردـم  اههد  فالخ  رب  ار ، مّود  هفیلخ  هدرک ، راکنا  هراشاو  هیانک  اب  ار  یخیرات 
زارد مالسلا ) هیلع   ) یلع يوس  هب  زاین  تسد  اهنآ  رد  مّود  هفیلخ  هک  یناوارف  دراوم  اریز  میرادن ، يراک  نخس  نیا  اب  ًالعف 
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يدراوم ییوگخساپ ، ياج  هب  هک  رتهب  هچ  سپ  .دشاب  هیاپ  یب  رادنپ  نیا  يوگخساپ  دناوت  یم  هک  تسا  هدش  طبـض  خیرات  رد  هدرک 
زا

--------------------------

(. همدقم  ) ص ن هعیشولا ،  . 1

هحفص 292 -------------------------- 

( مالـسلا هـیلع  ) یلع ترـضح  .میوـش  روآ  داـی  ار  مالـسلا ) هـیلع   ) نینمؤـملا ریما  زا  اـفلخ  زا  کـی  ره  یـسایسو  یملع  ياهدادمتـسا 
رکبوبا یسایسو  یملع  تالکشمو 

( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  مالـسا  ماکحاو  نآرق  ریـسفت  دـیاقعو ، فراـعم  یـسایس ، لـئاسم  رد  لّوا  هفیلخ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  خـیرات 
نایمور اب  گنج  .دوش  یم  رکذ  ییاه  هنومن  اجنیا  رد  .درب  یم  هرهب  ًالماک  ترضح  نآ  ياهییامنهار  زاو  درک  یم  هعجارم 

دیدهت لامش  بناج  زا  ار  مالسا  تموکح  زکرم  هتسویپ  هک  دوب  مور  يروتارپما  مالـسا  ناوج  تموکح  تخـسرس  نانمـشد  زا  یکی 
متفه لاس  رد.دوبن  لفاغ  مور  رطخ  هشیدنا  زا  دوخ  یگدـنز  تاعاس  نیرخآ  ات  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ.درک  یم 

هدـنامرف هس  نداد  تسد  زا  اب  مالـسا  هاپـس  یلو  درک ، ماش  ياـه  هنارک  هناور  بلاـط  یبا  نب  رفعج  یهدـنامرف  هب  ار  یهورگ  ترجه 
اب مهن  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  تسکـش ، نیا  ناربج  يارب  .تشگزاـب  هنیدـم  هب  هجیتن ، ذـخا  نودـب  دوخ ،

تشاد یناشخرد  جیاتن  رفس  نیا  .تشگزاب  هنیدم  هب  ددرگ  وربور  نمشد  هاپس  اب  هکنآ  نودب  یلو  دش ، كوبت »  » مزاع نارگ  یهاپس 
نآ تهج ، نیمه  هبو  تشاد  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ربمایپ  رطاخ  هشیمه  مور  هلمح  رطخ  فصولا ، عم.تسا  روکذـم  خـیرات  رد  هک 
ياه هنارک  راپـسهر  هک  داد  بیترت  راصناو  نیرجاهم  زا  یهاپـس  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  هک  یگدنز ، ياه  هظحل  نیرخآ  رد  ترـضح 

كرت ار  هنیدم  یللع  هب  هاپس ، نیا  یلو  .دنوش  ماش 
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زا سپ  .دوب  هدز  ودرا  هنیدم  يرتمولیک  دنچ  رد  مالـسا  هاپـس  هک  یلاح  رد  تشذگرد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو تفگن ،
دییارگ شمارآ  هب  دوب ، هدش  نارحب  راچد  هک  هنیدم ، یـسایس  ياضف  هکنآ  زا  سپو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذـگرد 
هباحص زا  یهورگ  اب  اذل  .دوب  لد  ود  ًالماک  نایمور  اب  دربن  رد  ربمایپ  نامرف  يارجا  رد  هفیلخ  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  رکبوباو 

هحفص 293 -------------------------- 

وا ترضح  نآو  تخادرپ  تروشم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  ماجنارـس  .تخاسن  عناق  ار  وا  هک  دنداد  يرظن  مادک  رهو  درک  تروشم 
زا هفیلخ  .دش  دهاوخ  زوریپ  دنک  دربن  نایمور  اب  رگا  هک  دوزفاو  درک  قیوشت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ روتـسد  يارجا  رب  ار 

دوهی گرزب  نادنمشناد  اب  هرظانم  ( 1 «.) يداد تراشب  ریخ  هبو  يدز  یکین  لاف  :» تفگو دش  لاحشوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما قیوشت 

ناناملسم هیحور  فیعضت  يارب  اراصنو  دوهی  نادنمشناد  زا  ییاههورگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ 
لّوا هفیلخ  هبو  دندش  هنیدم  دراو  دوهی  رابحا  زا  یهورگ  هلمج ، زا  .دندرک  یم  حرطمار  یتالاؤسو  دندروآ  یم  يور  مالسا  زکرم  هب 
دوخ ربماـیپ  هفیلخ  امـش  هک  نونکا  .دنتـسه  اـهنآ  تّما  ِنیرتدنمـشناد  ناربماـیپ ، نانیـشناج  هک  میناوخ  یم  نینچ  تاروـت  رد  : دـنتفگ

وا تخاسن ; عناق  ار  هورگ  نآ  هک  تفگ  یخساپ  رکبوبا  نیمز ؟ رد  ای  تساهنامـسآ  رد  ایآ.تساجک  رد  ادخ  هک  دیهد  خساپ  دیتسه 
ادخ زا  یلاخ  نیمز  دیاب  تروص  نیا  رد  : تفگو دیدرگ  وربور  يدوهی  دنمـشناد  داقتنا  اب  هک  دـش  لئاق  شرع  رد  یناکم  ادـخ  يارب 

ار یمالسا  هعماج  يوربآو  دیسر  مالسا  داد  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  ساّسح  هظحل  نیا  رد  دشاب !
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ناکَم ِّلُک  ِیف  َوُهَف  ٌناکَم  ُهیوْحَی  ْنَأ  َّلَج  َُهل ;  َْنیَأ  الَف  َْنیَألا  َنَّیَأ  َهّللا  َّنِإ  : » تفگ خساپ  نینچ  دوخ  راوتـسا  قطنم  اب  ماما  .درک  تنایص 
هک تسا  نآ  زا  رتالاب  واو  دـیرفآ  دـنوادخ  ار  اهناکم  ( 2  «ِ) ِهرِیبْدـَت ْنِم  ٌءْیَـش  ُولْخَی  اهِیف َو ال  اِمب  ًاْملِع  ُطیُحی.هَرَواُجمال  هَّساـمُم َو  ِْریَِغب 

یملع هطاحا  زیچ  همه  رب  وا  .درادن  یترواجمو  سامت  يدوجوم  اب  زگره  یلو  تسه ، اج  همه  رد  وا  .دـنریگ  ارف  اروا  دـنناوتب  اهناکم 
.تسین نوریب  وا  ریبدت  ورملق  زا  يزیچو  دراد 

--------------------------

.فجن ط  ص 123 ، ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

ص 107. یگنس ، پاچ  دیفم ، داشرا   . 2

هحفص 294 -------------------------- 

درک لالدتـسا  ناـکم ، رد  ندوـب  طاـحم  زا  ادـخ  یگتـساریپ  رب  ناـهرب ، نیرتنـشور  هب  خـساپ ، نیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح 
ماقم يارب  وا  یگتسیاشو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راتفگ  تیناّقح  هب  رایتخا  یب  يو  هک  دومرف  بّجعت  قرغ  نانچنآ  ار  يدوهی  دنمـشنادو 

هبو درک  هدافتـسا  دیحوت  ناهرب  زا  ...دیرفآ ) دـنوادخ  ار  اهناکم   ) دوخ تسخن  ترابع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  فارتعا  تفالخ 
.درک یفن  ادخ  يارب  ار  یناکم  عون  ره  تسوا ، قولخم  تسه  هچره  وا  زا  ریغو  تسین  ادخ  زج  یتاّذلاب  میدـق  ناهج  رد  هکنیا  مکح 

زاو تسوا  قولخم  تسه  ناهج  رد  هجره  هک  یتروص  رد  دشاب ، هارمه  وا  دوجو  اب  تسخن  زا  دیاب  دشاب  هتـشاد  ناکم  ادخ  رگا  اریز 
نیا دوش ، ضرف  یناکم  ادخ  يارب  رگا  رتنـشور ، ترابع  هب  .دشاب  هارمه  وا  ِتاذ  اب  دناوت  یمن  يزیچ  ور ، نیا  زاو  اهناکم  مامت  هلمج 

یتسه هصرع  رد  هکنیاو  دیحوت  ناهرب  اب  لّوا  ضرف  .دوش  هدرمش  وا  قولخم  ایو  دشاب  میدق  ادخ  تاذ  دننام  دیاب  ناکم 
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يزاین وا  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  تسادخ ، قولخم  یضرف  یناکم  هکنیا  مکح  هب  مّود ، ضرفو  تسین  راگزاس  تسین  ادخ  زج  یمیدق 
مّود ترابع  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  .دیرفآ  ار  نآ  سپـسو  تشادـن  دوجو  ناکم  نیاو  دوب  دـنوادخ  اریز  درادـن ، ناکم  هب 

هک تسا  نیا  نآو  درک  هیکت  ادخ  تافـص  زا  یکی  رب  دشاب ) رواجمو  سامم  يزیچ  اب  هکنیا  نودب  تسه  اج  همه  رد  وا   ) دوخ مالک 
مکح هبو  دـشاب ، هتـشاد  یملع  هطاحا  زیچ  همه  ربو  دـشاب  اج  همه  رد  هک  تسا  نیا  ندوب  یهانتمان  همزالو  تسا  یهاـنتمان  دوجو  وا 

رب هاوگ  زغم  رپو  هاتوک  تارابع  نیا  ایآ  .دریگ  یمن  رارق  يزیچ  ترواجم  ردو  درادن  يدوجوم  اب  یحطـس  سامت  تسین  مسج  هکنیا 
هیلع  ) ماـما هک  تسا  هدوـبن  دروـم  اـهنت  نیا  هّتبلا  تسین ؟ یهلا  مـلع  زا  وا  يریگ  هرهبو  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ترـضح  هدرتـسگ  مـلع 

تفالخ نارود  ردو  رگید  هفیلخ  ود  دـهع  رد  هکلب  هتفگ ، نخـس  ادـخ  تافـص  هراب  رد  دوهی  نادنمـشناد  راـبحا و  ربارب  رد  مالـسلا )
.تسا هتفگ  نخس  نانآ  اب  اهراب  زین  شیوخ 

هحفص 295 -------------------------- 

ترضح نآ  نانخـس  حرـش  هک  تسا  هدرک  لقن  دوهی  رابحا  زا  نت  لهچ  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هرکاذم  تروص  یناهفـصا  میعنوبا 
دارفا اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ثحب  هویـش  ( 1) .دجنگ یمن  رـصتخم  نیا  ردو  دراد  لقتـسم  يا  هلاسر  فیلأت  هب  زاین  هرظانم  نیا  رد 

ار بلطم  یلیثمتو  هیبشت  اـب  ًاـنایحاو  درک  یم  هیکت  ناـهرب  نیرتـقیقد  هب  یهاـگ  .تشاد  ناـنآ  یهاـگآو  تاـمولعم  نازیم  هب  یگتـسب 
یحیسم دنمشناد  هب  هدننک  عناق  خساپ  .تخاس  یم  نشور 

زا یهورگ  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دیوگ : یم  ناملس 
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یلع روضح  هب  ار  نانآ  هفیلخ.دـندرک  حرطم  یتالاؤس  هفیلخ  روضح  ردو  دـندش  هنیدـم  دراو  فقـسا  کـی  یتسرپرـس  هب  نایحیـسم 
نیا يور  دیـسرپ : سپـسو  تخورفارب  یـشتآ  ماما  .تساجک  ادخ  هک  دوب  نیا  ماما  زا  نانآ  تالاؤس  زا  یکی  .داتـسرف  مالـسلا ) هیلع  )

: دومرف ماـما  .درادـن  ورو  تشپ  زگره  شتآو  تسا  بوسحم  نآ  يور  نآ ، فارطا  همه  تفگ : یحیـسم  دنمـشناد  ؟ تساـجک شتآ 
ورو تشپ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  تسین ، نآ  هیبش  زگره  هک  نآ ، قلاخ  تسین ، یصاخ  فرط  تسادخ  عونصم  هک  یـشتآ  يارب  رگا 

وا زاو  یفخم  وا  رب  يزیچو  تسادـخ  يورو  هجو  فرط  نآ  ینک  ور  فرط  ره  هـبو  تسادـخ  ِنآ  زا  برغمو  قرـشم  دـشاب ; هتـشاد 
، درک یم  کمک  ار  هفیلخ  هجیتن  ردو  ناناملـسمو  مالـسا  یتدـیقعو ، يرکف  لئاسم  رد  اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ( 2) .تسین ناهنپ 
زا یـصخش  یتقو  هک  ناـنچ  .دیـسر  یم  وا  داد  هب  دـنام  یم  زجاـع  نآرق  ياـه  هژاوو  تادرفم  ریـسفت  رد  هفیلخ  هک  زین  یهاـگ  هکلب 

« ّبَأ  » ظفل ینعم  رکبوبا 

--------------------------

ص 72. ج1 ، ءایلوألا ، هیلح  .ك.ر   . 1

ص 96. ، 1369 فجن ، ط  نینمؤملا ، ریما  ءاضق   . 2

هحفص 296 -------------------------- 

مالک یهاگآ  نودب  رگا  مورب  اجک  هب  : تفگ یم  ّریحت  لامک  اب  يو  درک ، لاؤس  ( 1 ( ) ْمُکِماْعنَأل ْمَُکل َو  ًاعاتَم  ًّابَأَو  ًهَهِکافَو   ) هیآ رد  ار 
رد ّبا  ظفل  هکنیا  ( 2) .تسا هایگو  فلع  نامه  ّبا ، زا  دوصقم  دومرف : دیسر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ربخ  نوچ  .منک  ریـسفت  ار  ادخ 
یم هلـصافالب  ًّابَأَو ) ًهَهِکاـفَو   ) هیآ زا  سپ  اریز  دراد ، دوجو  نآ  رب  نشور  هاوگ  هیآ  دوخ  رد  تسا  فلعو  هاـیگ  ینعم  هب  یبرع  ناـبز 

هچنآ.تسامش تاناویحو  امش  عّتمت  هیام  ود ، نیا  ینعی : ْمُکِماْعنَألَو .) ْمَُکل  ًاعاتَم  :) دیامرف
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فلعو هایگ  ًاعطق  هک  تسا  ّبا »   » تسا ناویح  تایحو  تّذل  هیام  هچنآو  تسا  ههکاف »  » نامه دشاب  عّتمت  هیام  ناسنا  يارب  دناوت  یم 
راوخبارش درم  کی  هراب  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  يرواد  .دوب  دهاوخ  ارحص 

نید عورفو  ماکحا  رد  هکلب  تسج ، یم  دادمتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  زا  نآرق  میهافم  زا  یهاگآ  بسک  رد  اـهنت  هن  لّوا  هفیلخ 
يراوخبارـش ّدح  ات  دـندروآ  هفیلخ  دزن  هب  نارومأم  هدروخ  بارـش  هک  ار  يدرم  .درک  یم  زارد  ترـضح  نآ  يوس  هب  زاین  تسد  زین 

ار بارـش  ماگنه  نآ  ات  هک  هتفای  شرورپ  یهورگ  نایم  ردو  هدوبن  هاگآ  بارـش  میرحت  زا  هک  درک  اـعّدا  يو  .دزاـس  يراـج  وا  يارب 
وا زا  ار  لکشم  ّلحو  درک  مالسلا ) هیلع   ) یلع روضح  هناور  ار  یسک  ًاروف  .دنام  ّریحتم  دوخ  فیلکت  رد  هفیلخ  .دنا  هتسناد  یم  لالح 

نانآ زاو  دنربب  راصناو  نیرجاهم  سلاجم  هبو  دـنریگب  ار  راوخبارـش  درف  نیا  تسد  قثوم  دارفا  زا  رفن  ود  دـیاب  دومرف : ماما  .تساوخ 
درم نیا  يارب  ار  بارش  میرحت  هیآ  نونکات  ایآ  هک  دنسرپب 

--------------------------

.دشاب ناتنایاپ  راهچو  امش  عّتمت  هیام  ات  میدنایور  ار  ّباو  هویمو  تایآ 31 و32: سبع ، هروس   . 1

داشرا ص 106. ج6،ص 317 ، روثنملا ، ردلا   . 2

هحفص 297 -------------------------- 

يراج وارب  ار  یهلاّدح  دیاب  دنا  هدرک  توالت  درم  نیا  رب  ار  بارـش  میرحت  هیآ  هک  دنداد  تداهـش  نانآ  رگا  .هن  ای  دنا  هدرک  توالت 
يوریپ مالسلا ) هیلع   ) ماما روتـسد  زا  هفیلخ  .تخاس  اهر  سپـسو  دنزن  بارـش  هب  بل  هدنیآ  رد  هک  داد  هبوت  ار  وا  دیاب  هن ، رگاو  درک 

افلخ تفالخ  نارود  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  تسرد  ( 1) .دش دازآ  درم  نآ  ماجنارسو  درک 
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هک تسا  هدمآ  خیرات  رد  .درکن  یلاخ  هناش  نید  میرح  زا  عافدو  مالـسا  هراب  رد  هاگ  چیه  یلو  تفریذـپن ، یتیلوئـسمو  درک  توکس 
دوجومو تایح  هشیر  _ 1 دش : ایوج  وا  زا  ار  نآرق  رظنودیسرپ  رکبوبا  زا  ریز  حرـش  هب  ار  یبلاطم  نایدوهی ) ياوشیپ   ) تولاجلا سأر 

تـسا ندـش  دایزو  مک  لاـح  رد  هتـسویپ  هک  يزیچ  _ 3 تسیچ ؟ تسا  هتفگ  نخـس  يا  هنوـگ  هـب  هـک  يداـمج  _ 2 تسیچ ؟ هدـنز 
، هدمآ رد  نخـس  هب  هک  يدامج  ( 2) .تسا بآ  نآرق ، رظن  زا  تایح  هشیر  دومرف : دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  ربخ  نوچ  تسیچ ؟

بـش تسا  ندش  دایزو  مک  لاح  رد  هتـسویپ  هک  يزیچو  ( 3) .دـندرک زاربا  ادـخ  نامرف  زا  ار  دوخ  تعاطا  هک  تسا  نامـسآو  نیمز 
نآرق زا  یتایآ  هب  دوخ  نخـس  تابثا  يارب  ًالومعم  ماما  تسا  راکـشآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانخـس  نیا  زا  هک  ناـنچ  ( 4) .تسا زورو 

(5) .دوزفا یم  وا  نخس  يراوتسا  رب  نیاو  درک  یم  دانتسا 

--------------------------

ص 489. ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 106 ; دیفم ، داشرا  ثیدح 16 ; ج2 ، یفاک ،  . 1

.میدیرفآ ار  يا  هدنز  دوجوم  ره  بآزا  ینعی : (30: ءایبنا (.) ٌّیح ءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو   . ) 2

ای تبغر  يور  زا  تـفگ  نـیمزو  نامـسآ  هـب  ینعی : ; 11: ّتلـصف (. ) َنیِعئاط اْنیَتَا  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاـعْوَط  اـِیْتئا  هضرـِألل  اـَهل َو  َلاـقَف   . ) 3
.مییادخ نامرف  عیطم  تبغر  لامک  اب  دنتفگ  .دیشاب  ادخ  نامرف  هب  تهارک 

.بش رد  ار  زورو  دنک  یم  لخاد  زور  رد  ار  بش  ینعی : ( 29: نامقل (. ) ِْلیَّللا ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی   . ) 4

ص 224. ج40 ، راونألا ، راحب   . 5

هحفص 299 هحفص 298 --------------------------  -------------------------- 

مهد لصف 

مهد لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح 

مّود هفیلخ  یسایس  ياه  هرواشمو 

شرتسگ
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ربمایپ صوصنم  ّیـصو  ار  دوخ  يو  هچرگ  ور ، نیا  زا  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  گرزب  فدـه  ناناملـسم  ناـیک  ظـفحو  مالـسا 
راـک رد  يا  هرگ  تـقو  ره  فـصولا  عـم  دوـب ، زرحم  نارگید  رب  وا  يرتربو  یگتـسیاشو  تـسناد  یم  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  )
مّود هفیلخ  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  مینیب  یم  تهج  نیا  هب.دوشگ  یم  ار  نآ  دوخ  دنلب  رظنو  ذـفان  رکف  اب  داتفا  یم  تفالخ 

ییامنهار زا  رمع  هک  يدراوم  زا  یخرب  هب  کنیا  .دوب  وا  یعامتجاو  یملعو  یـسایس  تالکـشم  زا  يرایـسب  ياشگهرگو  رواـشم  زین 
ناریا حتف  رد  تروشم  مینک : یم  هراشا  تسا  هدرک  هدافتسا  یسایس  لئاسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

يزوریپ هب  ماجنارـس  هـک  داد  خر  ناریا  شتراو  مالـسا  هاپـس  ناـیم  یتخـس  دربـن  هیـسداق »  » نیمزرـس رد  يرجه  مهدراـهچ  لاـس  رد 
ذوفن ریز  هب  قارع  رـسارس.دندیسر  لـتق  هب  شنایرکـشل  زا  یهورگو  ناریا  ياوق  لـک  هدـنامرف  داز  خّرف  متـسرو  دـیماجنا  ناناملـسم 

هاپس نارسو  تفرگ  رارق  ناناملـسم  فرـصت  رد  دوب ، یناساس  ناهاش  تموکحّرقم  هک  نئادمو ، دمآ  رد  ناناملـسم  یماظنو  یـسایس 
دنک يورـشیپ  مک  مک  مالـسا  هاپـس  هک  دنتـشاد  نآ  میب  ناریا  یماظن  نارـسو  نارواشم  .دـندرک  ینیـشن  بقع  روشک  لخاد  هب  ناریا 

درگدزی كانرطخ ، هلمح  نیا  اب  هلباقم  يارب  .دروآ  رد  دوخ  فّرصت  هب  ار  روشک  رسارسو 

هحفص 300 -------------------------- 

دنریگب ار  هلمح  عون  ره  ولج  ات  داد  بیترت  نازوریف  یهدـنامرف  هب  رفن  رازه  هاجنپو  دـصکی  زا  لکـشتم  یهاپـس  ناریا ، هاـشداپ  مّوس ،
هک رـسای ،) راّمع  یلقن  هبو   ) مالـسا ياوق  ّلک  هدـنامرف  صاـّقو  دعـس  .دـننک  زاـغآ  ار  هلمح  دوخ ، عضو ، ندوب  دـعاسم  تروص  ردو 

ار واو  تشون  رمع  هب  يا  همان  تشاد ، رایتخا  رد  ار  هفوک  تموکح 
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نانآ دَرَوآ  هلمح  نانآ  رب  نمـشد  هکنآ  زا  شیپو  دـنک  زاغآ  ار  دربن  هک  تسا  هداـمآ  هفوک  هاپـس  هک  دوزفاو  تخاـس  هاـگآ  عضو  زا 
یم هک  دوخ ، میمـصت  زا  ار  نانآو  درک  عمج  ار  هباحـص  نارـسو  تفر  دجـسم  هب  هفیلخ  .دـننک  عورـش  ار  دربن  نمـشد  باـعرا  يارب 

هاـگآ دریگب ، تسد  هب  ار  هاپـس  يربـهر  هطقن  نآ  زاو  دـیآ  دورف  هفوکو  هرـصب  ناـیم  يا  هقطنم  ردو  دـیوگ  كرت  ار  هنیدـم  دـهاوخ 
مامـشتسا نآ  زا  یبوخ  هب  ّقلمت  يوب  هک  تفگ  ینانخـسو  درک  قیوشت  راک  نیا  رب  ار  هفیلخو  تساخرب  هحلط  ماگنه  نیا  رد  .تخاس 

ود نآ  یگمه  هک  سیونب  نمیو  ماش  هاپس  هب  هک  دوزفا  هکلب  درک  قیوشت  هنیدم  كرت  هب  ار  هفیلخ  اهنت  هنو  تساخرب  نامثع  .دش  یم 
( مالـسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  عقوم  نیا  رد  .يوش  وربور  نمـشد  اب  یناوتب  هوبنا  عمج  نیا  اـب  وتو  دـندنویپب  وت  هبو  دـننک  كرت  ار  هطقن 

شترا زا  دیابن  تسا  هدمآرد  ناناملـسم  فّرـصت  هب  ًادـیدجو  تمحز  هب  هک  ینیمزرـس  دومرفو : درک  داقتنا  رظن  ود  ره  زاو  تساخرب 
لاغشا ار  ماش  مور  شتراو  نمی  هشبح  هاپـس  تسا  نکمم  یناوخارف ، قطانم  نآ  زا  ار  ماشو  نمی  ِناناملـسم  رگا  .دنامب  یلاخ  مالـسا 

نیا زا  فارطا  بارعا  ییوگ ، كرت  ار  هنیدـم  رگا  .دـننیبب  همدـص  دـنراد  تماقا  ماشو  نمی  رد  هک  ناملـسم  نانزو  نادـنزرفو  دـننک 
ياورناـمرف .يور  یم  نآ  لابقتـسا  هب  هک  تسا  يا  هنتف  ررـض  زا  رتـشیب  نآ  ررـض  هک  دـننک  یم  اـپرب  يا  هنتف  هدرک  هدافتـسا  تصرف 

.دنشاپ یم  مه  زا  اه  هرهم  دلسگب  مه  زا  هتشر  رگا  .دهد  یم  دنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  هک  تساه  هرهم  هتشر  دننام  روشک 

--------------------------
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هحفص 301

، شاب ایـسآ  طسو  هلیم  دـننام  وت  .دنراپـسب  دـنراد  هک  یناـمیا  تهج  هب  ناناملـسم  تسا ، مالـسا  هاپـس  ّتلق  ببـس  هب  وت  ینارگن  رگا 
یم دوخ  اـب  اریز  دوش ، یم  نانمـشد  تأرج  هیاـم  ههبج  رد  وت  تکرـش  .روآ  رد  تکرح  هب  مالـسا  هابـس  هلیـسو  هب  ار  دربـن  يایـسآو 

فرطرب ناشتالکشم  دنرادرب  نایم  زا  ار  وا  رگاو  دنرادن  ییاوشیپ  وت  زج  هب  ناناملسمو  یتسه  مالـسا  ياوشیپ  هناگی  وت  هک  دنـشیدنا 
هیلع  ) ماما نانخس  ندینـش  زا  سپ  هفیلخ  ( 1) .دزاس یم  نادـنچود  يزوریپ  بسکو  گنج  رب  ار  نانآ  صرح  هشیدـنا ، نیاو  دوش  یم 
تیب حتف  رد  تروشم  ( 2) .منک يوریپ  وا  يأر  زا  هک  مراد  تسود  نمو  تسا  یلع  يأر  يأر ، : تفگو دش  فرصنم  نتفر  زا  مالسلا )

سدقملا

هک دوب  هام  کی  ناناملـسم  .دومن  يوریپ  ترـضح  نآ  رظن  زاو  درک  تروشم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  رمع  زین  سدـقملا  تیب  حـتف  رد 
ذاعمو حاّرج  هدیبعوبا  مالسا  ياوق  ناهدنامرف  .دننک  يورـشیپ  سدقملا  تیب  يوس  هب  هک  دنتـشاد  میمـصتو  دندوب  هدرک  حتف  ار  ماش 

نانچ هدیبعوبا  .سرپب  سدـقملا  تیب  يوس  هب  يورـشیپ  هراب  ردو  سیونب  هفیلخ  هب  يا  همان  : تفگ هدـیبعوبا  هب  ذاعم  .دـندوب  لبج  نب 
هاپس هدنامرف  هب  هک  درک  قیوشت  ار  رمع  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تساوخ  يأر  نانآ  زاو  درک  تئارق  ناناملـسم  يارب  ار  همان  هفیلخ  .درک 

نئمطمو دوش  لخاد  رـصیق  نیمزرـس  هبو  دتـسیان  زاب  يورـشیپ  زا  نآ  حتف  زا  سپو  دنک  يورـشیپ  سدقملا  تیب  يوس  هب  هک  دسیونب 
تساوخ ذغاکو  ملق  ًاروف  هفیلخ  .تسا  هداد  ربخ  يزوریپ  نیازا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو تسوا  ِنآ  زا  يزوریپ  هک  دشاب 

يورشیپو دربن  همادا  هب  ار  واو  تشون  هدیبعوبا  هب  يا  همانو 
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تراشب ام  هب  ربمایپ  يومع  رسپ  هک  دوزفاو  درک  قیوشت  سّدقملا  تیب  يوس  هب 

--------------------------

ص ج7 ، ریثک ، نبا  خـیرات  ص 3 ; ج3 ، لماک ، خـیرات  ; 237 ص 238 _ ج4 ، يربط ، خـیرات  هبطخ 144 ; هدـبع ، هغالبلا  جـهن   . 1
.یناپمک ط  ص 501 ، ج9 ، راونألا ، راحب  ; 107

ص ج7 ، ریثک ، نبا  خـیرات  ص 3 ; ج3 ، لماک ، خـیرات  ; 237 ص 238 _ ج4 ، يربط ، خـیرات  هبطخ 144 ; هدـبع ، هغالبلا  جـهن   . 2
.یناپمک ط  ص 501 ، ج9 ، راونألا ، راحب  ; 107

هحفص 302 -------------------------- 

مالسا خیرات  أدبم  نییعت  ( 1) .دش دهاوخ  حتف  وت  تسد  هب  سدقملا  تیب  هک  داد 

أدـبم مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ّتلم  يارب.دجنـس  یم  نآ  اب  ار  عیاقو  ثداوح و  مامت  هک  دراد  خـیرات  أدـبم  دوخ  يارب  یلیـصا  ّتلم  ره 
أدبم دوخ  يارب  اهتلم  زا  یخرب.تفر  یم  رامش  هب  خیرات  أدبم  لیفلا » ماع   » مالسا زا  لبق  برع  ياربو  تسا  ترضح  نآ  دالیم  خیرات 

ات ....و  ابو  لاس  گنج ، لاس  یطحق ، لاس  دننام  دنجنـس ، یم  يریگمـشچ  هثداح  اب  ار  ثداوح  رگید  یخربو  دـنراد  یمومع  خـیرات 
، نآ ربانب  ار  یتلود  رتافدو  اهداد  رارقو  اـه  هماـن  هک  دـندوب  یناـگمه  یخیراـت  أدـبم  کـی  دـقاف  ناناملـسم  رمع  تفـالخ  مّوس  لاـس 

هتشون هام  نآ  رد  همان  هک  دوب  یهام  مان  نّمضتم  اهنتو  دش  یم  هتشون  یماظن  نارـس  يارب  هک  ییاه  همان  اسب  هچ  .دننک  يراذگخیرات 
یم داجیا  همان  هدـنریگ  يارب  مه  یتالکـشم  دوب ، مالـسا  ماظن  رد  هک  یـصقن  رب  هوالع  راک ، نیا.دوب  لاس  خـیرات  دـقافو  تسا  هدـش 

خیرات دیق  مدعو  هار  يرود  ببس  هب  واو ، دیسر  یم  تقو  ِمکاح  ایو  یماظن  هدنامرف  تسد  هب  ضقانتم  روتـسد  ود  اسب  هچ  اریز  درک ،
تسناد یمن  اه ، همان  رد 
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.دروآ درِگ  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هباحص  مالسا ، خیرات  أدبم  نییعت  يارب  هفیلخ  .تسا  هدش  هتـشون  رتولج  کی  مادک 
یخربو دنهد  رارق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دالیم  ار  خیرات  أدـبم  هک  دـنداد  رظن  یخرب  .دـنداد  يرظن  کیره  نانآ 
ربماـیپ هک  يزور  هک  داد  رظن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـیم  نیا  رد  .دوش  هدرمـش  خـیرات  أدـبم  ربماـیپ  ثعبم  هک  دـندرک  داهنـشیپ  رگید 

نایم زا  رمع  .دشاب  مالـسا  خیرات  أدبم  داهن  ماگ  مالـسا  نیمزرـس  هبو  تفگ  كرت  ار  كرـش  نیمزرـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
همان مامت  زور  نآ  زاو  داد  رارق  خیرات  أدبم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجهو  دیدنـسپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رظن  ءارآ ،

دانساو اه 

--------------------------

.ق _. 1368ه رصم ، ط  ص 15 ، ج2 ، يومح ، نیدلا  یقت  شراگن  فرطتسملا ، هیشاح  رد  قاروألا ، هرمث   . 1

هحفص 303 -------------------------- 

هثداـح ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ثعبم  اـی  دـالیم  هک  تسا  تسرد  يرآ ، ( 1) .دـش هتـشون  يرجه  لاس  هب  یتلود  رتاـفدو 
زور دوبن و  مالـسا  زا  يربـخ  ربماـیپ ، دـالیم  زور  تسا ; هتـشادن  يریگمـشچ  شـشخرد  مالـسا  زور ، ود  نیا  رد  یلو  تسا ، یگرزب 

تموکح يراذگ  هیاپ  زورو  رفک  رب  نانآ  يزوریپو  ناناملسم  تردق  زاغآرس  ترجه ، زور  یلو.تشادن  ینایکو  ماظن  مالسا  ثعبم ،
یمالسا نطو  ناناملـسم  ياربو  تفگ  كرت  ار  كرـش  نیمزرـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  تسا  يزور  تسا ; مالـسا 

مّود هفیلخ  رصع  رد  اوتف  عجرم  هناگی  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .دروآ  دیدپ 

اب ناناملـسم  هک  دش  ببـس  نوگانوگ  للمو  ماوقا  نایم  رد  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  مالـسا ، شرتسگ 
هک دنوش  ور  هب  ور  روهظون  ثداوح  هتشر  کی 
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هک یثیداحاو  تسا  دودحم  عورفو  ماکحا  هب  طوبرم  تایآ  اریز.دوب  هدشن  دراو  یمارگ  ربمایپ  ثیداحا  ادـخ و  باتک  رد  اهنآ  مکح 
.درک یمن  زواجت  ثیدح  دص  راهچ  زا  دوب  تّما  رایتخا  رد  تامّرحمو  تابجاو  هراب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا 

یتالکـشم اب  تسا  هدشن  دراو  اهنآ  هراب  رد  يوبن  ثیدـحو  ینآرق  ّصن  هک  لئاسم  زا  يرایـسب  ّلح  رد  ناناملـسم  تهج ، نیا  زا  ( 2)
هدافتسا ابو  دننک  لمع  شیوخ  يأرو  لقع  هب  لئاسم  زا  هتشر  نیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  تالکشم ، نیا  .دندش  یم  هجاوم 

.دننک نییعت  ار  هثداح  مکح  حیحصان ، ياهرایعم  زا 

--------------------------

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 244 ; ج5 ، لاّمعلا ، زنک  ص 253 ; ج2 ، يربط ، خیرات  ص 123 ; ج1 ، یبوقعی ، خیرات   . 1
.رصم پاچ  ص 113 ، ج3 ،

عومجم هک  دنک  یم  حیرـصت  هحفـص 225 ،) مّود ، پاچ  ) يدّـمحملا یحولا  دوخ ، سیفن  باتکر  د  رانملا ، ّفلؤم  اـضر ، دیـشر   . 2
زواجت ثیدـح  دـص  راهچ  زا  تارّرکم ، فذـح  زا  سپ  تسام ، تسد  رد  عورفو  ماکحا  صوصخ  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یثیداـحا 

هک یثیداحا  نیاربانب ، .تسا  فیعـض  تسا  هتفر  نایم  زا  سپـسو  هدوب  رادـقم  نیا  زا  شیب  يّوبن  ثیداحا  هکنیا  لاـمتحاو  دـنک  یمن 
.دوب نآ  زا  شیب  یکدنا  ای  دودح  نیمه  دوب  تّما  رایتخا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ 

هحفص 304 -------------------------- 

رظن زا  ار  تاعوضوم  تنـسو ، باـتک  زا  یعطق  ِیعرـش  لـیلد  هب  دانتـسا  ياـج  هب  ناـنآ ، .دـندیمان  یم  يأر » باحـصا   » ار هورگ  نیا 
هکنیا اب  مّود  هفیلخ  .دنداد  یم  اوتفو  دندرک  یم  نییعت  ار  ادخ  مکح  نامگو  ّنظ  ابو  دندرک  یم  یبایزرا  دسافمو  حلاصم 
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هب تبـسن  اـّما  تسا ، هدـش  طبـض  خـیرات  رد  نآ  دراومو  درک  یم  لـمع  شیوخ  يأر  هب  صوصن ، ربارب  رد  دراوم ، زا  یخرب  رد  دوخ 
ربمایپ ثیداحا  دنتسناوتن  نانآ  .دنربمایپ  ياهتّنس  نانمشد  يأر ، نابحاص  تفگ : یم  نینچ  نانآ  هراب  ردو  دوب  رهم  یب  يأر  باحـصا 

دوخ زاو  مینک  یم  يوریپ  ام  هک  دیـشاب  هاگآ.دندرک  هارمگو  دندش  هارمگ  .دنا  هداد  اوتف  دوخ  يأر  هب  تهج  نیا  زاو  دننک  ظفح  ار 
هارمگو مینز  یم  گنچ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ثیداحا  هب  ام  .میراذگ  یمن  تعدبو  میدرگ  یم  عبات  مینک ;  یمن  عورش 

رثا رب  يدراوم  ردو  درک  یم  لمع  دوخ  يأر  هب  صوصن ، ربارب  رد  يدراوم  رد  مّود  هفیلخ  هک  میدـش  روآ  داـی  هکنیا  اـب  .میوش  یمن 
ترضح ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ملع  باب  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یلو  داد ، یم  رظنو  يأر  دوخ ، شیپ  زا  لیلد ، ندوبن 

هبو یهلا ، ماکحا  ثراوودوب  يوبن  مولع  هنیجنگ  مرکا ، ربمایپ  حیرـصت  هب  نانمؤمریما ، .درک  یم  هعجارم  مالـسلا ،) هیلع   ) ناـنمؤمریما
هک دروم ، اههد  رد  ور ، نیا  زا  .دوبن  ازا و  رتاناد  يدرف  تّما  ناـیم  ردودوب  ملاـع  تشاد  زاـین  نآ  هب  زیخاتـسر  زور  اـت  تّما  هک  هچنآ 
ای تالمج  نیا  وا  نابز  دروو  درک  هدافتـسا  ( مالـسلا هیلع   ) ماما مولع  زا  مّود  هفیلخ  تسا ، هدش  قفوم  نآ  زا  یتمـسق  طبـض  هب  خیرات 

ِینِْقُبت َّمُهّللَا ال   » .دـنیازب ار  یلع  دـننام  هکنیازا  دـنناوتان  نانز  ِبلاـط .» ِیبَأ  ِنب  ِِّیلَع  َلـْثِم  َنْدـِلَی  ْنَأ  ُءاـسِّنلا  ِتَزَجَع  : » دوب اـهنآ  هباـشم 
.دشابن بلاطوبا  دنزرف  نآ  رد  هک  هدم  رارق  یلکشم  ربارب  رد  ارم  ادنوادخ ، ِبلاط .» ِیبَأ  ُنبا  اَهل  َْسَیل  هَلِضْعُِمل 

هحفص 305 -------------------------- 

زا یخرب  هنومن ، يارب  نونکا 
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زین نز  .تسا  هدروآ  هچب  یسورع  زا  سپ  هام  شش  هک  درب  تیاکش  رمع  هب  دوخ  رـسمه  زا  يدرم  .میوش 1 _ یم  روآ  دای  ار  دراوم 
ماما یلو  .دوش  راسگنـس  دـیاب  نز  هک  داد  رظن  هفیلخ.تسا  هتـشادن  يا  هطبار  یـسک  اب  ًالبق  هک  تشاد  یم  راهظا  هتفریذـپ ، ار  بلطم 

يا هیآ  رد  اریز  دروایب ، هچب  هام  شـش  رـس  رب  دناوت  یم  نآرق ، رظن  زا  نز ، هک  تفگو  درک  يریگولج  دح  يارجا  زا  مالـسلا ) هیلع  )
نارود اهنت  رگید ، يا  هیآ  رد  ( 15: فاقحا (. ) ًارْهَش َنُوثَلث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَحَو َو  : ) تسا هدش  نّیعم  هام  یس  يراوخ  ریـشو  يرادراب  نارود 

شـش لمح  تّدم  يارب  مینک  مک  هام  یـس  زا  ار  لاس  ود  رگا  ( 14: نامقل (.) ِْنیَماع ِیف  ُُهلاِصفَو  : ) تسا هدـش  رکذ  لاس  ود  نداد  ریش 
تباث مّود  هفیلخ  هاگداد  رد  _ 2 ( 1 «.) ُرَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  :» تفگ مالسلا ) هیلع   ) ماما قطنم  ندینـش  زا  سپ  رمع  .دنام  یم  یقاب  هام 

رظن مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  درک ، تواضق  ناسکی  هب  نانآ  همه  هراب  رد  هفیلخ  .دنا  هدش  تفع  یفانم  لمع  بکترم  رفن  جنپ  هک  دش 
فلتخم زین  ادـخ  مکحًاـعبط  دـشاب ، فلتخم  ناـنآ  تـالاح  رگا.دوش  قیقحت  ناـنآ  عضو  زا  دـیاب  هک  دومرفو  تسنادـن  بئاـص  ار  وا 

دـص دیاب  ار  یمّوس  درک ، راسگنـس  دـیاب  ار  یمّود  دز ، ندرگ  دـیاب  ار  یکی  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما ، قیقحت زا  سپ  .دوب  دـهاوخ 
نادـند هب  بّجعت  تشگنا  ماما  مکح  فالتخا  زا  هفیلخ  .درک  بدا  دـیاب  ار  یمجنپ  دز ، هنایزات  هاـجنپ  دـیاب  ار  یمراـهچ  دز ، هناـیزات 

لمع هّمذ  ماکحا  هب  هک  تسا  مرتحم  یتقو  ات  رفاک  ناجو  تسا  یّمذ  رفاک  یلّوا  دومرف : ماما  دیسرپ  ار  نآ  ببسو  تفرگ 

--------------------------

رهش نبا  بقانم   . 1
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ص 332. ج40 ، راحب ، ص 496 ; ج1 ، بوشآ ،

هحفص 306 -------------------------- 

مالـسا رد  وا  رفیکو  تسا  هدـش  نصحم  ياـنز  بکترم  یمّود.تسا  نتـشک  وا  يازـس  داـهن  اـپ  ریز  ار  هـّمذ  ماـکحا  یتـقو  اـّما  دـنک ،
تـسا مـالغ  یمراـهچ  .تسا  هناـیزات  دـص  وا  يازجو  هدرک  هدولآ  ار  دوـخ  هک  تسا  يّدرجم  ناوـج  یمّوـس  .تسا  ندرک  راـسگنس 

َابَأ اـی  اـهِیف  َتَسل  هَّمُأ  ِیف  ُتْشِع  ـال  : » تـفگ هـفیلخ  ماـگنه  نـیارد  ( 1) .تـسا هناوـید  یمجنپ.تـسا  دازآ  درف  رفیک  فـصنوا  رفیکو 
یم هار  تشاد  اـپ  هب  ریجنز  هک  یلاـح  رد  یمـالغ  .یـشابن 3 _ ناـیم  نآ  رد  نسحلا  وبا  يا  وـت  هک  مشاـبن  یعمج  ناـیم  رد  ِنَسَْحلا »!

هب ود  ره  دشاب ! هقالط  هس  شنز  دشابن  تسرد  وا  نخس  رگا  تفگ  مادکرهو  دندرک  ادیپ  رظن  فالتخا  نآ  نزو  رـس  رب  رفن  ود.تفر 
رذن یفرط  زا  متسین و  هاگآ  نآ  نزو  زا  نم  : تفگ يو  .دننک  نزو  ات  دنک  زاب  ار  ریجنز  هک  دنتساوخ  وا  زاو  دندمآ  مالغ  بحاص  دزن 
مالغ بحاص  هک  نونکا  : داد رظن  يو.دنروآ  هفیلخدزن  هب  ار  هلأسم  .مهد  هقدـص  نآ  نزو  هب  هکنیا  رگم  منکن  زاب  ار  نآ  هک  ما  هدرک 

دزن ار  هعفارم  هک  دندرک  تساوخرد  هفیلخ  زا  نانآ.دنوش  ادج  دوخ  نانز  زا  صخـش  ود  نآ  دیاب  تسا ، روذـعم  ریجنز  ندرک  زاب  زا 
یگرزب تشط  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .تسا  ناـسآ  ریجنز  نزو  زا  یهاـگآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنربب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

.درک بآ  زا  رپ  ار  تشطو  تسب  نآ  هب  یخنو  دروآ  نییاپ  ار  ریجنز  ماما  سپس  .دتـسیاب  نآ  طسو  رد  هک  تساوخ  مالغ  زاو  دنروایب 
زا نآ  همه  هک  اجنآ  ات  دیشک  الاب  خن  نآ  اب  ار  ریجنز  سپس 
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داد روتـسد  هاگ  نآ  .دیآ  نوریب  بآ  زا  نآ  همه  هک  اجنآ  ات  دنـشک  الاب  خن  نآ  اب  ار  ریجنز  هک  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .دمآ  نوریب  بآ 
نزو نامه  اهنآ ، نزو.دنـشَکب  ار  اه  هراپ  نهآ  : دومرف ماجنارـسو  .دسرب  لّوا  ّدح  هب  تشط  بآ  ات  دننک  رپ  هراپ  نهآ  اب  ار  تشط  هک 

(2) .دش نشور  رفن  هسره  فیلکت  قیرط ، نیا  هب  .تسا  ریجنز 

--------------------------

.188 ثیدح انز ، ماکحا  ص50 ، بیذهت ج10 ، یسوط : خیش   . 1

هیقفلا 3/9. هرضحی  نم ال  قودص :  . 2

هحفص 307 -------------------------- 

درک تقفاوم  طرـش  نیا  هب  واو  دیبلط  بآ  یناپوچ  زا  ریزگان  .درک  هبلغ  وا  رب  تخـس  شطعو  دـش  یبآ  یب  راچد  نابایب  رد  ینز  _ 4
.درک تروـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـب  نز  مکح  هراـب  رد  مّود  هفیلخ  .دراذـگب  ناـپوچ  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  هک  دـهد  بآ  نز  هب  هک 

یم لقن  ًاضعب  هک  نآ ، ریاظنو  ناتساد  نیا  ( 1) .تسین یمکح  رطضم  ربو  هدوب  رطضم  لمع  نیا  باکترا  رد  نز  هک  دومرف  ترـضح 
نآ زا  هفیلخو  تسا  هدـش  دراو  ثیدـحو  نآرق  رد  هک  تسا  مالـسا  یلک  نیناوق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هطاحا  زا  یکاـح  دوش ،
دای اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یلو  درک ، موکحم  ار  وا  هفیلخ  .دوب  هدـش  تّفع  یفاـنم  لـمع  بکترم  يا  هناوید  نز  .تشاد 5 _ تلفغ 

هک تسا  هدش  هتشادرب  هورگ  هس  زا  ملق  هک  تسا  نیا  ثیدحو  درک  هئربت  ار  وا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یثیدح  يروآ 
لاـح ناـمه  رد  ار  وا  هک  داد  روتـسد  هفیلخ  .درک  هاـنگ  هب  فارتعا  يراد  راـب  نز  _ 6 ( 2) .دوش بوخاـت  تسا  هناوید  اـهنآ  زا  یکی 

يارجا زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دننک  راسگنس 
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اب مالـسلا ) هیلع   ) ماما یهاـگ  _ 7 ( 3) .تسوا مِحَر  رد  هک  یکدوکرب  هن  يراد ، ّطلـست  وا  ناـج  رب  وت  : دوـمرفو درک  يریگوـلج  ّدـح 
یعّدمو تسوا  ردام  هک  دـش  نآ  رکنمو  تسج  يّربت  دوخ  دـنزرف  زا  ینز  يزور  .درک  یم  لح  ار  لکـشم  یناور  لوصا  زا  هدافتـسا 

یتبسن نینچ  ببـس  هب  ناوج ، هب  داد  روتـسد  هفیلخ  .تسوا  ردام  يو  هک  تشاد  رارـصا  ناوج  هک  یلاح  رد  تسا ، رکب  زونه  هک  دوب 
دقع رد  ار  يو  هک  تفرگ  رایتخا  وا  ناگتـسبو  نز  زا  ترـضح  نآ  دیـسر ، ( مالـسلا هیلع   ) ماما عالطا  هب  ارجاـم  نوچ  .دـننزب  هناـیزات 

ار نز  نیا  نم  تفگو : درک  ناوج  نامه  هب  ور  ماما  .دـندرک  لیکو  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زین  ناـنآو  دروآ  رد  تساوخ  هک  سکره 
: تفگ ناوج  هبو  داد  رارق  نز  ربارب  رد  دوب  غلبم  نامه  يوتحم  هک  يا  هسیک  سپس  .تسا  مهرِد  وا 480  رهَمو  مدروآ  رد  وت  دقع  رد 

ریگب ار  نز  نیا  تسد 

--------------------------

ص 120. ج6 ، ریدغلا ، ص 81 ; یبقعلا ، رئاخذ  ص 236 ; ج8 ، یقهیب ، ننس   . 1

ص 102. ج6 ، ریدغلا ، ص 95 ; ج2 ، مکاح ، كردتسم   . 2

ص 110. ج6 ، ریدغلا ، ص 80 ; یبقعلا ، رئاخذ   . 3

هحفص 308 -------------------------- 

ِهّللاو وه  ُراّنلا ، َوُه  هّللا ، هّللا ، :» تفگ نخس  نیا  ندینـش  اب  نز  .دشاب  وت  تروصو  رـس  رب  یـسورع  راثآ  هکنیا  رگم  ایم  نم  دزن  رگیدو 
ار دوخ  راکنا  ّتلع  سپـس  .تسا  نم  رـسپ  نیا  مسق  ادـخ  هب  .تسا  شتآ  نایرج  نیا  هجیتن  ادـخ ، هب  هاـنپ  ادـخ ، هب  هاـنپ  : ینعی ِیْنبا »!

(1) .درک وگزاب 

--------------------------

ص 277. ج40 ، راحب ، ص 33 ; ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 1

هحفص 309 -------------------------- 

مهدزای لصف 

مهدزای لصف 

هیواعمو نامثع  یملع  ياهزاین  عفر 

ياهکمک
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یماـحو تسرپرـس  ناونع  هب  يو  هکلب  دوـبن ، رـصحنم  رمعو  رکبوـبا  تفـالخ  نارود  هب  اـفلخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يرکفو  یملع 
مّوس هفیلخ  هلمج ، زا  .درک  یم  فرطرب  تفالخ  فلتخم  ياه  هرود  رد  ار  ناناملسمو  مالسا  یـسایسو  یملع  ياهزاین  نید ، زوسلدو 

هدافتسا مالـسلا ) هیلع   ) ماما تارظن  زا  نامثع  هکنیا  .درب  یم  هرهب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هنایهاد  ياهییامنهارو  دنلب  راکفا  زا  هتـسویپ  زین 
یملع لئاسم  رد  تشاد ، ماما  هب  هک  یـضغبو  توادـع  مامت  اـب  زین ، هیواـعم  هک  تساـجنیا  تفگـش  تسین ; تفگـش  ياـج  درک  یم 
تخاس یم  هناور  ماما  روضح  هب  سانشان  تروص  هب  ار  يدارفاو  درک  یم  زارد  ترـضح  نآ  يوس  هب  زاین  تسد  يرکف  تالکـشمو 

زا ار  نآ  خساپودیسرپ  یم  ار  یبلاطم  هیواعم  زا  مور  ياورنامرف  یهاگ  هلمج ، زا  .دنزومایب  ترضح  نآ  زا  ار  لئاسم  یـضعب  خساپ  ات 
هیلع  ) یلع دزن  هب  ار  يدارفا  درک _  یم  یفرعم  نیملـسم  هفیلخ  ار  شیوـخ  هک  دوـخ _  يوربآ  ظـفح  يارب  هیواـعم.تساوخ ، یم  وا 

هعجارم زا  ییاه  هنومن  اجنیا  رد  .دنراذگب  هیواعم  رایتخا  ردو  دنریگ  ارف  ماما  زا  ار  خـساپ  يا  هنوگ  هب  ات  تشاد  یم  لیـسگ  مالـسلا )
رسمه يدرم  رگا  هک  تسا  نیا  مالـسا  رد  نز  قوقح  هلمج  زا  _ 1 مینک : یم  سکعنمار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  هیواعمو  مّوس  هفیلخ 

قالط ار  دوخ 

هحفص 310 -------------------------- 

ات هک  ییوگ  وت  درب ; یم  ثرا  دوخ  رهوش  زا  رگید  هثرو  نوچمه  نز  درذـگ ، رد  درم  ددرگ  يرپـس  نز  هّدـع  هکنآ  زا  شیپو  دـهد 
راـصنا زا  یکی  دوـب _  نز  ود  ياراد  يدرم  ناـمثع ، تفـالخ  ناـمز  رد  .تسا  رارقرب  ییوشاـنز  دـنویپ  تسا  هدـشن  يرپـس  نز  هّدـع 

، درم اضق  زا.مشاه  ینب  زا  يرگیدو 
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تسا هدشن  يرپس  نم  هّدع  زونه  تفگو : تفر  هفیلخ  دزن  يراصنا  نز.تشذگرد  یتّدم  زا  سپو  تفگ  قالط  ار  دوخ  يراصنا  نز 
نز رگا  : دومرف ترضح.دیناسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما عالطا  هب  ار  نایرجو  دنام  ورف  يرواد  رد  نامثع  .مهاوخ  یم  ار  دوخ  ثاریم  نمو 
هب نامثع  .دربب  ثرا  دوخ  رهوش  زا  دناوت  یم  تسا  هدشن  هدـعاق  راب  هس  شرهوش  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دـنک  دای  دـنگوس  يراصنا 

یلع يرواد  هب  نم  تفگ : يو  .ما  هدادـن  يرظن  هراـب  نیا  رد  نمو  تسا  یلع  تّمع  رـسپ  هب  طوـبرم  يرواد  نیا  تفگ : هیمـشاه  نز 
ياهقف ياواتف  اب  نآ  نتم  هک  رگید ، هنوگ  هب  نّنـست  لها  ناثّدـحم  ار  ناـیرج  نیا  ( 1) .دربب ثراو  دنک  دای  دنگوس  وا  .متسه  یـضار 
یناویح دـناوت  یمن  تسا  هتـسب  مارحا  هرمع  ای  جـح  هضیرف  يادا  يارب  هک  يدرم  _ 2 ( 2) .دنا هدرک  لقن  زین  دـنک ، یمن  قیبطت  هعیش 

(. ًاـمُرُح ُْمْتمُد  اـم  ِّرَْبلا  ُْدیَـص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُحَو  : ) دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دـنک  راکـش  دـنک  یم  یگدـنز  یکـشخ  رد  هکار 
ار یناوـیح  تسین  مرحم  هک  يدرف  رگا  یلو  .تسا  مارح  دـیتسه ، مِرُحم  هک  یلاـح  رد  امـش ، رب  یکـشخ  ناوـیح  راکـش  ( 96: هدئام )

یلع رظن  زا  نآ  رد  مّوس  هفیلخ  هک  تسا  يا  هلئـسم  نامه  نیا  دـنک ؟ هدافتـسا  نآ  تشوگ  زا  دـناوت  یم  مرحم  درف  ایآ  دـنک ، راـکش 
هک یناویح  تشوگ  زا  دناوت  یم  مرحم  هک  دوب  نیا  هفیلخ  رظنًالبق  .درک  يوریپ  مالسلا ) هیلع  )

--------------------------

ص 166. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم   . 1

ص 80. یبقعلا ، رئاخذ  ص 178 ; ج3 ، لاّمعلازنک ، ك.ر :  . 2

هحفص 311 -------------------------- 

تساوخ یمو  دوب  مرحم  زین  وا  دوخ  ًاقاّفتا  .دنک  هدافتسا  تسا  هدرک  راکش  مرحم  ریغ 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشگرب دوخ  رظن  زا  دش  وربور  ماما  تفلاخم  اب  یتقو  اّما  دریذپب ، دـندوب  هداد  بیترت  ییاذـغ  نینچ  وا  يارب  هک  ار  یهورگ  توعد 
هک دوب  رارق  نیدب  ارجام  .تخاس  عناق  ار  وا  هک  درک  لقن  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  ییارجام  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

مرحم ام  : دومرف ترضح  نآ  .دندروآ  ییاذغ  نانچ  هباشم  دوب ، مرحم  هک  یلاح  رد  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  يارب 
رد زین  رفن  هدزاود  درک  لقن  ار  نایرج  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .دنتـسین  مارحا  لاح  رد  هک  دیهدب  يدارفا  هب  ار  اذغ  نیا  .میتسه 

ندروخ زا  اهنت  هن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دوزفا : مالـسلا ) هیلع   ) یلع سپـس  .دنداد  تداهـش  ترـضح  نآ  دـییأت 
یمالسا مّلسم  دیاقع  زا  _ 3 ( 1) .درک یهن  زین  هدـش  راکـش  ناغرم  ای  ناگدـنرپ  مخت  ندروخ  زا  هکلب  ، تشادزاب ار  ام  یتشوگ  نینچ 

ار يرفاک  همجمج  یتدیقع  لصا  نیا  هب  ضارتعا  ناونع  هب  يدرم  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  .تسا  گرم  زا  سپ  رفاک  ندوب  بَّذـعم 
رد دـشاب ، غاد  همجمج  نیا  دـیاب  دزوـس ، یم  شتآ  رد  گرم  زا  سپ  رفاـک  رگا  تفگو : درب  هـفیلخ  دزن  ار  نآو  دروآ  نوریب  ربـق  زا 

.داتـسرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع یپ  ردو  دـنام  زجاع  خـساپ  رد  هفیلخ  منک ! یمن  ترارح  ساسحاو  منز  یم  تسد  نآ  هب  نم  هک  یلاح 
دنروایب ییاز  شتآ  گنـسو  هنز ) شتآ   ) نهآ هک  دومرف  .داد  ضرتعم  هب  روخ  رد  یخـساپ  يا ، هنحـص  داجیااب  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما

یمن ترارح  ساسحاو  مینز  یم  تسد  گنسو  نهآ  هب  دومرف : هاگ  نآ  .درک  نتسج  نآ  زا  يا  هقرج  ات  دز  مه  رب  ار  ود  نآ  سپـسو 
ره هک  یلاحرد  مینک ،
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؟ دشاب نینچ  زین  ربق  رد  رفاک  باذـع  هک  دراد  یعنام  هچ  .دوش  یم  سوملم  ام  رب  یـصاخ  طیارـش  رد  هک  دنتـسه  یترارح  ياراد  ود 
(2 «.) ُناْمثُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  الَْول  :» تفگو دش  لاحشوخ  ماما  خساپ  زا  هفیلخ 

--------------------------

ص 119. ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 53 ; ج3 ، لاّمعلازنک ،  . 1

«. یتأ له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  مان «  هب  یمصاع  باتک  زا  لقن  هب  ریدغلا 8/214   . 2

هحفص 312 -------------------------- 

هک تسا  هدش  يروآ  دای  ار  يا  هناگ  تفه  دراوم  یمالسا  خیراوت  .تسا  هدرک  هعجارم  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  هیواعم  هک  يدراوم  اّما 
هدرک فرطرب  ماما  ملع  هلیسو  هب  ار  شیوخ  یگتسکشرسو  یگدنمرشو  هدرک  زارد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بناج  هب  زاین  تسد  هیواعم 

زا مرادن  شوخ  : تفگ لئاس.سرپب  یلع  زا  ار  عوضوم  نیا  تفگ : هیواعم.دیـسرپ  ار  یبلطم  هیواعم  زا  يدرم  دـیوگ : یم  هنیَذُأ  .تسا 
یلع :» تسا هتفگ  شا  هراب  رد  ربماـیپ  هک  ینک  لاؤس  يدرمزا  يرادـن  شوخ  ارچ  تفگ : يو.مسرپب  وت  زا  مهاوخ  یم  منک ; لاؤس  وا 

یم نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  تالکشم  رمعو  تسین » يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  ناس  هب  نم  هب  تبـسن 
ار نخـس  نیا  : تفگ وا  هب  هیواعم  ردارب  دُرم .» ملعو  هقف  : » تفگ دیـسر  هیواـعم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تداهـش  ربخ  یتقو  ( 1 (؟ داهن

یسک مکح  _ 1 ( 3 :) تسا هدرک  دادمتسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  هیواعم  هک  ار  يدراوم  تسرهف  کنیا  ( 2) .دنونشن وت  زا  ماش  مدرم 
هک هتشک  یلاحرد  ار  وا  هک  تسا  یعّدمو  تسا  هتشک  ار  يدرف  هک  یسک  مکح  .دُرب 2 _ یم  ار  اهنفکو  درک  یم  ربق  شبن  اهتّدم  هک 

.تسا 3_ هدوب  یسنج  لمع  لوغشم  وا  رسمه  اب 
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زا ار  نآ  هک  دـش  یعدـم  يرگیدو  تسوا  لام  سابل  نیا  هک  دروآ  دـهاش  ود  اهنآ  زا  یکی  .دـندرک  فالتخا  یـسابل  هراب  رد  رفن  ود 
هناور هلجح  هب  ار  يرگید  رتخد  وا ، ياـج  هب  سورع ، ردـپ  یلو  تسا ، هدرک  جاودزا  يرتـخد  اـب  يدرم  .تسا 4 _ هدیرخ  یسانشان 

زا ...و  حزقو  سوقو  ناشکهک  هراب  رد  مور  ياورنامرف  هک  یتالاؤس  هتشر  کی  .تسا 5 _ هدرک 

--------------------------

ص 79. یبقعلا ، رئاخذ   . 1

ص 426. ج2 ، باعیتسالا ،  . 2

.316 _ 324 صص ءافلخلاو ، یلع  .ك.ر   . 3

هحفص 313 -------------------------- 

مور ياورنامرف  .دـنک 6 _ تفایرد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  ار  تالاؤس  خـساپ  ات  داتـسرف  قارع  هب  ار  یـسانشان  واو  دوب  هدرک  هیواـعم 
.درک 7_ اهنآ  حیحـص  خساپ  تفایرد  هب  طورـشم  ار  دوخ  يراذگجابو  دیـسرپ  هیواعم  زا  ار  روکذم  دراوم  لیبق  زا  یتالاؤس  ًاددجم 

هیلع  ) ماما زا  ار  نآ  باوج  یـصاخ ، هلیح  اب  صاع ، ورمع  .دیبلط  ار  نآ  خساپودیـسر  هیواعم  هب  مور  رابرد  زا  یلاؤس  مّوس ، راب  يارب 
.درک تفایرد  ( مالسلا

هحفص 315 هحفص 314 --------------------------  -------------------------- 

مهدزاود لصف 

مهدزاود لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  یعامتجا  تامدخ 

یمالـسا هعماج  نوئـش  ریاس  زا  ترـضح  نآ  يریگ  هرانکو  دـعاقت  نارود  تفالخ ، يّدـصت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرادزاـب  نارود 
ياربار اهنآ  ریظن  خـیرات  هک  دـش  قفوم  يرایـسب  یعامتجاو  یملع  تامدـخ  ماـجنا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ترتف ، نیا  رد  هکلب  دوبن ،

نآو هچیرد ، کی  زا  اهنت  نآ  ياهزاینو  لئاسمو  هعماج  هب  هک  دوبن  يدارفا  هلمج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع .تسا  هدرکن  طبـض  نارگید 
مغر هب  ترضح ، نآ  .دنک  بلس  دوخ  زا  ار  دّهعتو  تیلوئسم  عونره  دنتسب  وا  يور  هب  ار  نآ  هچنانچ  هک  درگنب  تفالخ ، هچیرد  مه 

يّدصت زا  هکنآ 
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یلاخ هناش  رگید  تامدخو  فیاظو  ماجنا  زا  ور ، نآ  زاو  دوب  لئاق  یفلتخم  ياهتیلوئـسم  دوخ  يارب  دش ، هتـشاد  زاب  یـسایس  يربهر 
نینمؤملا ریما  تامدخ  ّمها  .دشدراو  تمدـخ  هنحـص  هب  فلتخم  قرط  زا  ( 1 ،) دوخ نادنزرف  هب  بوقعی  هیـصوت  زا  یّـسأت  هب  درکن و 

یملع تاـمجاهت  ربارب  رد  مالـسا  لوصاو  دـیاقع  میرح  زا  عاـفد  فـلا ) دوـب : ریز  رارق  هب  هناـگ  هس  ياـفلخ  هرود  رد  مالـسلا ) هیلع  )
هب راوشد ، لئاسم  رد  تفالخ  هاگتـسد  ییامنهارو  تیادـه  .نانآ ب ) تاهبـش  عفدو  تالاؤس  هب  ییوگخـساپو  اراصنو  دوهی  ياملع 

روما هژیو 

--------------------------

رد کی  زا  رصم  رهش  هب  هک  درک  شرافـس  دوخ  نادنزرف  هب  هیآ 67 ،) فسوی ، هروس   ) میرک نآرق  هدومرف  هب  بوقعی ، ترـضح   . 1
.دنیآ رد  نآ  هب  فلتخم  ياهرد  زا  هکلب  دنوشن ، دراو 

هحفص 316 -------------------------- 

نامیتیو ارقف  هب  قافنا  _ 1 دوش : یم  هراشا  اهنآ  ّمها  هب  ًالیذ  هک  یعامتجا ، تامدخ  ماجنا  .ییاضق ج )

هراب رد  نارّسفم ، قافتا  هب  (، 1 ( ) ًهَِینالَعَو ًاَّرِـس  ِراهَّنلا  َِوْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیذَّلَا  ) هیآ هک  دوش  يروآ  دای  تسا  یفاک  دروم  نیا  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع عضو  رگناـیب  هیآ  نیا  هچرگ  .تسا  هدـش  لزاـن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
درک یم  يریگتسد  نادنمتسمو  نامیتی  زا  هتسویپ  ترـضح  نآو  تشاد  همادا  زین  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  عضو  نیا  یلو  تسا ، ملـسو )

یمالـسا خـیراوت  رد  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  دـهاوش  .تفرگن  مارآ  يا  هظحل  ارقف  هب  قافنا  زا  رمع  نایاپ  ات  وا  نابرهمو  گرزب  حورو 
ناگدرب ندرک  دازآ  .دش 2 _ دهاوخ  مالک  هلاطا  هیام  اهنآ  رکذ  هک  تسا  روکذم 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زا  .تسا  مالسا  رد  دّکؤم  تاّبحتسم  زا  ناگدرب  نتخاس  دازآ 
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سکره ( 2 «.) راّنلا َنِم  َُهل  ًاوْضُع  وْضُع  ِّلُِکب  ُراـّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُهّللا  َقتْعَأ  ًاـنِمُْؤم  ًادـْبَع  َقَتْعَأ  ْنَم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ملـسو ) هلآو 
مّنهج شتآ  زا  ار  هدننک  دازآ  صخـش  زا  يوضع  هدنب ، نآ  زا  يوضع  ره  ربارب  رد  راّبج ، زیزع  دـنوادخ  دزاس ، دازآ  ار  ینمؤم  هدـنب 

جنرتسد لصاحزا  دـش  قفومو  دوب  ماگـشیپ  لیاضفو ، تامدـخ  ریاس  نوچمه  زین ، هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دزاس  یم  دازآ 
: تسا هدومرف  هداد ، یهاوگ  تقیقح  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دزاس  دازآو  درخب  ار  هدنب  رازه  لاملا ) تیب  زا  هنو  ) دوخ

--------------------------

.دننک یم  قافنا  راکشآو  ناهنپو  زورو  بش  ارقف ) هار  رد   ) ار دوخ  لاوما  هک  یناسک  هیآ 274: هرقب ، هروس   . 1

ص 181. ج2 ، یفاک ، هضور   . 2

هحفص 317 -------------------------- 

يراکتخرد يزرواشک و  _ 3 ( 1  «.) ِهِدَی ِّدَک  ْنِم  كُولْمَم  َْفلَأ  َقَتْعَأ  ًاِّیلَع  َّنِإ  »

تامدخ زا  يرایسب  ترضح  نآ  .دوب  يراکتخردو  يزرواشک  نآ ، زا  سپو  تلاسر  رـصع  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لغاشم  زا  یکی 
هیلع  ) قداص ماما  .درک  فقو  دوب  هدرک  دابآ  دوخ  هک  زین  ار  يدایز  كالما  هوالع ، هب  .داد  یم  ماجنا  قیرط  نیا  زا  ار  دوخ  تاقافناو 

ياهتمعنو دز  یم  لیب  ناـنمؤم  ریما  ( 2 «.) َنیِضَرَألا ُجِرْخَتْـسَی  ِّرَْملِاب َو  ُبِرْـضَی  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ  َناک  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسلا )
زا رتـبوبحم  ادـخ  رظن  رد  يراـک  :» دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآزا  نـینچمه  .درک  یم  جارختـسا  ار  نـیمز  لد  رد  هـتفهن 
زا دوصقم  دیسرپ : .دید  امرخ  هتسه  ( 4 «) قَسَو » کی مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دزن  رد  يدرم  هک  دنا  هدروآ  ( 3 «.) تسین يزرواشک 

ماما هک  دیوگ  یم  يوار  .دش  دنهاوخ  امرخ  تخرد  یهلا ، نذا  هب  اهنآ ، همه  دومرف : تسیچ ؟ امرخ  هتسه  همه  نیا  يروآ  درگ 
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تانق رفح  _ 4 ( 5) .درک فقو  ار  نآو  دروآ  دیدپ  یناتسلخنو  تشاک  ار  اه  هتسه  نآ  مالسلا ) هیلع  )

زئاح رایسب  تانق  رفح  تسا  نازوسو  کشخ  هک  ناتسبرع  نوچمه  ینیمزرس  رد 

--------------------------

ص 43. ج41 ، راونألا ، راحب  ص 74 ; ج5 ، یفاک ، عورف   . 1

.نامه  . 2

ص 20. ج23 ، راونألا ، راحب   . 3

.تسا ْنَم  کی  ًابیرقت  عاص  رهو  عاص  تصش  لداعم  قسو  کی   . 4

ص 33. ج61 ، راونألا ، راحب  ص 323 ; ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 5

هحفص 318 -------------------------- 

یلع رایتخا  رد  ار  ( 1  ) لافنا زا  ینیمز  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  تیمها 
مان مالسلا ) هیلع   ) ماما.دز یم  هراّوف  رتش  ندرگ  نوچمه  نآ  بآ  هک  درک  رفح  یتانق  اجنآ  رد  ترضح  نآو  تشاذگ  مالسلا ) هیلع  )

هب مالـسلا ،) هیلع   ) یلع هب  نانآ  زا  يدرفو  دـش  اجنآ  یلاها  مشچ  ینـشورو  طاشن  هیاـم  تاـنق  نیا  ناوارف  بآ  .داـهن  ُعبنَی »  » ار اـجنآ 
زا هک  تسا  ینارذـگهرو  ادـخ  هناخ  نارئاز  فقو  تانق  نیا  :» دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح  .داد  تراـشب  تمدـخ ، نیا  قیفوت  تهج 
هب هنیدم  هار  رد  نونکا  مه  ( 2 «.) دنرب یمن  ثاریم  هب  ار  نآ  زگره  منادنزرفو  درادـن  ار  نآ  بآ  شورف  ّقح  یـسک.دنرذگ  یم  اجنیا 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  نانخـس  یـضعب  زا  .تسا  هدوب  هدز  هاچ  اجنآ  رد  ترـضح  نآ  هک  یلع » رئب   » ماـن هب  تسا  يا  هقطنم  هّکم 
دجسم نتخاس  _ 5 ( 3) .تسا هدرک  رفح  ییاههاچ  هفوکو  هّکم  هار  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  دوش  یم  هدافتسا 

مان هک  تسا  هدرک  انب  يدـجاسم  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریماو  تسا  ترخآو  ادـخ  هب  نامیا  ياه  هناـشن  زا  دـجاسم  ریمعتو  سیـسأت 
زا یخرب 
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رد يدجـسم  هزمح ، ربق  رانک  رد  يدجـسم  هنیدم ، رد  حتفلا  دجـسم  تسا : هلمج  نآ  زا  .تسا  هدش  طبـض  یمالـسا  خیراوت  رد  اهنآ 
كالماو نکاما  فقو  _ 6 ( 4) .هرصب رد  يدجسم  هفوک ، رد  يدجسم  تاقیم ،

ثیدح بتک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ياه  همانفقوو  ددعتم  تافوقوم  یماسا 

--------------------------

تـسا تّوبن  ماقم  هب  طوبرم  هک  تسا  لافنا  زا  یـشخب  دیآ  رد  ناناملـسم  فّرـصت  هب  يزیرنوخو  گنج  نودـب  هک  ییاهنیمزرـس   . 1
.درک یم  هدافتسا  ناناملسمو  مالسا  عفانم  هار  رد  اهنآ  زا  مرکا  لوسرو 

ص 303. ج13 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 543 ; ج7 ، یفاک ، عورف   . 2

ص 32. ج41 ، راونألا ، راحب  ص 323 ; ج1 ، بقانم ، .ك.ر   . 3

ص 32. ج41 ، راونألا ، راحب  ص 323 ; ج1 ، بقانم ، .ك.ر   . 4

هحفص 319 -------------------------- 

اهنآ هنالاس  دـمآ  رد  ربتعم ، ناـخروم  لـقن  قبط  هک ، سب  نیمه  تاـفوقوم  نیا  تیمها  رد  .تسا  هدـش  رکذ  طوسبم  روط  هب  خـیراتو 
ریما ترـضح  راشرـس ، دمآرد  نیا  نتـشاد  مغر  هب  هکنآ ، تفگـش  .تسا  هدـش  یم  نایاونیب  فرـص  ًامامت  هک  هدوب  رانید  رازه  لهچ 
دوخ زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ارچ  يرآ ، ( 1) .دوب هدش  راچان  زین  شریشمش  نتخورف  هب  دوخ  یگدنز  هنیزه  نیمأت  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

وا هب  يزیچ  گرم ، زا  سپ  درذـگرد ، ناهج  نیا  زا  سکره  :» تسا هدومرف  مرکا  ربمایپ  هکنآ  هن  رگم  ؟ دراذـگن یقاب  یتافوقوم  نینچ 
رد هک  يا  هنسح  ّتنس  دنک ، رافغتـسا  وا  ّقح  رد  هک  یحلاص  دنزرف  دشاب : هتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  زیچ  هس  رتشیپ  هکنآ  زج  دسر  یمن 
رب هوالع  مالسلا ،) هیلع   ) ریما ترـضح  ياه  همانفقو  (2 ؟») دـشاب یقاب  وا  زا  سپ  شرثا  هک  یکین  راک  دـشاب ، هداد  جاور  مدرم  ناـیم 

فقو ماکحا  يارب  یشخب  ماهلا  عبنم  هکنآ 
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باتک هب  اه  همانفقو  نی  ازا  یهاگآ  يارب  .تسا  ترـضح  نآ  یناسناو  یعامتجا  تامدخ  رب  ایوگو  مکحم  يدنـس  تسا ، مالـسا  رد 
 *** .دوش هعجارم  تاقدصلاو ، فوقولا  باتک  ج13 ، هعیشلا ،» لئاسو   » دنمجرا

--------------------------

ص 43. ج41 ، راونألا ، راحب  ص 124 ; هّجحملا ، فشک   . 1

ص 292. ج13 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2

--------------------------

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  تفالخ  نارود  ياهدادیور  ( 732_ 321  ) مجنپ شخب 

لوا لصف 

لّوا لصف 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تفالخ  هب  مدرم  شیارگ  للع 

نآ یناگدنز  زا  مجنپ  شخب  هناتـسآ  رد  نونکا  .دیـسر  نایاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یناگدنز  زا  شخب  راهچ  ياهدادیور  نایب 
ثداوح اب  نآ  ّیط  ردو  دش  هدیزگرب  يرادـمامزو  تفالخ  ماقم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نآ  رد  هک  یـشخب  ; میا هتفرگ  رارق  ترـضح 

، ور نـیا  زا  .تـسا  نوریب  اــم  هماــخ  ناوــت  زا  ثداوــح  نآ  هـمه  هدرتــسگ  حیرــشت  .دــیدرگ  ور  هــبور  رایــسب  ياهبیــشنو  زارفو 
شیارگ للع  نایب  لصف ، نیا  رد  ثحب  نیتسخن  .مینک  وگزاب  ار  ریگمـشچو  مهم  ياهدادـیور  هتـشذگ ، ياهـشخب  نوچمه  ، میراـچان

نآ دننام  زین  ًادعبو  تشادـن  ریظن  هتـشذگ  يافلخ  دروم  رد  هک  یـشیارگ  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما يرادـمامز  هب  راصناو  نیرجاهم 
زجو دندوب  یـشحاف  تیلقا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناراداوه  .دشن  هدـید 

تفالخ زاغآ  زا  نرق  عبر  تشذـگ  زا  سپ  یلو  .درکن  هقالع  زاربا  وا  تفـالخ  هب  یـسک  راـصناو ، نیرجاـهم  زا  ناـحلاص  زا  یهورگ 
هلهله اب  مدرم  همه  نامثع ، لتق  زا  سپ.دوبن  مالسلا ) هیلع   ) یلع زج  یسک  هجوتم  یمومع  راکفا  هک  تشگرب  نانچنآ  قرو  یمالـسا ،

رد دیاب  ار  شیارگ  نیا  للع  .دـندش  وا  اب  تعیب  ناهاوخ  ناوارف  رارـصا  ابو  دـنتخیر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هناخ  رد  هب  یـصاخ  يداشو 
هب ماجنارس  هک  یثداوح  درک ; وجتسج  مّوس  هفیلخ  نارود  خلت  ثداوح 
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نآ رب  ار  یقارعو  يرصم  نویبالقناو  دش  رجنم  يو  دوخ  لتق 

هحفص 324 -------------------------- 

نامثع ّدض  رب  مایق  ياه  هشیر  .دندرگن  زاب  دوخ  نهیم  هب  دنا  هتخاسن  هرسکی  ار  یمالسا  تفالخ  راک  ات  هک  تشاد 

میرکت هار  رد  دوب ، هرجـش  نیا  زا  يا  هخاـش  دوخ  هک  يو.دوب  يوـما  نادـناخ  هب  ناـمثع  صاـخ  تداراو  هقـالع  ماـیق ، یلـصا  هشیر 
هب وا  .داهن  یم  رتارف  ماگ  زین  نیـشیپ  هفیلخ  ود  هریـس  زا  ّتنـسو ، باتک  نتـشاذگ  اپ  ریز  رب  هوالع  دـیلپ ، نادـناخ  نیا  تشادـگرزبو 

نینچ نامثع  زا  داقتنا  رد  درک  نییعت  ار  اروش  ياضعا  مّود  هفیلخ  هک  یماـگنه  .دوب  فورعم  ًـالماک  یـشیارگو  هیحور  نینچ  نتـشاد 
يا هدرک  ّطلسم  مدرم  رب  ار  طیعم » یبا  ینب  و« هّیما » ینب   » ماجنارس وتو  دنا  هدیزگرب  تماعز  هب  ار  وت  شیرق  هک  منیب  یم  ایوگ  تفگ :
یم تا  هناخ  رد  ار  وتو  دـنروش  یم  وت  رب  برع  زا  نیگمـشخ  ياههورگ  عقوم  نآ  رد  .يا  هداد  رارق  اهنآ  صوصخم  ار  لاملا  تیبو 

هک تشذـگن  يزیچو  دـنتفرگ  ار  وا  رود  اروش ، قیرط  زا  وا  شنیزگ  زا  سپ  دـندوب ، هاـگآ  ناـمثع  هیحور  زا  هک  هّیما  ینب  ( 1) .دنشُک
ّمع هزمح  ربقو  تفر  دُحا  ناتسربق  هب  نایفـسوبا  هک  دیـسر  يّدح  هب  نانآ  تأرجو  دش  میـسقت  نانآ  نایم  یمالـسا  تاماقمو  بصانم 

زیخرب یلعیوبا ، :» تفگو تفرگ  دگل  ریز  دوب  هدش  هتشک  نایفسوبا  اب  دربن  رد  هک  ار  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  راوگرزب 
مه رود  هّیما  ینب  هداوناخ  ياضعا  مّوس ، هفیلخ  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  رد  داتفا .» اـم  تسد  هب  میدـیگنج  یم  نآ  رـس  رب  هچنآ  هک 

« يدَع و« میَت »  » ياه هلیبق  زا  سپ  تفالخ  هک  نونکا  تفگو : درک  نانآ  هب  ور  نایفسوباو  دندمآ  درگ 
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هک دـینادرگب ، تسد  هب  تسد  يوگ  نوچمه  ار  نآو  ددرگن  جراخ  امـش  نادـناخ  زا  هک  دیـشاب  بظاوم  تسا  هداـتفا  امـش  تسد  هب 
(2) .درادن دوجو  خزودو  تشهبو  تسین  يرادمامزو  تموکح  زج  تفالخ  زا  فده 

--------------------------

ص 187. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 690. ج2 ، باعیتسالا ،  . 2

هحفص 325 -------------------------- 

يراددوخ دادـیور  نیا  ياشفا  زا  نارـضاح  تخاس ، یم  دراو  هفیلخ  تیثیح  رب  يریذـپان  ناربج  همطل  نخـس  نیا  راشتنا  هک  اـجنآ  زا 
دترم هراب  رد  یهلا  ّدحو  دنک  بدا  ار  نایفسوبا  هک  دوب  نیا  یمالسا  هفیلخ  هتـسیاش  .داد  ناشن  ار  دوخ  ماجنارـس  تقیقح  اّما  دندرک ،

هب يرایـسب  میانغو  داد  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  نایفـسوبا  اهراب  هکلب  درکن ، نینچ  اهنت  هن  هنافـسأتم  یلو  .دزاس  يراج  وا  ّقح  رد  ار 
شروش للع  .دیشخب  وا 

دـش باختنا  تفالخ  هب  دوب ، هدـیزگرب  ار  نآ  ياـضعا  مّود  هفیلخ  هک  ییاروش  قیرط  زا  يرجه ، لاس 24  مرحم  هام  مّوس  رد  ناـمثع 
نیرجاـهم زا  یهورگو  قارعو  رـصم  نویبـالقنا  تسد  هـب  تموـکح ، لاـس  هدزاود  زا  سپ  لاـس 35 ، هّجحلا  يذ  هاـم  مهدـجه  ردو 

، دنا هدرک  نایب  دوخ  راثآ  رد  ار  ناناملسم  زا  یهورگ  بالقناو  نامثع  طوقس  للع  یمالسا  لیـصا  ناسیونخیرات  .دش  هتـشک  راصناو 
ار ریز  لماوع  يراب ، .دنا  هدیزرو  يراددوخ  للع  نیا  حورـشم  ندرک  وگزاب  زا  تفالخ ، ماقم  مارتحا  هب  ناخروم ، زا  یخرب  دنچ  ره 
رد لاملا  تیب  میـسقت  .یهلا 2 _ دودـح  لیطعت  _ 1 تسناد : ناناملـسم  نیگمـشخ  ياههورگ  ِشروشو  بـالقنا  ياـنب  ریز  ناوت  یم 

هباحـص زا  یهورگ  برـضو  ءاذیا  .یمالـسا 4 _ بصاـنم  هب  هتـسیاش  ریغ  دارفا  بصنو  يوما  تموکح  سیـسأت  .هّیما 3 _ ینب  ناـیم 
هک ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ
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ياه همانربو  لامآو  راکفا  محازم  ار  نانآ  روضح  هفیلخ  هک  هباحـص  زا  يدادعت  دـیعبت  .دـندرک 5 _ یم  داقتنا  وا  نایفارطاو  هفیلخ  زا 
.دید یم  دوخ 

هحفص 326 -------------------------- 

یهلا دودح  لیطعت  : تسخن لماع 

دروم ود  رد  ار  وا  دیجم  نآرق  هک  دوب  يدرم  يو  .درک  بوصنم  هفوک  يرادناتسا  هب  ار  دوخ  يردام  ردارب  هبتع ، نب  دیلو  هفیلخ ، _ 1
کلامم زا  یگرزب  هقطنم  يرادناتساو  تفرگ  هدیدان  ار  وا  هتـشذگ  هفیلخ ، اّما  ( 1) .تسا هدرک  دای  یمالسا  ماکحا  زا  دّرمتو  قسف  هب 

نآ نامکاح.تسا  تماعز  ماقم  نوئشو  یهلا  دودح  تیاعر  تسین  حرطم  هک  يزیچ  قساف  درف  يارب  .درک  راذگاو  وا  هب  ار  یمالـسا 
یلاح رد  دیلو ،)  ) قیالان ياوشیپ  نیا.دنتـشاد  هدـهع  رب  زین  ار  تعامجو  هعمج  ياهزامن  تماما  یـسایس ، روما  هرادا  رب  هوالع  نامز ،

دوب يا  هزادنا  هب  وا  یتسم  تّدش  تخاس ! هدولآ  ار  بارحمو  درک  رازگرب  تعکر  راهچ  مدرم  اب  ار  حبص  زامن  دوب ، تسم  تخس  هک 
هفیلخ هب  ار  هثداحو  دندش  هنیدـم  یهار  تیاکـش  ناونع  هب  هفوک  مدرم  .دـشن  هجوتم  واو  دـندروآ  رد  يو  تسد  زا  ار  شرتشگنا  هک 
ردارب هک  دیدید  امش  ایآ  تفگو : درک  دیدهت  ار  نانآ  هکلب  دادن  رثا  بیترت  اهنآ  شرازگ  هب  اهنت  هن  هفیلخ  هنافـسأتم.دندرک  شرازگ 
تسد زا  ار  وا  رتشگناو  میدرک  هدهاشم  یتسم  لاح  رد  ار  وا  یلو  میدیدن ، ار  وا  ندروخ  بارش  ام  دنتفگ : نانآ  دروخب ؟ بارـش  نم 

زا ار  هشیاعو  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندوب  مالسا  رویغ  لاجر  زا  هک  هثداح  ناهاوگ  .دشن  هجوتم  واو  میدروآ  رد  يو 

--------------------------

ًاقِساف َناک  ْنَمَک  ًانِمْؤم  َناک  ْنَمَفَأ   ) هیآ زینو  نارّسفم  قافتا  هب  ( 6: تارجح ( ) اُونَّیَبَتَف أَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیّذلااَهُّیَأ  ای  ) هیآ  . 1
( َنووَتْسَی ال 
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: دورس نینچ  تباث  نب  ناّسح  ریخا ، هیآ  لوزن  زا  سپ.تسا  هدش  لزان  وا  هراب  رد  ( 18: هدجس )

ًاقِسف َكاذ  ذإ  َدیلولا  اُونَّیَبَتَف  زیزعلا ***  باتکلا  یف  هّللا  لزنَأ 

ًانامیا قدِص  ُءَّوَبُم  ُّیلَعَو  ًانآرق ***  دیلولا  یفو  ّیلَع  یف 

ص 103. میدق ،) پاچ  ج2( دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  _ 

هحفص 327 -------------------------- 

هدرک دـیدهت  ار  ناهاوگو  لیطعت  ار  یهلا  ماکحا  ناـمثع  : تفگ تشاد ، ناـمثع  زا  ینوخ  ُرپ  لد  هک  هشیاـع  .دـنتخاس  هاـگآ  ناـیرج 
: تفگو دـش  روآ  داـی  يو  هراـب  رد  اروـش  زور  رد  ار  مّود  هفیلخ  هتفگو  درک  تاـقالم  ناـمثع  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما .تـسا 

ریبزو هحلط  .يزاس  يراج  وا  ّقح  رد  ار  یهلا  ّدحو  ینک  لزع  يرادناتسا  ماقم  زا  ار  دیلو  دیاب  .نکم  ّطلسم  مدرم  رب  ار  هّیما  نادنزرف 
ار صاعلا  نب  دیعس  یمومع ، راکفا  راشف  ریز  رد  هفیلخ  .دنزب  هنایزات  ار  وا  هک  دنتـساوخ  هفیلخ  زاو  دندرک  داقتنا  دیلو  باصتنا  زا  زین 

رادو ربـنمو  بارحم  دـش  هفوک  دراو  يو  یتـقو  .درک  بصن  هفوک  يرادناتـسا  هب  دوب ، هّیما  ینب  هثیبـخ  هرجـش  زا  يا  هخاـش  زین  وا  هک 
هک ار  یهلا  ّدح  دیاب  هفیلخ.دوبن  یفاک  یمومع  راکفا  نتخاس  مارآ  رد  دیلو  لزع  .تخاس  هنیدم  هناور  ار  دیلوو  داد  وتسش  ار  همامالا 

سابل تشاد ، شیوخ  ردارب  هب  هک  يا  هقالع  تهج  هب  نامثع ، .درک  یم  ارجا  دوخ  ردارب  ّقح  رد  تسا  هدش  نییعت  راوخبارش  هراب  رد 
ار وا  دندوب  لیام  هک  يدارفا.دنک  ارجا  وا  هراب  رد  ار  ادخ  ّدح  ناناملسم  زا  يدرف  ات  دناشن  یقاطا  رد  ار  واو  دیناشوپ  وا  نت  رب  يرخاف 

هنایزات ( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ماجنارس.دندش  یم  دیدهت  دیلو  قیرط  زا  دننک ، بدا  ّدح  يارجا  اب 
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ناسنا یعامتجا  تایح  ناـکرا  زا  یکی  _ 2 ( 1) .درکن انتعا  وا  ییوگ  اورانو  دـیدهت  هبو  دز  دـح  وا  رب  اـباهم  یبو  تفرگ  تسد  هب  ار 
، تسا نوناق  يارجا  نآ ، زا  رتمهمو.دـنک  تنایـص  نازواجتم  زواجت  زا  ار  هعماج  دارفا  لامو  ناج  هک  تسا  هنالداع  ینوناق  تیمکاح 

نوریب بّکرمو  ذغاک  تروص  زا  نوناق  هجیتن  ردو  دسانشن  کیدزنو  رودو  نمـشدو  تسود  نآ  يارجا  رد  نوناق  يرجم  هک  اجنآ  ات 
قّقحت یعامتجا  تلادعو  دیآ 

--------------------------

ج8، ریدغلا ، ص 42 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 91 ; ج5 ، هباغلا ، دسا  ص 318 ; ج8 ، یقهیب ، ننس  ص 142 ; ج1 ، دمحا ، دنسم   . 1
(. ص 33 ج5 ، يرذالب ، باسنالا  زا  لقن  هب  ص 172(

هحفص 328 -------------------------- 

عفانمو يدنواشیوخ  دنویپ  ای  یناسنا  فطاوع  زگرهو  دـندرک  یم  ارجا  همهاو  نودـبو  اورپ  یب  ار  یهلا  نیناوق  ینامـسآ  لاجر  .دـبای 
يارجا رد  درف  نیرتماگـشیپ  دوخ  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ.داد  یمن  رارق  ریثأـت  تحت  ار  ناـنآ  يداـم ، رذـگدوز 

نز یموزخم ، همطاف  هراب  رد  وا  هاتوک  هلمج.تفر  یم  رامش  هب  ( 1 ( ) ِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  الَو   ) هیآ زراب  قادصمو  دوب  یمالـسا  نیناوق 
یـسانشرس نز  یموزخم  همطاف  .تسا  یعامتجا  تلادـع  نیمأت  رد  وا  شور  هار و  رگنـشور  دوب ، هدز  يدزد  هب  تسد  هک  سانـشرس 

.دوش ارجا  وا  هراـب  رد  هاـگداد  مکح  هک  دـش  رارقو  دـیدرگ  تباـث  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  دزن  وا  يدزد  هک  دوـب 
دنداتسرف ربمایپ  دزن  ار  دیز  نب  هماُسا  ماجنارسو  دندرک  ینایم  رد  اپ  نوناق  يارجا  زا  يریگولج  روظنم  هبو  عیفـش »  » ناونع هب  یهورگ 

نیازا ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  .دراد  زاب  سانشرس  نز  نیا  تسد  ندیرب  زا  ار  ترضح  نآ  ات 
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یم ار  وا  .درک  یم  يدزد  نانآ  زا  يا  هیاپ  دنلب  درف  رگا  هکدوب  نیا  رد  نیشیپ  ياهتّما  یتخبدب  دومرفو : دش  تحاران  تخس  اهتطاسو 
هب.دندرک یم  ارجا  وا  هراب  رد  ار  ادخ  مکح  ًاروف  درک  یم  يدزد  یمانمگ  درف  رگا  یلو  دنتفرگ ، یم  هدیدان  ار  وا  يدزدو  دندیـشخب 
یموزخم همطاف  ادخ ، نوناق  ربارب  ردو  منک  یم  ارجا  وا  هراب  رد  ار  ادخ  مکح  دنک  يراک  نینچ  زین  همطاف  مرتخد  رگا  دنگوس ، ادـخ 

سپ یلو  داد ، شرورپ  هشیدنا  نیا  اب  ار  یمالسا  تّما  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ  ( 2) .تسا ناسکی  يدّمحم  همطاف  اب 
هفیلخ نارود  رد  ًاصوصخ  .درک  هنخر  یمالـسا  هعماج  هرکیپ  رد  نیناوق  يارجا  رد  ضیعبت  جـیردت ، هب  ترـضح ، نآ  تشذـگرد  زا 

بالقناو شروش  هیام  هک  دوبن  ناـنچ  اـّما  دـمآ ، ناـیم  هب  رگید  ياـههورگ  اـب  هورگ  نیا  تواـفتو  یتسرپ  داژنو  ّتیبرع » » هلئـسم مّود 
نانچو دیسر  دوخ  جوا  هب  نیناوق  يارجا  رد  ضیعبت  هلئسم  نامثع ، تفالخ  نارود  رد  .ددرگ 

--------------------------

.54، هدئام  . 1

ص 374. ج4 ، باعیتسالا ،  . 2

هحفص 329 -------------------------- 

هب یناریا  کی  تسد  هب  مّود  هفیلخ  هنومن ، باب  زا  .تخیگنارب  وا  نایفارطاو  هفیلخ  ّدض  رب  ار  یهورگ  مشخ  هک  دش  یتحاران  بجوم 
هب اروشو » یلع   » ثحب ردو  تسین  حرطم  ام  يارب  ًالعف  دوب ، هچ  لتق  ّتلع  هکنیا  .دش  هتشک  دوب  هبعش  نب  هریغم  مالغ  هک  ؤلؤلوبا ، مان 

تحت مالـسا  ییاضق  هاگتـسد  فرط  زا  دـیاب  هفیلخ  لتق  عوضوم  هک  تسین  ثحب  ياـج  .میدرک  هراـشا  رمع  لـتق  لـلع  زا  يا  هشوگ 
یلو دـندش ، یم  همکاـحم  یمالـسا  طـباوضو  ماـکحا  رباـنب  تشاد ) یم  یکرحم  رگا   ) وا ناـکرحمو  لـتاقو  تفرگ  یم  رارق  بیقعت 

دنزرف هک  دوبن  حیحص  زگره 
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هکنیا نودب  زین ، ار  لتاق  ناتسود  ایو  ناگتـسب  هکنآ  هب  دسر  هچ  دشکب ، ار  وا  ای  دنک  همکاحم  ار  لتاق  وا  ناگتـسب  زا  يدرف  ای  هفیلخ 
، وا راضتحا  نارود  رد  ای  هفیلخ ، لتق  زا  سپ  هنافـسأتم  یلو  دـشکب ! همکاحم ، نودـبو  دـشاب  هدـش  تباث  هفیلخ  لتق  رد  نانآ  تلاخد 
، دنا هتـشاد  تسد  وا  ردپ  لتق  رد  هک  ماهتا  نیا  هب  ؤلؤلوبا ) رتخد   ) هنیَفُجو نازمره  ياهمان  هب  ار  هانگیب  درف  ود  هفیلخ  دنزرف  هّللا  دیبع 
رد هک  ار  یناریـسا  ماـمت  تساوخ  یم  درک ، یمن  تشادزاـب  ار  واو  تفرگ  یمن  وا  تسد  زا  ار  ریـشمش  هباحـص  زا  یکی  رگاو  تشُک 
وا هک  دنتساوخ  یم  نامثع  زا  مامت ، رارصا  اب  راصناو ، نیرجاهمو  درک  اپرب  هنیدم  رد  ییاغوغ  هّللا ، دیبع  تیانج  .دشکب  دندوب  هنیدم 

ار هّللادیبع  هک  درک  یم  رارصا  نانمؤم  ریما  همه ، زا  شیب  ( 1) .دناتس زاب  وا  زا  ار  ؤلؤلوبا  رتخدو  نازمره  نوخ  ماقتناو  دنک  صاصق  ار 
ناناملـسمو هدـش  بکترم  یگرزب  هانگ  وا  هچ  ریگب ، هّللا  دـیبع  زا  ار  هانگ  یب  ناگتـشک  ماقتنا  : تفگ نینچ  هفیلخ  هبو  دـنک  صاـصق 

وت مبای  تسد  وت  رب  يزور  رگا  تفگو : درک  هّللا  دیبع  هب  ور  دش ، سویأم  نامثع  زا  ترـضح  نآ  یتقو  اّما  .تسا  هتـشک  ار  یهانگیب 
(2) .مشک یم  نازمره  لتق  صاصق  هب  ار 

--------------------------

(. توریب عبط  ص 17( ج5 ، دعس ، نبا  تاقبط   . 1

ص 24. ج5 ، يرذالب ، باسنا   . 2

هحفص 330 -------------------------- 

.دیـشوج یم  ؤلؤل  وبا  رتخدو  نازمره  هدـش  هتخیر  قحان  هب  نوخ  زونهو  تفرگ  الاب  هّللا  دـیبع  صاصق  رد  نامثع  هحماـسم  زا  داـقتنا 
نیمزو دنک  كرت  هفوک  مزع  هب  ار  هنیدم  هک  داد  روتسد  هّللادیبع  هب  درک  رطخ  ساسحا  نوچ  هفیلخ 
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هّجومان ياهرذع  .دندیمان  یم  رمع ) دنزرف  کچوک  هفوک  « ) رمع نبا  هفیَوُک   » ار اجنآ  هک  داهن  وا  رایتخا  رد  یعیسو 

درادن مک  تسد  هناکدوک  ياهرذع  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  ییاهـشزوپ  وا  نارکفمهو  مّوس  هفیلخ  زا  عافد  رد  ناملـسم  ناسیون  خـیرات 
لتق : تفگ نینچ  وا  هب  صاعورمع  تخادرپ  هرواشم  هب  هّللا  دـیبع  هراب  رد  نامثع  یتقو  فلا ) مینک : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  اـمو 

یفیلکت وـت  رب  ور ، نیا  زاو  دوـبن  وـت  تسد  رد  ناناملـسم  ماـمزو  دوـب  يرگیددرف  ناناملـسم  رادـمامز  هک  داد  خر  یماـگنه  نازمره 
هاوـخ دناتـسب ، رگمتـس  زا  ار  هدیدمتـس  ّقـح  هک  تسا  مزـال  ناملـسم  رادـمامز  ره  رب  ًـالّوا : .تسا  نشور  شزوـپ  نـیا  خـساپ.تسین 
نامز رورم  زگرهو  تسا  رادیاپو  تباث  قح ، اریز.رگید  درف  يرادمامز  ماگنه  رد  ای  دشاب  هداد  خر  وا  يرادمامز  نامز  رد  يرگمتس 

هداد یـسررب  روتـسد  دوخ  داد ، خر  وا  نامز  رد  هثداح  نیا  هک  يرادـمامز  ًاـیناث : .دزاـس  یمن  نوگرگد  ار  فیلکت  رادـمامز ، رییغتو 
: دـنتفگ .دیـسرپ  نآ  تلع  زا  يو  تسا  هتـشک  ار  نازمره  هّللا  دـیبع  شدـنزرف  هک  دـنداد  ربخ  مّود  هفیلخ  هب  یتقو  هک  يروط  هب  دوب ،

هتـشاد بلطم  نیا  رب  يدـهاش  هاگره  دیـسرپب ، مرـسپ  زا  : تفگ هفیلخ  .دوب  هداد  ار  وت  لتق  روتـسد  ؤلؤلوبا  هب  نازمره  هک  تسا  عیاـش 
مکح هک  تسین  مزال  يدعب  هفیلخ  رب  ایآ  ( 1) .دینک صاصق  ار  وا  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب ، نازمره  نوخ  ربارب  رد  نم  نوخ  دـشاب 

ؤلؤلوبا هب  وا  هنو  تسا  هدوب  شردپ  لتق  رشابم  نازمره  هک  تشاد  يدهاش  هن  زگره  رمع  دنزرف  اریز  دنک ؟ ارجا  ار  نیشیپ  هفیلخ 

--------------------------

ص 61. ج 8 ، تسفا ،» پاچ   ) یقهیب ننس   . 1

هحفص 331 -------------------------- 

.دوب هداد  يروتسد  نینچ 
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وا ِمد » ّیلو   » دشاب هتـشادن  ثراو  هک  یلوتقم  یلو  دـش ، هتخیر  قحان  هب  ؤلؤلوبا  کچوک  رتخدو  نازمره  نوخ  هک  تسا  تسرد  ب )
نیا ( 1) .دیـشخب ار  واو  تخاس  دازآ  ار  لتاقو  درک  هدافتـسا  دوخ  تیعقومو  ماقم  زا  نامثع  ور ، نیا  زا  .تسا  ناناملـسم  هفیلخو  ماما 
يارب يا  هتسبو  ثراوو  دشاب  هدییور  نیمز  يور  زا  هک  دوبن  یچراق  نوچمه  نازمره  اریز  درادن ، نیشیپ  رذع  زا  مک  تسد  مه  رذع 

، نیاربانب دـشاب ، ثراو  یب  تسناوت  یمن  يدرف  نینچ  ( 2) .دوب رتشوش  ياورنامرف  اهتّدم  هک ا و  دـنیوگ  یم  ناخّروم  .دوشن  رّوصت  وا 
; دوب ثراو  یب  يو  هک  ضرفرب  ، نیا زا  هتشذگ  .دراپـسب  وا  تسد  هب  ار  راک  مامزو  دنک  قیقحت  وا  ثراو  زا  هک  دوب  نیا  هفیلخ  هفیظو 

یم هفیلخ  تقو  نآ  دندیـشخب  یم  ار  وا  لـتاق  ناناملـسم  همه  هاـگرهو  دوب  ناناملـسم  هب  ّقلعتم  وا  لاوـماو  قوـقح  تروـص ، نآ  رد 
درف دـنچ  زج  ناناملـسم  همه  تاقبط ، لقن  قباطمو  دوب  نیا  فـالخ  رب  ناـیرج  هنافـسأتم  یلو  .دریگب  هدـیدان  ار  وا  صاـصق  تسناوت 
ُهَّنِإَف َقِساْفلا  ِِدقَأ  :» تفگ یم  نامثع  هب  دایز  رارصا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ( 3) .دندوب هّللا  دیبع  صاصق  ناهاوخ  رامش ، تشگنا 
هیلع  ) یلع ماـما  دزاـس  مهارف  ار  هّللا  دـیبع  يدازآ  هلیـسو  تساوـخ  یم  هفیلخ  هـک  یماـگنهو  ( 4 «.) ْبنَذ ِالب  ًاِملْـسُم  َلَتَق  ًاـمیظَع  یتَأ 

، نیا رب  هوـالع  ( 5) .دریگب هدـیدان  تسا  ناناملـسم  هب  ّقلعتم  هک  ار  یقوقح  درادـن  قح  هفیلخ  : تفگو درک  ضارتعاًاحیرـص  مالـسلا )
یلو دنریگب ، هید  وا  زا  ای  دننک  صاصق  ار  لتاق  هک  دنراد  قح  ردامو ) ردپ  دـننام  ) ءایلوا رگید  نینچمهو  ماما  ّتنـس ، لها  هقف  قباطم 

(6) .دنرادن ار  وا  وفع  ّقح  زگره 

--------------------------

ص 61. ج 8 ، تسفا ،» پاچ   ) یقهیب ننس   . 1
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ص 305. ج9 ، لاجرلا ، سوماق  . 

ص 17. ج5 ، دعس ، نبا  تاقبط   . 3

ص 24. ج5 ، يرذالب ، باسنا   . 4

(. دیفم خیش  فیلأت  لمجلا  زا  لقن  هب  ص 305( ج9 ، لاجرلا ، سوماق   . 5

(. یفنح ءاملعلا  کلم  عیانصلا  عیادب  زا  لقن  هب  ص 141( فجن ،) عبط  ج8( ریدغلا ،  . 6

هحفص 332 -------------------------- 

.دنتشک ار  وا  دنزرف  زورماو  دش  هتشک  نانآ  هفیلخ  زورید  هک  دندرک  یم  تتامش  ناناملسم  نانمشد  دش  یم  هتشک  هّللا  دیبع  رگا  ج )
تباث ًالمعو  دوب  ناناملـسم  يزارفا  رـس  هیام  يذفنتم  درف  نانچ  صاصق  اریز  درادن ، یـشزرا  ّتنـسو  باتک  رظن  زا  زین  رذع  نیا  ( 1)
دنوش یم  هدرپس  نوناق  تسد  هب  دنـشاب ، یبصنمو  ماقمره  رد  ناراکفالخو ، تسا  تلادـعو  نوناـق  روشک  ناـنآ  روشک  هک  درک  یم 

اب نارادمامزو  نایاورنامرف  دنیبب  هک  دـنک  یم  تتامـش  یتروص  رد  نمـشد  .دوب  دـهاوخن  تلادـع  يارجا  زا  عنام  نانآ  ذوفنو  ماقمو 
تـسد هفیلخ  نوخ  نتخیر  رد  نازمره  دنیوگ  یم  .دنراد د ) یم  مّدـقم  یهلا  مکح  رب  ار  سوهو  يوهو  دـننک  یم  يزاب  یهلا  نوناق 

یم نخـس  هتـسهآ  مه  اـب  هک  تسا  هدـید  ار  هنیفجو  نازمرهو  ؤلؤلوبا  هک  داد  یهاوگ  رکب  یبا  نب  ناـمحرلا  دـبع  اریز  تسا ، هتـشاد 
هتـشک رجنخ  نامه  اب  زین  هفیلخو  دوب  نآ  نایم  رد  نآ  هتـسدو  تشاد  رـس  ود  هک  داتفا  نیمز  هب  يرجنخ  دندش  قّرفتم  یتقوو  دـنتفگ 

مه اب  هک  رفن  هس  عامتجا  تسا ، رفن  کی  هدنهد  یهاوگ  هکنیازا  هتشذگ  اریز  درادن ، شزرا  یمالـسا  هاگداد  رد  شزوپ  نیا  ( 2) .دش
رد نازمره  دیاش  .دـشاب  هفیلخ  لتق  رب  نانآ  هئطوت  رب  هاوگ  دـناوت  یمن  تسا  يرگید  رتخد  هس ، نآ  زا  یکیو  دـنراد  هنیرید  ییانـشآ 

زا ار  ؤلؤلوبا  عمجم  نآ 
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چیه رد  یلامتحا  كرادم  هنوگ  نیا  ایآو  تخیر ؟ ار  صاخشا  نوخ  ناوت  یم  نامگو  سدح  اب  ایآ  .تسا  هدرک  یم  یهن  هفیلخ  لتق 
یلع ماما  یلو  .دنک  یگدـنز  دازآ  اهتّدـم  نازمره  ِلتاق  هک  دـش  ببـس  تسردان  ياهـشزوپ  نیا  يراب ، تسه ؟ لوبق  لباق  یهاگداد 
هیلع  ) ماما هک  یماگنه  ( 3) .دناتـس یم  زاب  وا  زا  ار  نازمره  صاـصق  دـبای  تسد  وا  رب  يزور  رگا  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  )

تسد هب  ار  روما  مامز  مالسلا )

--------------------------

ص 41. ج5 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 42. ج2 ، يربط ، خیرات   . 2

ص 24. ج5 ، يرذالب ، باسنا   . 3

هحفص 333 -------------------------- 

هک تشذگن  يزیچ.دتفا  یم  ماد  هب  يزور  درک  رارف  زورما  رگا  : دومرف ( مالـسلا هیلع  ) ماما .تخیرگ  ماش  هب  هفوک  زا  هّللا  دـیبع  تفرگ 
تیب میسقت  مّود : لماع  .دش  هتـشک  خیراوت ) فالتخا  هب   ) رـسای راّمع  ای  رتشا  کلام  ای  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  نیفـص  دربن  رد 

هّیما ینب  نایم  رد  لاملا 

، تلاسرو تّوبن  بصنم  زا  سپ  ناناملسم  هک  تسا  یعیفرو  سّدقم  سب  ماقم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ینیـشناجو  تفالخ 
ار وا  مدرم  ای  دوش  باختنا  ادخ  بناج  زا  دـیاب  هفیلخ  هکنیاو  تفالخ  هلئـسم  رد  نانآ  فالتخا.دندرمـش  یم  ماقم  نیرتمرتحم  ار  نآ 
هب مارتحا  نیمه  ببـس  هب.دنرامـشب  یمارگ  ار  یمالـسا  تفالخ  تیعقومو  دـنهن  جرا  تفالخ  ماقم  هب  هک  دوبن  نآ  زا  عنام  دـننیزگرب 
ْنَأ َهّللا  َكُدِْـشنُأ  ّینِإَو  : » تفگ نینچ  مّوس  هفیلخ  هب  مدرم  فرط  زا  یگدـنیامن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک  دوب  تفـالخ  ماـقم 

ار وت  نم  ( 1 «.) ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ُلاتِْقلا  ُْلتَْقلا َو  اَْهیَلَع  ُحَتْفَی  ٌمامإ  ِهَّمُألا  هِذـه  ِیف  ُلَتُْقی  ُلاُقی  َناک  ُهَّنِإَف  َلُوتْقَْملا ، ِهَّمُألا  ِهِذـه  َمْامإ  َنوُکَتال 
هب
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هک دوش  یم  هتـشک  تّما  نیا  رد  ییاوشیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  اریز  یـشاب ، تّما  نیا  لوتقم  ياوشیپ  اداـبم  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ 
نایم رد  نیملسم  هفیلخو  یمالسا  تفالخ  هک  یتیعقومو  ماقم  نینچ  مغر  هب  .ددرگ  یم  تمایق  زور  ات  راتشکو  تشک  زاغآرس  وا  لتق 

نیرجاهم کمک  هبو  دـندمآ  درگ  هنیدـم  رد  یمالـسا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  یهورگ  تشاد  ناناملـسم  رگیدو  راصناو  نیرجاهم 
زا یکی  .دوبن  ات  ود  یکی  نامثع  ّدض  رب  شروشو  بالقنا  لماوع  .دنتشگزاب  دوخ  ياهرهش  هب  سپسو  دنتشک  ار  مّوس  هفیلخ  راصناو 

لماع .تفرگ  رارق  ثحب  دروم  راصتخا  هب  رتشیپ  هک  دوب  یهلا  دودح  لیطعت  بالقنا ، لماوع 

--------------------------

هبطخ 159. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 334 -------------------------- 

همه تسا  هتـسناوتن  خـیرات  دـنچره  .دوب  دوخ  لیماف  هب  هفیلخ  باـسح  یب  ياهـششخبو  لذـب  تسا  ثحب  دروم  نونکا  مه  هک  رگید 
زا یخرب  نتـشون  زا  مدرم ، بلغا  لّمحت  مدـع  تهج  هب  نم   » هک دـنک  یم  حیرـصت  ًارارک  يربط  یتحو  دـنک  طبـض  ّتقد  هب  ار  اـهنآ 

هدرک طبض  خیرات  هک  يدراوم  نامه  یلو  ( 1 «.) منک یم  يراددوخ  تسا  هدش  هفیلخ  رب  ناناملسم  بناج  زا  هک  تالاکشاو  اهداقتنا 
هب ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  يو  هک  یکالماو  لاوما  نازیم  .دشاب  نیملـسم  لاملا  تیب  هراب  رد  نامثع  راتفر  رگنـشور  دـناوت  یم  تسا 

نایم اهتّدم  هک  ار ، كدف  هدکهد  يو  .دوش  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  تسا  میظع  رایسب  هدیـشخب  دوخ  هداوناخ  ياضعا 
هب تسد  کلم  نیاو  دیشخب  مکح  نب  ناورم  هب  دوب ، شکمشک  دروم  لّوا  هفیلخو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  رتخد 

زیزعلا دبع  نب  رمع  ماجنارس  ات  تشگ  یم  ناورم  نادنزرف  نایم  رد  تسد 
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نم هب  ار  نآ  مردپ  تفگ : یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تخد  .دینادرگزاب  اهیلع _  هّللا  مالـس  همطاف _  نادنزرف  هب  ار  نآ 
رد نآ  دمآ  ردو  دنامب  ظوفحم  نآ  لصا  تاقدـص ، مامت  دـننام  دـیابو  تسا  تاقدـص  زا  هکدوب  یعدـم  رکبوبا  یلو.تسا  هدیـشخب 

نیا رد  ناخّروم  زا  يرایسب.تشادن  یلیلد  نامثع  فرط  زا  ناورم  هب  نآ  شـشخب  تروص ، ره  رد  .دوش  فرـصم  ناناملـسم  حلاصم 
كدف يو  هک  تسا  نیا  دـنا  هتفرگ  وا  رب  هک  ییاهداریا  زا  :» هک دـنا  هدروآ  ترابع  کی  هب  یگمهو  دـنا  هتفرگ  هدرخ  هفیلخ  هب  دروم 

ار دوخ  دامادو  ومع  رسپو  درک  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هفیلخ  شاک  يا  ( 2 «.) درک کیلمت  ناورم  هب  دوب  ادخ  لوسر  هقدص  هک  ار 
يزرمو ّدح  يوما  نادـناخ  هب  هفیلخ  هقالع  هنافـسأتم  یلو  .داد  یمن  رارق  دوخ  باسحو  دـح  یب  شـشخبو  تیانع  دروم  نیا  زا  شیب 

مینو ود  هک  یناوارف  ياهتمینغ  اـب  اـقیرفآ  زا  مالـسا  شترا  هک  يرجه  لاس 27  رد  هکلب  درکن ، افتکا  مه  رادـقم  نیا  هب  يو.تشادـن 
نویلیم

--------------------------

.هریغو صص 108و113 و232  ج5 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 84. فراعم ، يرونید ، هبیتق  نبا   . 2

هحفص 335 -------------------------- 

(، 1) تسا هدـش  دراو  نآرق  رد  هک  تسا  يا  هناگـشش  فراـصم  هب  طوبرم  هک  ار ، نآ  مجنپ  کـی  تشگزاـب  دـش  یم  دروآرب  راـنید 
هک دیـسر  ییاج  هب  راکو  درک  کیرحت  دوخ  ّدـض  رب  ار  یمومع  راکفا  قیرط  نیازاو  دیـشخب  ناورم  شداـماد  هب  یلیلد  چـیه  نودـب 
هک ار  یسمخ  ( 2  ) یمِْحلا َْتیَمَح  ْمَُهل َو  ًاـْملُظ  ِد  اـبِْعلا ***  َسْمُخ  َناوْرَم  َْتیَطْعَأَو  دندورـس : نینچ  وا  زا  داـقتنا  رد  ارعـش  زا  یخرب 

يدیشخب ناورم  هب  اوران  هب  تسادخ  ناگدنب  صوصخم 
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لاملا تیب  هراب  رد  مالسا  رظن  .يدرک  تیامح  دوخ  لیماف  زاو 

لاملا تیب  یـصخش  کلام  ار  شیوخ  يو  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هفیلخ  لمع  .تسا  رظنو  هدـیقع  عون  کی  زا  یکاح  یلمع  عونره 
مالسا رظن  دید  دیاب  نونکا  .دومن  یم  دادملق  نادنواشیوخ  هب  تمدخو  محر  هلص  عون  کی  ایوگ  ار  ششخبو  لذب  نیاو  تسناد  یم 

یلص  ) یمارگ ربمایپ  رظن  اجنیا  رد  .تسیچ  ناناملسم ، یمومع  لاوما  عاونا  رگید  تاکزو و  یگنج  میانغ  زا  ّمعا  لاملا ، تیب  هراب  رد 
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  _ 1 مینک : یم  سکعنم  نانآ  نانخس  زا  هنومن  دنچ  لقن  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریماو ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نآ مجنپ  راهچو  ادخ  مهـس  نآ  مجنپ  کی  ( 3 «.) ِْشیَْجِلل سامْخَأ  ُهََعبْرَأَو  ُهسُمُخ  ِهّلل  : » دومرف نینچ  میانغ  هراـب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع 

دیاب هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دـهد ، رارق  یمهـس  دوخ  يارب  هک  تسا  نآ  زا  رتزاین  یب  ادـخ  تسا  یهیدـب  .تسا  رکـشل  هب  ّقلعتم 
.تسا نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  درب  راک  هب  یفراصم  رد  ار  مجنپ  کی 

--------------------------

هیآ 41. لافنا ، هروس   . 1

ص 324. ج6 ، یقهیب ، ننس   . 2

.نامه  . 3

هحفص 336 -------------------------- 

َّنِإ : » دیوگب مدرم  هب  هک  داد  روتسد  وا  هب  درک  نمی  هناور  ار  لبج  نب  ذاعم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  _ 2
.تسا هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  تاکز  دـنوادخ  ( 1 «.) ْمُِکئارَُقف یلِإ  ُّدَُرتَف  ْمُِکئاـِینْغَأ  ْنِم  ُذَـخُْؤت  ْمُِکلاْومَأ  َهَقَدَـص  ْمُْکیَلَع  َضَرَف  ْدَـق  َهّللا 

هب تشون : هّکمرد  دوخ  رادنامرف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دوش 3 _ یم  تخادرپ  ناتنادنمزاین  هب  هدش ، هتفرگ  امـش  نانّکمتمزا 
تسا هدش  عمج  وت  دزن  رد  ادخ  لام  زا  هک  هچنآ 
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هک تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دسرب  دنمزاینو  ریقف  دارفا  هب  ًامتح  هک  شاب  بظاوم  هدب ، هنسرگو  دنملایع  مدرم  هب  ار  نآو  نک  یگدیـسر 
رب هوالع  کیره ، هب  ماما  .دندرک  جایتحا  راهظا  ود  رهو  دندمآ  نانمؤم  ریما  دزن  هدش ، دازآ  يرگیدو  برع  یکی  داژن ، ود  زا  نز  ود 

راـکفا رباـنب  برع  نز  یلو  تفرو ، تشادرب  ار  دوخ  مهـس  دوب  برع  ریغ  داژن  زا  هک  ینز.داد  ییاذـغ  داوـم  يرادـقم  مهرد ، لـهچ 
ماما یهد ؟ یم  مبرع  داژن  زا  هک  زین  نم  هب  يداد  برع  ریغ  نز  هب  هک  رادـقم  نامه  اـیآ  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  دوخ  یلهاـج 

صوصن نیا  اب  ( 2) .منیب یمن  قاحسا  نادنزرف  رب  يرترب  لیعامسا  نادنزرف  يارب  ادخ  باتک  رد  نم  : تفگ وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  )
نارود لوط  رد  ناـمثع  فصولا  عم  دوب ، مّوـس  هفیلخ  هقیرط  ریغ  رب  زین  مّودو  لّوا  هفیلخ  ود  شور  هکنیا  هب  هجوـت  اـبو  تاحیرـصتو 

اهیـشخب متاح  نیا  هفیلخ  رگا  زاب  .درک  هیجوت  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هجو  جیه  هب  هک  تشاد  رایـسب  اهـششخبو  لذب  نیا  زا  دوخ  تفالخ 
یلو دـش ، یمن  عقاو  تمـالم  دروم  دـح  نیا  اـت  داد  یم  ماـجنا  دنتـشاد  مالـسا  رد  یناـشخرد  هقباـس  هک  یحلاـص  هورگ  هراـب  رد  ار 

.دنتشادن مالسا  رد  یتلیضف  هک  دنتفرگ  یم  رارق  وا  مرکو  لضف  ششوپ  ریز  یهورگ  هنافسأتم 

--------------------------

ص 580. لاومألا ،  . 1

همان 67. هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 337 -------------------------- 

ردو تسکش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  ار  دوخ  تعیب  يو  یتقو  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما تخـسرس  نانمـشد  زا  مکح  نب  ناورم 
: دنتفگ ترضح  نآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نادنزرف  دیدرگ ، دازآ  مالسلا ) هیلع   ) نیسح تعافش  ابو  دش  ریسا  لمج  گنج 
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تعیب نم  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  رگم.تسین  يزاین  وا  تعیب  هب  ارم  دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) ماما.درک دهاوخ  تعیب  وت  اب  رگید  راب  ناورم 
رکم اب  ادرف  دنک  تعیب  دوخ  تسد  اب  رگا  .تسا  فورعم  ینکش  نامیپو  هلیحو  رکم  هب  هک  تسا  يدوهی  تعیب  دننام  وا  تعیب  درکن ؟

مالسا تّماو  تسا  رسپ  راهچ  ردپ  وا  .ار  دوخ  ینیب  گس  ندیسیل  هزادنا  هب  تسا  یهاتوک  تموکح  وا  يارب.دنکش  یم  ار  نآ  هلیحو 
يوما تموکح  سیسأت  مّوس : لماع  ( 1) .تشاد دنهاوخ  ینینوخ  زور  شنادنزرفو  وا  زا 

یمن ناوجو  ریپ  هک  یطّلـست  دوب ; یمالـسا  ساّـسح  زکارم  رب  ناـیوما  هناـملاظ  ّطلـست  ناـمثع ، تفالخّدـض  رب  شروـش  مّوـس  لـماع 
هب وا  رد  یلیماف  بّصعتو  تشاد  هّیما  ینب  هب  تبـسن  یـصاخ  هفطاعو  هقالع  مّوس  هفیلخ  ًالوصا.دـینازوس  یم  ار  َرتو  کشخو  تخانش 

دسافمو حلاصمو  درخو  لقع  يوما ، تموکح  کی  لیکشت  هب  عجار  وا  ناگتسب  ياهتساوخرد  نیمأت  تهج  رد  .دوب  هدیـسر  العاّدح 
يدایز ياهیراکفالخ  وا  هفطاعو  تیانع  ششوپ  رد  اذل  .دوبن  نامثع  رایعمو  كالم  کی  چیه  یمالسا  تاررقمو  نیناوقو  ناناملـسم 

هب وا  هفطاع  هکلب  دوبن ، مکاح  هفیلخ  رب  نیملـسم  همه  هب  تبـسن  تبحمو  قلطم  هفطاع  زگره  هک  دش  روآ  دای  دیاب  .تفرگ  یم  ماجنا 
هرجـش ياه  هخاش  هب  هقالع  نیع  رد  ینعی  .دندوبن  ناما  رد  وا  بضغو  مشخ  زا  نارگیدو  تشاد  رارق  لیماف  تمدـخ  رد  صاخ  روط 

هذبر فلعو  بآ  یب  نیمزرس  هب  ار  رذوبا  یتقو  .دوب  نیگمشخو  راّبج  ...و  اهدوعسم  نب  هّللا  دبع  اهراّمع ، اهرذوبا ، هب  تبـسن  يوما ،
هب اجنآ  رد  دهاجم  ریپ  نآو  درک  دیعبت 

--------------------------

ص 348. ج6 ، یقهیب ، ننس   . 1

هحفص 338 -------------------------- 

راّمع یتقو  .دیشوجن  وا  هفطاع  زگره  درپس ، ناج  يرابتّقر  عضو 
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یبا ینب   » نادـناخ هب  هفیلخ  بّصعت  .دـشن  ّرثأتم  چـیه  هفیلخ  تفر ، لاـح  زاو  تفرگ  رارق  تفـالخ  نازادرپراـک  دـگلو  تشم  ریز  رد 
ُناْمثُع اهیَّلَو  َْول  : » دوب هتفگ  سابع  نبا  هب  تهج  نیا  هب  دوب ; هدرک  كرد  ار  هلئسم  نیا  زین  مّود  هفیلخ  یتحو  دوبن  نامتک  لباق  طیعم »

ار طیعم » یبا   » نادـنزرف دریگب  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  نامثع  رگا  ( 1 «.) ُهُولَتََقل اهَلَعَف  َْول  ِساّنلا َو  ِباقِر  یلَع  طـیِعُم  ِیبَأ  ِیَنب  َلَّمََحل 
دراو زین  ار  ناـمثع  نآ  ردو  داد  روتـسد  اروش  لیکـشت  هب  رمع  یتـقو  .دنـشک  یم  ار  وا  دـنک  نینچ  رگاو  دزاـس ، یم  ّطلـسم  مدرم  رب 
دیلو نامثع  یتقو  نکم .» ّطلـسم  مدرم  رب  ار  طیعم  یبا  لآو  زیهرپب  ادخ  زا  دـش  وت  ِنآ  زا  تفالخ  رگا  :» تفگو درک  وا  هب  ور  تخاس 

َکِـصُوی َْملَأ  : » دـنتفگ نامثع  هبو  دنتـسج  دانتـسا  رمع  راتفگ  هب  ریبزو  هحلطو  نانمؤم  ریما  تشاـمگ  هفوک  يرادناتـسا  هب  ار  هبتع  نب 
ار هّیما  ینبو  طـیعم  ینب  لآ  هک  درکن  شرافـس  وـت  هب  رمع  رگم  ( 2 (.»؟ ِساّنلا ِباـقِر  یلَع  َهَّیَمُأ  ِیَنب  طـیعُم َو  ِیَنب  َلآ  َلِّمَُحت  ّـالَأ  َرَمُع 

ساّسح زکارمو  دـش  زوریپ  اهیـشیدنا  ریخو  اهـشرافسو  اهکالم  ماـمت  رب  هقـالعو  هفطاـع  ماجنارـس  یلو  ینکن ؟ ّطلـسم  مدرم  هدرگرب 
لام يروآ  درگ  لوغـشم  رگید  هورگو  ییاورنامرفو  تردـق  تسم  یهورگ  هک  دـش  ناـنچو.تفرگ  رارق  ناـیوما  تسد  رد  یمالـسا 

تقیقح رد  نامثع  .دندمآ  یم  باسح  هب  هفیلخ  یلیماف  بّصعت  زادرپ  تمارغ  کیدزنو ، رود  قطانم  ناناملـسم  هک  یلاح  رد  دـندوب ،
دیمهف هک  یماگنهو  دـش  وا  لزنم  دراو  تفالخ  يارب  نامثع  شنیزگ  زور  رد  هک  درک  يوریپ  نایفـسوبا ، هّیما ، نادـناخ  ریپ  راتفگ  زا 

ینب زا  نایفارطا  همه 

--------------------------

ص 16. ج5 ، يرذالب ، باسنا   . 1

2
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ص 30. ج5 ، نامه ، . 

هحفص 339 -------------------------- 

نیا.دوب هفوک  رادناتسا  ینمی  يرعشا  یسوموبا  ( 1 «.) ...دینادرگب دوخ  نایم  رد  تسد  هب  تسد  ار  تفالخ  يوگ  : » تفگ دنتـسه  هّیما 
کی رد  دـلاخ  نب  لبـش  ور ، نیا  زا  .دـنک  لاغـشا  ار  یتسپ  نینچ  يوما  ریغ  يدرف  هک  دوبن  لمح  لباق  تفالخ  نارازگراـک  يارب  رما 

هب ار  تعـسو  نیا  هب  ینیمزرـس  ارچ  : تفگو درک  نانآ  هب  ور  دـنداد ، یم  لیکـشت  ناـیوما  ار  نارـضاح  یگمه  هک  هناـمرحم ، سلجم 
زا شیب  زور  نآ  رد  هک  درک  رماع  نب  هّللا  دبع  هب  هراشا  لبـش  يراد ؟ رظن  رد  ار  یـسک  هچ  : دیـسرپ هفیلخ  ؟ دیدرک راذگاو  یـسوموبا 

هاگارچ قارع  :» تفگ یم  ربنم  يالاب  رب  هفوک  رادناتسا  يوما  صاع  نب  دیعـس  هک  دوب  رکفت  زرط  نیا  رثا  رب  ( 2 !) تشادن لاس  هدزناش 
مّوس هفیلخ  راتفگ  قدص  دوش  جارختـسا  خیرات  قاروا  يال  هب  زا ال  نامثع  تموکح  نارازگراک  تسرهف  رگا  تسا .» شیرق  ناناوج 

ياهدیلک رگا  ( 3 «.) ْمُهُرِخآ ْنَم  اُولُخْدَی  یّتَح  َهَّیَمُأ  ِیَنب  اُهْتیَطْعَأل  ِهَّنَْجلا  َحـِیتافَم  يدَِـیب  َّنَأ  َْول  : » تفگ یم  هک  اجنآ  ددرگ ، یم  نشور 
یباسحو ّدـح  یبو  طرفم  ّبح  نینچ  .دوش  تشهب  دراو  نانآ  درف  نیرخآ  اـت  مداد  یم  هیما  ینب  هب  ار  نآ  دوب ، نم  راـیتخا  رد  تشهب 

دنک دشر  هعماجر  هفیلخ د  رب  شروش  هشیدناو  دنیآ  هوتس  هب  يو  تموکح  نارازگتسایسو  هفیلخ  ماّکح  متـس  زا  مدرم  هک  دش  ببس 
اج هباج  ثیح  زا  نامثع ، تفالخ  لوط  رد  رـصمو  هفوک  ياهناتـسا  رد  اهنت  هک  یتالوحت  .دـهد  همتاخ  ناـمثع  تاـیحو  تفـالخ  هبو 

تسد هب  ار  روما  مامز  هفیلخ  هک  يزور  تسا : نایوما  هب  اهراک  ندرپس  رد  وا  یسایس  هویش  هدنهد  ناشن  داد  خر  نارادناتـسا ، ندرک 
زا ار  هبعش  نب  هریغم  تفرگ 
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يرادناتسا

--------------------------

ص 690. ج2 ، باعیتسا ،  . 1

.يرذالب باسنا  ریثا ; نبا  لماک  يربط ; خیرات  .ك.ر   . 2

ص 62. ج1 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا   . 3

هحفص 340 -------------------------- 

دعـس تیعقوم  اریز  تشاد ، یحیحـص  شنیب  رهاظ  هب  هفیلخ  دروم  نیا  رد  .تشامگ  وا  ياج  هب  ار  صاـّقو  دعـسو  درک  راـنکرب  هفوک 
نوچ تشاد ، ار  لّلحم  شقن  صاّقو  دعـس  بصن  ییوگ  وت  یلو.دوبن  هسیاقم  لباق  يراکتـشز ، هب  مهّتم  هریغم  اب  قارع ، حتاف  صاّقو ،

لاس 27 رد  .دومن  هفوک  رادناتـسا  ار  طیعم  یبأ  نب  هبتع  نب  دـیلو  دوخ  يردام  ِرداربو  درک  راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  لاـس  کـی  زا  سپ 
جارخ تفایرد  رومأم  ار  دوخ  یعاضر  ردارب  حرَس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبعو  درک  رانکرب  رـصم  جارخ  ذخا  زا  ار  صاعورمع   َ يرجه

هّللا دبع  دوخ  ییاد  رسپو  درک  لزع  دوب ، هرصب  رادناتسا  مّود  هفیلخ  نامز  زا  هک  ار ، يرعشا  یسوموبا  يرجه  لاس 30  رد.دومن  رصم 
سیسأت ددص  رد  هتسویپ  نامثع  هک  تسا  نیا  رگناشن  روکذم  دراوم  ( 1) .تشامگ يرادناتسا  هب  دوبن  شیب  یناوجون  هک  ار  رماع  نب 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  متشو  برض  : مراهچ لماع  .تسا  هدوب  يوما  تموکح  کی 

هلیـسو هب  ای  نامثع  دوخ  فرط  زا  هک  دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ناراـی  تمرح  کـته  شروش ، لـماوع  زا  یکی 
دوعسم نب  هّللا  دبع  متشو  برض  _ 1 میزرویم : افتکا  هنومن  ود  رکذ  هب  دروم  نیا  رد.تفرگ  یم  ماجنا  وا  ياه  هتشامگ 

ردو دراد  يدنمجراو  دـنلب  سب  ماقم  مالـسا  خـیرات  رد  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ گرزب  یباحـص  دوعـسم ، نب  هّللا  دـبع 
یم هک  تسا  هدش  وا  زا  ییاه  همجرت  هباحص  هب  طوبرم  ياهباتک 
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(2) .دنک يربهر  نآرق  شزومآ  قیرط  زا  یمالسا  فراعم  هعاشا  رد  ششالتو  يو  راوتساو  يوق  نامیا  هب  ار  ام  دناوت 

--------------------------

.يرذالب باسنا  ریثا ; نبا  لماک  يربط ; خیرات  .ك.ر   . 1

.هباغلا دسا  ص 369 ; ج2 ، هباصا ، ص 373 ; ج1 ، باعیتسا ،  . 2

هحفص 341 -------------------------- 

توالت دنلب  يادص  اب  شیرق  نمجنا  رانک  ردو  مارحلا  دجسم  رد  ار  نآرق  دوخ  ناج  تمیق  هب  دش  رضاح  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا 
لوغـشم هدـمآ  درگ  دوخ  لفحم  رد  شیرق  نارـس  هک  يزورمین  رد  يرآ ، .دـناسرب  شیرق  نـالدروک  عمـس  هب  ار  ادـخ  مـالکو  دـنک 

شیرق .درک  توالتار  نمحّرلا  هروس  زاغآ  زا  یتایآ  اسر  يادص  ابو  داتـسیا  میهاربا » ماقم   » ربارب رد  هّللا  دبع  ناهگان  دندوب ، هرکاذم 
یگمه ماگنه  نیا  رد.دناوخ  یم  هدـش  لزان  دّـمحم  رب  هک  ار  ینآرق  تفگ : یکی  ؟ دـیوگ یم  هچ  دـبع » ّما  نبا  :» دـنتفگ رگیدـکی  هب 

يوس هب  بورضم  تروص  اب  هّللا  دبع.دندرک  شوماخ  ار  وا  يادص  وا ، هرهچ  هب  یلیس  نتخاونو  هّللا  دبع  متشو  برض  ابو  دنتـساخرب 
لثم هاگ  چیه  ادـخ  نانمـشد  : تفگ خـساپ  رد  هّللا  دـبع  .میتشاد  ساره  وت  رب  تهج  نیمه  هب  ام  : دـنتفگ يو  هب.تشگزاب  دوخ  نارای 

هک رادـقم  نیمه  : دـنتفگ منک ! یم  رارکت  ار  لمع  نیا  زین  ادرف  دیـشاب  لیام  رگا  داد : هماداو  .دـندوبن  راوخو  ریقح  نم  رظن  رد  زورما 
رمع هک  گرزب  یباحـص  نیا  یگدـنز  نیّرز  ياـهگرب  زا  تسا  یگرب  نـیا  ( 1) .تسا یفاک  دندینـش  دنتـشادن ، شوخ  ار  هچنآ  نانآ 

هیآ هک  تسا  يرفن  شش  هرمز  رد  وا  .درک  فرـص  ناناملـسم  هب  نآرق  شزومآو  دیحوت  هب  توعد  قیرط  رد  یناوج  زاغآ  زا  ار  دوخ 
َنوُدیُری ِّیِشَْعلاَو  ِهادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  َنیّذلا  ِدُرْطَت  الَو  ( ) 2 :) دش لزان  نانآ  هراب  رد  ریز 
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هک ار  نانآ  ( 52: ماعنا (. ) َنیِِملاّظلا َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  ءْیَـش  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َِکباسِح  ْنِم  ام  ءْیَـش َو  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  اـم  ُهَهْجَو 
زا يزیچو  وت  رب  نانآ  باسح  زا  يزیچ  هک  نکم ، رود  دوخ  زا  دنهاوخ  یمنار  یسک  وا  زجو  دنناوخ  یم  ار  دوخ  يادخ  ماشو  حبص 

اجنیا رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  هّللا  دبع  دیجمت  رد  نخس  .یشاب  نارگمتس  زا  ینک  درط  ار  نانآ  رگا  .تسین  نانآ  رب  وت  باسح 
.دوش لقن  ًامامت 

--------------------------

ص 337. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1

ص 319. ج3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  ص 128 ; ج7 ، يربط ، ریسفت   . 2

هحفص 342 -------------------------- 

رادناتـسا عورـشمان  ياه  هتـساوخ  هب  نت  هکنیا  مرج  هب  يرازگتمدخو ، نمؤم  یباحـص  نینچ  اب  هک  تسا  نیا  تسا  رکذ  نایاش  هچنآ 
رداربو درک  رانک  رب  دوخ  ماـقم  زا  ار  وا  ناـمثع  .دوب  هفوک  رادناتـسا  صاـّقو  دعـس  .دـش  هلماـعم  هنوگچ  دادـن ، هبتع  نب  دـیلوو  هفوک 

دیلک هک  دش  لاملا  تیب  نتفرگ  رایتخا  رد  راتـساوخ  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  دیلو  .تشامگ  وا  ياج  هب  ار  هبتع  نب  دیلو  دوخ  یعاضر 
هب يا  همان  نامثع  .درک  شرازگ  نامثع  هب  ار  نایرج  دیلو  .درک  يراددوخ  نآ  میلـست  زا  هّللا  دـبع  .دوب  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  نآ  راد 

اهدیلک هفیلخ ، راشف  تحت  هّللا ، دبع  .درک  خیبوت  دیلو  هب  لاملا  تیب  دیلک  میلست  زا  يراددوخ  رد  ار  واو  تشون  دوعـسم  نب  هّللا  دبع 
یم بصن  وا  ياج  هب  دیلوو  دوش  یم  رانکرب  راک  زا  صاّقو  دعس  هک  تسا  يراگزور  هچ  تفگو : درک  باترپ  رادناتسا  تمـس  هب  ار 

هیلع هللا  یلص   ) دّمحم تیاده  ییامنهار  نیرتابیز  ادخ ، مالک  نخس  نیرت  تسار  ددرگ ;
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رهو تعدب  درادن  یعرـش )  ) هشیر هک  يزیچره  تسا ; هدادن  روتـسد  نآ  هب  مالـسا  هک  تساهنآ  نیرتون  روما  نیرتدب  ملـسو ،) هلآو 
، دوب هدرک  راضحا  هنیدم  هب  ار  يو  نامثع  هکنیا  ياربو  تفگ  ار  تاملک  نیا  هّللا  دبع  .تسا  شتآ  رد  یتلالض  رهو  یهارمگ  تعدب 

تعاطا ّقح  نم  رب  هفیلخ  : تفگ وا  .دنداد  ترـصنو  کمک  هدعوو  دـنتفرگ  ار  وا  فارطا  هفوک  مدرم  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار 
تفر دجسم  هب  هرـسکی  دش  هنیدم  دراو  هکنآ  زا  سپ  وا  .دنک  یم  زاب  ار  اه  هنتف  رد  هک  مشاب  یـسک  نیتسخن  مهاوخ  یمن  نمو  دراد 

هب ور  داتفا  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  هب  نامثع  مشچ  هک  یتقو  : دـسیون یم  يرذالب  .تفای  نتفگ  نخـس  لوغـشم  ربنم  يالاب  رب  ار  هفیلخو 
یم یق  دور و  یم  هار  دوخ  ياذـغ  يور  هک  يرادـناج  دـش ; دراو  امـش  رب  ییوبدـب  زیر  ناویح  نونکا  مه  مدرم ، : تفگو درک  مدرم 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ یباحـص  نم.متـسین  نینچ  نم  : تفگ نآ  خساپ  رد  دینـش  ار  نیا  نوچ  هّللا  دبع  .دزاس  یم  هدولآ  ار  نآو  دـنک 

.متسه ناوضرلا » تعیب   » رد هدننک  تعیبو  ردب  زور  هدنمزرو  ملسو ) هلآو 

هحفص 343 -------------------------- 

عفر يارب  .دـش  زاغآ  شکمـشکو  ینک ؟ یم  دای  نینچ  ار  ربمایپ  یباحـص  ارچ  نامثع ! : دز دایرف  دوخ  هرجح  زا  هشیاع  ماـگنه  نیا  رد 
دنلب ار  وا  نامثع ، مالغ  موحج ، هک  هدـش  هتفگ  زین  .دز  نیمز  هب  ار  وا  هعمز  نبا  .دـش  جارخا  دجـسم  زا  هفیلخ  رما  هب  هّللا  دـبع  هلئاـغ ،

اب : تفگو تساخرب  ضارتعا  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماگنه  نیا  رد  .تسکش  وا  ياه  هدند  هک  يروط  هب  دیبوک  نیمز  هب  مکحمو  درک 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هباحص  دیلو  ینیچ  نخس 
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ار هنیدم  زا  جورخ  هزاجا  وا  هب  نامثع  یلو  درب ، دوخ  هناخ  هب  ار  هّللا  دـبع  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماجنارـس  یهد ؟ یم  هجنکـش  نینچ  ار 
نب هّللا  دـبع  ( 1) .دیـشک كاخ  باقن  رد  خر  ناـمثع ) لـتق  زا  شیپ  لاـس  هس   ) يرجه لاس 32  رد  ات  دـنام  یقاب  هنیدـم  رد  واو  دادـن 
درک تدایع  وا  زا  زین  نامثع  يزور  .دنتفر  یم  شرادید  هب  وا  نادنم  هقالعو  ناتسود  دوب  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  یماگنه  دوعسم 
دبع یهاوخ ؟ یم  هچ  نامثع : .مناهانگ  هّللا : دـبع  یتسه ؟ هچ  نارگن  : نامثع تفرگ : ماجنا  نامثعو  وا  نایم  ریز  حرـش  هب  ییوگتفگو 

روتـسد نامثع : .تسا  هدرک  مرامیب  یعقاو  کشزپ  : هّللا دـبع  منک ؟ راضحا  تنیلاب  رب  کشزپ  ناـمثع : .ار  ادـخ  هدرتسگ  تمحر  هّللا :
عنم نآ  زا  ارم  متـشاد  زاین  هک  يزور  هّللا : دـبع  دوب .» هدـش  عطق  وا  يرمتـسم  هک  دوب  لاس  ود  (؟ دـنزادرپب ار  وت  قباس  يرمتـسم  مهد 

؟ يزادرپ یم  مزاین  یب  هک  الاح  .يدرک 

--------------------------

ص 138. ج1 ، ءایلوألا ، هیلح   . 1

هحفص 344 -------------------------- 

زا هّللا : دبع  .نک  شزرمآ  بلط  نم  يارب  ادخزا  : نامثع .تسا  نانآ  قزار  ادخ  هّللادبع : .دسر  یم  تناگدنامزابو  نادنزرف  هب  نامثع :
هزاجا هک  داد  رارق  دوخ  ّیصو  ار  ریبز ، یتیاور  هبو  راّمع ، درک ، گرم  ساسحا  هّللا  دبع  یتقو  .دریگب  وت  زا  ارم  ّقح  مهاوخ  یم  ادخ 

زا دش  هاگآ  نایرج  زا  نوچ  نامثع  .دندرپس  شکاخ  هبو  دندرازگ  زامن  وا  رب  هنابش  ور ، نیازا  .درازگب  زامن  وا  ندب  رب  نامثع  دنهدن 
زاـمن وا  رب  وـت  هـک  دوـب  هدرک  تیــصو  وا  : تـفگ .تـسا  هتخاـسن  هاـگآ  ار  وا  هـّللا  دــبع  گرم  زا  ارچ  هـک  درک  تساوخزاـب  راـّـمع 

رعش نیا  راّمع ، اب  نامثع  هرکاذم  ندینش  زا  سپ  ریبز.يرازگن ،
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، ینک یم  هلان  نم  رب  مگرم  زا  سپ  هک  منیب  یم  ار  وت  يِداز  ِینَتْدَّوَز  ام  ِیتایَح  ِیفَو  ِیُنبُدـْنَت ***  ِتْوَْملا  َدـَْعب  َکَّنَفِرْعَأل  دـناوخ : ار 
یم رامش  هب  نآرق  گرزب  ءاّرق  زا  یکی  هک  یلیلج  یباحص  اب  يا  هناملاظ  راتفر  نینچ  .یتخادرپن  ارم  ّقح  مدوب  هدنز  یتقو  هکنآ  لاح 

نودب مّلسم  روط  هب  (1 «) ًاْملِع ِِهب  یفَک  یهَْتنا َو  َُّمث  َهَّنٌّسلا  َِملَع  َنآرُْقلا َو  َِملَع  :» دومرف یم  وا  هراب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤم ریماو  تفر 
یم دیدپ  اه  هشیدنا  رد  ماقتنا  دصق  اب  مأوت  ینیبدـب  دـشاب  یفالخ  نینچ  کی  ردـصم  تفالخ  هاگتـسد  یتقو.دـنام  دـهاوخن  شنکاو 

.دوش 2_ یم  دوشب  دـیابن  هچنآو  دـنز  یم  هناوج  اهرطاخ  رد  تقو  تموکح  ّدـض  رب  مایقو  بـالقنا  رکف  دراوم ، نیا  رارکت  ابو.دـیآ 
رسای راّمع  متشو  برض 

هکلب تفرگ ، رارق  هفیلخ  يرهم  یب  دروم  هک  دوبن  دوعسم  نب  هّللا  دبع  اهنت  نیا 

--------------------------

، ریثک نبا  خیرات  ص 36 ; ج5 ، باـسنا ، .دـنک  یم  تیاـفک  ملع  نیمه  وا  ياربو  درب  ناـیاپ  هبو  تخومآ  ار  تنـسو  نآرق  ینعی :  . 1
ص 163. ج7 ،

هحفص 345 -------------------------- 

تیب لها  هب  ار  لاملا  تیب  تالآ  رویز  زا  یخرب  هفیلخ  هک  دوب  نیا  وا  رب  تناهاو  برض  ّتلع.دنامن  بیصن  یب  نآ  زا  زین  رـسای  راّمع 
هب لاملا  تیب  زا  ام  تفگو : تفر  ربنم  زارف  رب  دوخ  زا  عافد  يارب  تخیگنارب  ار  مدرم  مشخ  قیرط  نیا  زا  نوچو  داد  صاـصتخا  دوخ 

: تفگ هفیلخ  خساپ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع .میلام  یم  كاخ  هب  ار  دنـشاب ) ضرتعم  هک   ) یهورگ ینیبو  میراد  یم  رب  میراد  زاین  هچنآ 
ینیب هک  دوب  مهاوخ  یسک  نیتسخن  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : راّمع  .يوش  یم  هتشادزاب  راک  نیا  زا 
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ار وا  .دـیریگب  ار  وا  يزرویم ؟ تأرج  نم  رب  هدـنگ  مکـش  : تفگو درک  شاـخرپ  ناـمثع  عقوم  نیا  رد.دوـش  یم  هدـیلام  كاـخ  هب  وا 
.دندرب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـسمه  هملـس  ّما  لزنم  هب  ار  وا  راّمع  ناتـسود  .تفر  لاح  زا  هک  دندز  يردق  هبو  دـنتفرگ 

ومو دش  هاگآ  نایرج  زا  هشیاع  .مریگ  یم  رارق  ءاذـیا  دروم  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : تفگ دـمآ  لاح  هب  یتقو 
.دیتخاس هدوسرف  ار  وا  ّتنس  امش  هک  تسا  هدشن  هنهک  ربمایپ  شفکو  سابلو  وم  زونه  تفگو : دروآ  نوریب  ار  ربمایپ  شفکو  سابلو 

زا يدارفاو  درک  یم  ییاریذپ  دوخ  زیزع  رسمه  ریپ  رای  زا  هملس  ّما  .دادن  وا  هب  یخـساپ  یلو  دش  نیگمـشخ  هشیاع  نانخـس  زا  نامثع 
رارق ناـمثع  ضارتعا  دروم  لـمع  نیا  .دـندرک  یم  دـمآو  تفر  هملـس  ّما  لزنم  هب  دـندوب ، ناـمیپمه  راّـمع  اـب  هک  موزخم ، ینب  هلیبـق 

« هسایـسلاو همامإلا   » باتک رد  هبیتق  نبا  ( 1) .ینک یم  راداو  اـهراک  نیا  هب  ار  مدرم  دوخ  وت  : هک داد  ماـغیپ  ناـمثع  هب  هملـس  ّما.تفرگ 
دندش عمج  مه  رود  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  تسا : نینچ  نآ  هصالخ  هک  دنک  یم  لقن  رگید  تروص  هب  ار  راّمع  برض  تشذگرس 

نیخیشو ربمایپ  ّتنس  اب  يدراوم  رد  هفیلخ  _ 1 دندرمشرب : نینچ  ار  وا  ياهفعضو  تافّلخت  نآ  ردو  دنتـشون  تقو  هفیلخ  هب  يا  همانو 
.تسا هدیزرو  تفلاخم 

--------------------------

ص 48. ج5 ، باسنا ،  . 1

هحفص 346 -------------------------- 

هدیـشخب مکح  نب  ناورم  هب  اجکی  دنراد ، قح  نآ  رد  نیکاسمو  نامیتیو  وا  ناگتـسبو  لوسرو  ادخ  هک  ار ، اقیرفآ  میانغ  سمخ  _ 2
ناورم .تسا 4 _ هتخاس  هناخ  تفه  هنیدم  رد  دوخ  نارتخدو  هلئان  دوخ  رسمه  يارب  .تسا 3 _
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ناناوج تسد  هب  ناناملسم  روما  مامزو  هدش  هدرپس  نایوما  هب  یـساسا  ياهراک  .تسا 5 _ هتخاس  هنیدم  رد  ییاهرـصق  لاملا  تیب  زا 
زامن یتسم ، تلاـح  رد  هبتع ، نب  دـیلو  هفوک ، رادناتـسا  .دـنا 6 _ هدرکن  كرد  ار  ادـخ  لوـسر  زگره  هک  تسا  هداـتفا  يا  هبرجت  یب 

عم .دـنک 7 _ هفاـضا  زین  یتـعکر  دنـشاب  لـیام  رگا  هک  تسا  هتفگو  هدرک  نیمومأـم  هب  ور  سپـسو  هدرازگ  تـعکر  راـهچ  ار  حـبص 
.دـنک یمن  تروشم  اهنآ  ابو  تسا  هدرک  اهر  ار  راصناو  رجاـهم  .تسا 8 _ هدرکن  يراج  دیلو  رب  يراوخبارـش  ّدـح  نامثع  فصولا ،

دنا هدرکن  كرد  ار  ربماـیپ  رـصع  زگره  هک  يدارفا  هب  .تسا 10 _ هدرک  قُُرق  ار  ییاهنیمز  هنیدـم  فارطا  رد  نیطالـس ، ناـس  هب  _ 9
نانآ مان  هب  ار  یعیسو  یضاراو  هدیشخب  يرایسب  لاوما  دننک ، یم  یعافد  نید  زا  نونکا  مه  هنو  دنراد  يداهج  رد  تکرش  هقباس  هنو 

هب ار  نآو  دـندرکن  اضما  ار  همان  نآ ، دـب  بقاوع  سرت  زا  یلو  دـش  هتـشون  يرفن  هد  هورگ  کی  هلیـسو  هب  هماـن  نیا  ...و  .تسا  هدرک 
دندوب هتفرگ  ار  وا  رود  هیما  ینب  زا  یهورگو  ناورم  هک  یلاح  ردو  دـمآ  نامثع  هناخ  هب  وا.دـناسرب  نامثع  تسد  هب  هک  دـنداد  راّمع 

هناخ هب  سرت  زا  مادک  چیه  هک  دید  یلو  دش ، هاگآ  نآ  ناگدنسیون  یماسا  زا  همان  ندناوخ  زا  سپ  هفیلخ  .درک  هفیلخ  میلست  ار  همان 
مالغ نیا  تفگو : درک  هفیلخ  هب  ور  ناورم.تسا  هدـش  دایز  نم  رب  وت  تأرج  : تفگو درک  راّمع  هب  ور  تهج ، نیا  زا  .دـنا  هدـماین  وا 

، دینزب ار  وا  تفگ : نامثع  .يا  هتفرگ  زین  ار  نارگیدو  دوخ  ماقتنا  یشکب ، ار  وا  رگا.تسا  هتخاس  يرج  وت  رب  ار  مدرم  هایس 
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هب سپس  .تفر  لاح  زاو  دش  قتف  راچد  هک  دندز  يردق  هب  ار  وا 

هحفص 347 -------------------------- 

هک هریغم ، ینب  هلیبق  .درب  دوخ  هناخ  هب  ار  واو  دش  هاگآ  وا  عضو  زا  ربمایپ  رـسمه  هملـس  ّما.دنتخادنا  هناخ  نوریب  هب  ار  وا  تلاح  نامه 
دیلو نب  ماشه  دمآ ، دجسم  هب  رهظ  هضیرف  ندرازگ  يارب  هفیلخ  یتقو  .دندش  تحاران  نایرج  زا  تخـس  دوب ، نامیپمه  نانآ  اب  راّمع 

وت : تفگ خـساپ  رد  نامثع  .مشک  یم  ار  هّیما  ینب  نامدود  زا  يدرف  دریمب  اه  هبرـض  نیا  رثا  رب  راّـمع  رگا  تفگو : درک  ناـمثع  هب  ور 
زیهرپ تهج  هب  هک  تفرگ  تروص  ود  نآ  نایم  يدنت  هرکاذمو  دش  وربور  ( مالـسلا هیلع   ) یلع اب  هاگ  نآ  .يرادن  ار  راک  نیا  تردق 

اهتیصخش دیعبت  مجنپ : لماع  ( 1) .دوش یم  يراددوخ  نآ  لقن  زا  مالک  هلاطا  زا 

زا نامثع  دندوب ، فورعم  اوقتو  كولس  نسح  هب  تّما  نایم  رد  هک  ار ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارایو  هباحـص  زا  یهورگ 
هک تسا  نآ  لوصف  نیرتکاندرد  زا  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا  .درک  دـیعبت  هذـبر  هب  هنیدـم  زاو  صمح »  » هب ماش  زاو  ماـش  هب  هفوک 

ًالامجا نآ  زا  يدراوم  هب  شخب  نیا  رد  امو  دنک  یم  تیاده  تفالخ  هاگتسد  رد  هایس  دادبتسا  کی  دوجو  هب  ار  هدنناوخ  نآ  هعلاطم 
ناـیب هبو  مینک  یم  يراددوـخ  نآ  لـقن  زا  ( 2  ) دنتـسه هاگآ  شیبامک  رذوبا  دـیعبت  تشذگرـس  اب  ناـگمه  نوچو  مینک  یم  هراـشا 

وا نارایو  رتشا  کلام  دیعبت  .میزادرپ  یم  نامثع  تفالخ  نایدیعبت  رگید  تشذگرس 

صاع نب  دیعسو  درک  رانکرب  راک  زا  ار  هبتع  نب  دیلو  هفوک  راکتشز  رادناتـسا  یمومع ، راکفا  راشف  اب  تشذگ ، هکنانچ  مّوس ، هفیلخ 
هرادا رب  ار  يوما 
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اب دـیدج  رادناتـسا  ور ، نیا  زا.دـنک  ارادـم  ًالماک  سانـشرس  دارفاو  نآرق  نایراق  اب  هک  داد  روتـسد  وا  هبو  دراـمگ  هفوک  ناتـسا  روما 
، ناحوص نادنزرف  هعصعصو  دیز  نوچمه  وا ، ناتسودو  رتشا  کلام 

--------------------------

ص 29. ج1 ، هسایسلا ، وهمامإلا   . 1

ص 8. ج1 ، هعیش ، یمالسا  ياهتیصخش  .ك.ر   . 2

هحفص 348 -------------------------- 

صیخـشت فلاخم  هفیلخ  هریـس  اب  ار  وا  نارکفمهو  کلام  هفوک ، رادناتـسا  هک  دش  نیا  اهنآ  هجیتن  هک  تشاد  ییاهوگتفگو  اهتـسشن 
هفوک نایراق  هک  وا  نارایو  رتشا  دوجو  اب  هک  دـش  روآ  دای  دوخ  همان  ردو  درک  هبتاکم  هفیلخ  اـب  هناـمرحم  روط  هب  دروم  نیا  ردو  داد 
رتشا کلام  هب  نمض ، رد  .دنک  دیعبت  ماش  هب  ار  هورگ  نیا  هک  تشون  رادناتسا  خساپ  رد  هفیلخ  .دنک  هفیظو  ماجنا  دناوت  یمن  دنتـسه 

، دوـش یم  لـالح  وـت  نوـخ  نتخیر  ینک  راـهظا  رگا  هک  يراد  لد  رد  يروـما  وـت  : هک درک  يروآ  داـی  نآ  ردو  تشوـن  يا  هماـن  زین 
نآ زا  سپ  هک  دـسرب  وت  هب  يا  هدـنبوک  يالب  هکنیا  رگم  يرادرب  دوخ  راک  زا  تسد  همان  نیا  هدـهاشم  اب  هک  منک  یمن  رکف  زگرهو 

کی دیـسر  هفوک  رادناتـسا  هب  هفیلخ  همان  یتقو  .ریگ  شیپ  رد  ار  ماـش  هار  ًاروف  دیـسر  وت  هب  نم  هماـن  هاـگره.تسین  وت  يارب  یتاـیح 
دیز رتشا ، کلام  رب  هوالع  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  درک  دـیعبت  ماـش  هب  دـندوب ، هفوک  مانـشوخ  دارفاو  ناـحلاص  زا  هک  ار ، يرفن  هد  هورگ 
هورگ نیا  دوجو  اضق ، زا  .دندروخ  یم  مشچ  هب  ...و  ینادْمَح  هّللا  دبع  ثراحو  یعخن  دایز  نب  لیمکو  ناحوص  نادنزرف  هعـصعصو 

درک گنت  زین  ماش  رادناتسا  هیواعم  رب  ار  هصرع  اوقت  ابو  عاجشو  اناوت  نارونخسو  نآرق  نایراق 
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دوجوو تشون  هفیلخ  هب  يا  همان  هیواعم  اذل  .دبوشآ  رب  ماش  رد  وا  هدنیامنو  تفالخ  هاگتسد  ّدض  رب  یمومع  راکفا  هک  دوب  کیدزنو 
رهـش هک  يا  هدرک  دیعبت  ماش  هب  ار  یهورگ  وت  تسا : هدـمآ  نینچ  همان  نآ  رد  .تسناد  تفالخ  حـلاصم  ّلخم  طیحم  نآ  رد  ار  نانآ 
دوشن راچد  هفوک  تشونرـس  هب  زین  ماش  هک  متـسین  نئمطم  زگره  نمو  دـنا  هدروآ  رد  شورخو  شوج  هب  ار  نآو  دـساف  ار  ام  راـیدو 

كاـنمیب راـک  ماجنارـس  زا  ار  هفیلخ  هیواـعم  هماـن  .دریگن  رارق  یجکو  شیوشت  رطخ  رد  ناـیماش  هشیدـنا  تماقتـساو  رکف  تمالـسو 
میمـصت هفیلخ  هک  دنا  هتفگ  یخرب  .دنک  دیعبت  ماش ) رد  يا  هداتفا  رود  لحم  ) صمح هب  ار  نانآ  هک  تشون  وا  خساپ  رد  سپ  .تخاس 

زاو تشادزاب  دوخ  میمصت  يارجا  زا  ار  هفیلخ  هفوک ، لماع  صاع ، نب  دیعـس  یلو  دنادرگزاب ، هفوک  هب  رگید  راب  ار  نانآ  هک  تشاد 
نیا

هحفص 349 -------------------------- 

دیعبت رگید  یناتـسا  هب  یناتـسا  زا  مّوس  هفیلخ  نارازگراک  اب  يراـگزاسان  مرج  هب  هک  یناـسک  ( 1) .دندش دـیعبت  صمح  هب  نانآ  ور ،
مرکا لوسر  هریـس  هب  هفیلخ  لمع  ناهاوخ  نانآ  .دنتـشادن  تفالخ  هاگتـسد  یبلط  راـصحنا  زا  داـقتناو  ییوگقح  زج  یهاـنگ  دـندش 
نیما دارفا  هفوـک ، رادناتـسا  شرازگ  شریذـپ  ياـج  هـب  هـک  دوـب  نـیا  هـفیلخ  نأـش  هتـسیاش  .دـندوب  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  )
یمن افتکا  رومأم  کی  شرازگ  هبًافرـص  یّمهم  رما  نینچ  ردو  دنزاس  هاگآ  ارجام  تقیقح  زا  ار  وا  ات  درک  یم  مازعا  ار  يراکتـسردو 

؟ دندوب یناسک  هچ  ناگدش  دیعبت  .درک 

وا ناسیون  لاجر  زا  يدحاو  تسا  هدرک  كرد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رصع  هک  تسا  یتیصخش  رتشا  کلام  _ 1
فیعضت ار 
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فیصوت هویش  نآ  هب  ار  یسک  نونکات  هک  هدرک  فیصوت  نانچنآ  دوخ  نانخس  رد  ار  وا  ( مالـسلا هیلع   ) یلع نانمؤم  ریماو  دنا  هدرکن 
ْنِم َناک  َْول  ِکلام ؟ امَو  : » تفگو درک  فسأت  راهظا  ًادـیدش  دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  کـلام  توف  ربخ  یتقو  ( 2) .تسا هدرکن 

یِکاوَْبلا َو ِْکبَْیلَف  َِکلام  ِْلثِم  یلَع  .ًاَملاع  َّنَحِْرُفَیل  ًاَملاع َو  َُکتْوَم  َّندهَیل  ِهّللا  امَأ َو  .ًاْدلَـص  َناَکل  رَجَح  ْنِم  َناک  َْول  ًاْدِنف َو  َناَکل  لَبَج 
رد زاورپ  هب  نآ  زارف  رب  یغرم  هک  ) دوب نآ  دـنلب  هّلق  دوـب ، هوـک  زا  رگا  دوـب ؟ یـسک  هچ  کـلام  یناد  یم  ( 3 (»؟ ِکلامَک ٌدوُجْوَم  ْلَه 

ِلثم رب  .تخاس  نامداش  ار  رگید  یناهجو  نیگمغ  ار  یناهج  کلام  يا  وت  ِگرم  .دوب  تخس  یگنس  دوب ، گنس  زا  رگاو  دمآ ) یمن 
؟ دراد دوجو  کلام  ریظن  ایآ  .دنیرگب  ناگدننک  هیرگ  دیاب  کلام 

--------------------------

لاـس 33 ثداوح  )360 صـص 368 _ ج3 ، يربـط ، خـیرات  رد  شخب  نیا  هدرتـسگ  تروـص  . 39 صـص 43 _ ج5 ، باـسنالا ،  . 1
.تسا هدش  دراو  يرجه )

«. ...ِفوَْخلا ماّیأ  ُمانَی  ِهّللا ال  ِدابِع  ْنِم  ًادبَع  ْمُْکَیلِإ  ُْتثََعب  ْدَقَف  :» همان 38 هغالبلا ، جهن   . 2

(. دیدج عبط  ص 77( ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 350 -------------------------- 

دوخ هلیبق  گرزبو  رادنیدو  تلیضف  اب  یـصخش  دسیون : یم  باعیتسا »  » رد ورمع  وبا  هک  سب  نیمه  وا  هراب  رد  .ناحوص  نب  دیز  _ 2
(1) .دیـشون تداهـش  تبرـش  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ماما  باکررد  لَمَج  دربنردو  داد  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  کی  هیـسداق  دربن  رد  .دوب 
وا نوچمه  هعصعص ، دیز ، ردارب  _ 3 ( 2) .درک یم  يرپس  يراد  هزور  اب  ار  اهزرو  تدابع  هب  ار  اهبش  دیز  : دسیون یم  يدادغب  بیطخ 

نارای زا  یعازُخ  قِمَح  نب  ورمع  .دوب 4 _ رادنیدو  نارنخسو  راوگرزب 
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یلص  ) مرکا لوسر  یتقو  هک  تسا  یسک  وا.دوب  هدرک  ظفح  ترضح  نآ  زا  یثیداحاو  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
(3) .زاس دنم  هرهب  شیناوج  زا  ار  وا  ادنوادخ ، دومرفو : درک  اعد  وا  هراب  رد  ترضح  نآ  درک  باریس  ریش  اب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
اب نانآ  یگمه  ِِهلِیلَخ ،» ِنیِد  یلَع  ُناْسنِإلَا   » مکح هب  اریز.دزاـس  یم  انـشآ  يدـیعبت  دارفا  رگید  لاوحا  هب  ار  اـم  دارفا ، نیا  اـب  ییانـشآ 

یـسایس تاماقمو  یگدـنز  نییبت.دـندرک  یم  داقتنا  وا  لاّمعو  تقو  هفیلخ  لامعا  زاو  دـندوب ، هدـمآ  درگ  مه  رود  هدـیاو  رکف  کـی 
دارفا رگید  هدـمع  تایـصوصخ  نایب  هبو  مینک  یم  هاـتوک  ار  نخـس  نماد  اذـل  .تسا  نخـس  هلاـطا  هیاـم  ناـنآ  همه  یملعو  يونعمو 
تقو رادناتـسا  تشز  ياهراک  زا  نآ  ردو  دـسیون  یم  مّوس  هفیلخ  هب  دوخ  ياضما  اب  يا  هماـن  هدـبع  نب  بعک  .میزادرپ  یم  يدـیعبت 

تـساوخزاب ًاروف  دهد  یم  نامثع  تسد  هب  ار  همان  ناسر  مایپ  یتقو.دراپـس  یم  هعیبر  وبا  هب  ار  همانو  دنک  یم  تیاکـش  تخـس  هفوک 
هداد هعیبروبا  هبو  هتـشون  ار  هماـن  اـضما ) نودـب  یلو   ) یعمج هتـسد  روـط  هب  هک  ار ، بعک  نارکفمه  همه  یماـسا  ناـمثع  .دوـش  یم 

نانآ یماسا  ياشفا  زا  وا  یلو  دوش ، یم  ایوج  وا  زا  دندوب ،

--------------------------

ص 197. ج1 ، باعیتسا ،  . 1

ص 176. هبیتق ، نبا  فراعم   . 2

ص 439. ج8 ، دادغب ، خیرات   . 3

هحفص 351 -------------------------- 

، سپـس.دراد یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  دریگ ، یم  ناسر  همان  بیدأت  رب  میمـصت  هفیلخ  دـنک ، یم  يراددوخ 
واو دنزب  هنایزات  تسیب  ار  بعک  دهد  یم  روتسد  هفوک  رد  صاعلا  نب  دیعس  دوخ  رادناتسا  هب  نامثع 
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لمع زا  هک  دوب  نیا  وا  مرجو  دش  دیعبت  ربیخ  هب  هنیدم  زا  ربمایپ ، یباحـص  یحمج ، لبنح  نب  نامحّرلا  دـبع  ( 1) .دنک دیعبت  ير  هب  ار 
َسْمُخ َناوْرَم  َْتیَطْعَأ  َو  تفگ : نینچ  يراعشا  ِنمـض  ردو  درک  داقتنا  دیـشخب ، ناورم  هب  ار  اقیرفآ  میانغ  سمخ  هک  هاگ  نآ  هفیلخ ،

دنواـشیوخ زاو  یتشاد  مّدـقم  نارگید  رب  ار  واو  يداد  ناورم  هب  ار  اـقیرفآ )  ) میاـنغ مجنپ  کـی  یمَْحلا  َْتیَمَح  ُهَتَْرثآ َو  ِهَمِینَْغلا *** 
( *** 2) .درب یم  رس  هب  دیعبت  لاح  هب  ربیخ  رد  دوب  هدنز  نامثع  هک  يزور  ات  درم  نیا  .يدرک  تیامح  دوخ 

--------------------------

.372 _ 373 صص ج3 ، يربط ، خیرات  ; 41 صص 43 _ ج5 ، باسنا ،  . 1

ص 150. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 2

هحفص 353 هحفص 352  -------------------------- 

مود لصف 

مّود لصف 

نامثع لتقو  همکاحم  نایرج 

هناگجنپ لماوع  شنکاو 

نارازگراک هیلکو  هفیلخو  دوش  دـنلب  یمالـسا  روشک  فاـنکاو  فارطا  زا  ضارتعا  جوم  هک  دـش  ببـس  هدـش  داـی  هناـگجنپ  لـماوع 
فارطا ناناملسمو  هباحـص  تهج ، نیا  زا  .دزاس  مهّتم  مالـسا  حیحـص  ریـسم  زا  فارحنا  هب  ار  نانآ  همهو  دربب  لاؤس  ریز  ار  تفالخ 
تفلاخم جوم  تمظع  .دـش  دـهاوخ  رانکرب  تفـالخ  زا  ّـالاو  دـهد  رییغت  ار  دوخ  عضو  هک  دـندرک  یم  تساوخرد  هفیلخ  زا  هتـسویپ 

یلع نانمؤم  ریما  _ 1 میوش : انشآ  نانآ  نانخـس  زا  یخربو  ناضرتعم  زا  یـضعب  یماسا  اب  هک  دوش  یم  نشور  یتروص  رد  ضارتعاو 
هک دراد  یمـالک  ناـیم ، نآ  زا  .نآ  زا  سپ  هچو  وا  لـتق  زا  شیپ  هچ  دراد ; ناـمثع  لاـمعا  هراـب  رد  يرایـسب  نانخـس  مالـسلا ) هیلع  )

نایماش اب  دربن  هب  ار  نیرجاهم  نادـنزرف  هک  يزور  رد  ترـضح  نآ.تسا  هفیلخ  ياهراک  هراب  رد  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هاگدـید  رگنایب 
ای : » دومرف نینچ  درک  یم  توعد 
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يذـّلا ِهّللا  َوَف  ایاطَْخلا  ِلاّمَح  ِمَد  یلَع  ُِلتاُقی  ْنَم  یلِإ  اوُرِْفنا  ِناْطیَّشلا  ِءاِیلْوَأ  ِبازْحَألا َو  ِهَّیَِقب  ِْرفُْکلا َو  ِهَِّمئَأ  یلِإ  اوُرِْفنا  َنیرِجاهُْملا  َءاـْنبَأ 
(1 «.) ًاْئیَش ْمِهِرازوَأ  ْنِم  ُصَْقُنی  هَمایِقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُهایاطَخ  ُلِمْحََیل  ُهَّنِإ  هَمَسَّنلا  َأََرب  َهَّنَْجلا َو  َقَلَف 

--------------------------

(. دیدج عبط  ص 194( ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 354 -------------------------- 

هک هیواعم  اب  گنج  هب  دینک  تکرح  دیزیخرب ، ناطیش  ناتسودو  بازحا  هدنام  یقابو  رفک  نارس  اب  دربن  يارب  نیرجاهم ، نادنزرف  يا 
ار ناسناو  تفاکش  ار  هناد  هک  ییادخ  هب.تسا  هتساخرب  نامثع ) )= هدیشک شود  رب  ار  يرایسب  ياهاطخ  هک  یسک  نوخ  نتفرگ  يارب 

.دش دـهاوخن  مک  يزیچ  زین  نارگید  هانگ  زا  هک  یلاح  رد  دیـشک ، دـهاوخ  شود  هب  زیخاتـسر  زور  ات  ار  نارگید  ناهانگ  وا  دـیرفآ ،
لام َّلُک  ُناْمثُع َو  اهَعَْطقَأ  هَعیطَق  َّلُک  َّنِإ  الَأ  : » دومرف ینارنخـس  کـی  نمـض  رد  دوخ  تفـالخ  زا  زور  نیمّود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

هک ادـخ  لام  زا  یلام  رهو  هدرک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  نامثع  هک  ینیمز  ره  ( 1 «.) ِلاْملا ِْتَیب  ِیف  ٌدوُدْرَم  َوُهَف  ِهّللا  ِلام  ْنِم  ُهاـطْعَأ 
هب تبسن  ماما  هیرظن  رگنایب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانخس  رگیدو  تاملک  نیا  .دوش  هدنادرگزاب  لاملا  تیب  هب  دیاب  تسا  هداد  یـسک  هب 

ِمْوَْقلا ُِثلاث  َماق  ْنَأ  یلِإ  تسا ...« : هدومن  نایب  هیقشقش  هبطخ  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  یبلطم  همه ، زا  رتنشور  .تسا  هفیلخ  ياهراک 
مرکا لوسر  رسمه  هشیاع  _ 2 ( 2 «.) ِعِیبَّرلا َهَْتبَن  ِِلبِإلا  َمْضَخ  هّللا  َلام  َنوُمِـضْخَی  ِهِیبَأ  اُوَنب  ُهَعَم  َماق  َو  ِهِفَلَتْعُمَو ، ِِهلِیُثن  َْنَیب  ِْهیَنْـضِح ، ًاـجفان 

تفرگ رارق  نامثع  متشو  برض  دروم  راّمع  یتقو  .درک  یم  هئطخت  ار  نامثع  لامعا  نارگید  زا  شیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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اّما تسا ، هدـشن  هدوسرف  ربمایپ  شفکو  سابل  زونه  مدرم ، : تفگودروآ نوریب  ار  ربمایپ  شفکو  هماج  دـش ، هاگآ  نایرج  زا  هشیاـعو 
هنیدم هشیاع  دندوب ، هدرک  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  هباحص  زا  یهورگو  نایرـصم  هک  یماّیا  رد  .دیا  هدرک  شومارف  ار  وا  ّتنـس  امش 

تـساوخرد وا  زا  باتع  نب  نامحّرلا  دبعو  تباث  نب  دیزو  مکح  نب  ناورم  ماگنه  نیا  رد  .تفگ  كرت  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  هب  ار 
فرصنم ترفاسم  زا  هک  دندرک 

--------------------------

هبطخ 14. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

.مّوس هبطخ  هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 355 -------------------------- 

هک مراد  تسود  : تفگ هکلب  درک ، در  ار  نانآ  اـهنت  هن  هشیاع.دـنک  رود  هفیلخ  زا  ار  ـالب  تسناوت  یم  هنیدـم  رد  وا  دوجو  اریز  دوش ،
يا هسیک  نایم  رد  ار  وا  ای  مدـنکفا ، یم  ایرد  هب  ار  ود  رهو  دوب  یگنـس  ینک  یم  يرای  ار  وا  هک  تتـسود  ياپو  وت  ياپ  رب  شاـک  يا 

ًامامت اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نامثع  هراب  رد  هشیاع  نانخس  ( 1) .مدنکفا یم  ایرد  هبو  مدیشک  یم  ار  وا  لمح  جنرو  مداهن  یم 
، دررک یم  داقتنا  نامثع  زا  هتـسویپ  دوبن  هاگآ  ( مالـسلا هیلع  ) یلع اب  تعیبو  هفیلخ  لتق  زا  هک  يزور  ات  هک  سب  ردـق  نیمه  .دوش  لقن 
اب مدرم  تعیبو  هفیلخ  لتق  زا  فرـس »  » مان هب  یلحم  رد  هار ، همین  ردو  درک  هنیدـم  گنهآو  دـش  غراف  جـح  لامعا  زا  هک  هاگ  نآ  اـّما 

تفگ ار  هلمج  نیا  دـمآ ! یم  دورف  نم  رـس  رب  نامـسآ  شاـک  يا  تـفگو : داد  عـضوم  رییغت  ًاروـف  دـش ، هاـگآ  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع
ار وا  ماقتنا  نمو  دش  هتشک  مولظم  نامثع  دنگوس  ادخ  هب  اریز  دینادرگزاب ، هکم  يوس  هب  ارم  : هک درک  تساوخردو 
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هک یتـسه  یـسک  نیتـسخن  وت  تفگو : داد  تأرج  دوخ  هب  دوـب  هدرک  شرازگ  ار  ناـمثع  لـتق  هک  يدرف  ماـگنه ، نیا  رد  مریگ ! یم 
الاح تسا ; هدـیزرو  رفک  ادـخ  نییآ  هب  هک  دنـشُکب  ار  لَـثْعَن »  » نیا دـیاب  هک  یتفگ  یم  هتـشذگ  رد  وت  .يدرک  ضوع  ار  دوخ  نخس 
نم مّود  نخسو  دنا  هتشک  نداد  هبوت  زا  سپ  ار  هفیلخ  نانآ  تفگ : خساپ  رد  يو  تسا ؟ هدش  هتشک  مولظم  وا  هک  ییوگ  یم  هنوگچ 

ینکس اجنآ  ردو  تخیوآ  يا  هدرپ  لیعامسا  رجِح  ردو  تفر  دجسم  يوس  هب  دش  هکم  دراو  یتقو  .تسا  نم  نیتسخن  نخـس  زا  رتهب 
نب نامحّرلا  دبع  _ 3 ( 2) .مریگ یم  ار  وا  ماقتنا  نمو  تسا  هدش  هتشک  هانگ  یب  نامثع  تفگ : یم  واو  دنتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  .دیزگ 

هعدخو راکتبا  نوهرم  يرفن  شش  ياروش  رد  نامثع  يزوریپ  هک  تسا  یتیصخش  وا  .تسا  نامثع  هب  ناضرتعم  زا  رگید  یکی  فوع 
.دوب وا 

--------------------------

ص 48. ج5 ، باسنألا ،  . 1

ص 477. ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 356 -------------------------- 

دبع هب  مدرم  داهن ، اپ  ریز  نیخیـش ، شورو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـس  هب  لـمع  رب  ینبم  ار ، دوخ  دّـهعت  ناـمثع  یتقو 
یهتنم اج  نیا  هب  راک  مدرک  یمن  رکف  نم  : تفگ یم  خـساپ  رد  وا  .تسوت  راک  اهفارحنا  نیا  همه  : دـنتفگو دـندرک  ضارتعا  نامحرلا 

رد نامثع  یتقو  یّتح.تفگن  نخـس  وا  اب  دوخ  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  نامحّرلا  دبع  زور  نآ  زاو.میوگن  نخـس  وا  اب  هک  نم  رب.دوش 
دادعت يراب ، ( 1) .دـشن يو  اب  نتفگ  نخـس  هب  رـضاحو  تفاترب  هرهچ  هفیلخ  زا  وا  درک ، تدایع  وا  زا  نامحرلا  دـبع  يراـمیب  نارود 

رب دوخ  راتفگ  اب  هک  یناسک 
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مهم رگید  دروم  ود  رکذ  .دنوش  هدرب  مان  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  دـنتخاس  مهارف  ار  وا  لتق  تامّدـقمو  دـندیروش  هفیلخ  ّدـض 
رگید نافلاخم  نانخـسو  یماـسا  اـب  ییانـشآ  يارب  لاـح ، ره  هب  .دـندرک  یم  داـقتنا  وا  زا  همه  زا  شیب  ریبزو  هحلط  هکنیا  نآو  تسا 
نامثع تفالخ  طوقـس  حرـش  ام  فدـه  اریز  دوش ، هعجارم  یخیرات  بتک  هب  تفالخ  بصنم  زا  هفیلخ  طوقـس  رد  ناـنآ  ياهـشالتو 

نامثع هناخ  هرصاحم  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  مدرم  تعیب  ياه  هنیمز  نایب  هکلب  تسین ،

زکارم زا  هک  دـش  ببـس  دوخ  تفالخ  هزوح  تالاکـشاو  صیاقن  هب  نامثع  یهجوت  یبو  درک  ار  دوخ  راک  شروش ، هناگجنپ  لـماوع 
هرصبو هفوک  دننام  زور ، نآ  ّمهم  یمالسا 

--------------------------

ص 48. ج5 ، فارشألا ، باسنا   . 1

هحفص 357 -------------------------- 

یلـص  ) ربمایپ ّتنـسو  یهلا  باتک  فلاخم  ياهراک  زا  هفیلخ  هدنرادزابو  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ناونع  هب  یهورگ  رـصمو ،
مالسا هب  هفیلخ  تشگزابو  هبوت  يارب  يا  هراچ  دوخ  یندم  نارکفمه  ابو  دنوش  هنیدم  راپسهر  نیخیـش  هریـسو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

هریس فلاخم  صاخشا  يرجه  لاس 34  رد  دسیون : یم  فارـشالا » باسنا   » رد يرذالب  .دنـشیدنیب  تفالخ  زا  يریگ  هرانک  ای  یعقاو 
دنتخادرپ وـگتفگ  هب  ناـمثع  ياـهراک  هراـب  ردو  دـندمآ  درگ  مه  رود  مارحلا  دجـسم  رد  رـصمو  هرـصبو  هفوـک  رهـش  هس  زا  هـفیلخ 

رد نانآ  اب  هک  یناسک  ابو  دندرگزاب  دوخ  ياهرهش  هب  هفیلخ  تسیاشان  لامعا  رب  هاوگو  دهاش  ناونع  هب  هک  دنتفرگ  میمصت  یگمهو 
میمـصت هفیلخ  هراب  ردو  دـننک  تاقالم  مه  اـب  هنیدـم  رد  ماـّیا  ناـمه  رد  هدـنیآ  لاـس  ردو  دـنزادرپب  وگتفگ  هب  دـنرکفمه  دروم  نیا 

شیاهر تشگزاب  دوخ  ياهراک  زا  وا  رگا  .دنریگب 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


کی سأر  رد  رتشا  کـلام  يرجه ،) لاس 35  ) دـعب لاـس  رد  ور ، نیا  زا  .دـننک  راـنکرب  راـک  زا  ار  يو  تروص  نیا  ریغ  ردو  دـنزاس 
یبیجت ینوّکـس  رـُشب  نب  هنانک  هرـصب ، زا  يرفن  هاجنپ  ودص  هورگ  کی  سأر  رد  يدـبع  هّلبج  نب  میکُح  هفوک ، زا  يرفن  رازه  هورگ 

شور اب  هک  راصناو  نیرجاهم  زا  یمیظع  هورگو  دندش  هنیدم  دراو  رـصم  زا  رتشیب  ای  رفن  دـص  راهچ  سأر  رد  یعازخ  لیدـبو  رمعو 
رکب یبا  نب  دّمحمو  رسای  راّمعو  دوعسم  نب  هّللا  دبع  نوچ  دسیون : یم  يدوعـسم  ( 1) .دنتسویپ نانآ  هب  دندوب  فلاخم  تخس  هفیلخ 
تهج هب  ْمیَت » رامع و« زا  تیامح  هب  موزخَم » ینب  هّللا و« دـبع  یناـبیتشپ  هب  رَهُز » ینب   » هلیبق دـندوب ، هتفرگ  رارق  هفیلخ  يرهم  یب  دروم 

يا همان  يرصم  تأیه  .دندرک  هرصاحم  ار  هفیلخ  هناخو  دنتسویپ  نایشروش  هب  هورگ  هس  نیا  زا  ریغ  ینارگید  زینو  رکب  یبا  نب  دّمحم 
دوخ رد  نانآ  هکنیا  رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  ار  یموق  چیه  عضو  دنوادخ  دـعب ; اّما  تسا : نینچ  نآ  نومـضم  هک  تشون  هفیلخ  هب 
یم مشخ  ادخ  يارب  ام  دنگوس  ادـخ  هب  .نکم  شومارف  ترخآ  زا  ار  دوخ  ّظح  هک  ار  ادـخ  سپـس  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  .دـنهد  يرییغت 

هب تبسن  یحیرص  هبوت  ات  میراذگ  یمن  نیمز  هب  نامیاهـشود  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  زگره  ام  .میوش  یم  دونـشخ  ادخ  ياربو  مینک 
(2) .تسام راکو  راتفگ  نیا  .دسرب  ام  هب  تلامعا 

--------------------------

ص 168. ج9 ، ریدغلا ،  . 1

لاس 1970. توریب ، ط  ص 88 ، ج3 ، بهَّذلا ، جورم   . 2

هحفص 358 -------------------------- 

نایشروش ربارب  رد  هفیلخ  دّهعت 

یلو .دنک  شالت  راصح  نتسکش  ردو  دریگب  يّدج  ار  راک  هفیلخ  هک  دش  ببس  هناخ  هرصاحم 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هک  درک  یم  ناـمگ  وا  .داد  یمن  صیخـشت  یبوـخ  هـب  نآ  ناماندـب  زا  ار  هعماـج  مانـشوخ  دارفاو  دوـبن  هاـگآ  شروـش  قـمع  زا  وا 
نوریب هب  بالقنا  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  ار  ود  نآ  ور ، نیا  زا  .دـبای  یم  همتاخ  هلئاغ  صاـع  ورمع  اـی  هبعـش  نب  هریَغُم  تطاـسو 

، ورب رجاف  ِقساف  يا  دنتفگ : هریغم  هب  .دنداد  راعـش  نانآ  ّدض  رب  دـندش  وربور  روفنم  ياه  هرهچ  نیا  اب  نویبالقنا  یتقو  .داتـسرف  هناخ 
ّتیعقوم هجوتم  ار  هفیلخ  رمع  دـنزرف  ماگنه  نیا  رد  .یتسین  ینیما  درف  وت  هک  درگرب  ادـخ  نمـشد  يا  دـنتفگ : صاـعورمع  هبو  ورب ;

درک تساوخرد  ترضح  نآ  زا  هفیلخ  ور ، نیا  زا  .دناباوخب  ار  شروش  نیا  دناوت  یم  وا  طقف  هک  تفگو  تخاس  مالسلا ) هیلع   ) یلع
ار راک  نیا  هک  تفریذپ  مالسلا ) هیلع   ) ماماو .دنک  توعد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـسو  ادخ  باتک  هب  ار  هورگ  نیا  هک 

میمصت مالسلا ) هیلع   ) یلع .دنک  لمع  دراپس  یم  نیمضت  وا  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هچنآ  رب  هفیلخ  هکنآ  طرـش  هب  دهد  ماجنا 
یلع نیمـضت  رطاخ  بیط  اب  زین  نایـشروش.دیامن  لمع  ربمایپ  ّتنـسو  ادخ  باتک  هب  هفیلخ  هک  دـنک  تنامـض  وا  فرط  زا  هک  تفرگ 

ار نانآ  قفاوت  زین  وا  .دندرک  شهوکن  تخس  ار  واو  دندش  دراو  نامثع  رب  ترضح  نآ  هارمه  هب  هاگ  نآو.دنتفریذپ  ار  مالسلا ) هیلع  )
ادـخ هدـنب  زا  تسا  يا  همان  نیا  تشون : ریز  حرـش  هب  يا  همان  دّـهعت  سپ  .دـهدب  یبتک  دّـهعت  دروم  نیا  رد  هک  دـش  رارقو  تفریذـپ 

لمع ربمایپ  ّتنسو  ادخ  باتک  هب  هک  دراپس  یم  دّهعت  هفیلخ.دنا  هدرک  داقتناو  داریا  وا  رب  هک  یناسک  هب  نانمؤم  ریما  نامثع 
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نیمزرس رد  ار  مالسا  شترا  دنادرگزاب ; ناشناطوا  هب  ار  نایدیعبت  دشخب ; تینما  نافئاخ  هب  دهد ; رارق  اطع  دروم  ار  نامورحم  دنک ;
یهورگ .دنک  لمع  دّـهعت  نیا  رب  هک  تسا  نامثع  ربو  تسا  ناناملـسمو  نانمؤم  یماح  بلاط  یبا  نب  یلع  دزاسن ...; فقوتم  نمـشد 

، تباث نب  دیز  رمع ، نب  هّللا  دبع  صاّقو ، دعس  هحلط ، ریبز ، دننام 

هحفص 359 -------------------------- 

زا کی  رهو  دش  هتشون  يرجه  لاس 35  هدعقیذ  رد  همان  .دندرک  اضما  ار  هقرو  لیذ  دوهـش  ناونع  هب  ...و  بّویا  وبا  فینح ، نب  لهس 
تفرو تسکـش  مهرد  هفیلخ  هناخ  راـصحو  تفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  رهـش  هارو  درک  تفاـیرد  نومـضم  نیمه  هب  يا  هماـن  اـههورگ 

مزال تفگ : وا  هبو  درک  تاقالم  هفیلخ  اب  رگید  راب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نایـشروش ، قّرفت  زا  سپ  ( 1) .دش دازآ  ًالماک  نآ  هب  دـمآو 
تسا هتفرگ  ارف  ار  یمالسا  دالب  بالقنا  جاوما  اریز  .دنهد  تداهش  وت  ربو  دنونشب  ار  وت  نانخس  نانآ  ات  ییوگب  نخـس  مدرم  اب  تسا 
نخـس ناـنآ  اـب  هـک  یهاوـخب  نـم  زا  راـب  رگیدو  دـنوش  ریزارــس  هنیدـم  هـب  رگید  ياهرهــش  زا  ییاـهتأیه  رگید  راـب  تـسین  دـیعبو 

زاربا دوخ  بولطمان  ياهراک  زاو  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  اذـل  دوب ، هاـگآ  ًـالماک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يافـصو  قدـص  زا  هفیلخ.میوگب 
نآ زا  نامثع  رگاو  داد  ماجنا  یگرزب  تمدخ  قحب  تفالخ ، ماقم  تّهباو  هملک  تدحو  ظفح  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  تمادن 

فیعض یصخش  هفیلخ  هنافسأتم  یلو  .داد  یمن  خر  وا  يارب  يا  هثداح  چیه  تشاد  یم  رب  ماگ  وا  ییامنهارو  تیاده  وترپ  رد  دعب  هب 
هدوبر ار  وا  تیاردو  لقع  مکح  نب  ناورم  نوچمه  یناسکو  تشادن  يراکتسردو  نیب  عقاو  نارواشمو  دوب  نیب  نهدو  هدارالا 
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دوخ تاقالم  هک  درک  شالت  نامثع  .دش  بکترم  یتسیاشان  رایسب  لمع  ناورم  راشف  رثا  رب  هفیلخ  نایرصم ، قّرفت  زا  سپ  اذل  .دندوب 
يارب نانآ  دوب  هدیـسر  رـصم  هب  ییاهـشرازگ  هنیدم  زا  نوچ  هک  دنک  دومناو  نینچو  دیامن  سکعنم  رگید  یتروص  هب  نایرـصم  اب  ار 
هفیلخ ناهد  زا  نخس  نیا  یتقو  .دنتشگ  زاب  دوخ  راید  هب  تسا  ساسا  یب  اهـشرازگ  هک  دنتفایرد  نوچو  دندوب  هدمآ  اجنیا  هب  قیقحت 

هب ضارتعا  راشف.نک  هبوت  سرتب ; ادخ  زا  : هک دندیـشک  دایرف  وا  رـس  رب  یگمه  .دـش  دـنلب  نافلاخم  فرط  زا  ضارتعا  جوم  دـمآ  رد 
درک دنلب  ار  اهتسد  هلبق  هب  ورو  تفرگ  سپ  ار  دوخ  نخس  رگید  راب  هفیلخ  هک  دوب  يا  هزادنا 

--------------------------

ص 62. ج5 ، باسنالا ،  . 1

هحفص 360 -------------------------- 

بالقنا نارس  مادعا  روتسد  رودص  ( 1 !) مدرگ یم  زاب  وت  يوس  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  اراگدرورپ ، : تفگو

« هْلیا  » مان هب  یلحمر  هار د  نایم  رد  اّما  دندوب ، هتفگ  كرت  رـصم  مزع  هب  ار  هنیدم  نانآ  .دریذـپ  نایاپ  نایرـصم  هلئاغ  هک  دوب  کیدزن 
نب هّللا  دبع  رـصم  رادناتـسا  هب  هفیلخ  زا  يا  همان  لماح  يو  هک  دنداد  لامتحا  نانآ  .دور  یم  رـصم  هار  هب  هک  دـندید  ار  نامثع  مالغ 
رارق نآ  رد  يا  هماـن  هک  دـنتفای  علق  زا  يا  هلول  وا ، بآ  فرظ  ناـیم  ردو  دـنتخادرپ  وا  ثاـثا  شیتـفت  هب  ور ، نیازا  .دـشاب  حرـس  یبا 
هنانک ياهتـسدو  دنزب  ار  وا  ندرگ  دش  رـصم  دراو  لیدب  نب  ورمع  تقو  ره  هک  دوب  نیا  رـصم  یلاو  هب  باطخ  همان  نومـضم  .تشاد 

، همان هدهاشم  .دزیوایب  راد  هب  ار  نانآ  هاگ  نآو  دنوش  هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  دراذگبو  دنک  عطق  ار  سیدع  یباو  هورعو 
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دندرک تاقالم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ابو  دنتشگزاب  هنیدم  هب  هار  همین  زا  یگمهو  درک  بلس  يرصم  تأیه  زا  ار  يرادنتـشیوخ  عون  ره 
، ّطخ هک  درک  دای  دنگوس  نامثع  .داد  ناشن  وا  هب  ار  نآو  دش  نامثع  هناخ  دراو  همان  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دنداد  هئارا  وا  هب  ار  همانو 

هدوبن هاگآ  همان  زا  هفیلخ  یتسار  هب  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  رما  رهاوظ.تسا  ربخ  یب  نآ  زا  وا  یلو  تسوا  رهُم  رهُمو ، وا  هدنـسیون  ّطخ 
، هرـصب هب  يو  لاقتنا  زا  سپ  هک  دوب  نابَا  نب  نارمح  دزن  هفیلخ  رهُم  هک  هژیو  هب  تسا ، هدوب  مکح  نب  ناورم  دـننام  وا  نایفارطا  راکو 

نوچو دندش  تاقالم  راتساوخ  وا  زاو  دندرک  هرصاحم  ًاددجم  ار  هفیلخ  هناخ  يرصم  تأیه  ( 2) .دش یم  تظافح  ناورم  دزن  رد  رهُم 
تأیه هدـنیامن.تسا  عالطا  یب  نآ  زا  هک  درک  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـمثع  ؟ يا هتـشون  وت  ار  هماـن  نیا  اـیآ  : دندیـسرپ دـندید ، ار  وا 

سپ يرادن ; ار  ناناملسم  روما  يّدصتو  تفالخ  یگتسیاش  وت  تسا ، هدش  هتشون  وت  عالطا  نودب  يا  همان  نینچ  رگا  : تفگ

--------------------------

.یملعا عبط  ص 385 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 344. ج2 ، بهَّذلا ، جورم   . 2

هحفص 361 -------------------------- 

تأرج.مروآ یمن  نوریب  زگره  تسا  هدرک  نم  نت  رب  ادـخ  هک  ار  یـسابل  تفگ : هفیلخ  .نک  يریگ  هراـنک  تفـالخ  زا  رتدوز  هچره 
هیلع ) یلع راوـید  زا  رتهاـتوک  يراوـید  دــننک ، حرطم  ار  یعقاو  لــلع  هـکنیا  ياــج  هـب  اــّما  .درک  تحاراــن  ار  هـّیما  ینب  نایرــصم ،

رد هک  دیناد  یم  تفگو : دز  نانآ  رب  یبیهن  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتسناد  تفالخ  ماقم  هب  تأیه  تراسج  لماع  ار  واو  دندیدن  ( مالسلا
نایرصم تشگزاب  تامّدقم  نم  .مرادن  يرتش  نم  يداو  نیا 
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ِِهب َثَدَـح  ْنِإ  ِهِمَد َو  ْنِمَو  َنُولوُقَی  اّمِم  ُءَِّربُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  :» تفگ هاگ  نآ  .دـیآ  یمن  رب  نم  تسد  زا  يراـک  رگید  یلو  مدروآ ، مهارف  ار 
یتیلوئـسم نیرتکچوک  نم  دهد  خر  یقاّفتا  رگاو  میوج  یم  يرازیب  هفیلخ  نوخ  نتخیر  زاو  نانآ  راتفگ  زا  نم  ، ایادخ : ینعی ٌثَدَح .»

هک دـندیزرو  رارـصا  نایرـصم  ور ، نیا  زا  .تسا  هدـش  هتـشون  ناورم  روتـسد  ای  طخ  هب  همان  هک  داد  یم  ناـشن  نئارق  .مرادـن  نآ  رد 
فرط زا  هفیلخ  هناخ  هرـصاحم  هقلح  اذـل.درک  يراددوخ  داسف  لماع  نیا  میلـست  زا  هفیلخ  یلو  دـنک ، ناـنآ  میلـست  ار  ناورم  ناـمثع 

هب رتدوز  هچره  هک  تساوخ  دوخ  نایفارطا  زا  هفیلخ  .دـندرک  یم  يریگولج  تّدـش  هب  اجنآ  هب  بآ  دورو  زاو  دـش  رتگنت  نایـشروش 
بآ زا  رپ  کشم  هس  مشاه  ینب  کمک  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دناسرب  هفالخلا  راد  هب  بآ  يرادقم  هک  دنهد  ربخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع
ینب زا  یـضعب  نآ  هجیتن  رد  هک  داد  خر  يریگرد  ناگدـننک  هرـصاحمو  مشاه  ینب  ناـیم  بآ  ندـیناسر  رد  .درک  هفیلخ  هناـخ  هناور 

هرصاحم ياهزور  رد  هفیلخ  ینکارپ  همان  .دندناسر  هناخ  نورد  هب  ار  بآ  ماجنارس  یلو  دندش ، حورجم  مشاه 

وا زاو  دنا ، هتـسکش  ار  تعیبو  دنا  هدش  رفاک  هنیدم  لها  هک  دـش  روآ  دای  نآ  ردو  تشون  هیواعم  هب  يا  همان  هرـصاحم  ماّیا  رد  نامثع 
نارای اب  هک  تفگو  دادـن  رثا  بیترت  نامثع  همان  هب  هیواعم  یلو  .دـنک  مازعا  هنیدـم  هب  ار  هدـنگنج  ینادرم  رتدوز  هچره  هک  تساوخ 

رد یلجب  دسا  نب  دیزی  يارب  زین  ییاه  همان  هفیلخ  دنک ! یمن  تفلاخم  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

هحفص 362 -------------------------- 

هب مه  يا  همانو  داتسرف  هرصب  رد  رماع  نب  هّللا  دبعو  ماش 
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هب یخرب.داتفین  رثؤم  اه  همان  زا  کیچیه  یلو  تشون ، دوب ، ساـّبع  نبا  اـب  لاـس  نآ  رد  نآ  یتسرپرـس  هک  جـح ، مسوم  رد  نارـضاح 
دیشخب تعرس  نامثع  لتق  هب  ناورم  ریبدت  ءوس  .دندش  هاگآ  وا  لتق  زا  هنیدم  هب  ندیسر  زا  شیپ  یلو  دنتفاتش ، هفیلخ  کمک 

دوشن هناخ  دراو  هقوذآو  بآ  هک  دش  یم  فرص  نیا  رد  نانآ  ششوکو  دندوبن  هفیلخ  هناخ  هب  موجه  رب  مّمـصم  ناگدننک  هرـصاحم 
زا رفن  کیو  تساخرب  هزرابم  هب  هک  ناورم ، ریبدـت  ءوس  یلو  .دـنوش  ناگدـننک  هرـصاحم  تساوخرد  میلـست  وا  نارایتسدو  هفیلخ  ات 

ِموجه نیا  رد  .ددرگ  زاغآ  هناخ  لـخاد  هب  موجه  هک  دـش  ببـس  دروآ ، رد  ياـپ  زا  دوخ  ریـشمش  اـب  یثیل  هورع  ماـن  هب  ار  نایـشروش 
نامجاهم .دندش  هتشک  نامحّرلا  دبع  نب  هّللا  دبعو  فوع  هّللا  دبع  بهو ، نب  هّللا  دبع  ياهمان  هب  هفیلخ  نارادفرط  زا  رفن  هس  یعمج ،

هب لقان  مان  هب  نامثع  مالغ  هناخ  لخاد  رد  .دـنداد  همتاخ  هفیلخ  تایح  هبو  دـنتفای  هار  هفالخلا  راد  هب  يراصنا  مزح  نب  ورمع  هناخ  زا 
هفیلخ ناـج  ناـظفاحم  هک  هّیما ، ینب  هـک  دوـب  يا  هنوـگ  هـب  موـجه  تّدـش  .دـمآ  رد  ياـپ  زا  دـیبع  نـب  ورمعو  رتـشا  کـلام  هلیـسو 
یفخم دوخ  هناخ  رد  ار  نانآ  نایفـسوبا ) رتخد   ) مرکا لوسر  رـسمه  هبیبح  ّماو  دـنداهن  رارف  هب  اپ  همه  دـندوب ، تفالخ  نارازگراـکو 
یبیبَحت رـشب  نب  هنانکو  رکب  یبا  نب  دّمحم  تسد  هب  هفیلخ  لتق.تسا  فورعم  راّدلا » موی   » هثداح هب  خـیرات  رد  هثداح  نیا  اذـلو  درک 

يور رب  ار  دوخ  هلئاـن  وا  رـسمه  هفیلخ ، لـتق  ماـگنه  هب.تفرگ  ماـجنا  یباـص  نب  ریَمُعو  قِمَح  نب  ورمعو  يدارم  نارمح  نب  نادوسو 
هجیتن ردو  تخادنا  رهوش  ناج  همین  ندب 
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حور یب  دسج  یقیاقد ، زا  سپو  تخاس  ار  وا  راک  نامجاهم  تابرض  یلو  دیدرگ ، نامثع  رـس  عطق  زا  عنامو  دش  عطق  وا  تشگنا  ود 
 *** .داتفا شا  هناخ  هشوگ  رد  وا 

هحفص 363 -------------------------- 

موس لصف 

مّوس لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  اب  مدرم  تعیبو  نامثع  لتق  زا  سپ 

لتق هب  هّیما  ینب  زا  تسیاشان  دارفا  تسد  هب  تموکح  راک  ندرپسو  وا  ياجیب  ياهـششخبو  لذـبو  هباحـص  ناکین  اب  مّوس  هفیلخ  راتفر 
ابو یقارعو  يرصم  نویبالقنا  تسد  هب  دوخ  هناخر  نامثع د  يرجه ، جنپو  یس  لاس  هّجحلا  يذ  مهدجه  زور  رد  .دیدرگ  رجنم  يو 

(1) .دندرک رارف  هّکم  هب  وا  لّوا  تسد  نارادفرطو  نایماحو  دش  هتشک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  يراکمه 
هب ناناملـسم  هدنیآ  رادمامز  هراب  رد  سکرهو  درب  ورف  تریحو  تهب  رد  ار  نآ  هموحو  هنیدـم  ناناملـسم  مّوس  هفیلخ  لتق  ربخ  راشتنا 
رد همه  زا  شیبو  هدرک  تفـالخ  دزماـن  ار  دوـخ  ...و  صاـّقو  دعـسو  ریبزو  هحلط  دـننام  هباحـص  زا  يدارفاو  دیـشیدنا  یم  يا  هنوـگ 
نآ رب  ور ، نیا  زا  .تخیر  دهاوخ  مهرد  یمالسا  کلامم  عاضوا  هفیلخ  لتق  رثا  رب  هک  دنتـسناد  یم  نویبالقنا  .دندوب  تفالخ  هشیدنا 

یـسک یپ  رد  نانآ  .دندرگن  زاب  دوخ  ناطوا  هب  يو  اب  تعیبو  هفیلخ  ندیزگرب  زا  شیپو  دننک  رپ  رتدوز  هچره  ار  ألخ  نیا  هک  دندش 
هدنام راد  افو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ياهتّنـسو  مالـسا  میلاعت  هب  تبـسن  هتـشذگ  لاس  جنپو  تسیب  نیا  ّیط  رد  هک  دندوب 

ياهفعـض زا  یتاهج  ردو  هدرک  هدولآ  ایند  هب  يا ، هنوگ  هب  کـیره  ار ، دوخ  نارگید  .دوبن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زج  سک  نآو  دـشاب 
يدارفاو ریبزو  هحلط  .دندوب  كرتشم  وا  اب  نامثع 
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--------------------------

ص 156. ج5 ، قالوب ، عبط  يربط ، خیرات   . 1

هحفص 364 -------------------------- 

ییاهخاک هیهتو  كالما  دمآ  رد  عمجو  لوصوو  يویند  روما  هب  یگدیسر  فرـص  ار  دوخ  تقو  موس  هفیلخ  نارود  رد  نانآ  دننامه 
اب .دندوب  هدیرب  نیخیش  تنس  یّتحو  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ّتنـس  اب  ار  دوخ  دنویپ  هدرک ، رهـش  نآو  رهـش  نیا  رد 

ریما دوب  هدـش  هرـصاحم  نویبالقنا  يوس  زا  هفیلخ  هناخ  هک  یماّیا  ردو  دوب  اهنابز  رـس  رب  همه  زا  شیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـن  هکنیا 
دروم هک  يا  هنوگ  هب  ار  هلئاغ  هک  درک  یم  شـشوک  همه  زا  شیبو  تفر  یم  رامـش  هب  نیفرط  دامتعا  دروم  ناسر  مایپ  هناگی  نانمؤم 

، دننزب رانک  هنحص  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  دش  ببس  هفیقـس  يارجام  رد  هک  یلماوع  یلو  دزاس ، شوماخ  دشاب  نیفرط  تیاضر 
نامه درک ، یمن  تلاخد  یمومع  راکفا  راـشفو  نویبـالقنا  دـنمورینو  ذـفان  هدارا  رگاو  دوب  یقاـب  دوخ  لاـح  هب  یناوج ) زجب   ) یگمه

ار هعماجو  درپس  یم  هباحص  خویش  زا  يدرف  هب  ار  تفالخو  دز  یم  بقع  هنحص  زا  زین  مراهچ  راب  يارب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما لماوع 
خویـش زگره  دوب  يداع  هنیدـم  عاـضواو  تشذـگ  یم  رد  یعیبط  گرم  هب  ناـمثع  رگا  .تخاـس  یم  مورحم  یهلا  هّقَح  تموکح  زا 

ردو دـنداد  یمن  يأر  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  هب  دـندوب ، هدـش  ناوارف  هاجو  لام  بحاص  نامثع  تفالخ  هرود  رد  هک  هباحص ،
یم افیا  یـشقن  تسایـس  هنحـص  نانادرگ  هیزعتو  نارگیزاب  هکلب  .دندرک  یم  يدنب  هتـسد  وا  ررـض  هب  دـش  یم  لیکـشت  هک  ییاروش 

دندنسپ یم  نانآ  هک  ار  یسک  هک  دندرک  یم  راداو  ار  تقو  هفیلخو  دشکن  زین  اروش  هب  راک  هک  دندرک 
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مامز مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  هک  دنتـسناد  یم  هورگ  نیا  .دـیزگرب  تفالخ  يارب  ار  رمع  رکبوبا ، هک  نانچمه  دـنیزگرب ; تفالخ  هب 
ار تقیقح  نیا  نانآ  .تخاس  دهاوخن  راک  ردصم  ار  نانآ  زا  کی  چیهو  درک  دهاوخ  هرداصم  ار  نانآ  لاوما  دریگب  تسد  هب  ار  روما 

هحلط ترـضح  نآ  یتقو  اذـل.دندوب  هاگآ  ًالماک  ترـضح  نآ  تاّیحور  زاو  دـندناوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نیبج  رد  ینـشور  هب 
هیلع  ) ماـما هک  یلماوع  .دـندرک  اـپب  ار  لَـمَج »  » نینوخ دربـنو  دنتـسکش  ار  دوخ  ناـمیپ  ًاروف  دادـن ، تلاـخد  روـما  هرادا  رد  ار  ریبزو 

ًاتدمع دز  رانک  تموکح  هنحص  زا  هفیقس  رد  ار  مالسلا )

هحفص 365 -------------------------- 

توادع _ 2 مالسلا .) هیلع   ) یلع تسد  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هباحـص  ناگتـسب  ندش  هتـشک  _ 1 زا : دـندوب  ترابع 
يارجا رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع يریگتخـس  .تشاد 3 _ دوجو  هّیما ، ینب  صخألاب  رگید ، ياـه  هریتو  مشاـه  ینب  ناـیم  هک  يا  هنیرید 

رتمک ریثأت  تردـق  ثیح  زا  هک  زین ، يرگید  لماع  هکلب  دوب ، یقاب  دوخ  تّوق  هب  نامثع  لتق  زا  سپ  لماوع  نیا  اهنت  هن  .یهلا  ماـکحا 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  رـسمه  هشیاع  تفلاخم  نآو  دوب  هدش  اهنآ  رب  دیزم  دوبن ، اهنآ  زا 

روظنم نیدـبو  درک  یم  کیرحت  نامثع  نوخ  نتخیر  هب  ًارارک  ار  مدرم  يو  .دوب  یـسایس  هنزو  کی  نامثع  تفالخ  نامز  رد  هشیاـع 
نید یلو  هدشن  هنهک  نهاریپ  نیا  زونه  هک  تفگ  یمو  داد  یم  ناشن  هباحص  هب  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نهاریپ  یهاگ 

یلص  ) ربمایپ زا  هک  يدایز  ثیداحاو  تشاد  ناناملسم  نایم  رد  هشیاع  هک  یمارتحا  ( 1) .تسا هدش  اهینوگرگد  شوختسد  وا 
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یسک تمحز  بجومو  تسج  یم  لیامت  فرط  نآ  هب  يو  هک  دوب  يا  هّفک  یسایس  ینیگنس  هیام  درک  یم  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
رد مالسلا ) هیلع   ) یلع ًالّوا ، دوب : ریز  روما  زا  یشان  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  هشیاع  تفلاخم  .دیزرویم  تفلاخم  يو  هب  تبـسن  هک  دوب 

( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ یمارگ  رتخد  همطاف  ًایناث ، .دوب  هداد  رظن  هشیاع  قـالط  هب  کـِفا »  » ناتـساد
شردپ تفالخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  درک  یم  ساسحا  هشیاع  ًاثلاث ، .دوب  هدرواین  يدنزرف  ربمایپ  زا  وا  یلو  تشاد  دنزرف  نیدنچ 

وا رهاوخ  رهوش  ریبزو  هشیاع  هداز  هّمع  ْمیَت » » هلیبق زا  هحلط  ، اهنیا رب  هوالع  .دـناد  یم  كدـف  تفالخ و  بصاـغ  ارواو  تسا  یـضاران 
.دنتشاد یگدامآ  ًالماک  تفالخ  ندرک  هضبق  يارب  رفن  ود  نیاو  دوب  ءامسا ) )

--------------------------

ص 172. ج1 ، ءادفلاوبا ، خیرات   . 1

هحفص 366 -------------------------- 

لتق هثداح  رد  تسا : هدرک  لقن  ار  نآ  يربط  هک  تسا  ریز  ناتـساد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  زا  هشیاع  ییاضران  رب  نشور  هاوگ 
هفیلخ لتق  زا  فرـس ،»  » مان هب  يا  هقطنم  رد  هار ، همین  رد  .دـش  هنیدـم  راپـسهر  جـح  لامعا  نایاپ  زا  سپ.دوب  هّکم  رد  هشیاع  نامثع ،

: تفگو درک  گرم  يوزرآ  هک  دیدرگ  تحاران  يا  هزادنا  هب  ربخ  نیا  زاو  دش  هاگآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  راصناو  نیرجاهم  تعیبو 
دنگوس ادخ  هبو  دش  هتشک  مولظم  نامثع  : تفگو تشگزاب  هّکم  هب  هقطنم  نآ  زا  سپـس.تخیر  یم  ورف  مرـس  رب  اهنامـسآ  شاک  يا 

ار نامثع  هک  یتفگ  یم  مدرم  هب  زورید  ات  وت  تفگو : داد  تأرج  دوخ  هب  هفیلخ  لتق  رگـشرازگ  .منک  یم  ماـیق  وا  یهاوخنوخ  هب  نم 
زورما روطچ  تسا ، هدش  رفاک  اریز  دنشکب 
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ترـضح اب  نویبـالقنا  تعیب  ( 1) .دـنا هتـشک  سپــسو  دـنا  هداد  هبوـت  ار  وا  نویبـالقنا  : تـفگ خـساپ  رد  يو  یناد ؟ یم  موـلظم  ار  وا 
( مالسلا هیلع  ) یلع

ینابیتشپو نویبالقنا  تردـق  دزاس ، مورحم  تفالخ  زا  مراهچ  راب  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوب  کیدزن  هدـش  دای  لماوع  هکنآ  اـب 
هب ور  یعمجتسد  تروص  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نارایو  تخاس  رثا  یب  ار  یفنم  لماوع  نانآ  زا  یمومع  راکفا 
رد فنخم  وـبا  ( 2) .تسین وا  زا  رت  هستیاش  یـصخش  تفـالخ  يارب  هک  دـنتفگ  ترـضح  نآ  هبو  دـندروآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناـخ 
زا زیربل  دجـسم  هک  يوحن  هب  دش ، لیکـشت  دجـسم  رد  ناناملـسم  زا  یمیظع  عامتجا  نامثع  لتق  زا  سپ  دسیون : یم  لمَجلا »  » باتک
نب مثیهلاوباو  رـسای  راّـمع  دـننام  راـصناو ، نیرجاـهم  زا  یگرزب  ياهتیـصخش.دوب  هفیلخ  نییعت  عاـمتجا  زا  فدـه  .دـیدرگ  تیعمج 

تعیب یلع  اب  هک  دنداد  رظن  ...و  يراصنا  بّویا  وباو  نالجع  نب  کلامو  عفار  نب  هعافرو  ناهیّتلا 

--------------------------

ص 173. ج5 ، قالوب ، عبط  يربط ، خیرات   . 1

ص 152. نامه ،  . 2

هحفص 367 -------------------------- 

دیبـنجن دوز  رگا  .دـیدید  ار  نیـشیپ  هفیلخ  عضو  امـش  هک : دوب  هلمج  نآ  زاو  تفگ  نخـس  یلع  هراـب  رد  راّـمع  همه  زا  شیب  .دـننک 
.دیهاگآ وا  قباوسو  لیاضف  زا  یگمهو  تسا  راک  نیا  يارب  درف  نیرت  هتسیاش  یلع  .دیوش  راچد  نآ  دننام  یتشونرس  هب  تسا  نکمم 

یلع هناخ  هبو  دنتـساخرب  اج  زا  همه  تقو  نآ.میتسه  یـضار  وا  تفالخو  تیالو  هب  ام  دـنتفگ : ادـص  کی  مدرم  همه  ماگنه  نیا  رد 
ِِلبِإلا َّكادـَت  َّیَلَع  اوُّکاَدَـتَف  : » تسا هدرک  فیـصوت  نینچ  شا  هناخ  هب  ار  تیعمج  دورو  هوحن  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ( 1) .دنتخیر

اهَیِعار اهَلَسْرَأ  ْدَقَو  اهِدْرِو  َمْوَی  ِمیِْهلا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـقِع ناـبراس  هک  يا  هنـشت  رتـش  ماـحدزا  ناـس  هب  ناـنآ  َّيَدـَل .» ضَْعب  ُلـِتاق  ْمُهُـضَْعب  ْوَأ  َّیِلتاـق  ْمُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  یّتَـح  اـهِیناثَم  ْتَِعلُخ  َو 
یم نانآ  زا  یـضعب  ای  دنـشُکب ، ارم  دنهاوخ  یم  هک  مدرک  نامگ  هک  دندروآ ، موجه  نم  رب  دزاس  شیاهرو  دنک  زاب  ار  شنامـسیرو 

هب دورو  عقوم  رد  ار  راصناو  نیرجاهم  ماحدزا  هیقشقش ، هبطخ  رد  ترـضح ، نآ  ( 2) .دنشکب نم  روضح  رد  ار  رگید  یـضعب  دهاوخ 
ات دـندروآ ، موجه  نم  يوس  هب  فرط  ره  زاو  دـنتخیر  مرود  هب  راتفک  ندرگ  يوم  دـننام  مدرم  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  شا  هناخ 
نم ات  دنتفرگ  ارم  نوماریپ  دنفسوگ  هلگ  ناس  هبو  دش  هراپ  نم  يادرو  هماج  فرطو  دنتفر  اپو  تسد  ریز  هب  نیـسحو  نسح  هک  اجنآ 

هک تسا  نآ  زا  رتهب  مشابامـش  رواشم  نم  : دومرف نانآ  تساوخرد  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يراـب ، ( 3) .متفریذـپ ار  نانآ  تعیب 
رارـصا هک  نونکا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما.مینک یمن  تیاهر  مینکن  تعیب  وت  اب  ات  دنتفگو : دنتفریذپن  نانآ.مدرگ  امـش  ياورنامرف 

هدوت تیاضر  نودبو  دشاب  یناهنپ  دناوت  یمن  نم  اب  تعیب  هچ  دریگ ، ماجنا  دجسم  رد  تعیب  مسارم  دیاب  دیراد 

--------------------------

ص 8 ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هبطخ 53. هغالبلا ، جهن   . 2

هبطخ 3. هغالبلا ، جهن   . 3

هحفص 368 -------------------------- 

تعیب وا  اب  راصناو  نیرجاـهمو  درک  تکرح  دجـسم  يوس  هب  تیعمج  شیپاـشیپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دریذـپ  تروص  ناناملـسم 
زین نارگید  نانآ  زا  سپ  .دندوب  ریبزو  هحلط  دندرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  نیتسخن  .دنتسویپ  نانآ  هب  رگید  ياههورگ  سپس.دندرک 

هرامش زا  نانآ  دادعت  هک  رفن ، دنچ  زجو  دندرشف  تعیب  ناونع  هب  ار  وا  تسد  کی  هب  کی 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 385 

http://www.ghaemiyeh.com


يذ هام  مجنپو  تسیب  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  مدرم  تعیب  .دنداد  يأر  وا  ییاوشیپو  تفالخ  هب  همه  (، 1) تسین رتالاب  ناتشگنا 
تعیب نیرتیعیبط  ( 2) .تفرگ ماجنا  هجحلا 

رب وا  شنیزگو  هدشن  دیزگرب  ءارآ  قاّفتا  هب  بیرق  تیرثکا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دننام  يا  هفیلخ  چـیه  یمالـسا  تفالخ  خـیرات  رد 
زا ار  تفالخ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  اهنت  نیا.تسا  هدوبن  یکّتم  ءاّرقو  اهقفو  راـصناو  نیرجاـهم  زا  ناـکینو  هباحـص  ءارآ 

نانخـس زا  یکیرد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیـسر  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  هار  نیا  زا  يرادـمامز  رتهب  تراـبع  هبو  دروآ  تسد  هب  هار  نیا 
ُءادِّرلا َو َطَقَـسَو  ُلْعَّنلا  ِتَعَطَْقنا  یّتَح  : » دـنک یم  فیـصوت  نینچ  وا  اب  تعیب  يارب  ار  مدرم  هقباس  یب  لابقتـساو  ماـحدزا  تیفیک  دوخ 

اَْهَیلِإ ْتَرَـسَح  ُلِیلَْعلا َو  اهَوَْحن  َلَماَحتَو  ُرِیبَْکلا  اَْهَیلِإ  َجَدَه  ُریِغَّصلا َو  اَِهب  َجَهَْتبا  ِنَأ  َياّیِإ  ْمِِهتَْعیَِبب  ِساّنلا  ِروُرُـس  ْنِم  َغََلب  ُِفیعَّضلا َو  َئِطُو 
(3 «) ُباعِْکلا

--------------------------

.مالـس نب  هّللا  دبع  کلام ، نب  بعک  صاّقو ، دعـس  دیز ، نب  هماسا  رمع ، نب  هّللا  دبع  هملـسم ، نب  دّمحم  زا  دـندوب : ترابع  نانآ   . 1
تعیب نانیا  رگید  یـضعب  هدـیقع  هبو  ص 153 ) ج5 ، يربط ، خـیرات  ) دـندوب وا  ناراداوهو  هیناـمثع »  » زا همه  يربط ، ریبـعت  هب  ناـنیا ،

.دندرکن تکرش  لمج  گنج  رد  یلو  دندرک 

.8_9 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هبطخ 224. هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 369 -------------------------- 

دش دونـشخ  كدوک  هک  دیـسر  يّدح  هب  نم  اب  تعیب  زا  مدرم  يداشو  دنام  اپ  ریز  ناوتانو  داتفیب  شود  زا  ابعو  تسـسگب  شفک  دنب 
نب هّللا  دبع  .دندز  بقع  هب  هرهچ  زا  باقن  تعیب  هرظنم  هدهاشم  ارب ي  نارتخدو  دمآ  تعیب  يوس  هب  ناوتانو  ریپو 
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يارب زگرهو  تسین  فده  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  تفالخ  هک  تسناد  یم  هچ  .درک  يراددوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  تعیب  زا  رمع 
مّود زور.دهاوخ  یم  ناناوتانو  نافیعض  قوقح  يریگزابو  تلادع  يارجاو  قح  هماقا  يارب  اهنت  ار  نآو  دنکـش  یمن  تسدو  رـس  نآ 

کیکـشت هار  زا  هکنآ  دـصق  هب  دـمآ  ماـما  دزن  هب  هّللا  دـبع  دوـب ، يرجه  جـنپو  یـس  لاـس  هّجحلا  يذ  مشـشو  تسیب  زور  هک  تعیب ،
هب مدرم  همه  اریز  يراذـگاو ، اروش  هبار  تفـالخ  راـک  هک  تسا  رتـهب  : تفگ .دزاـس  فرـصنم  تفـالخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هسوسوو 

تعیب نم  اب  هک  متساوخن  نانآ  زا  هک  نم  وت ! رب  ياو  تفگو : تفشآرب  ماگنه  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما.دنتـسین یـضار  وت  تفالخ 
رد ار  هّکم  هار  دیدن  دـعاسم  ار  هنیدـم  طیحم  نوچ  رمع  دـنزرف  .نادان  يا  وربو  زیخرب  يدرکن ؟ هدـهاشم  ار  نانآ  ماحدزا  ایآ  .دـننک 

حیحص خیرات  ( 1) .درک دـهاوخ  تیاـعر  هتـسویپ  ار  اـجنآ  مارتحا  ماـماو  تسادـخ  نما  مرح  هّکم  هک  تسناد  یم  اریز  تفرگ ، شیپ 
تعیبو تسا  هدوبن  راک  رد  يرابجاو  هارکا  نیرتکچوک  ترضح  نآ  اب  مدرم  تعیب  رد  هک  تسا  یکاح  مالسلا ) هیلع  اما م( نانخـسو 

.دندرـشف یم  مالـسا  رادمامز  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  نوگانوگ ، ياه  هزیگنا  اب  دنچره  تیاضر ، لامک  اب  ناگدـننک 
، یمومع راکفا  اب  تفلاخم  سرت  زا  ای  تعیب  زا  يریگ  هرهب  دیما  هب  دنتـسناد ، یم  ترـضح  نآ  ياتمه  ار  دوخ  هک  ریبزو ، هحلط  یّتح 

نآ یلو  دنک ، یم  لقن  تیاور  هتسد  ود  رفن  ود  نیا  تعیب  دروم  رد  يربط.دندرک  تعیب  ( مالسلا هیلع   ) ماما اب  راصناو  رجاهم  هارمه  هب 
زا شیب  تسا  ماما  اب  نانآ  يرایتخا  تعیب  زا  یکاح  هک  ار  تایاور  زا  هورگ 
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خّروم نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  راک  نیمه  دیاشو  دروآ  یم  دوخ  خیرات  رد  مّود  هتسد 

--------------------------

ص 10. ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 370 -------------------------- 

زا تسخن  هورگ  دروم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  ( 1) .تسا هتشاد  دامتعا  مّود  هتسد  زا  شیب  تایاور  تسخن  هتسد  هب  گرزب 
مدرم نایم  رد  دـندش ، بکترم  ار  مرج  نیرتگرزبو  دنتـسکش  ار  دوخ  نامیپ  رفن  ود  نیا  یتقو.دـنک  یم  دـییأت  ینـشور  هب  ار  تایاور 

هک دنک  یم  رکف  ریبز  دومرف : ود  نآ  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دندوب  هدرکن  تعیب  یلع  اب  تبغرو  لیم  اب  نانآ  هک  دندرک  عیاش 
دیاب وا  .دومن  يدنواشیوخ  دنویپ  ياعّداو  درک  فارتعا  تعیب  هب  وا.تسا  هدوبن  نینچ  هن  شیوخ ، بلق  اب  هن  درک  تعیب  دوخ  تسد  اب 

رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 2) .ددرگزاـب تسا  هتفر  نوریب  نآ  زا  هک  یتـعیب  هب  رگید  راـب  هکنیا  اـی  درواـیب  هاوـگو  لـیلد  دوـخ  هتفگ  رب 
َو : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دوش ; یم  روآ  دای  دوخ  اب  تعیب  رب  ار  نانآ  رارـصاو  دنز  یم  الاب  رتشیب  ار  هدرپ  ریبزو  هحلط  اب  دوخ  هرکاذـم 

لیم تفالخ  هبزگره  نم  ( 3 «.) اْهیَلَع ِینوُُمْتلَّمَحَو  اْهَیلِإ  ِینوُُمتْوَعَد  ْمُکَّنِکل  ٌَهبْرِإ َو  ِهَیالِْولا  ِیف  الَو  ٌهَبْغَر  ِهَفالِْخلا  ِیف  ِیل  َْتناـک  اـم  ِهّللا 
خیرات زادرپغورد  .دیتشاداو  نآ  مامز  ِنتفرگ  ربو  دیدرک  توعد  نآ  هب  ارم  اهامش  .دوبن  ءوس )  ) یفده نم  يارب  نآ  ردو  متشادن 

ساـسا یب  یبلاـطم  لـعج  اـب  ار  خـیرات  ریـسم  دـشوک  یم  دوخ  تاـیاور  رد  هک  تسا  خـیرات  نازادرپـغورد  هلمج  زا  رمع  نب  فـیس 
کلام ریشمش  زا  سرت  تهج  هب  ریبزو  هحلط  تعیب  هک  دنک  یم  لقن  دروم  نیا  رد  يو  .دزاس  نوگرگد 
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(4) .دوب رتشا 

--------------------------

.تسا هدش  لقن  قیرط  هس  زا  بلطم  نیا   152 ص 153 _ ج5 ، قالوب ، عبط  يربط ، خیرات  رد   . 1

.7 هبطخ هدبع ، هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هبطخ 200. نامه ،  . 3

ص 157. ج5 ، يربط ، خیرات   . 4

هحفص 371 -------------------------- 

، تسین راگزاس  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  اب  یّتحو  دراد  تافانم  تسا  هدرک  لقن  ًالبق  يربط  هچنآ  اب  هکنیا  زا  هتـشذگ  بلطم ، نیا 
يو اب  هک  ار  رامـش  تشگنا  رفن  دـنچ  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.تسا فلاخم  ًالماک  ( مالـسلا هیلع   ) یلع تموکح  هویـشو  یگدازآ  اـب 
نآ دتـسرفب ، نانآ  لابند  ار  یـسک  هک  دـش  هتفگ  ماما  هب  یتقو  یّتحو  دـشن  نانآ  ضّرعتمو  تشاذـگاو  دوخ  لاـح  هب  دـندرکن  تعیب 

صخشم نآ  تایاور  دنسو  تسا  دنسُم »  » حالطصا هب  يربط  خیرات  هناتخبـشوخ  ( 1) .مرادن نانآ  تعیب  هب  يزاین  نم  دومرف : ترضح 
ررـض هبو  هناگ  هس  يافلخ  عفن  هب  ًابلاغ  هک  تایاور ، عون  نیا  نامرهق.تسا  نکمم  ًالماک  ساسا  یبو  غورد  تاـیاور  صیخـشت  اذـلو 

يدرم وا  دسیون : یم  وا  هراب  رد  بیذهتلا » بیذـهت   » باتک رد  ینالقـسع  رجح  نبا  هک  تسا  رمع  نب  فیـس  تسا ، تلاسر  نادـناخ 
.تسه زین  ندوب  قیدـنز  هب  مهّتم  وا  .تسا  نادنمـشناد  راکنا  دروم  وا  ثیداحا  مامتو  شزرا  یب  وا  تالوقنم.تسا  زاس  ربخو  لاّـعج 
هیادبلا ریثا ، نبا  لماک  رکاسع ، نبا  خیرات  دننام  خیرات  ياهباتک  ریاس  رد  يربط ، خیرات  زا  دعب  يو ، یگتخاس  تایاور  هنافـسأتم  ( 2)

هدرک لقن  يربط  هک  هچنآ  هک  دـنا  هتـشادنپو  هدرک  يوریپ  يربط  زا  قیقحت  نودـب  همهو  هدـش  شخپ  نودـلخ  نبا  خـیراتو  هیاهنلاو 
اهشروشو تافالتخا  هشیر  .تسا  تقیقح  نیع 

هک دوب  تمینغو  تمعن  روفو  طیحم  درب  ثرا  هب  نامثع  هلاس  هدزیس  تموکح  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یطیحم 
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( مالسلا هیلع   ) یلع هک  دوبن  یلکـشم  تمینغ  روفوو  تمعن  دوجو.دوب  هدمآ  تسد  هب  فلتخم  ياهروشک  رد  ناناملـسم  تفرـشیپ  زا 
ّتنـس نامثع ، تموکح  هرود  ّیط  ردو  مّود  هفیلخ  تموکح  رخاوا  زا  اریز  .دوب  نآ  عیزوت  هوحن  لکـشم  ; دنک زاب  ار  نآ  هرگ  دـناوتن 

یهورگو دوب  هدش  نوگرگد  تسخن  هفیلخ  شورو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

--------------------------

ص 9. ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 296. ج4 ، بیذهتلا ، بیذهت   . 2

هحفص 372 -------------------------- 

ییاضرانو دیدش  یتاقبط  فالتخا  هجیتن  ردو  دندوب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یگنج  مئانغ  تفالخ  نادـناخ  هب  هتـسباو  ای  دـنمروز 
لاس ای  ( 1) مهدزناپ لاس  ات  تسخن ، هفیلخ  نامز  رد  زینو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  .دوب  هدمآ  دیدپ  یبیجع 
مّود هفیلخ  اّما.دـندرک  یم  میـسقت  يواـسم  روطب  ناناملـسم  ناـیم  ار  نآ  ًاروف  هکلب  دـندرک  یمن  هریخذ  ار  لاوـماو  مئاـنغ  (، 2) متسیب
.داد صاصتخا  يرتفد  راک  نیا  ياربو  درک  نییعت  قوقح  نانآ ، بتارم  بسح  هب  صاخشا ، ياربو  دز  لاملا » تیب   » سیـسأت هب  تسد 

ره يارب  لاس 12000 ، رهرد  ربماـیپ  يومع  ساـّبع  يارب  دـسیون : یم  نینچ  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  قوقح  نازیم  دـیدحلا  یبا  نبا 
يارب راصنا 4000 ، زاو  نارجاهم 5000  زا  ردب  باحصا  يارب  رتالاب ، هشیاع 2000  يارب  نانآ  نایم  ردو  ربمایپ 10000  نانز  زا  کی 
هدرک تکرـش  داهج  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  نانآ  ياربو  هیبیدح 3000  زا  دعب  باحصا  ياربو  هیبیدح 4000  ات  دُحا  باحصا 

ار فارـشا  دهاوخ  یم  قیرط  نیازا  هک  دوب  یعّدم  رمع  ( 3) .دوب هدش  نییعت  بتارم  فالتخا  اب  ات 200  دندوب 2500 و2000 و1500 
زا لاس  نیرخآ  رد  یلو  .دنک  بلج  مالسا  هب 
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میسقت يواسم  روط  هب  زین  وا  درک  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  لاوما  ربمایپ  هک  روط  نامه  دنامب  هدنز  رگا  هک  تفگ  یم  دوخ  رْمع 
.دیدرگ رتدیدش  فالتخاو  رتقیمع  فاکـش  نامثع  نارود  ردو  دـش  مالـسا  رد  یتاقبط  فالتخا  هیاپ  رمع  راک  نیا  ( 4) .درک دهاوخ 

زاـب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ّتنـسو  شور  هب  ار  مدرم  تساوخ  یمو  دوـب  یطیحم  نینچ  ثراو  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع
میسقت اریز  دوب ، ور  هب  ور  یتالکشم  اب  دوخ  ریسم  رد  ًارهق  دنک ، میـسقت  هیوّسلاب  ار  مئانغو  درادرب  نایمزا  ار  یتاقبط  زایتماو  دنادرگ 

.تخادنا یم  رطخ  هب  ار  ییاههورگ  عفانم  مئانغ  هیوّسلاب 

--------------------------

ص 194. ج2 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

ص 143. ج2 ، ق ) _. 1384ه لّوا ، پاچ  ) یبوقعی خیرات   . 2

ص 154. ج3 ، رصم ، عبط  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

ص 143. ج2 ، نامه ،  . 4

هحفص 373 -------------------------- 

مراهچ لصف 

مراهچ لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  اب  تفلاخم  لماوع 

دوب هقباس  یب  ًالماک  دمآ  دیدپ  ناناملسم  نایم  رد  يربهر  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شنیزگ  زا  سپ  هک  ییگتـسدودو  فالتخا 
هدیزگرب عازنو  فالتخا  اب  تسخن  هفیلخ  هک  تسا  تسرد  .درکن  زورب  شیپ  هفیلخ  هس  يرادمامز  نارود  رد  یفالتخا  نینچ  زگرهو 

یلو دـیدرگ ، ور  هب  ور  دنتـسناد  یم  ادـخ  بناج  زا  یباصتنا  ماقم  کی  ار  يربهر  ماقم  هک  یناسک  هیحاـن  زا  ضارتعا  جوم  اـبو  دـش 
هدیدان ار  دوخ  قوقحو  دنتسب  ورف  بل  یمالـسا ، یلاع  حلاصم  ربانب  فلاخم ، ياههورگو  داهن  یمارآ  هب  ور  عاضوا  هک  دییاپن  يرید 

رب هفیلخ  ود  رهو  تسـشن  ورف  اـغوغ  هک  تشذـگن  يزیچ  یلو  دوـبن  فـالتخا  نودـب  دـنچره  زین  رگید  هفیلخ  ود  باـختنا  .دـنتفرگ 
ّطلسم عاضوا 
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دیدپ یمالسا  تّما  رد  یقیمع  فاکشو  دنتساخرب  يو  اب  ینلع  تفلاخم  هب  یهورگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باختنا  زا  سپ  یلو  .دندش 
هیلع  ) یلع تسد  هب  ناـفلاخم  ناگتـسب  زا  یهورگ  .تشاد  هنیرید  لـلع  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع تموـکح  اـب  ناـنآ  تفلاـخم  .دـندروآ 

هب رَْدب  زور  رد  مردپ  : تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هبتع  نب  دیلو  تعیب ، ياهزور  رد  هلمج ، زا  .دندوب  هدش  هتشک  اهگنج  رد  مالـسلا )
هتـشک وت  تسد  هب  ردب  زور  رد  صاعلا  نب  دیعـس  ردپ  هک  نانچمه  يدرکن ، تیامح  ار  نامثع  مردارب  زوریدو  دـش  هتـشک  وت  تسد 

....يدرمش لقع  کبسو  فیفخ  نامثع  دزن  ار  ناورمو  دش 

هحفص 374 -------------------------- 

نارادـنامرف لزع  .لاملا 2 _ تیب  میـسقت  رد  اوراـن  تاـضیعبت  ياـغلا  _ 1 دوـب : هلأـسم  ود  داد  هناـهب  ناـفلاخم  تسد  هـب  هـچنآ  یلو 
لاوماو دنزیخرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ّدض  رب  بلط  هاجو  تسرپ  ایند  یهورگ  هک  دش  ببـس  عوضوم  ود  نیا  .نیـشیپ  هفیلخ  تسیاشان 

یم مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دنـشخب  تاـجن  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع هرداـصم  ورملق  زا  دـندوب  هدروآ  درگ  قحاـن  هـب  هـک  ار  دوـخ  تورثو 
رد ار  وا  شورو  هریسو  دنادرگزاب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  رـصع  هب  ار  مدرم  دوخ  تموکح  نارود  رد  هک  تساوخ 

قالخا هتـسبرب ، تخر  مدرم  نایم  زا  ادخ  لوسر  نارود  يراگزیهرپو  ییاسراپ  هنافـسأتم  یلو  .دنک  هدنز  قلطم ، روط  هب  يربهر ، رما 
هعماج ناکراو  مدرم  ناور  رد  اوران  تاضیعبت  دوب ; هدش  شومارف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هویـشو  نوگرگد  یمومع 

راد هیامرـس  فوع  نب  نامحرلا  دبع  رمع ، يرفن  شـش  ياروش  رد  .دوب  هدش  هدرپس  حلاصان  دارفا  تسد  هب  روما  مامزو  هدرک  خوسر 
رگا هک  درک  داهنشیپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  شیرق 
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تفریذپن ار  وا  طرش  مالسلا ) هیلع   ) یلع اّما  درک ، دهاوخ  تعیب  وا  اب  يو  دنک  لمع  نیخیش  شورو  ربمایپ  ّتنسو  ادخ  باتک  قبط  رب 
نامحّرلا دبع  ربارب  رد  ماما  تمواقم.نیـشیپ  هفیلخ  ود  شور  رب  هن  منک ، یم  لمع  شیوخ  صیخـشتو  ّتنـسو  باتک  قبطرب  تفگو :

هیلع ) ماـما هک  نوـنکا  .دریگ  تسد  هب  ار  روـما  ماـمز  ناـمثعو  ددرگ  مورحم  تموـکح  زا  لاـس  هدزاود  ترـضح  نآ  هک  دـش  بـبس 
لاملا تیب  میسقت  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ّتنس  هک  دوب  هدیسر  نآ  تقو  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  مالـسلا )
ناـیم ار  همهو  درک  یمن  هریخذ  ار  نآ  زگره  هک  دوـب  نیا  لاـملا  تـیب  رد  ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ شور  .دـنک  ءاـیحا 

زا شیپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هبطخ  .تشاذگ  یمن  قرف  هایسو  دیفسو  مجعو  برع  نایمو  درک  یم  میـسقت  هیوّسلاب  ناناملـسم 
لاملا تیب  میسقت 

داریا ریز  حرش  هب  يا  هباطخ  لاملا  تیب  میسقت  روتسد  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هحفص 375 -------------------------- 

ياهتمعن امـش  زا  یخرب  هب  دنوادخ  .دندازآو  ّرح  همهو  تسا  هدـماین  ایند  هب  زینکو  مالغ  ردام ، زا  سک  چـیه  ! مدرم يا  تفگو : درک 
دزن لاملا  تیب  نونکا  .دهنن  ّتنم  ادخ  رب  دوخ  ییابیکش  ابو  دزاس  هشیپ  ییابیکش  دیاب  تسا  راتفرگ  هک  یسکو  تسا  هدیشخب  ناوارف 

هب ور  ناورم  دیسر ، اجنیا  هب  ماما  نخـس  یتقو  ( 1) .درک میهاوخ  میسقت  يواسم ، روط  هب  هایسو ، دیفـس  نایم  ار  نآو  تسا  رـضاح  ام 
ضقن  » باتک رد  یفاکـسا  .تشاد  دـیهاوخن  نارگید  اب  یتواـفتو  دـیتسه  امـش  نخـس ، نیا  زا  یلع  روظنم  تفگو : درک  ریبزو  هحلط 

هدرک لقن  رتحورشم  ار  ماما  نخس  ظحاج ، فیلأت  هینامثع »  » باتک رب  تسا  يدقن  هک  هینامثع ،»
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ردو تفر  ربـنم  يـالاب  رب  يرجه ، لاـس 35  مارحلا  هّجحلا  يذ  مهدزوـن  هبنـش  زور  تعیب ، مّود  زور  رد  یلع  دـسیون : یم  يو  .تـسا 
ناـیم رد  ار  شیوخ  رماواو  مزاـس  یم  راداو  ربماـیپ  نشور  هار  هب  ار  امـش  نم  مدرم ! : »... تفگ نینچ  طوـسبم  ینارنخـس  کـی  نمض 
تسار تمـس  هب  ربنم  يالاب  زا  سپـس  ) .دیزرو بانتجا  مراد  یم  زاب  هچنآ  زاو  دینک  لمع  میوگ  یم  هچنآ  هب  .منک  یم  يراج  هعماج 
راوـهر ياـهبکرَمو  کـلمو  بآ  ناـبحاصو  دـنا  هتفر  ورف  اـیند  رد  هک  ار  هورگ  نیا  نم  هاـگره  مدرم ! يا  دوزفاو ): درک  هاـگن  پچو 

هک دنیوگنو  دننکن  داقتنا  نم  رب  مزاس ، انشآ  شیوخ  یعرـش  قوقح  هبو  مراد  زاب  یگتفر  ورف  نیا  زا  دنا  هدش  ابیز  نازینکو  نامالغو 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  شتبحاصم  ببس  هب  هک  دشیدنا  یم  هک  سک  نآ  .تخاس  مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار  ام  بلاطوبا  دنزرف 

ار ربمایپو  ادـخ  يادـن  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  يرترب.تسا  رگید  زیچ  يرترب  كـالم  هک  دـنادب  دـیاب  دراد  يرترب  نارگید  رب  ( ملـسو
ادخ ناگدنب  امـش  .دوب  دنهاوخ  ربارب  نارگید  اب  قوقح ، رظن  زا  دارفا ، همه  تروص ، نیا  رد  .دریذپب  ار  مالـسا  نییآو  دـیوگب  خـساپ 

میسقت امش  نایم  لاملا  تیب  ادرف  .درادن  يرترب  یسک  رب  یسک.دوش  یم  میسقت  هیوّسلاب  امش  نایمو  تسادخ  ِلام  لامو ، دیتسه 

--------------------------

ص 68. ج8 ، یفاک ،  . 1

هحفص 376 -------------------------- 

لاملا تیب  میسقت  هویش  ( 1 «.) دنتسه ناسکی  نآ  رد  مجعو  برعو  دوش  یم 

نیا رد  .دزادرپب  رانید  هس  راصناو  نیرجاـهم  زا  کـی  ره  هب  هک  داد  روتـسد  (، 2) عفار یبا  نب  هّللا  دـیبع  دوخ ، هدنـسیونو  ریبد  هب  ماما 
تساور ایآ  : تفگو دوشگ  ضارتعا  هب  نابز  يراصنا  فینح  نب  لهس  ماگنه 
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نایم ادخ  باتک  رد  : تفگ يو  خساپ  رد  ( مالسلا هیلع   ) ماما مشاب ؟ رباربو  يواسم  دوب  نم  مالغ  زورید  ات  هک  هایـس  درف  نیا  اب  نم  هک 
نیشیپ نارادنامرف  لزع  .منیب  یمن  یتوافت  قاحسا  نادنزرفو  برع ) ) لیعامسا نادنزرف 

هک تسخن  زور  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دوب  هیواعم  نانآ  سأر  ردو  نیـشیپ  هفیلخ  نارادـنامرف  لزع  ماـما  یـسایس  میمـصت  نیرتمهم 
یـسایس صاخ  ضارغاو  دصاقم  رد  ار  لاملا  تیبو  لاوما  هک  ار ، نامثع  رـصع  نارادنامرف  هیلک  تشاد  میمـصت  تفریذـپ  ار  تفالخ 

يارب رـصیق  يرـسک و  تموکح  ناس  هب  یتموکحو  دـنداد  یم  صاصتخا  ناشنادـنزرفو  دوخ  هب  ار  نآ  ای  دـندرک  یم  فرـصم  دوخ 
دوب ماش  تموکح  رب  هیواعم  ياقبا  نامثع  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تاضارتعا  زا  یکی  .دزاـس  راـنک  رب  راـک  زا  دـندوب ، هدرک  اـپب  دوخ 

ار یحلاصو  هتسجرب  صاخشا  يرجه  لاس 36  زاغآ  رد  ماما  .دندوب  هدینش  مالسلا ) هیلع   ) یلع نابز  زا  ًارارک  ار  ضارتعا  نیا  مدرمو 
سابع نب  هّللا  دیبع  هفوک ، هب  ار  باهش  نب  راّمع  هرصب ، هب  ار  فیَنُح  نب  نامثع  .درک  نییعت  یمالسا  گرزب  راطقا  رد  تموکح  يارب 

هب ار  فینح  نب  لهسو  رصم  هب  ار  دعس  نب  سیق  نمی ، هب  ار 

--------------------------

ص 37. ج7 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

عفاروباو دـندیزرویم  ّتبحم  تلاسر  نادـناخ  هب  تسخن  زور  زا  هک  تسا  یعیـش  لیـصاو  گرزب  ياـه  هداوناـخ  زا  عفار  وبا  تیب   . 2
.دوب ( مالسلا هیلع   ) یلع نادنم  هقالع  زاو  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نارای  زا  دوخ 

هحفص 377 -------------------------- 

دندش دراو  دوخ  يرادنامرف  ياه  هزوح  هب  لماک  تیقفوم  اب  تشگرب ، هار  همین  زا  هک  فینح  نب  لهس  زج  یگمهو ، درک  مازعا  ماش 
هب ار  راک  مامزو 
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کیدزن یهورگ  .تسا  هدوب  ثحب  دروم  نآ  زا  سپو  اهزور  نامه  رد  هیواعم ، ًاصوصخ  نیشیپ ، نارادنامرف  لزع  ( 1) .دنتفرگ تسد 
( مالـسلا هیلع   ) یلع تموکح  ریبدـت  ییاسرانو  يراد  تکلممو  یـسایس  فعـض  رب  لیلد  ار  نآ  طیارـشو ، عاضوا  زا  هاـگآ  ریغو  نیب 

یم یهلا  ياضر  فالخ  رب  ار  يزاس  رهاظو  غوردو  دوبن  یسایس  رکمو  هعدخ  لها  مالسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  دنیوگ  یمو  دنا  هتسناد 
بیکرت هب  وا  رگا  یلو  .دش  ور  هب  ور  هاکناج  ثداوح  اب  هجیتن  ردو  درک  لزع  تموکح  زا  ار  وا  لاثماو  هیواعم  تهج  نیا  زا  تسناد ،

لزع ار  نانآ  سپسو  دراذگ  یم  یقاب  ناشدنسم  رب  ددرگ  ّطلـسم  عاضوا  رب  هک  یتّدم  ات  ار  نانآو  دز  یمن  تسد  نیـشیپ  نارادنامرف 
نیا .دوب  یم  رتقفوم  شیوخ  ییاورناـمرفو  تموکح  ردو  دـش  یمن  هجاوم  هریغو  نیّفـصو  لـمج  دـننام  یثداوح  اـب  زگره  درک ، یم 

( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  ار  بلطم  نیا  یخرب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تموـکح  ياـهزور  نیتـسخن  ناـمه  ردو  درادـن  یگزاـت  نـخس 
زا یتـقو  دوـب ، برع  هناـگراهچ  نارادمتـسایس  زا  یکی  هک  هبعـش ، نب  هریغم  .تفرن  نآ  راـب  ریز  ترـضح  نآ  یلو  دـندرک  داهنـشیپ 
هک تسا  نیا  تحلـصم  تفگو : تخادرپ  هرکاذـم  هب  هنامرحم  يو  اـبو  تفر  ماـما  هناـخ  هب  دـش  هاـگآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میمـصت 

ورملق رب  وت  ییاورنامرفو  دـنتفرگ  تعیب  وت  يارب  مدرم  زا  هک  یماگنهو  ینک  ءاـقبا  دوخ  ماـقم  رد  لاـس  کـی  ار  ناـمثع  نارادـنامرف 
نک لزع  یتساوخ  ار  سکره  هاگ  نآ  يدش ، ّطلسم  تکلمم  عاضوا  رب  ًالماکو  دیدرگ  مّلسم  رتخاب ، ات  رواخ  زا  یمالسا ، يروتارپما 

ینیِد ِیف  ُنِهادُأ  ِهّللا ال  َو  :» تفگ وا  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .راذگب  یقاب  دوخ  ماقم  رب  یتساوخ  ار  سکرهو 
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یمن تسپ  دارفا  تسد  هب  ار  تکلمم  روـماو  منک  یمن  هنهادـُم  منید  رد  نـم  دـنگوس  ادـخ  هـب  ینعی : يْرمَأ .» ِیف  َِّینَّدـلا  َیِطْعُأ  ـال  َو 
.مراپس

--------------------------

ص 161. ج5 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 378 -------------------------- 

يارب ماش  مدرم  زا  يو  ات  نک  ارادم  هیواعم  اب  لقاال  يریذپ ، یمن  نامثع  نارادنامرف  مامت  هراب  رد  ارم  نخـس  هک  نونکا  تفگ : هریغم 
ود دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .نک  لزع  شماقم  زا  ار  هیواعم  رطاخ ، نانیمطاو  لاب  غارف  اب  سپـسو ، دریگب  تعیب  وت 

دیدرگ سویأم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يریذـپ  ریثأت  زا  هریغم  .دـشاب  ّطلـسم  مدرم  لاـمو  ناـج  رب  هیواـعم  هک  مهد  یمن  هزاـجا  مه  زور 
هتـسیاش تفگو : درک  بیوصت  هیواعم  لزع  رب  رئاد  ار  وا  رظنو  دـمآ  ماما  هناخ  هب  رگید  راب  ادرف  .تفگ  كرتار  ترـضح  نآ  هناـخو 

: دیوگ یم  ساّبع  نبا  .نک  رانکرب  راک  زا  زین  ار  هیواعم  رتدوز  هچره  يوش ; دراو  هلیحو  هعدخ  ِرد  زا  یگدنز  رد  هک  تسین  وت  ماقم 
یلو تشادن ، یشیدنا  حالصو  یهاوخریخ  زج  یفده  درک  داهنـشیپ  ار  هیواعم  تیبثت  هریغم  رگا  هک  متفگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  نم 

اب هک  هاگ  نآو  ینکن  رانک  رب  راک  زا  ار  هیواعم  هک  تسا  نیا  رد  حالص  نم  رظن  هب.دراد  نآ  فالخ  رب  یفده  دوخ  مّود  داهنـشیپ  رد 
زین ار  داهنـشیپ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  .منک  نوریب  ماـش  زا  ار  وا  هک  نم  رب  تفرگ  تعیب  وت  يارب  ماـش  مدرم  زاو  درک  تعیب  وت 

یـسایس لوصا  رظن  زا  ار ، هیواـعم  لزع  ًاـصوصخو  نیـشیپ  نارادـنامرف  لزع  هلأـسم  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نوـنکا  ( 1) .تفریذپن
ماما یصخش  حلاصم  نینچمهو  یمالسا  هعماج  حلاصمو  یعامتجا  عاضواو 
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ناناملسمو مالسا  حلاصم  فالخ  رب  نیشیپ  حلاصان  نارادنامرف  تیبثت  هکنیا  زا  هتشذگ  ایآ  .میهد  رارق  یـسررب  دروم  مالـسلا ،) هیلع  )
اجنیا رد  تسایـسو  يوقت  هار  هکنیا  ای  دوب ، نانآ  تیبثتو  ءاـقبا  رد  تحلـصم  یتکلمم ، روما  ریبدـتو  یـسایس  لوصا  رظن  زا  اـیآ  دوب ،

سپ رگا  تشادن ؟ قباس  نارادنامرف  لزع  زج  يا  هراچو  هار  تسشن  یم  تفالخ  دنسم  رب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ریغ  رگاو  دوب  یکی 
؟ تشادن نیشیپ  نارادنامرف  ندرک  رانکرب  زج  يا  هراچ  دش  یم  هدیزگرب  تفالخ  يارب  هیواعم  نامثع ، زا 

--------------------------

ص 160. ج5 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 379 -------------------------- 

هیواعم لزعرد  مالسلا ) هیلع  ) ماما لیجعت  ّتلع 

راهتـشا نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  یکاپو  يراکتـسردو  اوقت  فالخرب  هیواعم  دننام  يدارفا  تیعقوم  تیبثت  هک  تسین  یکش 
يرگن هدـنیآو  یـشیدنا  لآم  اب  هارمهو  ریبدـتو  تسایـس  قباطم  يدارفا  نینچ  ياقبا  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  یلو  تشاد ، لـماک 

يور اهنآ  هلیـسو  هب  ماما  هک  دـمآ  یم  راک  يور  یهورگ  نامه  هلیـسو  هبو  تشاد  رارق  ماما  ّتیعقوم  رد  یقّتم  ریغ  يدرف  رگاو  دوب ؟
ماما یـصخش  حـلاصمو  يرگن  هدـنیآو  تیارد  هک  ای  تشاذـگ ؟ یم  یقاـب  دوخ  بصنمو  ماـقم  رد  ار  يدارفا  نینچ  اـیآ  دـمآ ، راـک 

ساّسح ياهتـسپو  دـنزب  رانک  دوخ  بصنمو  ماقم  زا  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هک  درک  یم  باجیا  زین  مالـسا ) یلاع  حـلاصمو  اوقت  ياهنم  )
دنیوگ یمو  دنتسه  تسخن  رظن  رادفرط  یخرب  دنشاب ؟ نویبالقناو  ناناملسم  تیاضر  دروم  هک  دراپـسب  يدارفا  تسد  هب  ار  یمالـسا 

هیلع  ) یلع یـصخش  حـلاصم  ّـالاو  دـنک ، راـنکرب  یمالـسا  بصاـنم  زا  ار  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دـش  ببـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياوقت 
وا اب  یتّدمو  دشاب  هتشادن  يراک  هیواعم  هب  هک  درک  یم  باجیا  ( مالسلا
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سابع يرـصم  دیقف  دنمـشناد  دننام  رگید ، ناقّقحم  یلو  دوشن  ور  هب  ور  ناورهن » و« نیّفـص »  » گنج دننام  یثداوح  اب  ات  دـنک  ارادـم 
یلیالد هئارا  ابو  دننک  یم  دـییأت  ار  مّود  رظن  ردـص  نسح  رـصاعم  هدنـسیون  زینو  یلع » مامالا  هیرقبع   » باتک هدنـسیون  داّقع ، دومحم 
هیواعم لزعو  دش  یم  ور  هب  ور  يرتشیب  تالکـشم  اب  تفر  یم  ار  نیا  زج  یهار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  هک  دـنهد  یم  ناشن  نشور 

هک درک  یم  باجیا  زین  يراد  روشک  حلاصمو  يرگن  هدنیآو  یشیدنا  لآم  هکلب  دوب ، ترـضح  نآ  ياوقت  ياضتقم  اهنت  هن  وا  لاثماو 
ياهتفلاخم زا  یجاوما  اب  هیواعم  لزع  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  تسرد  .دنک  درط  تفالخ  هاگتسد  زا  ار  دساف  رصانع  نیا 

ار هدیدمتـس  نویبالقنا  تفلاخم  هکلب  دوب  یم  هجاوم  هورگ  نیا  تفلاخم  اب  اهنت  هن  وا  ياقبا  تروص  رد  یلو  دـش ، ور  هب  ور  ناـیماش 
هدروآ راک  يور  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  زین 

هحفص 380 -------------------------- 

.دش یم  نایز  ّتتشت و  راتفرگ  شیپ  زا  شیب  یمالـسا  هعماجو  دیدرگ  یم  نوزفا  زور  تالکـشمو  اهتفلاخمو  دش  یم  بجوم  دندوب 
هک دمآ  راک  يور  يا  هدیدمتسو  مورحم  نویبالقنا  هلیسو  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما _ 1 میوش : انشآ  رظن  نیا  لیالد  اب  تسا  مزال  نونکا 

مشخو نایغط  تردق  .دندیناسر  لتق  هب  ار  وا  هدمآ ، درگ  هنیدم  رد  ماجنارسو  دندوب  هدمآ  بل  هب  ناج  نامثع  لاّمع  ياهیرگمتـس  زا 
راداو مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  تعیب  هبو  تشاداو  توکـس  هب  ار  ریبزو  هحلط  دننام  يدارفا  یتح  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مورحم  ياه  هدوت 

هک دندرشف  تعیب  ناونع  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسد  روظنم  نیا  هب  یبالقنا  هورگ  نیا  .درک 
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نیا رانک  رد  .دـچیپ  مه  رد  همکاح  هقبط  یهابتو  داسف  راموطو  دوش  هداد  همتاـخ  اـهیگماکدوخو  اهیرـسدوخ  هب  یمالـسا  روشک  رد 
اب هفیلخ  لتق  زا  سپو  دندوب  هدـنام  فرط  یبو  شوماخ  یلو  دـندوب ، یـضاران  ًالماک  لبق  هفیلخ  زا  هک  دـندوب  هباحـص  ناکین  هورگ ،

نیا رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع رگا  .دوبن  هدیـشوپ  یـسک  رب  هیواعم  هاگتـسد  داسفو  دادبتـسا  یفرط  زا  .دندرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
یقلت هباحـص  ناکینو  نویبالقنا  فادـها  نتفرگ  هدـیدانو  هیواعم  اب  شزاس  عون  کی  زجب  وا  راک  درک  یم  هحماـسمو  ضاـمغا  دروم 

يراکایرو یـسایس  هحلاصم  عون  کی  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زابکاپ  ناراکادـف  رظن  رد  هیواعم  دـننام  يدارفا  تیعقوم  تیبثت  .دـش  یمن 
.دید یم  نایز  ردـق  نامه  ( مالـسلا هیلع   ) یلع درک  یم  هدافتـسا  دوخ  ریهطت  يارب  راک  نیا  زا  هیواعم  هک  ردـقرهو  دـش  یم  بوسحم 

اب مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا.دـناشن  یمن  ورف  يرگید  زیچ  نایفـسوبا  رـسپ  لاصفناو  لزع  مالعا  زج  ار  مدرم  یناـفوطو  دـنت  تاـساسحا 
نایـصع حورو  داد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  نارادفرط  تیرثکا  دوخ  تموکح  ياهزور  نیتسخن  رد  درک  یم  تاشاممو  هنهادـم  هیواعم 
میلست لاح  ره  رد  هک  یتیّلقا  اهنتو  دندراذگ  یم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  تفلاخم  يانبو  دش  یم  کیرحت  رگید  راب  نانآ  نایغطو 

هحفص 381 -------------------------- 

یم دیدپ  یگتـسد  ود  فالتخا و  یمالـسا  تموکح  زکرم  رد  هجیتن  ردو  دندنام  یم  رادافو  وا  هب  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تارظن 
دروآ یم  رد  فلاخمو  قفاوم  ياه  هتسد  تروص  هب  دندوب ، هتفرگ  رارق  مالسلا ) هیلع   ) ماما رس  تشپ  هک  ار  لّکشتم  ياه  هدوتو  دمآ 
ّداـحو دـنت  نویبـالقنا  مینک  ضرف  .دـش 2 _ یم  شوماـخ  تـسخن  ياـهزور  ناـمه  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع تموـکح  رمع  غارچو 

تاشامم
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یلو دمآ ، یمن  شیپ  یگتسد  ودو  فالتخا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نادّحتم  فوفـص  ردو  دنتفریذپ  یم  هیواعم  اب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ار مالـسلا ) هیلع   ) یلع توعد  ایآ.داد  یم  ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  هچ  يراکمه  هب  ماما  توعدو  ارادم  ربارب  رد  هیواعم  هک  دید  دـیاب 
اب هیواـعم  هک  اـی  دـش ؟ یم  هدوـسآ  ماـش  هیحاـن  زا  ماـما  رطاـخ  هجیتـن  ردو  تفرگ  یم  تـعیب  يو  يارب  ماـش  مدرم  زاو  تفریذـپ  یم 
زا سپ  ( مالسلا هیلع   ) یلعو دیاپ  یمن  شیب  يزور  دنچ  ارادمو  تاشامم  نیا  هک  درب  یم  یپ  شیوخ  ّصاخ  يرگن  هدنیآو  يرایشوه 

؟ داد دهاوخ  نایاپ  وا  یگماکدوخ  هبو  درک  دهاوخ  رانکرب  راک  زا  ار  وا  یمالسا ، تموکح  ورملق  رـسارس  رب  لماک  ّطلـستو  رارقتـسا 
يو هک  تسناد  یمو  تخانش  یم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع سک  همه  زا  شیب  وا.تسین  هدیشوپ  یسک  رب  هیواعم  یشیدنا  لآمو  تنطیش 

هب ار  وا  ماما  رگاو  دهد ، همادا  دوخ  یـسایس  ضارغا  هار  رد  لاملا  تیب  فرـصو  یگماکدوخ  هب  وا  تموکح  شـشوپ  رد  دناوت  یمن 
دهاوخ عمقو  علق  تردق  مامت  اب  ار  وا  ًادعبو  دشاب  دناوت  یمن  يرگید  زیچ  زیمآ  تحلـصمو  تقوم  شزاس  زج  دنک  توعد  يراکمه 
توعد هیواعم  زگره  هدش ، دای  بتارم  هب  هجوت  اب  .درپس  دهاوخ  حلاص  دارفاو  هباحص  ناکین  تسد  هب  ار  ماش  گرزب  نیمزرسو  درک 
نتخاس مهتمو  نایماش  نایم  رد  دوخ  تیعقوم  میکحت  يارب  نامثع ، نهاریپ  نوچمه  نآ ، زا  هکلب  تفریذپ  یمن  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما

( مالـسلا هیلع   ) ماما تاـشامم  هک  دـناد  یم  ساـبع  نبا  هک  ییاـج  .درک  یم  هدافتـسا  هفیلخ  لـتق  رد  تکرـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ّطلسم عاضوا  رب  ترضح  نآ  هک  تسا  یتقو  ات  هکلب  دوب  دهاوخن  یگشیمه 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما توعد  ًاعطق  تروص  نآ  ردو  تسا  رذگ  دوزو  ّتقوم  وا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع شزاس  هک  دناد  یم  وا  زا  رتهب  هیواعم  ددرگ ،

هحفص 382 -------------------------- 

تفر یم  تسد  زا  هک  یتصرف  .داتفا  یم  هراچ  رکف  هبو  تفریذپ  یمن  ار 

یمن هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  تسخن  ياـهزور  ناـمه  رد  وا  رگا  .دوب  ناـمثع  نوخ  تشاد  هیواـعم  هک  يا  هبرحو  تصرف  نیرتـگرزب 
ماگنه هک  نامثع ، رـسمه  هلئان  ناتـشگنا  اب  هارمه  ار  هفیلخ  نینوخ  نهاریپ  هیواعم  .دربب  راک  هب  ار  هبرح  نیا  تسناوت  یمن  رگید  درک 

کیرحت هب  هیواعم  ياعدا  هب  هک  نامثع ، یهاوخنوخ  هب  ار  نایماش  ات  دوب  هتخیوآ  ماش  ربنم  يالاب  زا  دوب ، هدش  عطق  شرهوش  زا  عافد 
یم تبثم  خـساپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع توعد  هب  تسخن  ياهزور  نامه  رد  وا  رگا.دـنک  راداو  دوب ، هدـش  هتـشک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
لتق .دنک  ناونع  ترـضح  نآ  ّدض  رب  ار  نامثع  تیمولظمو  دسیونب  ماما  باسح  هب  ار  نامثع  نوخ  نتخیر  تسناوت  یمن  رگید  تفگ 
دنک هدافتـسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ّدـض  رب  هدـنرب  هبرح  ناونع  هب  نآ  زا  تسناوـت  یم  هیواـعم  هک  دوـب  یخیراـت  تصرف  اـهنت  ناـمثع 
هیلع  ) یلع ییاوشیپ  ماما ، اب  وا  تعیب  اب  ّالا  دریذپن و  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع توعد  هک  دوب  ریذپ  ناکما  یتروص  رد  هبرح  نیا  لامِعاو 

یثوروم تموکح  کی  يزیر  یپ  .تفر  یم  تسد  زا  تصرفو  دش  یم  ثول  زین  نامثع  نوخو  تیبثت  مالسلا )

یمن لّمحت  ار  وا  تموکح  هک  ییاهتیـصخش  دـیعبت  اب  باـسح ، یب  ياهـششخبو  لذـب  اـب  صاـخ ، یکریز  اـب  هک  دوب  اـهلاس  هیواـعم 
دّصرتم هتسویپ  هدرک ، يزیر  یپ  ار  یثوروم  تنطلس  کی  تامّدقم  تقو ، هفیلخ  تیانع  بلج  اب  هدرتسگ ، تاغیلبت  اب  دندرک ،
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هب هفیلخ  هناخ  هرـصاحم  زا  یهاگآ  زا  سپ  یّتح  ور ، نیا  زا  .دـناشوپب  لمع  هماج  دوخ  هنیرید  يوزرآ  هب  ات  دوب  نامثع  لتق  ای  گرم 
دوخ يوزرآ  هب  واو  دوش  هاتوک  شرس  زا  نامثع  هیاس  رتدوز  هچره  ات  درکن  کمک  ار  وا  نویبالقنا ، هلیسو 

هحفص 383 -------------------------- 

.درک یم  هدافتـسا  ماـما  ررـض  هبو  دوخ  عفن  هب  نآ  زا  هکلب  تفریذـپ ، یمن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما توعد  زگره  يدرف  نینچ  .دـسرب 
.تفاتشن شیرای  هب  وا  عضو  زا  یهاگآ  لامک  اب  وا  یلو  درک ، دادمتسا  هیواعم  زا  تقو  هفیلخ  هک  دهد  یم  یهاوگ  ینشور  هب  خیرات 

کمک هک  يدرک  کـمک  ار  ناـمثع  زور  نآ  رد  وت  :» دـسیون یم  هیواـعم  هب  دوخ  ياـه  هماـن  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما
رد مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ( 1 «.) دوب وا  عفن  هب  اهنت  ندرک  کمک  هک  يدرک  لیلذو  راوخ  ار  وا  زور  نآ  ردو  دوب ، وت  عفن  هب  ندرک 

، ار وت  هک  مراودیما  نمو  تشکن  یسک  وت  زج  ار  وت  يومع  رسپ  ، دنگوس ادخ  هب  :» دسیون یم  هیواعم  هب  دوخ  ياه  همان  زا  رگید  یکی 
نامثع گرم  دّـصرتم  وت  ، دـنگوس ادـخ  هب  :» دـسیون یم  هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  سابع  نبا  ( 2 «.) مزاس قحلم  وا  هب  وا ، هاـنگ  دـننام  هب 

، يدرکن انتعا  نآ  هب  یلو  دیسر ، وت  هب  وا  هثاغتساو  دادمتـساو  همان.یتشادزاب  وا  يرای  زا  ار  مدرمو  یتساوخ  یم  ار  وا  يدوبانو  يدوب 
مولظم نامثع  رگا  .یتساوخ  ار  نآ  وت  هک  یلاح  رد  دش ، هتشک  وا  .درک  دنهاوخن  اهر  دنشکن  ات  ار  وا  مدرم  یتسناد  یم  هک  یلاح  رد 

دوب هفیلخ  لتق  ای  گرم  دّصرتم  هتسویپ  يو  هک  عضو  نیا  اب  ایآ  ( 3 «.) يدوب وت  رگمتس  نیرتگرزب  دش ، هتشک 
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یم تسد  زا  دوب  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  راگزور  هک  ار  یتصرفو  تفریذـپ  یمار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما توعد  دـسرب ، دوخ  يوزرآ  هب  ات 
*** ؟ داد

--------------------------

همان 37. هغالبلا ، جهن   . 1

ص 223. ج2 ، دیرفلا ، دقعلا   . 2

ص 58. ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 385 هحفص 384  -------------------------- 

مجنپ لصف 

مجنپ لصف 

تفالخ هنیرید  يوزرآو  هیواعم 

يراگزیهرپ ياضتقم  اهنت  هن  تفالخ ، نوئش  زا  هیواعم  دننام  يرصانع  تسد  نتخاس  هاتوک  هک  درک  تباث  ینشور  هب  هتـشذگ  لیالد 
ماما هارو  درک  یم  باجیا  ار  نامه  زین  رتمک  ررـض  لّمحتو  تیاردو  تسایـسو  يرگن  هدنیآو  یـشیدنا  لآم  هکلب  دوب  يراکتـسردو 

فعاضم نایز  زج  هیواعم  اب  ارادمو  دـنک  باختنا  تسناوت  یم  نیب  عقاو  رادمتـسایس  کی  هک  دوب  یهار  نیرت  تسرد  ( مالـسلا هیلع  )
ینیب عقاو  زا  رود  دنک  ارادم  دوخ  هنیرید  نمـشد  اب  هک  درک  هیـصوت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  ساّبع  نبا  رگا  .تشادـن  يرگید  لصاح 

زور دنکن ، لزع  شماقم  زا  ار  هیواعم  هک  درک  هیصوت  ماما  هب  هبعش ، نب  هریغم  برع ، فورعم  رادمتـسایسو  یهاد  رگاو  تفگ  نخس 
کی مادک  رد  هریغم  هک  تسین  مولعم  زگره  یلو  دزاس  رانکرب  راک  زا  ار  وا  هک  تسا  نآ  تحلـصم  هک  تفگو  داد  فلاخم  رظن  دعب 

( مالسلا هیلع   ) یلع صخش  تحلـصم  هب  شیوخ  ماقم  رب  هیواعم  ياقبا  دنـشیدنا  یم  هک  ینالد  هداس  .تشاد  تقادص  رظن  ود  نیا  زا 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  ور ، نآ  زاو  تشاد  یم  مّدـقم  زیچ  همه  رب  ار  قح  زا  يوریپ  هک  دوـب  ینادرم  دودـعم  زا  ماـما  نوـچ  یلو  دوـب ،

هیواعم تاّیحور  زا  درک ، رداص  ار  هیواعم  لزع  نامرف  نآ ، یماظنو  یسایس  نایزو  دوس  هبساحم  نودبو  راک  هجیتن 
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زا شیپو  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  وا  ياـهینکارپ  هماـنو  مّوس  هفیلخ  نارود  رد  وا  ياـهتّیلاعف  هب  تفـالخ  هب  ندیـسر  رد  وا  هنیرید  راـکفاو 
.دنا هدرک  یسررب  یحطس  ار  هلئسمو  دنتسین  هاگآ  ...و  ( مالسلا هیلع   ) ماما بناج  زا  لزع  نامرف  ندیسر 

هحفص 386 -------------------------- 

هب يروتارپما  کی  لیکشت  زج  یفده  هیواعم  هک  دنهد  یم  یهاوگ  هک  مینک  یم  لقن  ار  عوضوم  نیا  یخیرات  لیالد  زا  یخرب  کنیا 
دـش یمن  عناق  نآ  هب  اهنت  هن  زگره  درک  یم  ضیوفت  يو  هب  ار  ماش  يرادنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مه  رگاو  تشادـن  یمالـسا  رهاظ 
ماش راپسهر  يو  نینوخ  نهاریپو  نامثع  رسمه  همان  اب  ریشب  نب  نامعن  هفیلخ ، لتق  زا  سپ  .درک 1 _ یم  مه  هدافتسا  ءوس  نآ  زا  هکلب 

هب ار  نانآو  داد  ناشن  مدرم  هبو  تفرگ  تسد  هبار  نامثع  نهاریپو  تفر  ربنم  يالاب  رب  هیواـعم.درک  شرازگ  ار  هنیدـم  عاـضواو  دـش 
ّیلوو هفیلخ  يومع  رـسپ  وت  : دنتفگو دنتـسیرگ ! تخـس  هفیلخ  نینوخ  نهاریپ  ندـید  اب  مدرم.درک  توعد  هفیلخ  نوخ  ماقتنا  نتفرگ 

يدارفا هیواعم  .دـندرک  تعیب  ماش  هقطنم  ریما  ناونع  هب  وا  اب  سپـس  .میتسه  وا  نوخ  ماقتنا  ناهاوخ  وت  دـننام  زین  ام  .یتسه  وا  یعرش 
تیصخش يدنک ، لیبحرش  هب  زین  يا  همانو  درک  مازعا  دنتسیز  یم  ماش  ناتسا  رد  هک  يا  هتسجرب  ياهتیـصخش  نتخاس  هاگآ  يارب  ار 

ياطخ وت  : تشون وا  خساپ  رد  يو  .دنک  تعیب  ماش  هقطنم  ریما  ناونع  هب  وا  اب  هک  درک  تساوخرد  وا  زاو  تشون  صمح ، رهـش  ذّفنتم 
دناوت یم  سک  نآ  ار  نیـشیپ  هفیلخ  نوخ.منک  تعیب  ریما  ناونع  هب  وت  اب  هک  ینک  یم  تساوخرد  نم  زاو  يا  هدـش  بکترم  یگرزب 

هن دشاب  نیملسم  هفیلخ  هک  دناتس  زاب 
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لاحشوخ تخس  دیـسر  هیواعم  هب  لیبحرـش  همان  یتقو  .منک  یم  تعیب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  وت  اب  نم  تهج ، نیا  زا  .هقطنم  ریما 
( مالـسلا هیلع   ) یلع اب  ار  هبتاکم  باب  سپـس.تفرگ  تعیب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  نانآ  زا  ودـناوخ  ماـش  مدرم  يارب  ار  هماـنو  دـش 

رهـش ذفنتم  صخـش  تعیب  اب  هک  دوب  تفالخ  شریذـپ  هدامآ  نانچنآ  هیواعم  جازم  هک  تسا  یکاح  خـیرات  زا  شخب  نیا  ( 1) .دوشگ
درک تفالخ  يادیدناک  ًاروف  ار  دوخ  صمح 

--------------------------

.69 صص 70 _ ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 387 -------------------------- 

هیلع  ) یلع اب  راصناو  نیرجاـهم  تعیب  هژیو  هب  نویبـالقنا  تعیب  هب  هکنآ  یب  اـجنآ ، مدرم  زاو  دومن  حرطم  ماـش  رد  ار  دوخ  تفـالخو 
حرط سلجم  کی  رد  هک  دوب  هتخاس  مهارف  نانچنآ  شیپ  نایلاس  زا  ار  هنیمز  ییوگ  وت  .تفرگ  تعیب  دوخ  يارب  دنک ، انتعا  مالـسلا )
هکنآ زا  شیپ  دش ، هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  هنیدم  مدرم  تعیب  زا  هیواعم  هک  یماگنه  .تفریذپ 2 _ نایاپ  نآ  ذخاو  تعیب  هلئسم 

یمالـسا گرزب  رهـش  ود  ندرک  هضبق  رب  ار  ود  رهو  تشون  هحلط ، هب  يرگیدو  ریبز  هب  یکی  همان ، ود  دـسرب  يو  هب  ماما  زا  يا  هماـن 
هتفرگ تعیب  وت  يارب  ماـش  مدرم  زا  نم  :» تشون نینچ  نیا  ریبز  هب  دوخ  هماـن  رد  .درک  کـیرحتو  قیوشت  هرـصبو ، هفوک  ینعی  قارع ،

یهاوخنوخ هب  رتدوز  هچره.مدرک  تعیب  هحلط  اـب  وت  زا  سپ  نمو  .زاـس  هداـمآ  هرـصبو  هفوـک  فّرـصت  يارب  ار  دوـخ  رتدوز  سپ.ما 
ود رهو  تخاس  هاگآ  نآ  زا  ار  هحلطو  دش  لاحـشوخ  رایـسب  همان  نومـضم  زا  ریبز  دیناوخ .» ارف  نآ  يارب  ار  مدرمو  دینک  مایق  نامثع 

مایق مالسلا ) هیلع   ) ماما ّدض  رب  هک  دندش  مّمصم 
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همان نآ  رد  يو  .دوب  ریاغم  ًـالماک  دوب  هتـشون  ریبز  هب  هک  يا  هماـن  اـب  نآ  نومـضم  هک  تشون  هحلط  هب  يرگید  هماـن  هیواـعم  .دـننک 
زا سپ  دـنک ، راذـگاو  يرگید  هب  ار  تفالخ  امـش  زا  مادـکره.ما  هتخاس  راومه  امـش  رفن  ود  ره  رب  ار  تفالخ  راـک  نم  :» دوب هتـشون 

فّرصتو تفالخ  يوعد  رب  ریبزو  هحلط  کیرحت  زا  فده  هک  تسین  یّکش  ( 1 «.) دوب دهاوخ  نیملسم  هفیلخ  يرگید  وا ، تشذگرد 
رد فالتخا  داجیا  اب  ات  دوبن ، ماش  طیحم  رد  دوخ  ياپ  ياج  ندرک  مکحمو  ( مالـسلا هیلع   ) ماما تیعقوم  فیعـضت  زج  هرـصبو ، هفوک 

هحلط رب  يزوریپ  تیقفوم ، تروصردو  دریگب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  زا  ار  راک  مامز  دـناوتب  رفن  ود  نآ  يراکمهو  ماما  فوفص 
.دوب یناسآ  راک  هداس ) لاح  نیع  ردو  بلط  ایند  یباحص  ود  نیا  ) ریبزو

--------------------------

ص 7. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 388 -------------------------- 

تروص هب  ار  رصمو  ماش  تموکح  هک  درک  داهنشیپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  نیفـص ، گنج  ياه  همین  ردو  راک  زاغآ  رد  هیواعم ، _ 3
نیملـسم هفیلخ  وا  ماما ، تشذـگرد  زا  سپو  دـشاب  وا  رایتخا  رد  هقطنم  ود  نیا  تاـیلامو  جارخو  دـنک  راذـگاو  وا  هب  يراـتخم  دوخ 

مازعا ماش  هب  يا  همان  اب  ار  یلجب  ریرج  دـننام  یتیـصخش  دوخ  راک  زاغآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بلطم : نیا  حورـشم  کـنیا  .ددرگ 
قاـّفتا زا  سپ.دـندرک  تعیب  زین  نم  اـب  دـندرک ، تعیب  ناـمثعو  رمعو  رکبوـبا  اـب  هک  یهورگ  دوـب : هتـشون  نـینچ  هماـن  نآ  رد  .درک 
.دشابن ای  دشاب  هنیدم  رد  تعیب  عقوم  رد  هاوخ  درادن ، هفیلخ  شنیزگ  ّقح  يرگید  تفالخ ، ناونع  هب  نم  اب  تعیبو  راصناو  نیرجاهم 

همانو دش  ماش  دراو  ماما  همان  اب  ریرج 
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ریفـس هب  ماجنارـسو  درک  تروشم  صاعورمعو  هبقع  دننام  يدارفا  ابو  دیزرو  لّلعت  خـساپ  نداد  رد  يو  یلو  .درک  هیواعم  میلـست  ار 
وا هب  ار  اـجنآ  دـمآ  رد  دـنک و  رظن  فرـص  رـصمو  ماـش  زا  یلع  رگا  هک  درک  زارباو  تفگ  ار  دوخ  یبلق  نونکم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
نآ هب  ار  هیواعم  رظن  يا  همان  نمـض  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ریفـس  .تخانـش  دـهاوخ  تفـالخ  هب  ار  وا  تروص  نآ  رد  دـیامن ، راذـگاو 

دوصقم هب  ماجنارسو  دنکن  تعیب  نم  اب  دهاوخ  یم  هیواعم  : هک دش  روآ  دای  يو  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .درک  شرازگ  ترضح 
وا هچنانچ  نیاربانب ، .دزاس  مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  رـصمو  ماش  يراتخم  دوخ  حرط  ندیـشک  شیپو  ینارذگ  تقو  ابو  دـسرب  دوخ 

هدافتسا ینشور  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما خساپ  زا  ( 1) .باتـشب ام  يوس  هبو  نک  كرت  ار  ماش  تروص  نیا  ریغ  رد  رتهب ، هچ  درک  تعیب 
کی تروص  هب  واو  دـشابن  وا  ندرگ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تعاطاو  تعیب  هک  هدوب  نآ  داهنـشیپ  نیازا  هیواعم  فدـه  هک  دوش  یم 

( مالسلا هیلع   ) ماما زگرهو  دنک  تموکح  ماشو  رصم  میظع  هقطنم  ود  رب  راتخم  دوخ  مکاح 

--------------------------

ص 538. نیّفص ، هعقو  ص 89 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 389 -------------------------- 

نیا رد  شیاپ  ياج  ندش  مکحم  زا  سپو  نآ  زا  سپ  هک  دناد  یم  ادخ  .دنکن  هلخادم  اجنآ  نارومأم  نتـشامگو  باتکو  باسح  رد 
هک تسا  یـسیئر  ود  ِزت  نامه  نیا  هوالع ، هب  .تشاد  رـس  رد  وا  تموکح  ندرک  نوگژاوو  ماما  ّدـض  رب  يا  هشقن  هچ  هیواـعم  هقطنم ،

.تشاد دهاوخن  يرگید  هجیتن  یمالسا  تموکح  ورملق  میسقت  زجو  دسانش  یمن  تیمسر  هب  ار  نآ  کی ، چیه  عرشو ، لقع 
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( مالسلا هیلع   ) یلع هک  تسا  يا  هلمج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بناج  زا  یگدنیامن  هن  دوب  تفالخ  ناهاوخ  هیواعم  هکنیا  رب  نشور  هاوگ 
ُضَّرَُعت ُهَنامَألا َو ال  ُمُهَعَمُدَـهُْعت  ُهَفالِخلا َو ال  ُمَُهل  ُّلَُحتال  َنیذـّلا  ِءاقَلُّطلا  َنِم  َکَّنِإ  ُهَیِواـعُم  اـی  ْمَلْعاَو  : » دـسیون یم  وا  هب  دوخ  هماـن  رد 

یسک تفالخ  نانآ  تعیب  ابو  تسین  زیاج  نانآ  رب  تفالخ  هک  یتسه  ( 2) ناگدش دازآ  زا  وت  هک  هیواعم  يا  نادب  ( 1 «.) يروُّشلا ُمِهِیف 
نامثع نالتاق  مان  هب  يا  هناهب  .درادن  زین  اروش  رد  تیوضع  ّقحو  دوش  یمن  تباث 

زا شیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تفـالخ  نارود  رد  يو  هک  تسا  نیا  دوـب  تفـالخ  ناـهاوخ  هیواـعم  هک  نیا  رب  نشور  لـیالد  زا  یکی 
تئارب قیرط  نآ  زا  ات  دـهد  لیوحت  ار  نانآ  هک  تساوخ  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زاو  درک  یم  هیکت  نامثع  نـالتاق  هلئـسم  رب  زیچره 

دنک ریگتـسد  ار  نانآ  ماـما  هک  دـندوبن  رفن  ود  اـی  کـی  ناـمثع  نـالتاق  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  .ددرگ  تباـث  ماـما  یگتـساریپو 
هناخ هک  داد  یم  لیکـشت  قارعو  رـصم  یلاها  زا  يدایز  دادـعتو  هنیدـم  لها  زا  یهورگ  ار  نامجاهم  فوفـص  اریز  .دـهد  لـیوحتو 

زا شیب  ار  لکشم  نیا  دوخ  هیواعم  .دوبن  ریذپ  ناکما  یهورگ  نینچ  ییاسانشو  دنتشک  ار  واو  دندرک  هرصاحم  ار  هفیلخ 

--------------------------

ص 87. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

.دنتفرگ رارق  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  وفع  دروم  هّکم  حتف  نایرج  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناگدش  دازآ  ای  اقلُط »  . » 2

هحفص 390 -------------------------- 

يا هثداح  نینچ  هب  یگدیسر  هتشذگ ، نیا  زا  .هفیلخ  لتق  نارشابم  هن  دوب ، نامجاهم  هیّلک  يریگتسد  وا  فدهو  .درک  یم  كرد  همه 
هن تسا  مالسا  هفیلخ  نوئش  زا 
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هیواعم تفالخ  هب  فارتعا  دوخ  هیواعم ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما بناج  زا  هفیلخ  نـالتاق  لـیوحتو  ، هفیلخ هطـساو ) دـنچ  اـب  ) ومع رـسپ 
رارصا دح  زا  شیب  نامثع  نالتاق  صوصخ  رد  تشون : نینچ  هیواعم  هب  دوخ  ياه  همان  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دش  یم  یّقلت 

یم وت  هک  ار  هچنآ  اّما  درک ، مهاوخ  راتفر  دـنوادخ  باتک  قبط  رب  نارگیدو  وت  اب  نم  يدرگرب ، دوخ  تسردان  يأر  زا  رگا  .يزرویم 
ياه همان  زا  رگید  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ردام  ناتـسپ  زا  كدوک  نداد  بیرف  هیبش  وت ) هب  تاـماش  يراذـگاو   ) یهاوخ

ناناملـسم ياوشیپ  هک  دسر  یمن  ار  ناگدشدازآ  هک  نادب  ینک ، یم  بلط  هناقاتـشم  هک  ار  يزیچ  دـسیون : یم  نینچ  هیواعم  هب  دوخ 
میلـستو ناـمثع  یهاوخنوخ  هلئـسم  هکنیا  رب  هاوگ  نیرتنـشور  .دـنوش  تفـالخ  یباـختنا  ياروش  وضع  دـنرادن  قح  نینچمهو  دنـشاب 

هیلع  ) یلع هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوب ، تفالخو  تماعز  ناهاوخ  شوپرـس ، نآ  ریز  رد  هیواعمو  دوبن  شیب  يا  هناـهب  وا  نـالتاق 
يریگتسدو نامثع  نوخ  هلئـسم  تفگن  نخـس  نآ  زا  هک  يزیچ  تفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  هیواعمو  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا )

زا راک  نیا  : تفگ دریگب  نالتاق  زا  ار  وا  ردـپ  نوخ  ماقتنا  هک  تفرگ  ار  هیواعم  نماد  نامثع  رتخد  هک  یماـگنه  یتح  .دوب  وا  نـالتاق 
! *** یشاب نیملسم  هفیلخ  يومع  رتخد  وت  هک  تسا  یفاکو  تسین  هتخاس  نم 

هحفص 391 -------------------------- 

مشش لصف 

مشش لصف 

( لَمَج گنج   ) ناثکان اب  دربن 

هداعا تساوخردو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  تعیب  يارب  راصناو  نیرجاهم  زا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  هقباس  یب  موجه 
نیناوقو ننس  قباطم  ات  دریگب  تسد  هب  ار  روما  مامز  ماما  هک  دش  ببس  تلادعو ، قح  تموکح 
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زا هتـسویپ  هک  یهورگ  تخیگنارب ; ار  یهورگ  مشخ  لاملا  تیب  میـسقت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شور  .دـنک  راتفر  مدرم  اب  یمالـسا 
.دنتسه دوخ  دودحمانو  یناسفن  ياه  هتـساوخو  زیارغ  عابـشاو  ضیعبت  ناهاوخو  دنوش  یم  تحاران  هنـسح  ياهتّنـس  يایحاو  تلادع 
يزرمو ّدح  نانآ  نایـصعو  يرگیغای  هک  دـش  ور  هب  ور  شکرـس  هورگ  هس  اب  دوخ  هلاسجنپ  تموکح  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

دارفا تموکح  تیبثتو  ءاضماو  يراکفارساو  تهج  یب  ياهششخبو  لذبو  نامثع  تموکح  عاضوا  دیدجت  زج  يا  هتساوخو  تشادن 
نوخ هک  اهدربن  نیا  رد  .دنتـشادن  اهنیا  دـننامو  نیـشیپ  تموکح  نارادناتـسا  ییاورنامرف  میکحتو  هیواعم  دـننام  هاوخ  دوخو  قیـالان 

نیرتساّسح رد  ینعی  دندوب ، يدُُحا » و« يردب »  » هک ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارای  زا  یهورگ  دش ، هتخیر  ناملسم  ناردارب 
ردو دنتخادرپ  دربن  هب  وا  نیتسار  نیشناجو  هفیلخ  باکر  رد  راب  نیا  دندوب ، هدز  ریشمش  مرکا  ربمایپ  باکر  رد  مالسا  خیرات  تاظحل 

رد دـیاب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياهبنارگ  تقو  نیا ، زا  هتـشذگ  .دـنداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما فادـها  دربشیپ 
فادها هار  ّدس  هک  هورگ  هس  نیا  عفد  رد  دش ، یم  فرص  یمالسا  فراعم  میلعتو  تّما  تیادهو  دارفا  تیبرت 

هحفص 392 -------------------------- 

رب یناهج  تموکح  کی  داجیا  هک  دوخ ، ییاهن  فده  هب  ماما  هکنآ  زا  شیپ  ماجنارسو  دیدرگ  فرـصم  دندوب  ترـضح  نآ  سّدقم 
سپ یمالسا ، تموکحو  درک  بورغ  یناشفا  رون  لاس  جنپ  زا  سپ  يو  تموکح  دیشروخ  دسرب  دوب ، یمالسا  ننـسو  لوصا  ساسا 

تموـکحو دـندینادرگ  تسد  هب  تسد  ار  نآ  ساـّبعو  هّیما  نادـنزرفو  دـمآ  رد  یثوروـم  تنطلـس  تروـص  هـب  يو ، تشذـگرد  زا 
ترابع هورگ  هس  نیا  .دنام  یقاب  نانمؤم  ياهلد  رد  وزرآ  کی  تروص  هب  یمالسا 
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رـسمه هشیاع  مارتحا  شـشوپ  رد  هک  ریبزو ، هحلط  ًاـصوصخ  هورگ ، نیا  نارادمدرـس  .نکـشنامیپ  هورگ  اـی  ناـثکان » _ » 1 زا : دـندوب 
هدش هاتوک  اج  همه  زا  ناشتسد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  رد  هک  هّیما ، ینب  غیرد  یب  ياهکمکو  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ

( مالسلا هیلع   ) ماما .دندرک  فّرصت  ار  اجنآو  هدناسر  هرصب  هب  ار  دوخو  دنداد  بیترت  هرصبو  هفوک  فّرصت  يارب  نارگ  یهاپـس  دوب ،
زا یهورگو  دـش  قّرفتم  نانآ  هاپـسو  دـندش  هتـشک  ریبز  هحلط و  نآ  رد  هک  دـش  اپرب  نیفرط  نایم  يدربنو  تخادرپ  ناـنآ  بیقعت  هب 

هداج زا  نوریبو  رگمتس  هورگ  ای  ناطـساق » _ » .دنتفرگ 2 رارق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شـشخب  دروم  ًادعب  هک  دندمآ  رد  تراسا  هب  نانآ 
رکف ماما ، رمع  نایاپ  ات  هکلبو  لاس  ود  بیرق  هدنبیرف ، ثداوح  ندـیرفآو  هلیحو  هعدـخ  اب  هک ، دوب  هیواعم  هورگ  نیا  سیئر.تقیقح 

رد هک  داد  خر  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو وا  نیب  ماشو ، قارع  نایم  يا  هقطنم  رد  نیّفـص ، دربنو  تخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ترـضح  نآ 
هقطنم رد  هیواعم  دنچره  دیـسرن ، دوخ  ییاهن  فده  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  دش  هتخیر  ناملـسم  رازه  دـص  زا  زواجتم  نوخ  نآ 
باکر رد  نیّفص  دربن  نایاپ  ات  نانآ.تسا  جراوخ »  » هورگ نامه  تعیمج  نیا  .نید  زا  جراخ  هورگ  ای  ناقرام » _ » .دش 3 يوزنم  ماش 

دوخ ماما  رب  نانآ  هک  دش  ببـس  هیواعم  هدـنبیرف  ياهراک  یلو  دـندز ، یم  ریـشمش  ترـضح  نآ  عفن  هبو  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رب هورگ  نیا  رطخ.دشاب  ود  ره  هیواعمو ، ماما  ّدض  رب  هک  دنهد  لیکشت  یمّوس  هورگو  دنروشب 

هحفص 393 -------------------------- 

هورگ نیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  تسخن  هورگ  ودزا  شیب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  ربو  نیملسمو  مالسا 
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هـشیر نتخادنارب  يارب  ار  دوخ  رگید  راب  هک  دوب  کیدزنو  تخاس  قرفتم  ار  نانآ  عمجو  دش  ور  هب  ور  ناورهن »  » مان هب  يا  هقطنم  رد 
نیرتفیرش زا  یکی  تیناسناو  دیـشون  تداهـش  تبرـشو  دمآ  رد  ياپ  زا  جراوخ  زا  یکی  تسد  هب  هک  دنک  هدامآ  ماش  توغاطو  داسف 

لدع تموکح  هامو  داد  تسد  زا  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سپ  درف  نیرت  هتسیاش  مالـساو  ار  دوخ  نادرم  نیرتزیزعو 
نیا اب  هکنآ  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تفر  ورف  قاحم  رد  فیرشلا _  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهم _  ترضح  روهظ  ات  یمالـسا 
هیلع  ) یلع هناـخ  هب  نویبـالقنا  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ  یتـقو  تهج ، نیا  هب  .دوب  هاـگآ  اـهنآ  عوقو  زا  ددرگ  ور  هبور  هاـکناج  ثداوح 

َُهل ًاْرمَأ  َنُوِلبْقَتْـسُم  اَّنِإَـف  يِْریَغ  اوُسِمَْتلا  ِینوُعَد َو  : » دومرف دـهدب  ناـنآ  هب  تعیب  تسد  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  ودـنتخیر  ( مالـسلا
میتسه ور  هب  ور  یثداوح  اب  ام  هک  دیورب  يرگید  غارسو  دینک  اهر  ارم  ( 1 «.) ُلوُقُْعلا ِْهیَلَع  ُُتْبثَت  ُبُولُْقلا َو ال  َُهل  ُموُقَت  ٌناْولَأ ال  ٌهوُجُو َو 

هیلع  ) ماما یهاگآ  عبانم  زا  یکی  .درادـن  ار  اهنآ  لّمحت  ییاناوت  زگره  اهدرخو  اهلد  هک  یثداوح  دراد ; ینوگاـنوگ  ياـه  هرهچ  هک 
اه دادـیور  نآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  شرازگ  دوخ ، يرادـمامز  نارود  رد  هاکناج  ثداوح  نیا  زا  مالـسلا )

َنِیثِکاّنلا َو ُِلتاُقت  ُّیلَع  ای  : » تفگ نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  یمالـسا  ناثّدحم  .دوب 
، فلتخم ياهتروص  هب  ثیدح  نیا  .دیگنج  یهاوخ  نید  زا  ناجراخو  نارگمتسو  نانکشنامیپ  اب  وت  یلع ! ( 2 «.) َنیقِراْملا َنیِطِساْقلا َو 

ياهباتک رد  دنا ، نومضم  کی  زا  یکاح  یگمه  هک 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشذگ هک  تسا  نامه  نآ  نشور  تروصو  تسا  هدش  لقن  خیراتو  ثیدح 

--------------------------

ص 156. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 140. ج3 ، لئاسولا ، كردتسم   . 2

هحفص 394 -------------------------- 

هب نانآ  زا  خیرات  رد  هک  ناثکان ، ِنارادمدرس  هکلب  دوب ، هاگآ  يرابفـساو  نینوخ  ثداوح  نینچ  دوجو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهنت  هن 
هدینش مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  دوخ  دربن  هراب  رد  ینانخـس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دنرب ، یم  مان  لَمَج » باحـصا  »

هب یگتفیش  هنافـسأتم  یلو.دوب  هداد  رادشه  تخـس  هراب  نیا  رد  هشیاعو  ریبز  هب  ًاصخـش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپو دندوب 
هک ار  یهار  دـنداد و  یمن  تشگزاب  هزاجا  دوخ  هب  زگره  هک  دوب  هتخاـس  رذـگدوز  يّداـم  لاـمآ  نوتفم  ار  ناـشیا  ناـنچ  تموکح 

هثداح هراب  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانخـس  .دنتفرو  دنتفرگ  شیپ  رد  دوب  یهلا  مشخو  هانگو  نایـصع  نآ  ماجنارس 
هب قح  هک  یماگنهو  مالـسا  ییافوکـش  نارود  رد  هک  تسا  فسأت  ياج  رایـسب  .دـش  میهاوخ  روآدای  دوخ  بسانم  ّلـحم  رد  لـمج 

دوب هتفرگ  تسد  هب  دوـب  هدـش  تیبرت  يربـهرو  يرادـمامز  يارب  تسخن  زور  زا  هک  يدرم  ار  روـما  ماـمزو  هتـشگ  زاـب  دوـخ  روـحم 
هب یمالسا  تموکحو  ددرگ  ناناملسم  بیصن  یمیظع  يّدامو  يونعم  تفرشیپ  مالـسا  یگدنز  زا  لصف  نیا  رد  هک  تفر  یم  راظتناو 

یهورگ دشاب ، هدـنیآ  يارب  یلماک  هخـسنو  زراب  هنومن  وا  تموکح  ات  دوش  دـیدجت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياناوت  تسد  هب  لماک  روط 
یکی رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتشارفارب  ترـضح  نآ  ّدض  رب  ار  دربن  مَلَعو  دنتـساخرب  ( مالـسلا هیلع   ) ماما اب  تفلاخم  هب  بلط  تصرف 

یمو هدرک  فسأت  راهظا  دماشیپ  نیا  زا  دوخ  ياه  هبطخ  زا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


ُراّدـلا َْکِلت  :) ُلوُقَی ُْثیَح  ِهّللا  َمـالَک  اوُعَمْـسَی  َْمل  ْمُهَّنَأَـک.َنورَخآ  َطَـسَق  يرْخُأ َو  ْتَقَرَم  ٌهَِفئاـط َو  ْتَثَکَن  ِْرمَـألِاب  ُتْضَهَن  اّـمَلَف  : » دـیوگ
ِتَِیلُح ْمُهَّنِکل  اهْوَعَو َو  اهوُعِمَـس َو  ْدََـقل  ِهّللا  یَلب َو  َنیقَّتُْمِلل .) ُهَِبقاعلا  ًاداسَف َو  ِضْرَألا َو ال  ِیف  ًاُّولُع  َنوُدـیُری  َنیذـِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُهَرِخـآلا 
نوریب ادـخ  نییآ  زا  یهورگو  دنتـسکش  ارم  تعیب  یعمج  متـساخ ، اـپب  روـما  هرادا  هب  یتـقو  ( 1 «.) اهُجِْربِز ْمُهَقارَو  ْمِِهُنیْعَأ  ِیف  اْینُّدـلا 
یناسک ِنآ  زا  ینادواج  يارس  نآ  :» دومرف هک  دنا  هدینشن  ار  ادخ  نخس  نانآ  ایوگ  .دندش  جراخ  قح  هداج  زا  رگید  یهورگو  دنتفر 

دنشابن شکرس  هک  تسا 

--------------------------

.4 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 395 -------------------------- 

دـش هتـسارآ  نانآ  ناگدید  رد  ایند  یلو  دندوب ، هدرک  ظفحو  دندوب  هدینـش  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  یلب ، «. دننکن داسف  نیمز  يور  ردو 
! هناکدوک رذع  .تفیرف  ار  ناشیا  نآ  رویزو 

راکفا راشفو  دـندوب  هدرک  تعیب  نشور  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  هکنآ  اب  ود ، نآ  ناوریپو  ریبزو  هحلط  ینعی  نکـشنامیپ ، هورگ 
هک دندش  یعّدم  تفلاخم  مچرپ  نتـشارفارب  ماگنه  رد  ، لاح نیا  اب  دوب ، هتـشاداو  تعیب  هب  ار  نانآ  راصناو  نیرجاهم  موجهو  یمومع 

یکی رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .میدوب  هدادن  يأر  یلع  تموکح  هب  لد  میمـص  زا  زگرهو  میدوب  هدرک  تعیب  ینابزو  رهاظ  بسح  رب  ام 
امِیف ْلُخْدَْیلَف  ّالِإ  ُفَْرُعی َو  ْرمَِأب  اْهیَلَع  ِتْأَْیلَف  َهَجِیلَولا  یعَّدا  ِهَْعیَبلِاب َو  َّرَقَأ  ْدَـقَف  : » دـیوگ یم  نینچ  نانآ  خـساپ  رد  دوخ  ياهینارنخـس  زا 

بلطم نیا  رب  دیاب  وا  .دوب  هتـشاد  ناهنپ  ار  نآ  فالخ  نطاب  رد  هک  تسا  یعّدم  یلو  هدرک  فارتعا  دوخ  تعیب  هب  وا  ( 1 «.) ُْهنِم َجَرَخ 
ییور ودو  قافن  .ددرگزاب  دوخ  تعیب  هب  هکنآ  ای  دروایب  هاوگو  دهاش 

( مالسلا هیلع   ) ماما روضح  هب  ریبزو  هحلط 
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تعیب نم  اب  امش  تفگو : درک  بیذکت  ار  نانآ  طرش  ماما  .میشاب  کیرش  وتاب  يربهر  رد  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  ام  : دنتفگو دندیسر 
هدرک لقن  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  ار  نانآ  هرکاذم  حرـش  افلخ »  » باتک رد  هبیتق  نبا  ( 2) .دینک کمک  یناوتان  تقو  رد  ارم  هک  دـیدرک 

; مناد یم  ارچ  : دومرف ماما  میدرک ؟ تعیب  وت  اب  یـساسا  هچ  رب  ام  هک  یناد  یم  : دنتفگو دـندرک  یلع  هب  ور  نانآ  دـیوگ : یم  وا  .تسا 
تعیب نم  زا  تعاطا  ساسا  رب  امش 

--------------------------

هبطخ 8. هغالبلا ، جهن   . 1

هرامش 198. راصق  تاملک  نامه ،  . 2

هحفص 396 -------------------------- 

هب ار  قارع  ییاورنامرف  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تشاد  نامگ  ریبز  .دیدرک  تعیب  رمعو  رکبوبا  اب  ساسا  نیا  رب  هک  روط  نامه  دیدرک ،
( مالسلا هیلع   ) ماما شور  یلو  ( 1) .دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  نمی  تموکح  هک  تشادنپ  یم  هحلط  هک  روط  نامه  دنک ، یم  راذگاو  يو 

هـشقن اذـل  .تخاس  مورحم  ناـشیوزرآ  هب  لـین  زا  ار  ناـنآ  یمالـسا ، ياهناتـسا  روما  هرادا  هب  نارگید  مازعاو  لاـملا  تیب  میـسقت  رد 
شیرق یمومع  عمجم  رد  ریبز  رارف ، زا  شیپ.دـننزب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ّدـض  رب  هئطوت  هب  تسدو  دـننک  رارف  هنیدـم  زا  هک  دندیـشک 

هناخ رد  یلع  هک  یلاح  رد  میتخاس ، مهارف  ار  وا  لتق  هلیسوو  میدرک  مایق  نامثع  ّدض  رب  ام  ام ؟ يازس  تسا  نیا  ایآ  : درک راهظا  نینچ 
ناثکان مایق  هشیر  ( 2) .درک راذگاو  نارگید  هب  ار  راک  تفرگ ، تسد  هب  ار  راک  مامز  یتقو.دوب  هتسشن 

فرط زا  .دـندش  دـیمونو  سویأـم  دـنوش  بوـصنم  يا  هقطنم  يرادناتـسا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموـکح  رد  هکنیا  زا  ریبزو  هحلط 
هب ًابیرقت  يا ، همان  رفن  ود  ره  هب  هیواعم  بناج  زا  رگید ،
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هتفرگ تعیب  ود  نآ  يارب  ماش  مدرم  زا  هک  دوب  هدـش  روآ  دایو  هدرک  فیـصوت  نینمؤملا » ریما   » هب ار  نانآ  هک  دیـسر  نومـضم ، کی 
نانآ راعشو  دوش  ّطلـسم  ود  نآ  رب  بلاطوبا  دنزرف  هکنآ  زا  شیپ  دننک ، لاغـشا  ار  هرـصبو  هفوک  ياهرهـش  رتدوز  هچره  دیابو  تسا 

بیرف حول  هداس  یباحـص  ود  نیا  .دننک  توعد  وا  ماقتنا  نتفرگ  رب  ار  مدرمو  دنتـسه  نامثع  نوخ  ناهاوخ  هک  دشاب  نیا  اج  همه  رد 
.دنزادرپب گنج  گربو  زاسو  دارفا  يروآ  درگ  هب  اجنآ  ردو  دنورب  هّکم  هب  هنیدـم  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصتو  دـندروخ  ار  هیواعم  همان 

هب طوبرم  روما  رد  ار  نامثع  ياهیرگمتـس  : دـنتفگو دندیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  نایفـسوبا  دـنزرف  هشقن  يارجا  رد  ناـنآ 
ینب هب  زج  يو  هک  يدیدو  يدرک  هدهاشم  تموکحو  تیالو 

--------------------------

ص 49. ج1 ، رصم ، عبط  افلخ ، خیرات   . 1

ص 49. ج1 ، رصم ، عبط  افلخ ، خیرات   . 2

هحفص 397 -------------------------- 

.نک بوصنم  هفوکو  هرصب  ییاورنامرف  هب  ار  ام  تسا  هتخاس  وت  بیصن  ار  تفالخ  ادخ  هک  نونکا  .تشادن  هّجوتو  رظن  یسک  هب  هّیما 
هک دیشاب  هاگآ  .مشیدنیب  عوضوم  نیا  رد  نم  ات  دیشاب  یضار  نآ  هب  تسا  هدومرف  امش  بیـصن  ادخ  هچنآ  : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما

نیا ندینـش  اب  رفن  ود  ره  .مشاب  هاگآ  نانآ  تایحور  زاو  نئمطم  نانآ  تناـماو  نید  هب  هک  مراـمگ  یم  تموکح  يارب  ار  يدارفا  نم 
نآ هب  ترـضح  نآ  هک  دنتفایردو  تخیر  نانآ  تسد  يور  یکاپ  بآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هچ  دـندش ; سویأم  شیپ  زا  شیب  نخس ،

ماما .مینک  كرت  هرمع  دصق  هب  ار  هنیدم  ام  هدب  هزاجا  سپ  دنتفگو : دندرک  نوگرگد  ار  نخس  تهج  اذل  .درادن  دامتعا  ود 
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يرگید فدـه  هرمع  ریغ  هک  دـندرک  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـنآ  .دـیراد  يرگید  فدـه  هرمع  شـشوپ  رد  : دوـمرف مالـسلا ) هـیلع  )
اب رگید  رابو  دندرک  رارکت  ار  دوخ  دنگوس  نانآ  .دیتسه  تعیب  نتـسکشو  هعدخ  ددص  رد  امـش  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما.دـنرادن
رد نانآ  هک  منیب  یم  دومرف : هسلج  رد  نارـضاح  هب  ماما  دندرک ، كرتار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  ود  نآ  یتقو  .دـندومن  تعیب  ماما 

ياضقو ریدـقت  دـیاب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما.نک يریگولج  نانآ  ترفاسمزا  دـنتفگ : راّـضح  زا  یخرب.دـنوش  یم  هتـشک  يا  هنتف 
هب یلع  هک  دوب  ام  شاداپ  نیا  دنتفگ : شیرق  عمجم  رد  یلع  هناخ  زا  جورخ  زا  سپ  ود  ره  دـسیون : یم  هبیتق  نبا  .دریذـپ  قّقحت  یهلا 
هب هک  لاح.دوب  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  یلع  هک  یلاح  رد  میتخاس ، مهارف  ار  وا  لـتق  هلیـسوو  میدرک  ماـیق  ناـمثع  ّدـض  رب  اـم  داد ! اـم 
دای مالـسلا ) هیلع   ) ماما هناخ  رد  يدیدش  ياهدنگوس  هکنآ  اب  ریبزو  هحلط  .دهد  یم  حـیجرت  ام  رب  ار  نارگید  تسا  هدیـسر  تفالخ 
(1) .دندرک راکنا  ( مالسلا هیلع   ) یلع اب  ار  دوخ  تعیب  دندیسر  سک  ره  هب  هکم  هار  نایم  رد  هنیدم  زا  جورخ  زا  سپ  دندوب ، هدرک 

--------------------------

.231 صص 232 _ ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 49 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 163 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 398 -------------------------- 

هّکم هب  هنیدم  هار  همین  زا  هشیاع  تشگزاب 

تفگ كرت  جـح  مزع  هب  ار  هنیدـم  هشیاع  یقارعو ، يرـصم  نویبالقنا  فرط  زا  نامثع  هناخ  هرـصاحم  ماگنه  رد  هک  تشذـگ  رتشیپ 
تهج نیا  زا  .دش  رجنم  اجک  هب  هفیلخ  لتق  زا  سپ  تفالخ  هلئسم  هک  دیسرن  ربخ  یلو  دینش  ار  نامثع  لتق  ربخ  هک  دوب  هّکم  ردو 
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بالک ّما  نبا  مان  هب  يدرم  اب  فرس ،»  » مان هب  یلزنم  رد  هّکم ، زا  تعجارم  رد  .دیوگ  كرت  هنیدم  مزع  هب  ار  هّکم  هک  تفرگ  میمـصت 
دعبو دنتشک  ار  وا  سپسو  دیماجنا  لوط  هب  زور  داتـشه  هفیلخ  هناخ  هرـصاحم  هک  تفگ  يو  .دیـسرپ  هنیدم  عاضوا  زاو  درک  تاقالم 

تفشآرب تخـس  دش  هاگآ  ماما  اب  تعیب  رب  راصناو  نیرجاهم  قاّفتا  زا  هشیاع  یتقو  .دندرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  زور  دنچ  زا 
رظن هک  یلاح  رد  دننادرگزاب ، هّکم  يوس  هب  ار  وا  هواجک  هک  داد  روتـسد  سپـس.تخیر  یم  ورف  مرـس  رب  نامـسآ  شاک  يا  تفگو :

نالتاق زا  ار  وا  ماقتنا  نمو  تسا  هدش  هتـشک  مولظم  نامثع  ، دنگوس ادـخ  هب  تفگ : یمو  دوب  هدرک  نوگرگد  نامثع  هراب  رد  ار  دوخ 
تـسا هدـش  رفاـک  ناـمثع  یتفگ  یم  مدرم  هب  هک  يدوب  یـسک  نیتسخن  وت  تفگو : درک  وا  هب  ور  رگـشرازگ  درم  نآ  .مناتـس  یم  وا 

رد يو  یتشگزاـب ؟ دوخ  تسخن  نخـس  زا  هک  هدـش  هچ  نونکا  .دنـشکب  تسا  يدوـهی  لـثعن  هیبـش  هفاـیق ، ثیح  زا  هک ، ار  وا  دـیابو 
نخس همه  نامثع  هراب  رد  .دنتشک  سپسو  دنداد  هبوت  ار  وا  نامثع  نالتاق  تفگ : دنک ، اهر  یکیرات  رد  ریت  هک  یسک  ناس  هب  خساپ ،

يراعـشا هشیاع ، شزوپ  یگیاپ  یب  رد  درم  نآ  .تسا  نم  نیـشیپ  نخـس  زا  رتهب  نم  ریخا  نخـس  اـّما  متفگ ، یم  زین  نمو  دـنتفگ  یم 
هدـش جراخ  ادـخ  نید  زا  وا  هک  یتفگ  اـم  هبو  يداد  ناـمرف  هفیلخ  لـتق  هب  تسا : نینچ  نآ  تاـیبا  زا  یخرب  همجرت  هک  دورـس  دـنچ 

.تسا

هحفص 399 -------------------------- 

، ور نیازا  میدرک ، شوگ  وت  نامرف  هب  وا  نتشک  رد  ام  هک  تسا  مّلسم 
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لیعامـسا رجح  هبو  دـش  هدایپ  هواجک  زا  مارحلا  دجـسم  ربارب  رد  هشیاع  تسا ! هداد  وا  لتق  هب  نامرف  هک  تسا  یـسک  ام  دزن  وا  لـتاق 
هدـش هتـشک  قحان  هب  نامثع  ! مدرم تفگ : یم  نانآ  هب  باطخ  واو  دـندمآ  یم  درگ  وا  رود  مدرم  .تخیوآ  اـجنآ  رد  يا  هدرپو  تفر 

( مالسلا هیلع  ) ماما نافلاخم  هاگیاپ  ( 1) .مریگ یم  ار  وا  نوخ  ماقتنا  نمو  تسا 

اب هک  يدارفاو  تفر  یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  نافلاخم  زکرم  هّکم  نیمزرـس  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما اب  مدرم  تعیبو  نامثع  لتق  زا  سپ 
ماما دنتـسناد  یم  هک  نامثع  نارادناتـساو  نارادـنامرف  ًاصوصخ  دندیـسرت ، یم  وا  يرگداد  زا  ای  دـندوب  فلاخم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

رد هّکم  رد  همهو  همه  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  دنا  هدش  بکترم  هک  ییاهتنایخ  ببـس  هب  ار  نانآو  دنک  یم  هداصم  ار  نانآ  ییاراد 
لمج گنج  هنیزه  .دندرک  حرط  ار  لمج  دربن  هشقنو  دندمآ  درگ  ادخ  مرح  تمرح  ششوپ 

هدروآ تسد  هب  یتفگنه  تورثو  هدرک  تراغ  ار  لاملا  تیب  وا  تموکح  نارود  رد  هک  ناـمثع ، نارادناتـسا  ار  لـمج  گـنج  هنیزه 
یماسا .ددرگ  زاب  قباس  لاح  هب  عاضواو  دننک  نوگنرـس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناوج  تلود  هک  دوب  نیا  فدهو  دـنتخادرپ  دـندوب ،

رد ناـمثع  رادناتـسا  هعیبر ، یبا  نب  هّللا  دـبع  _ 1 زاتـسا : تراـبع  دـندرک  نیمأـت  ار  دربـن  نیا  نکـشرمک  هنیزه  هک  يدارفا  زا  یخرب 
هکم هب  دیدرگ  هاگآ  وا  لتق  زا  هار  همین  رد  نوچو  دش  جراخ  نامثع  هب  کمک  روظنم  هب  اعنص  زا  وا  .نمی  ياعنص 

--------------------------

ص 172. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 400 -------------------------- 

هک یلاح  ردو  دش  دجسم  دراو  دنک  یم  توعد  نامثع  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  مدرم  هشیاع  هک  دینش  یتقو.تشگزاب 
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وا نتفر  هنیزه  نم  دنک  تکرـش  داهج  نیا  رد  هفیلخ  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  دهاوخب  هک  سکره  : دز دایرف  دوب  هتـسشن  تخت  يور 
هب يو  .نامثع  هاپـس  نارادـنامرف  زا  یکی  هّیما ، نب  یلعی  .درک 2 _ زهجم  دربن  رد  تکرـش  يارب  يریثـک  هورگ  وا  .منک  یم  نیمأـت  ار 

یهورگو تخاس  تکرح  هدامآ  هّکم  نوریب  ردو  ( 1) دیرخ رتش  دصـشش  وا  .درک  جرخ  هار  نیا  رد  یتفگنه  لوپ  هّللا  دبع  زا  يوریپ 
دنزرف : دومرف دـش  هاگآ  یلعی  شـشخبو  لذـب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .تخادرپ  هار  نیا  رد  رانید  رازه  هدو  درک  لمح  نآ  رب  ار 

یبا دـنزرفو  وا  هب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  ؟ تسا هدـیدزد  لاملا  تیب  زا  هک  تسا  نیا  زج  تسا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  رانید  رازه  هد  هّیما 
اب وا  .هرصب  رادناتـسا  رماع ، نب  هّللا  دبع  _ 3 ( 2) .مهد یم  رارق  لاملا  تیب  وزجو  منک  یم  هرداصم  ار  ناـنآ  تورث  مباـی  تسد  هعیبر 

سپ زاب  هب  ار  هشیاعو  ریبزو  هحلطو  درک  حرط  ار  هرصب  فّرـصت  هشقن  هک  دوب  وا  مهو  دوب  هدرک  رارف  هّکم  هب  هرـصب  زا  يدایز  لاوما 
دیبع وا  رداربو  رمع  نب  هّللا  دبعو  دندوب  هدـمآ  درگ  مه  رود  نامثع  يرارف  نارادناتـسا  هّکمر  د  ( 3) .دومن قیوشت  ناتسا  نیا  نتفرگ 
نیا يادن  همه ، نیا  اب  ( 4) .دندوب هتـسویپ  نانآ  هب  هّیما  ینب  زا  یهورگو  وا  نامالغ  نامثع و  نادنزرفو  مکح  نب  ناورم  نینچمه  هّللا ،

( مالـسلا هیلع  ) ماـما ّدـض  رب  ماـیق  يارب  هار  همینو  هّکم  زا  ار  مدرم  هدوـت  دـندوب  هدـش  هتخانـش  ییاـه  هرهچ  هک  ناـنآ  توـعدو  هورگ 
نامثع هدش  رانک  رب  ياهرادناتـسا  شـشخبو  لذب  اب  هک  يداع ، ياهورین  رانک  رد  هک  دندوب  راچان  تهج ، نیازا  .درک  یمن  کیرحت 

ینبو
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هّیما

--------------------------

ص 166. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحلط رایتخا  رد  رانید  رازه  ریبز و40  رایتخا  رد  رانید  رازه  يو 60  ص 56 ) افلخ ، ) هبیتق نبا  لقن  هبو  .123 صص 124 _ لمجلا ،  . 2
.داهن

ص 166. ج3 ، يربط ، خیرات  ص 55 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 3

ص121. لمجلا ،  . 4

هحفص 401 -------------------------- 

دندرک یم  یگدـنز  هار  ریـسم  رد  هک  ار  یبارعا  ِینید  فـطاوع  هار ، نیا  زاو  دنـشاب  هتـشاد  زین  يوـنعم  هاـگ  هیکت  دوـب ، هدـش  مهارف 
يوس هب  نانآ  ابو  دنریگب  هدـهع  هب  ار  هورگ  نیا  يونعم  يربهر  هک  دـندرک  توعد  هصفحو  هشیاع  زا  تهج ، نیازا  .دـننک  کیرحت 

یلو دوب ، هتـشارفارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  تفلاخم  مچرپ  هّکم  هب  دورو  هظحل  زا  هشیاـع  هک  تسا  تسرد  .دـننک  تکرح  هرـصب 
دریگب هدـهعرب  ار  يرگـشل  يربهر  هک  درک  یمن  روطخ  وا  رکف  رد  زگرهو  تشادـن  يا  هشقن  دوخ  فلاـخم  رظن  يارجا  يارب  زگره 

يارب ار  هشیاع  ات  درک ، وا  هناخ  هناور  دوب  هشیاع  هدازرهاوخ  هک  ار  هّللا  دبع  دوخ  دنزرف  ریبز  هک  یماگنه  اذل  .دوش  هرـصب  راپـسهرو 
هّکم هب  نم  .ما  هدادـن  مایق  روتـسد  مدرم  هب  زگره  نم  : تفگ هّللا  دـبع  تساوخرد  خـساپ  رد  يو  .دـنک  قیوشت  هرـصب  هب  نتفرو  ماـیق 
هتـشک ار  وا  دنداد  هبوت  ار  هفیلخ  هکنیا  اب  یهورگ ، هک  نیاو  تسا  هدش  هتـشک  هنوگچ  نانآ  ماما  هک  منک  مالعا  مدرم  هب  هک  ما  هدمآ 

دبع .دنتفرگ  تسد  هب  تروشم  نودب  ار  روما  مامزو  دنتـشک  ار  واو  دندیروش  وا  رب  هک  دننک  مایق  یناسک  ّدـض  رب  دوخ  مدرم  ات  دـنا ،
کمکو تدعاسم  زا  ارچ  تسا  نینچ  نامثع  نالتاقو  یلع  هراب  رد  وت  رظن  هک  نونکا  : تفگ هّللا 
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خـساپ رد  هشیاـع  .دـنا  هدرک  مـالعا  ماـیق  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  یلاـح  رد  ؟ ینیـشن یم  زاـب  یلع  ّدـض  رب 
هب هناخ ، هب  تشگزاب  رد  اذل  .درک  تیاضر  ساسحا  وا  نانخـس  ياوحف  زا  هّللا  دبع  .منک  رکف  یمک  عوضوم  نیا  رد  نک  ربص  : تفگ

تفر هشیاـع  دزن  هب  زور  نآ  يادرف  بلطم ، میکحت  ياربو  .درک  تباـجا  ار  اـم  تساوـخرد  نینمؤـملا  ّما  هک  داد  هدـعو  هـحلطو  ریبز 
ریبزو هحلط  اـب  ار  هشیاـع  جورخ  رازاـبو ، دجـسم  رد  هورگ ، يداـنم  نآ  غـالبا  ياربو  دروآ  تسد  هب  ار  وا  حیرـصو  یعطق  تقفاومو 
جورخ يادـن  نتم  يربـط  ( 1) .دـش یعطق  هرـصب  فرـصت  هشیدـناو  مالـسلا ) هیلع   ) یلعّدـض رب  مایق  هلئـسم  ناس  نیدـبو  درک  مـالعا 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  ناگدننک 

--------------------------

،ص 123. لمجلا  . 1

هحفص 402 -------------------------- 

نوخ هک  یناسک  اـبو  دـنادرگ  زیزع  ار  مالـسا  دـهاوخ  یم  سکره.دنتـسه  هرـصب  مزاـع  ریبزو  هحلطو  نینمؤملا  ّما  هک  دیـشاب  هاـگآ 
دنک تکرح  هورگ  نیا  اـب  دناتـسزاب  ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  دـهاوخ  یم  هک  سک  نآو  دـنک  دربـن  دـنا  هدرمـش  لـالح  ار  ناناملـسم 

رتشیب کیرحت  يارب  تسایـس  هنحـص  نارگیزاب  ( 1) .وا ترفاـسم  هنیزه  نیاو  وا  بکرم  نیا  درادـن ، نتفر  هـنیزهو  بـکرَم  سکرهو 
هـشیاع عباـت  نم  تفگ : يو  .دـنتفر  زین  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  رگید  رـسمه  هصفح  غارـس  هب  مدرم  ینید  فطاوع 

ار وا  هّللا  دبع  شردارب  دش  نتفر  هدامآ  یتقو  اّما  .منک  یم  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  زین  نم  تسا ، ترفاسم  هدامآ  وا  هک  نونکا.متـسه 
 *** .درک يریگولج  امش  اب  یهارمه  زا  ارم  مردارب  هک : داتسرف  مایپ  هشیاع  هب  هصفحو  تشادزاب  ترفاسم  زا 

--------------------------

ص 167. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 403 -------------------------- 
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متفه لصف 

متفه لصف 

ناثکان يریگتسد  يارب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هشقن 

دوب يا  هماکدوخ  ماّکح  زا  یمالسا  هعماج  طیحم  يزاسکاپ  شیوخ  تموکح  ياهزور  نیتسخن  رد  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما همانرب 
هار رد  ار  رگید  شخبو  دندوب  هدروآ  رد  جنگ  تروص  هب  ار  نآ  زا  یمهم  شخب  ، هداد رارق  شیوخ  لویت  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  هک 

سأر رد  .دوب  قانتخا  هدننیرفآو  رگتراغو  راتخم  دوخ  یمکاح  يا ، هشوگ  رد  مادکرهو  دندرک  یم  فرـصم  دوخ  یـصخش  حلاصم 
يرـصیق ياهرـصق  رد  دراد ، رارق  رـصیق  یگیاسمه  رد  هک  هناهب  نیا  هب  مّود ، هفیلخ  نارود  زا  هک  دوب  نایفـسوبا  دـنزرف  هیواعم  نانآ 
هماکدوخ مکاح  یچیپرس  ربخ  یتقو  .دش  یم  دوبان  ای  دیعبت  ًاروف  تفگ  یم  وا  ّدض  رب  ینخس  هک  سکرهو  دوب  تمعنو  زان  رد  قرغ 

نیا ردو  دیوگب  خساپ  تردق  اب  هیواعم  دّرمت  هب  هک  تفرگ  میمـصت  شیوخ  هدـنمزر  هاپـس  اب  يو  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  ماش 
زا ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـماو دیـسر  وردـنت  کـیپ  هلیـسو  هب  بلّطملا ، دـبع  نب  ثراـح  رتـخد  لـضفلا ، ّما  هماـن  ناـهگان  هـک  دوـب  رکف 
دش ببسو  تخاس  نوگرگد  ار  ماما  میمـصت  همان  لوصو  ( 1) .تخاس هاگآ  هرصب  يوس  هب  نانآ  تکرحو  ریبزو  هحلط  ینکـشنامیپ 

هنتفو دنک  ریگتسد  هار  همین  رد  ار  نانکشنامیپ  ات  دنک  تکرح  هرـصب  تمـس  هب  دوب  ماش  مزاع  هک  یهورگ  نامه  اب  ترـضح  نآ  هک 
هّکم يرادـنامرف  هب  ار  وا  رگید  دـنزرف  مثق » هنیدـم و« يرادـنامرف  هب  ار  ساـّبع  دـنزرف  ماـمت » تهج «، نیا  زا  .دزاـس  هفخ  هفطن  رد  ار 

دصتفه ابو  ( 2) درک بصن 

--------------------------

ص 167. ج5 ، رصم ، عبط  يربط ، خیرات   . 1

ص 169. ج5 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 404 -------------------------- 

رد ار  هرصب  هار  هنیدم  زا  ییادف  ( 1) رفن
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دندوب هدرک  ینیب  شیپ  هار  همین  رد  ار  دوخ  يریگتـسد  لامتحا  ًالبق  نانکـشنامیپ  هک  دش  هاگآ  دیـسر  هذـَبَر »  » هب یتقو  .تفرگ  شیپ 
هار همین  رد  دوب  هدش  هاگآ  رتدوز  نانآ  تکرح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  ( 2) .دنا هدش  هرصب  مزاع  ههاریب  زا  انشآ  دارفا  هلیـسو  هبو 
دوب يروص  يداّحتا  هحلط  اب  ریبز  داّحتا  اریز  .دش  یمن  وربور  یتمواقم  ابو  دوب  ناسآ  رایسب  نانآ  يریگتسدو  درک  یم  ناشریگتـسد 

هظحل زا  هک  دوب  يّدـح  هب  ناـنآ  قاـفن  .دـنک  درط  هنحـص  زا  ار  يرگیدو  دریگب  تسد  هب  ار  رما  ماـمز  دوخ  تساوـخ  یم  کـی  رهو 
رهو دیـشک  کیراب  ياج  هب  زامن  رد  تماما  راک  هرـصب  ریـسم  رد  یّتح  .دـش  راکـشآ  ود  نآ  نیب  رد  فالتخا  راـثآ  هّکم  زا  تکرح 

مورحم تعامج  رد  تماما  زا  ود  ره  هشیاع ، نامرف  هب  فالتخا ، نیمه  ببـس  هب  .دوش  زامن  رد  ناهارمه  ياوشیپ  تساوخ  یم  مادک 
دندش یم  زوریپ  یلع  رب  رفن  ود  نیا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : دیوگ یم  ذاعم  .دش  راذـگاو  هّللا  دـبع  ریبز ، دـنزرف  هب  زامن  تماماو  دـندش 

، دوش فرـصنم  ریبزو  هحلط  بیقعت  زا  هک  دـندش  روآ  دای  ماما  ناراـی  زا  یخرب  ( 3) .دندیسر یمن  قفاوت  هب  تفالخ  هلئـسم  رد  زگره 
ُمانَت ُُعبَّضلاَک  ُنوُکَأ  ِهّللاَو ال  : » میوش یم  روآ  دای  هک  دراد  ینخـس  دروم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تفریذـپن  ار  نانآ  رظن  ماما  یلو 

َیِصاْعلا ِعیِطُْملا  ِعِماّسلِاب  ُْهنَع َو  َِربْدُْملا  ِّقَْحلا  َیلِإ  ِِلبْقُملِاب  ُبِرْـضَأ  یِّنِکل  .اهُدِصار َو  اهَِلتُْخی  اُهِبلاط َو  اْهَیلِإ  َلِصَی  یّتَح  ِمْدَّللا  ِلوُط  یلَع 
هنال رد  رب  میالمو  مارآ  تابرـض  نتخاون  اب  هک  متـسین  راتفک  دننام  زگره  نم  مسق ، ادـخ  هب  ( 4 «.) یِمْوَی َّیَلَع  َِیتْأَی  یّتحًاَدبَأ  َبیِرُْملا 

باوخ هب  شا 
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يرای هبو  منز  یم  دـننک  نآ  هب  تشپ  هک  ار  ناـنآ  ّقح  نادـنم  هقـالع  هدـنرب  ریـشمش  اـب  نم  هکلب.دـنزاس  شریگتـسد  ناـهگانو  دور 
ياهتسد

--------------------------

.دوب رفن  دصهن  نانآ  دادعت  (ص 169) يربط خیرات  لقن  هب  ص51 . هسایسلاو ، همامالا   . 1

ص 169. ج5 ، يربط ، خیرات   . 2

ص 169. ج5 ، يربط ، خیرات   . 3

هبطخ 6. هغالبلا ، جهن   . 4

هحفص 405 -------------------------- 

نخـس نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دـسر  ارف  نم  گرم  هک  هاگ  نآ  اـت  منار  یم  بقع  ار  ناگدـننک  دـیدرتو  نایـصاع  نارادربناـمرف ،
نامزاس دـیدجت  رکف  هب  فدـه  نیا  قّقحت  ياربو  تشادـن  اور  ناریگجابو  ناـیغای  ربارب  رد  ار  توکـسو  درک  مـالعا  ار  دوخ  هماـنرب 

شترا نامزاس  دیدجت  .داتفا  دوخ  نایهاپس 

نآ هارمه  هک  یهورگ  یلو  دـنک ، بیقعت  هرـصب  ات  ار  نانآ  هک  تفرگ  میمـصت  ناـثکان  رارف  زا  یهاـگآ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
دربن رد  یخرب  هک  راصناو ، نیرجاهم  هدبز  ِناگدنمزر  ار  نانآ  رثکا  دنچره  .درک  یمن  زواجت  رفن  دصهن  ای  دـصتفه  زا  دوب  ترـضح 

فارطا زا  یلیابقو  دندوب  هدش  ریجا  دربن  يارب  هک  یهورگ  اب  هلباقم  يارب  دادـعت  نیا  اّما  داد ، یم  لیکـشت  دنتـشاد ، تکرـش  زین  ردـب 
زاو دهد  دیدج  نامزاس  دوخ  شترا  هب  هک  تفرگ  میمـصت  ماما  ور ، نیازا  .دوبن  یفاک  دـندوب  هتخاس  گنهامه  دوخ  اب  زین  ار  هرـصب 
زا ار  نانآو  تفر  ّیط )  ) دوخ هلیبق  يوس  هب  متاح  نب  يدع  ساسا ، نیارب  .دنریگب  کمک  دندوب  ماما  تعاطا  تحت  هک  فارطا  لیابق 
امش یط ! هلیبق  ناگرزب  تفگ : نینچ  هلیبق  نارس  نمجنا  ردو  تخاس  هاگآ  نانکـشنامیپ  یبوکرـس  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تکرح 

هثداح رد  ار  شربمایپو  ادخو  دیدرک  يراددوخ  وا  اب  دربن  زا  ربمایپ  نارود  رد 
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رد نونکا ، مه  دیدرک ; یم  دربن  ایند  يارب  یلهاج  رصع  رد  امش  .دوش  یم  دراو  امش  رب  یلع  هک  دیـشاب  هاگآ.دیداد  يرای  ناّدترم » »
ترخآو اـیند  هب  ار  امـش  نم  .دراد  دوجو  یناوارف  ياـهتمینغ  ادـخ  دزن  دـیهاوخب ، ار  اـیند  رگا.دـیگنجب  ترخآ  يارب  مالـسا ، رـصع 

ربو دنیآ  یم  امـش  يوس  هب  يردـب ، ریغو  يرْدـَبو  راصناو  نیرجاهم  زا  مالـسا ، گرزب  نادـهاجمو  یلع  نونکا  مه.منک  یم  توعد 
روآ دیدپ  نمجنا  نآ  رد  یبیجع  روش  يدع  ینارنخـس  .دیباتـشب  ماما  لابقتـسا  هبو  دیزیخرب  تسا  هدشن  رید  ات  .دـنوش  یم  دراو  امش 

بیوصتو دییأت  يادصود 

هحفص 406 -------------------------- 

یماگنه .دندرک  مالعا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما کمکو  ترـصن  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یگمه ، نمجنا ، ياضعاو  دش  دنلب  فرط  ره  زا 
ریما يا  وـت  رب  نیرفآ  تفگ : دـمآ  شوـخ  وـحن  نیا  هـب  وا  هـبو  داتـسیا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  يدرمریپ  دـش ، دراو  ناـنآ  رب  ماـما  هـک 

یم يرای  تناشخرد  قباوسو  ربمایپ  اب  تیدـنواشیوخ  ببـس  هب  ار  وت  ام  دوبن  اـم  ندرگ  رب  وت  تعیب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  نینمؤملا ،
یمن فّلخت  وت  هاپـس  زا  ناـنآ  زا  سک  چـیهو  دـنراد  رارق  وت  رـس  تشپ  یط  هلیبق  مدرم  همهو  ریگب  شیپ  رد  ار  داـهج  هار  وت  .میدرک 

رد .تفای  نامزاس  دیدجت  وا  شتراو  دنتـسویپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شترا  هب  ماظن  راوس  یهورگ  هک  دوب  نیا  يدع  مادقا  هجیتن  .دنک 
، دوب مالسلا ) هیلع   ) ماما مزالم  هنیدم  زا  هک  رفز ، مان  هب  هلیبق  نآ  نارس  زا  رفن  کی  .دندرک  یم  یگدنز  دسا  ینب  هلیبق  یط  هلیبق  رانک 

زا سپ  يو  .دنک  توعد  ماما  يرای  هب  ار  نانآو  دورب  دوخ  هلیبق  نایم  هب  زین  يو  هک  تفرگ  هزاجا  شترضح  زا 
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نآ هاگودرا  هب  دوخ  هارمهو  دزاس  هدامآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يرای  يارب  ار  نانآ  زا  یهورگ  هک  دش  ّقفوم  دوخ  هلیبق  دارفا  اب  هرکاذم 
یگداوناخ تلاصا  ببس  هب  يدع ، هک  دوب  نیا  نآ  ّتلعو  دوبن  يدع  ناس  هب  تیقفوم ، رظن  زا  رفز ، مادقا  هجیتن  هّتبلا  .دروایب  ترضح 

.دوبن رادروخرب  تیعقوم  نیا  زا  رفز  هک  یلاح  رد  تشاد ، يا  هداعلا  قوف  ذوفن  دوخ  موق  نایم  رد  متاح )  ) شردپ ياهـششخبو  لذبو 
تشذگرد زا  سپو  دوب  هداد  ناشن  یبوخ  هب  ناّدترم  هثداح  رد  ار  دوخ  یمالسا  طابضناو  هدیقع  يراوتسا  یط  هلیبق  نیا ، زا  هتـشذگ 

رابو تفرگ  شیپ  رد  ار  دادترا  هار  دـسا  ینب  هلیبق  هک  یتروص  رد  دـشن ، دـترم  نانآ  زا  رفن  کی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
هرصب هار  رد  ناثکان  تشذگرس  ( 1) .دنتشگزاب مالسا  هب  دسا  ینب  یط ، هلیبق  ياهتدهاجم  رثا  رب  رگید ،

یتردقو تیعقوم  نانچ  زا  یلو  دندوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  نارای  زا  ریبزو  هحلط 

--------------------------

.53 صص 54 _ هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 407 -------------------------- 

رـسمه رگا  .دننک  يربهر  هرـصب  ات  هّکم  زا  زا  ار  یهاپـسو  دنروشب  يزکرم  تموکح  ّدض  رب  دنناوتب  ییاهنت  هب  هک  دـندوبن  رادروخرب 
هئطوت هّکم  نامه  رد  دنتـشادن  رایتخا  رد  ار  نایوما  نالک  تورث  رگاو  دوبن  نانآ  ناـیم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

ای لتاق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هکنیاو  نامثع  یهاوخنوخ  شـشوپ  رد  نانآ  يراب ، .دـش  یم  بآ  رب  شقن  ناـشیاه  هشقنو  ـالم  رب  ناـنآ 
راعش نیا  یلو  .دنداد  یم  رس  نامثع » ِتاراثلای   » راعش هتـسویپ  هار  ّیط  ردو  دنتفگ  كرت  هرـصب  مزع  هب  ار  هّکم  تسوا  نالتاق  راداوه 

نامثع ناکیدزن  یتح  هک  دوب  هرخسم  نادنچ 
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، ناثکان ناوراک  اب  قرِع » تاذ   » هقطنم رد  صاع  نب  دیعـس  تسا : بلطم  نیا  قدص  دـهاش  ریز  يارجام  ود  .دـندیدنخ  یم  نآ  رب  زین 
؟ دـیور یم  اـجک  تفگو : درک  ناورم  هب  ور  دوب ، هّیما  لآ  زا  دوخ  هک  دیعـس  .درک  تاـقالم  دـندوب ، ریبزو  هحلط  ناـنآ  سأر  رد  هک 

ناـنامه ناـمثع  نـالتاق  دـیور ; یم  رود  هار  ارچ  تفگ : دیعـس  .میریگب  ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  اـت  میور  یم  : تفگ خـساپ  رد  ناورم 
یم وا.تسا  هتفگ  نخـس  رتنـشور  دروـم  نیا  رد  هبیتـق  نبا  ( 1 (.) ریبزو هحلط  ینعی  ) دـننک یم  تکرح  امـش  رـس  تشپ  رد  هک  دنتـسه 

هبعـش نب  هریغم  هکیلاحر  د  صاع ، نب  دیعـس  دندمآ ، دورف  ربیخ  هقطنم  زا  ساطوبا »  » نیمزرـس رد  هشیاعو  ریبزو  هحلط  یتقو  دسیون :
دیعـس .هرـصب  هب  تفگ : ؟ يور یم  اجک  : تفگو تفر  هشیاع  غارـس  هب  تشاد  تسد  رب  هک  یهایـس  نامک  اب  درک ، یم  یهارمه  ار  وا 

هب هاگ  نآ  .دنتـسه  وت  باکر  رد  نامثع  نالتاق  نینمؤملا ! ّما  يا  تفگ : دیعـس  .ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  تفگ : ؟ یهاوخ یم  هچ  تفگ :
ار تموکح  وا  نتـشک  اب  هک  دنتـسه  ریبزو  هحلط  نیمه  نامثع  نـالتاق  : تفگو تشاد  زین  وا  اـب  ار  وگتفگ  نیمهو  تفر  ناورم  غارس 

نب هریغم  ( 2) .دنیوشب هبوت  اب  ار  هانگو  نوخ  اب  ار  نوخ  دنهاوخ  یم  دـنا  هدیـسرن  دوخ  فدـه  هب  نوچ  اّما  دنتـساوخ ، یم  دوخ  يارب 
هب هیواعم  تسار  تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تداهش  زا  سپ  هک  هبعش ،

--------------------------

ص 472. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 58. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 408 -------------------------- 

، دیهاوخب یماجرفکین  وا  يارب  دـیا  هدـمآ  نوریب  نینمؤملا  ّما  اب  رگا  مدرم ، يا  : تفگو درک  مدرم  هب  ور  زور  نآ  رد  تفر ، یم  رامش 
نتفرگ يارب  رگاو 
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هچ دییوگب  دیا  هداتفا  هار  هب  یلع  رب  داقتنا  روظنم  هب  رگاو  دنیامـش ، نارـس  نیمه  نامثع  نالتاق  دـیا  هدرک  جورخ  نامثع  نوخ  ماقتنا 
هن یلو  .دـیزیهرپب  یلع ) اب  دربنو  نامثع  لتق   ) هنتف ود  ندرک  اپرب  زا  لاس  کی  فرظ  رد  ادـخ ، هب  ار  امـش  .دـیا  هتفرگ  وا  رب  یلاکـشا 

چیهو تفرگ  شیپ  رد  ار  فئاط  هار  هریغمو  ار  نمی  هار  دیعـس  سپ  .درکن  رثا  ناـنآ  رد  کـی  چـیه  هریغم ، مـالک  هنو  دیعـس  ناـنخس 
تکرح رد  باتش  .دنتسجن  تکرش  نیّفصو  لمج  ياهدربن  رد  مادک 

، ور نیا  زا  .دندرک  یم  یط  تعرس  هب  ار  هرـصبو  هکم  نایم  لزانم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسد  هب  يراتفرگ  زا  زیهرپ  يارب  ریبزو  هحلط 
رب هک  دـندید  هینرُع »  » هلیبق زا  ار  یبرع  هار ، همین  رد  .دـناسرب  هرـصب  هب  ار  هشیاع  رتدوز  هچره  هک  دـنداتفا  وردـنت  يرتش  هیهت  رکف  هب 

رادـیرخ .تفگ  مهرد  رازه  ار  دوخ  رتش  شزرا  وا  .دـشورفب  ار  دوخ  لمج  هک  دنتـساوخ  وا  زا  .تسا  راوس  ییاپ  زیت  رن ) رتش   ) لـمج
.یتسین هاگآ  نآ  عضو  زا  وت  تفگ : رتش  بحاص  تسا ؟ مهرد  رازه  لمج  کی  شزرا  اـجک  يا ؟ هناوید  رگم  : تفگو درک  ضارتعا 
یمهرد تفایرد  نودب  مهاوخ  یم  یسک  هچ  يارب  ار  لمج  نیا  ینادب  رگا  : تفگ رادیرخ.تسین  نآ  اب  هقباسم  يارای  ار  يرتش  چیه 
تحاـس هب  صـالخا  يور  زا  رتش ، بحاـص  ، نینمؤملا ّما  هشیاـع  يارب  تفگ  ؟ یهاوخ یم  یـسک  هچ  يارب  دیـسرپ.یشخب : یم  ار  نآ 

یّلحم هب  ار  وا  دنک ، هدافتـسا  امنهار  ناونع  هب  وا  زا  هکنیا  يارب  رادیرخ  .تساوخن  يزیچ  نآ  ربارب  ردو  درک  میدـقت  ار  لمج  تّوبن ،
رتش کی  لمج  نآ  لباقم  ردو  درب  دوب  هدمآ  دورف  اجنآ  رد  هشیاع  ناوراک  هک 
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واو دنک  کمک  نابایب  نیا  زا  یشخب  ندومیپ  رد  ار  نانآ  هک  تساوخ  وا  زاو  داد  يو  هب  مهرد  دصشش  ای  دص  راهچ  همیمض  هب  هدام 
هاچو يدابآ  ره  زا  دیوگ : یم  دوب ، نیمزرس  نآ  هب  دارفا  نیرتانشآ  زا  هک  امنهار ، .تفریذپ  زین 

هحفص 409 -------------------------- 

ناگس يادص  میدرک  دوبع  بَأْوَح »  » نیمزرـس زا  یتقو  هکنیا  ات  درک ; یم  لاؤس  نم  زا  ار  اجنآ  مان  هشیاع  میدرک  یم  روبع  هک  یبآ 
نم زا  ار  بأوح  مان  ات  هشیاع  .تسا  بأوح  : متفگ ؟ تساجک اجنیا  : دیـسرپو دروآ  نوریب  جدوه  زا  رـس  نینمؤملا  ّما  .دـش  دـنلب  اـجنآ 

نیمزرـس زا  هک  متـسه  ینز  نامه  نم  دنگوس ، ادخ  هب  تفگو : دیناباوخ  ار  نآو  دز  لمج  يوزاب  هب  ًاروفو  دـش  دـنلب  شدایرف  دـینش 
.دـننادرگ زاب  ار  وا  هک  دز  داـیرفو  درک  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا.دـننک  یم  سراـپ  يو  رتش  رب  اـجنآ  ناگـسو  درذـگ  یم  بأوح 

رد هشیاع  دعب  زور  اتو  داتفین  ّرثؤم  تکرح  رب  رارصا  .دنناباوخب  ار  نارتشو  دنک  فّقوت  زین  ناوراک  هک  دش  ببـس  نینمؤملا  ّما  فّقوت 
تـسام بیقعت  رد  یلع  هک  نک  تکرح  رتدوز  هچره  : تفگو دمآ  ریبز ، نب  هّللا  دـبع  وا ، هدازرهاوخ  ماجنارـس  اّما  .درک  فّقوت  اجنآ 

میدرک لقن  هک  يوحن  هب  ار  ناـیرج  يراـک ، ناـهنپو  بّصعت  يور  زا  يربط ، ( 1) .میوش راتفرگ  وا  گـنچ  رد  یگمه  تسا  نکممو 
بأوح نیمزرـس  مان  زا  نینمؤملا  ّما  هک  یماگنه  دسیون : یم  لاس 276) هب  افوتم  ) تسا يو  رب  مّدـقتم  هک  هبیتق  نبا  یلو  تسا ، هدروآ 

، مدوب اهنآ  عمج  رد  زین  نم  هک  دوخ ، نارـسمه  نایم  رد  يزور  ادخ  لوسر  اریز  مدرگرب ، دیاب  نم  : تفگ هحلط  دـنزرف  هب  دـش  هاگآ 
هک منیب  یم  :» دومرف هلمج  زاو  تفگ  یم  نخس 
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نآ وت  ادابم  اریمح ، :» تفگو درک  نم  هب  ور  سپس  «. دننک یم  سراپ  وا  رب  اجنآ  ناگسو  درذگ  یم  بأوح  نیمزرـس  زا  امـش  زا  یکی 
هناقفانم ریبز ، نب  هّللا  دـبع  وا ، هداز  رهاوخ.داتفین  ّرثؤم  یلو  درک  ار  ریـسم  همادا  تساوخرد  هحلط  دـنزرف  ماگنه  نیا  رد  یـشاب .» نز 
دندرکن افتکا  زین  نخـس  نیا  رب  .میداهن  رـس  تشپ  بش  لّوا  رد  ار  بأوح  امو  تسین  بأوح  نیمزرـس  نیا  مان  : هک درک  داـی  دـنگوس 
تداهـش عون  نیا.تسین  بأوح  نیمزرـس  نیا  مان  هک  دـنداد  یهاوگ  غورد  هب  یگمهو  دـندروآ  ار  نیـشن  هیداب  بارعا  زا  یهورگو 

یکیدزن ردو  دنداد  همادا  دوخ  ریسم  هب  نایناوراک  سپ  .تسا  هقباس  یب  مالسا  خیرات  رد  دوخ ، عون  رد  غورد ،

--------------------------

ص 975. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 410 -------------------------- 

هب نانکشنامیپ  ( 1) .دندمآ دورف  دوب ، اجنآ  رادناتسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع فرط  زا  فینح  نب  نامثع  هک  رهش ، نیا  ریخست  يارب  هرـصب 
دنوش یم  کیدزن  هرصب 

اجنآ نارس  هرصب  هب  دورو  زا  شیپ  هک  درک  تساوخرد  هشیاع  زا  میمت  هلیبق  زا  يدرم  دیـسر  هرـصب  یکیدزن  هب  ناثکان  ناوراک  یتقو 
دورف ریَفُح »  » مان هب  یلحم  رد  دوخو  تشون  هرصب  گرزب  ياهتیصخش  هب  ییاه  همان  هشیاع  ور ، نیا  زا  .دزاس  هاگآ  دوخ  فده  زا  ار 
فینح نب  نامثع  هب  يا  همان  زین  ریبزو  هحلط  هک  دنک  یم  لقن  فَنِْخم  یبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  .دش  دوخ  ياه  همان  خساپ  رظتنمو  دمآ 

يو دیـسر ، نامثع  هب  نانآ  همان  یتقو  .دراذگب  نانآ  رایتخا  رد  ار  هرامالا  راد  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زاو  دنتـشون  هرـصب  رادناتـسا 
هک نانآ  تفگ : تروشم  ناونع  هب  فنحا  .درک  هاگآ  همان  نومضم  زا  ار  واو  تساوخ  ار  سیق  نب  فنحا 
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وت .یـشاب  ناـنآ  اـب  هلباـقم  هداـمآ  هک  مناد  یم  مزـال  نمو  دـنا  هتخیر  ار  وا  نوـخ  دوـخ ، دـنا ، هدرک  ماـیق  ناـمثع  یهاوـخنوخ  يارب 
نم رظن  : تفگ نامثع  .ورب  نانآ  يوس  هب  وت  دنوش  دراو  وت  رب  نانآ  هکنآ  زا  شیپ  اذل.دننک  یم  شوگ  ار  وت  نخس  مدرمو  يرادناتسا 

هحلط همان  نامثع  .دـش  دراو  يدـبع  هلبج  نب  میَکُح  فنحا ، زا  سپ  .متـسه  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روتـسد  رظتنم  یلو  تسا ، نیمه  زین 
هب ندرگ  رگا  مزیخرب ; نانآ  اب  هلباقم  يارب  نم  هدب  هزاجا  تفگو : درک  رارکت  ار  فنحا  نخس  نامه  زین  واو  دناوخ  وا  يارب  ار  ریبزو 

یلوا راک  نیا  يارب  مدوخ  دـشاب  هلباقم  رب  میمـصت  رگا  تفگ : نامثع  .منک  دربن  همه  اب  هنرگو  رتهب  هچ  دـنداهن  ناـنمؤمریما  تعاـطا 
رسمه ندوب  هارمه  ببس  هب  ار ، مدرم  ياهلد  دنوش  هرصب  دراو  ناثکان  رگا  هک  دوش ، راک  هب  تسد  رتدوز  هچره  : تفگ میکح  .متسه 

وتو دنزاس  یم  هجوتم  دوخ  يوس  هب  نانآ ، اب  ربمایپ 

--------------------------

ص 312. ج9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 411 -------------------------- 

هحلط ینکشنامیپ  زا  ار  وا  هک  دیسر  فینح  نب  نامثع  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يا  همان  عاضوا  نیا  رد  .دننک  یم  علخ  ماقم  نیا  زا  ار 
اب دنتفریذپ  رگا  دنک ; توعد  نامیپو  دهع  هب  يافو  هب  ار  نانآ  هک  دوب  هداد  روتـسدو  هتخاس  هاگآ  هرـصب  يوس  هب  ناشتکرحو  ریبزو 
زا ار  همان  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنک  يرواد  نانآو  وا  نایم  ادخ  ات  دـهد  هلـصیف  گنج  اب  ار  راک  ّالاو  دـشاب  هتـشاد  وکین  يراتفر  نانآ 

هرصب رادناتسا  ( 1) .دوب هّللا  دیبع  وا  یشنم  طخ  هبو  ترضح  نآ  يالما  هب  همان  .دوب  هدرک  لاسرا  هذبر 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


دوسالا وباو  نیـصح  نب  نارمع  هرـصب ، گرزب  تیـصخش  ود  ًاروف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان  لوصو  زا  دـعبو  نارای  اب  تروشمزا  سپ 
دنا هدـمآ  دورف  ناثکان  نارـس  هک  یلحم  رد  ریبزو  هحلط  ابو  دـنور  نوریب  هرـصب  زا  هک  داد  تیرومأم  ناـنآ  هبو  دـیبلط  ار  (، 2) یلئود

ریبزو هحلطو  هشیاع  ابو  دنتفر  ناثکان  هاگرگشل  هب  ًاروف  زین  نانآ  .دنوش  ایوج  هرصب  هب  یـشکرگشل  زا  نانآ  فده  زاو  دننک  تاقالم 
لامو دنتخیر  ار  یمرتحم  نوخو  دنتشک  ریـصقت  نودب  ار  ناناملـسم  ماما  یهورگ  : تفگ نینچ  ناشخـساپ  رد  هشیاع  .دندرک  تاقالم 
مدرم هبو  مرادرب  هدرپ  هورگ  نیا  مئارج  زا  اـت  ما  هدـمآ  اـجنیا  هب  نم  .دـندرب  نـیب  زا  ار  مارح  هاـم  مارتـحاو  دـندرک  تراـغ  ار  یمارح 
نامثع نانمشد  نآ  کمک  هبو  مزاس  مهارف  یهاپـس  ات  ما  هدمآ  اجنیا  هب  نم  :( تفگ یلقن  هبو  () 3) .دننک هچ  دروم  نیا  رد  هک  میوگب 
هدـمآ هـچ  يارب  : دــنتفگ ناـنآ  هـبو  دــنتفر  ریبزو  هـحلط  دزن  هـبو  دنتــساخرب  نینمؤـملا  ّما  روـضح  زا  رفن  ود  ره  .مـنک  تازاـجم  ار 
ریشمش سرت  زا  ام  تعیب  دنتفگ : دیا ؟ هدرکن  تعیب  یلع  اب  رگم  : دندیـسرپ رادناتـسا  ناگدنیامن  .نامثع  یهاوخنوخ  يارب  : دنتفگ ؟ دیا

.دنتخاس هاگآ  نانکشنامیپ  فده  زا  ار  واو  دنتشگزاب  رادناتسا  روضح  هب  ناگدنیامن  هاگ  نآ  .دوب  رتشا 

--------------------------

ص 59. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

.وحن ملع  راذگ  هیاپو  مالسلا ) هیلع   ) یلع زاتمم  نادرگاش   . 2

ص 174. ج5 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 412 -------------------------- 

، تهج نیازا  .دـنک  يریگولج  هرـصب  هب  نانآ  ندـش  کیدزن  زا  یمدرم  يورین  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رادناتـسا 
، ندرک مگدر  يارب  رادناتـسا ، يوگنخـس  .دندرک  توعد  دجـسم  رد  عامتجا  هب  ار  مدرمو  دنداد  رـس  ادـن  فارطاو  رهـش  رد  نایدانم 

ار دوخ 
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نخس اّما  دنا ، هدمآ  هرصب  هب  دوخ  ناج  سرت  زا  هک  دنیوگ  یم  هورگ  نیا  رگا  تفگو : درک  یفرعم  سیق »  » هلیبق زاو  یفوک  درف  کی 
نتفرگ يارب  رگاو  .دنتـسه  ناماو  نما  رد  اجنآ  رد  زین  اوه  ناغرم  هک  دندوب  هّکم )  ) یهلا مرح  رد  نانآ  اریز  دنیوگ ; یم  يا  هیاپ  یب 

مایق نانآ  ربارب  رد  هک  تسا  مزال  مدرم ، يا.دنیایب  نانآ  غارس  هب  هک  دنتـسین  هرـصب  رد  نامثع  نالتاق  دنا ، هدمآ  اجنیا  هب  نامثع  نوخ 
یمن نامثع  نالتاق  ار  ام  نانآ  تفگو : تساخرب  دوسا  مان  هب  يدرم  نایم  نیا  رد  .دینادرگزاب  دنا  هدمآ  هک  اجنامه  هب  ار  نانآو  دینک 

یلو دـش  وربور  تیرثکا  تفلاخم  اب  دـنچره  دوسا  نخـس  .دنناتـسب  ار  وا  نوخ  ماقتناو  دـنریگب  کمک  ام  زا  دـنا  هدـمآ  هکلب  دـنناد ،
تکرح هرـصب  يوس  هب  دندوب  هدمآ  دورف  هک  یّلحم  زا  ناثکان  ناوراک  .دنراد  ینایماح  هرـصب  مدرم  نایم  رد  ریبزو  هحلط  دش  مولعم 

رارق رگیدکی  يور  رد  ور  دبرم »  » مان هب  يا  هقطنم  رد  درک و  تکرح  نانآ  زا  يریگولجو  هلباقم  يارب  زین  فینح  نب  نامثعو  دندرک 
رد ریبزو  هحلط  .دنتشاد  رارق  نآ  پچ  تمس  رد  وا  نارایو  فینح  نب  نامثعو  هقطنم  تسار  تمس  رد  ریبزو  هحلط  نایهاپس  .دنتفرگ 
ود نآ  نارادـفرط  زا  قیدـصت  يادـص  .دـندرک  توعد  وا  ماقتنا  نتفرگرب  ار  مدرمو  دـنتفگ  نخـس  وا  تیمولظمو  نامثع  لیاضف  هراب 

نایم رد  یفاکـش  نیرتکچوک  اّما  .تفرگ  الاب  نیفرط  نایم  عازنو  دنتـساخرب  ود  ره  راتفگ  بیذکت  هب  رادناتـسا  نارای  یلو  تساخرب ،
فارطا رد  نامثع  نانکراک  زا  هتسویپ  مدرم  تفگو : درک  نخس  هب  عورـش  دید  نینچ  ار  عضو  هشیاع  یتقو  .دماین  دیدپ  نامثع  نارای 

اب ار  بلاطمو  دنتشاد  هوکش 
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رادافوو راگزیهرپو  هانگ  یب  يدرف  ار  واو  میتسیرگن  دروم  نیا  رد  ام.دنتشاذگ  یم  نایم  رد  ام 

هحفص 413 -------------------------- 

نودبو مارح  هام  رد  ار  وا  نوخو  دندرب  موجه  وا  هناخرب  دندش  دنمورین  یتقو  نادـقتنم  .میتفای  وگغوردو  رگ  هلیح  ار  نارگـشرازگو 
ار ادخ  مکحو  دیریگب  ار  نالتاق  هک  تسا  نیا  تسین  هتسیاش  امش  ریغ  ربو  تسا  هتسیاش  امش  رب  هچنآ  هک  دیشاب  هاگآ  .دنتخیر  رذع 

َمُکْحَِیل ِهّللا  ِباتِک  یلِإ  َنوَعْدـُی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیذـّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  :() دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  ) .دـینک ارجا  ناـنآ  هراـب  رد 
وا بیذـکت  هـب  یهورگو  هشیاـع  قیدـصت  هـب  یهورگ  .دروآ  دـیدپ  رادناتـسا  ناراـی  ناـیم  رد  یفاکــش  هشیاـع  نانخــس  ( 1 (.) ْمُهَْنَیب
هب ار  دبرم »  » هشیاع ماگنه  نیا  رد  .دش  زاغآ  فینح  نب  نامثع  دّحتم  ههبج  رد  مه  يوس  هب  يزادنا  گنـسو  ینارپ  كاخودـنتخادرپ 

نانآ زا  یهورگ  ماجنارسو  درک  یم  تموکح  نامثع  نارای  رب  یگتـسد  ود  هک  یلاحر  د  تفگ ، كرت  نیغّابد »  » مان هب  يا  هطقن  مزع 
ناثکان حاضیتسا  .دنتسویپ  نیثکان  هب 

ام يارب  ناـمثع  نتـشک  نینمؤملا ! ّما  يا  تفگو : تخادرپ  وا  حاـضیتسا  هب  دعـس  ینب  هلیبق  زا  يدرم  دـمآ  دورف  هشیاـع  هک  یّلحم  رد 
یلو (، 2) یتشاد مارتحاو  تمرح  هدرپو  رتِس  ادـخ  بناـج  زا  وت.تسا  نوعلم  لـمج  نیا  رب  وت  بوکرو  هناـخ  زا  وت  جورخ  زا  رتناـسآ 

ار دوخ  مارتحا  هدرپ 

--------------------------

هیآ 23. نارمع ، لآ  هروس   . 1

(: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارسمه  هراب  رد  تسا  همیرک  هیآ  هب  هراشا   . 2

;(. 33: بازحا ( ) یلوُألا ِهَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َّنُِکتُوُیب َو ال  ِیف  َنْرَقَو  )

هحفص 414 -------------------------- 

هب رگاو  درگ  زاب  اج  نیمه  زا  يا  هدمآ  دوخ  رایتخا  اب  رگا  .يدرب  نایمزاار  دوخ  تمرحو  يدیرد 
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هب ربماـیپ  يراوح  ریبز ، يا  وت  اـّما  تفگو : درک  هحلطو  ریبز  هب  ور  هلیبق  ناـمه  زا  رگید  یناوج  .ریگب  کـمک  اـم  زا  يا  هدـمآ  هارِکا 
زین ار  دوخ  نانز  ایآ  .منیب  یم  هارمه  ار  ناتردام  .يدرک  ظفح  بیسآ  زا  ار  ادخ  لوسر  دوخ  تسد  اب  هحلط ، يا  وتو  يور  یم  رامش 

: تسا نیا  نآ  تیب  نیتسخن  هک  دورـس  يراعـشا  سپـس  .موش  یم  ادج  امـش  زا  هظحل  نیا  رد  نم  : تفگ.هن دنتفگ : ؟ دیا هدروآ  هارمه 
دوخ ردام  یلو  دیا  هدناشن  هدرپ  تشپ  رد  ار  دوخ  نارـسمه  ِفا  _ ْصنِالا ُهَّل  َكُْرم ِق_ _ ََعل اذ  ه_ ْمُکَّمُأ ***  ُْمتُْدق  ْمُکَِلئالَح َو  ُْمْتنَص 

هب دوخ  نارای  اـب  يدـبع  هلبج  نب  میکُح  ماـگنه  نیا  رد  ( 1) .تسا فاصنا  یمک  هناـشن  نیا  وت  ناـج  هب  دـنگوس  دـیا ، هداد  قوس  ار 
ره يزاسادج  يارب  هشیاع.تفرگ  رد  ریبزو  هحلط  نارادفرطو  وا  نایم  يدیدش  دربنو  درک  مایق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رادناتـسا  کمک 

بش یکیرات  دندیسر  هطقن  نآ  هب  یتقو  .دننک  تکرح  نزام » ینب   » ناتسربق يوس  هبو  دنزیخرب  هطقن  نآ  زا  هک  داد  روتسد  هورگ  ود 
دندـمآ درگ  قزّرلا » راد   » مان هب  یّلحمر  هنابـش د  هشیاع  نارای  .تشگزاب  رهـش  هب  زین  رادناتـساو  تخادـنا  هلـصاف  هورگ  ود  ناـیم  رد 

ره زا  يدادـعتو  داد  خر  نیفرط  نایم  ینینوخ  دربنو  درب  هلمح  اهنآ  رب  هلبج  نب  میکح  زور  نآ  يادرف  .دـنتخاس  دربن  هدامآ  ار  دوخو 
هورگ ود  نایم  تقوم  حلص  .دندش  یمخزو  هتشک  هورگ  ود 

هورگ ود  نیا  هنوگچ  هک  تسا  يدعب  عیاقو  رد  نخس  .دنا  هتـشون  میدش  روآ  دای  هک  يوحن  هب  ًاقفّتم  ار  عیاقو  ناراگن  خیرات  اجنیا  ات 
هبو يربط ، اجنیا  رد  .دنوش  رگید  هثداح  رظتنمو  دنرادرب  دربن  زا  تسد  هک  دندیسر  قفاوت  هب 
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ام یلو  دشاب ، عقاو  هب  بیرق  مّود  تروص  هک  دـسر  یم  رظن  هب  .دـنا  هتـشون  تروص  ود  هب  ار  بلطم  لماک ،»  » رد يرزج  وا  زا  يوریپ 
.میراگن یم  ار  تروص  ود  ره 

--------------------------

.213 _ 214 صص ج3 ، ریثا ، نبا  لماکلا  ص 482 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 415 -------------------------- 

ریبزو هحلط  تعیب  تیفیک  زا  راسفتسا  ( فلا

( مالـسلا هیلع   ) یلع اب  ریبزو  هحلط  تعیب  تیفیک  زاو  دوش  هتـشون  هنیدم  مدرم  هب  يا  همان  هک  دندرک  قفاوت  نیفرط  دسیون : یم  يربط 
هب لحم  نآ  زا  دیاب  رفن  ود  ره  تسا ، هدوب  يدازآو  رایتخا  يور  زا  نانآ  تعیب  هک  دنداد  یهاوگ  هنیدم  مدرم  هچنانچ  .دوش  راسفتسا 
نآ رد  تسا  هدوب  فوخ  يور  زاو  هارکا  هب  نانآ  تعیب  هک  دنداد  یهاوگ  رگاو  دنوشن  فینح  نب  نامثع  ضرعتمو  دندرگ  زاب  هنیدم 

ریبزو هحلط  رایتخا  رد  تسا  تموکح  هب  طوبرم  ار  هچنآو  ار  لاملا  تیبو  هرامالا  رادو  دـیوگ  كرت  ار  هرـصب  ناـمثع  دـیاب  تروص 
هنیدـم يوس  هبو  دـش  نآ  لماح  روس  نب  بعک  هک  هدـش  روآ  داـیو  تسا  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  ار  همانحلـص  نتم  يربط  .دراذـگب 
هماُسا مان  هب  رفن  کی  زج  یلو  دـیناسر  هنیدـم  مدرم  عمـس  هب  ار  هرـصب  مدرم  ماـیپ  هنیدـم  دجـسم  رد  هعمج  زور  رد  .تشگ  راپـسهر 
ترثک زا  مدرم  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدوب  سرتو  هارکا  يور  زاو  دوبن  يرایتخا  ناـنآ  تعیب  : تفگ هماـسا.تفگن  ار  وا  خـساپ  یـسک 

بعک .دش  یم  هتخیر  وا  نوخ  دندوب  هدیسرن  وا  داد  هب  هملـسم  نب  دّمحمو  بیهُـص  دننام  یخرب  رگاو  دنـشکب  ار  وا  دنتـساوخ  مشخ 
هک دش  ببس  رما  نیاو  درک  لقن  هرصب  هب  تشگزاب  زا  سپ  دوب  هدید  هنیدم  دجسم  رد  ار  هچنآ 
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هدوبن تبغرو  لیم  اب  ود  نآ  تعیب  هک  دش  تباث  اریز  دـنک ، كرت  ار  هرامالا  راد  هک  دنداتـسرف  مایپ  فینح  نب  نامثع  رب  ریبزو  هحلط 
نب فیس  نآ  لقان  _ 1 اریز : تسا ، عقاو  زا  رود  یتاهج  زا  لقن  نیاو  دسر  یم  رظن  هب  دیعب  رایسب  ساسا  نیا  رب  شزاسو  حلـص  .تسا 

ات لاـس 11  ثداوـح  زا  ) يربـط خـیرات  زا  یتمـسق  هنافـسأتم  یلو  دـنناد ، یمن  وگتـسارو  حـلاص  يدرف  ار  وا  ناـقّقحم  هک  تسا  رمُع 
یم يدایز  تقو  هرـصب  هب  ددجم  تشگزابو  هنیدم  هب  هرـصب  هار  ندومیپ  .تسوا 2 _ تالوقنم  زا  هتـشابنا  يرجه ) لاس 36  ثداوح 

دیبلط

هحفص 416 -------------------------- 

هک دوـبن  تحلـصم  زگره  نیا ، رباـنب  .تساـهنآ  بیقعت  ردو  هدرک  تکرح  هنیدـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هـک  دنتـسناد  یم  ناـثکانو 
ریخـست هبو  دـنراذگب  تسد  يور  تسدو  دـنهد  نت  یطرـش  نانچ  هب  دوخ ، شوگ  تشپ  رد  يرطخ  نینچ  ساسحا  اـب  نانکـشنامیپ ،

هب ربمایپ  نارای  هک  دنـشاب  نئمطم  هک  دنهد  یم  نت  یطرـش  نانچ  هب  یناسک  .دنوش 3 _ خساپ  رظتنمو  دنزادرپن  رادناتـسا  علخو  رهش 
فالخرب هک  تفگ  دیاب  هکلب  تشادـن ، دوجو  نانآ  يارب  ینانیمطا  نینچ  هک  یتروص  رد  داد ، دـنهاوخ  یهاوگ  نانآ  یهارکا  تعیب 

، دوب مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  تعیب  نیدعاقتم  زا  زین  وا  هک  رفن  کی  طقف  رمع ، نب  فیـس  زا  يربط  لقن  هبانب  اذلو ، دنتـشاد  نانیمطا  نآ 
تعیب هکنیا  رب  هاوگ  نیرتنشور  .دندرک 4 _ توکس  خساپ  رد  فیس ، دوخ  لقن  قبط  نارگیدو ، داد  یهاوگ  ود  نآ  یهارکا  تعیب  رب 

همه زاو  دندرک  عانتما  تعیب  زا  ناّسحو و ...  هماُسا  رمع ، نب  هّللا  دبع  صاّقو ، دعـس  دننام  یهورگ  هک  تسا  نیا  هدوبن  یهارکا  نانآ 
یسکو دندرک  يریگ  هرانک  زیچ 
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هیلع  ) ماما یتقو  هچنانچ.دنریگ  رارق  نادعاق  فیدر  رد  دنتـسناوت  یم  دـندوبن  تعیب  هب  لیام  زین  ریبزو  هحلط  رگا.دـشن  نانآ  ضّرعتم 
، وا .تسا  هدوب  فلاخم  لد  ردو  هدرک  تعیب  تسد  هب  هک  دنک  یم  نامگ  ریبز  دومرف : ریبز  هراب  رد  دش  هاگآ  بلطم  نیا  زا  مالـسلا )

هاوگ بلطم  نیا  يارب  دیاب.تسا  هتـشاد  ناهنپ  ار  نآ  فالخ  نطاب  رد  هک  تسا  هدش  یعّدم  هدرک ، رارقا  دوخ  تعیب  هب  لاح ، ره  رد 
نارـس ندـش  هتـشک  زا  سپ  زین ، اهدـعب  ( 1) .دـشاب ربناـمرفو  عیطم  دـیابو  تسا  یقاـب  دوـخ  لاـح  هب  وا  تعیب  تشادـن ، رگاو  درواـیب 
َساّنلا اَبَّلَأ  ِیتَْعَیب َو  اثَکَن  ِینامَلَظ َو  ِیناعَطَق َو  امُهَّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـنک یم  حیرـشت  نینچ  ار  ود  نآ  عضو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانکـشنامیپ ،

ادقَع َو ام  ُْللْحاَف  َّیَلَع 

--------------------------

هبطخ 8. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

هحفص 417 -------------------------- 

اّدرَو َهَمْعِّنلا  اَطَمَغَف  ِعاقِْولا  َمامَأ  امِِهب  ُْتیَنْأَتْـسا  َو  ِلاتِْقلا ، َْلبَق  امُُهْتبَثَتْـسا  ِدََقلَو  .الِمَعو  الَّمَأ  امِیف  َهَءاسَملا  اَمُهِرَأَو  امَْربَأ  ام  امَُهل  ْمُکَْحت  ال 
رب ار  مدرمو  دنتـسکش  ار  دوخ  تعیبو  دندومن  متـس  نم  ربو  دـندرک  عطق  نم  اب  ار  دوخ  دـنویپ  ریبز  هحلط و  اراگدرورپ ، ( 1 «.) هَِیفاعلا
هب دنداد  ماجناو  دنتشاد  وزرآ  هک  ار  هچنآ  رفیکو  نادرگم  راوتسا  دنا  هدیباتار  هچنآو  اشگب  دنا  هتسب  ار  هچنآ  ایادخ ، .دندناروش  نم 

دندرک تمعن  نارفک  یلو  دـندرگ ، زاـب  دـندوب  هدرک  هک  یتـعیب  هب  هـک  مداد  تـلهم  ار  ناـنآ  گـنج  عورـش  زا  شیپ  نم.اـمنب  ناـنآ 
( مالسلا هیلع   ) ماما زا  فیلکت  بسک  .دنداد ب ) تسد  زا  ار  ناهج  ود  تمالسو 

یمن هجو  چیه  هبو  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع رومأم  هک  تفگ  ناثکان  هب  باطخ  فینح  نب  نامثع  هک  تسا  نیا  قفاوت  رگید  تروص 
هب دناوت 
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یم هسایـسلاو » همامالا   » باتک رد  هبیتق  نبا  ( 2) .دنک فیلکت  بسک  وا  زاو  دسیونب  ماما  هب  يا  همان  هکنیا  زج  دـهد  نت  نانآ  هتـساوخ 
دـشاب وا  رایتخا  رد  لاـملا  تیبو  دجـسمو  هراـمالا  رادو  دـنامب  دوخ  تیعقوم  رد  فینح  نب  ناـمثع  هک  دـندرک  قفاوت  نیفرط  دـیازفا :

رد چیه ; هک  دندیـسر  قفاوت  هب  ماما  اب  رگا  .دسرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يربخ  ات  دـنیآ  دورف  دنتـساوخ  هک  اج  ره  رد  ریبزو  هحلطو 
هاوـگ نیفرط  زا  ار  یهورگو  دـندرپس  قاـثیم  بـلطم  نـیا  ربو  .دوـب  دـهاوخ  دازآ  شورو  هار  باـختنا  رد  سکره  تروـص  نـیا  ریغ 

نت قفاوت  نیا  هب  بلق  میمص  زاو  ًاعقاو  نیثکان  نارس  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هتبلا  .دسر  یم  رظن  هب  رتحیحـص  لقن  نیا  ( 3) .دنتفرگ
، قفاوت يروص  شریذپ  اب  نانآ  هکلب  دنداد ،

--------------------------

هبطخ 133. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 1

رارق نتم  ریخا  باتک  ص319. ج9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 216 ; ج3 ، لماک ، ص 486 ; ج3 ، يربط ، خـیرات   . 2
.تسا هدرک  لقن  ار  داد 

ص 64. ج1 ، هسایسلاوهمامالا ،  . 3

هحفص 418 -------------------------- 

هاتوک هرصب  تراما  زا  ار  فینح  نب  نامثع  تسدو  دننک  ریخست  ار  هرامالا  راد  ندز  نوخیبش  اب  تصرف  نیلّوا  رد  هک  دنتشاد  میمصت 
درک تساوخردو  دناوخ  دوخ  صاخ  دنزرف  ار  وا  همان  نآ  ردو  تشون  ناحوص  نب  دیز  هب  يا  همان  هشیاع  هک  دنسیون  یم  اذل  .دنزاس 
لماش يادخ  تمحر  تشون : وا  همان  خـساپ  رد  دـیز  .دـنکن  يرای  ار  یلعو  دنیـشنب  شا  هناخ  رد  لقاال  ای  ددـنویپب  نانآ  هورگ  هب  هک 

هک تسا  هدش  رما  ام  هبو  دنیشنب  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  هدش  رما  وا  هب  .دشاب  نینمؤملا  ّما  لاح 
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هب یفرط ، زا  دـنک ! یم  توعد  هناـخ ) رد  سولج  ) شدوخ هفیظو  ماـجنا  هب  ار  اـمو  تسا  هدرک  كرت  ار  دوـخ  هفیظو  وا  .مینک  داـهج 
هک دـنک  یم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  .دراد  یم  زاب  دوخ  هفیظو  هب  لمع  زا  ار  اـمو  تسا  هدرک  ماـیق  میتسه  فّظوم  نآ  هب  اـم  هک  هچنآ 
یم نایاپ  نانآ  راک  دسرب  دوخ  هاپـس  اب  یلع  رگا  دنراد  هک  یفعـض  اب  هک  دـندش  روآ  دایو  دـنتخادرپ  وگتفگ  هب  مه  اب  نیثکان  نارس 
بلج ار  نالیغ ) نب  سیقو  هّبَـض  دْزَا ، : دـننام ) لیابق زا  یـضعب  تقفاومو  دنتـشون  هماـن  فارطا  لـیابق  نارـس  هب  تهج ، نیا  زا  .دریذـپ 

( *** 1) .دندنام رادافو  ( مالسلا هیلع   ) ماما هب  تبسن  لیابق  زا  یضعب  لاح ، نیع  رد  .دندرک 

--------------------------

هحفص 419 . 320 ص321 _ ج9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

متشه لصف 

متشه لصف 

نینوخ ياتدوک 

رد هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  نامثع  همان  لاسرا  زا  زونهو  دـندرک  تردـق  ساسحا  دوخ  رد  ناثکان  نارـس  هک  دوب  یطیارـش  ناـنچ  رد 
دندرب هلمح  هرامالا  رادو  دجـسم  هب  حبـص ، زامن  ماگنه  هب  یلقن  هبو  ءاشع  زامن  ماگنه  هب  دیزویم ، زین  يدـنت  داب  هک  درـس  بش  کی 
ّطلسم رهش  طاقن  نیرتساّسح  رب  تسا ، هدش  لقن  فلتخم  نانآ  دادعت  هک  نادنزو ، هرامالا  رادو  دجـسم  ِتظافح  نارومأم  نتـشک  ابو 

هفیلخ : تفگ لوتقم  هفیلخ  زا  لیلجت  نمض  رد  هحلط  .تخادرپ  ینارنخس  هب  نارس  زا  کی  ره  مدرم ، هّجوت  بلج  يارب  سپسو  دندش 
ار واو  دندرک  هبلغ  ام  رب  ام  ناهیفس  یلو  مینک ، خیبوت  ار  وا  میتساوخ  یم  تسخن  ام  .درک  هبوت  نآ  ببس  هب  یلو  دش  بکترم  یهانگ 

زا هک  ییاه  همان  دنتفگو : دندوشگ  ضارتعا  هب  بل  مدرم  دیسر ، اجنیا  هب  وا  نخس  یتقو  .دنتشک 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


تساخرب ریبز  ماگنه  نیا  رد  .يدرک  یم  توعد  وا  ّدض  رب  مایق  رب  ار  ام  وت  .تشاد  نیا  زا  ریغ  ینومضم  دیسر  یم  هفیلخ  هراب  رد  وت 
تـشذگرسو تساـخرب  سیقلا » دـبع   » هلیبـق زا  يدرم  عـقوم  نیا  رد  .تسا  هدیـسرن  امـش  هب  يا  هماـن  نم  زا  تفگ : دوـخ  هئربـت  ردو 

تروص راصناو  نیرجاهم  امـش  هلیـسو  هب  افلخ  مامت  بصن  هک  دوب  نیا  وا  راتفگ  لصاحو  درک  حرطم  ار  هناگراهچ  يافلخ  تفـالخ 
لاح .دیهاوخب  رظن  ام  زا  هکنیا  نودـب  دـیدرک  تعیب  یلع  اب  ماجنارـس  هکنیا  ات  .دـیدرک  یمن  ام  اب  یتروشم  نیرتکچوکو  تفرگ  یم 

وا رب  يداریا  هچ 

هحفص 420 -------------------------- 

نیا زا  کی  چیه  رگا  ؟ تسا هدش  بکترم  يرَکنم  ایآ  هدرک ؟  لمع  قح  ریغ  هب  ایآ  هداد ؟ صاصتخا  دوخ  هب  ار  یلام  ایآ  دیا ؟ هتفرگ 
دنتـساوخ یمو  درک  کیرحت  ار  ناهاوخ  ایند  مشخ  وا  دنمورینو  مکحم  قطنم  دـیا ؟ هدرک  شروش  ارچ  تسا ، هتفرگن  تروص  اهراک 
هتـساخرب وا  يرای  هب  هک  رگید  رفن  داتفه  اـب  ار  واو  دـنتخیر  وا  رـس  رب  زور  نآ  يادرف  اّما.دـندش  وا  عناـم  وا  هلیبق  یلو  دنـشکب ، ار  وا 

دوخ دارم  زا  یـشخب  هبودـنتفرگ  رایتخا  رد  لاملا ، تیب  ات  هتفرگ  زامن  تماما  زا  ار ، روما  ماـمز  سپـس  .دـندنارذگ  غیت  مد  زا  دـندوب 
رادناتسا تشونرس  ( 1) .دندیسر

وا رب  هک  یتاظحل  نیتسخن  رد  اذل  .دوب  هدرک  ینابصع  تخس  ار  ناثکان  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما تیعقومو  ماقم  ظفح  رد  رادناتـسا  تابث 
دندرک بیوصت  ماجنارسو  دنتخادرپ  هرواشم  هب  وا  لتق  رد  سپس.دندنک  ار  شیورو  رس  ياهومو  دندرک  لام  دگل  ار  وا  دنتفای  تسد 

فینح نب  لهس  وا  ردارب  هک  دندیسرت  یم  نآ  زا  اریز  دننک ، اهر  ار  وا  هک 
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ماما هک  یماگنه.تفگ  كرت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رادـید  مزع  هب  ار  هرـصب  فینح  نب  نامثع  .دـهد  ناـشن  يدـنت  شنکاو  هنیدـمر  د 
کی تروص  هب  نونکاو  یتفر  درمریپ  کـی  تروص  هب  اـم  يوس  زا  دومرف : هبیاـطم  باـب  زا  دـید  تروص  نآ  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  )

دندیـسر لتق  هب  نینوخ  ياـتدوک  نیا  رد  هک  یناـسک  دادـعت  .درک  حیرـشت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رب  ار  هثداـح  ناـمثع  ! یتشگرب ناوج 
دیدحلا یبا  نبا  یلو  دندوب  رفن  لهچ  ناگدش  هتـشک  لماک ،»  » رد يرزجو  دوخ  خیرات  رد  يربط  لقن  قبط  .تسا  هدـش  لقن  فلتخم 

وبا لقن  هبو  تسا  هدرک  رکذ  نت  داتفه  ار  نانآ  دادعت 

--------------------------

ص 65. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 217 ; ج3 ، لماک ; ص 485 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 421 -------------------------- 

هرامالا رادو  دجـسم  ناـنابهگن  یگمه  هک  هورگ ، نیارب  ناـثکان  هکنآ  روآ  ّتقر  ( 1) .دندش هتـشک  نت  دص  راهچ  لمج ) رد  ) فنخم
هّلبج نب  ْمیَکُح  مایق  .دندیرب  رس  یعیجف  زرط  هب  ار  همهو  دنتفای  تسد  هلیحو  هعدخ  اب  دندوب ، نادنزو 

دبع هلیبق  زا  نت  دصیـس  ابو  دـش  هدرزآ  تخـس  هرامالا  راد  نانابهگن  عیجف  لتقو  نامثع  رابتّقر  علخ  زا  هّلبج  نب  میکح  ناـیم ، نیا  رد 
رب کی ، ره  يارب  هدنامرف  نییعتو  شردارب  هس  یهارمه  هبو  نادرگ ، راهچ  نداد  بیترت  ابو  دـنک  دربن  نانآ  اب  تفرگ  میمـصت  سیقلا 
رب ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رـسمه  راب  نیلّوا  يارب  میکح ، اب  هلباقم  هب  مدرم  قیوشت  يارب  ناثکان.دَرب  هلمح  نیثکان 
زور زین  ار  میکح  ماـیق  زور  تهج ، نیا  زا  .دـندرک  بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  فطاوع  وا  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اـبو  دـندناشن  رتش 

ِلمج زور  اب  نآ  زایتما  ياربو  دنا  هدیمان  لمج 
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هب میکح  نارای  زا  نت  دصیس  مامت  دربن  نیا  رد  .دنا  هدرک  بوسنم  گرزب  تفـص  هب  ار  یمّودو  کچوک  تفـص  هب  ار  یلّوا  فورعم 
یلو .تفرگ  رارق  ریبزو  هحلط  رایتخا  رد  عزانمالب  تروص  هب  هرـصب  نیمزرـس  تراما  بیترت  نیدبو  دندش  هتـشک  وا  ردارب  هس  هارمه 

رد مادک  ره  تماما  اریز  دنتساخرب ، عازن  هب  تخس  زامن ، تماما  رـس  رب  دندوب  ییاورنامرفو  تموکح  ناهاوخ  رفن  ود  ره  هک  اجنآ  زا 
هدهعرب ار  زامن  تماماو  دـنورب  رانک  ود  ره  هک  داد  روتـسد  دـش  هاگآ  ود  نآ  فالتخا  زا  هشیاع  یتقو  .دوب  وا  تراما  هناشن  زور  نآ 

تیب رد  یتقو  .درازگ  یم  زامن  مدرم  اب  هحلط  نب  دّـمحم  رگید  زورو  ریبز  نب  هّللا  دـبع  زور  کـی  سپ ، .داـهن  هحلطو  ریبز  نادـنزرف 
: درک توالتار  هیآ  نیا  ریبز  داتفا  نیملسم  هنازخ  نالک  تورث  هب  نانآ  ناگدیدو  دندوشگ  ار  لاملا 

--------------------------

ص 321. ج9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 422 -------------------------- 

تفایرد هک  تسا  هداد  هدعو  امـش  هب  یناوارف  ياهتمینغ  دـنوادخ  ( 20: حتف (.) ِهِذه ْْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُـخَْأت  ًهَرِیثَک  َِمناغَم  ُهّللا  ُمُکَدَـعَو  )
همه هاـگ  نآ  .میتسه  رت  هتـسیاشو  یلّوا  هرـصب  مدرم  زا  تورث  نیا  هب  اـم  دوزفا : سپـس  .تخادـنا  ولج  هب  ار  تمینغ  نیاو  دـینک  یم 

ندـش هاگآ  ( 1) .دـنادرگ زاـب  لاـملا » تیب   » هب ار  لاوما  همه  دـش ، ّطلـسم  هرـصب  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یتـقو  .درک  طبـض  ار  لاوما 
اتدوک زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

هب هذـبر  هک  يزور  زا  صخألاب  تشاد ، ییانـشآ  هقطنم  نیا  زاب  رید  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تساـه  هرطاـخ  نیمزرـس  هذـبر  نیمزرس 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ گرزب  یباحص  رذوبا ، هلمج  زاو  دمآ  رد  ترضح  نآ  یمیمص  نارای  زا  یخرب  هاگدیعبت  تروص 
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هیلع  ) یلع یهلا  ریدقت  اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  .دش  دیعبت  نیمزرـس  نآ  هب  اهفارـساو  اهـضیعبت  رب  يرگـشاخرپ  مرج  هب  ملـسو ،) هلآو 
دوب نیمزرس  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دروآ  درگ  ییورین  نانکشنامیپ  يریگتـسد  يارب  ات  دوب  هداد  قوس  هقطنم  نیا  هب  ار  مالـسلا )

هرامالا راد  تظافح  نارومأمو  دنا  هدش  هرصب  رهـش  دراو  ریبزو  هحلط  هک  دش  هاگآو  دینـش  ار  نانکـشنامیپ  ياتدوک  راوگان  ربخ  هک 
برـض زا  سپ  ار ، ماما  رادناتـساو  دنا  هدش  ّطلـسم  رهـش  رب  رفن  اهدص  نوخ  نتخیر  ابو  دنا  هتـشک  ار  نادـنزو  لاملا  تیبو  دجـسمو 
هارمه دوخ  اب  ار  هرصب  لیابق  زا  یهورگ  دنا  هتسناوت  مومسم  تاغیلبت  ابو  دنا  هدرک  نوریب  اجنآ  زا  تروصو ، رس  يوم  ندنکو  متـشو 

هک يرگنس  اهنت  هچ  دریگب ، کمک  هفوک  مدرم  زا  نیثکان  یبوکرس  يارب  هک  دوب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما رظن  هلحرم ، نیا  رد  .دنزاس 
عنام يرعـشا  یـسوموبا  هفوک  یلاو  هار  نیا  رد  یلو  .دوب  نآ  فارطا  لیابقو  هفوک  رهـش  دوب  هدـنام  یقاـب  قارع  نیمزرـس  رد  وا  يارب 

اریز دوب ،

--------------------------

ج3. لماک ، ج3 ; يربط ، خیرات  ص 322 ; ج9 ، نامه ،  . 1

هحفص 423 -------------------------- 

نیرجاهم تعیب  زا  شیپ  یـسوم  وبا  .تشاد  یم  زاب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ندرک  يراـی  زا  ار  مدرمو  تشادـنپ  یم  هنتف  ار  ماـیق  عون  ره 
یقاب دوخ  تُسپ  رد  رتشا ، کلام  دیدحالص  هب  ترضح ، نآ  ندمآ  راک  يور  زا  سپو  دوب  هفوک  یلاو  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  راصناو 
لاملا تیب  رد  فارـسا  زا  یـسوموبا  یگتـساریپ  رتشا ، کلام  رظن  رب  هوالع  تشاداو ، دوخ  ماقمر  وا د  ياـقبا  رب  ار  ماـما  هچنآ  .دـنام 

زیامتو توافت  نامثع  نارادناتسا  ریاس  اب  ثیح  نیا  زاو  دوب  نآ  لیمو  فیحو 
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یسوم وبا  يارب  ییاه  همان  دروم  نیا  ردو  دنک  مازعا  هفوک  هب  ار  ییاهتیصخش  هک  دید  نآ  ار  هراچ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يراب ، .تشاد 
.دزادرپـب يرگید  بصنو  رادناتـسا  لزع  هب  تروص ، نیا  ریغ  ردو  دـنزاس  هداـمآ  ورین  مازعا  يارب  ار  هنیمز  اـت  دتـسرفب  هفوـک  مدرمو 

هفوک هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  مازعا  _ 1 داد : ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ( مالسلا هیلع  ) ماما هک  ییاهراک  حرش  کنیا 

يادـن یمومع  عمجم  کی  رد  ات  درک  مازعا  هفوک  هب  يا  همان  اب  هارمه  ار  رفعج  نب  دّـمحمو  رکب  یبا  نب  دّـمحم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
یماگنه.تخاس هجیتن  یب  ار  رفن  ود  ره  شالت  دوخ ، يأر  رد  یسوم  وبا  تجامس  یلو  دنناسرب ، هفوک  مدرم  عمـس  هب  ار  وا  دادمتـسا 

هار نتسشن  هناخ  رد  ینعی : (. 1 « ) اْینُّدلا ُلِیبَس  ُجورُْخلا  ِهَرِخآلا َو  ُلِیبَس  ُدوُعُْقلَا  :» تفگ یم  دـندرک ، یم  هعجارم  یـسوموبا  هب  مدرم  هک 
ار هفوک  هجیتن  ذخا  نودب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناگدنیامن  ، ور نیا  زا  !(. دینیزگرب دیهاوخ  یم  ار  مادک  ره  ) تسا ایند  هار  مایقو  ترخآ 

ساّبع نبا  مازعا  .دنتـشاد 2 _ نایب  ار  دوخ  تشذگرـسو  دـندرک  تاقالم  ترـضح  نآ  اب  راق » يذ   » ماـن هب  یلحمر  دو  دـنتفگ  كرت 
رتشَاو

نب هب  راک  ات  هک  دوب  نآ  رب  دراوم ، رگید  نوچمه  زین ، دروم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما

--------------------------

صو 496. ص 393 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 424 -------------------------- 

ساّبع نبا  ینعی  رگید ، یمان  تیصخش  ود  یسوم  وبا  مازعا  زا  شیپ  هک  دید  تحلـصم  اذل  .دنزن  رتدیدش  مادقا  هب  تسد  دسرن  تسب 
نونکاو يداد  ماجنا  هک  ار  يراک  دومرف : رتشا  هب  سپ  .دنیاشگب  ار  لکشم  هرکاذم  قیرط  زا  ات  دزاس  هناور  هفوک  هب  ار  رتشا ، کلامو 

حالصا دیاب  تسا  هداد  يدب  هجیتن 
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بلاق رد  ار  دوخ  نخـس  یـسوم  وبا  راب  نیا  .دندرک  هرکاذمو  تاقالم  یـسوم  وبا  ابو  دـندش  هفوک  راپـسهر  رفن  ود  ره  هاگ  نآ  .ینک 
َنِم ٌْریَخ  ُدِـعاْقلا  ِدِـعاْقلا َو  َنِم  ٌْریَخ  ُناظْقَْیلا  ِناظْقَْیلا َو  َنِم  ٌْریَخ  اـهِیف  ُِمئاَّنلا  ُءاّمَـص ، ٌهَْنِتف  ِهِذـه  : » تفگ نینچ  ناـنآ  هبو  تخیر  يرگید 

تـسا رادـیب  زا  رتهب  نآ  رد  باوخ  ناـسنا  هک  تسا ، یـشروش  نیا  ( 1 «.) یِعاّـسلا َنِم  ٌْریَخ  ُبِکاّرلاو  ِبِکاّرلا  َنِم  ٌْریَخ  ُِمئاـْقلاَو  ِِمئاـْقلا 
دینک فالغ  رد  ار  اهریـشمش  : دوزفا سپـس  .تسا  یعاس  زا  رتهب  راوسو  راوس  زا  رتهب  واو  هداتـسیا  زا  رتهب  واو  هتـسشن  زا  رتهب  رادـیبو 
دانع زا  ار  واو  دنتـشگ  زاـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يوس  هب  هناـسویأم  رایـسب ، شـالتو  یعـس  زا  سپ  ماـما ، ناگدـنیامن  زین  راـب  نیا  ...و 

رسای راّمعو  مالسلا ) هیلع  ) نسح ماما  مازعا  .دنتخاس 3 _ هاگآ  یسوموبا  ّصاخ  يریگعضومو 

يارب دارفا  نیرت  هتـسیاشو  دریگب  کمک  رت  هیاپ  دـنلب  دارفا  زا  دوخ  مایپ  غالبا  يارب  هک  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما راـب  نیا 
دوب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رتخد  دنزرف  یلّوا  .دندوب  رـسای  راّمعو  ( مالـسلا هیلع   ) یبتجم ترـضح  يو  دشرا  دنزرف  راکنیا 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  ار  وا  شیاتـس  ناناملـسم  هک  مالـسا  رد  ناقباس  زا  یمّودو  دوب  وا  رهم  دروم  هتـسویپ  هک 
هیلع  ) یبـتجم ترـضح  تـسخن  .دـندش  هفوـک  دراو  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما زا  يا  هماـن  اـب  زین  راوـگرزب  ود  نـیا  .دـندوب  هدینـش  رایـسب 

مدرم رب  دوب ، نومضم  نیدب  هک  ار ، ( مالسلا هیلع  ) ماما همان  ( مالسلا

--------------------------

ج3،ص 496. يربط ، خیرات   . 1

هحفص 425 -------------------------- 

( لتق  ) راک زا  ار  امـش  نم  دعب ، اّما.برع  ناگیاپ  دـنلبو  دنمتفارـش  ( 1) ناروای هفوک ، مدرم  هب  نانمؤم  ریما  یلع  ادـخ  هدـنب  زا  دـناوخ :
مزاس هاگآ  نانچنآ  نامثع 
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ار وا  مدرک  یم  یعـس  هک  مدوب  نارجاهم  زا  يدرم  نمو  دـنتفرگ  هدرخ  وا  ياهراک  رب  مدرم  .دـشاب  شندـید  ناـس  هب  نآ  ندینـش  هک 
وا رب  راشف  نیرتمک  هک  دوب  يا  هدـیمر  رتش  نوچمه  وا  هب  تبـسن  ریبزو  هحلط  لَثَم  هک  یلاحر  د.منک  شتمالم  رتمکو  مزاس  دنـسرخ 
وا رب  ناـهگان  زین  هشیاـع  ود ، نیا  رب  هوـالع  .دـشاب  وا  هدـننک  تحاراـن  ياـه  ءادـح »  » نآ ندرب  هار  هتـسهآو  رتـش  ندرب  دـنت  بجوم 
نم اب  تبغر ، لامک  اب  هکلب  هارکا ، نیرتمک  نودب  مدرم ، هاگ  نآ.دنتشک  ار  واو  دنتفای  تسد  وا  رب  یهورگ  ماجنارسو  دش  نیگمشخ 

.تسا هدش  اپ  رب  هنتفو  هدمآ  رد  ناشوج  گید  تروص  هبو  هدنار  نوریب  ار  دوخ  لها  هنیدم ) ) ترجه يارب  مدرم ! يا  .دـندرک  تعیب 
دیسر نآ  تقو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان  تئارق  زا  سپ  ( 2) .دیزرو تردابم  دوخ  نمشد  اب  داهج  هبو  دیباتـشب  دوخ  هدنامرف  يوس  هب 

وا هب  اهمـشچ  درک  نخـس  هب  زاغآ  ماما  دنزرف  یتقو  .دنزاس  نشور  ار  مدرم  ناهذاو  دنیوگب  نخـس  زین  ترـضح  نآ  ناگدـنیامن  هک 
هیلع  ) یبتجم ترضح  .دزاس  رتراوتسا  ار  وا  قطنم  هک  دنتـساوخ  یم  ادخ  زاو  دندرک  یم  اعد  ار  وا  بل  ریز  ناگدنونـشو  دش  هتخود 

هب ار  امـش  هک  میا  هدـمآ  ام  مدرم ! يا  درک : زاـغآ  نینچ  ار  دوخ  نخـس  دوب ، هداد  هیکت  يا  هزین  اـی  اـصع  رب  هک  یلاـحر  د  مالـسلا ،)
هب ار  امش  .میناوخب  نیملسم  زا  تعیب  رما  رد  درف  نیرتراوتساو  نیرتربو  نیرترگدادو  نیرتاناد  يوس  هبو  شربمایپ  ّتنسو  ادخ  باتک 

تـشاد دـنویپ  ود  وا  اـب  هک  یـسک  هب  ناـمیا  ردو  هدرکن  راـکنا  ار  وا  ّتنـس  هتفرگن ، داریا  وا  رب  نآرق  هک  مینک  توـعد  یـسک  يوـس 
نامیا ):

--------------------------

1
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نامه راصنا  زا  دوصقمو  تسا  یناشیپو  هورگ  ینعم  هب  ههبج.تسا  هدمآ  راصنألا » ههبج   » ظفل اجنیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان  رد  . 
راـصنا زکرم  رهـش  نیا  هفوـک ، هب  هنیدـمزا  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما ترجاـهم  زا  شیپ  اریز  رجاـهم ، لـباقم  رد  راـصنا  هن  تـسا ، نارواـی 

.دوبن یحالطصا 

.تسخن همان  هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 426 -------------------------- 

هدـش هدـنکارپ  ربمایپ )  )= وا فارطا  زا  مدرم  هک  يزور  رد  .تسا  هتـشاذگن  اهنت  ار  وا  زگرهو  هتـشاد  تقبـس  همه  رب  يدـنواشیوخو )
زا یـسک  نینچ  مدرم ! يا  .دندوب  كرـشم  نارگید  هک  یلاح  رد  درازگ ، یم  زامن  ربمایپ  اب  واو  .درک  افتکا  وا  کمک  هب  ادخ  دـندوب ،

نامیپ هک  یهورگ    ّ دض ربو  دـینک  ینابیتشپ  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  امـش  زاو  دـنک  یم  توعد  قح  هب  ار  امـشو  دـبلط  یم  کمک  امش 
رب ادخ  تمحر  هک  دیزیخرب ، .دینک  مایق  دنا  هدرب  تراغ  هب  ار  وا  لاملا  تیبو  دنا  هتشک  ار  وا  نارای  زا  ِناحلاصو  دنا  هتـسکش  ار  دوخ 

امـش دنزاس  یم  هدامآ  ناکین  هک  ار  هچنآو  دیراد  زاب  اهیدب  زاو  دـیهد  نامرف  کین  ياهراک  هبو  دـینک  تکرح  وا  يوس  هبو  داب  امش 
ام هک  دنک  یم  لقن  ینارنخس  ود  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  يارب  فنخموبا  فورعم  خّروم  لوق  زا  دیدحلا  یبا  نبا  .دیزاس  هدامآ  زین 

هیلع  ) یلع عضاوم  حیرـشتو  فطاوع  کیرحت  رد  مالـسلا ،) هیلع   ) یبتجم ترـضح  ینارنخـس  ود  ره  .میدرک  اـفتکا  یکی  همجرت  هب 
انث ار  ادخو  تساخرب  رسای  راّمع  دیـسر ، نایاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نانخـس  یتقو  ( 1) .تسا زیگنا  باجعا  ًالماک  مالـسلا ،)

کمک يارب  ار  امش  ربمایپ  ّمع  رسپو  ردارب  مدرم ! يا  تفگ : نینچ  سپسو  داتسرف  دورد  وا  ربمایپ  ربو  تفگ 
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هک یتردق  بحاصو  درادن  میلعت  هب  زاین  هک  يدنمشنادو  دهد  یمن  ماجنا  فالخ  راک  هک  یماما  داب  امـش  رب.دناوخ  یم  ادخ  نید  هب 
وگزاب امـش  يارب  ار  تقیقح  دیوش  وربور  وا  اب  رگا  .دـسر  یمن  وا  هیاپ  هب  یـسک  هک  مالـسا  رد  يا  هقباس  يارادو  دـسرت  یمن  زگره 

هتشر حول  هداس  رادناتسا  هک  ار  هچنآو  درک  رترادیب  اراهنادجوو  رادیب  ار  اهلد  وا  هیاپ  دنلب  یباحـصو  ربمایپ  دنزرف  نانخـس  .دنک  یم 
ار هشیاع  همان  ناحوص  نب  دیز  هک  یتقو  ًاصوصخ.داتفا  تیعمج  رسارس  رد  شورخو  شوج  هک  تشذگن  يزیچ.تسسگ  مه  زا  دوب 

--------------------------
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هحفص 427 -------------------------- 

.دنکن يرای  ار  یلعو  دنیـشنب  دوخ  هناخ  رد  هک  دوب  هتـشون  دیز  هب  دوخ  همان  رد  وا  .درب  ورف  باجعا  رد  ار  همه  دناوخ  هفوک  مدرم  رب 
رد ندرک  دربن  نم  هفیظوو  تسا  نتـسشن  هناـخ  رد  نینمؤملا  ّما  هفیظو  هک  دیـشاب  هاـگآ  مدرم ! : دز داـیرف  هماـن  ندـناوخ  زا  سپ  دـیز 

ار عضو  عیاقو  نیا  عومجم  دریگ ! یم  هدـهع  رب  ار  ام  هفیظو  دوخ  دـنک و  یم  توعد  شدوخ  هفیظو  هب  ار  ام  وا  نونکا  .داهج  نادـیم 
رفن رازه  هدزاود  دودح  ردو  دـندرک  مالعا  ترـضح  نآ  يرای  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یهورگو  داد  رییغت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما عفن  هب 
هفوک نایهاپـس  دورو  زا  شیپ  ماما ، دیوگ : یم  لیفّطلا  وبا  .دنتفگ  كرت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  نتـسویپ  يارب  ار  دوخ  یگدنزو  هناخ 

سپ ار  همه  نم  .دنرفن  کیو  رازه  هدزاود  دنیآ  یم  وا  يوس  هب  هفوک  زا  هک  ینارای  دادعت  هک  تفگ  نم  هب  وا ، يودرا  هب 
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يوس هب  هفوک  زا  هک  ار  ینایهاپـس  رامآ  دیفم  خیـش  یلو  ( 1) .نوُزف رفن  کی  هنو  دوب  مک  رفن  کـی  هَن  ددـع  نآ  زا  مدرمـش ; دورو  زا 
فرظ رد  هک  تفگ  ساّبع  نبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما : دیوگ یمو  دنک  یم  رکذ  رفن  دصششو  رازه  شش  دنتفاتـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

قیقحت نایهاپـس  رامآ  زا  نوچ  هک  دیوگ  یم  سابع  نباو  .دنـشک  یم  ار  ریبزو  هحلطو  دنیآ  یم  وا  يوس  هب  هدـش  دای  دادـعت  زور  ود 
یسوم وبا  رمث  یب  شالت  ( 2) .دنرفن دصششو  رازه  شش  هک  دنتفگ  درک 

خر يا  هنتف  يدوز  هب  هک  ما  هدینش  ربمایپ  زا  تفگو : درک  مدرمو  راّمع  هب  ورو  تفشآرب  تخس  هفوک  عضو  ینوگرگد  زا  یسوم  وبا 
.تسا هدرک  مارح  رگیدکی  هب  ار  ام  لامو  نوخ  دنوادخو  دنا ، هراوس  زا  رتهب  ود  رهو  هداتسیا  زا  رتهب  هتسشن  نآ  رد  هک  دهد  یم 

--------------------------
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ص 157. لمج ،  . 2

هحفص 428 -------------------------- 

رد ( 1) .نارگید هن  تسوت  مایق  زا  رتهب  وت  دوعقو  هدرک  دـصق  ار  وت  ادـخ  ربمایپ  يرآ  : تفگ تشاد ، هک  يرگـشاخرپ  حور  اـب  راّـمع ،
ار یثیدح  نینچ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  مینک  یم  ضرف  .درک  لمأت  هدش  دای  ثیدح  هراب  رد  یمک  دـیاب  اجنیا 

بـسک يارب  هک  یهورگ  زواـجت  زا  يریگولج  اـیآ  تسا ؟ هدوب  لـمج  هثداـح  وا  دوصقم  هک  مولعم  اـجک  زا  یلو  تسا ، هدرک  ناـیب 
ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  تسا ؟ مئاق  زا  رتهب  نآ  رد  دـعاق  هک  تسا  يا  هتتف  دـندیرب  رـس  دنفـسوگ  دـننام  ار  رفن  دـص  راهچ  تردـق 

هلآو هیلع  هللا  یلص  )
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نیا هب  رظان  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ثیدـح  ارچ  .نامثع  لتق  اـت  هفیقـس  زا  تسا ; هداد  خر  يرایـسب  ياـه  هثداـح  ملـسو )
نآ زا  یخرب  هک  دـید  میهاوـخ  مینارذـگب  رظن  زا  ار  يرجه  ات 35  ياـهلاس 11 ثداوحو  مینزب  قرو  ار  خـیرات  رگا  دـشابن ؟ ثداوح 

هفیلخ نارود  ثداوح  تشذـگ ؟ یگداـس  هب  هریون  نب  کـلام  خـلت  هثداـح  زا  ناوت  یم  رگم  .تسا  هدوب  زیگنا  فسا  رایـسب  ثداوح 
هیواـعم تفـالخ  نارود  هب  رظاـن  ثیدـح  نیا  ارچ  ؟ درک شومارف  دوـش  یم  رگم  ناـحلاص ، دـیعبتو  متـشو  برـض  هلمج  زا  ار ، مّوـس 

نآ زاو  تفرگ  هدـیدان  ار  اهنآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هک  دراد  یتامکحم  مالـسا  ًالوصا  هوالع ، هب  دـشابن ؟ کـلملا  دـبعو  ناورمو 
هک تسا  یمالـسا  هفیظو  کی  راصناو  نیرجاهم  بناج  زا  بختنم  ای  صوصنم  هفیلخ  تعاطا.تسا  رمألا  ولوا  زا  تعاطا  لصا  هلمج 

ار ترضح  نآ  نامرف  اریز  تخانش ، یم  رما » ّیلو   » ناونع هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما زین  یسوم  وباو  دنا  هدراذگ  هّحـص  نآ  رب  ناگمه 
یم ماجنا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلاو  ناونع  هب  داد  یم  ماجنا  يراک  ره  سپ  نآ  زا  دنام و  یقاب  هفوک  يرادناتـسا  تسپ  ردو  تفریذـپ 
داد یم  رارق  زیواتـسد  ار  یلمُجم  ثیدـح  ( ْمُْکنِم ِْرمَـألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأَو  َهّللا  اوُعیِطَأ  :) هیآ ربارب  رد  دـیابن  تروص  نیا  رد  .داد 

.دیزرویم تفلاخم  ینآرق  ّصن  ابو 

--------------------------
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هحفص 429 -------------------------- 

يرادناتسا ماقم  زا  یسوم  وبا  لزع 

لوزعم دوخ  ماقم  زا  ار  یـسوموبا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اهـششوک ، مامت  ندنام  رمث  یبو  ددعتم  ناگدـنیامن  مازعا 
هتشون يو  هب  هدرک ، مامت  وا  رب  ار  تّجح  يا  همان  ّیط  رد  زین  ًالبق  ترضح  نآ  .دراد 
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ار وت  امو  .ینک  يراکمه  وا  اب  دیاب  اذل  دزاس ، هناور  ام  بناج  هب  ار  ناناملسم  وت  کمک  هب  هک  مدرک  مازعا  ار  هبتع  نب  مشاه  نم  : دوب
رادناتسا يأرو  رّکفت  رییغت  رد  اهتیصخش  مازعاو  اه  همان  ریثأت  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .یـشاب  قح  روای  هک  میدرامگ  ماقم  نیا  هب 

لوزعم تیالو  ماقم  زا  ار  وا  ًامسرو  تشون  یسوم  وبا  هب  زین  يا  همان  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ترـضح  مازعا  اب  هارمه  دیدرگ ، سویأم 
لَعْجَی َْمل  يذـّلا  ِْرمَألا  اَذـه  ْنَع  َبُْزعَت  ْنَأ  يَرَأ  ُْتنُک  ْدَـقَف  : » تسا نینچ  ماما  همان  نتم  .درامگ  يو  ياـج  هب  ار  بعک  نب  هظرقو  درک 

ًاِیلاو ْبعَک  َْنب  َهَظُْرق  ُْتثََعب  َساّنلا َو  ِنارِْفنَتْـسَی  رِـسای  َْنب  َراّمَع  ِّیلَع َو  َْنب  َنَسَْحلا  ُْتثََعب  ْدَـق  يِْرمَأ َو  ِّدَر  ْنِم  َکُعَنْمَیَـس  ًابیِـصَن  ُْهنِم  ََکل 
نآ رد  وت  يارب  ادخ  هک  یماقم   ; يورب رانک  ماقم  نیا  زا  هک  منیب  یم  تحلـصم  نینچ  ًاروُحْدَـم .» ًامُومْذَـم  انَلَمَع  ْلِزَتْعاَف  ِرْـصِْملا  یَلَع 

ار مدرم  ات  مدرک  مازعا  ار  رـسای  راّمعو  یلع  نب  نسح  نم  .دراد  یم  زاـب  ارم  وت  تفلاـخم  دـمایپ  زا  ادـخو  .تسا  هدادـن  رارق  یبیـصن 
هدنارو هدیهوکن  هک  یلاحر  د  ورب ، رانک  ام  يرازگراک  زا  .مداد  رارق  رهش  یلاو  ار  بعک  نب  هظرقو  دنراد  لیـسگ  ام  هب  کمک  يارب 

مازعا هفوک  هب  زین  راب  نیا  وا  دوخ  تساوخرد  هب  هک  رتشا ، کلام  هک  تشذگن  يزیچو  دش  رشتنم  رهش  رد  همان  نومضم  .یتسه  هدش 
كرت ار  هفوک  تماقا ، بش  کی  زا  سپ  یـسوم ، وباو  داد  رارق  دـیدج  رادناتـسا  رایتخا  ردو  تفرگ  لیوحت  ار  هرامالا  راد  دوب  هدـش 

(1) .تفگ

--------------------------
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هحفص هحفص 430 --------------------------  -------------------------- 
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431

مهن لصف 

مهن لصف 

هرصب يوس  هب  راق  يذ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما تکرح 

نافلاخم بیدأت  رب  عطاق  میمـصت  هک  دوب  راـق  يذ  ردو  دـش  هاـگآ  ناـثکان  نینوخ  ياـتدوک  زا  هک  دوب  هذـبر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
بجومو دروآ  دـیدپ  هفوک  مدرمر  یناجیهو د  روش  هفوک ، هب  راّمعو  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما  دـننام  ییاهتیـصخش  مازعا  .تفرگ 

يذ هقطنم  رتشیب  یمزر  تردق  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع سپ ، .دنباتشب  راق  يذ  رد  ( مالسلا هیلع   ) ماما هاگودرا  يوس  هب  یهورگ  هک  دش 
رد ییورایور  زا  شیپ  تساوخ  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نوچمه  ترضح ، نآ  .تفگ  كرت  هرصب  مزع  هب  ار  راق 

نارـس يارب  يا  هناگادـج  ياه  همان  ور ، نیا  زا  .دوب  راکـشآ  نانآ  رب  تقیقح  دـنچره  دـنک ; مامت  نافلاخم  رب  ار  تّجح  دربن  نادـیم 
لاملا تیبو  هرامالا  راد  نانابهگن  راتـشکو  درک  موکحم  ار  نانآ  لمع  همان  هس  ره  ردو  داتـسرف  هشیاـعو ، ریبزو  هحلط  ینعی  نیثکاـن ،

شهوکن ًادیدش  ار  نانآ  دندوب  هتـشاد  اور  فینح  نب  نامثع  هب  تبـسن  هک  یمتـس  ببـس  هب  داد و  رارق  داقتنا  دروم  تخـس  ار  هرـصب 
همانو مدرک  تاقالم  هحلط  اب  تسخن  دیوگ : یم  وا  .داتسرف  ناحوص  نب  هعصعص  هلیـسو  هب  ار  همان  هس  ره  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دومن 
ناشن فاطعنا  تسا  هدروآ  راشف  یلع  رب  گنج  هک  نونکا  ایآ  هک  تفگ  همان  ندناوخ  زا  سپ  يو  .مداد  وا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

هنتف ییاـپرب  رد  ار  وا  یلو  مداد ، وا  هـب  ار  هشیاـع  هماـن  سپـس.متفای  هـحلط  زا  رتـمرن  ار  واو  مدرک  تاـقالم  ریبز  اـب  سپـس  دـهد ؟ یم 
نم : تفگ يو  .متفای  نارگید  زا  رت  هدامآ  گنجو 

هحفص 432 -------------------------- 

مایق نامثع  یهاوخنوخ  هب 
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دوش هرـصب  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنآ  زا  شیپ  : دیوگ یم  هعـصعص  .داد  مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هبو  ما  هدرک 
يرگید هتساوخ  وت  اب  گنج  زج  هک  مدید  ار  یهورگ  : متفگ.تسا ربخ  هچ  رـس  تشپ  رد  هک  دیـسرپ  نم  زا  وا  .مدیـسر  وا  روضح  هب 

وا هبو  تساوخ  ار  ساّبع  نبا  دـش ، هاگآ  نارـس  یعطق  میمـصت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  ( 1) .ناعتـسُْملاُهّللاو دومرف : ماما  .دنرادن 
درک تاقالم  هحلط  اب  یتقو  يو  .نک  جاجتحا  نانآ  اب  مراد  ناشندرگ  رب  هک  یتعیب  ّقح  ببـس  هبو  نک  تاقالم  رفن  هس  نیا  اب  تفگ :
نم تفگ : سابع  نبا  .دوب  مرـس  رب  ریـشمش  هک  یلاح  رد  مدرک  تعیب  نم  : تفگ ساّبع  نبا  خساپ  رد  دـش ، ماما  اب  وا  تعیب  روآ  دایو 

تعیب وت  اب  وا  یهاوخ  یم  رگا  هک  تفگ  وت  هب  یلع  تعیب ، تقو  رد  هک  هناشن  نیا  هب  يدرک ; تعیب  يدازآ  لامک  اب  هک  مدـید  ار  وت 
اب یهورگ  ماگنه  نآ  رد  یلو  تفگ ، ار  نخـس  نیا  یلع  هک  تسا  تسرد  : تفگ هحلط.ینک  یم  تعیب  وا  اـب  وت  هک  یتفگ  وتو  دـنک 

ظفح ناهاوخ  وت  ّمع  رـسپ  رگا  میتسه و  نامثع  نوخ  ناهاوخ  اـم  دوزفا : هاـگنآ  ...دوبن  تفلاـخم  ناـکما  ارمو  دـندوب  هدرک  تعیب  وا 
ره اروشو  دریگ  رارق  اروش  رایتخا  رد  تفالخ  ات  دـنک  علخ  تفالخ  زا  ار  دوخو  دـهد  لیوحتار  نامثع  نالتاق  تسا  ناناملـسم  نوخ 
دز الاب  ار  هدرپو  درمش  تمینغ  ار  تصرف  ساّبع  نبا  .تسا  ریشمش  وا  هب  ام  هیده  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دنک  باختنا  تساوخ  ار  هک 

هب بآ  ندناسر  زاو  يدرک  هرصاحم  مامت  زور  هد  ار  نامثع  وت  هک  يراد  رطاخ  هب  تفگو :
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تقفاوم وت  دـناسرب  نامثع  هناـخ  نورد  هب  بآ  یهد  هزاـج  هک ا  درک  هرکاذـم  وت  اـب  یلع  هک  هاـگ  نآو  يدـش  عناـم  وا  هناـخ  نورد 
قباوس هک  یسک  اب  مدرم  هاگ  نآو  دنتشک  ار  واو  دندش  وا  هناخ  دراو  دندرک  هدهاشم  ار  یتمواقم  نینچ  نایرـصم  هک  یتقوو  يدرکن 

.دـیدرک تعیب  رابجاو  هارکا  نودـب  زین  ریبزو  وتو  دـندرک  تعیب  تشاد  ربمایپ  اـب  یکیدزن  يدـنواشیوخو  نشور  لـئاضفو  ناـشخرد 
، يدوب مارآو  تکاس  نیشیپ  هفیلخ  هس  تفالخ  رد  وت  اتفگش ! .دیتسکش  ار  نآ  نونکا 

--------------------------

ص 167. لمجلا ،  . 1

هحفص 433 -------------------------- 

نالتاق دیاب  ییوگ  یم  هکنیا  .تسین  اه  امـش  زا  رتمک  یلع  دنگوس ، ادخ  هب  .يدـش  هدـنک  دوخ  ياج  زا  دیـسر  هک  یلع  هب  تبون  اّما 
رد هک  هحلط ، ماگنه  نیا  رد  .دسرت  یمن  ریشمش  زا  یلع  هک  یناد  یم  زینو  یـسانش ، یم  رتهب  ار  وا  نالتاق  وت  دهد ، لیوحت  ار  نامثع 

.رادرب تسد  اه  هلداجم  نیا  زا  ساّبع ، نبا  تفگو : داد  همتاخ  ار  هرکاذـم  دوب ، هدـش  سابع  نبا  دـنمورین  قطنم  هدنمرـش  دوخ  ریمض 
داد روتسد  نم  هب  ترضح  نآ  .مدش  روآ  دای  ار  هرکاذم  هجیتنو  متفاتـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوس  هب  ًاروف  نم  دیوگ : یم  ساّبع  نبا 
راک نیا  هب  یلو  يا ، هدشن  رومأم  راک  نیا  هب  زگره  وتو  تسین  نانز  نأش  یـشک  رگـشل  : میوگب وا  هبو  منک  هرکاذـم  زین  هشیاع  اب  هک 
نوخ يدوشگ و  ار  ردو  يدرک  نوریب  ار  نارازگراکو  یتشک  ار  ناناملـسمو  يدمآ  هرـصب  يوس  هب  نارگید  اب  هارمهو  يدرک  مادـقا 

هب ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  ساّبع  نبا  .يدوب  نامثع  نانمـشد  نیرت  تخـس  زا  وت  هک  يآدوخ  هب  .يدرمـش  حابم  ار  ناناملـسم 
وگزاب هشیاع 
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تـسد رد  يزیچ  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  .تسا  هدـش  ّطلـسم  اهرهـش  رب  هک  دـشیدنا  یم  وت  يوـمع  رـسپ  تفگ : خـساپ  رد  وا  درک و 
هدرب رایـسب  جـنر  نآ  هار  ردو  تسا  مالـسا  رد  یقباوسو  تلیـضف  یلع  يارب  تفگ : ساّبع  نبا  .تسوا  زا  شیب  ام  راـیتخا  رد  تسوا ،
یـسک ربمایپ  باحـصا  نایم  رد  منک  یمن  نامگ  تفگ : ساّبع  نبا  .تسا  هدید  ناوارف  جنر  دـُحا  دربن  رد  زین  هحلط  : تفگ يو  .تسا 

تاـماقم نیا ، زا  ریغ  یلع  : تفگو دـش  دراو  فاـصنا  رد  زا  هشیاـع  ماـگنه  نیا  رد  .دـشاب  هدیـشک  جـنر  مالـسا  هار  رد  یلع  زا  شیب 
خـساپ رد  وا  .نک  باـنتجا  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  زا  ادـخ  هب  ار  وـت  تفگو : درک  هدافتـسا  تصرف  زا  ساـّبع  نبا  .دراد  زین  يرگید 

ّما قطنم  یتسـس  زا  دـیوگ : یم  ساّبع  نبا  .دنـشکب  ار  دوخ  وا  ناراـیو  یلع  هک  دوش  یم  هتخیر  يا  هظحل  اـت  ناناملـسم  نوخ  تفگ :
كرت ار  وا  رضحم  سپس.دنزیر  یم  ار  دوخ  نوخ  هار  نیا  رد  هک  دنتـسه  یتریـصب  اب  دارفا  یلع  هارمه  متفگو : مدرک  مّسبت  نینمؤملا 

.درک

هحفص 434 -------------------------- 

تاقالم اهنت  ار  وا  رودـقملا  یتحو  منک  وگتفگ  زین  ریب  زاب  هک  دوب  هدرک  شرافـس  نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـیوگ : یم  ساـّبع  نبا 
ار وا  مّوس  راب.متفاین  اهنت  ار  وا  یلو  مدرک ، هعجارم  هراب  ود  مبایب  اهنت  ار  وا  هکنیا  يارب  نم.دشابن  اجنآ  رد  هّللا  دبع  يو  دنزرفو  میامن 

.متفرگ تسد  هب  ار  نخـس  هتـشر  نم  .دوش  دراو  دهدن  هزاجا  يدـحا  هب  هک  تساوخ  شحرـش »  » مان هب  دوخ  مداخ  زا  واو  مدـید  اهنت 
وا مداخ  یتقو  .مدرک  مار  ار  وا  جیردت  هب  یلو  متفای  نیگمشخ  ار  وا  ادتبا 
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يارب ریبز  دنزرف  .مدرک  عطق  ار  دوخ  نخـس  نم  دش  سلجم  دراو  وا  نوچو  درک  ربخ  ار  وا  دنزرف  ًاروف  دش  هاگآ  نم  نانخـس  ریثأت  زا 
ردـپ ندرگ  رب  هفیلخ  نوـخ  : متفگ خـساپ  رد  نم  .درک  ناوـنع  ار  نینمؤـملا  ّما  تقفاوـمو  هفیلخ  نوـخ  شردـپ  ماـیق  ّتیناّـقح  تاـبثا 

شا هناخ  زا  ار  وا  .تسین  وا  هار  يراوتسا  رب  لیلد  مه  نینمؤملا  ّما  تقفاوم  .تسا  هدرکن  کمک  ار  وا  لقاال  ای  هتشک  ار  وا  ای  تسوت ;
«. دننز گناب  وت  رب  بأوح  نیمزرس  ناگـس  هک  دسرب  يزور  ادابم  هشیاع ! :» دوب هتفگ  وا  هب  مرکا  لوسر  هک  یلاحر  د  دیدروآ ، نوریب 

.یتسه یلع  هّمع  رسپو  بلاطوبا  رهاوخ  هّیفص  دنزرف  وت  .میدرمـش  یم  مشاه  ینب  زا  ار  وت  ام  ادخ ، هب  دنگوس  : متفگ ریبز  هب  ماجنارس 
هدافتسا هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانخس  زا  یلو  ( 1) .درک عطق  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  دش  گرزب  هّللا  دبع  تدنزرف  نوچ 
هرکاذـمو تاقالم  ریبز  اب  طقف  هک  دوب  هداد  روتـسد  ساـبع  نبا  هب  ور  نیا  زا  دوب و  سویأـم  ًـالماک  هحلط  داـشرا  زا  يو  هک  دوش  یم 

َکَّنِإَف َهَْحلَط  َّنَیَْقَلت  ال  : » دروم نیا  رد  ماما  غیلب  مالک  کنیا  .تسا  هدوب  ساّبع  نبا  مّود  تیرومأم  هب  طوبرم  روتـسد  نیا  دیاشو  دـنک 
َِکلاخ ُنبا  ُلوُقَی  َُهل  ْلُقَف  ًهَکیِرَع  ُنَْیلَأ  ُهَّنِإَف  َْرَیبُّزلا  ِْقلَأ  ْنِکل  َو  ُلُولَّذـلا ! َوُه  ُلوُقَی  َْبعَّصلا َو  ُبَکرَی  ُهَنْرَق ، ًاِصقاع  ِرْوَّثلاَک  ُهْدَْـجت  ُهَْقَلت  ْنِإ 

ینَْتفَرع

--------------------------

.167 _ 170 ص ، لمجلا ،  . 1

هحفص 435 -------------------------- 

تفای یهاوخ  يواگ  نوچ  ار  وا  ینک  شتاقالم  رگا  اریز  نکم ، تاقالم  هحلط  اـب  ( 1 ( »؟ اَدب اّمِم  ادَع  امَف.ِقارِْعلِاب  ِینَترَْکنَأَو  ِزاجِحلاب 
راوس شکرس  بکرم  رب  وا  .دشاب  هدیچیپ  شیاهشوگ  رود  هب  شیاهخاش  هک 
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رد ارم  : دـیوگ یم  وت  ییاد  رـسپ  هک  وگب  وا  هبو  تسا  رتـمرن  هک  نک  تاـقالم  ریبز  اـب  هکلب  تسا ! راومهو  مار  دـیوگ  یمو  دوش  یم 
ورمع نب  عاقعق  مازعا  تشادزاب ؟ تسخن  تخانش  زا  ار  وت  زیچ  هچ  .يدرک  راکنا  قارع  ردو  یتخانش  زاجح 

مارتحا زا  دوخ  هلیبق  نایم  ردو  تشاد  تنوکس  هفوک  رد  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  فورعم  یباحص  ورمع ، نب  عاقعق 
، نارـس اب  ار  وا  هرکاذـم  نتم.دـنک  تاقالم  نیثکان  نارـس  اب  هک  دـش  رومأم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روتـسد  هب  وا  .دوب  رادروخرب  یـصاخ 

حلص يارب  ار  نانآو  دنک  فّرصت  ناثکان  رکف  رد  تسناوت  یّصاخ  قطنم  اب  وا  .دنا  هدروآ  لماک »  » رد يرزجو  دوخ  خیرات  رد  يربط 
هیلع  ) ماما تخاس ، هاگآ  هرکاذـم  هجیتن  زا  ار  واو  تشگزاب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع يوس  هب  یتقو  .دزاـس  هداـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـب 

نآ رظن  زا  ات  دندمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگودرا  هب  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  ( 2) .دش بّجعتم  نانآ  شمرن  زا  مالسلا )
نایم رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هرـصب ، هب  نانآ  تشگزاب  زا  سپ  .دنوش  هاگآ  دندوب  هتـسویپ  ماما  هب  هک  دوخ  یفوک  نارداربو  ترـضح 

زین هشیاعو  ریبزو  هحلط  .دمآ  دورف  هیواز »  » مان هب  یّلحم  ردو  درک  تکرح  هقطنم  نآ  زا  سپسو  تخادرپ  ینارنخس  هب  دوخ  نازابرس 
ماما هاپـس  يور  رد  ور  دندمآ و  دورف  دـش  دایز  نب  هّللا  دـیبع  رـصق  ّلحم  اهدـعب  هک  يا  هقطنم  ردو  دـندرک  تکرح  دوخ  هاگیاج  زا 

زا ار  نایغای  هلئسم  ات  درک  یم  مازعا  ار  يدارفا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  مکاح  رکـشل  ود  ره  رب  شمارآ  .دنتفرگ  رارق  مالـسلا ) هیلع  )
رب رگا  هک  داتسرف  مایپ  یتح.دنک  لح  هرکاذم  قیرط 
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هب هک  یلوق 

--------------------------

هبطخ 31. هغالبلا ، جهن   . 1

ص 229. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  خیرات   . 2

هحفص 436 -------------------------- 

دهاوخن لح  یـسایس  تارکاذم  قیرط  زا  لکـشم  هک  داد  یم  ناشن  نئارق  یلو  .دنزادرپب  راکفا  لدابت  هب  دنتـسه  یقاب  دنا  هداد  عاقعق 
نمشد يورین  زا  نتساک  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسایس  .تفرگ  هرهب  حالس  زا  دیاب  هنتف  عفر  ياربو  دش 

رد نامثع  هناخ  هرـصاحم  ماگنه  هب  .تشاد  مالک  ذوفن  زین  زواجم  لـیابق  رد  دوب  دوخ  هلیبق  سیئر  هکنآ  رب  هوـالع  کـلام  نب  فنحا 
( مالسلا هیلع   ) ماما رفن  ود  ره  درک و  تعیب  دیاب  یـسک  هچ  اب  نامثع  زا  سپ  هک  دوب  هدیـسرپ  ریبز  هحلط و  زا  ماّیا  نآ  ردو  دوب  هنیدم 

هرـصب هبو  درک  تعیب  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما اـب  دـید  هتـشک  ار  ناـمثعو  تشگزاـب  جـح  رفـس  زا  فـنحا  یتـقو  .دـندوب  هدرک  نـییعت  ار 
ار نانآ  هک  دـش  توعد  هشیاع  فرط  زا  یتقو  .دـنام  تفگـش  رد  دـش  هاگآ  ریبزو  هحلط  نتـسکش  نامیپ  زا  هک  یماگنهو  .تشگزاب 

دربن دراو  ربمایپ  ّمع  رـسپ  اب  زگرهو  ما  هدرک  تعیب  یلع  اب  رفن  ود  نآ  بیوصت  هب  نم  تفگو : درک  در  ار  ناشتـساوخرد  دـنک  يراـی 
رگا هک  دـنیوگ  یم  نم  هلیبق  تفگو : دیـسر  ( مالـسلا هیلع   ) ماما روضح  هب  ور ، نیا  زا  .مریگ  یم  ار  یفرط  یب  بناج  یلو  موش ، یمن 

.دیـسرت دیابن  نم  ِلثم  زا  :» تفگ وا  خـساپ  رد  ( مالـسلا هیلع   ) ماما.دریگ یم  تراسا  هب  ار  نانزو  دـشک  یم  ار  نادرم  دوش  زوریپ  یلع 
نیا ندینـش  اب  فنحا  دنناملـسم » هورگ  نیا  هک  یلاح  رد  دـنزرو ، رفکو  دـننک  مالـسا  هب  تشپ  هک  تساور  یناسک  هراب  رد  راک  نیا 

درک مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  ور  هلمج 
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هیلع  ) ماـما .مزاـس  فرطرب  وـت  زا  ار  نز  ریـشمش  رازه  هد  ّرـش  اـی  منک  دربـن  وـت  باـکر  رد  اـی  .نیزگرب  ار  راـک  ود  زا  یکی  تفگو :
رواـجم لـیابقو  دوخ  هلیبـق  رد  هک  يذوفن  وترپ  رد  فنحا  .ینک  لـمع  يا  هداد  هک  یفرط  یب  هدـعو  هب  هک  رتـهب  هچ  دومرف : ( مالـسلا

دراو ترـضح  نآ  اب  تعیب  رد  زا  ناـنآ  همه  دـش ، زوریپ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع یتقو.تشادزاـب  دربن  رد  تکرـش  زا  ار  ناـگمه  تشاد ،
دنک یم  تاقالم  ریبزو  هحلط  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتسویپ  وا  هبو  دندش 

نارس اب  رگشل  ود  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما يرجه ، لاس 36  یناثلا  يدامج  رد 

هحفص 437 -------------------------- 

( مالسلا هیلع   ) ماما .دروخ  یم  مه  هب  ناشنابسا  ياهـشوگ  هک  دندش  کیدزن  مه  هب  يا  هزادنا  هب  فرط  ود  رهو  درک  تاقالم  نیثکان 
، دیا هدرک  هدامآ  هراوسو  هدایپ  ياوقو  هحلسا  هک  امش  مالسلا :) هیلع  ) ماما تفگ : نخس  ریز  حرـش  هب  ریبز  اب  سپـسو  هحلط  اب  تسخن 

هتـشر هک  دیـشابن  ینز  نوچمهو  دیزیهرپب  ادخ  تفلاخم  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دیروایب ، دیراد  زین  يرذعو  لیلد  راک  نیا  يارب  رگا 
ایآ دیدرمـش ؟ یمن  مرتحم  ارم  نوخ  زین  امـشو  مدرمـش  یمن  مارح  ار  امـش  نوخو  مدوبن  امـش  ردارب  نم  ایآ  .درک  هبنپ  ار  دوخ  ياـه 

(: مالـسلا هیلع   ) ماما .يدرک  کیرحت  نامثع  نتـشک  رب  ار  مدرم  وت  هحلط : دیرامـش ؟ یم  لالح  ارم  نوخ  نونکا  هک  ما  هدرک  يراـک 
راکـشآ ناگمه  رب  قح  ماگنه  نآو  دـناسر  یم  ناشلامعا  يازـس  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  ینّیعم  زور  رد  ما  هدرک  يراـک  نینچ  نم  رگا 

ربمایپ رسمه  وت  .دنک  تنعل  ار  نامثع  نالتاق  ادخ  ؟ یبلط یم  ار  نامثع  نوخ  ایآ  هحلط ، يا  وت  .دش  دهاوخ 
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تعیب هحلط : يا ؟ هدرکن  تعیب  نم  اب  ایآ  .يا  هدـناشن  هناخ  رد  ار  دوخ  رـسمه  هک  یلاح  رد  ینک ، دربن  وا  هیاـس  رد  هک  يا  هدروآ  ار 
يارب ار  وت  نم  ریبز : تسیچ ؟ یشکرس  نیا  ّتلع  تفگو : درک  ریبز  هب  ور  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپس  .دوب  مرـس  رب  ریـشمش  اّما  مدرک ،
نییعت يارب  يرفن  شش  ياروش  رد  ریبز  ( !؟ متسین راک  نیا  هتسیاش  نم  ایآ  مالسلا :) هیلع   ) ماما .مناد  یمن  دوخ  زا  رت  هتسیاش  راک  نیا 
ییادـج ام  نایمو  دـش  گرزب  هّللا  دـبع  تدـنزرف  هکنیا  ات  میدرمـش  یم  بلّطملا  دـبع  زا  ار  وت  اـم  داد .) یلع  هب  ار  دوخ  يأر  هفیلخ 

هللا یلـص   ) مرکا لوسر  درک ؟ یم  روبع  منغ  ینب  هلیبق  زا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  ار  يزور  يراد  رطاخ  هب  ایآ  .دنکفا 
دراد یمن  رب  تسد  دوـخ  یخوـش  زا  یلع  هک  یتـفگ  ربماـیپ  هب  وـت  .مدـیدنخ  زین  نمو  دـیدنخو  تسیرگن  نم  هب  ملـسو ) هـلآو  هـیلع 

.یتسه رگمتس  لاح  نآ  ردو  یگنج  یم  وا  اب  ریبز  يا  وت  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : وت  هب  ربمایپو 

هحفص 438 -------------------------- 

ریبز .منک  یمن  دربن  وت  اب  هک  دنگوس  ادـخ  هب  .مدـمآ  یمن  هار  نیا  هب  زگره  متـشاد  رطاخ  هب  ار  ارجام  نیا  رگاو  تسا  حیحـص  ریبز :
ردپ میمصت  زا  هّللا  دبع  یتقو  .تفگ  وا  هب  ار  نایرجو  تشگزاب  هشیاع  يوس  هبو  تفرگ  رارق  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  ریثأت  تحت 

يا و هدروآ  درگ  اجنیا  رد  ار  هورگ  ود  نیا  تفگو : تساخرب  وا  تتامـش  هب  شیوخ ، میمـصت  زا  وا  ندـینادرگزاب  يارب  دـش ، هاـگآ 
هب ؟ يور یمو  هدرک  اهر  ار  رگید  فرط  تسا  هدش  دنمورین  فرط  کی  هک  نونکا 
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.دنـشک یم  شود  هب  ینادرمناوج  ار  اهنآ  هک  یناد  یم  اریز  یـسرت ، یم  تسا  هتـشارفارب  یلع  هک  ییاهریـشمش  زا  وت  دنگوس ، ادـخ 
ار یمالغ  هک  رتهب  هچ.تسا  هراّفک  نآ  جالع  : تفگ هّللا  دـبع  منک ؟ هچ  نونکا  .منکن  دربن  یلع  اب  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  : تفگ ریبز 

نیا زا  .ینک  دازآ 

هحفص 439 -------------------------- 

زا یثیدـح  يروآ  دای  اب  وا  .تسا  ثداوح  هب  ریبز  یحطـس  شرگن  زا  یکاح  ناـیرج  نیا  .درکدازآ  ار  لوحکم  دوخ  مـالغ  ریبز  ور ،
نخـس دوخ  دنزرف  کیرحت  اب  سپـس  دـنکن ، دربن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  هک  دروخ  یم  دـنگوس  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
یماظن دروخرب  هک  دـهد  یم  یهاوگ  عاضوا  .دراذـگ  یم  اـپ  ریز  هراّـفک  تخادرپ  اـب  ار  دوخ  دـنگوسو  دریگ  یم  هدـیدان  ار  ربماـیپ 

یم یگدنز  يا  هلیبق  تروص  هب  مدرم  هک  یقطانم  رد  .دـنزادرپب  دوخ  ياهورین  تیوقت  هب  هک  دـندش  نآ  رب  ناثکان  اذـل  .تسا  یعطق 
هب یتیـصخش  هرـصب  فارطا  لیابق  نایم  رد  .تسا  شریذـپ  دروم  قلطم  تروص  هب  وا  تسا و  هلیبق  سیئر  تسد  رد  روما  مامز  دـننک 

ناثکان مچرپ  ریز  هب  رفن  رازه  شـش  زا  زواجتمو  دیـشخب  یم  نانآ  هب  یمیظع  تردـق  ناثکان  هورگ  هب  وا  نتـسویپ  هک  دوب  فنحا  مان 
هب وا  .تسین  سوهو  اوه  زج  نانآ  اب  يراکمه  هک  تفایرد  يرایـشوه  اـب  فنحا  یلو  .درک  یم  نوزفا  ار  ناـنآ  رامـشو  دـمآ  یم  رد 

هـضبقو مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندز  رانکو  یبلط  تردـق  زج  رما  تقیقحو  تسین  شیب  يا  هناـهب  ناـمثع  نوخ  هک  درک  كرد  ینـشور 
زا رفن  رازه  شش  نتسویپ  زاو  دیزگ  تلزع  مالسلا ،) هیلع   ) ماما بیوصت  هب  ور ، نیا  زا  .تسین  رگید  زیچ  تفالخ  ندرک 
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وا زا  .دـش  مامت  نارگ  رایـسب  ناثکان  يارب  فنحا  يریگ  هراـنک  .درک  يریگولج  ناـثکان  فوفـص  هب  فارطا  لـیابقو  دوخ  هلیبق  دارفا 
فوفص هب  نتسویپ  زا  زین  وا  دنداتـسرف ، مایپ  وا  يارب  نوچ  یلو  دندوب  هتخود  روس ، نب  بعک  هرـصب ، یـضاق  هب  دیما  مشچ  هتـشذگ ،

، دننک هرکاذم  وا  اب  کیدزن  زاو  دنورب  وا  تاقالم  هب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دـندرک  هدـهاشم  ار  وا  عانتما  یتقو  .درک  يراددوخ  ناثکان 
يرتسا رب  هشیاع  .دورب  يو  تاقالم  هب  وا  ات  دـنوش  لّسوتم  هشیاع  هب  هک  دـنتفاین  نیا  زج  يا  هراچ  سپ  .دادـن  تاـقالم  هزاـجا  وا  یلو 

مدرم دزن  یماقمو  دوب  دْزَا  هلیبق  گرزب  هک  یـضاق ، هاگتماقا  هب  وا  .دـنتفرگ  ار  وا  بکرم  فارطا  هرـصب  مدرم  زا  یهورگو  دـش  راوس 
هک تسین  يزاین  تفگ : يو  .دیسرپ  وا  تلزع  ّتلع  زا  هشیاع  .دش  هداد  دورو  هزاجا  وا  هب  .تساوخ  دورو  هزاجاو  تفر  تشاد ، نمی 
هک دوب  ناگتشرف  وا  دوصقم  ) .دینیب یمن  امـش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ  نم  هک  زیخرب  مدنزرف ! تفگ : هشیاع  .موش  دراو  هنتف  نیا  رد  نم 

تقفاوم بیترت  نیدـبو  .تسا  رفیک  تخـس  وا  هک  مسرت ، یم  ادـخ  زا  نم  دوزفاو : دـندوب )! هدـمآ  ناثکان ، ینعی  نانمؤم ، تیامح  هب 
( مالسلا هیلع  ) یبتجم ماما  خساپو  ریبز  دنزرف  ینارنخس  .درک  بلج  ناثکان  اب  یهارمه  يارب  ار  هرصب  یضاق 

نسح ماما  ماگنه  نیا  رد  .دش  شخپ  ماما  نارای  نایم  رد  وا  نانخسو  تخادرپ  ینارنخـس  هب  ناثکان  هاپـس  شیارآ  زا  سپ  ریبز  دنزرف 
( مالسلا هیلع   ) ماما دنزرف  حدم  رد  ییاناوت  رعاش  سپـس  .تفگ  خساپ  ریبز  دنزرف  نانخـس  هب  يا  هبطخ  داریا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم

رعشو ( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  نانخس  .درک  کیرحت  ار  نارضاح  فطاوع  هک  دورس  يرعش 
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راکشآ نامثع  هب  تبسن  ار  هحلط  عضوم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  دنزرف  اریز  داتفا ، ّرثؤم  ناثکان  هاپـس  نایم  رد  رعاش 
.دناوخ قفانم  دندوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع وریپ  هک  ار  یلیابقو  تخادرپ  ینارنخس  هب  هحلط  ور ، نیا  زا  .تخاس 

هحفص 440 -------------------------- 

لیابق هب  وت  هحلط ! يا  تفگو : تساخرب  يدرم  ناهگان  .دمآ  نیگنس  رایسب  دندوب  هحلط  هاپـس  رد  هک  نانآ  ناگتـسبرب  هحلط  نانخس 
دننک ریگتسد  ار  وا  دنتساوخ  یم  ریبز  نایفارطا  .دنتسه  ام  زا  نانآو  نانآ  زا  ام  دنگوس ، ادخ  هب  یهد ؟ یم  شحف  نمیو  هعیبَرو  رَضُم 

نخـسو تساخرب  فوع  نب  دوسا  مان  هب  يرگید  صخـشو  تفاین  همتاخ  اج  نیمه  هب  نایرج  اّما  .دندرک  تعنامم  دسا  ینب  هلیبق  یلو 
، ساّسح طیارش  رد  مه  نآ  تسایـس ، لوصا  زا  یلو  دوب  گنج  درم  هحلط  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  یگمه  عیاقو  نیا  .درک  رارکت  ار  وا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  ینارنخس  .تشادن  یهاگآ 

دراو ریبزو  هحلط  دش : روآ  دای  نینچ  نآ  ردو  درک  داریا  يا  هبطخو  تساخرب  يزاس  تشونرس  طیارـش  نانچ  رد  مالـسلا ) هیلع  اما م(
اب سک  رهو  دندرک  توعد  نم  اب  تفلاخمو  دّرمت  هب  ار  نانآ  .دندوب  نم  تعیبو  تعاطا  رد  هرـصب  مدرم  هک  یلاح  رد  دندش ، هرـصب 
ار فینح  نب  نامثعو  دنتـشک  ار  لاملا  تیب  نانابهگنو  هّلبج  نب  میکُح  نانآ  هک  دـیناد  یم  یگمه  .دنتـشک  ار  وا  درک  تفلاخم  نانآ 

نانخس یتقو  .دنا  هداد  گنج  نالعا  تسا  هتفر  رانک  نانآ  هرهچ  زا  باقن  هک  نونکا  .دندنار  نوریب  هرـصب  زا  عینـش  یـسب  تروص  هب 
هزات حور  ماما  هاپس  رد  ترضح  نآ  حدم  رد  يرعش  ندناوخ  اب  فانم  نب  میکح  دیسر ، رخآ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
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وبا يا  ُعَمْـسَی  ِّقَْـحلا  َیلِإ  یعْدـُی  ْنَم  ُّلُـک  اـمَو  ًاـِمئان ***  َناـک  ْنَم  َتْـظَْقیَأ  نَـسَح  اـبَأ  تـسا : نـینچ  رعـش  نآ  تـیب  ود  .دـیمد  يا 
 *** هَهْجِو ِّلُک  ْنِم  َتیِطْعُأ  ٌءُْرما  َْتنَأَو  .دنک  یم  شوگ  دوش  یم  توعد  قح  هب  هک  سک  ره  هنو  يدرک ، رادیب  ار  ناگتفخ  ! نسحلا

یم دـهاوخب  سکره  هب  ادـخو  تسا ، هدـش  هداد  وت  هب  نآ  نیرتـهب  یلاـمک  ره  زا  هک  یتـسه  يدرم  وت  ُعَنْمَی  یِطُْعی َو  ُهّللاَو  اهَنِـساحَم 
.دنک یم  عنم  ایو  دشخب 

هحفص 441 -------------------------- 

زا یتقو  اّما  .دنهن  ندرگ  وا  تعاطا  هبو  دنرادرب  تسد  دوخ  تفلاخم  زا  هک  دـیاش  داد ، تلهم  زور  هس  ناثکان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ماما نانخس  یتقو  .داد  حرـش  ار  ناثکان  عیاجف  نآ  ردو  تخادرپ  يا  هباطخ  داریا  هب  دوخ  نارای  نایم  رد  دش ، سویأم  نانآ  تشگزاب 
یلص  ) ربمایپ تیب  لها  زا  ار  دوخ  حیحص  تخانش  هاتوک ، یتالمج  نمض  ردو  تساخرب  يدبع  داّدش  دیسر ، نایاپ  هب  مالـسلا ) هیلع  )
هانپ نامربمایپ  تیب  لها  هب  ام  دنتساخرب  تفلاخم  هب  نادناعمو  دندش  نوزف  ناراک  اطخ  یتقو  درک : وگزاب  نینچ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 

هب تسد  هک  تسا  مدرم  امـش  رب  .دش  نومنهر  تیادـه  هب  یهارمگ  زاو  دـینادرگ  زیزع  ار  ام  نانآ  هلیـسو  هب  ادـخ  هک  یناسک  ; میدرب
نیرخآ ( 1) .دنور ورف  تلالـض  بادرگ  رد  ات  دیراذگبو  دینک  اهر  دـنا  هدـیخرچ  پچو  تسار  هب  هک  ار  یناسکو  دـینزب  نانآ  نماد 

( مالسلا هیلع   ) ماما تّجح  مامتا 

: تفگو تفرگ  رارق  دوخ  نایهاپـس  فوفـص  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما يرجه  لاس 36  يالوُألا  يداـمج  مهد  هبنـشجنپ  زور  رد 
هب ار  ینآرق  هاگ  نآ  .مینک  مامت  هورگ  نیا  رب  راب  نیرخآ  يارب  ار  تّجح  ات  دینکم  باتش 
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هک وگب  ریبزو  هحلط  هبو  نک  توعد  نآرق  نیا  هب  ار  ناـنآو  ورب  نیثکاـن  نارـس  يوس  هب  نآرق  نیا  اـب  تفگو : داد  ساـّبع  نبا  تسد 
غارـس هب  تسخن  سابع  نبا  .دـشاب  رواد  امـشو  ام  نایم  ادـخ  باتک  نیا  هک  وگبو  دنتـسکش ؟ ار  نآ  ارچ  دـندرکن ؟ تعیب  نم  اب  رگم 

همکاحم هب  يزاینو  دوبن  يرایتخا  نم  تعیب  : تفگ ماـما  ماـیپ  خـساپ  رد  يو  .دـناسر  وا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـسو  تفر  ریبز 
ناهاوخ نم  : تفگ یتسکش ؟ ار  تعیب  ارچ  هک  دیوگ  یم  نانمؤمریما  تفگو : تفر  هحلط  يوس  هب  سابع  نبا  سپـس.مرادن  زین  نآرق 

ساّبع نبا  .متسه  نامثع  نوخ  ماقتنا 

--------------------------

.178 ص 179 _ لمجلا ،  . 1

هحفص 442 -------------------------- 

رتاـناوت وا  زا  اـمو  تسا  ناوتاـن  يدرف  وا  تفگ : هحلط  .تسا  رت  هتـسیاش  همه  زا  ناـبَا  شدـنزرف  وا  نوـخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  تفگ :
یضاق ار  رتش  مامزو  دوب  هتفرگ  رارق  يرتش  تشپ  رب  هک  دید  يا  هواجک  نایم  رد  ار  واو  تفر  هشیاع  يوس  هب  سابع  نبا  ًاتیاهن.میتسه 

نبا هب  هشیاـع  مشچ  یتـقو  .دـندوب  هدرک  هطاـحا  ار  وا  فارطا  هبـضو  دزا  هلیبـق  زا  يدارفاو  تشاد  تسد  رد  روس ، نب  بعک  هرـصب ،
ماما يوس  هب  ساّبع  نبا  .تسین  يرگید  زیچ  ریـشمش  زج  واو  ام  ناـیم  هک  وگب  یلع  هب  ورب  يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  تفگ : داـتفا  ساـّبع 

ریـشمش هضبق  هب  تسد  نشور  رذع  اب  ات  دـنک  تّجح  مامتا  هک  تساوخ  رگید  راب  ماما  .درک  وگزاب  ار  نایرجو  دـمآ  مالـسلا ) هیلع  )
عطق ار  وا  تسد  رگاو  دنک  توعد  نآ  هب  ار  نانآو  دربب  هورگ  نیا  يوس  هب  ار  نآرق  نیا  هک  امـش  زا  تسیک  ایآ  دومرف : راب  نیا  .دربب 

نآ دندرک 
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هیلع  ) ماما نانمؤم ، ریما  يا  نم ، تفگو : تساخرب  یناوج  دریگب ؟ نادـند  هب  ار  نآ  دـندیرب  ار  ود  ره  رگاو  دریگب  رگید  تسد  هب  ار 
هب ار  فحصم  ( مالسلا هیلع   ) ماما سپ.تفگن ، خساپ  ماما  هب  یسک  ناوج  نامه  زجو  درک  ادن  دوخ  نارای  نایم  رد  رگید  راب  مالـسلا )

.داب روادو  مکاح  امشو  ام  نایم  ، نایاپ هب  ات  زاغآ  زا  باتک ، نیا  هک  وگبو  رادب  هضرع  هورگ  نیا  رب  ار  نآرق  : تفگو داد  ناوج  نامه 
هب ار  ادخ  باتک  واو  دندرک  عطق  ار  وا  تسد  ود  ره  نانآ  .تفر  نمشد  يوس  هب  نآرق  اب  هارمهو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  هب  ناوج 
زاب فصولاعم ، .دومن  راکشآ  ار  ناثکان  دانعو  تخاس  یعطق  ار  دربن  نایرج  نیا  عوقو  ( 1) .درپس ناج  هک  يا  هظحل  ات  تفرگ  نادند 

زا تسد  دنزیرن  نوخ  ات  ریبزو  هحلط  هک  مناد  یم  نم  دومرف : هلمح  زا  شیپو  داد  ناشن  يراوگرزبو  تحامس  مالسلا ) هیلع   ) ماما مه 
ار یمخز.دینکن  بیقعتار  وا  درک  رارف  نانآ  زا  یسک  رگا  .دننک  زاغآ  نانآ  ات  دینکن  دربن  هب  زاغآ  امش  یلو  دنراد ، یمن  رب  دوخ  راک 

(2) .دیرواین رد  نت  زا  ار  نمشد  سابلو  دیشکن 

--------------------------

ص 520. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 243. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هحفص 443 -------------------------- 

مهد لصف 

مهد لصف 

لمج طوقسو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هاپس  ياهیروالد 

مازعا ابو  دـهدب  تلهم  نمـشد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هزادـنا  هب  هک  میرادـن  غارـس  ار  یـسک  ناهج  یماظن  ناهدـنامرف  نایم  رد 
اجنآ ات  دنک ، تسد  هب  تسد  حالطـصا  هبو  دـهد  جرخ  هب  هلـصوحو  ربص  دربن  ندرک  زاغآ  رد  نآرق ، يرواد  هب  توعدو  اهتّیـصخش 

زا .دوش  دنلب  وا  نارایو  ناصلخم  هوکشو  ضارتعا  يادص  هک 
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ار سابع  نبا  درک : نییعت  ریز  وحن  هب  ار  دوخ  ناهدـنامرفو  دزادرپب  دوخ  هاپـس  شیارآ  هب  هک  دـش  راچان  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما ور ، نآ 
يارب هاگ  نآ  .ماظن  هدایپ  ّلک  هدـنامرف  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  ماظن و  راوس  ّلک  هدـنامرف  ار  رـسای  راّمعو  هاپـس  همدـقم  ّلـک  هدـنامرف 
نّیعم ینارادمچرپ  ...و  سیقلا » دبع   » و رَکب » و« دْزَا » و« هعازُخ » و« هعاُضق » و« هدـنِک » و« نادْـمَه » و« جـحْذُم »  » لیابق ماظن  هدایپو  هراوس 

رفن رازه  هدزناش  هب  دندوب  هدش  دربن  هدامآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياول  تحت  هدایپو ، هراوس  زا  ّمعا  زور ، نآ  رد  هک  یناسک  رامآ  .درک 
ناثکان فرط  زا  هلمح  زاغآ  ( 1) .دسر یم 

هاگرکشل نمشد  فرط  زا  ریت  رابگر  ناهگان  دوب ، دوخ  نایهاپس  هب  یگنج  تاروتسد  نایب  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یلاح  رد 
ار واود  رک  تباصا  لیدب  نب  هّللا  دبع  دنزرف  هب  يریت  هلمج ، زا  .دنتشذگرد  ماما  نارای  زا  نت  دنچ  نآ  رثا  ربو  تفرگ  ارف  ار  ماما 

--------------------------

ص 172. لمجلا ،  . 1

هحفص 444 -------------------------- 

یکی ار  ام  نمشد  ات  میهد  ناشن  دوخ  زا  يرابدربو  ربص  دیاب  مه  زاب  ایآ  تفگو : دروآ  ماما  دزن  ار  دوخ  دنزرف  شعن  هّللا  دبع.تشک 
دش ببس  هّللا  دبع  نانخس  .يدرک  مامت  نانآ  رب  ار  تّجح  وت  دشاب ، تّجح  مامتا  فده  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  ؟ دشکب يرگید  زا  سپ 
ردو دش  راوس  تشاد  هارمه  هب  هک  ار  وا  رتسَاو  دیشوپ  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هرز  سپ.دوش ، دربن  هدامآ  ماما  هک 

ترـضح نآ  هراب  رد  يراعـشا  دوب  ماـما  ناراـی  نیرتیمیمـص  زا  هک  ( 1  ) هدابع نب  دعـس  نب  سیق  .داتـسیا  دوخ  ناراـی  فوفـص  ربارب 
: تسا نینچ  نآ  تیب  ود  هک  دورس  دوب  هتشارفارب  هک  یمچرپو 
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ًادَحَأ اهِْریَغ  ْنِم  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ ال  ُهتَْبیع ***  ُراْصنَألا  َِتناک  ْنَم  َّرَـض  ام  ًادَدَم  اَنل  ُلیِْربِج  ِِّیبَّنلا َو  َعَم  ِهب ***  ُّفَُحن  اّنُک  يِّذلا  ُءاوِّللا  اَذه 
رای زور  نآ  رد  لیئربجو  میدـمآ  یم  درگ  نآ  رود  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  یمچرپ  نامه  میا  هدرک  هطاحا  نآ  درِگ  هب  هک  یمچرپ 

مظنمو ریگمشچ  هاپس  .دشابن  يروایو  رای  نارگید  زا  وا  يارب  هک  درادنررـض  دنـشاب  وا  رادزار  راصنا  هک  سک  نآ  .دوب  ام  راکددمو 
هب ار  نآ  مامزو  دـندروآ  دربن  نادـیم  هب  دوب  وا  هواجک  لماح  هک  ار  هشیاـع  رتشو  تخادـنا  وپاـکت  هب  ار  ناـثکان  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

هدرک هطاحا  ار  لـمج  هّبـض  ینبو  دزا  هلیبق  زا  يدارفاو  تخیوآ  ندرگرب  یفحـصم  واو  دـنداد  روس ، نب  بعک  هرـصب ، یـضاق  تسد 
هحلطو دوـب  ریبز  اـب  هاپـس  تیریدـم  .تشاد  رارق  وا  پچ  تمـس  رد  مکح  نب  ناورمو  هشیاـع  يور  شیپ  ریبز  نـب  هـّللا  دـبع  .دـندوب 

دوخ دنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  لمج  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـندوب  ماظن  هدایپ  هدـنامرف  هحلط  نب  دّـمحمو  ماظن  هراوس  هدـنامرف 
یلَع ِّضَع  ْلَُزتال ، ُلابِْجلا َو  ُلوَُزت  : » دومرفو تخاس  بطاخم  تسا  یماظن  راعـش  نیرتیلاع  هک  یتالمج  اـب  ار  واو  درپس  هیفنح  دّـمحم 

ِضْرَألا ِیف  ِْدت.َکَتَمُجْمُج  َهّللا  ِرِعَأ  َكِذِجان ،

--------------------------

.تسا هدابع  نب  دعس  نب  سیق  دوصقم  ًارهاظ  هک  هدش  دراو  هدابع  نب  سیق  دیفم ) خیش  فیلأت  ) لمجلا باتک  رد   . 1

هحفص 445 -------------------------- 

دنوش هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  رگا  ( 1 «.) ُهَناْحبُس ِهّللا  ِْدنِع  ْنِم  َرْصَّنلا  َّنَأ  ْمَلْعاَو  َكَرََصب  َّضُغَو  ِمْوَْقلا  یَْصقَأ  َكِرَـصَِبب  ِمِْرا  َکَمَدَق ،
ياهماگ .هد  تیراع  ادخ  هب  ار  ترس  هساک  .راشفب  مه  رب  ار  اهنادند  شاب ، راوتسا  دوخ  ياج  رب  وت 
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زا يزوریپ  هک  نادـبو  شوپب  ار  دوخ  مشچو  نک ) يورـشیپ  اـجنآ  اـت   ) رگنب رکـشل  رخآ  هب  هتـسویپ.نک  بوکخیم  نیمز  رب  ار  دوـخ 
نخس هلاطا  هیام  مادک  ره  حرش  هک  تسا  يا  هدنزاس  راعـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياه  هلمج  زا  کی  ره  .تسا  ناحبـس  يادخ  بناج 

راک نیا  زا  ار  نیسحو  نسح  یلو  داتسرف  نادیم  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ارچ  هک  دنتفگ  هیفنح  دّمحم  هب  مدرم  یتقو  .دش  دهاوخ 
یبا نـبا  ( 2) .دـنک یم  عافد  شنامـشچ  زا  شتـسد  اـب  وا  وا ; ناگدـید  ناـنآو  متـسه  مردـپ  تسد  نم  تفگ : خـساپ  رد  تشادزاـب ،

دندیمان یم  ءارـضخلا » هبیتک   » ار نآ  هک  یهورگ  اب  ماما  دنک : یم  لقن  نینچ  ار  هثداح  يدقاوو ، ینئادم  دننام  یناخّروم  زا  دـیدحلا ،
هب تساوخ  دـندوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  فارطا  نیـسحو  نسح  هک  یلاح  رد  دـنداد ، یم  لیکـشت  راصناو  نیرجاـهم  ار  نآ  ياـضعاو 

شیپ يا  هزادنا  هب  تفگو : درک  رداص  يورشیپ  نامرفو  داد  هیفنح  دّمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ  .درب  هلمح  نمشد  هاپـس  يوس 
یتاظحل وا  .تشادزاب  يورـشیپ  زا  ار  وا  ریت  رابگر  یلو  درک ، يورـشیپ  گنهآ  ماـما  دـنزرف  .ینک  ورف  لـمج  مشچ  رب  ار  نآ  هک  ورب 

وا بناج  زا  نوچ  اّما  داد ، هلمح  ناـمرف  دوخ  دـنزرف  هب  ًاددـجم  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  .دومن  شک  ورف  ناراـبریت  راـشف  اـت  درک  فقوت 
پچ تسد  رد  مچرپو  تسار  تسد  رد  ریـشمش  هک  یلاح  ردو  تفرگ  وا  زا  ار  مچرپو  دروآ  ّتقر  وا  لاح  هب  درک  ساـسحا  یگنرد 

.تفر شیپ  رکشل  بلق  اتو  درک  زاغآ  ار  هلمح  دوخ  تشاد ، رارق  وا 

--------------------------

هبطخ 11. هغالبلا ، جهن   . 1

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2
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ص244. ج1 ،

هحفص 446 -------------------------- 

هب نیسحو ، نسحو  کلامو  راّمع  دننام  ماما ، نارای  .تشگزاب  شنارای  يوس  هب  دوب ، هدش  جک  هک  دوخ ، ریشمش  حالصا  يارب  سپس 
نوچ هکلب  درکن ، مه  یهاگنو  تفگن  خساپ  نانآ  هب  ماما  .دینک  فّقوت  اجنیا  رد  امـش  میهد ، یم  تروص  ار  هلمح  راک  ام  دـنتفگ : وا 

داد دوخ  دنزرف  هب  هبترم  ود  ار  مچرپ  هاگ  نآ  .دید  یمن  دوخ  رانک  رد  ار  یـسکو  دوب  نمـشد  هاپـس  هب  وا  هّجوت  مامتو  دیّرغ  یم  ریش 
یم رارف  وا  يور  ِشیپ  زا  نمـشد  .درک  ورد  دـید  دوـخ  ربارب  رد  ار  سکرهو  تفر  ورف  رکـشل  بلق  هبو  دوـمن  زاـغآ  يرگید  هلمحو 

رد تشگرب  سپس.تخاس  نیگنر  نمـشد  نوخ  اب  ار  نیمز  هک  تشک  يا  هزادنا  هب  ماما  هلمح ، نیا  رد  .درب  یم  هانپ  فارطا  هبو  درک 
ار واو  دندمآ  درگ  شفارطا  رد  وا  نارای  ماگنه  نیا  رد  .درک  تسار  ناوناز  رب  راشف  اب  ار  نآ  هک  دوب  هدش  جـک  وا  ریـشمش  هک  یلاح 
وت يارب  ام  هک  دندوزفاو  دش  دهاوخ  مالـسا  يدوبان  بجوم  وا  ندش  هتـشک  اریز  دنک  هلمح  ًاصخـش  ادابم  هک  دنداد  دنگوس  ادـخ  هب 

نینچنیا رگنب ، : دومرف هیفنح  دّمحم  دوخ  دـنزرف  هب  سپـس.متسه  وا  ياضر  ناهاوخو  منک  یم  دربن  ادـخ  يارب  نم  : دومرف ماما.میتسه 
رب هک  داتسرف  مایپ  رتشَا  هب  ماما  عقوم  نیارد  نانمؤم ! ریما  يا  دهد  ماجنا  ار  وت  راک  دناوت  یم  یـسک  هچ  : تفگ دّمحم.دننک  یم  هلمح 

یـضاق روس  نب  بعکو  دـش  هتـشک  لاله  هلمح ، نیا  رد  .درب  هلمح  درک  یم  یهدـنامرف  لاله  ار  نآ  هک  نمـشد  رکـشل  پچ  حانج 
هاپس نامرهق  هک  یّبض  ِیبرثی  نب  ورمعو  تشاد  تسد  رد  ار  رتش  مامز  هک  هرصب 
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اپ رـس  هشیاع  رتش  هک  دوب  نیا  هرـصب  رکـشل  تّمه  .دندش  هتـشک  دوب  وا  هدهع  رب  هرـصب  تواضق  نامثع  فرط  زا  اهتدـمو  دوب  لمج 
عافد هب  اسآ  هوک  زین  نانآو  درب  هلمح  لمج  يوس  هب  هوک  نوچ  ماما  هاپـس  ور ، نیا  زا  .دوب  اهنآ  تماقتـساو  تابث  لبمـس  اریز  دشاب ،

، دـیرپ یم  اهندرگ  زا  اهرـس  هک  یلاح  رد  (. 1  ) دـنداد تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ناثکان  زا  رفنداتفه  نآ  ماـمز  ظـفح  ياربو  دـنتخادرپ 
لد دش ، یم  عطق  اهدنب  زا  اهتسد 

--------------------------

ص 265. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 447 -------------------------- 

دایرف ماما  ماگنه  نیا  رد  .دندوب  راوتساو  تباث  لمج  فارطا  رد  راو  خلم  ناثکان  همه  نیا  اب  تخیر ، یم  نوریب  اهمکش  زا  اه  هدورو 
«. ِضْرَألا َیلِإ  ُریِعَْبلا  اذه  يوْهَی  یّتَح  ًاعِکار  ًاِمئاق َو  ُْفیَّسلا  ُلازَی  .ُبَرََْعلا ال  ِتِینَف  ّالِإ  ُهوُرَقِْعا.ٌناْطیَش َو  ُهَّنِإَف  َلَمَْجلا  اوُرَقِْعا  ْمُکَْلیَو  : » دز
ارف لاح  رد  هتسویپ  اهریشمش  .دوش  یم  دوبان  برع  هنرگو  ار  نآ  دینک  یپ.تسا  ناطیش  نآ  هک  دینک  یپ  ار  هشیاع  رتش  ! امـش رب  ياو 

دوخ هاپس  هیحور  تیوقت  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما شور  ( 1) .دشاب اپ  رب  رتش  نیا  ات  دوب  دنهاوخ  ندمآ  دورفو  نتفر 

ودره هک  درب ، یم  هرهب  َنورَْـصُنیال » مح   » زا یهاـگو  « ِْتمَا ُروُْصنَم  اـی   » راعـش زا  دوخ  هاپـس  هیحور  تیوقت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
اهراعـش نی  ازا  هدافتـسا  .تفر  یم  راـک  هب  ناکرـشم  اـب  دربن  ردو  دوب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تاراـکتبا  زا  راـعش 

يارب زین  هشیاع  ور ، نیا  زا  .دش  یم  ناکرشم  اب  ناناملـسم  دربن  هرطاخ  روآ  دای  اریز  تشاد ، نمـشد  هیحور  لزلزت  رد  بیجع  يریثأت 
ای : » هک داد  راعش  لمج  هاپس  هیحور  تیوقت 
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تنامـض ار  تشهب  امـش  يارب  نم  هک  دیرب  هلمحو  دیـشاب  رابدرب  مادـنزرف  ینعی : هَّنَْجلا .» ُمَُکل  ٌهَنِماض  یِّنِإَف  اوُِربِْصا  َهَّرَْکلَا ، ِهَّرَکلا ، ِیَنب 
رارق مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  یمدق  دنچ  رد  هک  دندرک  يورـشیپ  يردق  هبو  دنتفرگ  ار  وا  رود  یهورگ  راعـش ، نیا  رثا  رب  منک ! یم 

دیـشاپ مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناراـی  يور  ار  نآ  دـنداد ، وا  هب  نوچودـیبلط  كاـخ  یتشم  دوخ  ناراـی  کـیرحت  يارب  هشیاـع  .دـنتفرگ 
ترـضح نآ  اریز  .درک  دیلقت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  راک  نیا  رد  وا  .ناتیور  داب  هایـس  ینعی  ُهوُجُْولا » ِتَهاش  :» تفگو

: درک لزان  وا  هراب  رد  ادخو  دومرف  ار  هلمج  نیمهو  دیشاپ  نمشد  يوس  هبو  تشادرب  كاخ  تشم  کی  ردب  گنج  رد  زین 

--------------------------

.257 ص 267 _ ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 448 -------------------------- 

ْذِإ ِْتیَمَر  ام  َو  :» دومرف هلـصافالب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ماما  هشیاع ، زا  لمع  نیا  هدهاشم  اب  ( 1 () یمَر َهّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َْتیَمَر  اـمَو  )
رد دش ، رهاظ  ربمایپ  نیتسآ  زا  ادخ  تسد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دروم  رد  رگا  ینعی  یمَر » َناْطیَّشلا  َّنِکل  ِْتیَمَر َو 

لمج ندرک  یپ  .تشگ  راکشآ  وا  نیتسآ  زا  ناطیش  تسد  هشیاع  دروم 

یعون نآ ، رب  هشیاع  جدوه  ندراذگ  ابو  دش  یم  هتفرگ  راک  هب  موش  دـصاقم  هب  لین  يارب  هکدوب  يا  هتـسب  نابز  ناویح  هشیاع  لمج 
ره .دنداد  نآ  هار  رد  يدایز  ياهتسدو  درک  اهششوک  نآ  نتشاد  هاگن  اپربو  تظافح  رد  هرـصب  هاپـس.دندوب  هدیـشخب  نآ  هب  تسادق 
هک دوبن  رضاح  یسک  رگیدو  دنام  بحاص  یب  رتش  مامز  ماجنارـس  اّما.تفرگ  یم  ار  رتش  مامز  يرگید  تسد  دش  یم  عطق  هک  یتسد 

رد .دریگب  تسد  هب  ار  نآ 
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ار وا  ندرگو  درک  نـیمز  شقن  ار  وا  يو  رب  موـجه  اـب  رتـشا  کـلام  یلو  تـفرگ ، تـسد  هـب  ار  نآ  ماـمز  ریبز  دــنزرف  ماــگنه  نـیا 
هچ رگا  دیشکب ، ار  کلامو  دیروایب  موجه  مدرم  : دز دایرف  دوش  یم  هتشک  کلام  تسد  هب  هک  درک  ساسحا  ریبز  دنزرف  یتقو.تفرگ 

هدنکارپ هشیاع  رتش  فارطا  زا  مدرم  ماجنارسو  درک  اهر  ار  يو  وا ، هرهچ  رب  یتبرض  ندز  اب  کلام ، ( 2  ) .دماجنیب نم  ندش  هتشک  هب 
ار لمج  ندرک  یپ  نامرف  دـندرگن ، زاب  وا  يوس  هب  رگید  راـب  هشیاـع  رتش  ندـید  اـب  نمـشد  هکنیا  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـندش 
ود ره  هک  يوحن  هب  دش ، دنلب  هشیاع  دایرف  ماگنه  نیا  رد  .دـیدرگ  نوگنرـس  هواجکو  دروخ  نیمز  هب  رتش  سپ ، .درک  رداص  ًاددـجم 
زاب ار  نآ  ياهدنبو  دیناسر  رهاوخ  هواجک  هب  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  هب  رکب ، یبا  نب  دّمحم  .دندینـش  ار  وا  يادص  رکـشل 

لقن راصتخا  هب  هک  تفرگ  رد  رداربو  رهاوخ  نایم  ییوگتفگ  رادوریگ  نیا  رد  .درک 

--------------------------

هیآ 17. لافنا ، هروس   . 1

«. یعمًاِکلام اُوُلْتقاو  ًاکلامو  ینولتقا  : » تفگ نینچ  وا   . 2

هحفص 449 -------------------------- 

هیمعثخ ءامـسا  دـنزرف  وت  : هشیاـع وت ! هب  تبـسن  وت  هداوناـخ  زا  درف  نیرتـضوغبم  : رکب یبا  نب  دّـمحم  یتـسیک ؟ وت  هشیاـع : دوـش : یم 
وت هک  ار  ادخ  ساپـس  .رذگب  نیا  زا  .دوب  یفیرـش  نز  وا  تسا ، حیحـص  هشیاع : .دوبن  وت  ِردام  زا  رتمک  وا  یلو  يرآ ، دّمحم : یتسه ؟
وت دّـمحم : .متفگ  یمن  ینخـس  نینچ  مدوبن  نآ  ناهاوخ  رگا  : هشیاع .يدوبن  نم  ندـنام  ملاس  ناهاوخ  وت  یلو  : دّـمحم .يدـنام  ملاس 

تسود .دشن  مبیصن  یلو  مدوب  نآ  ناهاوخ  نم  هشیاع : .نم  ندش  هتشک  ياهب  هب  دنچره  يدوب ، دوخ  يزوریپ  ناهاوخ 
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دوخ مالسلا ) هیلع   ) یلع .دوبن  نینچ  تردپ  هک  نانچمه  شابم ، رگشنزرسو  نک  يراددوخ  نخـس  نیا  زا.ینامب  ملاس  وت  هک  متـشاد 
نیا هب  ار  وت  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ایآ  هشیاع ، يا  تفگو : دز  نآ  رب  دوخ  هزین  ابو  دـیناسر  هشیاـع  هواـجک  هب  ار 

کلامو راّمع  هک  تشذگن  يزیچ  .شخبب  يدش  زوریپ  هک  هاگ  نآ  نسحلا ، ابا  يا  تفگ : ماما  خساپ  رد  وا  دوب ؟ هدرک  شرافس  راک 
تداـشر زورما  رداـم ! : راّـمع تفرگ : تروـص  ناـنآ  ناـیم  ریز  حرـش  هب  ییوـگتفگو  دـندناسر  هشیاـع  هواـجک  هب  ار  دوـخ  زین  رتـشا 

یباحـص راّمع  اریز  تفگن ، يزیچو  دز  ندینـشن  هب  ار  دوخ  هشیاع  ؟ دـندز یم  ریـشمش  نید  هار  رد  هنوگچ  هک  يدـید  ار  تنادـنزرف 
هدیچرب لطابو  دمآ  قح  .دـینادرگ  راوخ  ار  وا  نمـشدو  درک  يرای  ار  دوخ  ماما  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : رتشا .دوب  موق  ریپو  ردـقلا  لیلج 

!؟ دنیشنب تیازعرد  تردام  یتسیک ، وت  : هشیاع يدید ؟ هنوگچ  ار  دوخ  راک  ردام ! .تسا  ینتفر  لطاب  اریز  دش ،

هحفص 450 -------------------------- 

.یهاوخن دـنچره  یتسه ، نم  ردام  وت  رتشا : .متـسین  وت  رداـم  نم  ییوگ ، یم  غورد  : هشیاـع .متـسه  رتشا  کـلام  وت  دـنزرف  نم  رتشا :
رد هک  دوب  نیا  يارب  رتـشا : یناـشنب ؟ ریبز ) نب  هّللا  دـبع  ) شدـنزرف يازع  رد  ار  ءامـسا  مرهاوخ  یتـساوخ  یم  هک  یناـمه  وت  هشیاـع :

: تفگ دش ، یم  راوس  یبکرم  رب  هک  یلاح  رد  هشیاع ، سپس ، دوب .) ادخ  نامرف  لاثتما  يارب  ) مشاب هتـشاد  شزوپو  رذع  ادخ  هاگـشیپ 
ترهاوخ زا  دومرف : رکب  یبا  نب  دّـمحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  ینتفرگ  ماـجنا  ادـخ  ریدـقت  دـیدش ، زوریپ  دـیدیرفآ و  راـختفا 

تروص هب  ریت ، باترپ  ینوزف  زا  هشیاع  هواجک  نوریب  اریز  تسا ؟ هدرک  تباصا  وا  هب  يریت  ایآ  هک  سرپب 
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رد ادـخ  : تفگ رهاوخ  هب  دّـمحم.تسا  هدرک  تباصا  مرـس  رب  ریت  کی  طقف  : تفگ دوخ  ردارب  خـساپ  رد  وا  .دوب  هدـمآ  رد  تشپراخ 
ادخ باتکو  يدیناروش  وا  رب  ار  مدرمو  يدرک  مایق  ماما  ّدض  رب  هک  یتسه  یـسک  وت  اریز  درک ، دهاوخ  يرواد  وت  ررـض  هب  ازج  زور 
رکب یبا  نب  دّـمحم  .دـنک  تظفاحم  دـنزگو  بیـسآ  زا  ارم  هک  وگب  یلع  هبو  نک  اهر  ارم  : تفگ خـساپ  رد  هشیاع  .یتفرگ  هدـیدان  ار 

ار وا  تظافح  .دنتسین  يوق  قطنم  رظن  زا  نانزو  تسا  نز  وا  دومرف : ماماو  تخاس  هاگآ  شرهاوخ  یتمالـس  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
( مالـسلا هیلع   ) ماما مّحرت  دروم  هشیاع  .میریگب  میمـصت  وا  هراب  رد  اـت  نک  لـقتنم  فلخ  نب  هّللا  دـبع  هناـخ  هب  ار  واو  ریگب  هدـهع  رب 

هدوـلآ لـمج  ناگتـشک  رب  یهاوـخ  شزرمآو  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما هب  ییوگدـب  هب  يو  ناـبز  هتـسویپ  یلو  تـفرگ  رارق  دوـخ  رداربو 
(1) .دوب لوغشمو 

--------------------------

هحفص 451 ص 539 . ج3 ، يربط ، خیرات  ; 166 ص 198 _ لمجلا ،  . 1

ریبزو هحلط  تشونرس 

دوخو تمیزه  رد  ار  نایهاپـس  هحلط  یتقو  هکنآ  حیـضوت  .دمآ  رد  ياپ  زا  مکح  نب  ناورم  تسد  هب  هحلط  هک  دـننآرب  ناراگنخیرات 
لتق رد  ّرثؤم  لماع  يو  هک  دمآ  شرطاخ  هبو  داتفا  وا  رب  ناورم  مشچ  ماگنه  نیا  رد  .دیزگرب  ار  رارف  هار  دـید ، كاله  ضرعم  رد  ار 

باترپ وا  يوس  هب  شدوخ  هاگودرا  زا  ریت  نیا  هک  درک  ساسحا  هحلط  .دروآ  رد  ياپ  زا  ار  وا  يریت  باترپ  اب  اذـل  .تسا  هدوب  نامثع 
يا هبارخ  هب  ار  وا  ماجنارـس  هحلط  مالغ  .دزاس  لقتنم  رگید  ياج  هب  هطقن  نآ  زا  ًاروف  ار  يو  هک  داد  روتـسد  دوخ  مالغ  هب  سپ ، .دش 

زا
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لثم یگرزب  چـیه  نوخ  : تفگ تخیر ، یم  وا  گرهایـس  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  هحلط ، .درک  لقتنم  دعـس » ینب   » هب ّقلعتم  ياه  هبارخ 
ریبز لتق  .درپس  ناجو  تفگ  ار  نیا  .دشن  ثول  نم 

هلیبق ناـیم  زا  مه  نآ  تفرگ ، هنیدـم  يوس  هب  رارف  هب  میمـصت  درک ، تسکـش  ساـسحا  یتقو  لـمج ، دربـن  زورفا  شتآ  نیمّود  ریبز ،
ریبز هنادرمناوجاـن  راـک  زا  هلیبـق  سیئر  .دوب  هدرک  يراددوخ  دربـن  رد  تکرـش  زا  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما عـفن  هب  هک  سیق » نب  فـنحا  »

زا تساوخ  یم  نونکاو  دوب  هدرک  دوـخ  یهاوـخدوخ  يادـف  ار  مدرم  یناـسنا ، لوـصا  فـالخ  رب  يو ، اریز  دـش ، نیگمـشخ  تخس 
.دریگب ریبز  زا  ار  هدـش  هتخیر  ياهنوخ  ماقتنا  هک  تفرگ  میمـصت  زومرج  نب  ورمع  مان  هب  فنحا  ناراـی  زا  رفن  کـی  .دزیرگب  نادـیم 
حالسو رتشگناو  بساو  تشک  ار  واو  درک  هلمح  وا  رب  رس  ِتشپ  زا  داتسیا  زامن  يارب  هار  همین  رد  ریبز  یتقوو  درک  بیقعت  ار  وا  سپ 

(1) .درپس كاخ  هب  عابّسلا » يداو   » رد ار  ریبز  ناوج  نآو  تشاذگاو  دوخ  لاح  هب  دوب  وا  هارمه  هک  ار  یناوجو  درک  طبض  ار  وا 

--------------------------

.243 ص 244 _ ج3 ، ریثا ، نبا  خیرات  ص 204 ; لمجلا ،  . 1

هحفص 452 -------------------------- 

يداد ماجنا  کین  يراک  مناد  یمن  : تفگ يو  .تخاس  هاگآ  ریبز  تشذگرـس  زا  ار  واو  تشگزاـب  فنحا  يوس  هب  زومرج  نب  ورمع 
َبْرَْکلا یَلَج  ًاِملاط  :» دومرف داتفا  ریبز  ریـشمش  هب  ماما  مشچ  یتقو  .دندیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  ود  ره  سپـس.دب  يراک  ای 

(1) .داتـسرف هشیاع  يارب  ار  نآ  سپـس  .تسا  هدودز  ادـخ  ربماـیپ  هرهچ  زا  مغ  راـبغًارارک  ریـشمش ، نیا  ینعی : هّللا .» ِلِوُسَر  ِهْجَو  ْنَع 
ِلوُسَِرب َْتنُک  ْدََقل  :» دومرف داتفا  ریبز  تروص  هب  ترضح  مشچ  یتقوو 
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وا ابو  يدوب  بحاصم  ادخ  ربمایپ  اب  یتّدم  وت  ینعی : ( 2 «) َدِروَملا اَذه  َكَدَروَأف  َكَرَْخنِم  ُناْطیَّشلا  َلَخَد  ْنِکل  ًَهبارَق َو  ُْهنِم  ًهَبْحُص َو  ِهّللا 
لمج ناگتشک  رامآ  .دیماجنا  اجنیا  هب  وت  راکو  دش  ّطلسم  وت  لقع  رب  ناطیش  یلو  یتشاد ، يدنواشیوخ  دنویپ 

یم دـیفم  خیـش  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآ  لقن  رد  يدایز  فالتخاو  تسا  هدـشن  طبـض  قیقد  روط  هب  خـیرات  رد  لمج  ناگتـشک  رامآ 
دادعت نیا  هکرعم ) زورفا  شتآ   ) ریبز نب  هّللا  دبع  هک  یلاح  رد  دنا  هتشون  رفنرازه  جنپو  تسیب  ار  ناگدش  هتشک  رامآ  یخرب  دسیون :
هدراهچ اه  هتشک  عومجم  هک  تسا  نیا  روهـشم  دیوگ  یم  دهد  یم  حیجرت  ار  مّود  لوق  دیفم  خیـش  سپـس  .دناد  یم  رازه  هدزناپ  ار 

ناراداوه هب  طوبرم  ار  نانآ  زا  یمینو  تسا  هدرک  لقن  رفن  رازه  هد  ار  ناگتشک  رامآ  دوخ  خیرات  رد  يربط  ( 3) .تسا هدوب  رفن  رازه 
هّللا دبع  زا  هک  هچنآ  اب  نآ  هجیتن  هک  دنک  یم  لقن  ار  يرگید  رظن  سپـس.دناد  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارای  زا  ار  رگید  مینو  هشیاع 

ناگتشک نیفدت  ( 4) .تسا یکی  میدرک  لقن  ریبز  نب 

يرجه مششو  یس  لاس  زا  یناثلا  يدامج  مهد  هبنشجنپ  زور  رد  لمج  هعقاو 

--------------------------

ص 235. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 540 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 209. لمجلا ،  . 2

ص 223. لمجلا ،  . 3

ص 543. ج3 ، يربط ، خیرات   . 4

هحفص 453 -------------------------- 

، دیسر نایاپ  هب  وا  هواجک  ندش  نوگنرـسو  هشیاع  لمج  نداتفا  اب  دربن  شتآ  هک  ( 1) دوب هدرکن  بورغ  باتفآ  زونهو  داد  خر  يرمق 
هداوناخ هب  مکح  نب  ناورم  .دنداهن  رارف  هب  اپ  ًابلاغ  ناثکان  حیحص ، هزیگنا  کی  نادقف  تهج  هبو 
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وا يارب  ( مالسلا امهیلع   ) نینسح هک  دوش  یم  هدافتسا  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانخـس  زاو  دش  هدنهانپ  هزنع »  » هلیبق زا  يا 
دهاوخ تعیب  ناورم  هک  دندش  روآ  دای  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نادنزرف  یتقو  هکنآ  بلاج  اّما  .دـنتفرگ  ناما  مالـسلا ) هیلع  ) ماما زا 

ًهَْرِما َُهل  َّنِإ  امَأ.ِِهْتبَِسب  ردََغل  ِهِّفََِکب  ینَعَیاب  َْول  ٌهَّیِدوُهَی  ٌّفَک  اهَّنِإ  ِِهتَْعَیب  ِیف  ِیل  َهَجاح  ال  َناْمثُع ؟ ِْلتَق  َدَْعب  ِینِْعیاُبی  َْمل  َوَأ  : » دومرف ماما  درک ،
تعیب نم  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  وا  رگم  ( 2 «.) َرَمْحَأ ًامْوَی  ِهِْدلُو  ْنِم  ُْهنِم َو  ُهَّمُألا  یَْقلَتَس  ِهَعبْرَألا َو  ِشُبْکَألا  ُوبَأ  َوُه  .ُهَْفنَأ َو  ْبلَْکلا  ِهَقْعَلَک 

يارب.دنکـش یم  ار  نآ  دوخ  تشپ  اب  دنک  تعیب  شتـسد  اب  رگا  تسا ;  يدوهی  تسد  وا  تسد  هک  مرادن ، وا  تعیب  هب  يزاین  درکن ؟
مالـسا تّما  هک  تسا  هناگراهچ  ياهچوق  ردپ  وا  .دنک  كاپ  ار  دوخ  ینیب  نابز  اب  گس  هک  يا  هزادنا  هب  تسا  یهاتوک  تموکح  وا 

هاگآ دوخ  هاگیاج  زا  ار  هشیاعو  درب  هانپ  ناـیدْزَا »  » زا یکی  هناـخ  هب  ریبز  نب  هّللا  دـبع  .تشاد  دـهاوخ  ینینوخ  زور  شنارـسپو  وا  زا 
هّللا دـبع  هاگیاج  هب  تشاد ، هدـهعرب  ار  هشیاع  تظافح  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رما  هب  هک  ار ، رکب  یبا  نب  دّـمحم  دوخ  ردارب  وا  .تخاس 

هب زین  ناورمو  ریبز  نب  هّللا  دبع  ماجنارـس.دنک  لقتنم  دوب ، هتفای  لاقتنا  اجنآ  هب  هشیاع  هک  فلخ ، نب  هّللا  دبع  هناخ  هب  ار  وا  ات  داتـسرف 
هک درک  توـعد  ار  هرـصب  مدرمو  درب  رـس  هب  دربـن  نادـیم  رد  ار  زور  هدـنامیقاب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما سپـس  ( 3) .دـنتفای لاقتنا  اجنآ 

هفوکو هرصب  زا  ِناثکان  ناگتشکرب  ماما  يربط ، لقن  هب  .دنراپسب  كاخ  هب  ار  دوخ  ناگتشک 
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درازگ زامن  زین  دندوب  هدیشون  تداهش  ماج  هک  دوخ  نارای  ربو  درازگ  زامن 

--------------------------

.دوش هعجارم  ص 262  هب ج 1 ، .دناد  یم  زور  ود  ار  دربن  تّدم  دیدحلا  یبا  نبا   . 1

هبطخ 71. هغالبلا ، جهن   . 2

.تسا هداد  ربخ  یبیغ  عوضوم  دنچ  زا  نخس  نیا  رد  ماما   . 3

هحفص 454 -------------------------- 

رد هک  يا  هحلسا  زجب  دننادرگ  زاب  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  لاوما  مامت  هک  داد  روتسد  سپس.درپس  كاخ  هب  یگرزب  ربق  رد  ار  ناگمهو 
نارگید يارب  يزیچ  هدرم ، ناملـسم  لاـم  زا  ( 1 «.) ٌءْیَـش یّفَوَتُْملا  ِِملْـسُْملا  َنِم  ِملْـسُِمل  ُّلِحَی  ال  : » دومرفو دشاب  تموکح  تمالع  اهنآ 

ناشناگدش ریگتـسد  ینعی  ددرگ ، ناکرـشم  اب  دربن  هلماعم  ناثکان  اب  هک  دـندیزرویم  رارـصا  ماما  نارای  زا  یهورگ  .دوش  یمن  لالح 
مادک : ینعی ( 2 «) ِهِمْهَـس ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َّمُأ  ُذُخْأَی  ْمُکُّیَأ  :» دومرف دروم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددرگ  تمـسق  ناشلاوماو  دـنوش  هدرب 
تحت هک  ار  هورگ  نیا  مکح  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دریذـپب ؟ دوخ  مهـس  تباب  ار  هشیاع  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی 

َلاقَف ْمَُهلاْومَأ  َكََرت  ِهَرْصَْبلا َو  َلْهَأ  َلَتَق  مالسلا ) هیلع   ) ًاِّیلَع َّنِإ  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  دنا  هدش  حرطم  یمالسا  هقف  رد  یغاب »  » ناونع
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوُسَر  َّنَم  امَک  ْمِْهیَلَع  َّنَم  امَّنِإ  ًاِّیلَع  َّنِإ  .اـهِیف  اـم  ُّلِـحَی  ـال  ِمالْـسِإلا  َراد  َّنِإَو  اـهِیف  اـم  ُّلِـحَی  ِكْرِّشلا  َراد  َّنِإ 

، دزن نانآ  لاوما  هب  تسد  یلو  تشک  نانآ  داسفاو  يرگیغای  ببس  هب  ار  هرصب  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ( 3 «.) َهَّکَم ِلْهَأ  یلَع  ملسو )
لالح وا  رب  دـبای  تسد  هچ  ره  رب  كرـشو  رفک  طیحم  رد  مالـسا  شترا  تسا ; توافتم  یغاب  ناملـسم  مکح  اب  كرـشم  مکح  اریز 

هچنآ یلو  تسا 
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( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  نانچ  تشاذگ  ّتنم  نانآ  رب  یلع  انامه  .دوش  یمن  لالح  زگره  تسا  مالـسا  طیحم  رد 
.داهن ّتنم  هّکم  لها  رب 

--------------------------

ج2،ص 543. يربط ، خیرات   . 1

.داهج باوبا  زا  باب 25  ج11 ، هعیشلا ، لئاسو   . 2

نایمو تفرگ  ار  همه  دوب  گـنج  نادـیم  رد  هچآ  ماـما  : دـیوگ یم  يو  .دراد  دروم  نیا  رد  يرگید  رظن  دـیدحلا  یبا  نبا  .ناـمه   . 3
.درک میسقت  دوخ  هاپس 

هحفص 455 -------------------------- 

ناگتشک اب  مالسلا ) هیلع  ) یلع يوگتفگ 

.تخادرپ وگتفگ  هب  نانآ  اب  سپسو  تخیر  ورف  یهاچ  رد  ار  شیرق  داسجا  ردب  گنج  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ ربمایپ 
نانمؤم ریما  ( 1) .دیتسین رتاونـش  نانآ  زا  امـش  دومرف : دنونـش ، یم  ار  ناگدنز  نانخـس  ناگدرم  رگم  هک  دـنتفگ  شترـضح  هب  یتقو 
هدهاشم تشاد ، نت  رب  ابیز  یـسابل  هک  ار ، یعازخ  فلخ  نب  هّللا  دبع  دسج  هک  تشذـگ  یم  لمج  ناگتـشک  نایم  زا  مالـسلا ) هیلع  )

.دوب عبط  دنلبو  فیرش  یناسنا  وا  هک  هکلب  دوبن ، نینچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما دوب ، ناثکان  هورگ  سیئر  وا  هک  دنتفگ  مدرم.درک 
همادا دوخ  شدرگ  هب  سپـس.دوب  نانآ  سیئرو  هورگ  نوتـس  درم  نیا  دومرف : .دید  ار  دیـسا  نب  باتع  نب  نامحّرلا  دبع  دـسج  سپس 

نم یلو  تسا ، هدـننک  تحاران  اـم  يارب  امـش  عضو  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : .درک  هدـهاشم  ار  نایـشیرق  زا  یهورگ  داـسجا  اـت  داد 
یضاق دسج  هب  شمشچ  سپس  .دیدوبن  هاگآ  دوخ  راک  جیاتن  زاو  دیدوب  هبرجت  مک  یناناوج  امش  یلو  مدرک  مامت  امـش  رب  ار  تّجح 

سپس دنهد ، لاقتنا  يزیمت  هطقن  هب  ار  يو  نآرق  هک  داد  روتسد  .تشاد  ندرگ  رب  نآرق  هک  داتفا  روس  نب  بعک  هرصب 
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هدـعو تراـگدرورپ  هک  ار  هچنآ  مه  وت  اـیآ  متفاـی ، راوتـساو  تسرد  هدرک  هدـعو  نم  هب  نم  يادـخ  هک  ار  هچنآ  بعک ، يا  دومرف :
(2 «.) ِراّنلا َیلِإ  َکَلَّجَعَف  َکَّلَزَأَف  َکَّلَضَأ  َناْطیَّشلا  َّنِکل  َو  َکَعَفَن ، َْول  ٌْملِع  ََکل  َناک  ْدََقل  : » دومرف سپس  ؟ یتفای راوتـساو  تسرد  هدرک 

.دیناشک شتآ  يوس  هبو  دینازغلو  درک  هارمگ  ار  وت  ناطیش  یلو  .دیشخب  یم  دوس  ار  وت  شناد ) نآ   ) شاک يا  یتشاد ; یشناد  وت 

--------------------------

ص 639. ج1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 1

ص 348. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 456 -------------------------- 

درک هارمگ  ار  وت  ناطیش  یلو  دشخب ، دوس  ار  وت  تسناوت  یم  هک  دوب  مالسا  رد  يا  هقباس  وت  يارب  دومرف : دید ، ار  هحلط  دسج  نوچ 
لها همهو  درک  موکحم  ار  نایـشروش  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هکنیا  زج  خـیرات  زا  شخب  نیا  رد  ( 1) .یتفاتـش شتآ  يوس  هبو  دینازغلو 

زا شیپ  دارفا  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  یعّدـم  هلزتـعم  هقرف  یلو  تسا ، هدـماین  ناـیم  هب  نخـس  يرگید  زیچ  زا  دوـمن ، یفّرعم  ار  شتآ 
، تسا لازتعا  بتکم  ناعفادم  نیرت  تخـس  زا  هک  دیدحلا ، یبا  نبا.دنتفرگ  شیپ  رد  هبوت  هارو  دـندش  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  گرم 

ًارِّفَعُم َكارَأ  ْنَأ  دَّمَُحم  ابَأ  ای  َّیَلَع  ُّزُعَی  : » تفگ وا  هب  هاگ  نآو  دنناشنب  ار  هحلط  دومرف  یلع  هک  دـننک  یم  تیاور  خـیاشم  : دـسیون یم 
ریز رد  ار  وت  هک  تسا  راوگان  نم  يارب  ِهّللا .»؟ ِلوُسَر  ْنَع  َکِّبَذ  ِهّللا َو  ِیف  َكِداهِج  َدْعبَأ  .يِداْولا  اَذه  ِنَْطب  ِیفَو  ِءامَّسلا  ِموُُجن  َتَْحت 

نینچ هب  تسد  ادـخ  ربمایپ  زا  عافدو  ادـخ  هار  رد  داهج  زا  سپ  هک  دوب  راوازـس  ایآ  .منیبب  هدولآ  كاـخ  ناـبایب  نیا  لد  ردو  نامـسآ 
؟ ینزب راک 
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نم زا  دـمآ  رد  ياپ  زا  یـسانشان  ریت  اـب  يو  یتقو  .مدوب  هحلط  راـنک  رد  نم  : تفگو دیـسر  ماـما  روضح  هب  یـصخش  ماـگنه  نیا  رد 
تعیب نانمؤم  ریما  اب  وت  هلیـسو  هب  نم  ات  هدـب  ار  تتـسد  تفگ : .ناـنمؤم  ریما  ناراـی  زا  متفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپو : تسج  دادمتـسا 

هدرک تعیب  نم  اـب  هک  یلاـح  رد  ار  هحلط  هک  تساوخ  ادـخ  دوـمرف : عـقوم  نیا  رد  ماـما  .درک  تعیبو  داد  تسد  نم  اـب  سپـس  .منک 
( مالـسلا هیلع   ) ماـما ماـقم  هـب  فراـع  هـحلط  رگم  .تـسین  يرگید  زیچ  هناـسفا  زج  خـیرات  زا  شخب  نـیا  ( 2) .دربـب تشهب  هب  تـسا ،

دردـب ار  تلاـهج  هدرپ  سپـسو  درب  رـسب  تلاـهج  رد  یتّدـم  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  هبوت  عوـن  نیا  دوـبن ؟ وا  تیناـقحو  تیـصخشو 
رب هوالع ، هب  .تخانش  یم  زاب  مه  زا  ار  لطابو  قح  تسخن  زور  زا  هحلط  هک  یلاح  رد  دنک ، هدهاشم  ار  تقیقح  يامیسو 

--------------------------

ص 348. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 348. ج1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 457 -------------------------- 

َرَضَح اذِإ  یّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَْسَیلَو  : ) تسا هدیاف  یب  میرک ، نآرق  مکح  هب  هحلط ، هبوت  ناتساد ، نیا  تّحص  ضرف 
هک یناـسک  هبوت  ( 16: ءاسنلا (.) ًامِیلَأ ًاباذَـع  ْمَُهل  انْدَـتْعَأ  َِکئلوُأ  ٌراّفُک  ْمُهَو  َنُوتوُمَی  َنیذـّلا  َنـآلا َو َال  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ 
یم هک  یناسک  هبوت  تسا  نینچو  تسین  هتفریذـپ  مدرک ، هبوت  دـنیوگ  یم  گرم  ماگنه  هب  سپـسو  دـنهد  یم  ماجنا  تشز  ياهراک 
یم مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  تعیب  اهنت  رگم  نیا ، زا  هتـشذگ  .میا  هدرک  هدامآ  كاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنرفاک ; هک  یلاح  رد  دنریم 

، يو دهد ؟ وشتسش  ار  وا  ناهانگ  تسناوت 
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اهنآ نامرف  هب  یهورگ  یتحو  دندش  دربن  نادـیم  ردو  هرـصب  رد  يدایز  ياهنوخ  ندـش  هتخیر  ببـس  نینمؤملا ، ّماو  ریبز  يراکمه  اب 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هباحص  هراب  رد  يروادشیپ  هجیتن  هیام  یب  ياهـشالت  عون  نیا  .دندش  حبذ  دنفـسوگ  نوچمه 

هنیدم هب  هشیاع  مازعاو  اه  همان  لاسرا  هرصب ، طوقس  .دننک  یفّرعم  لداع  ار  همه  دنهاوخ  یم  هک  تسا 

رد هتـسویپ  هک  یناگرزاب  ياهناوراک  هلیـسو  هب  هرـصب ، نانکـش  نامیپو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایهاپـس  ناـیم  یماـظن  دروخرب  لاـمتحا 
رد نامثع  ناراداوه  زا  یتّیلقاو  ناناملسمو  دش  رـشتنم  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  دندوب ، دمآو  تفر  رد  ماشو  زاجحو  قارع  ياهنابایب 

ماما تهج ، نیا  زا  .دوب  زاـس  تشونرـس  نیفرط  زا  کـی  ره  يارب  يزوریپو  تسکـش  زا  شرازگ  عون  رهو  دـندوب  عیاـقو  ربخ  راـظتنا 
دوـخ همیخ  هب  ناریـسا ، زا  یخرب  لاـقتنا  هب  رماو  دربـن  نادـیم  رد  شدرگو  ناگتـشک  نیفدـت  روتـسد  رودـص  زا  سپ  مالـسلا ) هـیلع  )

رد ریرحت  هتـشر  هب  ار  همه  زین  ماما  ریبدو  درک  ءالما  ار  ییاه  هماـنو  دـیبلط  روضح  هب  ار  عفار  یبا  نب  هّللا  دـبع  دوخ  ریبدو  تشگزاـب 
هب زین  يا  همان  نمـض ، رد  .دوب  زور  نآ  رد  مالـسا  ناـهج  زا  ساـسح  هقطنم  ود  هفوکو ، هنیدـم  مدرم  اـه  هماـن  باـطخ  فرط  .دروآ 

لاحشوخ ار  ناتسود  اه  همان  نیا  شراگن  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تشون  بلاطوبا  رتخد  یناه  ّما  دوخ  رهاوخ 

هحفص 458 -------------------------- 

، هدروآ لماک  تروص  هب  ( 1) دوخ باتک  رد  ار  اه  همان  همه  نتم  دـیفم  خیـش  .تخاس  دـیمون  تفلاخم  هشیدـنا  زا  ار  نابلط  تصرفو 
سکعنم دوخ  خیرات  رد  ار  هفوک  مدرم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان  زا  یهاتوک  رایسب  نتم  طقف  اه  همان  نایم  زا  يربط  یلو 
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زا هدومنن  ادا  ار  بلطم  ّقح  ًابلاغ  هدرک  داـمتعا  رمع  نب  فیـس  ياـه  هتـشون  هب  دوخ  باـتک  زا  شخب  نیا  رد  يو  نوچو  تسا  هدرک 
ار یماظن  دروخرب  زور  هتـشون  هفوک  مدرم  هب  يربط ) لقن  قبط   ) ماما هک  يا  همان  رد  .تسا  هتـشذگ  یگداس  هب  ساّسح  بلاطم  راـنک 

هیلع  ) ماما ماجنارس  يراب ، .تسا  هدرک  رکذ  هبیرخ »  » مان هب  يا  هطقن  ار  يریگرد  ّلحمو  يرجه  ششو  یس  لاس  رخآلا  يدامج  همین 
سپسو درازگ  زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  دیسر ، هرصب  دجسم  هب  یتقوو  تفگ  كرت  هرصب  مزع  هب  ار  هبیرخ  هبنشود  زور  رد  مالـسلا )

دبع .تفر  دش ، یم  تسارح  اجنآ  رد  هشیاع  زاو  دوب  هرصب  رد  هناخ  نیرتگرزب  هک  یعازخ ، فلخ  نب  هّللا  دبع  هناخ  يوس  هب  هرسکی 
یم یخرب  .دندش  هتـشک  لمج  دربن  رد  نامثع  شرداربو  وا  تشذگ ، هک  نانچو  دوب  هرـصب  ناوید  بتاک  رمع  تفالخ  رـصع  رد  هّللا 

بلطم نیا  دنچره  ( 2) .تسا هدوب  هدـید  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسرو  هدرک  كرد  ار  تلاسر  دـهع  يو  دـنیوگ 
هیرگ لوغـشم  هحلط  یبا  نب  هحلط  نب  ثراح  رتخد  هّیفـص  وا  نز  دـش ، هّللا  دـبع  هناـخ  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  .تسین  تباـث 

وا هب  یخـساپ  ماما  یلو  دـیمان ، عمجلا » قِّرفُم  و« هَّبِحَألا » ُلتاق   » ار واو  درک  تناها  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  هّللا  دـبع  رـسمه  .دوب  يرازو 
جورخ ماگنه  هب  یتح  .دش  روآ  دای  ار  هّیفص  تناهاو  تسـشن  وا  رانک  ردو  درک  مالـس  وا  ربو  دش  دراو  هشیاع  قاتا  هب  سپـس.تفگن 
رسمهو دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  لّمحت  ( مالـسلا هیلع  ) ماما نارای  ماگنه  نآ  رد  هک  درک  رارکت  ار  دوخ  تناها  هیفـص  زین ، هناخ  زا  ماما 

ار هّللا  دبع 
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زا زگره  تفگو : تشادزاب  ضّرعت  عون  ره  زا  ار  نانآ  ماما  .دندرک  دیدهت 

--------------------------

ص 211و 213. لمجلا ،  . 1

ص 152. ج2 ، هباغلا ، دسا   . 2

هحفص 459 -------------------------- 

هرصب رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ینارنخس  .دَسرن  نم  هب  يربخ  نانز  هب  ضّرعت 

يو اب  دوخ  نوگانوگ  ياهمچرپ  اب  هرـصب  مدرمو  تفر  رهـش  يزکرم  هطقن  هب  هّللا ، دـبع  هناخ  زا  جورخ  زا  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) ماـما
(1) .دندرک تعیب  ترـضح  نآ  اب  رگید  راب  دوب  هدش  هداد  ناما  نانآ  هب  یعون  هب  هک  یناسکو  ناحورجم  یتح  .دندرک  تعیب  دیدجت 
زا يا  هلاه  هک  یلاح  رد  ور ، نیا  زا  .دزاس  هاگآ  ناشراک  ِیتشزو  تیانج  قمع  زا  ار  هرصب  مدرم  هک  دوب  مزال  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رب 
نز نآ  نایهاپس  امش  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخـس  دندوب ، شوگ  اپارـس  هرـصب  مدرمو  دوب  هدرک  هطاحا  ار  وا  تینارونو  تمظع 

نیدو ردغ  امـش  نامیپو  تسپ  امـش  قالخا  .دیدرک  رارف  دش  یپ  یتقوو  دیتفگ  خساپ  ار  وا  درک  ادص  نوچ.دـیدوب  رتش  نآ  ناوریپو 
امـش زا  هک  سک  نآو  دوش  راتفرگ  ناتناهانگ  ماد  رد  دـنیزگ  تماقا  امـش  رهـش  رد  هک  سک  نآو  .تسا  روش  امـش  بآو  قافن  امش 
قرغ یگمه  منامگ  هبو  دیآ  یم  دورف  امش  رب  نیمزو  نامسآ  زا  ادخ  باذع  هک  منیب  یم  ایوگ  .دبایرد  ار  قح  تمحر  دنیزگ  يرود 

زاو کیدزن  بآ  هب  امش  نیمزرـس  دوزفا : هاگنآ  ( 2) .تسا نایامن  بآ  يور  رب  یتشک ، هنیس  نوچمه  ناتدجـسم ، هّلق  اهنتو  دیا  هدش 
یبرچ همقلو  نازادنا  ریت  فده  هدارا ) یتسس  ببس  هب   ) امش .تسا  هناهیفـس  امـش  راکفاو  کبـس  امـش  ياهدرخ  .تسا  رود  نامـسآ 

، نونکا دومرف : سپس  ( 3) .دیتسه ناگدنرد  يارب  يراکشو  ناراوخ  تفم  يارب 
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، دوخ هب  تبـسن  وت  هراب  رد  یکینو  ریخ  زج  تفگو : تساخرب  يدرم  عقوم  نیا  رد  دـیراد ؟ ناـمگ  هچ  نم  هراـب  رد  هرـصب ، لـها  يا 
ام رگاو  میراکهانگ ، ام  اریز  دراد  اج  ینک  تازاجم  ار  ام  رگا  .میرب  یمن  نامگ 

--------------------------

ص 545. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هبطخ 130. هغالبلا ، جهن   . 2

هبطخ 514. نامه ،  . 3

هحفص 460 -------------------------- 

نیتسخن امش  .دینیزگ  يرود  ییوج  هنتف  زا  .مدرک  وفع  ار  همه  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسا  رتبوبحم  ادخ  يارب  وفع  یـشخبب ، ار 
کین ّتین  ( 1) .دـینک هبوت  هناصلاخو  دـیدرگ  زاب  هاـنگ  زا  دـیدرک ، مین  ود  ار  تّما  ياـصعو  دیتسکـش  ار  تعیب  هک  دـیتسه  یناـسک 

تسا لمع  نیشناج 

هدهاشم تنانمشد  رب  ار  وت  ياهیزوریپ  ات  دوب  اجنیا  رد  مردارب  متشاد  تسود  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) ماما نارای  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 
ضرع خـساپ  رد  ؟ تسا هدوب  ام  اب  تردارب  رکفو  بلق  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  ماما  .دـش  یم  کیرـش  داـهج  باوثو  تلیـضف  ردو  درک  یم 

ُفَعْرَیَس ِءاسِّنلا  ِماحْرَأ  ِلاجِّرلا َو  ِبالَّصَأ  ِیف  ٌماْوقَأ  اذه  انِرَکْسَع  ِیف  انَدِهَـش  ْدََقل  انَدِهَـشْدَقَف َو  : » دومرف ( مالـسلا هیلع   ) ماما .یلب  درک :
نآ شاداپو  رجا  کیرش  نادهاجم  رگید  نوچمهو  ) دوب ام  اب  هکرعم  نیا  رد  زین  تردارب  انامه  ( 2 «.) ُنامیإلا ُمِِهب  يْوُقی  ُنامَّزلا َو  ُمِِهب 
هب نامیاو  دنک  یم  راکـشآ  ار  نانآ  يدوز  هب  نامزو  دنتـسه  ناردام  مِحرو  ناردپ  بلُـص  رد  زونه  هک  نانآ  هکلب  وا ، اهنت  هن  تسا .)

یشرورپو یتیبرت  لصا  کی  هب  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) ماما مالک  نیا  .دنکیرش  داهج  نیا  تلیضف  رد  زین  دوش  یم  دنمورین  نانآ  هلیسو 
رد .ددرگ  یم  زین  لمع  دوخ  ِنیشناج  رفیکو ، شاداپ  رظن  زا  دبو ، بوخ  ّتین  هکنیا  نآو  تسا 
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اـضِّرلا َساّنلا  ُعَمْجَی  امَّنِإ  ُساّنلا  اَهُّیُأ  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  هلمج  زا  .تسا  هدش  هراشا  لصا  نیا  هب  زین  هغالبلا  جـهن  زا  رگید  ییاهاج 
(3 «.) اضِّرلِاب ُهوُّمَع  اِمل  ِباذَْعلِاب  ُهّللا  ُمُهَّمَعَف  ٌدِحاو  ٌلُجَر  َدوُمَث  َهَقان  َرَقَع  امَّنِإ  .ُطَخَّسلا َو  َو 

--------------------------

ص 218. لمجلا ،  . 1

هبطخ 12. هغالبلا ، جهن   . 2

.هدبع عبط  هبطخ 196  نامه ،  . 3

هحفص 461 -------------------------- 

یلو درک  یپ  رفن  کی  ار  دومث  هقاـن  .دروآ  یم  درِگ  مچرپ  کـی  ریز  هب  نآ  زا  مشخ  اـی  لـمع  کـی  زا  يدونـشخ  ار  دارفا  مدرم ، يا 
لاملا تیب  میسقت  .دوب  ریگارف  ْدرف  نآ  ِلمع  هب  ياضر  اریز  تفرگ ، ارف  ار  یگمه  باذع 

ماما اریز  .دوب  یهلا  دص  رد  دص  مزر  کی  نانآ  مزر  تقیقح ، ردو  دندشن  کلام  ار  يزیچ  دربن  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایهاپس 
.درک یم  میسقت  نانآ  نایم  ار  لاملا  تیب  دیاب  تهج ، نیازا  .درک  راذگاو  نانآ  دوخ  هب  ار  زیچ  همه  نمشد  حالس  زج  مالسلا ) هیلع  )

يدوجوم .بیرفب ) ار  يرگید  ورب  ینعی  «. ) يِْریَغ يِّرُغ  : » تفگو دز  مه  رب  ار  اهتـسد  داتفا  نآ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناگدـید  یتقو 
، میـسقت نایاپ  رد  دیـسر ، مهرد  دـصناپ  کیره  هبو  درک  میـسقت  نایهاپـس  نایم  رد  ار  همه  هک  دوب  مهرد  رازه  دصـشش  لاـملا  تیب 

هتـشاد تکرـش  دربن  نیا  رد  هک  دش  یعّدمو  دیـسر  رد  يدرف  ناهگان  .داد  صاصتخا  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  دـنام  یقاب  مهرد  دـصناپ 
هب يزیچ  لام  نیا  زا  هک  ار  ادخ  ساپـس  دومرفو : داد  وا  هب  زین  ار  مهرد  دصناپ  نآ  ( مالـسلا هیلع   ) ماما .تسا  هداتفا  ملق  زا  وا  مان  یلو 

هنیدم هب  هشیاع  مازعا  ( 1) .مدادن صاصتخا  دوخ 

هب باستنا  تهج  هب  هشیاع 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 490 

http://www.ghaemiyeh.com


هشوتو بکرم  زا  ار ، وا  رفس  تامّدقم  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
یندم نارای  همه  هبو  دناسرب  هنیدم  هب  ار  واو  دشاب  دوخ  رهاوخ  تیعم  رد  هک  داد  روتـسد  رکب  یبا  نب  دّمحم  هبو  تخاس  مهارف  هار ،

نت لهچو  درکن  افتکا  زین  نیا  هبو  دنیامن  یهارمه  هنیدم  ات  ار  هشیاع  هک  داد  هزاجا  دندرگ ، زاب  هنیدم  هب  دندوب  دنم  هقالع  هک  دوخ ،
.درک هنیدم  هناور  وا  هارمه  ار  هرصب  تیصخش  اب  نانز  زا 

--------------------------

ص 547. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 462 -------------------------- 

تعیاشم ار  وا  مدرم  زا  یهورگ  تکرح  ماگنه  رد  .دش  نییعت  تکرح  زور  ششو ، یـس  لاس  بجر  هام  زا  زور  نیتسخن  هبنـش ، زور 
: تفگ مدرم  هبو  دـش  بـلقنم  راـیتخا  یب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما ياـهتبحم  ربارب  رد  هشیاـع  .دـنداد  ماـجنا  ار  عـیدوت  مـسارمو  دـندرک 
زج یلعو ، نم  نایم  دنگوس ، ادـخ  هب  .ددرگن  يّدـعت  ببـس  راک  نیا  یلو  دـنک ، یم  شاخرپ  رگید  یخرب  رب  ام  زا  یخرب  منادـنزرف ،

ماـما .تسا  ناـکینو  راـیخا  زا  تفرگ ، رارق  نم  مشخ  دروم  هچرگ  ، وا .دوبن  يرگید  زیچ  دـهد ، یم  خر  وا  ناگتـسبو  نز  ناـیم  هچنآ 
.درک تعیاشم  لیم  دنچ  ار  وا  هاگ  نآ  .تسامش  ربمایپ  رـسمه  يو  مدرم ، : دوزفا دوخو  درک  رکـشت  هشیاع  نانخـس  زا  مالـسلا ) هیلع  )

ات دندیـشوپ  نادرم  سابل  رهاظ  هب  دـنتفرگ  رارق  هشیاع  تیعم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامرف  هب  هک  نز  لهچ  دـسیون : یم  دـیفم  خـیش 
روطخ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رـسمهو  نانآ  هراب  رد  يدحا  نهذ  هب  اوران  راکفاو  دنراگنیب  درم  ار  نانآ  ناگناگیب 

یلع هک  درک  یم  رّوصت  زین  هشیاع  .دنکن 
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ینانز ار  نانآو  دیسر  هنیدم  هب  یتقو  .درک  یم  هلگ  راک  نیا  زا  هتسویپو  تسا  هدرامگ  وا  تظافح  رب  ار  درم  نارومأم  مالـسلا ) هیلع  )
تمرح هک  دـهد  کین  شاداپ  ار  بلاطوبا  دـنزرف  ادـخ  تفگو : دـیبلط  شزوپ  دوخ  ضارتعا  زا  دـنا  هدیـشوپ  نادرم  ساـبل  هک  دـید 

نارادناتسا بصن  ( 1) .درک تیاعر  نم  دروم  رد  ار  ادخ  لوسر 

نایرصم شروش  لماوع  زا  یکیو  دش  یم  هرادا  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  تسد  هب  رصم  ناتـسا  روما  نامثع  تفالخ  نارود  رد 
دوب رـصم  رد  هفیذح  یبا  نب  دّـمحم  نامز  نآ  رد  .دـیماجنا  رـصم  زا  وا  جارخا  هب  هک  اجنآ  ات  دوب ، وا  نیگننو  تشز  لامعا  هفیلخ  رب 

هرادا دـنتفگ ، كرت  ار  دوخ  نطو  هفیلخ ، همکاحمو  هنیدـم  مزع  هب  نایرـصم ، یتقو  .درک  یم  داـقتنا  هفیلخو  رـصم  یلاو  زا  هتـسویپو 
هفیذح نب  دّمحم  هب  ار  رصم  روما 

--------------------------

ص 221. لمجلا ،  . 1

هحفص 463 -------------------------- 

بـصن رـصم  ناتـسا  هرادا  يارب  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  ات  دوب  یقاب  بصنم  نیا  رد  واو  دندرک  راذگاو 
، رصم هب  ار  سیق  مازعا  خیرات  (، 1) ریثا نبا  دننام  ناخروم ، زا  یخرب  یلو  دـناد ، یم  لمج  هعقاو  لاس  رد  ار  سیق  مازعا  يربط  .درک 

متفهو یـس  لاس  ِرفـص  رگاو  تسا  هدوب  لمج  هعقاو  زا  شیپ  ًاعبط  دـشاب ، مشـشو  یـس  لاس  ِرفـص  دوصقم  رگا  .دـناد  یم  رفـص  هام 
شـشو یـس  لاـس  ار  مازعا  خـیرات  يربط  هک  یلاـح  رد  هدوب ; هتفرگ  تروص  نآ  زا  سپ  يدـناو  هاـم  شـش  تروص  نیا  رد  دـشاب ،

نباو ناسارخ  رادناتسا  ار  یعوبری  هّرق  نب  دیلخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما يراب ، .تسا  هدرک  طبض  تسا  لمج  هعقاو  لاس  هک  يرجه 
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دبع نب  ریرج  هرصب ، كرت  زا  شیپ  .دیوگ  كرت  هفوک  مزع  هب  ار  هرصب  كاخ  هک  تفرگ  میمصتو  داد  رارق  هرصب  رادناتسا  ار  ساّبع 
مالعا دوب ، ماما  نآ  سأر  رد  هک  يزکرم ، تموکح  زا  ار  دوخ  يوریپ  ات  دـنک  وگتفگ  هیواعم  اب  هک  تخاس  ماـش  هناور  ار  یلجب  هّللا 
دایزو رادناتسا  ار  ساّبع  نبا  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوب ، هدرک  يزیر  مخت  اجنآ  رد  ناطیشو  تشاد  هرصب  هک  یتیمها  ببس  هب  ( 2) .دراد

( مالـسلا هیلع   ) ماما مدرم ، هب  ساّبع  نبا  یفرعم  ماگنه  هب  ( 3) .داد رارق  ود  نآ  نواعم  ار  یلئود  دوسـألا  وباو  جارخ  رومأـم  ار  هیبا  نب 
نبا هب  ماما  : دـیوگ یم  يربط  ( 4) .تسا هدرک  لقن  لمجلا »  » باتک رد  ار  نآ  دـیفم  خیـش  هک  درک  ینیریـشو  فیطل  رایـسب  ینارنخس 

ّتیعبت ار  وت  رما  هک  ار  نانآو  ار  نایـصاع  ناـعیطم  اـب  ینعی : ( 5 «) َكَْرمَأ َكََرت  َو  َكاصَع ، ْنَم  َکَعاطَأ  ْنَِمب  ْبِرْـضِإ  :» تفگ ساـّبع 
: درک تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  تفگ  یم  كرت  ار  هرصب  نیمزرس  مالسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  .بوکب  دننک  یمن 

--------------------------

ص 268. ج3 ، ریثا ، نبا  خیرات   . 1

.546 صص 560 _ ج3 ، نامه ،  . 2

ص 324. لمج ، خیرات   . 3

ص 324. لمج ، خیرات   . 4

ص 546. ج3 ، يربط ، خیرات   . 5

هحفص 464 -------------------------- 

رد هلئاغ  نیتسخن  قیرط ، نیدب  .درب  نوریب  اهرهـش  ِنیرتکاپان  زا  ارم  هک  ار  ادخ  ساپـس  ِدالِْبلا :» ِثَبْخَأ  ْنِم  ِینَجَرْخَأ  يِذَّلا  ِهّلل  ُدْمَْحلَا  »
یمالسا روانهپ  نیمزرسو  دزیرب  ار  هیواعم  بیقعت  هشقن  ات  دش  هفوک  راپسهر  ترضح  نآو  تفای  نایاپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح 

.دزاس كاپ  هماک  دوخو  دساف  رصانع  زا  ار 

هحفص 465 -------------------------- 

مهدزای لصف 

مهدزای لصف 

یمالسا تفالخ  زکرم  هفوک ،

نیمزرس رد  مالسا  دیشروخ 
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رد درک ، لوفا  هنیدـم  رد  یناشفا  رون  لاس  هد  زا  دـعبو  دـش  رهاظ  برثی  نامـسآ  رد  لاـس  هدزیـس  تشذـگ  زا  سپو  درک  عولط  هّکم 
تـسایس لقثو  ینید  زکرم  ناونع  هب  هنیدـم  رهـش  ًاصوصخو  راجح  نیمزرـسو  دوشگ  هریزج  هبـش  مدرم  يور  هب  يون  قفا  هک  یلاـح 

هک درک  باجیا  راصناو  نیرجاهم  هلیسو  هب  هفیلخ  شنیزگ  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  .دش  یفرعم 
دالب حتف  قیرط  زاو  دنزادرپب  روما  ریبدت  هب  فانکاو  فارطا  هب  نارادنامرفو  نالماع  مازعا  اب  افلخو  ددرگ  یمالسا  تفالخ  ّرقم  هنیدم 

زا تلاسر ، بحاص  ِنییعتو  صیصنت  رب  هوالع  هک  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دنشوکب  مالسا  شرتسگ  رد  عناومو ، اهدس  نتـسکشو 
زاو دـهد  رارق  تفالخ  زکرم  ار  هنیدـم  هتـشذگ  يافلخ  نوچمه  تسیاب ، یم  ًاتعیبط  زین  دوب ، هدـش  هدـیزگرب  راصناو  نیرجاهم  هیحان 

رانکربو قیال  دارفا  مازعاو  يراگن  همان  ابو  درک  يوریپ  هویـش  نیمه  زا  تفالخ  راک  زاـغآ  رد  وا  .دزادرپب  روما  قتفو  قتر  هب  اـجنامه 
ّیط رد  هک  یمالـسا  ماظنو  دومن  هرادا  ار  یمالـسا  هعماج  روما  دوخ ، هدـنزاسو  نیـشتآ  ياه  هباـطخ  داریاو  تسرپ  اـیند  دارفا  ندرک 

هلئـسم ناهگان  هک  دوب  حالـصا  لاح  رد  دوب  هدش  ادیپ  ییاهیجکو  فارحنا  نآ  رد  رکبوبا  تفالخ  زاغآ  زا  لاس  جـنپو  تسیب  تّدـم 
هب يا  هدنهد  ناکتو  كانلوه  ياهـشرازگو  داد  خر  دندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  همه  زا  شیپ  هک  یناسک  ینکـش  نامیپ  ینعی  ناثکان ،» »
دنا هدرک  ریخـست  ار  قارع  بونج  ربمایپ ، رـسمه  مارتحاو  ذوفنو  هّیما  ینب  یلام  کمک  هب  نانکـش ، نامیپ  هک  دش  مولعمو  دیـسر  يو 

هرصب فرصت  زا  سپو 

هحفص 466 -------------------------- 

هتشک قحان  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما نارازگراکو  نارای  زا  رفن  اههد 
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ابو دیوگ  كرت  هرصب  مزع  هب  ار  هنیدم  نانآ ، ناتـسدمه  تازاجمو  ناثکان  هیبنت  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش  ببـس  رما  نیا  .دنا 
قح هاپس  ماجنارسو  دش  لعتشم  ناثکان  لطاب  نایرکـشلو  ماما  قح  رب  هاپـس  نایم  دربن  شتآ  .دیآ  دورف  هرـصب  رانک  رد  دوخ  نایهاپس 

یمالـسا تموکح  شوغآ  هب  ًاددجم  هرـصبو  دنداهن  رارف  هب  اپ  نانآ  زا  یهورگو  دندش  هتـشک  هدننک  شروش  نارـسو  دیدرگ  زوریپ 
، ساّبع نباو  تفرگ  دوخ  هب  يداع  لاـح  مدرمو  رهـش  عاـضواو  داـتفا  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ناراـی  تسد  هب  نآ  روما  هراداو  تشگزاـب 

یهار زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  درک  یم  باجیا  يرهاظ  عاضوا  .دش  بوصنم  اجنآ  يرادناتـسا  هب  ماما ، زاتمم  درگاشو  نآرق  رّـسفم 
نآ هباحـصو  نارای  زا  یهورگ  يرکفمه  ابو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نفدم  رانک  ردو  ددرگ  زاب  هنیدم  هب  دوب  هدـمآ  هک 

تردـق ذوفن  شرتسگ  يارب  تسد  رود  طاـقن  هب  نازابرـس  مازعاو  هعماـج  راـمیب  جازم  هجلاـعمو  یمالـسا  فراـعم  رـشن  هب  ترـضح 
رهو دوب  هیضق  رهاظ  نیا  یلو  .دنک  بانتجا  نآو  نیا  اب  ییور  ردورو  شکمشک  عون  ره  زاو  دزادرپب  تفالخ  نوئش  رگیدو  یمالـسا 

رادروخرب یـصاخ  تیناحورو  تیونعمو  تسادق  زا  زور  نآ  رد  هنیدـم  هک  صخألاب  درک ; یم  یفیلکت  نینچ  ماما  هب  ینیب  رهاظ  درف 
وا علخو  لزعو  هفیلخ  شنیزگ  هتشر  هک  دوب  راصناو  نیرجاهم  زا  هباحـص  زکرمو  ادخ  روآ  مایپ  نفدمو  مالـسا  یعقاو  دهم  اریز  دوب ،

نیا .دنکفا  تماقا  لحر  اجنآ  رد  یتّدم  ات  دیزگرب  ار  هفوک  هار  مالسلا ) هیلع   ) ماما تاهجو ، طیارش  نیا  مامت  اب  .دنتشاد  تسد  رد  ار 
یلاح رد  _ 1 دوب : تهج  ود  هب  (، 1) تفرگ ماجنا  نارای  اب  رظن  لدابتو  روش  زا  سپ  هک  راک ،
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نازابرـس رتشیب  یلو  دنتـسویپ ، وا  هب  هار  همین  رد  ییاههورگو  درک  تکرح  هنیدـم  زا  یهوبنا  هورگ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هک 
هلیسو هب  نانکش  نامیپ  یبوکرس  يارب  ماما  اریز  .دنداد  یم  لیکشت  نآ  یلاوحو  هفوک  مدرم  ار  ماما  ناراثن  ناجو 

--------------------------

(. بلح عبط  ص 85( هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 467 -------------------------- 

دیبلط دادمتسا  دوب ، قارع  مهم  زکرم  هک  هفوک ، مدرم  زا  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دوخ  یمارگ  دنزرفو  رـسای  راّمع  گرزب ، یباحص 
یهورگ دنچره  ( 1) .دندش ههبج  مزاع  يو  ناگدنیامن  هارمهو  دنتفگ  تبثم  خـساپ  ماما  يادـن  هب  هقطنم  نآ  مدرم  زا  یهوبنا  هورگو 

هب مدرم  تکرح  رد  دوخ  راتفگو  راتفر  ابو  دـندرک  يراددوخ  گمکو  ترـصن  هنوگره  زا  وا  نارکفمهو  يرعـشا  یـسوم  وبا  دـننام 
یم باجیا  یسانشقح  تخاس ، رامو  رات  ار  نمـشدو  دش  زوریپ  ناثکان  اب  دربن  رد  ماما  هکنآ  زا  سپ  .دندرک  ینکـشراک  داهج  نادیم 

ار داهج  زا  ناگدـنامزابو  نادـعاقتمو  ریدـقتار  دوخ  نارگداهجو  نایوگ  کیّبلو  دـنک  ندـید  مدرم  نیا  یگدـنزو  هناخ  زا  هک  درک 
هب ار  نانآ  هک  هیواعم  ناهانگ  زا  تسا  یهانگ  نانکـش  نامیپ  شروش  هک  تسناد  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیامن 2 _ تّمذمو  خیبوت 

طوطخ دوب  هتـشون  ریبز  هب  هک  يا  همان  رد  یتحو  هداد  ناـنآ  هب  تعیب  تسد  هناـبیاغ  بیرف ، يور  زاو  دوب  هدرک  قیوشت  قاـثیم  ضقن 
ار هرـصبو  هفوک  رتدوز  هچره  دیابو  تسا  هتفرگ  تعیب  وا  يارب  ماش  مدرم  زا  هک  دوب  هدـش  روآ  دایو  هدرک  میـسرت  ًالماک  ار  شروش 

یغای نیا  ریت  هک  نونکا  .دراذگب  تسد  رهـش  ود  نآ  رب  بلاطوبا  دنزرف  دنراذگنو  دننک  رهاظت  نامثع  یهاوخنوخ  هبو  دننک  لاغـشا 
هشیر رتدوز  هچره  دیاب  دوب  هتفای  نایاپ  شروشو  هتفر  اطخ  هب 
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هتشذگ .تسا  هفوک  نامه  ماش  هب  هطقن  نیرتکیدزن  .دش  یم  هدیرب  یمالسا  هعماج  رکیپ  زا  هّیما  ینب  هنوعلم  هرجـش  هخاشو  عطق  داسف 
يا هقطنم  قارع  نیا ، زا 

--------------------------

ص 368. ج2 ، بهذلا ، جورم  تسا _  هتشون  رفن  یلوق 6560  هبو   7000 دنتسویپ ماما  رکشل  هب  هک  ار  ینایفوک  دادعت  يدوعـسم   . 1
میدش هدایپ  راق  يذ  رد  هک  یماگنه  : دیوگ یم  سابع  نبا  ص 182 . ج2 ، یبوقعی ، خیرات  تسا _  هتشون  رفن  رازه  شش  مه  یبوقعی 

نبا .دمآ  دنهاوخ  نم  کمک  هب  دایزو  مک  نودب  رفن   6560: دومرف ماما  .دنا  هدمآ  امش  يرای  هب  مک  رایسب  هفوک  زا  هک  متفگ  ماما  هب 
فقوت راق  يذ  رد  زور  هدزناپ  .درمـش  مهاوخ  ار  اهنآ  ًامتح  متفگ  دوخ  ابو  مدرک  بجعت  اـهنآ  قیقد  راـمآ  زا  نم  دـیوگ : یم  ساـبع 

يدادعت نامه  تسرد  مدید  .مدرمش  ًاقیقد  ار  اهنآ  نم  .دیـسر  هفوک  رکـشلو  دش  دنلب  اهرطاقو  اهبـسا  ههیـش  يادص  هکنیا  ات  میدرک 
ج2،ص 187. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .هلوسرو _  هّللا  قدص  ربکا ، هّللا  : متفگ.دوب هدومرف  ماما  هک  تسا 

هحفص 468 -------------------------- 

هب اه  هبطخ  زا  یکی  رد  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  یم  هیکت  اجنآ  رب  دیاب  هطقن ، ره  زا  شیب  ماماو ، دوب  رورپ  ییادفو  زیخ  رکـشل 
دنگوس ادخ  هب  ینعی : ( 1 «.) ...ًاقْوَس ْمُْکَیلِإ  ُْتئِج  ْنِکلَو  ًاراِیتْخا  ْمُُکْتیَتَأ  ام  ِهّللا  َو  :» دـیامرف یم  هک  اجنآ  تسا ; هدرک  هراشا  بلطم  نیا 

ناونع هب  ار  هفوک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش  ببـس  تلع  ود  نیا  .دوب  يراچان  يور  زا  هکلب  مدـماین  امـش  يوس  هب  دوخ  لیم  هب  نم 
بجر هام  مهدزاود  رد  ور ، نیا  زا.دزاس  لقتنم  قارع  هب  هنیدم  زا  ار  یمالسا  تفالخ  زکرمو  دنیزگرب  دوخّرقم 
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نانآ شیپاشیپ  ردو  هفوک  مدرم  .دش  هفوک  رهش  دراو  هرصب  ناگرزب  زا  یهورگ  اب  هارمه  هبنـش  ود  زور  رد  يرجه  شـشو  یـس  لاس 
هیلع  ) ماـما لوزن  ّلـحم  يارب  .دنتــشاد  یمارگ  ار  وا  مدــقمو  دــندروآ  لـمع  هـب  لابقتــسا  ماـما  زا  رهــش  نیمرتـحمو  نآرق  ناــیراق 

.دنیزگ ینکس  اجنآ  ردو  دننک  دراو  اجنآ  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتساوخ  هزاجاو  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  ار  هرامالا » راد  » رـصق ( مالـسلا
رد ماجنارسو  تسا  یهابت  زکرم  رـصق  دومرفو : دیزرو  ابا  دوب ، اهمتـسو  اهیورجک  زکرم  يو  زا  شیپ  هک  رـصق ، رد  دورف  زا  ماما  یلو 
درک تساوخرد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ( 2) .دیزگ ینکس  بلاطوبا ) رتخد  ) یناه مارهاوخ  دنزرف  یموزخم  هریبه  نب  هدعج  لزنم 
هدایپ بکرمزا  هطقن  نآ  رد  دوخو  دـیآ  دورف  دوب  يا  هدرتسگ  نیمزرـس  هک  هبحر »  » مان هب  یلحم  رد  مدرم  اـب  نتفگ  نخـس  يارب  هک 
دورد وا  ربمایپ  هبو  تفگ  انث  ار  ادـخو  تفر  ربنم  زارف  رب  هاگنآو  درازگ  زامن  تعکر  ود  دوب  اجنآ  رد  هک  يدجـسم  رد  تسخن  .دـش 

ار نآ  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  یتلیـضف  مالـسا  رد  امـش  يارب  هفوـک ، مدرم  يا  درک : زاـغآ  نـینچ  مدرم  اـب  ار  دوـخ  نخـسو  داتـسرف 
ياوشیپ امـش  ...دـیداد  رییغت  ار  نآ  یلو  دـیدرک  زاـغآ  ار  یتـشز  .دـیتفگ  خـساپو  مدرک  توعد  قح  هب  ار  امـش  .دـیزاسن  نوـگرگد 

میب نآ  زا  امـش  يارب  هک  يزیچ  نیرتدب  .دنوش  لخاد  دـیدش  دراو  هک  هچنآ  ردو  دـنیوگ  خـساپ  ار  امـش  توعد  هک  دـیتسه  یناسک 
سوهو يوه  زا  يوریپ  : تسا زیچ  ود  مراد 

--------------------------

هبطخ 70. هغالبلا ، جهن   . 1

ص8. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 469 -------------------------- 

زا ار  نیسپزاب  يارس  وزرآ  يزاردو  دراد  یم  زاب  قح  زا  سوه  زا  يوریپ.وزرآ  يزاردو 
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ود نیا  زا  کی  ره  ياربو  تسا  هدـمآ  رد  تکرح  هب  نانک  لابقا  ترخآو  هدرک  چوک  نانک ، تشپ  ایند  هک  دیـشاب  هاگآ  .درب  یم  دای 
ادخ ساپس  .لمع  هن  تسا  باسح  تقو  ادرفو  باسح ، هن  تسا  لمع  ماگنه  زورما  .دیـشاب  ترخآ  نادنزرف  زا  امـش.تسا  ینادنزرف 
داب امش  رب  .دومن  لیلذ  ار  ارگلطابو  نکش  نامیپو  زیزع  ار  وگتسارو  قُحمو  تخاس  راوخ  ار  نمشدو  درک  کمک  ار  دوخ  ّیلو  هک  ار 

هتـسیاشو یلوا  تعاطا  هب  هورگ  نیا  هک  تسا ، هدرک  تعاطا  ادـخ  ربمایپ  نادـناخ  زا  هک  سک  نآ  زا  تعاـطاو  يراـگزیهرپو  يوقت 
ابو دـنزیخ  یم  رب  هلباقم  هب  ام  اب  نانیا  .دـننک  یم  تفالخ  ياعداو  دـنهد  یم  تبـسن  ربماـیپو  مالـسا  هب  ار  دوخ  هک  یناـسک  زا  دـنرت 

دنسر یم  دوخ  هانگ  رفیک  هب  نانآ  .دننک  یم  راکنا  ار  ام  قحو  ماقمو  دنیوج  یم  يرترب  ام  رب  تسا  هدیسر  نانآ  هب  ام  زا  هک  یتلیـضف 
دیزرو دعاقت  نم  ترـصن  زا  امـش  زا  یهورگ  هک  دیـشاب  هاگآ  .دنوش  یم  وربور  رگید  يارـس  رد  دوخ  یهارمگ  هجیتن  اب  يدوز  هبو 

ار مدرم  ياضر  ات  دـیناسرب  ناـنآ  شوگ  هب  دـنرادن  تسود  ار  هچنآو  دـینک  كرت  ار  ناـنآ.منک  یم  شهوکنو  خـیبوت  ار  ناـنآ  نمو 
نارادنامرف نییعت  رد  يرگداد  ( 1) .دوش هتخانش  زاب  ناطیش  بزح  زا  هّللا  بزح  اتو  دننک  بسک 

نب کلام  تهج ، نیا  زا.دـماین  شوخ  یطارفا  نویبالقنا  زا  یخرب  قاذـم  رد  دـعاقتم  نایفوک  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما میـالم  دروخرب 
يارب ار  تازاجم  رادقم  نیا  نم  تفگ : يزیمآ  ضارتعا  نحل  ابو  تساخرب  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) ماما سیلپ  سیئر  هک  یعوبری ، بیبح 

نانآ ینک  رما  نم  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  .مناد  یم  مک  نانآ 
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«. يدرک زواجت  هزادناو  ّدح  زا  بیبح ، :» دومرفو داد  رادشه  هّللا » ناحبس   » هلمج اب  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .مشک  یم  ار 

--------------------------

لقن ار  هبطخ  نیا  لّوا  تمسق  ص 124 )  ) داشرا رد  دیفم  موحرم  ياه 27 و41 . هبطخ  هدبع ، هغالبلا  جهن  ص 3 ; نیّفص ، هعقو   . 1
.تسا هدرکن 

هحفص 470 -------------------------- 

اب شمرنو  تمیـالم  زا  راوگاـن ، ثداوح  عوقو  زا  يریگولج  رد  دـح  زا  زواـجتو  لـمع  تدـش  تفگو : تساـخرب  رگید  راـب  بیبح 
لباقم رد  ناسنا  .تسا  هدادن  يروتسد  نینچ  ادخ  تفگو : تخادرپ  وا  تیاده  هب  دوخ  هنامیکح  قطنم  اب  ماما  .تسا  رتّرثؤم  نانمشد 
ْفِرُْسی الَف  ًاناطلُس  هِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  :) دیامرف یم  دنوادخ  ؟ دراد ییاج  هچ  زواجتو  ملظ  رگید  دوش ; یم  هتشک  ناسنا 

، دریگب ماقتنا  هک  میا  هدیـشخب  ینوناـق  تردـق  وا  ّیلو  هب  دوش  هتـشک  مولظم  سکره  : ینعی ( 33: ءارـسا (.) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف 
لتاق ِریغ  هک  تسا  نیا  لتق  رد  فارساو  تسا .) یهلا  ترصنو  تیامح  دروم  لوتقم  ّیلو  قح  هب  هک  دینکن ، فارسا  صاصق  رد  یلو 

یسایس زاب  ياضف  .دنشکب  لتاق  ياج  هب  ار 

دندرک هدـهاشم  نیعلا  يأر  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يرگداد  اه ، هطرـش  سیئر  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هرکاذـم  زا  هفوک  ناـفّلختم 
تـساخرب فوع  نب  هدرب  وبا  مان  هب  ناـفلختم  زا  يدرم  _ 1 دندرک : وگزاب  ار  دوخ  فّلخت  للع  اذـلو  دـندید  زاب  ار  تسایـس  ياضفو 

: دیسرپ ماما  زا  وا.تخاس  نشور  لمج  نالوتقم  هراب  رد  لاؤس  قیرط  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما نایهاپـس  هب  دوخ  نتـسویپ  مدع  ّتلعو 
هب ار  لئاس  دامتعا  نآ ، تلع  نایب  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دندش ؟ هتـشک  ارچ  نانآ  يدید ؟ ار  هحلطو  ریبز  داسجا  فارطا  ناگتـشک  ایآ 

: تفگو درک  بلج  دوخ  شورو  هار 
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مرج .دنتـشک  ناناملـسمزا  یهورگ  اب  ار  يدبع  هعیبر  دـنن  ام  یتیـصخشو  دـندنارذگ  غیت  مد  زا  ارم  تلود  نارازگراکو  ناوریپ  نانآ 
دراو هعدخو  هلیح  رد  زا  دوخ  ماما  ابو  دننک  یمن  ینکـش  نامیپ  نانآ  لثم  هک  دنتفگ  نکـش  نامیپ  نامجاهم  هب  هک  دوب  نیا  نالوتقم 

نم نایم  ادـخ  باتک  هاگنآو  دـنوش  صاصق  ات  دـنهد  لیوحتار  تلود  نارازگراک  ِنالتاق  هک  متـساوخ  ناـثکان  زا  نمو  .دـنوش  یمن 
نم تعیب  هک  یلاح  رد  دنتساخرب ، گنج  هب  نم  ابو  دندرک  ابا  نالتاق  لیوحت  زا  نانآ  .دنک  يروادو  مکح  نانآو 

هحفص 471 -------------------------- 

شروش نتخاس  شوماخو  نـالتاق  صاـصق  يارب  زین  نم  .دـندوب  هتخیر  ارم  ناتـسود  زا  رفن  رازه  هب  بیرق  نوخو  دوب  ناـنآ  ندرگرب 
نم تفگ : لئاس  يراد ؟ دیدرتو  کش  عوضوم  نیا  رد  ایآ  : دوزفا ماما  هاگ  نآ  .مدرک  بوکرـس  ار  شروشو  متخادرپ  دربن  هب  ناثکان 

عقاوو هدش  تیاده  وت  هک  مدیمهفو  دـش  راکـشآ  نم  رب  نانآ  شور  یتسردان  نایب ، نیا  زا  سپ  یلو  مدوب ، دـیدرت  رد  وت  تیناّقحرد 
( مالـسلا هیلع   ) ماما نارایو  نارـس  زا  یهورگ  نایم  رد  داهج ، زا  فّلختم  دارفا  هک  نیا  زا  رتزاب  یـسایس  ياضف  مادـک  ( 1) .یتسه نیب 

هکنیا اب  دنراد ؟ تفایرد  ار  نآ  خساپو  دننک  حرطم  شسرپ  تروص  هب  دوب ، مکاح  ماظن  تیناقح  رد  کش  هک  ار ، دوخ  فلخت  ّتلع 
درک تکرش  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  اهدعب  دنچرهو  دوب  ینامثع  دوش  يولع  هکنآ  زا  شیپ  هدننک  شـسرپ  صخش 

شوـخ يازا  رد  قارع ، رب  هیواـعم  ّطلـستو  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما تداهـش  زا  سپ  اذـل  تـشاد ، يّرـسو  رـس  هیواـعم  اـب  نطاـب  رد  یلو 
(3) .دندرک راذگاو  وا  هب  ( 2 «) هجولف  » هقطنم رد  ار  یعیسو  نیمز  دوب  هدرک  هیواعم  هب  هک  ییاهیتمدخ 
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ار مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  دوب ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ باحصا  زا  هک  یعازخ ، دَرُص  نب  نامیلس  _ 2
رد تفگو : درک  تمالم  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دـش  دراو  ماما  رب  يو  .دومن  فلخت  تکرـش  زاو  درکن  تیامح  لمج  کنجر  د 

نیرتراکتـسرد ار  وـت  نم  هکنآ  لاـح  یتشادزاـب ; نم  هاپـس  رد  تکرـش  زا  ار  دوـخو  يدرک  دـیدرتو  کـش  نم  شرو  هار  تیناـقح 
هب ندناسر  يرای  زاو  تشادزاب  تربمایپ  تیب  لها  هب  کمک  زا  ار  وت  یلماع  هچ  .مدیشیدنا  یم  دوخ  هب  کمک  رد  درف  نیرتماگشیپو 

هتـشذگ زا  و   ) نادرگنرب بقع  هب  ار  روما  تفگو : تساخرب  یهاوخ  شزوپ  هب  یگدنمرـش  لامک  اب  نامیلـس  تخاس ؟ لیم  یب  ناـنآ 
هدیسرن نایاپ  هب  راک  زونه  .درک  مهاوخ  يرای  ار  وت  هناصلاخ  هک  راد  هاگن  ارم  رهمو  تّدوم  .نکم  تمالم  نآ  رب  ارمو  ( وگم نخس 

--------------------------

4و5. صص نیفص ، هعقو  ص 104 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.دراد رارق  دادغبو  هفوک  نایم  رمتلا » نیع   » یکیدزن رد  هک  تسا  قارع  زا  زیخلصاحو  عیسو  يا  هقطنم  هجولف   . 2

ص 104. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 472 -------------------------- 

ربارب رد  نامیلـس  ِراظتنا  فـالخ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .یـسانش  یم  زاـب  ار  نمـشدو  تسود  نآ  رد  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  يروماو 
خیبوـت زا  تفگو : تسـشن  یبـتجم  ماـما  دزنو  تساـخرب  هاـگ  نآو  تسـشن  یمک  نامیلـس  .تفگن  يزیچو  درک  توکـس  وا  شزوـپ 

هب هک  دننک  یم  تمالم  رتشیب  ار  یسک  نآ  : تفگو تساخرب  تفطالم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنزرف  ینک ؟ یمن  بجعت  ماما  تمالمو 
یباحص نآ  ماگنه ، نیا  رد  .دنشاب  راودیما  وا  کمکو  یتسود 
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دارفا هب  اهزور  نآ  رد  هک  دـش  روآ  داـیو  دـش  دـهاوخ  اـپ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ّدـض  رب  هک  داد  ربخ  يرگید  ياهـشروش  زا  لـیلج 
مه رود  نمـشد  ياه  هزین  نآ  رد  هک  تسا  هدـنام  یثداوح  : تفگ نینچو  تسا  زاین  تقو  ره  زا  شیب  نامیلـس  دـننام  یکاپو  صلاـخ 

هعدـخ ارم  ياضر  لیـصحت.تسه  رتشیب  زاین  نم  لاثما  هب  ثداوح  نآ  ردو  دـنوش  یم  هدیـشک  فالغ  زا  اهریـشمشو  دـنیآ  یم  درگ 
ار وت  زگره  ام  دنک ; تمحر  وت  رب  ادـخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  .دـیزاسن  مهتم  یهاوخریخ  رد  ارمو  دـینکن  رّوصت  شِغو 

.تسشنن ياپ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  زا  عافد  رد  دعب  هب  هظحل  نآ  زا  درـص  نب  نامیلـس  ( 1) .مینک یمن  مهتم 
سپ .دروآ  رد  ياپ  زا  ار  بشوح  مان  هب  یماش  نامرهق  دربن  نادیم  ردو  درک  تکرش  نیّفص  دربن  رد  ( مالـسلا هیلع   ) یلع باکر  رد  وا 

رد ترـضح  نآ  رـصن ت  رد  دـنچرهو  درک  توـعد  قارع  هب  ار  واو  تشوـن  هماـن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هـب  هیواـعم ، گرم  زا 
، دیـسر یم  رفن  رازه  راهچ  هب  نانآ  هرامـش  هک  یهوبنا  هورگ  اب  نیباّوت »  » ناونع هب  نآ  ناربج  رد  یلو  درک  یهاـتوک  ـالبرک  نیمزرس 

یهاپس اب  هدرو » وبا  نیع   » مان هب  يا  هقطنم  رد  يرجه  جنپو  تصـش  لاس  ردو  درک  مایق  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح نوخ  ماقتنا  ذخا  يارب 
ماما دورو  زا  سپ  دیوگ : یم  فنخم  نب  دّـمحم  _ 3 ( 2) .دیـشون تداهـش  ماجو  تخادرپ  دربن  هب  دوب  هدش  مازعا  ماش  زا  هک  ناوارف 

رد قارع  لیابق  نارسو  اهتیصخش  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  میدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) یلع رب  مردپ  اب  هفوک  هب  مالسلا ) هیلع  )

--------------------------

 . 1
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.عالطالا دصارم  ص 106 ; ج3 ، نامه ،

.101 صص 102 _ ج3 ، بهذلا ، جورم   . 2

هحفص 473 -------------------------- 

درک یم  شهوکن  ار  نانآ  ماما  .دندوب  هدـیزرو  فلخت  نانکـش  نامیپ  اب  داهج  رد  تکرـشزا  یگمهو  دـندوب  ترـضح  نآ  تمدـخ 
رد رگاو  دیراکنایز  ناگمه  دوب  ّتین  یتسس  ببـس  هب  رگا  دیداهن ؟ بقع  هب  ماگ  ارچ  دیتسه  دوخ  لیابق  نارـس  هک  امـش  : تفگ یمو 
ابو تسود  وت  تسود  اب  هک  دندش  روآ  دایو  دنتخادرپ  نخس  هب  نانآ  .دیتسه  نم  نانمشد  ناگمه  دیتشاد  کش  میرایو  نم  تیناقح 

ربارب رد  ( مالـسلا هیلع   ) ماما .دنتـسج  راذـتعا  ترفاـسم ، اـی  يراـمیب  دـننام  يرذـع ، هب  مادـکره  هاـگ  نآ  .میتسه  نمـشد  وت  نمـشد 
دنتسین هورگ  نآ  دننام  وا  هلیبقو  میلس  نب  فنخم  : تفگو درک  ریدقت  ام  هلیبقو  ردپ  تامدخ  زا  یلو  درک  توکس  نانآ  یهاوخشزوپ 

ْمُهَعَم ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیلَع  هّللا  َمَْعنَأ  ْدَـق  َلاق  ٌهَبیِـصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو  : ) دـنک یم  فیـصوت  نینچ  ار  نانآ  نآرق  هک 
:72و73) ءاسن (.) ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ٌهَّدَوَم  ُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهّللا  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو  ًادیِهَش *
ام هب  ادخ  : دنیوگ یم  دسرب  امش  هب  یتبیصم  رگا  .دننک  یم  راداو  یتسس  هب  ار  نارگید  هک  دنتـسه  قفانم )  ) يدارفا امـش  نایم  رد  ( 1)

نانآو امـش  نایم  هکنیا  لثم  تسرد  دسرب ، امـش  هب  یتمینغ  رگاو  .میـشاب  اهیراتفرگ  دـهاش  ات  میدوبن  دـهاجم  دارفا  اب  هک  داد  تمعن 
( مالسلا هیلع   ) ماما ماجنارـس  .میدش  یم  لیان  یگرزب  يزوریپ  هب  ات  میدوب  نانآ  اب  شاک  يا  دنیوگ : یم  هدوبن ، راک  رد  تّدوم  دنویپ 

ناشیاهرذعو دندش  هدوشخب  راب  نیا  رگا  هک  درک  مالعا  اهنآ  ربارب  رد  توکس  ای  اهشزوپ  شریذپو  اهییوجزاب  نیا  اب 
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هچ تخادرپ  یمن  شنزرـسو  تمالم  هب  رادقم  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  .دوش  رارکت  دیابن  هدنیآ  رد  راک  نیا  رگید  دـش  هتفریذـپ 
هفوک رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما هعمج  زامن  نیتسخن  هبطخ  .دنهد  همادا  زین  هدنیآ  رد  دوخ  فّلخت  هب  هورگ  نیا  هک  دوب  نکمم  اسب 

دنناوخ مامت  ار  دوخ  زامنو  درک  تماما  دصق  هفوک  هب  دورو  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما

--------------------------

106و107. صص ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 10 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 474 -------------------------- 

ادـخ يانثو  دـمح  زا  سپو  درک  مدرم  هب  ور  نآ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  .دروآ  ياج  هب  هفوک  مدرم  اب  ار  هعمج  زامن  هعمج  زور  ردو 
دوخ ناگدـنب  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نیرتـهب  اوقت  هک  منک  یم  شرافـس  اوـقت  هب  ار  امـش  دوـمرف : نینچ  وا  ربماـیپ  هب  دوردو 

ياربو دـیا  هدـش  رما  اوقت  هب  امـش  .تسوا  دزن  رد  یماجرفکین  هیامو  ادـخ  ياـضر  بلج  يارب  هلیـسو  نیرتهبو  تسا  هدرک  شراـفس 
ریغ يارب  سکره  .دیهد  ماجنا  یبلط  ترهـشو  ایر  نودبو  ادخ  يارب  ار  دوخ  ياهراک  ....دـیا  هدـش  هدـیرفآ  ادـخ  زا  تعاطاو  یکین 

ماجنا ادخ  يارب  ار  راک  سکرهو  .دنک  یم  راذـگاو  تسا  هدرک  راک  وا  يارب  هک  سک  نآ  هب  ار  وا  ادـخ  دـهد  ماجنا  ار  يراک  ادـخ 
امش ياهراک  زا  ادخ  .تسا  هدیرفاین  هدوهیبو  تهج  یب  ار  امـش  هک  دیـسرتب  ادخ  باذع  زا  .دریگ  یم  هدهع  رب  ار  نآ  رجا  ادخ  دهد 
نآ رورغمو  دهد  یم  بیرف  ار  دوخ  لها  ایند  هک  دیروخن  ار  ایند  بیرف  .تسا  هدرک  نّیعم  ناتیارب  ار  امش  یگدنز  تّدمو  تسا  هاگآ 

، رگید يارس  .دزاس  رورغم  ار  وا  ایند  هک  تسا  یسک 
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دارفا یگدـنزو  ناربماـیپ  اـب  ینیـشنمهو  ار  ادهـش  تاـماقم  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  .دـننادب  مدرم  رگا  تسا ، یقیقح  یگدـنز  يارس 
نارادنامرف مازعا  ( 1) .دیامرف مبیصن  ار  تخبشوخ 

ناـیلاو وا  بناـج  زا  ناـمز  نآ  اـت  هک  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  یحاون  نآ  هب  هفوـک ، رد  تماـقا  زا  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) ناـنمؤم ریما 
اهنآ ياهناتساو  نارادنامرف  نیا  تایصوصخو  مان  خیرات ، .درک  مازعا  طیارـش  دجاوو  حلاص  ینارومأم  دوب  هدشن  مازعا  ینارادنامرفو 

یتقو .تشاد  مازعا  ناسارخ  هب  ار  هّرق  نب  دیَلُخ  مان  هب  ار  یصخش  هلمج  زا  ( 2) .تسا هدرک  طبض  تقد  هب  ار 

--------------------------

ص 108. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 14 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 233. ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 108 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 14 صص 15 _ نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 475 -------------------------- 

هب یتاکیرحت  دنتسیز ، یم  ناتسناغفا  لباک  رد  نامز  نآ  رد  هک  يرسک ، ناگدنامزاب  فرط  زا  هک  دش  هاگآ  دیسر  روباشین  هب  هدربمان 
هک ییاهورین  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رادنامرف  .دـنا  هدرک  راداو  یمالـسا  تموکحرب  تفلاخمو  جورخ  هب  ار  اجنآ  مدرمو  هدـمآ  لمع 

فانکاو فارطا  هب  نارادنامرف  مازعا  ( 1) .تخاس هفوک  هناورو  درک  ریـسا  ار  یهورگو  تخادرپ  نانآ  عمقو  علق  هب  تشاد  راـیتخا  رد 
تروص هب  ماش  هقطنم  رد  هیواعم  تفلاخم  یلو  تخاس ، رقتـسم  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رـساترس  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح ،
خیراـت زا  شخب  نیا  ناـیب  هب  هکنآ  زا  شیپ  .دـش  یم  يا  هراـچ  نآ  عـفر  رد  دـیاب  رتدوز  هچره  هک  دوـب  یقاـب  مـخز  يـال  ناوختـسا 
نمض رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع .میوش  یم  روآ  دای  داد  خر  هفوک  رد  هک  ار  ینیریش  يارجام  میزادرپب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تموکح 
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نانآ زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندوب  يرسک  نادناخ  هطلس  تحت  اهتّدم  یگمه  هک  دش  وربور  نانآ  زا  یهورگ  اب  قارع  مدرم  اب  سامت 
یتموکح شورو  تریس  زا  ماما  .هاشداپ  ودو  یس  دنداد  خساپ  .دنا  هدرک  تموکح  ناشیا  رب  يرـسک  نادناخ  زا  رفن  دنچ  هک  دیـسرپ 

تورث وا  .دیزگرب  دوخ  يارب  یصاخ  شور  زمره  دنزرف  يرـسک  یلو  دندوب  شور  کی  ياراد  نانآ  همه  : دنداد خساپ  .دیـسرپ  نانآ 
هب هک  ار  هچنآو  تخاس  ناریو  دوب  مدرم  عفن  هب  هک  ار  هچنآ  .تساخرب  تفلاخم  هب  ام  ناگرزب  اب  داد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  روشک 

نانز .دنتشک  ار  واو  دندرک  مایق  وا  ّدض  رب  مدرم  .تخاس  نیگمشخ  ار  سراف  ّتلمو  درمـش  کبـس  ار  مدرم  .درک  دابآ  دوب  دوخ  عفن 
ِّقَْحلِاب َْقلَْخلا  َقَلَخ  ّلَجو  َّزَع  َهّللا  َّنِإ  : » دومرف نینچ  تشاد  مان  اسرن  هک  نانآ  يوگنخس  خساپ  رد  ماما  .میتی  شنادنزرفو  دندش  هویب  وا 

ُلازَیال .هَرامإ َو  ْنِم  َُّدبال  رِیبْدَِتب َو  ّالِإ  ٌهَکَلْمَم  ُموُقَتال  اهَّنِإ  ُهّللا َو  َلَّوَخ  اّمِم  ٌهَرِکْذـَت  ِهّللا  ِناْطلُـس  ِیف  َو  ِّقَْحلِاب ، ّالِإ  دَـحَأ  ْنِم  یـضرَی  َو ال 
«. اوُکَلْهَأ اوکَلَه َو  اوُدَْسفَأَو  انلَّوَأ  انُرِخآ  ََفلاخ  اذِإَف  اَنلَّوَأ ، انُرِخآ  ْمَتْشَی  َْمل  ام  ًاکِسامَتُم  انُْرمَأ 

--------------------------

ص 12. نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 476 -------------------------- 

دنوادخ هچنآ  زا  تسا  يرکذت  هیام  یهلا  تنطلـس  رد  .تسین  یـضار  قح  هب  لمع  زج  یناسنا  ره  زاو  دـیرفآ  ار  اهناسنا  قح  هب  ادـخ 
یم تدـحو  یتروص  رد  ام  راکو  .دـشاب  اپرب  یتموکح  دـیاب  ًاـمتحو  درادـن  ماوق  ریبدـت  نودـب  تکلمم  هکنیا  نآو  تسا  هدرک  اـطع 

تفلاخم نانآ  يوکین  شور  ابو  دـنتفگ  دـب  ناگتـشذگ  هب  رخأتم  دارفا  هاگره  سپ  .دـنیوگن  دـب  ناگتـشذگ  هب  نارخأـتم  هک  دریذـپ 
دندیزرو
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(1) .درک ریما  نانآ  دوخ  رب  ار  اسرن ، نانآ ، ِگرزب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگ  نآ  .دـندرک  دوبان  ار  نارگید  مهو  دـندش  دوباـن  دوخ  مه 
نارادناتسا زا  یضعب  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان 

هب ار  ترـضح  نآ  رکف  زیچ  ره  زا  شیب  هیواعم  يرگیغاـی  فارطا ، هب  نارادناتـسا  مازعاو  هفوک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دورو  زا  سپ 
عضو رگید ، فرط  زا  .دنک  جراخ  یمالسا  هعماج  رکیپ  زا  ار  یناطرس  هدغ  نیا  هک  دوب  ددص  رد  هتـسویپو  دوب  هتخاس  لوغـشم  دوخ 
مالعا ترـضح  نآ  اب  ار  مدرمو  دوخ  تعیب  زونهو  دوبن  نشور  نادـنچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  نانآ  تیمیمـصو  نارادناتـسا  زا  یخرب 

هک تساوخ  نانآ  زاو  تشون  همان  دنتـشاد  ینامرف  موس  هفیلخ  هیحان  زا  هک  نارادناتـسا  زا  یخرب  هب  ماما  تهج ، نی  ازا  .دندوب  هدرکن 
مهم همان  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياه  همان  نایم  رد  ( 2) .دـنراد مالعا  ار  دوخ  هقطنم  مدرمو  دوخ  تعیبو  دـننک  نشور  ار  دوخ  عضو 

رادناتـسا يدنِک  سیق  نب  ثعـشا  هب  ار  يرگیدو  تسا  هتـشون  نادـمه  رادناتـسا  یلجب  هّللا  دـبع  نب  ریرج  هب  ار  یکی  هک  دراد  دوجو 
نادمه رادناتسا  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما همان  مینک : یم  هراشا  همان  ود  نیا  هصالخ  هب  کنیا  .ناجیابرذآ 

، ریبزو هحلط  نایرج  زا  ار  وت  نم  .دننک  نوگرگد  ار  دوخ  یحور  عضو  نانآ  هکنیا  رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  ار  یتّلم  عضو  دنوادخ 
رب ییالبو  دنتسکش  ار  تعیب  هک  هاگ  نآ 

--------------------------

ص 14. نیّفص ، هعقو   . 1

ص 141. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هحفص 477 -------------------------- 

رد هار  همین  ردو  مدمآ  نوریب  راصناو  نارجاهم  اب  هارمه  هنیدـم  زا  نم  .مزاس  یم  هاگآ  دـندروآ ، فینح  نب  نامثع  نم  رادناتـسا  رس 
يا هطقن 
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دنوش هفوک  هناور  هک  مداد  روتـسد  هدابع  نب  دعـس  نب  سیقو  رـسای  راّـمعو  ساـبع  نب  هّللا  دـبعو  نسح  مدـنزرف  هب  بیذـع »  » ماـن هب 
تشپ رد  نم  .دنتفگ  تبثم  خساپ  زین  هفوک  مدرم  .دننک  توعد  نانکـش  نامیپ  یبوکرـس  يارب  مالـسا  هاپـس  رد  تکرـش  هب  ار  مدرمو 

هک متساوخ  نانآ  زا  رگید  رابو  متشذگ  نانآ  شزغل  زاو  مدرمش  روذعم  شیوخ  هب  توعد  رد  ار  شروش  نارـسو  مدمآ  دورف  هرـصب 
یهورگ .مدـش  دربن  دراوو  متـساوخ  ددـم  ادـخ  زا  زین  نم  .دـندادن  نت  گنج  هب  زج  نانآ  یلو  .دـنزاس  راوتـسا  نم  اـب  ار  دوخ  تعیب 

نم زا  متـساوخ  یم  ناـنآ  زا  دربـن  زا  شیپ  نم  هک  ار  هـچنآ  هاـگ  نآ  .دـنتفر  هرـصب  هـبو  دـنداهن  رارف  هـب  اـپ  یهورگو  دـندش  هتـشک 
يرادناتسا يارب  ار  ساّبع  نب  هّللا  دبع  .دش  گنج  نیزگیاج  افصو  حلصو  مدش  راتساوخ  ار  نانآ  تیفاعو  تمالس  زین  نم  .دنتساوخ 

.سرپب وا  زا  یهاوخ  یم  هچنآ  .مداتسرف  وت  يارب  سیق  نب  رْحَز  هلیسو  هب  ار  همان  نیاو  مدمآ  هفوک  يوس  هب  دوخو  مدرک  بصن  اجنآ 
ودو شیرق  خیـش  ود  اـب  هلباـقم  ّتلع  تسا  هدـش  شـشوک  هدـش ، هتـشون  ثعـشا  هب  هک  يرگید  هماـن  رد  نینچمهو  هماـن  نیا  رد  ( 1)

، دوخ نامیپ  نتـسکش  ابو  دندرک  تعیب  ماما  اب  تسخن  نانآ  هک  دنادب  یمالـسا  هعماج  ات  ددرگ  نشور  ریبزو ) هحلط  ) رادـمان یباحص 
تـساخرب مدرم  نایم  رد  وا  دیـسر  نادـمه  رادناتـسا  هب  ماـما  هماـن  نوچ  .دـندرک  اـپب  شروشو  شاـشتغاو  دـندز  مهب  ار  هعماـج  مظن 

وا يزوریپ  زا  ار  ادخ  امو  تسایندو  نید  رد  دامتعا  دروم  يدرف  وا  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  همان  نیا  مدرم ، يا  تفگو :
، مدرم يا  .میرازگساپس  نمشد  رب 
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شنیزگ دروم  ناناملـسم  همه  نایم  ار  تفالخ  رما  رگاودـندرک  تعیب  وا  اب  ناعبات ، هورگو  راصناو  نیرجاـهم  زا  مالـسا ، رد  ناـقباس 
ییادـجو قّرفت  رد  گرمو  انفو  عاـمتجا  هب  نتـسویپ  رد  یگدـنز  همادا  مدرم ، .دوب  راـک  نیا  رب  درف  نیرت  هتـسیاش  وا  دـنداد  یم  رارق 

یلع .تسا 

--------------------------

ص 82. هساسلاو ، همامالا  صص 70 و71 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 19و 20 ; نیفص ، هعقو   . 1

هحفص 478 -------------------------- 

.دنادرگ یم  زاب  تسار  هار  هب  ار  امش  دیدش  فرحنم  نآ  زا  رگاو  دنک  یم  يربهر  دیتسه ، راوتسا  قحرب  هک  يزور  ات  قحرب ، ار  امش 
نآ .میتسه  یضار  وا  تموکح  رب  ناگمهو  مینک  یم  تعاطا  وا  زاو  میدینش  ام  : دنتفگ تقو  رادناتـسا  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  مدرم 
هیلع  ) یلع همان  لماح  سیق ، نب  رحز  ( 1) .تشاگن مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگشیپ  هب  مدرمو  دوخ  تعاطا  رب  ینبم  يا  همان  رادناتسا ، هاگ 

غارـس یلع  رد  هک  یلامک  ببـس  هب  راصناو  نیرجاهم  مدرم ، يا  تفگو : دـناوخ  یغیلبو  حیـصف  هبطخو  تساخرب  ياج  زا  مالـسلا ،)
دنتـسکش ار  دوخ  ناـمیپ  تهج  یب  ریبزو  هحلط  یلو  دـندرک  تعیب  وا  اـب  تشاد  قـح  هارو  ادـخ  باـتک  زا  وا  هک  یعـالطاو  دنتـشاد 

، برغ مدرمو  نادمه  رادناتـسا  تعیب  ( 2) .دـنتخورفارب ار  گنج  شتآو  دـندرکن  افتکا  نآ  ربو  دـندرک  توعد  شروش  رب  ار  مدرمو 
.دیدرگ هفوک  راپسهر  ماما  دامتعاو  تیامح  بلج  يارب  رادناتسا  دعب ، یتّدم  .تخاس  رتراوتـسا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  هیاپ 

ناجیابرذآ رادناتسا  ثعشا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان 

( مالـسلا هیلع   ) ماما .دوب  نامثع ) نب  ورمع  رـسمه   ) هفیلخ سورع  وا  رتخدو  تشاد  نیـشیپ  هفیلخ  اب  يراوتـسا  دنویپ  سیق  نب  ثعـشا 
دوخ ( 3) ینادْمَه نارای  زا  یکی  هلیسو  هب  يا  همان 
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رگاو يدش  یم  ماگشیپ  نم  يارب  تعیب  ذخا  رد  دوبن ، وت  رد  ییاهزیچ  رگا  داتـسرف : وا  يارب  ریز  حرـش  هب  ( 4) بحرم نب  دایز  مان  هب 
ار اوقت 

--------------------------

.71 صص 72 _ ج3 ، دیدحلا ; یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 16 ; نیّفص ، هعقو   . 1

.83 صص 82 _ هسایسلاو ، همامالا  صص 17 و18 ; نیّفص ، هعقو   . 2

یمیمص رایـسب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  هقالعو  تقادص  رد  نآ  مدرمو  تسا  نمی  فورعم  لیابق  زا  میم ) نوکـس  هب   ) نادْمَه هلیبق   . 3
.دندوب راوتساو 

.بعک نب  دایز  ص 83 : هسایسلاو ، همامالا   . 4

هحفص 479 -------------------------- 

ریبزو هحلطو  دندرک  تعیب  نم  اب  مدرم  یناد  یم  هک  روط  نامه  .دزاس  یم  راداو  قح  راهظا  هب  ار  وت  روما  زا  یخرب  يزاس  دوخ  هشیپ 
هب هک  متساوخ  ناشیا  زا  متفاتش و  نانآ  يوس  هب  زین  نم  .دندرب  هرصب  هب  دوخ  هناخ  زا  ار  نینمؤملا  ّماو  دنتـسکش  ار  نآ  تعیب  زا  سپ 

یخیرات یمالک  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپس  ( 1) ....دیشخبن يدوس  یلو  مدرک  رارصا  نم  .دنتفریذپن  نانآ  یلو  دندرگ ، زاب  دوخ  تعیب 
ِْهیَلَع ِهّللا  ِناّزُخ  ْنِم  َْتنَأ  َوِهّللا  ِلام  ْنِم  ٌلام  َْکیَدَی  ِیف  ٌهَنامَأ َو  ُهَّنِکل  هَمْعُِطب َو  ََکل  َْسَیل  َکَلَمَع  َّنِإَو  : » دـیامرف یم  ثعـشا  هب  باطخ 
هنازخ زا  وتو  ادخ  لام  زا  تسا  یلام  وت  دزن  ردو.تسا  یتناما  هکلب  تسین ، یبرچ  همقل  وت  يارب  يرادناتـسا  ( 2 «.) ...ََّیلِإ ُهَمِّلَُست  یّتَح 

دوخ هشیپ  ار  یتـسرد  هک  ماداـم  دوب  مهاوـخن  يدـب  یلاو  وـت  رب  نم  هک  نادـب.ینادرگزاب  نم  هب  ار  نآ  اـت  یتـسه  نآ  رب  ادـخ  ناراد 
یلو تسا  یفطاع  ًالماک  تسخن  همان  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  هتشون  نامز  کی  رد  همان  ود  ره  .يزاس 
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ذخا هب  لیام  نادنچ  ثعشا  .تسا  هدوب  رادناتـسا  ود  هیحور  توافت  نحل ، فالتخا  نیا  ّتلع  .تسا  هارمه  يدنتو  تّدح  اب  مّود  همان 
نادمه رادناتـسا  نوچمه  دوخ  هکنیا  ياج  هب  ترـضح ، نآ  همان  لوصو  زا  سپ  اذل.دوبن  مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یفّرعمو  تعیب 
لماحو هدنیامن  ور ، نیا  زا  .دیزگرب  ار  توکس  دریگب ، تعیب  وا  يارب  مدرم  زاو  دنک  یفرعم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دزیخرب  ياج  زا 

: تفگو درک  وگزاب  ار  ریبزو  هحلط  ینکش  نامیپو  نامثع  لتق  نایرجو  تساخرب  ياج  زا  بحرم ، نب  دایز  مالسلا ،) هیلع   ) ماما همان 

--------------------------

صص 20 و21. نیّفص ، هعقو  ص 83 ; هسایسلاوهمامالا ،  . 1

هدرک فذـح  ار  همان  زاغآ  زا  یتمـسق  یـضر  فیرـش  موحرم  هدـمآ ، محازم  نب  رـصن  فیلأت  نیّفـص  هعقو  رد  هچنآ  قبط  .ناـمه   . 2
ص 83) ج1 ،  ) هسایسلاو همامالا  رد  هبیتق  نباو  ص 104 ) ج3 ،  ) دیرفلا دقع  رد  ّهبر  دبع  نبا  .مجنپ  همان  هغالبلا ، جـهن  .ك.ر  .تسا 

نبا هغالبلا  جهن  حرش  ص 202 ; ج3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم.ك.ر  ًاضیا  .دنا  هدروآ  هدرک  لقن  محازم  نب  رصن  ار  هچنآ  زا  يرـصتخم 
ص 350. ج4 ، مثیم ،

هحفص 480 -------------------------- 

هک تسین  يا  هلئـسم  نامثع  يارجام  .درک  دـهاوخن  عناق  ار  وا  زین  داـیز  نخـس  دزاـسن  عناـق  ار  وا  مک  نخـس  هک  سک  نآ  مدرم ، يا 
لتق زا  سپ  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم ، يا  .تسین  نآ  هدـننیب  دـننام  ارجاـم  هدنونـش  ًامّلـسم  یلو  دـنک ، عناـق  ار  امـش  نآ  زا  نتفگ  نخس 

ار یلع  ادـخ  ماجنارـسو  دنتـسکش  ار  دوخ  تعیب  تهج  یب  ریبزو ) هحلط  ) رفن ود  نآ  .دـندرک  تعیب  یلع  اب  راصناو  نیرجاهم  نامثع 
هراچ ثعشا  عقوم  نیا  رد  ( 1) .تسا نایقتم  يارب  وکین  تبقاعو  درک  نیمز  ثراو 
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زاربا تسا  راصناو  نیرجاهم  هدیزگرب  هک  یمکاح  زا  ار  دوخ  تعاطا  یهاتوک  سب  نانخـس  اب  تهارک  لامک  اب  هکنیا  زج  دـیدن  يا 
رد تموکحو  تشذـگرد  وا  .دیـشخب  نم  هب  ار  ناجیابرذآ ) ینعی   ) ناتـسا نیا  تیالو  نامثع  مدرم ، يا  تفگو : تساـخرب  وا  .دراد 

ریبزو هحلط  اب  ار  وا  يارجام  .تسا  ناگتـشذگ  زا  ام  تعاطا  نوچمه  وا  زا  ام  تعاـطاو  دـندرک  تعیب  یلع  اـب  مدرمو  دوب  نم  تسد 
نارایو دش  هناخ  دراوو  داد  همتاخ  دوخ  نانخس  هب  رادناتسا  ( 2) .تسا دامتعا  دروم  تسا  هدیـشوپ  ام  زا  هک  يروما  رب  یلعو  دیدینش 

هب هک  رتهب  هچ  سپ  .تفرگ  دهاوخ  نم  زا  ار  ناجیابرذآ  تورث  وا  .تسا  هتخادنا  تشحو  هب  ارم  یلع  همان  تفگو : تساوخ  ار  دوخ 
ار دوخ  هلیبقو  راید  ایآ  .تسا  رتهب  راک  نیا  زا  وت  يارب  گرم  : دنتفگو دندرک  تمالم  ار  وا  رادناتـسا  نارواشم  یلو  .مدـنویپب  هیواعم 

( *** 3) .دیدرگ هفوک  راپسهر  طباور  میمرت  ياربو  دش  نارواشم  رظن  میلست  وا  يوش ؟ یم  نایماش  ور  لابندو  ینک  یم  اهر 

--------------------------

ص 83. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 21 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 82. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 481 ص 21 . نیّفص ، هعقو  صص 83و 84 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 3

مهدزاود لصف 

مهدزاود لصف 

نیّفص گنج  عوقو  للع 

هیواعم هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما عطاق  مایپ 

، حلاصان دارفا  لزعو  حلاص  نارادناتـسا  مازعا  قیرط  زا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملا ریما  یهلا  هّقح  تموکح  ياه  هیاپ  رارقتـسا  زا  سپ 
نیا .دزاس  عفد  یمالسا  هعماج  زا  ار  نآ  ّرشو  دنک  عطق  ماش  نیمزرس  رد  ار  هثیبخ  هرجش  هشیر  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دیسر  نآ  تقو 

زا نوچو  دش  هفوک  دراو  نادمه ، رادناتسا  ریرج ، هک  دش  یعطق  یماگنه  میمصت 
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يا هنیرید  یتسود  هیواعم  اب  نم  تفگ : نینچو  دـشاب  ماما  مایپ  لماح  يو  هک  تساوخ  وا  زا  دـیدرگ  هاـگآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ّتین 
ماش رد  وت  رادناتسا  دشاب  ادخ  تعاطا  رد  هک  يزور  اتو  دسانـشب  تیمـسر  هب  ار  وت  قح  رب  تموکح  هک  منک  یم  توعد  ار  وا  .مراد 
راـک نیا  يارب  ریرج  هک  تـسناد  یم  اریز  تـفگن ، يزیچو  درک  توکـس  وا  ریخا  طرـش  ربارب  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما .دـنامب  یقاـب 

هیواعم اب  يراکمه  هب  مهتم  ار  واو  درک  تفلاـخم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما فرط  زا  ریرج  یگدـنیامن  هب  رتشا  کـلام  .درادـن  تیحـالص 
ماما هک  یماگنه  .درک  تباـث  ار  ترـضح  نآ  رظن  یتسرد  زین  هدـنیآو  ( 1  ) دـیزگرب ار  ریرج  وا ، رظن  فالخ  رب  ماـما ، یلو  .تخاـس 

یگمه هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نارای  هک  يدرک  هدـهاشم  دومرف : وا  هب  درک  یم  مازعا  ار  ریرج  مالـسلا ) هیلع  )
رگا .ورب  هیواعم  يوس  هب  نم  همان  اب  وت  .درک  فیصوت  ینمی  يدرم  وکین  ار  وت  ربمایپ  ...دنهارمه  نم  اب  دنتسه ، صیخشت  نید و  لها 

رب

--------------------------

جهن حرش  ص 141 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لـماک  توریب ;) عبط  ص 184( ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 235 ; ، 5 ءزج ج3 ، يربط ، خـیرات   . 1
ص 74. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا 

هحفص 482 -------------------------- 

دوجو نونکات  هک  یـشمارآو  توکـس  هک  نک  مالعا  وا  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  رتهب ، هچ  دش  دراو  دـنراد  قاّفتا  ناناملـسم  هک  هچنآ 
وا ینیشناج  رب  زین  مدرمو  ما  هدوبن  یـضار  وا  يرادناتـسا  رب  زگره  نم  هک  ناسرب  وا  هبو  ( 1) تشاد دهاوخن  دوجو  رگید  تسا  هتشاد 

رب یتقو.دش  ماش  راپسهر  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان  اب  ریرج  ( 2) .دوب دنهاوخن  یضار 
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تعیب همامیو  نیرحبو  ناّمعو  رصمو  نمیو  زاجحو  هرـصبو  هفوکو  هنیدمو  هکم  مدرم  یلع ، تیومع  رـسپ  اب  تفگ : دش  دراو  هیواعم 
همه ددرگ  يراج  اجنآ  ياهنابایب  زا  یلیـس  رگاو  تسا  هدنامن  یقاب  یـسک  یتسه  نآ  نایم  رد  وت  هک  هعلق  دنچ  نیمه  زجو  دنا  هدرک 

نآ ( 3) .مدرگ نومنهر  درم  نیا  زا  تعیب  هبو  منک  توعد  تسا  نآ  رد  يراگتـسر  هچنآ  هب  ار  وت  هک  ما  هدمآ  نم  .دـنک  یم  قرغ  ار 
رب ار  تّجح  هنیدم  رد  نم ) اب  راصناو  نارجاهم   ) ِتعیب دوب : هدـمآ  نینچ  همان  رد  .درک  هیواعم  میلـست  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان  هاگ 
نم اب  تیفیک ، نامه  اب  دـندرک ، تعیب  نامثعو  رمعو  رکبوبا  اـب  هک  یناـسک  .تخاـس  تعاـطا  هب  مزلم  ار  وتو  درک  ماـمت  ماـش  رد  وت 

.ار نآ  ندرک  در  هزاجا  وت  دـننام  ِنابیاغ  هنو  دـنراد  ار  نآ  اـب  تفلاـخم  راـیتخا  نارـضاح  هن  رگید  تعیب ، نیا  زا  سپ  .دـندرک  تعیب 
دروم راک  نیا  دـندیمان  ماما  ار  واو  دـندرک  قاّفتا  یـسک  تماما  هب  رگا  هک  تسا  راصناو  نارجاهم  قوقح  زا  امـش ) يأر  رباـنب  ) اروش

یم دوخ  ياج  هب  ار  وا  دور  نوریب  فاکـش ، داجیا  دـصق  هب  ای  ضارتعا  تروص  هب  ناـنآ ، ناـمرف  زا  یـسک  رگاو  تسادـخ  تیاـضر 
نانمؤم هار  ریغ  زا  يوریپ  ببس  هب  وا  اب  دنک  نایغط  رگاو  دنناشن 

--------------------------

نآرق.تسا هدـش  عفترم  تسا  هتـشاد  دوجو  ًاقباس  هک  یناما  عون  ره  هک  دـنک  راطخا  دـیاب  گنج  مالعا  زا  شیپ  یمالـسا  مکاـح   . 1
(. 58: لافنا () ءاوَس یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف  ًهَنایِخ  مْوَق  ْنِم  َّنَفاَخت  اّمِإ  َو  :) دیامرف یم  حیرصت  هیآ  نیا  رد  هلئسم  نیا  هب  میرک 

ص 235. ج5 ، يربط ، خیرات  صص 27و28 ; نیّفص ، هعقو   . 2

 . 3
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ص 28. نیفص ، هعقو  ص 75 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 847 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا 

هحفص 483 -------------------------- 

اب ریبزو  هحلط  ( 1) .تسا يدب  تشونرـس  هچ  هک  دزاس  خزود  دراو  تمایق  ردو  دنک  یم  اهر  ههاریب  رد  ار  وا  ادـخو  دـننک  یم  راکیپ 
ارف قح  اـت  هیواـعم .) يا  وت  راکدـننام  ینعی   ) تسا نآ  ّدر  دـننام  تعیب  نتـسکش  .دنتـسکش  ار  دوخ  تعیب  سپـسو  دـندرک  تعیب  نم 
رارق الب  ضرعم  رد  ار  دوخ  رگا  یلو  تسوت ، یتمالـسو  تیفاع  وت  يارب  نم  دزن  رد  اـهراک  نیرتهب  .دـش  زوریپ  ادـخ  ناـمرفو  دیـسر 
ریاس هک  هچنآ  رد  زین  وت  .یتفگ  نخـس  دایز  نامثع  نالتاق  هراب  رد  .میوج  یم  کمک  هار  نیا  رد  ادـخ  زاو  منک  یم  دربن  وت  اب  یهد 
.مزاس یم  راداو  ادـخ  باتک  هب  لمع  رب  ار  ناگمه  نم  .نک  حرطم  نم  دزن  ار  هثداـح  هاـگ  نآو  وش  دراو  دـنا  هدـش  دراو  ناناملـسم 

زا كدوک  نداد  بیرف  نوچمه  وت  تساوخرد  نیا  ینک ) تعیب  نم  اب  ات  مهد  وت  لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  ًالبق  نم  ییوگ  یم  هکنیا  )
یم نامثع  نوخ  هب  تبـسن  درف  نیرتکاپ  ارم  يدرگزاـب  تسفن  ياوه  هب  هنو  دوخ  دَرِخ  هب  رگا  وت  دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب.تسا  ریش 

تیوضع ّقحو  تسین  لالح  تفالخ  هورگ  نیا  ياربو  یتسه  مالـسا  رد  تراسا  زا  سپ  ناگدـش  دازآو  اقَلُط »  » زا وت  هک  نادـب  .یبای 
ترجهو نامیا  لها  زا  هک  ار ، هّللا  دـبع  نب  ریرج  دنتـسه  راـک  لوغـشم  وت  هیحاـن  زا  هک  یناـسکو  وت  يوس  هب  نم  .دـنرادن  اروش  رد 

ماش رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هدنیامن  ( 2) .يراد مالعا  ار  دوخ  يرادافوو  ینک  تعیب  ات  مدرک  مازعا  تسا ،

میسرت ناسنا  هدنیامنو  ریفس 
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زاـب رید  زا  اذــل  .دــنک  یم  تیاـکح  يو  لـقع  لاـمکو  یگتخپ  زا  بساـنم  شنیزگو  باـختنا  نـسحو  تـسوا  ّتیــصخش  هدــننک 
نادنمشیدنا

--------------------------

ِِهلُْـصنَو یلََوت  ام  ِهِّلَُون  َنینِمؤُْملا  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْـهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاـُشی  ْنَمَو  :) تسا همیرک  هیآ  نیا  هب  هراـشا   . 1
(. 115: ءاسن ( ) ًاریِصَم ْتَءاس  َّمَنَهَج َو 

ءزج 5، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 322 ; ج4 ، دیرفلا ، دقع  صص 84 و85 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  صص 29 و30 ; نیّفـص ، هعقو   . 2
زاغآ زا  یتمسق  هغالبلا  جهنرد  یضر  فیرـش  موحرمو  هیواعم ، لاح  حرـش  رد  قشمد  خیرات  رد  رکاسع  نبا  ندیل ;) پاچ  ص 235(

.مشش همان  هغالبلا ، جهن  .ك.ر.دنا  هدرک  فذح  ار  همان  نیا 

هحفص 484 -------------------------- 

هیلع  ) یلع ماما  .تسوا  دشر  نازیمو  درم  درخ  هناشن  وکین  شنیزگ  : ینعی ِهِدْشُر ،» ِغَْلبَم  ِءْرَْملا َو  ِلْقَع  ُلِیلَد  ِباِخْتنِالا  ُنْسُح  :» دنا هتفگ 
هب ار  هیواعمو  تشاد  یتموکحو  یـسایس  لئاسم  رد  يّدتمم  قباوس  هک  دـیزگرب  ار  یـصخش  هیواعم  لزع  نامرف  غالبا  يارب  مالـسلا )

ماما همان  وا  ( 1) .دوب یلجب  هّللا  دبع  نب  ریرج  صخـش  نیا  .دوب  تسد  هریچ  يا  هدنیوگو  اناوت  يرونخـس  دوخو  تخانـش  یم  یبوخ 
يوگنخـس ناونع  هب  ریرج ، دـش ، غراف  همان  ندـناوخ  زا  يو  هک  یماگنهو  داد  هیواعم  هب  یمـسر  سلجم  کـی  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  )

شیاتـسو دـمح  زا  سپ  هبطخ ، نآ  رد  .درک  داریا  ریذـپلدو  نیریـش  سب  يا  هبطخو  تساـخرب  ياـج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یمـسر 
نارضاح ربمایپ [  نارای  تسد  هب  وا  ندش  هتشک   [ نامثع راک  تفگ : نینچ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب  دوردو  دنوادخ 

هحلطو دندرک  تعیب  یلع  اب  مدرمو  .دندوب  بیاغ  هعقاو  زا  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  تسا ، هتخاس  ناوتانو  زجاع  هنیدم  رد  ار 
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یمن رب  ار  هنتف  مالسا  نییآ  .دنتسکش  هّجوم ، لیلد  چیه  یب  ار ، دوخ  تعیب  دعب  یلو  دندرک  تعیب  وا  اب  هک  دندوب  یناسک  زا  زین  ریبزو 
یقاب یسک  رگید  دوش  رارکت  رگا  هک  داد  خر  يزیگنا  مغ  هثداح  هرصب  رد  زورید.دننک  یمن  لّمحت  ار  ریـشمش  زین  برع  مدرمو  دبات 

اب سکره  .میدرک  یمن  باختنا  ار  وا  زج  ام  درپس  یم  ام  هب  ار  راک  ادخ  رگاو  دندرک  تعیب  یلع  اب  مدرم  هدوت  هک  دینادب  .دـنام  یمن 
یهار هب  هیواعم  يا  زین  وت  دریذـپب .) ار  مدرم  بختنم  ياوشیب  زین  وا  هک   ) دوش یم  رطاخ  ياـضرتسا  دزرو  تفلاـخم  یمومع  شنیزگ 
ماـقم نیا  هب  ار  وـت  ناـمثع  هک  ییوـگب  رگا  .ریذـپب  نیملـسم  رادـمامز  ناوـنع  هب  ار  یلعو  وـش  دراو  دـنا  هدـش  دراو  نآ  هب  مدرم  هـک 

رد هک  ار  هچنآ  سکرهو  دنام  یمن  یقاب  ینید  ادخ  يارب  دوش  هتفریذپ  رگا  هک  تسا  ینخس  نیا  تسا ، هدرکن  لزع  زونهو  هدیزگرب 
(2) .دراد یم  هگن  مکحم  دراد  تسد 

--------------------------

.تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  امو  تسین  تباث  وا  ماهتا  یلو  دیدرگ  هفیظو  ماجنا  رد  هحماسم  هب  مهتم  اهدعب  يو  دنچره   . 1

صص 76 و77. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 30و31 ; نیفص ، هعقو  ص 85 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 485 -------------------------- 

هاگ نآو  منک  یهاوخ  رظن  ماش  مدرم  زا  نم  اـت  نک  ربص  تفگ : هیواـعم  دیـسر  ناـیاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هدـنیامن  نانخـس  یتقو 
دوب هیواعم  لزع  تعیب ، ذخا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما فده  ( 1) .مراد مالعا  ار  هجیتن 

همه نیا  ارچ  سپ  .درکن  رارصا  یسک  زا  تعیب  ذخا  رب  زگره  دوخ ، تموکح  تسخن  زور  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما
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قوقحو لاوما  زا  ار  وا  تسدو  دـنزب  رانک  تعیب  ذـخا  قیرط  زا  ار  وا  تساوخ  یم  هک  دوب  نآ  ّتلع  تشاد ؟ هیواـعم  تعیب  رب  رارـصا 
عاضوا يو  هک  دندرک  طرش  دندرـشف  نیملـسم  ماما  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هک  یناسک  اریز  .دزاس  هاتوک  ناناملـسم 
یهاتوک یمالسا  فادها  دربشیپو  نانآ  حلاصم  ظفح  ردو  دنادرگزاب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  عضو  هب  ار  ناناملـسم 

هیلک هک  تفرگ  لکـش  تهج  نیا  هب  نامثع  هیلع  بالقنا  ًالوصا  .دوب  هار  نیا  رد  ّدـس  نیرتگرزب  هیواعم  دـننام  يدارفا  دوجو  .دـنکن 
هلئسم حرط  .ددرگ  هاتوک  ناگراچیب  قوقح  زا  ناتـسرپ  ایندو  نازودنا  رز  تسدو  دنوش  رانکرب  راک  زا  قباس  نارادنامرفو  نارادمامز 

هیواعم فرط  زا  ماش  مدرم  اب 

دمح زا  سپو  تـفر  ربـنم  رب  هیواـعم.دروآ  درگ  دجــسم  رد  عاـمتجا  يارب  ار  ماـش  مدرم  زا  یهورگ  هیواـعم ، راـبرد  يداــنم  يزور 
مدرمو تسا  هداد  رارق  دوخ  حلاص  ناگدنبو  ناربمایپ  نیمزرس  ار  اجنآ  ادخ  هک  ناونع  نیا  اب  ماش  نیمزرس  فیصوتو  ادخ  شیاتـسو 

، دنا هدومن  يرای  ار  اهنآو  هدرک  تعاطا  ار  وا  تعیرشو  نییآ  زا  ناگدننک  عافدو  وا  نامرف  ناگدنراد  اپبو  ادخ  هتسویپ  موبو  زرم  نیا 
يراک یـسک  هراب  رد  نم  .متـسه  ناّفع  نب  نامثعو  باّطخ  نب  رمع  نانمؤم  ریما  هدنیامن  نم  هک  دـیناد  یم  تفگو : درک  مدرم  هب  ور 

متسه نامثع  ّیلو  نم  .مشاب  هدنمرش  وا  زا  هک  ما  هدادن  تروص 

--------------------------

ص 77. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 486 -------------------------- 

نتـشک رد  یلو  میدیـشخب ; تردـق  وا  ّیلو  هب  اـم  دوش  هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  :» دـیوگ یم  ادـخو  تسا  هدـش  هتـشک  مولظم  هک 
بناج زا  لوتقم  هک  دیزرون  فارسا 
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رد نارـضاح  عقوم  نیا  رد  .منادـب  نامثع  لتق  هراـب  رد  ار  امـش  رظن  متـسه  لـیام  نم  هک  دوزفا  هاـگ  نآ  ( 1 «.) تسا هدش  يرای  ادـخ 
هار نیا  رد  هک  دندومن  دیکأتو  دندرک  تعیب  راک  نیا  رب  وا  اب  سپس.میتسه  نامثع  نوخ  ماقتنا  ناهاوخ  ام  : دنتفگو دنتساخرب  دجـسم 

هیواعم نانخس  لیلحت  ( 2) .درک دنهاوخ  ادف  ار  دوخ  لامو  ناج 

عیارـشو نید  زا  ناعفادـمو  ایبنا  ناگدـنیامن  ناروای  ناونع  هب  ماش  مدرم  زاو  ناربمایپ  نیمزرـس  ناونع  هب  ماش  نیمزرـس  زا  هیواعم  _ 1
کیرحت دوخ  عفن  هب  ار  مدرم  تاساسحا  مهو  دیامن  دادـملق  یهلا  نییآ  عفادـم  ار  دوخ  مه  قیرط  نیا  زا  ات  دـنک  یم  فیـصوت  ادـخ 

هب وا  نوخ  هک  دـنک  یم  یفرعم  یموـلظم  درف  ار  لوـتقم  هفیلخ  .دهدر 2 _ ارق  يزادـنارب  نامناخ  گنج  ریـسم  رد  ار  ناگمهو  دـنک 
ناعباتو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هباحـص  تسد  هب  وا  نوخ  یتروص  رد  .تسا  هدش  هتخیر  ناملاظ  زا  یهورگ  هلیـسو 

دـش هتـشک  هنامولظم  نامثع  هک  دینک  ضرف  .دـنرگدادو 3 _ لداعو  قح  هار  ناوریپ  زا  ناعباتو  هباحـص  ناـنآ  قطنم  ردو  دـش  هتخیر 
وا لاوما  ثراو  هیواعم  ایآ.تسا  لوتقم  لاوما  ثراو  نامه  مّدـلا » ّیلو   » زا دوصقم  اّما  درگب ، میمـصت  نالتاق  هراـب  رد  وا  ّیلو  دـیابو 

هّیما نب  صاعلا  یبا  دنزرف  واو  ناّفع  دـنزرف  نامثع  هک  تسا  تسرد  دیـسر ؟ یمن  وا  هب  تبون  رگید  کیدزن ، ثراو  دوجو  اب  ای  دوب ،
دوجو اـب  رود ، دـنویپ  نیا  اـیآ  یلو  دندیـسر ، یم  مه  هب  هّیما  رد  یگمهو  دوب  هّیما  نب  بْرَح  دـنزرف  واو  نایفـس  وبا  دـنزرف  هیواـعمو 

؟ دنک یفرعم  نامثع  مد  ّیلو  ار  دوخ  هیواعم  هک  دوب  یفاک  رتکیدزن ، يایلوا 

--------------------------

هیآ 33. ءارسا ، هروس   . 1

2

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 520 

http://www.ghaemiyeh.com


صص 31 و32. نیّفص ، هعقو  صص 77 و78 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  . 

هحفص 487 -------------------------- 

« َکـْنِم َِکلذـِب  یلوَأ  َناـْمثُع  وـَُنب  َهَّیَمُأ َو  ِیَنب  ْنِم  ٌلُـجَر  َْتنَأ  اـمَّنِإ  : » دـسیون یم  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ناـنمؤم ریما 
ییاهـشسرپ اهنیا  .دنتـسه  وت  زا  رت  هتـسیاش  دوخ  ردـپ  نوخ  ماقتنا  ِنتفرگرب  ناـمثع  دـالواو  یتسه  هّیما  دـالوا  زا  يدرم  وت  ینعی : (. 1)

، تسا هدوبن  حرطم  نامثع  نوخ  هلئـسم  هک  دزاس  یم  نشورو  دراد  یمرب  نایفـس  وبا  دـنزرف  ریمـض  زا  هدرپ  اـهنآ  هب  خـساپ  هک  تسا 
همه زا  رت  تفگش.دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  قاّفتا  هب  راصناو  نیرجاهم  هک  هدوب  روظنم  یماما  ندز  رانکو  تموکح  ندرک  هضبق  هکلب 

تشاد زاربا  زین  هفیلخ  نوخ  ماقتنا  ذخا  رب  ریاد  ار  دوخ  عطاق  يأر  درک  یم  یهاوخرظن  مدرم  زا  هک  یلاح  رد  يو.تسوا  یهاوخرظن 
هتفرگ یم  دوخرب  یهاوخرظن » مان « هدـیقع  لیمحتو  هتـشاد  جاور  ماـّیألا  میدـق  زا  اـهیزاس ، هنحـص  عون  نیا  .دومن  يراـشفاپ  نآ  ربو 

بل ریزو  دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  بلق  هودـنا  زا  يا  هلاه  یلو  دینـش  ار  راّـضح  تبثم  خـساپ  هیواـعم  هکنیا  اـب  دـسیون : یم  خـیرات  .تسا 
ِقارِْعلا ب ِکـُْلم  ْنِم  اـَنَأ  اـم  َو  ٌلـِئان ***  َلاـن  اـم  َْریَخ  وُجْرَـأل  یِّنِإَو  تسا : نینچ  نآ  تیب  نیرخآ  هـک  درک  یم  هـمزمز  ار  يراعـشا 

نیا هب  ندیسر  يارب  وا  .متـسین  سویأم  قارع  کلم  زاو  تسا ، راودیما  نآ  هب  يدنمدیما  هک  مراودیما  يزیچ  نیرتهب  هب  نم  ( 2) سِیآ
رد صاع  ورمع  اب  دیاب  ار  یلع  اب  گنج  هلئسم  : تفگ وا  هب  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نایم  نآ  ردو  درک  توعد  دوخ  ناراداوه  ادوصقم ز 

هچ يرخب ، ار  وا  نیدو  يراذگب  نایم 
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قیرط زا  ار  وا  رگم  تسج ، دـهاوخ  يرود  رتشیب  وت  تموکح  رد  ًاعبطو  تفرگ  هراـنک  وا  زا  ناـمثع  تموکح  رد  هک  تسا  یـسک  وا 
(3) .ینک یضار  رانیدو  مهرد 

--------------------------

.91 صص 92 _ ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 58 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 78. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

ص 79. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 33 ; نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 489 هحفص 488 --------------------------  -------------------------- 

مهدزیس لصف 

مهدزیس لصف 

هیواعم تامادقا 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضحاب  هلباقم  تهج 

صاع ورمع  هب  هیواعم  همان 

ناونع هب  نامز  نآ  رد  هک  صاع ، ورمع  هب  يا  همان  هیواعم  تسایـس ، نادـیم  هدـید  ناراب  گرگ  صاع ، ورمع  يراـکمه  بلج  يارب 
هدیـسر وـت  هـب  ریبزو  هـحلطو  یلع  يارجاـم  تشاـگن : ریز  حرــش  هـب  درک ، یم  یگدـنز  نیطــسلف  رد  دورطمو  بولطماـن  يرــصنع 

تعیب ذخا  يارب  یلع  بناج  زا  یگدنیامن  هب  هّللا  دبع  نب  ریرجو  دـنا  هدـمآ  ماش  هب  هرـصب  مدرم  زا  یهورگ  اب  مکح  نب  ناورم.تسا 
عوضوم نیا  رد  ات  ناسرب  ار  دوخ  رتدوز  هچره  .مبایرد  ار  وت  رظن  ات  ما  هدرک  يراددوخ  میمصت  عون  ره  زا  نم  .تسا  هدش  ماش  دراو 

زاو داهن  نایم  رد  دّـمحمو  هّللا  دـبع  دوخ  دـنزرف  ود  اب  ار  نآ  نومـضم  دیـسر ، ورمع  تسد  هب  همان  نوچ  ( 1) .میزادرپب رظن  لدابت  هب 
ادخ لوسر  هک  يزور  تفگ : نینچ  ( ملعا هّللاو  ) تسا فورعم  یکاپ  هب  يدودـح  ات  خـیرات  رد  هک  تسخن  دـنزرف  .تساوخ  رظن  اهنآ 

هک د رتهب  هچ  نونکا  .يدوبن  هنیدم  رد  وت  دش  هتشک  نامثع  هک  يزورو  دندوب  یضار  وت  زا  یگمه  دنتشذگرد  وا  زا  دعب  هفیلخ  ودو 
كرت ار  هیواعم  ینیشن  هیشاح  كدنا  یعفانم  بسک  ياربو  ینیشنب  دوخ  هناخر 
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باتفآ هک  تسا  کیدزنو  دیسر  یهاوخن  تفالخ  هب  زگره  وت  اریز  .ینک 

--------------------------

ص 34. نیّفص ، هعقو  ص 84 ; هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 490 -------------------------- 

هیواعم اب  يراکمه  هب  ار  وا  تسخن ، دنزرف  رظن  فالخ  رب  وا ، مّود  دنزرف  یلو  .يوش  تخبدب  یگدنز  نایاپ  ردو  دنک  بورغ  ترمع 
اب قح  .يوش  یم  کـچوک  راـظنا  رد  ینیـشنب  شوماـخ  روما  نیا  رد  رگاو  یتـسه  شیرق  ناـگرزب  زا  یکی  وت  تفگو : درک  توـعد 
هک صاعورمع  .دننک  یم  مایق  راک  نیا  رب  هّیما  ینب  تروص  نآ  رد  هک  بلطب ، ار  نامثع  نوخو  نک  کمک  ار  اهنآ  .تسا  ماش  مدرم 

.دراد رب  رد  ار  نم  يایند  عفن  دّمحم  رظن  هک  یلاح  رد  تسا ، نم  نید  عفن  هب  وت  رظن  تفگو : درک  هّللا  دبع  هب  ور  دوب  رایـشوه  يدرف 
دنزرف زا  نآ  زا  سپو  درک  سکعنم  نآ  رد  ار  دوخ  دـنزرف  ود  ره  رظنو  دورـس  يراعـشا  هاگ  نآ  .منک  هعلاـطم  دـیاب  عوضوم  نیا  رد 

یم هچنآ  وگب  تفگ : ورمع  ؟ مهد ربـخ  يراد  لد  رد  هک  هچنآ  زا  یهاوخ  یم  : تفگ وا  .تساوخ  رظن  نادرو  ماـن  هب  دوـخ  رتـکچوک 
وا زا  يوریپ  رد  دـنچرهو  تسا  ترخآ  رد  تداعـس  هیام  یلع  زا  يوریپ  .دـنا  هدروآ  موجه  وت  بلق  رب  ترخآو  اـیند  : تفگ وا  .یناد 

ترخآ دقاف  یلو  دراد  ار  ایند  هیواعم  اب  یهارمه  هک  یلاح  رد  تسایند ; ياهیماکان  هدـننک  ناربج  يورخا  یگدـنز  یلو  تسین ، ایند 
ورمع.ینیزگرب ار  مادک  یناد  یمنو  يراد  رارق  ود  نیا  نایم  نونکا  وت.تسین  يورخا  تداعـس  هدننک  ناربج  يویند  یگدـنزو  تسا 

یم یگدنز  نآ  ششوپ  رد  وت  دش  زوریپ  نید  رگا  نیشنب ; دوخ  هناخ  رد  تفگ : يو  ؟ تسیچ وت  رظن  لاح  یتفگ ; تسرد  تفگ :
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هب نم  تکرح  هک  یلاح  رد  منیـشنب  هناخ  رد  نونکا  ایآ  : تفگ ورمع  .دنتـسین  زاین  یب  وت  زا  نانآ  دـندش ، زوریپ  ایند  لـها  رگاو  ینک 
یلو تفرگ ، ار  هیواعم  بناج  اذـل  دوب ، تسرپ  اـیند  درف  کـی  ینورد  هقئاـس  هب  وا  ( 1 ( ؟ تسا هدیـسر  برع  شوگ  هب  هیواـعم  يوس 

ٌناطلُس اْینُد َو  َُهل  َكاذ  اْینُد َو  ُهُکِرُْـشی ***  َسْیل  ٌنیدَف  ٌِیلَع  اّمَا  دورـس : نینچ  یفیرظ  راعـشا  بلاق  رد  ار  دوخ  کچوک  دنزرف  راتفگ 
(2) ٌناهُْرب ُراتخَأ  يّذلِاب  َیِعَم  امَو  رََصب ***  یلَع  اْینُد  یِعَمَط  ْنِم  ُتْرَتْخاَف 

--------------------------

ص 87. هسایسلاو ، همامالا   . 1

ص 36. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 491 -------------------------- 

وزرآ يور  زا  .تسا  تردـقو  ایند  دـجاو  هیواـعم  زا  يوریپ  هک  یتروص  رد  تسین ، نآ  اـب  اـیندو  تسا  نید  اـب  هارمه  یلع  زا  يوریپ 
ابو دش  ماش  هناور  هاگ  نآ  .مرادـن  یتّجحو  رذـع  شنیزگ  نیا  یلو  متفریذـپ ، ار  ایند  تریـصب  لامک  اب  مراد  تردـق  رد  هک  یعمطو 

دهاوخ نایب  ًادعب  هک  درک  حرط  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يزادنارب  يارب  ییاه  هشقنو  تخادرپ  وگتفگو  ثحب  هب  دوخ  هنیرید  تسود 
راک هنهک  زابتسایس  ود  يراکمه  .دش 

نیطسلف زاو  داد  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  دوخ ، رصع  فورعم  تسیلوایکامو  مهس » یَنب  » راک هنهک  زابتـسایس  صاع ، ورمع  ماجنارس 
هاگآ ًالماک  دوخ  تسایـسو  ریبدـت  هب  هیواعم  زاین  زا  وا  .دوش  رـصم  نارمکح  رگید  راب  یتوترفو  يریپ  نارود  رد  اـت  دـش  ماـش  هناور 

هرکاذم ّیط  ردو  ( 1) دزاس ینیگنـس  ياهب  تخادرپ  هب  مزلم  ار  وا  هیواعم  هب  يراکمه  لوق  نداد  يازا  هب  هک  درک  شـشوک  اذل  دوب ،
.دنک بلج  شیپ  زا  شیب  دوخ  هب  ار  هیواعم  هقالع  ات  درک  یم  تسد  هب  تسد  ار  بلاطم  هتسویپ 
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نیمزرـس هب  هلمح  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یگدامآ  نایم ، نآ  زا  هک  درک  حرطم  ار  لکـشم  هس  هیواعم  هرکاذـم ، هسلج  نیتسخنرد 
نب رـصن  نیّفـص » خـیرات   » زا دایزو ، مک  نودـب  ار ، ود  نآ  هرکاذـم  نتم  کنیا  .دوب  هتخاـس  شّوشم  ار  وا  نهذ  زیچ  ره  زا  شیب  ماـش 
یم اهنآ  فارطا  رد  هتـسویپو  تسا  هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ارم  رکف  عوضوم  هس  هک  تسا  زور  دـنچ  هیواعم : .مینک  یم  لـقن  محازم 

؟ تسیچ لکشم  هس  نیا  : صاع ورمع  .یهد  ناشن  اهنآ  يارب  یّلح  هار  هک  مهاوخ  یم  وت  زاو  مشیدنا 

--------------------------

ص 186. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 87 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 492 -------------------------- 

رد هکنیا  حیـضوت   ) .تسا هیواعم [ تموکح  عقاولا  یف   [ نید تاـفآ  زا  واو  هتـسکش  ار  رـصم  نادـنز  هفیذـح  یبا  نب  دّـمحم  هیواـعم :
یناسک زا  هفیذح  یبا  نب  دّمحمو  دوب  هدش  راذگاو  حرَس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  هب  رصم  ناتـسا  روما  هرادا  نامثع  تفالخ  نارود 

ار رـصم  كاـخ  مدرم  سرت  زا  وا  رادناتـسا  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ  .درک  یم  قیوشت  تقو  رادناتـساّدض  رب  شروش  هب  ار  مدرم  هک  دوـب 
درک توعد  زین  رادناتـسا  هدـنیامن  رب  شروش  هب  ار  مدرم  هفیذـحوبا  دـنزرف  اّما  .درک  بصن  دوخ  ياـج  هب  يا  هدـنیامنو  تفگ  كرت 

يرادناتـسا مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  تفـالخ  زاـغآ  رد  .تفرگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  دوخو  درک  نوریب  رـصم  زا  ار  وا  ماجنارـسو 
وا یلو  درک  ینادـنز  ار  دّـمحم  تفای  ـالیتسا  رـصم  رب  هیواـعم  یتقو  .دـیدرگ  لوزعم  دّـمحمو  دـش  راذـگاو  دعـس  نب  سیق  هب  رـصم 

نمض دوب ، نیرفآ  هثداحو  كّرحتم  رایسب  يدرم  هفیذح  یبا  نب  دّمحم  يراب ، ( 1) .دنتخیرگ نادنز  زا  يا  هنوگ  هب  شنارایو 
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ار وا  هک  ینک  مازعا  ار  یهورگ  یناوـت  یم  وـت  .درادـن  تیمها  نادـنچ  هثداـح  نیا  : صاـع ورمع  دوـب .) زین  هیواـعم  هداز  ییاد  هـکنآ 
وت زاار  تموکح  دناوتب  هک  تسین  كانرطخ  نادنچ  وا  یتفاین  تسد  وا  رب  مه  رگاو  ، دنهد وت  لیوحت  هدنزو  دننک  ریگتسد  ای  دنـشکب 

ورمع .دریگ  سپ  زاب  ام  زا  ار  تیالو  نیا  هک  تسا  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  نایمور  زا  یهورگ  اب  مور  رـصیق  هیواـعم : .دریگ  زاـب 
هب ار  واو  ینک  فرطرب  هرقنو  الط  فورظو  یمور  نازینکو  ناـمالغ  نوچ  ییایادـه  لاـسرا  قیرط  زا  دـیاب  ار  رـصیق  لکـشم  صاـع :

تکرح هدامآو  هدمآ  دورف  هفوک  رد  یلع  هیواعم : .دوش  یم  هدیـشک  راک  نیا  هب  يدوز  هب  هک  ییامن  توعد  زیمآ  تملاسم  یگدـنز 
؟ تسیچ لکشم  نیا  هراب  رد  وت  رظن  .تسام  يوس  هب 

--------------------------

.315 صص 316 _ ج4 ، هباغلا ، دسا   . 1

هحفص 493 -------------------------- 

تـسین يریظن  وا  يارب  شیرق  ردو  تسانـشآ  دربن  زومر  هب  یلع  .دـناد  یمن  یلع  گنـسمهو  ناسمه  ار  وت  زگره  برع  : صاع ورمع 
وت زا  نم  : هیواعم .ییامن  بلس  وا  زا  ار  قحو  ینک  متـس  وا  رب  هکنیا  رگم  دراد ، تسد  رد  ار  نآ  هک  تسا  یتموکح  بحاص  قحب  واو 

دنویپو هتـسسگ  مه  زا  ار  عامتجاو  هدومن  اـپ  رب  هنتفو  هتـشک  ار  هفیلخو  هدرک  یناـمرفان  ار  ادـخ  هک  متـسه  درم  نیا  اـب  دربن  ناـهاوخ 
لـضف هن  زگره  وت.دیتسین  ناسکی  تلیـضفو  فرـش  رد  زگره  یلعو  وت  دنگوس ، ادـخ  هب  : صاع ورمع  .تسا  هدـیرب  ار  يدـنواشیوخ 

هب .ار  وا  شنادو  مهف  هنو  ناکرـشم  اب  ار  وا  داهج  هنو  يراد  ربمایپ  اب  ار  وا  تبحاصم  هن  ار ; وا  قباوس  رگید  هنو  يراد  ار  وا  ترجاهم 
يرکف یلع  دنگوس ، ادخ 
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درف نینچ  اب  دربن  يارب.تسا  نحَتممو  بّرجم  ادخ  دزن  ردو  دنمتداعسو  تلیـضف  اب  يدرف  وا  .دراد  ریگیپ  یـشالتو  فاص  ینهذ  زیت ،
: هیواعم .دراد  دوجو  ییاهرطخ  هچ  يراکمه  نیا  رد  هک  یناد  یم  وت  موش ؟ ماگمه  وت  اب  نم  اـت  يزادرپ  یم  ییاـهب  هچ  یتلیـضف  اـب 
ار ترخآو  ایند  هلئـسم  هناراّکم  ( دوب هدروخ  هّکی  هک  یلاح  رد  ) هیواعم .رـصم  تموکح  : صاع ورمع  یهاوخ ؟ یم  هچ  وت ، اـب  راـیتخا 

هدـش دراو  ام  حانج  رد  يویند  ضرغ  رطاخ  هب  وت  هک  دنـشیدنیب  نینچ  وت  هراـب  رد  برع  هک  مرادـن  تسود  نم  : تفگو دیـشک  شیپ 
اب اـیند  زیچاـنو  مک  عاـتم  زگرهو  يا ، هدومن  يراـی  ار  اـم  يورخا  شاداـپو  ادـخ  ياـضر  يارب  وت  هک  دـننک  رّوصت  هک  رتـهب  هچ  .يا 

مهد بیرف  ار  وت  مهاوخب  رگا  نم  هیواعم : ( 1) .نک اهر  ار  ساسا [ یب  [ نانخس نیا  صاع : ورمع  .دنک  یمن  يربارب  يورخا  ياهشاداب 
.مناوت یم 

--------------------------

هک متفگ  یخلب  مساقلا  وبا  دوخ  داتـسا  هب  دسیون : یم  رـصم ) عبط  ص 65 ، (ج2 ، هغالبلا جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   . 1
نامه ربو  دوب  هدرواین  مالسا  زگره  ورمع  : تفگ ؟ تسین ترخآ  يارـس  هب  وا  ینامیا  یبو  ینید  یب  هناشن  صاع  ورمع  نخـس  نیا  ایآ 

.دوب یقاب  دوخ  تیلهاج  نارود  رفک 

هحفص 494 -------------------------- 

وت هب  ار  دوخ  نورد  زار  اـت  اـیب  کـیدزن  هیواـعم : .ینک  یم  روصت  هک  متـسه  نآ  زا  رتـکریز  نمو  دروخ  یمن  بیرف  نم  لـثم  ورمع :
زاگ ار  وا  شوگ  هیواعم  ناـهگان  .دونـشب  ار  وا  ینورد  زار  اـت  داد  رارق  هیواـعم  ناـهد  ربارب  رد  شوگو  تفر  کـیدزن  ورمع  .میوگب 

رصم هک  یناد  یم  تفگ : سپس  .مهد  بیرف  زین  ار  وت  مناوت  یم  نم  هک  يدید  الاح  : تفگو تفرگ 
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زا رصم  هک  دوب  دهاوخ  وت  ِنآ  زا  یتقو  قارع  یلو  مناد ، یم  یلب  ورمع : .دنوش  یم  هدرمـش  گرزب  ناتـسا  ود  رهو  تسا  قارع  دننام 
ود هک  ماـگنه  نیا  رد  .دنتـسه  دربـن  هداـمآ  وا  باـکرردو  دـنا  هداـهن  رـس  یلع  تعاـطا  هب  قارع  مدرم  هک  یلاـح  رد  .دـشاب  نم  ِنآ 

نیمزرس يراذگاو  ياهب  هب  ار  ورمع  ارچ  : تفگو دش  دراو  وا  رب  نایفـس ، یبا  نب  هبتع  هیواعم ، ردارب  دندوب  ثحبو  ّرج  قرغ  رگادوس 
يراکمه تیهامو  دورس  يراعـشا  هاگ  نآ  .دوشن  وت  محازم  یـسکو  دنامب  وت  يارب  ماش  تموکح  نیمه  شاک  يا  ؟ يرخ یمن  رـصم 

ْزَجت َْمل  اْینُدـِل  َمْوَْیلا  ُهَنیِد  ٌكِرات ***  ًاورْمَع  َّنِإ  ًاورْمَع  ِطِْعا  تسا : نینچ  وا  رعـش  تایبا  زا  یکی  هک  تخاس  شاف  هیواعم  اـب  ار  ورمع 
هب هک  تفرگ  میمصت  هیواعم  ماجنارس  .تسا  هتخاس  اهرو  كرت  ایند ، رطاخ  هب  ار  دوخ  نید  زورما  وا.هدب  وا  هب  ار  ورمع  هتـساوخ  ( 1)

لامتحاو دوبن  نئمطم  وا  هلیحو  هعدخ  زا  ورمع  یلو  .دوش  وا  هتساوخ  میلستو  دنک  بلج  دوخ  اب  ار  ورمع  يراکمه  وحن  ره 

--------------------------

َْسَیل اـم  _ْع  َِبت ـال  :» دوـمرف یعرـش  مکح  کـی  ناوـنع  هب  دوـخ  نانخـس  زا  یکی  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر   . 1
تخورف ار  زیچ  هچ  رـصم  تموکح  ربارب  رد  ورمع  هک  دـید  دـیاب  نونکا  .شورفم  یتسین  کلام  هک  ار  يزیچ  زگره  ینعی  َكَدـْنِع .»

زین هلماعم  نیا  رد  ًاعبط  دوب ، داقتعاو  نید  دقاف  هیواعم  اب  هلماعم  هظحل  ات  دیدحلا  یبا  نبا  حیرصت  هب  هک  وا  .داد  تسد  زا  ار  زیچ  هچو 
.دیرخ ار  رصم  تموکح  تفُمو  یلاخ  تسدو  دش  دراو  گنرینو  هعدخ  هار  زا 

هحفص 495 -------------------------- 

وا زا  هک  داد  یم 
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يور رب  ام  داد  رارق  دـیاب  تفگو : درک  هیواعم  هب  ور  اذـل  .دـنزب  رانک  ار  وا  راـک  ناـیاپ  زا  سپو  دـنک  هدافتـسا  يزوریپ  لـپ  ناونع  هب 
ره ناگدننک ، اضما  یلو  دش ، اضما  هدامآو  هتشون  داد  رارق  .دسرب  نیفرط  ياضما  هبو  دوش  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  ینامیپو  دیایب  ذغاک 

دوـخ ماـن  راـنک  رد  هیواـعم  .دـنتخاس  رهاـظ  ار  دوـخ  قاـفنو  بـیرف  هـک  دنتــشون  دوـخ  ياـضماو  رهم  راـنک  رد  ار  يا  هـلمج  مادـک 
رد زین  ورمعو  .دنکـشن  ار  یتعاطا  یطرـش  هک  دراد  رابتعا  يا  هظحل  ات  داد  رارق  نیا  ینعی : ًهَعاـط .» ٌطْرَـش  َضُْقنَی  ـال  ْنَأ  یلَع  :» تشون

نیا ندوزفا  اب  ود  نآ  .دنکشنار  یطرش  یتعاط  هکنیا  رب  طورـشم  ینعی : ( 1 « ) ًاطرـش ٌهَعاط  َضُْقنَتال  ْنَأ  یلَع  :» تشاگن رهُمو  مان  رانک 
قلطم روط  هب  ورمع  هک  دوب  نیا  دیق  نآ  رکذ  زا  هیواعم  دوصقم  اریز  .دندراذگ  زاب  ار  فّلخت  هارو  دنداد  بیرف  ار  رگیدـکی  دـیق  ود 

هب ار ، دوخ  تعیب  دشاب  هتشادن  قح  درکن  راذگاو  وا  هب  ار  رـصم  هیواعم  يزور  رگاو  تسا  هدرک  تعیب  هیواعم  اب  طرـشو  دیق  نودبو 
ار هار  نیا  دش  هاگآ  وا  هلیح  زا  هیواعم  ِراک  هنهک  فیرح  یتقو  اّما  .دنکشب  تسا ، هدرکن  افو  دوخ  دهعو  طرش  هب  هیواعم  هکنیا  هناهب 

تموکح  ) ناـمیپ طرـش  ندروخ  مه  رب  هیاـم  هیواـعم  زا  تعاـطا  هک  تسا  ربـتعم  یماـگنه  اـت  وا  تعیب  هک  تشونو  تسب  وا  يور  هب 
ياوقت زا  هتـشذگ  هک  دندوب  تفـص  هابور  ینازابتـسایس  رفن  ود  ره  هک  اّقح  .دنک  ورمع  میلـست  ار  رـصم  دیاب  هیواعمو  ددرگن  رـصم )

ابو دمآ  نوریب  هیواعم  لزنم  زا  دیجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  يداش  زا  هک  یلاح  رد  ورمع ، .دنتشادن  زین  یسایس  ياوقت  ینید ،
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نادـنزرف دـش : لدـبوّدر  نانآ  ناـیم  ریز  تروص  هب  ییاـهباوجو  لاؤسو  دـش  وربور  دندیـشک  یم  ار  وا  راـظتنا  نوریب  رد  هک  يدارفا 
.دنداد ام  هب  ار  رصم  تموکح  ورمع : دش ؟ هچ  راک  ماجنارس  ردپ ، : ورمع

--------------------------

ص 40. نیفص ، هعقو   . 1

هحفص 496 -------------------------- 

زگره ار  امش  ادخ  ، دنکن ریس  ارامش  رـصم  نیمزرـس  رگا  ورمع : .تسین  يزیچ  برع  تردق  ورملق  ربارب  رد  رـصم  نیمزرـس  نادنزرف :
ياـیند بیرفو  یتـخورف  ار  دوـخ  نید  ینک ؟ یگدـنز  شیرق  ناـیم  رد  یهاوـخ  یم  ناوـنع  هچ  هب  : رمع هداز  ردارب  ( 1) .دنادرگن ریس 

هک ضرف  ربو  دنراذگ ؟ یم  هیواعم  رایتخا  رد  ار  اجنآ  یلع  دوجو  اب  دنتسه ، نامثع  نالتاق  هک  رـصم ، مدرم  ایآ  .يدروخ  ار  يرگید 
یمن هاتوک  رصم  نیمزرس  زا  تسا ، هتـشون  دوخ  ياضما  رانک  رد  هک  يا  هلمج  هناهب  هب  ار ، وت  تسد  ایآ  دوش ، ّطلـسم  اجنآرب  هیواعم 

یلع اب  هن  تسادـخ ، اب  راک  تفگ : دوخ ، نخـس  هب  نامیا  يور  زا  هنو  برع  تداع  رباـنب  تفر و  ورف  رکف  رد  يا  هظحل  ورمع  دـنک ؟
رگا وت  ورمع : هداز  ردارب  متـسه ! هیواـعم  اـب  نونکا  یلو  درک ، یم  تیاـفک  نم  يارب  ما  هناـخ  مدوـب  یلع  اـب  نم  رگا  .هیواـعم  اـب  هنو 

هرکاذـم .تسوت  نید  يرتـشم  واو  يا  هتخود  وا  ياـیند  هب  عمط  مشچ  وت  .تساوخ  یمن  ار  وت  مه  هیواـعم  یتـساوخ ، یمن  ار  هیواـعم 
قارع يوس  هب  وا  یلو  دـنک  ریگتـسد  ار  وا  تساوخ  هیواعم.دیـسر  هیواعم  شوگ  هب  رابرد  نوریب  رد  دوخ  يومع  اب  ورمع  هداز  ردارب 

نآ دزن  ماجنارـسو  تخاس  هاگآ  تسایـس  ریپ  ود  دتـسو  دادو  هرکاذـم  زا  ار  واو  تسویپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاپـس  هبو  تخیرگ 
نب ناورم  ( 2) .درک ادیپ  یصاخ  تیعقوم  ترضح 
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هبو ) دنرخ یمن  ورمع  نوچمه  ار  ام  ارچ  : تفگو دوشگ  ضارتعا  هب  نابز  دش  هاگآ  ورمعو  هیواعم  یـسایس  هلماعم  زا  نوچ  زین  مکح 
داد یّلـست  ار  يو  دـش  هاگآ  وا  نخـس  زا  هیواعم  یتقو  دنراپـس )؟ یمن  ام  هب  ار  یمالـسا  کـلامم  زا  یـشخب  دوخ ، يوما  ِنید  ياـهب 

ات دنوش  یم  يرادیرخ  وت  لاثما  يارب  ورمع  دننام  يدارفا  تفگو :

--------------------------

(. توافت یکدنا  اب   ) صص 87و88 هسایسلاو ، همامالا  ات 40 ; صص 37  نامه ،  . 1

.تسا هتشون  صاعورمع  هداز ) ومع  «) ّمع نبا   » ار ناوج  نیا  محازم  نب  رصن  (ص 88 ; هسایسلاو همامالا  رد  ص 41. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 497 -------------------------- 

ورمع یناطیش  ياه  هشقن  يارجا  ( 1) .دنشخب ماکحتسا  یتسه ، نآ  زا  یئزج  وت  هک  ار ، يوما  تموکح 

هک یحرط  .دراذـگب  ارجا  دروم  هب  ار  ورمع  ياهحرط  هیواعم  هک  دوب  نآ  تقوو  دیـسر  نایاپ  هب  زاـبگنرین  رادمتـسایس  ود  دتـسو  داد 
ود ره  ردو  تفرگ  رارق  ارجا  دروم  ّتقد  هب  دوب  هداد  ماش  هب  رـصیق  هلمح  هشیدـناو  هفیذـح  یبا  نب  دّـمحم  اـب  هلباـقم  دروم  رد  ورمع 

.دوب یقاب  نانچمه  دش  یم  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  هک  ( مالسلا هیلع   ) یلع اب  هلباقم  گرزب  لکـشم  یلو  .دمآ  تسد  هب  یتیقفوم 
هدامآو دنیآ  رد  هیواعم  مچرپ  ریز  هب  لیم  لامکاب  ماش  مدرم  رثکا  دش  ببـس  هک  داد  یحرط  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  هلباقم  يارب  ورمع 

زا جورخ  هدامآ  ماش  مدرم  دننام  یبلط  تحارو  هّفرم  مدرم  هک  دش  ببس  حرط  نیا  هنوگچ  دید  دیاب  .دنوش  ( مالسلا هیلع   ) یلع اب  دربن 
دومن لابقتسا  ار  وا  هیواعم.تفر  هیواعم  شیپ  هباحـص ، ناریپ  زا  یکی  دنیوگ   » .دنهد حیجرت  هدوسآ  یگدنز  رب  ار  گرمو  دنوش  ماش 

تسشنب صاع  ورمعو  هیواعم  نایم  وا  .درک  مامت  میظعتو 
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اب ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ روضح  هب  امـش  يزور  تفگ : .هن  دـنتفگ  ؟ متـسشن امـش  ناـیم  رد  ارچ  هک  دـیناد  یم  تفگو :
هچ دنادرگ ، رود  مه  زا  ار  ناشیا  هک  دانک  تمحر  سک  نآ  رب  یلاعت  يادـخ  هک  دومرف  ربمغیپ  ; دـیتفگ یم  یناهنپ  نخـس  رگیدـکی 
ناس هب  یبهذـم  تاساسحا  لاح ، نیع  رد  .تسین  نیرفآ  شالتو  ازتکرح  نامیا  دـننام  یلماـع  چـیه  ( 2 «.) دـشابن ریخ  رب  ناشیا  قاّفتا 

ورمع حرط  .ددرگ  یم  فصو  زا  جراـخ  نآ  یبـیرخت  تردـق  دـتفا  بلط  تصرف  نارادـمامز  تسد  هب  رگا  هک  تسا  مَد  ود  ریـشمش 
لتق هب  مّهتم  ار  واو  دنناروشب  ترضح  نآ  ّدض  رب  ار  ماش  مدرم  ینید  تاساسحا  هک  دوب  نآ  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هلباقم  يارب  صاع 

نیا رشن  ردو  دننک  هفیلخ 

--------------------------

ص 88. هسایسلاو ، همامالا   . 1

ص 46. لابقا ، سابع  حیحصت  هب  فلسلا ، براجت  ، یناوجخن هاشودنه   . 2

هحفص 498 -------------------------- 

هیواـعم هب  باـطخ  اـهنیا ، رب  هوـالع  وا ، .دـنرب  هدافتـسا  دنتـسه  مدرم  مارتـحا  دروم  هک  هعماـج  ناکـسانو  نادـهاز  دوجو  زا  هشیدـنا 
ناـیرج زا  ار  وا  دـیاب  .تسا  یلع  هدـنیامن  ریرج  دوخ  ِیتیـالو  مه  نمـشدو  تسا  ماـش  مدرم  مارتحا  دروم  ( 1) يدنک لیبحرش  : تفگ

رد هک  یهد  تیرومأم  دنتـسه  واو  وت  قوثو  دروم  هک  يدارفا  هبو  تسا  ناثع  لتاق  یلع  هک  دـنک  رواب  هک  يا  هنوگ  هب  يزاس ، هاـگآ 
هب هیواعم  هماـن  ( 2) .دور یمن  وا  لد  زا  يدوز  نیا  هب  دنیـشنب  لیبحرـش  بلق  رد  يزیچ  رگاو.دـننکارپب  ار  هشیدـنا  نـیا  ماـش  رـساترس 

لیبحرش

رد ماـگنه  نآ  رد  لیبحرـش.تخاس  هاـگآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع فرط  زا  ریرج  ندـمآ  زا  ار  واو  تشون  لیبحرـش  هب  يا  هماـن  هیواـعم 
درک توعد  وا  زا  هیواعم  .درک  یم  یگدنز  هیروس  صْمِح 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


یبوخ طباور  لیبحرـش  ابو  دـندوب  ناطحق  نمی  زا  یگمه  هک  دوخ ، رابرد  ناراوخ  هریج  هب  هاگ  نآو  دـیایب  ماـش  هب  رتدوز  هچره  هک 
هب هیواعم  هماـن  یتقو  .دـننک  یفّرعم  موس  هفیلخ  لـتاق  ار  یلع  ادـصکیو  ناـبزکی  همهو  دـنورب  صمح  هب  هک  داد  تیرومأـم  دنتـشاد ،

، يدْزَا مَنَغ  نب  نامحّرلا  دبع  مان  هب  يدرم  .داهن  نایم  رد  نانآ  اب  ار  هیواعم  توعدو  درک  توعد  ار  دوخ  نارای  دیسر  لیبحرش  تسد 
رفک زا  هک  يزور  زا  وت  تفگو : داد  رادشه  کسانو  دهاز  نیا  هب  راک  نیا  دب  ِتبقاع  زاو  تساخرب  دوب ، ماش  مدرم  نیرت  هدیمهف  هک 
عطق وا  تمعن  ياطعا  دوشن  عطق  یهلا  رکـش  يادا  مدرم  هیحان  زا  اـتو  يا  هدوب  یهلا  فطل  دروم  هتـسویپ  يدرک  ترجاـهم  مالـسا  هب 

نامثع لتق  ربخ  دننک .» نوگرگد  ار  دوخ  عضو  نانآ  هکنیا  رگم  دزاس  یمن  نوگرگد  ار  مدرم  عضو  زگره  دنوادخ  دـش و« دـهاوخن 
هتشک ار  وا  یلع  ًاعقاو  رگا  .تسا  هدیسر  ام  هب  یلع  هلیسو  هب 

--------------------------

زا يریثک  هورگ  سپسو  دنتشاد  تنوکس  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  بونجر  هک د  تسا  نمی  لیابق  زا  یکی  مان  هطبِغ »  » نزو رب  هدنک   . 1
.دندوب هدرک  چوک  ماش  هب  نمی  زا  وا  ناکاین  هک  دوب  هلیبق  نیا  زا  لیبحرش  .دندرک  ترجه  ماش  دننام  رگید  طاقن  هب  اهنآ 

ص 71. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 44 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 499 -------------------------- 

قیدـصتار هیواعم  ارچ  تسا  هتـشکن  ار  وا  یلع  رگاو  دنتـسه ، مدرم  رب  نامکاح  نانآو  دـنا  هدرک  تعیب  وا  اب  راصناو  نارجاهم  تسا ،
هک یسرت  یم  رگاو  .زادنایَم  تکاله  ماد  رد  ار  دوخ  ناگتسبو  دوخ  هک  منک  یم  تساوخرد  ینک ؟ یم 
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درم نآ  یهاوخ  ریخ  یلو  .ینک  تعیب  وا  اـب  ماـش  مدرمو  دوخ  موق  اـبو  يورب  یلع  يوس  هب  یناوت  یم  زین  وت  دـسرب ، یماـقم  هب  ریرج 
هداس نادهازو  لیابق  خویـش  زا  هیواعم  دادمتـسا  ( 1) .دـش یهارو  تفگ  تبثم  خـساپ  هیواعم  توعد  هب  لیبحرـشو  داتفین  ّرثؤم  يدْزَا 

حول

هلیبق دارفا  مامت  لیامت  بجوم  فرط ، کی  هب  وا  لیامتو  تسا  زاب  ًالماک  يریگ  میمصت  رد  هلیبق  خیـش  تسد  يا  هلیبق  تاعامتجا  رد 
يرهاظ تسادـق  زا  سیئر  رگا  صخـألاب  دوش ، یم  اـهرظنو  ءارآ  نیـشناج  وا  دـحاو  يأر  تقیقح  ردو  ددرگ  یم  نآ  زا  يا  هریت  اـب 

نینچ لیامت  بلج  هب  دندوب ، هدیزگ  ینکس  اجنآ  رد  هک  ینمی  نارجاهمو  ماش  یموب  مدرم  ندرک  جیـسب  رد  هیواعم  .دشاب  رادروخرب 
صمح میقم  ( 2  ) ینمی لیبحرـش  نایم  نیا  ردو  درک  راداو  راک  نیا  هب  ار  وا  زین  صاع ، ورمع  وا ، لصفنم  لـقعو  تشاد  زاـین  يدارفا 
راکفا رد  یلّوحت  وا  رظن  بلج  ابو  تفر  یم  رامش  هب  رجاهم  ياهینمی  گرزب  مهو  دوب  بآم  سّدقم  مه.دوب  طرـش  ود  ره  دجاو  ماش 

(3) درک توعد  ماش  هب  ار  واو  تشاگن  يو  هب  يا  همان  هیواعم  تهج ، نیا  زا  .دمآ  یم  دیدپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبسن  یمومع 

--------------------------

ص 71. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 44 و45 ; نیّفص ، هعقو   . 1

یحرش ص 249 ) ج2 ،  ) دوخ خـیرات  رد  يراخبو  درب  یم  وا  زا  یمان  ص 338 ) (ج4 ، لیدـعتلاو حرجلا  باتک  رد  متاح  یبا  نبا   . 2
.تسا هتشاگن  وا  زا 

ص 143. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 71 ; ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 44 و45 ; نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 500 -------------------------- 

ار يدارفاو 
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ار واو  دننک  یفرعم  نامثع  لتاق  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلعو دنـشاب  سامت  رد  وا  اب  هتـسویپ  هک  درک  رومأم  دوب  لیبحرـش  قوثو  دروم  هک 
دروم دش  ماش  دراو  صمح  زا  یتقو  وا  .ددنبن  شقن  وا  زغم  هحفص  رب  يرگید  هشیدنا  ماما » ندوب  لتاق   » زج ات  دنهد  يزغم  يوشتسش 

ار امو  تسا  هدمآ  قارع  زا  یلجب  هّللا  دبع  نب  ریرج  : تفگ نینچ  ماش  دـهاز  هبو  درک  هسلج  وا  اب  هیواعم  .تفرگ  رارق  ناگمه  مارتحا 
هدرک يراددوخ  میمـصت  عون  ره  زا  نم  .تسا  نامثع  لـتاق  وا  هکنیا  زج  تسا  دارفا  نیرتهب  یلعو  دـنک  یم  توعد  یلع  اـب  تعیب  هب 

شوخان زین  نم  دنرامـشب  هورکم  نانآ  هک  ار  هچنآو  مهد  یم  رظن  دـنهد  يأر  اهنآ  هک  هچنآ  هبو  متـسه  ماش  مدرم  زا  يدرف  اریز  ما ،
ردو تفگ  كرت  ار  سلجم  اذل  .مهد  رظن  هاگ  نآو  منک  قیقحت  دیاب  یم  تفگو : درک  يراددوخ  رظن  راهظا  زا  ماش  دهاز  .مراد  یم 
یم سامت  وا  اـب  نوگاـنوگ  نیواـنع  هب  دوب  هدرک  رومأـم  وا  يرکف  هیذـغت  هب  ار  ناـنآًالبق  هیواـعم  هک  يدارفا  ( 1) .داتفا قیقحت  ریـسم 

تاغیلبت .دـندرک  یم  داجیا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراب  رد  دـیدرتو  کش  وا  لد  ردو  دـندرک  یم  قیدـصت  ار  ماما  ندوب  لتاقو  دـنتفرگ 
رتنابرهم يا  هیادو  شآ  زا  رت  غاد  يا  هساک  تروص  هب  ار  واو  تخاس  نوگرگد  ار  حول  هداس  دهاز  نیا  راکفا  غورد ، اپارسو  مومـسم 

، ور نیا  زا  .مدینشن  يزیچ  یلع  ندوب  لتاق  زج  مدرم  زا  نم  : تفگ يو  هب  تفرگ  سامت  هیواعم  اب  هک  رگید  راب  اذل  .دروآ  رد  ردام  زا 
یم نوریب  ماش  زا  ار  وت  ینک  نینچ  رگاو  ینک  تعیب  وا  اب  يرادن  قح  وت 
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هب سپ  .دنا  هتفیرف  بوخ  ار  لد  هداس  دـهاز  اه ، هتخورف  دوخ  هک  دـش  نئمطم  بلطم  نیا  ندینـش  اب  هیواعم  ( 2) .میشُک یم  ایو  مینک 
غارـس هبو  تفگ  كرت  ار  هیواعم  سلجم  ماش  دـهاز  .منک  یمن  تفلاخم  امـش  اـب  زگرهو  متـسه  ماـش  مدرم  زا  يدرف  نم  تفگ : يو 

ریَُمن نب  نیصح 

--------------------------

ص 143. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 71 ; ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 44 و45 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 73. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 47 و48 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 501 -------------------------- 

هرکاذم .دزادرپب  هرکاذم  هب  زین  وا  اب  ات  دتـسرفب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدـنیامن  ریرج  یپ  رد  ار  یـسک  هک  درک  تساوخرد  وا  زاو  تفر 
( مالسلا هیلع  ) ماما هدنیامن  اب  ماش  دهاز 

ماما هدـنیامن  هب  ور  یماش  دـهاز  .دنتـسشن  وگتفگو  ثحب  هب  رفن  هس  ره  دـش  دراو  لیبحرـش  رب  نیـصح  هارمه  هب  ریرج  هکنآ  زا  سپ 
ماشو قارعو  ینکفیب  ریـش  ناهد  رد  ار  ام  یهاوخ  یم  ایوگ  .يا  هدمآ  ام  يوس  هب  یمهبم  شرازگ  اب  وت  تفگو : درک  مالـسلا ) هیلع  )
یتقو .یتسه  لوئـسم  زیخاتـسر  زور  رد  ادـخ  دزن  وتو  تسا ، نامثع  لـتاق  وا  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  شیاتـس  ار  یلع  .يزیرب  مهب  ار 

هدماین امـش  يوس  هب  یمهبم  شرازگ  اب  زگره  نم  تفگ : خـساپ  نینچ  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هدـنیامن  دیـسر  نایاپ  هب  لیبحرـش  نانخس 
ریبزو هحلط  نآ ، ضقن  ببـس  هبو  دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  راصناو  نارجاهم  هک  یلاح  رد  دشاب  مهبم  یلع  تفالخ  دـناوت  یم  هنوگچ.ما 

قح ظفح  يارب  ماشو  قارع  رگا.ما  هدرکن  يراک  نینچ  زگره  نمو  يا  هدنکفا  ریش  ناماد  رد  ار  دوخ  وت  ؟ دندش هتشک 
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ادـخ هب  تسا ، نامثع  لتاق  یلع  ییوگ  یم  هکنیا  .دـندرگ  ادـج  مه  زا  لـطاب  رما  کـی  تهج  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـنوش  دـّحتم 
نامز رد  هتشذگ  ردو  يا  هدرک  لیم  ایند  هب  وت  .تسین  يرگید  زیچ  رود ، هطقن  زا  مه  نآ  تمهت ، ریت  باترپ  زج  نخـس  نیا  دنگوس ،

هب یمایپ  لیبحرش  دوخ  ینمی  ياتمه  هب  يا  هدیصق  نمض  ًادعب  ریرجو  دیـسر  نایاپ  هب  سلجم  ( 1) .یتشاد لد  رد  يزیچ  صاّقو  دعس 
يارب یلدب  زگره  هک  نکم  يوریپ  سوهو  يوه  زا  طمس ، دنزرف  يا  لیبحرش ، داتسرف : ماش  هب  ریز  حرش 

--------------------------

هیآ زا  سابتقا  هلمج  نیاو  دـیعب .» ناکم  نم  بیغلاب  فذـقلاّالإ  کـلذ  یف  کیدـی  یف  اـم  هّللاوف  : » تسا نینچ  ریرج  تراـبع  نتم   . 1
ص 47 و48. نیفص ، هعقو  هیآ 53 .) أبس : هروس  ( ) دیَِعب ناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَیَو  :) دیامرف یم  هک  تسا  هکرابم 

هحفص 502 -------------------------- 

وا دیما  سپ  یـسرب ، يدرک  دصق  هک  هچنآ  هب  ات  يرادـن  یمارتحا  رگید  زورما  وت  هک  وگب  برح  دـنزرف  هبو  .تسین  ایند  نیا  رد  نید 
تفر ورف  هشیدـنا  ردو  دروخ  یناـکت  دیـسر  لیبحرـش  تسد  هب  وا  نیتم  هدورـس  نمـض  ریرج  هناحـصان  ماـیپ  یتـقو  ( 1) .نک عـطق  ار 

زا هیواـعم  یتـقو  .منک  یمن  هلجع  يریگ  میمـصت  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  .ترخآو  اـیند  رد  نم  يارب  تسا  يدـنپ  نخـس  نیا  تـفگو :
نانخـس ندرک  یثنخ  ياربو  درک  خیبوت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدنیامن  دش ، هاگآ  وا  هب  ریرج  مایپو  ماش  ذفنتم  دهاز  اب  ریرج  هرکاذم 

یعطق وا  رظن  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هلیسو  هب  ار  نامثع  لتقو  دنریگب  سامت  لیبحرـش  اب  بترم  روط  هب  هک  تشاداو  ار  یهورگ  ریرج 
زا دروم  نیا  ردو  دنهد  هولج 
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نآ هک  دـندناسر  ییاج  هب  ار  راک  رودزم  هورگ  نیا  .دـنراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  یگتخاس  ياـه  هماـنو  دـننکن  اـبا  مه  غورد  تداـهش 
لیابق رگید  نارس  یتقو  ( 2) .دیدرگ راوتـسا  دوخ  مزع  ردو  دروخ  ار  روز » نادهاش   » بیرف واو  دنتفیرف  رگید  راب  ار  هدش  رادیب  دهاز 

اب ات  دنتسرفب  وا  روضح  هب  ار  وا  هداز  رهاوخ  هک  دندیدن  نیا  زج  يا  هراچ  دندش  هاگآ  وا  ندروخ  بیرفو  لیبحرـش  میمـصت  زا  ینمی 
زاو دوب  هدرک  تعیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  هک  دوب  ماش  مدرم  زا  يرامـش  تشگنا  دارفا  زا  وا  .دزاس  نشور  ار  يوو  دـیوگب  نخـس  وا 
نیا هک  دش  روآ  دایو  تشادرب  هدرپ  هیواعم  ياه  هعدخو  اه  هسیسد  زا  يا  هدیصق  نمض  وا  .تفر  یم  رامش  هب  ماش  نادباعو  نادهاز 
نیا تفگ : دـش  هاگآ  وا  رعـش  نومـضم  زا  ماش  دـباع  یتقو  .درادـن  تیعقاو  کی  چـیهو  تسین  يزاس  هنحـص  زج  اه  هماـنو  اـههاوگ 

(3) .مباین تسد  وا  رب  هکنیا  رگم  منک ، یم  نوریب  ماش  زا  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  .تسا  ناطیش  هداتسرف 

--------------------------

صص 80و81. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 48 و49 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 81. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 49 ; نیّفص ، هعقو   . 2

صص 49 و50. نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 503 -------------------------- 

ریز حرش  هب  یمایپ  تفای  يّدج  دوخ  میمصت  رد  ار  وا  یتقو  درک  یم  بیقعت  ار  لیبحرش  يرکف  ریـس  دوخ  دارفا  هلیـسو  هب  هک  هیواعم 
تیاضر یلو  دنا  هتفریذپ  ار  وت  رظن  هعماج  ناحلاص  هک  دیناد  یم.داب  ادخ  اب  وت  شاداپ  یتفگ  خساپ  ار  قح  هکنیا  زا  داتسرف : وا  يارب 

هورگ نیا  یهاگآو 
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هب هک  تسین  نیا  زج  يا  هراـچ  .درک  بلج  یلع  اـب  داـهج  يارب  ار  یموـمع  تیاـضر  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاـک  یلع  اـب  هزراـبم  يارب 
وا .دنناتـس  زاب  لتاق  زا  ار  وا  ماقتنا  هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  ربو  هتـشک  یلع  ار  نامثع  هک  ییامن  مالعاو  ینک  رفـس  ماش  ياـهرهش 

ار نامثع  مدرم ، يا  تفگو : درک  داریا  يا  هباطخ  اجنآردو  تفر  صمح  هقطنم  هب  تسخن  .درک  زاغآ  ماش  ياهرهـش  هب  ار  دوخ  رفس 
ماش طقفو  هدشطّلـسم  یمالـسا  کلامم  مامت  رب  یلع  ماجنارـسو  .تسا  هتـشک  زین  دندش  نیگمـشخ  واربهک  ار  یهورگو  هتـشک  یلع 

هثداح ادـخ  بناج  زا  هکنیا  رگم  دـسرب  امـش  هب  اـت  دور  یم  ورف  گرمیاـهبادرگ  ردو  هداـهن  دوخ  شود  رب  ریـشمش  وا  .تسا  هدـنام 
رد هدروخ  بیرف  دباع  نانخـس  .دینک  تکرحو  دـیزیخرب.تسین  یـسک  هیواعم  زا  رتدـنمورین  وا  اب  هلباقم  ياربو  .دـهد  خر  يدـیدج 

، اجنآ نادهازو  نادباع  زج  دـنتفگ  تبثم  خـساپ  وا  تساوخرد  هب  ناگمهو  داتفا  ّرثؤم  دنتـشاد  وا  هب  یـصاخ  هقالع  هک  صمح  مدرم 
توعد یلع  اب  داهج  رد  تکرش  يارب  ار  مدرمو  درک  رفس  ماش  ياهرهش  رگید  هب  لیبحرـش  هاگ  نآ  .دندرک  هئطخت  ار  وا  یگمه  هک 

دش دراو  هیواعم  رب  دوخ  يزوریپ  زا  تسمرسو  تشگزاب  قشمد  هب  دوخ  يا  هرود  ترفاسمزا  لیبحرش  .دینـش  زین  تبثم  خساپو  دومن 
ای میریگ  یم  ار  دوخ  ماقتنا  ای  ام  ینک  داهج  ناـمثع  نـالتاقو  یلع  اـب  رگا  وت  تفگو : درک  حرطم  تّدـش  هب  ار  دوخ  نیـشیپ  نخـسو 

ياج رب  ار  يرگیدو  مینک  یم  لزع  ار  وت  تروص  نیا  ریغ  ردو  ینام  یم  دوخ  ماقم  رد  تروص  نیا  ردو  میوش  یم  فده  هار  يادـف 
هیاس رد  ات  میناشن  یم  وت 
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زا ار  نامثع  نوخ  ماقتناو  مینک  داهج  وا 

هحفص 504 -------------------------- 

مامتا .دیجنگ  یمن  تسوپ  رد  یلاحشوخ  زا  هدروخ  بیرف  دهاز  دنتو  ّداح  نانخس  ندینش  اب  هیواعم  ( 1) .میوش هتشک  ای  میریگب  یلع 
ریرج بناج  زا  تّجح 

سامت دوخ  هلیبق  دـهازو  هنیرید  تسود  اب  رگید  راـبو  دـش  تحاراـن  تخـس  تشادـن ، ار  شراـظتنا  زگره  هک  دـماشیپ ، نیا  زا  ریرج 
فرطرب ار  یگتسد  ودو  هتشاد  زاب  يزیرنوخ  زا  ار  یمالسا  تّما  ادخ  تفگو : تخاس  هاگآ  شمیمصت  میخو  جیاتن  زا  ار  واو  تفرگ 

هک رادب  ناهنپ  ار  دوخ  نخس  .ینک  داسف  مدرم  نایم  رد  ادابم  .دسرب  شمارآو  نوکـس  هب  یمالـسا  کلامم  هک  تسا  کیدزنو  هدرک 
هاـگ نآ.منک  یمن  ناـمتک  ار  دوخ  رظن  زگره  هن ، : تفگ لیبحرـش  .ینادرگزاـب  ار  نآ  یناوـتن  رگید  هک  دـسرب  ییاـج  هب  راـک  اداـبم 

ماگنه نیا  رد  .دندرک  قیدصت  ار  وا  رظن  تدابع ، رد  وا  قباوس  هب  هجوت  اب  زین  مدرم.تفگ  نخس  یمومع  سلجم  کی  ردو  تساخرب 
هیلع  ) ماما هدنیامن  تسکش  للع  ( 2) .دنک هچ  هک  تسنادن  رگیدو  تفرگ  ارف  يدیمونو  سأی  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدـنیامن  هک  دوب 

ماش رد  مالسلا )

اب دوخ  تیرومأم  رد  دوب ، هدـش  مازعا  ماش  هب  تعیب  ذـخا  يارب  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  هدـنیامن  ریرج  هک  تسین  یکش 
هک تخاس  هاگآ  هیواعم  ییاهن  میمصت  زا  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما یتقو  هکلب  دربن ، شیپ  زا  يراک  اهنت  هنو  دش  وربور  تسکش 

--------------------------

.50 صص 52 _ نیفص ، هعقو  ; 82 صص 83 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نب  هغالبلا ا  جهن  حرش   . 1

ص 52. نیّفص ، هعقو  ص 84 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 505 -------------------------- 

مدرم هیواعمو  دوب  هتشذگ  راک  زا  راک 
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زورما ياه  هدعو  بیرف  ماش  هب  دورو  ماگنه  زا  هک  دوب  نیا  وا  يراگنا  لهس  ّتلع.دوب  هدرک  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  دربن  هدامآ  ار  ماش 
هیلع  ) ماما هدـنیامنو  هدرک  يراددوخ  رظن  راهظا  عون  ره  زا  دوخ  يوما  ياهتنطیـش  اب  ماـش  لوزعم  مکاـحو  دروخ  ار  هیواـعم  يادرفو 

فقوت دربب ، نیب  زا  ار  فاکـشو  دنک  تعیب  هب  راداو  ار  هیواعم  دناوتب  هکنیا  دیما  هب  ریرجو  تشاد  هاگن  ءاجرو  فوخ  نیب  ار  ( مالـسلا
حالص هب  نورقم  تسخن  ياهزور  رد  هیواعم  يارب  عطاق  رظن  راهظا  .دوب  هیواعم  عطاق  رظن  ناهاوخ  هتـسویپو  دید  هتـسیاش  دوخ  رب  ار 

اّما دوب ، يزکرم  تفالخ  رب  يرگیغایو  یـشکرسو  تفلاخم  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هدـنیامن  دورو  ياهزور  نیتسخن  زا  وا  رظن  هّتبلا  .دوبن 
نایرج رد  ار  ترـضح  نآو  ددرگ  زاـب  هفوک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هدـنیامن  هک  دـش  یم  ببـس  اـهزور  نآ  رد  يرظن  راـهظا  نینچ 

وا رس  رب  نارگ  یشترا  اب  ار  واو  درک  یمن  گنرد  قح  نافلاخم  یبوکرـس  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ًاعبطو  دراذگب  هیواعم  تفلاخم 
ات درک  لّطعم  ماـش  رد  نوگاـنوگ  نیواـنع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هدـنیامن  هیواـعم  يراـب ، .دـنَک  یم  ار  داـسف  هشیرو  تخیر  یم 

يامیـس ماش ، فارطا  هب  یغیلبت  ياههورگ  مازعا  اب  هاگ  نآو  دروآ  تسد  هب  يزکرم  تموکح  اب  دربن  رد  ار  صاـع  ورمع  يراـکمه 
ادـخ لوسر  ینیـشناجو  تفالخ  هب  ناـنآ  هقـالع  زاو  درک  میـسرت  هقطنم  نآ  مدرم  ياـهلد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  يا  هدـننز  سب 

هک ار ، لیبحرش  ماش  فورعم  دهاز  تقفاومو  درکن  افتکا  زین  نیا  رب  وا  .دُرب  هدافتسا  دوخ  صخش  عفن  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
اب تفلاخم  يارب  تشاد ، یمومع  راکفا  رد  یصاخ  ذوفن 
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مه هیواعم  ضرف ، رب  رگا ، هک  تشامگ  تّمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـب  گـنج  رب  ناـنچنآ  هدروخ  بیرف  دـهاز  نیاو  دومن  بلج  ماـما 
هک داد  خر  تهج  نآ  زا  هیواعم  يارب  یناطیش  ياهتّیقفوم  نیا  .درک  یم  جیسب  ماما  ّدض  رب  ار  ماش  حول  هداس  مدرم  وا  دمآ  یم  هاتوک 

هیلع  ) ماماو دروخ  ار  هیواعم  يزاـس  رهاـظ  بیرف  دوب  هدـش  لّوحم  وا  هب  هک  يا  هفیظو  ماـجنا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هدـنیامن  ریرج 
هب یماگنهود  رک  لطعم  داسف  هدام  علق  رب  میمصت  ذخا  رد  ار  مالسلا )

هحفص 506 -------------------------- 

نالتاق زا  ماقتناو  یهاوخنوخ  هشیدناو  هدرک  جیسب  ماما  ّدض  رب  ار  یمالسا  کلامم  زا  یمیظع  شخب  هیواعم  هک  تشگزاب  ماما  يوس 
هیواعم هشقن  نیرخآ  .دوب  هدیزگ  هنال  نانآ  دوجو  رد  تشاد ، رارق  اهنآ  سأر  رد  ( مالسلا هیلع   ) یلع نانآ  رظن  زا  هک  نامثع ،

علخ رب  یتـسار  هب  وا  اـیآ  هکنیاو  دوـب  اهتـصرف  نیرخآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نوـمزآ  تشاد  راـیتخا  رد  هیواـعم  هک  یگرب  نیرخآ 
هب هکنیا  نآو  مراد  يا  هزاـت  رکف  : تفگو تفر  ماـما  هدـنیامن  ریرج  هناـخ  هب  تهج ، نیا  زا  .هن  اـی  تـسا  مّمـصم  شماـقم  زا  هیواـعم 

تعیب دیـسر  ارف  وا  گرم  نوچو  دـهدب  نم  هب  زین  ار  رـصم  جارَخو  دـنک  راذـگاو  نم  هب  ار  ماـش  تموکح  هک  سیونب  دوـخ  تسود 
هیلع  ) ماما هدنیامن  ( 1) .منک یم  دییأت  ًابتک  ار  وا  تموکحو  موش  یم  وا  میلـست  نم  تروص  نیا  رد  .دراذـگن  نم  ندرگ  رب  ار  یـسک 

هب ار  همان  ود  ره  یکیپو ، دش  هتشون  اه  همان  ماجنارـس  .منک  یم  دییأت  ار  نآ  نمو  سیونب  ار  تا  همان  وت  تفگ : وا  خساپ  رد  مالـسلا )
نایم رد  هیواعم  همان  نتم  .درب  هفوک 
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نمض رد  دیلو  .دندرک  داقتنا  يا  همان  نینچ  نتـشون  رد  ار  وا  هبقُع  دیلو  دننام  هیواعم  نارکفمه  زا  یهورگ  .دش  فورعم  برع  لیابق 
نآ هب  زگره  هک  یتساوخ  یلع  زا  ار  يزیچ  ( 2  ) ًاِیلاَیل ّالِإ  ِْقُبی  َْمل  ُهَْتِلن  َْول  َو  َُهلانَت ***  َْنل  ام  ِهِیف  ًاِّیلَع  َْتلَأَس  تشون : هیواعم  هب  يراعشا 

یتسرد هب  دوخ  رعـش  زا  عارـصم  نیتسخن  رد  هبْقُع  دـنزرف  .تشاد  یهاوخن  تسد  رد  رتـشیب  بش  دـنچ  زج  یـسرب  رگاو  یـسر ، یمن 
اریز تسا ، هابتشا  ًالماک  وا  رعش  مّود  عارصم  یلو  درک ، یمن  یتشآو  هلماعم  لطاب  اب  زگره  مالسلا ) هیلع   ) یلع اریز  دوب ، هتفگ  نخس 
نانچ درک ، یمن  ضقن  ار  نآ  زگره  دش  یم  دراو  هحلاصم  رد  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو درک  یم  باجیا  حـلاصم  رگا  لاحم  ضرف  رب 

دّهعت ( مالسلا هیلع   ) ماما هک 

--------------------------

ص 84. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 52 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 84. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 52 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 507 -------------------------- 

یمو تخانش  یم  دیلو  زا  رتهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هیواعم ، .تخاس  نشور  ًالماک  نیَمَکَح »  » هلئسم رد  نامیپ ، هب  ار  دوخ  يدنبیاپو 
یتـموکح درک ، یم  راذـگاو  وا  هب  ار  تموکح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  هچ.تسا ، وا  عفن  هب  ناـیرج  تروـص  ود  ره  رد  هک  تسناد 

هتـساخ اپب  مدرم  نوخ  نتخیر  يارب  ار  دوخ  ياه  همکچ  هیواعم  درک  یمن  نینچ  رگاو  دوب  هدـش  وا  بیـصن  رـس  درد  نودـبو  رمتـسم 
هب دوخ  ماش ، رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هدنیامن  ندرک  لطعمو  ینارذگ  تقو  عون  نیا  زا  هتـشذگ.درک  یم  اپ  هب  رتمکحم  قارعو  زاجح 

دوخ یمزر  ناوت  رب  اریز  دوب ، هیواعم  عفن 
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دوخ هدنیامن  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما خساپ  .دروآ  یم  دیدپ  ماما  اب  گنج  يارب  ماش  مدرم  رد  يرتشیب  یگدامآو  دوزفا  یم 

هاگن لطعم  ار  وت  دـهاوخ  یمو  دـنیزگرب  دـهاوخ  یم  هچره  ات  مشاب  هتـشادن  یتعیب  وا  ندرگ  رد  نم  هک  تسا  نیا  هیواعم  فدـه  ... 
هیواعم نم  هک  داد  رظن  هبعـش  نب  هریغم  مدوب  هنیدم  رد  نم  هک  تسخن  ياهزور  نامه  رد  .دیامزایب  گنج  يارب  ار  ماش  مدرم  ات  دراد 

هک ) داد تعیب  تسد  رگا.مریگب  کمک  هب  ار  هارمگ  دارفا  نم  هک  درواین  ار  يزور  ادـخ.متفریذپن  نم  یلو  منک ، اقبا  دوخ  ماـقم  رب  ار 
تسا هدرک  هراشا  هیواعم  فادها  زا  یکی  هب  همان  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 1) .درگ زاب  نم  يوس  هب  تروص ، نیا  ریغ  رد  چـیه ،)
ناوت هب  نآ ، خساپ  تشگزابو  نتشاگن  هلصاف  رد  دهاوخ  یمو  هدش  ّثبشتم  تقولا » عفد   » تسایـس هب  داهنـشیپ  نیا  اب  يو  هکنیا  نآو 
فـص ترـضح  نآ  لباقم  رد  رتشیب  تردـق  اب  دوب ،) دـهاوخ  هک   ) دـشاب یفنم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما خـساپ  رگاو  دـیازفیب  دوخ  یمزر 

دوش یم  مهتم  هیواعم  اب  شزاس  هب  ریرج  .دنک  ییارآ 

اب شزاس  هب  ار  وا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  قارع  مدرم  ماش  نیمزرس  رد  ریرج  ریخأت 

--------------------------

ص 84. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 52 ; نیفص ، هعقو   . 1

هحفص 508 -------------------------- 

وا تماقا  هبو  مسیون  یم  يا  همان  ًاددجم  : تفگ وا  هراب  رد  دیسر  ( مالـسلا هیلع   ) ماما شوگ  هب  مدرم  نخـس  نوچ  .دننک  مهتم  نمـشد 
تفلاخم رد  زاو  هتفرگ  هدیدان  ار  ام  نامرف  ایو  هدروخ  بیرف  ای  دیزگ ، تماقا  ماش  رد  زین  دعب  هب  نیا  زا  رگا  .مهد  یم  همتاخ  ماش  رد 

ماما ، تهج نیازا.تسا  هدمآ  رد 
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ار واو  نک  راداو  عطاق  رظن  راهظا  رب  ار  هیواعم  دیـسر ، وت  هب  نم  همان  هاگره  : ... تشون ریرج  هب  ریز  حرـش  هب  يا  هماـن  مالـسلا ) هیلع  )
ره دیزگرب  ار  گنج  هاگره.زاس  ّریخم  هدننک  راوخ  میلـست  ای  دوش ) یم  نایوجگنج  یگراوآ  هیام  هک  ) هدـنهد چوک  گنج  نایم  رد 

ار مالـسلا ) هیلع   ) ماما هماـن  ریرج  یتقو  ( 1) .ریگب تعیب  وا  زا  دـش  میلـست  رگاو  رادرب  وا  زا  هدوب  ناـیم  رد  هک  ار  يدـهعو  ناـما  عوـن 
نمو ددرگ ، یم  زاب  هبوت  وترپ  ردو  دوش  یم  هتـسب  هانگ  هیاس  رد  یمدآ  بلق  تفگ : نینچ  وا  هبو  دـناوخ  هیواعم  يارب  ار  نآ  تفایرد 

: تفگ يو  هب  هیواعم  .تسوت  ریغ  تسد  رد  هک  يرگن  یم  يزیچ  هبو  يا  هتفرگ  رارق  لطابو  قح  نایم  .مشیدـنا  یم  هتـسب  ار  وت  بلق 
نانآ هیواعمو  هدرک  تعیب  وا  اب  ماش  مدرم  هک  درک  مـالعا  ار  دوخ  رظن  یتقو  وا  .مراد  یم  مـالعا  ار  دوخ  یعطق  رظن  رگید  سلجم  رد 
ماما هب  يا  همانو  دوش  قحلم  ترـضح  نآ  هب  هک  درک  صخرم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدـنیامن  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  .دوب  هدومزآ  ار 
نوخ زا  وت  هک  دـندرک  یم  تعیب  وت  اب  یلاح  رد  راصناو  نارجاهم  هچنانچ  : ... دـنا هدروآ  ار  نآ  ناراگنخیرات  زا  یهورگ  هک  تشون 

ناـمثع نوخ  نتخیر  رب  ار  نارجاـهم  وت  یلو  دوب ، یلبق  هفیلخ  هس  تفـالخ  ناـس  هب  وت  تفـالخ  تروـص  نآ  رد  يدوـب  يرب  ناـمثع 
هتفرگ میمـصت  ماش  مدرم.دـش  اناوت  ناوتانو  درک  تعاطا  وت  زا  لهاج  هجیتن  رد  .یتشادزاب  وا  تیامح  زا  ار  راصناو  يدرک  کـیرحت 

هاگره .یهد  لیوحت  اهنآ  هب  ار  نامثع  نالتاق  هک  یماگنه  ات  دنگنجب  وت  اب  هک  دنا 
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ریبزو هحلط  اب  وت  عضو  دننام  نم  اب  وت  عضو  هک  دنگوس  مناج  هب.دوش  یم  حرطم  نیملسم  ياروش  رد  تفالخ  هلئسم  ینک ، نینچ 

--------------------------

.همان نتمر  یتوافت د  اب  ص 55 ، نیفص ، هعقو  متشه ; همان  هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 509 -------------------------- 

مدرم هچ  دنتـسین ، هرـصب  مدرم  دـننام  ماش  مدرم  نینچمه  .ما  هدرکن  تعیب  نم  یلو  دـندوب  هدرک  تعیب  وت  اـب  رفن  ود  نآ  اریز  تسین ،
دراو تعاطا  رد  زا  دنا و  هتفریذپن  ار  وت  تفالخ  ماش  مدرم  هک  یلاح  رد  دـندوب ، هدـش  دراو  وت  تعاطا  ردو  هدرک  تعیب  وت  اب  هرـصب 
همان نیا  ( 1) .منک یمن  راکنا  زگره  ار  شیرق  نایم  رد  وت  تیعقومو  ادخ  لوسر  اب  وت  تبارقو  مالـسا  رد  وت  تاراختفا  اّما  .دـنا  هدـشن 

رب تمهت  عون  ره  داریا  زا  دوخ  فادـها  دربشیپ  رد  هک  تسا  هیواـعم  یلواـیکام  ياـهگنرین  زا  دوب  هدـش  هتـشون  غورد  بّکرم  اـب  هک 
ًافرص قح ، زا  عافد  دنسَم  ردو  تفرگ  یم  کمک  تایعقاو  زا  دوخ  ياه  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو.درک  یمن  يراددوخ  بیقر 
متسد هب  یـصخش  همان  : ... دراگن یم  نینچ  ار  وا  تمهت  خساپ  هیواعم  هب  باطخ  يا  همان  رد  ترـضح  نآ  .درک  یم  حرطم  ار  قیاقح 
هدرک تباجا  وا  هدناوخ و  ارف  ار  وا  سوهو  يوه  .دروآ  هار  هب  ار  وا  هک  ییاوشیپ  هنو  دنک  تیاده  ار  وا  هک  دراد  يرکف  هن  هک  دیسر 

نم هک  دـنگوس  مناج  هب  .تسا  هدرک  لـطاب  وت  رب  ارم  تعیب  ناـمثع  هراـب  رد  نم  راـک  هک  يدرک  رّوصت.تسا  هدومن  يوریپ  نآ  زا  و 
ار نانآ  ادخ  زگرهو  مدش  دراو  زین  نم  دندش  دراو  هک  اجکره  زا  هک  مدوب  نارجاهم  زا  يدرف 
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ارم نامرف ، رد  ياطخ  هک  مداد  يروتـسد  هن  ناـمثع  لـتق  هراـب  ردو  .دـنز  یمن  ناـنآ  ناگدـید  رب  هدرپو  دروآ  یمن  درِگ  یهارمگ  رب 
زا ار  یـصخش  دنزاجح ، لها  رب  نامکاح  زورما  ماش  مدرم  ییوگ  یم  هکنیا.دوش  بجاو  صاصق  نم  رب  ات  ما  هتـشک  ار  وا  هنو  دریگب 

، ینک یم  رّوصت  نینچرگا  .دـشاب  هدـنزارب  وا  يارب  ربماـیپ  ینیـشناجو  دوش  هتفریذـپ  اروش  رد  وا  تیوضع  هک  هدـب  ناـشن  ماـش  لـها 
هچ ار  وت  .تسا  ییاجبان  سب  نخس  مهدب ، وت  لیوحت  ار  نامثع  نالتاق  ییوگ  یم  هکنیاو  .دننک  یم  بیذکت  ار  وت  راصناو  نارجاهم 

ماقتنا نتفرگ  يارب  وت  هک  یـشیدنا  یم  رگا.دنرت  هتـسیاش  وت  زا  راک  نیا  رب  نامثع  نادـنزرفو  یتسه  هّیما  ینب  زا  يدرم  وت  نامثع ؟ هب 
رتیوق و نانآ  ردپ  نوخ 

--------------------------

ص 88 ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 184 ; ج3 ، دربم ، لماک  ص 91 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 510 -------------------------- 

یم راداو  تسار  هار  ندومیپ  رب  ار  ناگمه  نم.نک  تیاکـش  وا  ناگدنـشک  زا  هاگ  نآو  وش  دراو  ام  تعاـطا  هزوح  رد  يرتدـنمورین 
تعیب کـی  نآ  اریز  ، تسا یکی  مکح  ناـگمه  ردو  تسا  هیاـپ  یب  ریبزو  هحلطودوخو  هرـصبو  ماـش  دروـم  رد  وـت  يرواد  اـّما  .منک 

قح هار  زا  ار  نآ  زگره  نامثع ، لقت  هراب  رد  نم  ماّهتا  رب  وت  رارـصا  اّما.درادـن  خـسف  رایخو  تسین  رظن  دـیدجت  لـباقو  دوب  یناـگمه 
مناـج هب  یتفریذـپ ; شیرق  ناـیم  رد  ارم  فرـشو  ربماـیپ  اـب  ارم  یکیدزنو  تلیـضف.تسا  هدیـسرن  وت  هب  هراـب  نیا  رد  يربخو  یتـفگن 

همان هک  داد  روتسد  دوخ ، تموکح  يوگنخـس  یـشاجن ، هب  هاگ  نآ  ( 1) .يدرک یم  راکنا  زین  ار  اـهنآ  یتسناوت  یم  رگا  هک  دـنگوس 
هیواعم
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ماش زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما هدنیامن  تشگزاب  .ددرگ  لاسرا  هیواعم  يارب  ود  رهو  دیوگب  خساپ  یسامح  هدورس  کی  اب  ار 

تاملپیدو هدـنیامن  کی  یـساسا  طورـش  زا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدـنیامن  ریرج  يرابدربو  ییابیکـشو  یـشوه  زیتو  يرونخـس  رد 
ار هیواعمو  دنک  نیمأت  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما رظن  يزیرنوخ  نودب  هک  درک  رایسب  ششوک  وا  هکنیا  ردو  تسین  ینخس  تسا ، یـسایس 
ود ياهندرک  ادرفو  زورما  بیرف  هکنیا  نآو  درک  هابتـشا  کی  وا  یلو  تسین ، یمالک  زین  دزاس  يزکرم  تموکح  زا  تعاـطا  هب  راداو 

هدامآ ( مالـسلا هیلع   ) ماما اب  دربن  يارب  ار  نانآو  دومزآ  ار  ماش  مدرم  تصرف  نآ  رد  هیواعمو  ، دروخ ار  يوما  راـک  هنهک  زاـب  تساـیس 
نیا ریرج  هابتشا  هجیتن  .دوب  هتفرگ  تعیب  هفیلخ  نوخ  ماقتنا  ذخا  يارب  ماش  مدرم  زا  هک  دومن  مالعا  ار  دوخ  عطاق  رظن  یماگنهو  درک 

ات درب  رسب  ریرج  راظتنا  رد  اههام  ات  دوب  هدش  هفوک  دراو  مششو  یس  لاس  بجر  هام  زور  نیتسخن  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش 
عطاق رظن  زا 

--------------------------

هعقو ص 224 ; ج3 ، دّربم ، نبا  لـماک  ص 89 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ; 91 صص 92 _ هسایـسلاو ، همامالا   . 1
.تسا هدش  همان  نیا  نیماضم  هب  يا  هراشا  زین  هغالبلا  جهن  متفهو  مشش  ياه  همان  رد  . 57 صص 58 _ نیّفص ،

هحفص 511 -------------------------- 

تخاس هدامآ  ماما  اب  دربن  يارب  ار  ناگمهو  درک  حّلـسم  نادند  ات  ار  نایماش  تّدم  نیا  ّیط  رد  هیواعم  هجیتن  ردو  ددرگ  هاگآ  هیواعم 
مّلـسم روط  هب  یلو  دـشاب ، هدرک  تناـیخ  ریرج  هک  تسین  تسد  رد  یعطاـق  لـیلد  زگره  .تفر  ناـیم  زا  نمـشد  يریگلفاـغ  هلئـسمو 

رثؤم مالسا  خیرات  دنور  رد  وا  روصق  ای  ریصقت 
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تّدـم رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هتبلا  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رومأم  هابتـشا  نوهرم  يّدـح  ات  نیطـساق  سوحنم  تایح  رارمتـساو  داتفا 
درک بصن  اهراک  رب  ار  رازگتمدـخو  حـلاص  دارفاو  لزع  ار  ینارادناتـساو  نارادـمامزو  داد  تروص  ییاهراک  هفوک  رد  دوخ  تماـقا 

رد یتماقا  زا  سپ  ماما  هک  صخألاب  دراذـگ ، ریرج  ریخأـت  باـسح  هب  تّدـم  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماـقا  ّتلع  ناوت  یمنو 
هیلع  ) ماـما تالکـشم  زا  یکی  .درپس  وا  هب  ار  يریطخ  تیرومأـم  ناـنچو  دـناوخ  ارف  هفوک  هب  نادـمه  يرادناتـسا  زا  ار  ریرج  هفوک ،

هب جورخو  تکرح  تساوـخرد  وا  زاو  دـندوب  نمـشد  اـب  دربـن  هداـمآ  هک  دوـب  یناـناوجو  ناروـالد  هعجارم  تّدـم ، نیا  رد  مالـسلا )
اب دبای ، هلـصیف  ارجام  یماظن  دروخرب  نودب  تساوخ  یمو  تشاد  زیهرپ  يزیرنوخ  زا  ماما  هک  اجنآ  زا  یلو.دـندرک  یم  ماش  ياهزرم 
ماش رد  ریرج  نم  هدـنیامن  هک  یلاـح  رد  شاـب ، هداـمآ  ناـمرف  رودـص  دومرف : یم  نینچ  ناـنآ  هبو  درک  یمن  تقفاوم  ناـنآ  تکرح 

ما هتـشون  همان  ریرج  يارب  نم  .دور  یم  نایم  زا  دنـشاب  هتـشاد  يریخ  ّتین  رگاو  ددنب  یم  ماش  مدرم  يور  هب  ار  حلـص  ياهرد  تسا ،
مهد یم  حـیجرت  نم  .تسا  هدرک  تفلاخم  دوخ  ماما  اب  ای  هدروخ ، بیرف  ای  دـنک  ریخأت  رگا  .ما  هتخاس  دودـحم  ار  وا  تماقا  تّدـمو 
هفقو تکرح ، مالعا  عقوم  رد  ات  دنوش  هدامآ  جـیردت  هب  دارفا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  راک  نیا  یلو  منک ، ّینأت  يردـق  راک  نیا  رد  هک 

(1) .دشابن راک  رد  يا 

--------------------------

هحفص 512 هدبع .) عبط  هبطخ 42( هغالبلا ، جهن   . 1

( مالسلا هیلع  ) ماما دزن  رد  ریرج  همکاحم 

رتشا کلام.تشگزاب  مالسلا ) هیلع  اما م( يوس  هب  يدیمون  اب  یلّطعم ، همه  نآ  زا  سپ  ریرج ،
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هب ارم  رگا  اماما ، کلام : .میروآ  یم  ار  یخرب  هک  دش  لدبو  در  نانآ  نایم  يدنت  نانخـسو  دیـشک  همکاحم  هب  ماما  رـضحم  رد  ار  وا 
رد هّیما  نادـناخ  .تسب  ام  يور  هب  ار  دـیما  باب  عون  ره  درم  نیا  .مداد  یم  ماجنا  حیحـص  تروص  هب  ار  راک  يداتـسرف  یم  وا  ياـج 
ماش زا  هک  نونکا  .دورب  هار  نیمز  يور  رب  هک  تسین  هتـسیاش  وا  .دنا  هدیرخ  ار  وا  نید  نادمه  يرادناتـسا  رب  وا  ندرامگ  اب  هتـشذگ 

ددرگ نشور  ناـیرج  اـت  منک  ینادـنز  ار  وا  نارکفمهو  وا  دـیامرفب  هزاـجا  ماـما  رگا  .دـناسرت  یم  ناـنآ  تردـق  هـب  ار  اـم  هتـشگزاب 
يذ ای  صاع  ورمع  اریز  ، یتشادـن یتشگزاب  تروص  نآ  ردو  یتفر  یم  وت  نم ، ياـج  هب  شاـک  يا  ریرج : .دـنوش  دوباـن  نارگمتـسو 

یمن ناوتان  ارم  نانآ  خساپ  متفر  یم  رگا  : رتشا .دـنرادنپ  یم  نامثع  نالتاق  زا  ار  وت  هچ  دنتـشک ، یم  ار  وت  ملظ  يذ  بشوحو  عالکلا 
هک ـالاح  : کـلام .ورب  تسا ; زاـب  هار  نونکا  مه  : ریرج .مداد  یمن  رّکفت  لاـجم  وا  هبو  مدرک  یم  توعد  یهار  هب  ار  هیواـعم  نم.درک 
رد ریرجو  دوب  رادروخرب  تّوـق  زا  رتـشا  قـطنم  هک  تسین  یکـش  ( 1 (؟ تسا هدـش  مامت  هیواعم  عفن  هب  نایرجو  هتـشذگ  راـک  زا  راـک 

دوخ روصق  ای  ریصقت  هب  هک  دوب  نیا  يا  هدروخ  تسکش  تاملپید  نینچ  کی  هتسیاش  .تشادن  یتسرد  خساپ  وا  یقطنم  داقتنا  لباقم 
هلصاف مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  مک  مکو  داد  جرخ  هب  تمواقم  کلام  داقتنا  لباقم  رد  وا  یلو  دیامن ، شزوپ  تساوخردو  دنک  فارتعا 

نیمزرس هبو  تفرگ 

--------------------------

.114 صص 115 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 60 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 513 -------------------------- 

هک ( 1 «) ایسیقرف »

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نآ  زا  یلو  دوب ، ششخب  لباق  وا  ریصقت  دوب  هدشن  یمرج  بکترم  نامز  نآ  ات  ریرج  رگا  .دش  هدنهانپ  تشاد  رارق  تارف  لحاس  رب 
( مالـسلا هیلع   ) ماما تموکح  هب  ضارتعا  ًالمع  رود ، يا  هطقن  رد  یگدنزو  ماما  راوج  كرت  اریز  دوب ، لوصا  فالخ  رب  وا  راک  دـعب 
هب رفن ) هدزون  طقف   ) یکدنا هدع  ریرج  هلیبق  زاو  درک  ار  دوخ  راک  يا  هلیبق  تابّصعت  ریرج ، يریگ  هرانک  ببس  هب  نی  ازا  هتشذگ.دوب 
مان هب  هلیجب  ياه  هخاش  زا  یخرب  زا  دنچره  دـندرک ; تکرح  نیّفـص  يوس  هب  ماما  باکررد  دـندوب  هلیجب  زا  يا  هریت  هک  رـسق »  » مان

يارب مالـسلا ) هیلع   ) ماـماو دوب  هّقح  تموکح  رب  جورخو  يرگیغاـی  عون  کـی  ریرج  لـمع  .دنتـشاد  تکرـش  رفن  دـصتفه  سمخا » »
همان ( 2) .دشاب تربع  سرد  نارگید  يارب  ات  درک  ناریو  ار  رماع  نب  ریوث  وا  رکفمهو  ریرج  هناخ  دـنازوسب  ار  اهراک  نیا  هشیر  هکنیا 

یمالسا ياهتیصخش  هب  هیواعم  ياه 

یلعّدـض رب  ار  اهنآو  منک  هبتاکم  رفن  هس  اب  مهاوخ  یم  تفگ : صاـع  ورمع  هب  دـنک  تکرح  نیّفـص  يوس  هب  هکنآ  زا  شیپ  هیواـعم 
ار وا  رظن  هیواـعم  رواـشم  .هملـسم  نب  دّـمحم  صاـّقو ، نب  دعـس  رمع ، نب  هّللا  دـبع  زا  دـنترابع  رفن  هس  نیا  .مناروـشب  ( مالـسلا هـیلع  )
رد نانآ  يراوتسا  هیام  وت  همان  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  یلع  راداوه  ای  دنتـسین ; نورب  تلاح  هس  زا  رفن  هس  نیا  تفگو : تفریذپن 

دنشاب فرط  یب  دارفا  زا  رگاو  دیازفا ، یمن  نانآ  يراوتـسا  رب  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دنتـسه  نامثع  راداوه  ای  دوش ، یم  یلع  هار 
(3) .تشاذگ دهاوخن  ناشیا  رب  يریثأت  وت  همان  هجیتنردو  یتسین  یلع  زا  رتقثوم  نانآ  رظن  رد  وت  زگره 

--------------------------

 . 1
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«. روباخ  » هب کیدزنو  هعجُر »  » زا رتالاب  تسا  يا  هقطنم 

صص 60 و61. نیفص ، هعقو   . 2

صص 88و89. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 3

هحفص 514 -------------------------- 

نآ نومـضم  هک  تشون  رمع  نب  هّللا  دـبع  هب  صاع  ورمعو  دوخ  ياضما  هب  يا  همان  ماجنارـسو  تفریذـپن  ار  دوخ  رواشم  رظن  هیواعم 
ناما ار  وا  نالتاق  هکنیا  هاوگ  هب  تشک ، یلع  ار  نامثع.تسین  یفخم  وت  زا  زگره  دـشاب  ناهنپو  یفخم  ام  زا  رگا  قیاقح  تسا : نینچ 
تسد وا  زا  ام  دهدب  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  یلع  رگاو.میـشکب  نآرق  مکُح  هب  ار  نانآ  ات  میتسه ، نامثع  نوخ  ناهاوخ  ام  .تسا  هداد 
زگره اـم.مینک  یم  حرطم  ناناملـسم  ناـیم  رد  اروـش  تروـص  هب  باّـطخ  نب  رمع  دـننام  ار  تفـالخ  هلئـسم  هاـگ  نآ  میراد و  یم  رب 
میوش دـحتم  مه  اب  امـشو  ام  رگا.ینک  کمک  هار  نیا  رد  ار  امو  يزیخ  اپب  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  ام.میتسینو  هدوبن  تفـالخ  ناـهاوخ 

رمع نب  هّللا  دبع  خساپ  ( 1) .دنک یم  ینیشن  بقعو  ددرگ  یم  بوعرم  یلع 

کـش رب  امـش  همانو  دیرگن  یم  عیاقو  هب  رود  زاو  دیا  هداد  تسد  زا  ار  ینیب  عقاو  تریـصب و  رفن  ود  ره  امـش  هک  دـنگوس  مناج  هب  ...
لباـق ریغو  مهتم  یـصخش  مه  وت  ورمعو ، يا ، هدـش  دازآو  قـیلط  وـت  هیواـعم ، تفـالخ ؟ اـب  هچ  ار  امـش  .دوزفا  کـش  لـها  دـیدرتو 

یـسانشمدرمو يرگنرود  هیواعم  هب  رمع  نب  هّللا  دبع  خـساپ  ( 2) .میرادن کمک  امـشو  نم  هک  دـیرادرب  تسد  راک  نیا  زا  .يدامتعا 
لئاسم زا  یـشخب  رد  رگاو  تسا  هدیـسرن  دوخ  راک  هنهک  فیرح  هیاپ  هب  زونه  هیواعم  هک  تخاس  نشور  ودرک  تباث  ار  صاع  ورمع 

زاب هنیس  اب  ًالثم  ) دراد قّوفت  یسایس 
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ًاروف دسرب  تسب  نب  هب  هرکاذم  رد  رگاو  دریگ  یم  هدیدان  ار  اه  هتشذگ  دنروآ  ور  وا  هب  رگاو  دونش  یم  ار  فلاخم  نخس 

--------------------------

ص هسایـسلاو ، همامالا  .تسا  هتـشون  هنیدـمو  هکم  لها  هب  هیواعم  ار  همان  نیا  يرونید ، هبیتق  نبا  رظن  قبط  ص 63 ، نیفـص ، هعقو   . 1
.89

صص 89 و90. هسایسلاو ، همامالا  .تسا  هدروآ  هیواعم  همان  خساپ  رد  ار  يرگید  همان  هبیتق ، نبا  یلو  ص 63 . نیّفص ،  هعقو   . 2

هحفص 515 -------------------------- 

نیا شراگن  زا  هیواعم  فده  .تسین  یلماک  سانـشمدرم  زونه  ( درب یم  رگید  ياج  هب  ار  ثحب  هتـشرو  هدرک  ضوع  ار  نخـس  ناونع 
اه همان 

زین فلاخم  هفایقو  دـنا  هتفرگن  رارق  ناقفاوم  فص  رد  هک  دوب  فرط  یب  ياهتیـصخش  رظن  بلج  اهینکارپ  هماـن  نیا  زا  هیواـعم  فدـه 
گرزب رهش  ود  رد  تفلاخم  نوناک  داجیا  اب  مزالم  نانآ  رظن  بلجو  دندوب  مارتحا  درومو  هکمو  هنیدم  رد  ذّفنتم  دارفا  نانآ.دنتـشادن 

بیرف هک  دندوب  نآ  زا  رتشوه  اب  دارفا  نیا  یلو  .دنتفر  یم  رامـش  هب  یمالـسا  هفیلخ  شنیزگ  لقثو  اروش  زکرم  هک  دوب  هنیدـمو  هّکم 
خـساپ رمع  نب  هّللا  دـبع  هباشم  هملـسم ، نب  دّـمحمو  صاـّقو  دعـس  ینعی  زین ، نارگید  اذـل.دنراشفب  ار  وا  تسدو  دـنروخب  ار  هیواـعم 

ار واو  تسا  هتشون  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  هک  هدرک  لقن  هیواعم  زا  ار  يرگید  همان  نیفـص » هعقو   » باتک رد  محازم  نب  رـصن  ( 1) .دنتفگ
هاگ نآو  دناشفیب  وا  بلق  رد  ار  تفلاخم  رذب  تسا  هتساوخ  قیرط  نیا  زاو  هدرک  مهّتم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  تفلاخم  هب  همان  نآ  رد 

تفالخ هلئسم  يریذپن ، مه  وت  رگاو  مهاوخ  یم  وت  يارب  هکلب  مهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  ار  تفالخ  نم  : تسا هتشون 
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وا خـساپ  ردو  دـناوخ  ار  هیواـعم  تـسد  دوـب ، فورعم  یگداـس  هـب  هـکنیا  اـب  رمع ، دـنزرف  .دوـش  حرطم  نیملــسم  ياروـش  رد  دـیاب 
دزن وا  تلزنمو  ماقمو  یلع  ترجهو  نامیا  هقباسو  اجک  نم  دـنگوس ، مناـج  هب  .ما  هتفرگ  هدرخ  یلع  رب  نم  هک  يدوب  هتـشون  : تشون

زا هثداح  نیا  رد  هک  دوب  نآ  تهج  هب  مدـشن  دراو  تقفاوم  رد  زا  وا  اب  نم  رگا  اـجک ؟ ناکرـشم  لـباقم  رد  وا  تبالـصوادخ  لوسر 
(2) .مدیزرو يراددوخ  فرط  ود  زا  یکی  هب  لیامت  زا  اذلو  دوب  هدیسرن  ینخس  ربمایپ 

--------------------------

تاحفص 90  ) هسایسلاو همامالا  رد  هبیتق  نبا  ار  اهنآ  خساپو  يراصنا  هملسم  نب  دّمحمو  صاّقو  یبا  نب  دعـس  هب  هیواعم  همان  نیع   . 1
.تسا هدرک  جرد  و91 )

صص 72و 73. نیفص ، هعقو   . 2

هحفص 516 -------------------------- 

صاّقو دعس  هب  هیواعم  همان 

شیرق ياروش  نامثع  هب  کمک  يارب  مدرم  نیرت  هتـسیاش  تشون : نینچ  ناریا ، نیمزرـس  حـتاف  صاّقو ، دعـس  هب  يا  همان  ّیط  هیواعم 
رد وت  دننامهو  اروش  رد  وت  ناراکمه  نانآو  دننتفاتش  وا  کمک  هب  ریبزو  هحلط.دنتـشاد  مّدقم  نارگید  ربو  دندیزگرب  ار  وا  نانآ  .دوب 

هچنآو يرامشب  هورکم  دنا  هدیدنسپ  نانآ  ار  هچنآ  هک  تسین  وت  هتسیاش  .تفاتش  وا  کمک  هب  زین  هشیاع ) ) نینمؤملا ّما  .دندوب  مالسا 
صاّقو دعس  خساپ  ( 1) .مینادرگ زاب  اروش  هب  ار  تفالخ  دیاب  ام  .ینک  در  دنا  هتفریذپ  نانآ  هک  ار 

رب ام  هکنیا  رگم  دوبن  هتسیاش  تفالخ  رب  ام  زا  سک  چیه.دوب  زیاج  نانآ  يارب  تفالخ  هک  درک  اروش  دراو  ار  يدارفا  باّطخ  نب  رمع 
رد هک  تسا  يرایسب  لیاضف  ياراد  یلع  هکنآ  نمض  دوب  اراد  ار  نآ  زین  یلع  میدوب ، اراد  ار  یتلیـضف  ام  رگا.مینک  قاّفتا  وا  تفالخ 

ام
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رد هیواعم  ( 2) .دزرمایب داد  ماجنا  هک  يراک  يارب  ار  نینمؤملا  ّما  ادـخ.دوب  رتهب  دنتـسشن  یم  دوخ  هناـخ  رد  ریبزو  هحلط  رگاو.تسین 
يرادمامزو تفریذپن  ار  نآ  صاّقو  دعس  یلو  دنک ، تباث  اروش  ياضعا  ریاس  زا  رترب  یتلیضف  مّوس  هفیلخ  يارب  هک  دیشوک  دوخ  همان 

دّمحم هب  هیواعم  همان  .دـیامن  یم  داقتنا  ریبزو  هحلط  زا  نمـض  ردو  دـنک  یم  هیجوت  اروش  ياضعا  يأر  قیرط  زا  ار  يو  نداتفا  ولجو 
هملسم نب 

نامثعو هدرک  ینامرفان  ار  ادخ  دنـشاب ، وت  موق  هک  راصنا ، دسیون : یم  همان  نایاپ  ردو  هدـناوخ  راصنا  سراف  ار  وا  همان  نیا  رد  هیواعم 
(3) .درک دهاوخ  لاؤس  زیخاتسر  زور  رد  نانآ  زاو  وت  زا  ادخو  دنتخاس  راوخ  ار 

--------------------------

ص 74. نیفص ، هعقو  ص 90 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

.75 صص 77 _ نیّفص ، هعقو  ص 90 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

.75 صص 77 _ نیّفص ، هعقو  ص 90 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 3

هحفص 517 -------------------------- 

ار يزیچ  ایند  زج  وت  دیوگ : یمو  دهد  یم  حیضوت  ینکارپ  همان  نیا  زا  ار  هیواعم  هزیگنا  يا ، همدقم  زا  سپ  خساپ ، رد  هملـسم  دنزرف 
ار وا  تاـیح  لاـح  رد  یلو  ینک ، یم  عاـفد  وا  زا  ناـمثع ، گرم  زا  سپ.ینک  یمن  يوریپ  يزیچ  زا  سوهو  يوه  زجو  یهاوخ  یمن 

وا ياه  هزیگناو  هیواعم  ياه  همان  نومضم  ( 1) .يدرکن يرای  ار  واو  یتخاس  راوخ 

هب ار  اهنآ  نابطاخم ، تّوق  طاقن  رب  نتـشاذگ  تسد  اب  دیـشوک  یم  هدنـسیونو  دوب  زیمآ  کیرحت  ًالماک  هیواـعم  ياـه  هماـن  نومـضم 
هدوب اروش  رظان  وا  نوچ  دـناوخ ، یم  تفـالخ  ندرک  هضبق  يارب  ار  رمع  دـنزرف  لـثملا ، یف  .دزیگنارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تفلاـخم 

يرفن شش  ياروش  وضع  نوچ  صاّقو  دعس  .تسا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 555 

http://www.ghaemiyeh.com


نب دّمحمو.دنک  یم  توعد  ریبزو  هحلط  ار  ندومیپ  هب  ار  وا  دشک و  یم  وا  خر  هب  اروش  رد  ار  وا  تیوضع  دوب ، ریبزو  هحلط  ياتمهو 
يرای ار  نامثع  هک  هتشذگ ، ناربج  يارب  نانآ  هک  دوش  یم  روآ  دایو  دناوخ  یم  نارجاهم  هدننک  جیسبو  راصنا  راک  راوس  ار  هملـسم 
هعماج کیرحتو  ماظن  ندز  مهرب  زج  هیواعم  هک  دناسر  یم  اه  همان  نیا  عومجم  .دننک  يرای  ار  وا  دـنزیخ و  اپب  نونکا  مه  دـندرکن ،
هیجوت لباق  زگره  تسا ، هدوب  نامثع  مد  یلو  وا  میریذپب  هکنیا  ضرف  ربو  تشادن  يرگید  فده  مالسلا ) هیلع  ) یلع ّدض  رب  یمالسا 

زا دیاب  هفیلخ  یتح  هک  دـیزرویم  رارـصا  هیواعم.تخادـنا  مه  ناج  هب  ار  ناناملـسم  ناوتب  ناملـسم  کی  نوخ  ماقتنا  يارب  هک  تسین 
قاّفتا تسا ، نیرفآ  فیلکت  اروش  شنیزگ  رگا  .درک  یمن  زواجت  رفن  شـش  زا  رمع  ياروش  ياضعا  هدع  .دوش  هدیزگرب  اروش  قیرط 

ماقم نیا  هب  راصناو  نیرجاـهم  قیرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  میناد  یم  ناـگمه  .تسا  روآ  مازلا  یلوا ، قیرط  هب  راـصناو ، رجاـهم 
ابو دندروآ  موجه  اجنآ  هب  مدرم  هک  دوب  هتسشن  دوخ  هناخ  رد  ترضح  نآ.دش  هدیزگرب 

--------------------------

.75 صص 77 _  نیّفص ، هعقو  ص 90 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 518 -------------------------- 

رگا نیا ، زا  هتشذگ  .درکن  تفلاخم  وا  اب  تعیب  زا  سک  چیه  دودعم ، رفن  دنچ  زجو  دندرک  تعیب  وا  ابو  دندرب  دجسم  هب  ار  وا  رارصا 
واو دیـشک  لوط  اهتّدم  نامثع  هناخ  هرـصاحم  هکنیا  اب  درکن ، يرای  ار  وا  زین  هیواعم  دوخ  دـندرکن ، يرای  ار  نامثع  راصناو  نارجاهم 

یلو دباتشب  هفیلخ  کمک  هب  تشاد  رایتخا  رد  هک  ییورین  اب  تسناوت  یمو  دوب  هاگآ  هرصاحم  نیا  زا 
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هتـشون همان  هیواعم  نآ  مکاحو  ماش  مدرم  هب  ًاصخـش  نامثع  هوالع ، هب  .دـش  وا  نوخ  نتخیر  رگاشامتو  درکن  يراـک  نینچ  زگره  وا 
ای ْلَجَْعلَا  لَجَْعلاَف  ِینوُد ، ْمُْکیَلَع  َریِمَأ  ـالَو  ُهاـثوَغ  اـی  ُهاـثوَغایَف  :» دوب هدوزفا  دوخ  هماـن  ناـیاپ  رد  یّتحو  دوب  هتـسج  دادمتـسا  اـهنآ  زاو 

نیرتکچوکو هتفرگ  هدیدان  ار  زیمآ  دادمتسا  ياه  همان  نیا  هیواعم  فصولا ، عم  ( 1 «.) ُكِرُْدت َكارَأ  ام  ْكِرْدَأ َو  َُّمث  ْكِرْدَأَو  ُهَیِواعُم 
هتـشون هرـصاحم  عون  ود  نامثع  يارب  ناخروم  داتفا ! وا  نوخ  ماقتنا  رکف  هب  وا  گرم  زا  سپ  یلو  دوب ، هدرکن  دوخ  هفیلخ  زا  یتیامح 
یخربو زور  هنو  لهچ  ار  اه  هرـصاحم  تّدم  یخرب.تسا  هدش  هلـصاف  يدایز  تّدـم  مّود  هرـصاحمو  تسخن  هرـصاحم  نایم  هک  دـنا 

هرـصاحم ربخ  هک  تسا  دیعب  رایـسب  نیا  ربانب  .دنا  هتـشون  هام  کی  زا  شیب  رگید  یـضعبو  زور  لهچ  یـضعبو  زور  هدو  هام  ود  رگید 
ماش رد  يرونخس  .دشاب  هدنام  لفاغ  یلک  هب  نایرج  زا  واو  هدیسرن  هیواعم  شوگ  هب  نامثع 

رزو روز  نابحاص  دـنیاشوخ  يارب  رگـشیاتس  ناسولپاچو  دـنروخ  یم  زور  خرن  هب  نان  هک  دنتـسه  يدارفا  یناکمو  نامز  ره  رد  رگا 
تقیقح هک  میوش  یم  وربور  زین  ینادرم  دار  اب  خیرات  لوط  رد  یلو  دنهد ، یم  هولج  قح  ار  لطابو  قحان  ار  قحو  دـنیوگ  یم  نخس 
هنیدـم نایم  هوک  ود  طسو  ینیمزرـس  رد  هک  ّیط »  » هلیبق دارفا  .ددرگ  یمن  تقیقح  هب  زج  نانآ  نابزو  دـننک  یمن  هلماعم  يزیچ  اـب  ار 

یگدنز ماشو 

--------------------------

ص 38. هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 519 -------------------------- 

( مالـسلا هیلع   ) یلع روضح  هب  يدع  .دـندیزرویم  قشع  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هب  متاح ، نب  يدَـع  نانآ  سأر  ردو  یگمه  دـندرک ، یم 
فافخ مان  هب  ام  هلیبق  زا  يدرم  تفگودیسر :
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مییوگب وا  هب  دییامرفب  هزاجا  رگا.تسا  رعاشو  رونخـسو  بیطخ  يدرف  فافخ.تسا  ماش  مزاع  سباح  دوخ  يومع  رـسپ  رادید  يارب 
داهنشیپ اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.دنکـشب ار  نایماشو  هیواعم  هیحور  قارعو  هنیدم  رد  امـش  تیعقوم  حیرـشت  ابو  دنک  تاقالم  هیواعم  اب 

رد نامثع  لـتق  هثداـح  رد  يو  هک  تفگ  وا  هبو  دـش  دراو  سباـح  دوخ  يومع  رـسپ  ربو  دـش  ماـش  یهار  وا  دومرف و  تقفاوم  يدـع 
رـسپ ود  هرکاذم  .دشاب  یم  هاگآ  ًالماک  عاضوا  زاو  تسا  هدمآ  هفوک  هب  هنیدم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  سپـس  ، هدوب هنیدـم 

هیواعم تاقالم  هب  ود  ره  زور  نآ  يادرف  .دنزاس  هاگآ  عیاقو  زا  ار  واو  دنورب  هیواعم  روضح  هب  دعب  زور  هک  دـش  یهتنم  اجنآ  هب  ومع 
هفوک هب  یلع  ابو  هتشاد  روضح  نامثع  لتقو  رادلا » موی  » هثداح رد  وا  هک  تفگو  تخادرپ  دوخ  يومع  رـسپ  یفّرعم  هب  سباح  .دنتفر 

فافخ .زاس  هاگآ  ار  ام  نامثع  نایرج  زا  تفگو : درک  فافخ  هب  ور  هیواعم.تسا  نانیمطا  دروم  ًالماک  دوخ  راتفگ  ردو  تسا  هدمآ 
.داد هلمح  نامرف  میکح  مان  هب  يدرفو  درک  هرـصاحم  ار  وا  حوشکم  درک : نایب  نینچ  ار  ناـمثع  لـتق  دادـیور  هدرـشف  ياـه  هلمج  اـب 

، دـندوب لاّعف  هعقاو  نیا  رد  قمحلا  نب  ورمعو  یعخن  رتشاو  متاح  نب  يدـع  رفن ، هسو  دـندوب  لتق  رـشابم  راّـمعو  رکب  یبا  نب  دّـمحم 
هیواعم .تشادـن  یـشقن  نامثع  لتق  رد  هک  تسا  یلع  هورگ  نیا  ِدرف  نیرتاّربمو.دنتـشاد  غیلب  یعـس  لتق  رد  ریبزو  هحلط  هک  ناـنچمه 

موجه یلع  رب  راو  هناورپ  دوب ، نیمز  رب  وا  هزانج  زونه  هک  یلاح  رد  نامثع ، لـتق  زا  سپ  مدرم  تفگ : فاـفخ  دـش ؟ هچ  دـعب  تفگ :
دش مگ  اهشفک  هک  يوحن  هب  دندرب ،
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ینکـشنامیپ یتقو  .دـندرک  تعیب  اوشیپو  ماما  ناونع  هب  یلع  اب  یگمهو  دـنتفر  اپو  تسد  ریز  هب  ریپ  دارفاو  داتفیب  اهـشود  زا  اـهادِر  و 
هب رفن  هس  رب  تکرح  نیا  .دندمآ  رد  تکرح  هب  وا  اب  نالابکبـس  راصناو  نارجاهمو  دـش  تکرح  هدامآ  ماما  دـمآ ، شیپ  ریبزو  هحلط 

نب دعس  ياهمان 

هحفص 520 -------------------------- 

رفن هس  نیا  زا  تسخن  هورگ  هلیسو  هب  یلع  یلو  .دنددیزگ  اوزنا  هس  رهو  دمآ  نیگنـس  هملـسم  نب  دّمحم  رمع و  نب  هّللا  دبع  کلام ،
ریبزو هحلط  ریسم  زا  هار  همین  رد  یتقو  .دنتسویپ  وا  هب  ام  هلیبق  زا  یهورگو  دیسر  ّیط »  » نیمزرـس هب  دوخ  ریـسم  رد  ماما  .دش  زاین  یب 

هرـصب .دـندش  راپـسهر  هرـصب  يوس  هبو  دـندرک  تباجا  ار  وا  توعد  زین  نانآو  درک  مازعا  هفوک  هب  ار  یهورگ  دـش ، هاگآ  هرـصب  هب 
لحم يوـس  هـب  ناکدوک.دـش  اـپرب  رهـش  نـیا  رد  يا  هـلغلغ.درک  هفوـک  گـنهآ  سپـس  .دـمآ  رد  وا  راـیتخا  رد  رهـشو  درک  طوـقس 

.درادـن يا  هشیدـناو  رکف  ماش  ریخـست  زجو  تسا  هفوک  رد  يو  نونکا  مه  .دـندروآ  يور  وا  يوس  هب  يداش  اـب  ناوجو  ریپودـنتفاتش 
رسپ : تفگو درک  هیواعم  هب  ور  سباح  عقوم  نیا  رد  .تفرگ  ارف  ار  هیواعم  دوجو  رـسارس  سرت  دیـسر  نایاپ  هب  فافخ  نانخـس  یتقو 
درک نوگرگد  نامثع  هراب  رد  ارم  رظنو  دناوخ  يرعـش  هرکاذم  دروم  ثداوح  رد  نم  يارب.تسا  یتسد  ربز  رعاش  فافخ  نم  يومع 

تفاطل تیاغ  رد  هک  ار  دوخ  راعشا  وا  .دناوخ  زاب  زین  وا  يارب  ار  دوخ  هدورـس  هک  درک  تساوخرد  هیواعم  .دیـشخب  تمظع  یلع  هبو 
رکف : تفگو درک  سباح  هب  ورو  تسکش  مهرد  تخس  فافخ  رعش  عامتسا  زا  سپ  هیواعم  هیحور  .دناوخ  وا  يارب  دوب 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 559 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگودیبلط دوخ  روضح  هب  ار  وا  هیواعم  رگید  راب  اّما  .نک  نوریب  ماش  زا  ار  وا  رتدوز  هچره.دشاب  یلع  سوساج  درم  نیا  منک  یم 
(1) .دـنام تفگـش  رد  وا  ناـیب  تفاـطلو  درخ  زا  هیواـعمو  درک  رارکت  ار  دوخ  نیـشیپ  نانخـس  يو.زاـس  هاـگآ  مدرم  ياـهراک  زا  ارم 

هباحص نادنزرف  زا  دادمتسا 

، تشاد كرش  اب  داهجو  نامیا  رد  تقبـس  رظن  زا  یمیظع  سب  تیعقوم  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما اب  هلباقم  نادیم  رد  نایفـسوبا  دنزرف 
.دـنک تیثیح  بسک  دوخ  يارب  ناشیا  نادـنزرفو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  زا  یخرب  يروآ  درگ  اب  هک  دیـشوک  یم 

نب هّللا  دیبع  دورو  زا  یتقو 

--------------------------

.110 صص 122 _ ج3 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 64 _ 66 صص نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 521 -------------------------- 

زا ( 1) دـش هاگآ  دـنک _  صاصق  نازمره  لتق  ببـس  هب  ار  وا  تساوخ  یم  هک  مالـسلا _ ) هیلع   ) یلع لدـع  زا  وا  رارفو  ماـش  هب  رمع 
کیربت وا  هب  ار  هّللا  دـیبع  دورو  تفرگ و  سامت  ( صاع ورمع   ) دوخ ِلصفنم  لـقعو  رواـشم  اـب  اذـل  .دـجنگ  یمن  تسوپ  رد  يداـش 

رد هـک  دـننک  تساوـخرد  وا  زا  هـک  دـنتفرگ  میمـصت  ود  ره  سپـس  ( 2) .دیـشیدنا دوخ  يارب  ماـش  کـلم  ياـقب  هیاـم  ار  نآو  تفگ 
، نم هداز  ردارب  تفگ : وا  هب  هیواعم  دـش ، هیواعم  سلجم  دراو  هّللا  دـیبع  یتقو  .دـنک  ییوگدـب  یلع  هراب  ردو  دورب  ربنم  رب  یعامتجا 

مدرم قوثوو  دامتعا  دروم  وت  هک  وگب  نخـس  تناهد  تعـسو  ابو  رگنب  رپ  نامـشچ  اب.تسوت  يور  رب  باّطخلا ) نب  رمع   ) وت ردپ  مان 
نینچ ار  روما  مامز  .تسا  هتشک  ار  نامثع  وا  هک  هدب  تداهشو  وگب  مانشد  ار  یلع  ریگب  رارق  ربنم  هشرع  رب  .یتسه 
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ماما تمظع  زا  هار  نیا  زا  ات  دـندرک  یم  راداو  هدوتـسانو  تشز  ياهراک  هب  ار  افلخ  نادـنزرف  هک  دـندوب  هتفرگ  تسد  هب  ینارگ  هنتف 
زا هک  هّللا  دیبع  .دوبن  نآ  راکنا  يارای  زین  ار  نمشد  هک  دوب  هدرتسگو  میظع  يا  هزادنا  هب  ماما  تیصخش  یلو  دنهاکب ، مالسلا ) هیلع  )

دسا تنب  همطاف  دنزرف  وا.تسین  یلع  ییوگدبو  ّبس  يارای  ارم  تفگو : درک  هیواعم  هب  ور  دوب ، هتخیرگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما تلادع 
نیمه نم  .تسا  هدنبوک  یعاجـش  وا  هک  سب  نیمه  وا  یحورو  یمـسج  تردق  رد  ؟ میوگب هچ  وا  بَسَن  هراب  رد  .تسا  مشاه  دـنزرف 

نآ رد  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يو  هبو  دـیرپ  دوخ  ياج  زا  صاع  ورمع  .مراذـگب  وا  ندرگرب  ار  نامثع  نوخ  هک  مناوت  یم  ردـق 
درک صاـع  ورمع  هب  ور  هیواـعم  درک  كرت  ار  سلجم  هّللا  دـیبع  نوـچ  دزیر ) یم  نوریب  اـه  هدـقعو  ) دـنک یم  زابرـس  مـخز  ماـگنه 

؟ درک شیاتس  ار  یلع  هنوگچ  هک  يدیدن.دمآ  یمن  ام  يوس  هب  دیسرت  یمن  یلع  صاصق  زاو  دوب  هتشکن  ار  نازمره  وا  رگا  : تفگو

--------------------------

ص 40. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 41 صص 42 _ ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 92. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 522 -------------------------- 

تفگن يزیچ  وا  هراب  ردو  دیُرب  ار  دوخ  مالک  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  نخس  هتشر  نوچو  تخادرپ  ینارنخـس  هب  هّللا  دیبع  يراب ،
يو .تنایخ  ای  یناوتان ، : دوب تلع  ود  هب  یلع  هراب  رد  وت  توکـس  ما ، هداز  ردارب  تفگو : داد  ماغیپ  وا  هب  هیواعم  .دمآ  نییاپ  ربنم  زا  و 

متفگ یم  رگاو  تسا  هتشادن  تکرش  نامثع  لتق  رد  زگره  هک  مهدب  تداهش  يدرم  هراب  رد  متساوخن  : تفگ هیواعم  خساپ  رد 
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رد هّللا  دـیبع  .دـشن  لئاق  یتیعقومو  ماـقم  وا  ياربو  درک  درط  ار  واو  دـش  تحاراـن  يو  خـساپ  زا  هیواـعم  .دـنتفریذپ  یم  نم  زا  مدرم 
نالتاق یلو  تشادن  یـشقن  نامثع  لتق  رد  یلع  دنچ  ره  هک : دـش  روآ  دای  نآ  ردو  درک  میمرت  ار  دوخ  نخـس  يوحن ، هب  يا ، هدورس 
لامعا زا  هک  یلاح  رد  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  نامثع  هراـب  ردو.حـیبقت  هنو  درک  نیـسحت  هن  ار  ناـنآ  راـک  واو  دـنتفرگ  ار  وا  درِگ  وا 

ار وا  لد  فاطعنا ، نیمه  ببـس  هب  اذلو ، دوب  یفاک  هیواعم  يارب  رمع  دنزرف  زا  یفاطعنا  نینچ  ( 1) .دیسر لتق  هب  دوب  هدرک  هبوت  دوخ 
نامثع نالتاق  لیوحت  لکشم  .داد  رارق  دوخ  نابّرقم  زا  ار  واو  دروآ  تسد  هب 

زا ماما  تیامح  هلئـسم  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع اب  دربن  يارب  هاپـس  ندروآ  درگو  تفلاخم  مچرپ  نتـشارفارب  رد  هیواعم  هناـهب  نیرتگرزب 
عـضو هک  تسا  نیا  دوش  حرطم  دیاب  اجنیا  رد  هچنآ  .دـش  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  نامثع  لتق  للع  هراب  رد  رتشیپ  .دوب  نامثع  نالتاق 

هک تسا  تسرد  .دوـبن  ناـنآ  لـیوحت  رب  رداـق  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوـب  يا  هنوـگ  هب  هعماـج  رد  ناـنآ  تیعقوـمو  ناـمجاهم 
ببس هب  هورگ  نیا  تیعقوم  یلو  دندناسر ، لتق  هب  ار  وا  رگید  یهورگو  دندرک  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  یهورگ 

--------------------------

.82 صص 84 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 523 -------------------------- 

لکشم یماقم  ره  هب  نانآ  لیوحت  هک  دوب  هتفر  الاب  مدرم  نایم  رد  نانچنآ  دندوب  هتشاد  اور  مدرم  رب  هفیلخ  ِيوما  نایلاو  هک  ییاهمتس 
یتقو تهج ، نیا  زا.دوبن  یناسآ  راک  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  دربن  .دییامرف  هجوت  ریز  دادیور  هب  دروم  نیا  رد  .دروآ  یم  دیدپ  یگرزب 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نآرق  نایراق  زا  یهورگ  اب  دش  هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  دربن  يارب  هیواعم  شالت  زا  ماش ، نکاس  ینمی  دهاز  ینالوخ ، ملـسموبا 
وا تبحاصم  هن  یسر ؟ یمن  وا  هیاپ  هب  رظن  چیه  زا  هک  یلاح  رد  ینک ، دربن  یلع  اب  یهاوخ  یم  ارچ  : دیـسرپ يو  زاو  تفر  هیواعم  دزن 

خساپ رد  هیواعم.ربمایپ  اب  ار  وا  يدنواشیوخو  ترجاهم  هنو  يراد  مالسا  رد  ار  وا  هقباس  هنو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ار 
نامثع هک  دـیناد  یم  ایآ  هک  مسرپ  یم  امـش  زا  یلو  مراد ، ار  یلع  لئاضف  دـننام  یلئاـضف  هک  متـسین  یعّدـم  زگره  نم  تفگ : ناـنآ 

وا اب  ام  تروص  نیا  رد  .مینک  صاصق  ار  نانآ  ام  ات  دراذگب  ام  رایتخا  رد  ار  وا  نالتاق  یلع  تفگ : .يرآ  : دـنتفگ ؟ دـش هتـشک  مولظم 
يا هماـن  هنیمز  نیا  رد  هیواـعم  .دـندرک  یلع  يارب  يا  هماـن  شراـگن  تساوخرد  هیواـعم  زا  وا  نارکفمهو  ملـسموبا  .میرادـن  يدربـن 

همانو دش  هفوک  دراو  ملسموبا  دروآ .) میهاوخ  ار  ماما  خساپو  هیواعم  همان  نتم  ًادعب  ) .دناسرب ماما  هب  ار  نآ  ات  داد  ملـسموبا  هب  تشون 
زگره دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یتـفرگ  هدـهع  رب  ار  يراـک  وت  تفگ : نینچو  تساـخربو  درک  میلـست  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  هیواـعم 

ام هب  ار  وا  نـالتاق  .دـش  هتـشک  هناـمولظم  دوب ، یمرتحم  ناملـسم  هک  یلاـح  رد  ناـمثع ، یلو  دـشاب ، وت  ریغ  يارب  هک  مرادـن  تسود 
نیا ردو  تسوت  رب  هاوگ  ام  نابزو  وت  کمک  ام  ياهتـسد  دزرو  تفلاخم  وت  اب  یـسک  رگا  .یتسه  ام  ياوشیپو  ریما  وتو  هدـب  لـیوحت 

زور نآ  يادرف  ریگب  ار  دوخ  همان  خساپو  ایب  ادرف  دومرف : طقفو  تفگن  يزیچ  وا  خساپ  رد  ماما  .دوب  یهاوخ  روذعم  تلاح 
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نادند اتو  هدمآ  درگ  هفوک  دجسم  رد  یهوبنا  هورگ  هک  دیدو  تفر  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  همان  خساپ  تفایرد  يارب  ملـسموبا 
راعش یگمهو  دنا  هتفر  حالس  ریز 

هحفص 524 -------------------------- 

دیـسر مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  خساپ  تفایرد  ياربو  درک  هدـهاشم  ار  هرظنم  نیا  ملـسموبا  .میتسه  نامثع  نالتاق  ام  : دـنهد یم 
تسا هدیسر  ربخ  یهورگ  هب  تفگ : ملسموبا  يدید ؟ هچ  دومرف : ماما  دنراد ؟ یطابترا  وت  اب  نانآ  ایآ.مدید  ار  یهورگ  تفگ : وا  هبو 

هک دنهد  یم  راعـشو  دنا  هدش  حلـسمو  دنا  هدمآ  درگ  مه  رود  تهج  نیا  زا  یهد ، لیوحت  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  یهاوخ  یم  وت  هک 
نانآ لیوحت  رب  میمصت  مه  هظحل  کی  زگره  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع.دنا هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  ناگمه 

(1) .مهد لیوحت  وت  ریغ  هب  ایو  وت  هب  ار  نانآ  تسین  حیحـص  زگره  هک  مدـیدو  ما  هدرک  یـسررب  تقد  هب  ار  راـک  نیا  نم  .ما  هتـشادن 
هیام یبصنمو  ماقم  ره  هب  نانآ  لیوحتو  دـندوب  الاو  یتیعقوم  ياراد  زور  نآ  رد  نامثع  نـالتاق  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  دادـیور  نیا 

تروص مالـسلا ) هیلع   ) ماما روتـسد  هب  زگرهو  دوب  یعیبط  رما  کـی  یگتـسویپو  عاـمتجا  نیا  .دـیدرگ  یم  یمیظع  راتـشکو  شروش 
تیرومأم هک  دوب  ملـسموبا  یگداس  نیا  .درک  یمن  یعالطا  یب  راهظا  ینالوخ  ملـسموبا  شـسرپ  خـساپ  رد  ماـما  هنرگو  دوب  هتفرگن 

هفیلخ يوما  نارادناتـسا  روجو  ملظ  زا  هک  ار ، یبالقنا  دارفاو  دـش  رـشتنم  نهد  هب  نهد  نآ  ربخو  تخاـس  شاـف  یعمجم  رد  ار  دوخ 
نیا هک  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما رگاو  .درک  هتسویپو  دّحتم  نانچنآ  دنتخیر ، ار  وا  نوخ  ببس  نیمه  هبو  دندوب  هدمآ  هوتس  هب  مّوس 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  نیا  تهج  هب  دهدب ، نارگید  ایو  نایماش  لیوحت  ار  نانآ  هک  تسین  هتـسیاش  زگره  هک  تسا  هدـیدو  هدرک  یـسررب  ار  هلئـسم 
مد ّیلو  هب  طوبرم  صاصق  تساوخرد  ، نیا زا  هتـشذگ  .دـش  یم  نانآ  همه  کیرحت  بجوم  ناـنآ  زا  یکی  هراـب  رد  میمـصت  عون  ره 

هناهبو رپس  دوخ  ياهییوجارجام  يارب  ار  نامثع  لتقو  تشاد  وا  اب  يرود  سب  دنویپ  هک  هیواعم  هن  دـندوب  نامثع  نادـنزرف  نآو  تسا 
.دوب هداد  رارق 

--------------------------

.74 صص 75 _ ج15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 85 صص 86 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 525 -------------------------- 

مهدراهچ لصف 

مهدراهچ لصف 

نیّفص گنج  يارب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هاپس  یگدامآ 

هلیخن هاگودرا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  نازاتشیپ 

.تفرگ دریگب  تساوخ  یم  اهتیـصخش  مازعاو  اه  همان  لاسرا  زا  هک  يا  هجیتنو  دیـسر  نایاپ  هب  نایفـسوبا  دـنزرف  تقولا  عفد  تسایس 
( مالسلا هیلع   ) ماما نارادناتسا  زا  یخرب  ات  داتـسرف  فانکاو  فارطا  هب  ار  دوخ  ناسوساجو  دوزفا  دوخ  یمزر  تردق  رب  تّدم  نیا  رد 
رب هوـالع  يرجه ، لاـس 35  هّجحلا  يذ  رد 25  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنک  فاکـش  داجیا  يو  هاپـس  ناهدـنامرف  نایم  ردو  دـبیرفب  ار 
هب ار  وا  تسد  راصناو  نیرجاهم  مومعو  (1) .دیسر يرهاظ  تفالخ  هب  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  صوصنم  تفالخ 
زا تعاطا  هب  ار  هیواعم  یمهج  هربس  مان  هب  يدصاق  هلیـسو  هب  دوخ ، تفالخ  ياهزور  نیتسخن  زا  وا  .دندرـشف  نیملـسم  هفیلخ  ناونع 

مازعاو تمهت  داریاو  هماـن  لاـسراو  باـعراو  دـیدهتو  يروحم  دوخ  یهاوـخدوخ و  زج  وا  زا  یلو  درک ، توـعد  يزکرم  تموـکح 
نداد زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  هدیسر  نآ  تقو  نونکا  .دیدن  يزیچ  ( مالـسلا هیلع   ) یلع ندرک  لطعم  هجیتن  ردو  صاخـشا 

هب خساپ 
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زا .دنک  رب  نبو  خیب  زا  ار  هثیبخ  هرجش  نیا  هشیرو  دوش  راک  دراو  هناعطاق  دوب ، هداتـسرف  ینالوخ  ملـسموبا  هلیـسو  هب  هک  هیواعم ، همان 
هیآ مـکح  هـبو  درک  توـعد  راـصناو  نارجاـهم  زا  ًـالبقو  تـفرگ  ورین  مازعا  رب  میمـصت  لاـس 36  لاّوـش  هاـم  لـیاوا  رد  تهج ، نیا 

: دومرف نینچ  دندوب ، وا  باکر  مزالمو  هدرک  چوک  هنیدم  زا  ماما  اب  هک  ناشیا  ناگرزب  هب  ِْرمَألا ،) ِیف  ْمُهْرِواشَو  )

--------------------------

.توریب عبط  ص 178 ، ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 457; ،ج4 ، يربط خیرات   . 1

هحفص 526 -------------------------- 

اْنیَلَع اوُریِـشَأَف  ْمُکِّوُدَع  انِّوُدَع َو  َیلِإ  َریِـسَملا  انْدَرَأ  ْدَقَو  ِْرمَألا ، ِلْعِْفلا َو  اوُکَرابُم  ِّقَْحلِاب ، ٌلیِواقَم  ِْملِْحلا ، ُحـیِجارَم  ْيأَّرلا ، ُنیِمایَم  ْمُکَّنِإ  »
هب تکرح  ناهاوخ  ام  .دیتسه  ام  هعماج  نارادرک  تسرد  قح ، ناگدنیوگ  نیتم ، نارابدرب  كرابم ، يأر  نابحاص  امش  ( 1 «.) ْمُِکیْأَِرب

تـساخرب صاـّقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاـه  نارجاـهم  هورگ  زا  .دـینک  ناـیب  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  میتسه ; امـشو  اـم  نمـشد  يوس 
دنتسه ناهاوخ  ایند  ناتسودو  تنایعیـشو  وت  نانمـشد  نانآ  .میـسانش  یم  یبوخ  هب  ار  نایفـسوبا  نادناخ  ام  نانمؤم ، ریما  يا  تفگو :

نانآ .دنرادن  یفده  نیا  زجو  دنتـسین  راذگورف  زیچ  چیه  زا  هار  نیا  ردو  دـنگنج  یم  وت  اب  دـنراد  تسد  رد  هک  یتردـقو  ایند  ياربو 
یم ار  ایند  هکلب  دـنهاوخ ، یمن  ار  وا  نوخو  دـنیوگ  یم  غورد  یلو  دـنا ، هدرک  هناـهب  ار  ناـمثع  نوخ  حول  هداـس  دارفا  نتفیرف  يارب 
نیا نم  نامگو  دـندش ، گنجو  هقرفت  ناـهاوخ  رگاو  رتهب  هچ  دـنتفگ  خـساپ  ار  قح  رگا  هک  هد  تکرح  ناـنآ  يوس  هب  ار  ام.دـنبلط 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  نارجاهم  زا  يرگید  تیصخش  هاگ  نآ  .مینک  یم  دربن  نانآ  اب  دنهاوخن ، نیا  زج  هک  تسا 
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یناوتب رگا  نانمؤم ، ریما  يا  تفگو : تساـخرب  ( 2 «) َراد ام  ُْثیَح  ُهَعَم  ُروُدَـی  راّمَع  َعَم  ُّقَْحلا  ِّقَْحلا َو  َعَم  ُراّـمَع  :» دوب هتفگ  وا  هراـب  رد 
تمواـقم هب  میمـصتودنزاس  نشور  ار  دربـن  شتآ  دـساف  دارفا  هکنآ  زا  شیپ  ار ، اـم  .نکم  فقوت  ینکن  فقوت  مه  زور  کـی  یتـح 

تمواقم رگاو  رتهب  هچ  دنتفریذپ  رگا.نک  توعد  تسا  نآ  رد  ناشتداعس  هک  هچنآ  هب  ار  نانآو  هد  تکرح  دنریگب ، قح  زا  ییادجو 
هب وا  هیحان  زا  یفطلو  ادـخ  هب  یکیدزن  هیام  نانآ  اب  داهج  رد  شـشوکو  ناـنآ  نوخ  نتخیر  دـنگوس ، ادـخ  هب.مینک  یمدربن  دـندرک 
نآ تقو  نونکا  .تخاس  نشور  يدودح  ات  ار  هنیمز  دندوب ، نارجاهم  صخاش  ناگدنیامن  هک  تیـصخش ، ود  نیا  ینارنخـس  .تسام 

ییاهتیصخش زین  راصنا  فرط  زا  هک  دوب 

--------------------------

ص 92. نیّفص ، هعقو   . 1

(. ندیل عبط  ص 187( ج3 ، دعس ، نبا  تاقبط   . 2

هحفص 527 -------------------------- 

ادـخ هب  هک ، هد  تکرح  نمـشد  يوس  هب  تعرـس  هب  ار  ام  تفگو : تساخرب  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  عقوم  نیا  رد.دـننک  رظن  راهظا 
( راصناو نارجاهم   ) ادخ يایلواو  دنزرویم  هلیح  دوخ  نید  رد  نانیا  اریز.تسا  رتشوخ  مور  اب  داهج  زا  ام  يارب  نانآ  اب  داهج  دنگوس ،

یم دوخ  نارکون  ار  امو  دنناد  یم  لالح  ار  ام  لام  نانآ.دنرامـش  یم  راوخو  لیلذ  دننک  یم  يوریپ  یکین  هب  نانآ  زا  هک  ار  یناسکو 
: دنتفگو دنتفرگ  هدرخ  رظن  راهظا  رد  وا  یماگشیپ  هب  يراصنا  بّویا  وباو  تباث  نب  همیزخ  دیسر  نایاپ  هب  سیق  نخـس  نوچ  .دنرادنپ 

هرواشم خساپو  دیزیخرب  دنتفگو : دندرک  راصنا  نارس  هب  ور  هاگ  نآ  .دنیوگب  نخـس  ادتبا  نارتگرزب  ات  ینک  ربص  یمک  دوب  هتـسیاش 
تیصخش هک  فینح ، نب  لهس  .دیهدب  ار  ماما 
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رظن ام  رظن  .میتسه  وت  نانمـشد  نمـشدو  وت  ناتـسود  تسودو  وت  تسود  ام  نانمؤم ، ریما  يا  تفگو : تساخرب  دوب ، راصنا  هقباس  اب 
زاو ینک  توعد  تکرح  هب  ار  نانآو  یهد  ماجنا  هفوک  مدرم  هراب  رد  ار  راک  نیا  تسا  مزال  یلو  .میتسه  وت  تسار  تسد  ام  .تسوت 

يادن هب  نانآ  رگا  .دنور  یم  رامش  هب  اجنیا  مدرمو  نیمزرس  نیا  لها  نانآ  هچ  يزاس ، ناشهاگآ  تسا  هدش  نانآ  بیصن  هک  یتلیضف 
ینک توعد  هاـگره  .میرادـن  وت  اـب  يرظن  فـالتخا  نیرتمک  ام.دـشوپ  یم  لـمع  هماـج  وت  دوصقمو  بولطم  دـنهد  تبثم  خـساپ  وت 

نارجاهم هچ  رگا  اریز  .دنک  یم  تیاکح  وا  هتخپ  لقع  زا  لهـس  نخـس  ( 1) .مییامن یم  يوریپ  ییامرف  رما  هاگرهو  مینک  یم  تباـجا 
رد نانآ  بناج  زا  یگتسبمه  مالعاو  دنتفر  یم  رامش  هب  یمالـسا  تّما  ياه  هدبز  دندوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باکر  رد  هک  يراصناو 

خویش نانآ  نایم  ردو  دنداد  یم  لیکشت  نایقارع  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما شترا  لاح  نیع  رد  یلو  تشاد ، یبولطم  رثا  هعماج  کیرحت 
اّما .دوبن  ریذپ  ناکما  يرفن  رازه  دص  هاپس  کی  لیکشت  ناشیا  یگتسبمه  مالعا  نودب  هک  دندوب  یلیابق 

--------------------------
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هحفص 528 -------------------------- 

درومو وا  تموکح  ناراذـگ  هیاپ  نانآ  هک  دوب  نیا  تخادرپ  تروشم  هب  راصناو  نارجاهم  اب  تسخن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  تلع 
( مالسلا هیلع   ) ماما ینارنخس  .تشادن  ناکما  زین  نایقارع  رظن  بلج  نانآ ، لیامت  بلج  نودبو  دندوب  ناناملسم  مومع  هجوت 

هک یهوبنا  تیعمج  نایم  ردو  درک  لیدبت  یگرزب  سلجم  هب  ار  یصوصخ  یتروشم  هسلج  لهس ، داهنشیپ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما
ییادص ابو  تفر  ربنم  زارف  رب  دندوب  هدرک  تکرش  نآ  رد  مدرم  رثکا 
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يوس هب  ِراْصنَألاَو .» َنیرِجاهُْملا  ِهَلَتَق  ِبازْحَألا ، ِهَّیَِقب  َیلِإ  اوُریِس  ِنآْرُْقلا ، ِنَنٌّسلا َو  ِءادْعَأ  یلِإ  اوُریِس  ِهّللا ، ِءادْعَأ  یلِإ  اوُریِس  : » دومرف اسر 
نیا رد  .راصناو  نارجاهم  نالتاقو  بازحا » » هدنامیقاب يوس  هب  ربمایپ ، ياهتنسو  نآرق  نانمـشد  يوس  هب  دینک ، تکرح  ادخ  نانمـشد 
دربن دوخ  ناردارب  اب  ات  يزاس  هناور  ماـش  يوس  هب  ار  اـم  یهاوخ  یم  تفگو : تساـخرب  دـبرا  ماـن  هب  رازف  ینب  هلیبق  زا  يدرم  ماـگنه 
یمن ماجنا  ار  يراـک  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، میدرک ؟ دربن  يرـصب  ناردارب  اـبو  يدرک  هرـصب  هناور  ار  اـم  هک  روط  ناـمه  مینک ،

نآ يوس  هب  اهندرگ  دـمآ  رد  رتشا  ناهد  زا  نخـس  نیا  ات  ؟ تسیک صخـش  نیا  تفگو : تساـخرب  رتشا  کـلام  تقو ، نیا  رد  .میهد 
بیقعت هب  اسآ  لیس  نیگمشخ  مدرم  .دش  هدنهانپ  ناشورف  لام  رازاب  هبو  داهن  رارف  هب  اپ  مدرم  موجه  سرت  زا  وا  دش و  هجوتم  صخش 

، دیسر مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  وا  گرم  ربخ  نوچ  .درم  ماجنارس  هک  دندز  ردق  نآ  ریـشمش  هتـسدو  دگلو  تشم  اب  ار  واو  دنتخادرپ  وا 
زا هک  درک  یم  باجیا  یمالـسا  لدـع  .دوش  هتـشک  یعیجف  تروص  هب  هک  دوبن  نیا  وا  یخاتـسگ  خـساپ  اریز  دـش ، وا  یتحاران  ببس 

زا یهورگو  نادْمَه »  » هلیبق هلیسو  هب  وا  هک  دش  نیا  قیقحت  هجیتنو  دیآ  لمع  هب  یقیقحت  وا  لتاق 

هحفص 529 -------------------------- 

تیب زا  وا  هید  دـیاب  .تسین  مولعم  لتاق  هک  تسا  يروک  لتق  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درادـن  یـصّخشم  لتاقو  هدـش  هتـشک  مدرم 
رتشا کلام  ینارنخس  ( 1) .درک نینچو  دوش ، تخادرپ  لاملا 

هیلع  ) ماما هرهچ  رب  یتحاران  راثآ  دـنزادرپب  ار  وا  نوخ  هید  داد  روتـسد  هکنیا  ابو  دـش  ماـما  یتحاراـن  بجوم  هبّقرتم  ریغ  دـماشیپ  نیا 
شقن ( مالسلا
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نخسو دهدن  ناکت  ار  وت  دماشیپ  نیا  تفگو : درک  شیاتـس  ار  ادخو  تساخرب  ماما  یمیمـص  رای  رتشا  کلام  ور ، نیا  زا  .دوب  هتـسب 
يارب يزیچ  وت  زجو  دنتسه  وت  وریپ  همه  ینیب  یم  هک  یهوبنا  هورگ  نیا  .دزاسن  سویأم  کمکو  ترـصن  زا  ار  وت  نئاخ  تخبدب  نیا 

هب هک  هد  تکرح  یهد ، تکرح  نمـشد  يوس  هب  ار  اـم  یهاوخ  یم  رگا  .دنتـسین  وت  زا  سپ  یگدـنز  راتـساوخو  دـنهاوخ  یمن  دوخ 
یقـش زج  زگرهو  دنهد  یمن  وا  هب  دهاوخب  ار  یگدنز  سکرهو  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  نآ  زا  دسرتب  گرم  زا  سکره  دنگوس ، ادـخ 

اب هنوگچ  .دـسر  ارف  ار  وا  لـجا  هکنیا  رگم  دریم  یمن  سک  چـیه  هک  میناد  یم  اـمو  دـنک ، یمن  ار  ناـنآ  اـب  یگدـنز  يوزرآ  یـسک 
زورید نانآ  زا  یهورگ  يدرک ؟ فیصوت  راصناو  نارجاهم  نالتاقو  ّتنسو  نآرقو  ادخ  نانمـشد  ار  نانآ  وت  هک  مینکن  دربن  یهورگ 
ِبیصن نانآ  .دش  کیرات  نانآ  تشز  ياهراک  اب  نیمزو  دندرک  نیگمشخ  ار  ادخو  دندیروش  ناناملـسم  زا  يا  هفئاط  رب  هرـصب ) رد  )

: دومرف درک و  مدرم  هب  ور  کلام  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنتخورف  ناهج  نیا  كدـنا  يالاک  هب  ار  رگید  يارس 
یمومع هار  هار ، نیا  ِْهیَلَع .» ام  یـضَق  ْدَق  يَون َو  ام  ُهَلَف  ِهَّماْعلا  ِهَحیِـصَن  ِیف  ُُهیْأَر  َدَهَتْجا  ِنَم  ٌءاوَس َو  ِّقَْحلا  ِیف  ُساّنلا  ٌكَرَتْشُم َو  ُقیِرَّطلَا  »

وا ّتین  قباطم  ار  وا  يازـس  ادخ  دنک ، یهاوخ  ریخ  هعماج  يارب  دوخ  رظنو  يأر  اب  هک  سک  نآو.دنناسکی  قح  ربارب  رد  مدرمو  تسا 
نآو دهد  یم 

--------------------------
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هحفص 530 -------------------------- 

نخس نیا  ( 1) .دش يرپس  داد  ماجنا  يرازف »  » درم هک  يراک 
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( مالسلا هیلع  ) ماما هاپس  رد  هیواعم  يذوفن  لماوع  .تفر  هناخ  هبو  دمآ  نییاپ  ربنم  زاو  تفگ  ار 

گرزب ياهتردق  هنیرید  ياه  هویش  زا  هاپس ، ناهدنامرفو  اهتیصخش  ندیرخو  یماظتناو  یماظن  ياههاگتـسد  رد  يذوفن  لماوع  داجیا 
ندیسر یهورگ  رظن  رد  تسایـس  .دوب  دوخ  راگزور  دمآرـسو  هغبان  نف ، نیا  رد  نایفـسوبا  دنزرفو  تسا  هدوب  دوخ  نافلاخم  ّدض  رب 

هداس دارفا  .تسا  هلیسو  رگ  هیجوت  فده  هک  تسا  نیا  نانآ  قطنمو  تسا  عورـشمانو ، عورـشم  زا  معا  نکمم ، هار  ره  زا  بولطم  هب 
دندرک یم  تسایـس  لوصا  زا  یهاگآان  هب  مهتم  ار  ماما  دندید ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  شیب  ار  هیواعم  يرهاظ  تیقفوم  هک  حول 
لوصا زا  عالطا  یب  هورگ  نیا  رظن  زا  داقتنا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تهج ، نیازا.تسا  رترادمتـسایس  یلع  زا  هیواعم  هک  دنتفگ  یمو 

ُّلُک ْنِکل  ِساّنلا َو  یَهْدَأ  ْنِم  ُْتنَُکل  ِرْدَْـغلا  ُهَّیِهارَک  الَْول  ُرُْجفَی َو  ُرِدـْغَی َو  ُهَّنِکل  یّنِم َو  یهْدَِأب  ُهَیِواعُم  ام  ِهّللا  َو  : » دومرف مالـسا  تسایس 
وا هچ  تسین ، رترادمتسایس  نم  زا  هیواعم  دنگوس ، ادخ  هب  ( 2 «.) ِهَمایِْقلا َمْوَی  ِِهب  ُفَْرُعی  ٌءاِول  رِداغ  ِّلُِکلَو  ٌهَْرفَک  هَرْجَف  ُّلُکَو  ٌهَرْجَف  هَرْدَغ 

یعون یگنرین  ره  یلو  .مدوب  مدرم  نیرترادمتـسایس  نم  دوبن ، يرگ  هلیح  تهارک  تهج  هب  رگاو  .دـنک  یم  هانگو  دـنز  یم  گـنرین 
هکنیا يارب  .دوش  یم  هتخانـش  نآ  اب  هک  دراد  یـصاخ  مچرپ  رگ  هلیح  ره  زیخاتـسر  زور  ردو  رفک ، عون  کی  یهانگ  رهو  تسا  هانگ 

.میوش یم  روآ  دای  ماما  هاپس  رد  يذوفن  لماوع  داجیا  رد  ار  هیواعم  ياهدرگش  زا  يا  هنومن  دشابن ، هاوگو  دهاش  زا  یلاخ  نخس 

--------------------------
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هبطخ 195. هدبع ، هغالبلا  جهن   . 2

هحفص 531 -------------------------- 

هک یناجیهو  روش 
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لماوع زا  یکی  هک  اجنآ  ات  دوب ، فیـصوت  زا  جراخ  دروآ  دـیدپ  هیواـعم  اـب  دربن  هراـب  رد  ربنم  زارف  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ینارنخس 
وا لتاقو  دش  هل  اپو  تسد  تابرض  ریز  رد  تکازن ، زا  جراخ  تروص  هب  مه  نآ  ماما ، هب  ضارتعا  ببس  هب  دبرا  مان  هب  هیواعم  يذوفن 

ماما میمصت  رد  لزلزت  داجیاردو  دننکب  ار  دوخ  راک  باسح  يذوفن  لماوع  رگید  هک  دش  ببس  هرظنم  نیا  هدهاشم  ( 1) .دشن هتخانش 
مامت یهورگ  هچ  عفن  هب  تسین  مولعم  هکنیاو  گنج  بقاوع  زا  ار  ماـما  دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـننک  ذاـختا  يرگید  شور  مالـسلا ) هیلع  )

هب میمَت  هلیبـق  زا  يرگیدو  ناـفطغ ) زا  يا  هریت  ًـالامتحا   ) سبع هلیبـق  زا  یکی  يذوـفن ، لـماع  ود  ور ، نیا  زا  .دـنناسرتب  دـش  دـهاوخ 
.دنریگب دوخ  هب  یهاوخ  ریخو  تحیصن  تلاح  ماما ، نارای  نایم  رظن  فالتخا  داجیا  رد  هک  دنتفرگ  میمصت  هلظنحو ، هّللا  دبع  ياهمان 

هلظنح ادـتبا  رد  .دـندش  دراو  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما ربو  دـندرک  رکفمه  شیوخ  اـب  ار  دوخ  هلیبـق  زا  یهورگ  ود ، نآ  زا  کـی  ره  اذـل ،
اب هک  یناسکو  وت  هراب  رد  ام  .يریذپب  ام  زا  هک  تسا  دـیماو  میا  هدـمآ  وت  يوس  هب  یهاوخ  ریخ  يور  زا  ام  تفگو : تساخرب  یمیمت 
هک دنگوس  ادخ  هب  .دینکن  هلجع  نایماش  اب  دربن  ياربو  دینک  هبتاکم  هیواعم ) ) درم نیا  ابو  دیزیخرب  هک  میـشیدنا  یم  نینچ  دنتـسه  وت 

یـسبع هّللا  دـبع  سپـس  .دروخ  یم  تسکـش  مادـکو  دوش  یم  زوریپ  کی  مادـک  هورگ ، ود  ییوراـیور  رد  هک  دـناد  یمن  سکچیه 
سپ مالسلا ،) هیلع   ) ماما .دندرک  دییأت  ار  ود  نآ  نانخس  دندوب  هدمآ  نانآ  اب  هک  يدارفاو  تفگ  هلظنح  نوچمه  ینانخسو  تساخرب 

خساپ رد  ادخ ، شیاتس  زا 
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یم زاب  وا  يوس  هب  یگمهو  تسا  هناگتفه  ياهنیمزو  اهنامـسآ  راگدرورپو  اهنیمزرـسو  ناگدـنب  ثراو  دـنوادخ  دومرف : نینچ  ناـنآ 
رهو دراد  یم  یمارگ  دهاوخب  ار  هکره.دناتس  یم  زاب  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  زاو  دهد  یم  ییاورنامرف  دهاوخب  سک  ره  هب  .میدرگ 

ار هک 

--------------------------

ص 94. نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 532 -------------------------- 

ادخ هب  .دنوش  بولغم  ای  زوریپ  رهاظ  هب  هچرگ  تسا ، ناراکهنگ  ناهارمگ و  ِنآ  زا  نمـشد  هب  ندرک  تشپ  .دزاس  یم  لیلذ  دهاوخب 
( مالسلا هیلع   ) ماما ( 1) .دننک راکنا  ار  يرَکنمو  دنسانشب  ار  یفورعم  دنتسین  رضاح  زگره  هک  مونش  یم  ار  یناسک  نخس  نم  دنگوس ،

ینـشور هبو  درک  اوسر  دـنتفگ  یم  نخـس  نانآ  فرط  زاو  هدرک  یفخم  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  هک  ار ، سوساج  ود  نیا  مـالک  نیااـب 
دنک راکنا  ار  نآ  موزل  دـناوت  یمن  یناملـسم  چـیه  هک  تسا  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زا  یـشخب  هیواعم  اـب  دربن  هک  دومرف  ناـیب 

دور یم  الاب  اه  هدرپ  .دنهن  یم  اپ  ریز  ار  مالسا  یتایح  لصا  ود  نیا  ًالمع  دنراد  یم  زاب  هیواعم  اب  دربن  زا  ار  وا  هک  یناسکو 

المرب سلجم  ناـمه  رد  رفن  ود  نآ  تیهاـمو  دورب  راـنک  تـقیقح  يور  زا  هدرپ  هـک  دـش  ببـس  مالـسلا ) هـیلع   ) ناـنمؤم ریما  نـخس 
تروضح هب  وت  نتفیرف  يارب  هکلب  دـنا ، هدـماین  وت  يوس  هب  یهاوخریخ  يارب  هورگ  نیا  تفگو : تساـخرب  یحاـیر  لـقعم  اذـل.دوش 

اب هلظنح  تفگو : تساـخرب  کـلام  ماـن  هب  يدرف  نینچمه  ( 2) .دنتـسه وت  کیدزن  نانمـشد  نانآ  هک  نک  زیهرپ  نانآ  زا.دنا  هدیـسر 
، دئاقو شاّیع  ياهمان  هب  رگید  رفن  ود  .ددرگ  يرپس  دربن  هک  يزور  ات  مینک  تشادزاب  ار  وا  هدب  هزاجا  .دراد  هبتاکم  هیواعم 
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ّدر هیواعمو  وا  نایم  ییاه  همانو  دراد  يّرسو  رس  هیواعم  اب  هّللا  دبع  هک  تسا  هدیسر  شرازگ  دنتفگ : دندوب ، سبع  هلیبق  زا  ود  ره  هک 
رفن راهچ  نیا  يرگاشفا  ( 3) .ددرگ يرپس  دربن  ات  مینک  تشادزاب  ام  هک  دـیهد  هزاجا  ای  دـینک  تشادزاب  ار  وا  امـش  .دوش  یم  لدـبو 
هراب رد  ار  دوخ  رظنو  دباتـشب  امـش  کمک  هب  هک  تسا  یـسک  شاداپ  نیا  ایآ  : دنیوگبو دنتفیب  اپو  تسد  هب  ناسوساج  هک  دـش  ببس 

مکاح امشو  نم  نایم  ادخ  : تفگ نانآ  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیوگب ؟ ناتنانمشدو  امش 

--------------------------

ص 175. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 96 ، نیّفص ، هعقو   . 1

ص 175. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 96 ، نیّفص ، هعقو   . 2

ص 175. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 96 ، نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 533 -------------------------- 

تیعمجو تفگ  ار  نخـس  نیا  .دورب  دناوت  یم  دهاوخ  یم  یـسکره  .مریگ  یم  کمک  وا  زاو  منک  یم  راذگاو  وا  هب  ار  امـشو  تسا 
یهورگ اب  يذوفن  لماع  ود  ره  میمت ، هلیبق  ناـگرزبو  هلظنح  ناـیم  هرجاـشم  کـی  زا  سپ  هک  تشذـگن  يزور  دـنچ  .دـندش  قّرفتم 

ار وا  هناخ  داد  روتـسد  دوب ، هدش  بکترم  هلظنح  هک  یتنایخ  ببـس  هب  ماما.دنتـسویپ ، هیواعم  هبو  دندرک  كرت  ماش  دصق  هب  ار  قارع 
ماش يوس  هب  تکرح  ای  راظتنا  ( 1) .دشاب تربعو  بدا  سرد  نارگید  يارب  ات  دننک  ناریو 

رظن قاـّفتا  درک  هرـسکی  ار  نایفـسوبا  دـنزرف  راـک  دـیاب  هکنیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما شورو  هار  ناگتفیـشو  هاپـس  ناهدـنامرف  همه 
ار نانآ  رظن  هدنیآ  رد  ) .دنتشاد یصاخ  رظن  دوخ  يارب  هک  دوعسم  نب  هّللا  دبع  باحصا  دننام  یکدنا  هورگ  زج  دنتشاد ،
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ّینأت ناـهاوخ  یئاـط  نیـسح  نب  دـیزو  متاـح  نب  يدـع  نوچ  ماـما ، قوثو  درومو  صلخم  دارفا  ناـیم ، نیا  رد  یلو  دروآ .) میهاوخ 
تحلصم رگا  اماما ، تفگو : درک  ماما  هب  ور  يدع  اذل  .ددرگ  فرطرب  لکشم  هرکاذمو  يراگن  همان  قیرط  زا  دیاش  ات  دندوب  يرتشیب 

اریذپ رگا.دننک  هرکاذم  نانآ  اب  امـش  یمازعا  ناگدنیامنو  دسرب  نانآ  ياه  همان  ات  دیهدب  تلهم  نانآ  هبو  دینک  ّینأت  یمک  دیناد  یم 
اّما .هد  تکرح  نانآ  يوس  هب  ار  ام  دنداد  همادا  دوخ  تجاجل  رب  رگاو  تسا  رتهب  فرط  ود  ره  يارب  حلصو  دنبای ، یم  تیاده  دندش 

، یبحرا سیق  نب  دیزی  نایم  نآ  ردو  دندوب  ماش  يوس  هب  عیرس  تکرح  ناهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع هاپس  نارس  رثکا  نانآ ، لباقم  رد 
يرتـشیب رارـصا  فورعم ) نیعباـت  زا  ) يدـع نب  رجُحو  گرزب ) یباحـص  ود  ) قِـمَح نـب  ورمع  لیدـب ، نـب  هـّللا  دـبع  رـضن ، نـب  داـیز 

.تخاس یم  نشور  ار  نانآ  رظن  یتسرد  هک  دندش  یم  روآ  دای  ار  یتاکن  دوخ  ياهرظن  راهظا  ردو  دندیزرویم 

--------------------------

ص 97. نیّفص ، هعقو  ص 176 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 534 -------------------------- 

یم ناناملـسم  نایم  تاواسم  قّقحت  زا  ناـنآ  _ 1 دـنراد : عازن  ِرـس  ام  اب  لـیلد  ود  هب  ناـنآ  هک : دوب  نیا  لیدـب  نب  هّللا  دـبع  رظن  ًـالثم 
تـسد هب  هک  ار  ییایندو  دـنزرویم  لخب  دـنراد  هک  یبصنمو  ماقم  هب  تبـسنو  دنتـسه  بصانمو  لاوما  رد  ضیعبت  ناهاوخو  دـنزیرگ 
ردارب زور  کی  رد  ماما  هک  یلاح  رد  دنک ، تعیب  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هیواعم  هنوگچ  .دنهدب 2 _ تسد  زا  دنهاوخ  یمن  دنا  هدروآ 

یمن رکف  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ؟ هتشک  ردب  ِگنج  رد  ار  وا  ّدجو  ییاد  و 
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زغم نینهآ  ياهدومعو  دفاکشب  ار  نانآ  قرف  اهریشمشو  دوش  هتـسکش  نانآرـس  رب  اه  هزین  هکنیا  رگم  ، دنوش میلـست  زگره  نانآ  منک 
هیلع  ) ماما ررـض  هبو  نمـشد  عفن  هب  تکرح  رد  ریخأـت  عون  ره  هک  دـش  نشور  هّللا  دـبع  لـیالد  هب  هجوت  اـب  .دـنک  یـشالتم  ار  ناـنآ 

تلاسک هزرابم  لها  تفگو : درک  ترـضح  نآ  هب  ور  یجرا  دـیزی  مان  هب  ماـما  نادـنم  هقـالع  زا  یکی  اذـل ، .دوب  وا  ناراـیو  مالـسلا )
ادرف سپو  ادرفو  زورما  نآ  هراب  ردو  دهد  یمن  تسد  زا  تسا  هدمآ  تسد  هب  هک  ار  يزوریپ  زگرهو  دـهد  یمن  هار  دوخ  هب  باوخو 

ینیگمشخ نیع  رد  يرابدرب  ( 1) .دنک یمن 

ار نانآ  هتسج  يّربت  ماش  مدرم  زا  يدع  نب  رجحو  گرزب  یباحـص  قمح  نب  ورمع  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  انثا  نیا  رد 
روضح هب  ماما  مایپ  ندینـش  زا  سپ  نانآ  .دراد  زاب  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هک  درک  رومأم  ار  یـسک  ( مالـسلا هیلع   ) ماما .دـننک  یم  تنعل 
تـسود یلو : ارچ ، دومرف : ( مالـسلا هیلع   ) ماما ؟ دنتـسین لطاب  لها  نانآ  رگم  ؟ یتشادزاب راک  نیا  زا  ار  اـم  ارچ  دـنتفگ : ودندیـسر  يو 

يربتو دیهدن  شحف  دیشاب ، هدنهد  مانشدو  هدننک  تنعل  امش  هک  مرادن 

--------------------------

.98 _ 102 نیّفص هعقو  ص 177 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 535 -------------------------- 

ایادخ دـیئوگب : نانآ  هب  يرازیبو  نعل  ياج  هب  رگاو  دوب  دـهاوخ  رتهبو  رترثؤم  دـیئوگب  ار  نانآ  ياهیدـب  نآ ، ياج  هب  رگاو  دـیئوجم 
ام قح  هب  هک  یـسک  نآ  ات  امرفب  تیادـه  یهارمگ  زا  ار  نانآ  .نک  رارقرب  حلـص  نانآو  ام  نایم  نک ، ظفح  ار  ناـنآ  نوخو  اـم  نوخ 

دهاوخ رتهب  امش  ياربو  رتشوخ  نم  يارب  .دسانشب  ار  نآ  تسا  لهاج 
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ببـس هب  نم  درک : نایب  نینچ  ماما  هب  ار  دوخ  تدارا  ّتلع  قمح  نب  ورمعو  دـنتفریذپ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دـنپ  رفن  ود  ره  ( 1) .دوب
تفـص جـنپ  ياراد  وت  هک  دوب  نیا  تعیب  رد  نم  هزیگنا  هکلب  .مدرکن  تعیب  وت  اب  ماقمو  لام  رد  عمط  ّتلع  هب  ای  يدـنواشیوخ  دـنویپ 
هدروآ نامیا  وا  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  يربمایپ ; يومع  رـسپ  وت  تسا : هدـنکفا  مندرگ  رب  ار  وت  تدارا  هتـشر  هک  يا  هتـسجرب 

هب .يراد  نارجاهم  نیب  رد  داهج  رد  ار  مهس  نیرتگرزب  ییادخ ; لوسر  هیّرذ  ردپ  یتسه ; تّما  نیا  نانز  نیرت  تلیضف  اب  رسمه  يا ;
مناوتب يزور  اـت  مزیرب  نوریب  ار  جاّوم  ياـهایرد  بآو  منَکرب  اـج  زا  ار  دـنلب  ياـههوک  هک  دـننک  فیلکت  نم  هب  رگا  دـنگوس ، ادـخ 
نانمؤم ریما  .منیب  یمن  تسا  نم  هّمذ  رب  هک  یّقح  هدـننک  ادا  ار  دوخ  مه  زاب  مزاس ، دوبان  ار  وت  نانمـشدو  منک  کمک  ار  وت  ناتـسود 

.میِقَتْـسُم طارِـص  َیلِإ  ُهْدِّیَأ  یُقتلاب َو  ُهَْبلَق  رَِّون  َّمُهّللَا  دومرف : اعد  نینچ  وا  ّقح  رد  درک  هدهاشم  ار  ورمع  صالخا  یتقو  مالـسلا ) هیلع  )
(2 «.) َکُّشُغَی ْنَم  َّلَق  َكُْدنُج َو  َّحَص  َنینِمؤُملا  َریمَأ  ای  ِهّللا  ًاذإ َو  ٌرجُح  َلاقَف  .َِکْلثِم  هَِأم  يِْدنُج  ِیف  َّنَأ  َْتَیل 

--------------------------

ص 155; لاوطلا ، رابخأ  ص 181 ; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هبطخ 197 ; هغالبلا ، جهن  ص 103 ; نیّفص ، هعقو   . 1
ص 102. ج3 ، هغالبلا ، جهن  رداصم  ص 154 ; يزوج ، نبا  صاوخلا  هرکذت 

.103 _ 104 صص نیفص ، هعقو   . 2

هحفص 536 -------------------------- 

.دندوب وت  دننام  رفن  دص  نم  شترا  رد  شاک  يا  امرف ; تیاده  تسار  هار  هب  ار  واو  زاس  ینارون  ار  وا  بلق  ایادخ 
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هیلع ) ماما ییاهن  میمـصت  .دندش  یم  ادیپ  رتمک  نآ  رد  ّبلقتم  دارفاو  تفریذپ  یم  حالـصا  وت  هاپـس  دش ، یم  نینچ  رگا  تفگ : رجح 
( مالسلا

نآ رب  ِهّللا ، ) یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف  ِْرمَألا  ِیف  ْمُهْرِواشَو  : ) هیآ مکح  هب  فلاخمو ، قفاوم  نانخس  ندینش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
تـسا تقو  نارادناتـسا  دزنر  هک د  ار  يا  هفاضا  لاوماو  ریاخذ  هک  داد  روتـسد  راک  ره  زا  شیپ  اذل  .دریگب  میمـصت  ًاصخـش  هک  دـش 

یمالسا داهج  رد  مهم  نکر  هس  .دوش  مهارف  ماش  يوس  هب  نایهاپس  نداد  تکرحو  زیهجت  هنیزه  ات  دنروآ  درگ 

يورین _ 1 ددرگ : یم  هصالخ  زیچ  هس  رد  اهنآ  ّمها  هک  تسا  یتامدقم  ندش  مهارف  ورگ  رد  لاتق ، » »و« داهج  » نآرق ریبعت  هبو  گنج 
ییوگ کیبلو  مدرم  زا  یپاـیپ  ياـهتوعدو  اـهنومزآ  .یفاـک  هجدوب  .قیال 3 _ ناهدـنامرف  .عاجـشو 2 _ دمآ  راک  نازابرـسو  یناسنا 

نیا زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياربو  تخاس  مهارف  ار  داهج  هناگ  هس  ناکرا  زا  نکر  نیتسخن  قارع  نکاس  لیابق  زا  يداـیز  ياـههورگ 
( مالـسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترـضح  نآ  نادـنزرف  دـننام  ییاهتیـصخش  اهیگدامآ ، ظفح  يارب  یلو  .دوبن  ینارگن  ياـج  ثیح 

نیمأت يارب  .دنتخادرپ  ینارنخـس  هب  فلتخم  عقاوم  رد  رـسای ، راّمع  نوچمه  يو ، يافو  اب  نارایو  مالـسلا ، ) هیلع   ) نیـسح ترـضحو 
دربن رد  تکرش  يارب  ار  نانآو  تشون  ییاه  همان  هتسیاش  يدارفا  هب  ( مالسلا هیلع   ) ماما مّود ، نکر 

هحفص 537 -------------------------- 

يونعم شزراو  رابتعا  ربو  دیـشخب  یم  یـصاخ  هبذـجو  تیونعم  ماما  هاپـس  هب  هک  نآ  زا  هتـشذگ  يدارفا ، نینچ  دوجو  .درک  توعد 
میزادرپ یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما زا  يا  همان  همجرت  هب  طقف  دروم  نیا  رد  .داد  یم  شیازفا  مه  ار  هاپـس  یمزر  تردق  دوزفا ، یم  داهج 

نآ هک 
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اب داهج  دعب ; اّما.تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  ییادخ  دمح  وت ،  رب  مالس  دوب : نینچ  همان.تشون  ناهفصا  یلاو  میلـس  نب  فنخم  هب  ار 
یـسک نآ  زا  دـنوادخ  .تسا  مزالو  هضیرف  نافراع  رب  تسا  هتفر  ورف  یهارمگو  یلد  روک  باوخ  ردو  هدز  زابرـس  قح  زا  هک  یـسک 

هورگ نیا  يوس  هب  هک  میا  هتفرگ  میمـصت  ام.تسا  نیگمـشخ  دنک ، تفلاخم  ار  وا  هک  سک  نآ  زاو  یـضار  دزاس ، یـضار  ار  وا  هک 
صاصتخا دوخ  هب  ار  لاملا  تیبو  دـننک  یم  لمع  تسا  هدرک  رما  ادـخ  هک  هچنآ  ریغ  هب  ادـخ  ناگدـنب  دروم  رد  هک  یهورگ  میورب ،

ناتسود زا  یکی  رگا  .دنا  هدرک  ذاّختا  دوخ  رادزار  ار  ادخ  تعاط  زا  ناجراخو  دنا  هتخاس  راکشآ  ار  داسفو  هتـشک  ار  قحو  دنا  هداد 
یم مورحم  لاملا  تیب  زاو  دننک  یم  دـیعبت  شا  هناشاکو  هناخ  زاو  دـنراد  یم  نمـشد  ار  وا  درامـشب  گرزب  ار  نانآ  ياهتعدـب  ادـخ 

رب نانآ.دننک  یم  شیرایو  دنزاس  یم  کیدزن  دوخ  هب  دنراد و  یم  تسود  ار  وا  دنک  کمک  نانآ  يرگمتس  رب  یملاظ  رگاو  دنزاس 
زاب قح  زا  ار  مدرم  ات  دنا ، هدوب  عضو  نیا  رب  هنیرید  ياهنامز  زاو  دنا  هتفرگ  میمـصت  ( عرـش اب   ) تفلاخم ربو  دنا  هدـیزرو  رارـصا  متس 
هبو راپـسب  درف  نیرتنئمطم  هب  ار  دوخ  ياهراک  دیـسر ، وت  تسد  هب  نم  همان  هک  هاگنآ  .دـننک  کمک  متـسو  هانگ  جـیورت  ردو  دـنراد 
زاین یب  وت  زا  داهج  شاداپ  رد  ام  .ینک  یهن  رکنم  زاو  رما  فورعم  هبو  يوش  ور  هب  ور  رگ  هلیح  نمشد  نیا  اب  دیاش  باتشب ، ام  يوس 

، عفار یبا  نب  هّللا  دبع  شریبدّطخ  هب  مالسلا ، ) هیلع   ) ماما همان  یتقو  ( 1) .میتسین
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ياهراکو ثراحلا  یبا  نب  ثراح  هب  ار  ناهفـصا  روماو  دیزگرب  ار  دوخ  ناکیدزن  زا  رفن  ود  ًاروف  دیـسر  ناهفـصا  رادناتـسا  تسد  هب 
ناهفصا عبات  یسایس  رظن  زا  زور  نآر  هک د  ار ، نادمه 

--------------------------

.182 صص 183 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ;104 صص 106 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 538 -------------------------- 

زاین یب  وت  زا  داهج  شاداپ  رد  ام  ) دوب هتفگ  ماما  هک  روط  نامهو  دومن  تکرح  ماما  بناج  هبو  درک  راذگاو  بهو  نب  دیعـس  هب  دوب ،
رد هکلب  درک ، توعد  داهج  هب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسین  یهدنامرف  اهنت  نیا  ( 1) .دیسر تداهش  هب  گنج  ءانثا  رد  میتسین )
درک تساوخرد  ار  لاملا  تیب  یقبام  وا  زاو  تشون  ساّبع  نبا  هب  زین  يا  همان  يرجه  متفهو  یس  لاس  هدعقلا  يذ  هام  رد  دروم  نیمه 

طیارـش رد  هتبلا  .دتـسرف  هفوک  هب  ار  نآ  دازامو  دزاس  زاین  یب  دـنراد  رارق  وا  فارطا  رد  هک  ار  یناسک  ًالبق  هک  تخاس  ناشن  رطاـخو 
تیوقت ( 2) .تسا هتفرگ  کمک  مه  اهتلایا  رگید  زاًاعبطو  دوبن  یفاک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هفوک ، هب  طوبرم  لاملا  تیب  اهنت  یگنج ،

نایهاپس هیحور 

يذوفن لماوع  لاح ،  نیعرد.دوب  وا  رایتخا  رد  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یمیظع  شخب  هچ  دوبن ، هقیـضم  رد  یناـسنا  يورین  رظن  زا  ماـما 
يو زا  سپو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تهج ،  نیا  زا  .دنتـساک  یم  قـح  هار  نازابرـس  ترارح  زا  لزلزتو ، سأـی  داـجیا  اـب  لد ، ُزب  دارفاو 

رد هلیخن  هگودرا  زا  تکرح  هظحل  ات  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ترضح  شرگید  دنزرفو  ( مالـسلا هیلع   ) یبتجم ترـضح  شزیزع  دنزرف 
طبض ار  نانآ  نانخس  نوتم  خیرات ، .دندرک  یم  تیوقت  ار  اه  هیحورو  هتخادرپ  ینارنخسو  هباطخ  داریا  هب  مدرم  نایم 
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هب یعامتجا  رد  صاّقو ، دعس  هداز  ردارب  صاّقو ، نب  هبتع  نب  مشاه  دننام  ینابلط  تداهشو  هتـسجرب  دارفا  زین  یهاگ  ( 3) .تسا هدرک 
ار ادخ  لالحو  هدرک  تشپ  ادخ  باتک  هب  هک  یهورگ  دربن  هب  ار  نانآ  رتدوز  هچ  ره  ماما  هک  دیزرو  یم  رارـصاو  هتخادرپ  ینارنخس 

هیلع  ) ماـما هک  تفگ  یم  نخـس  لد  زوس  زاو  ترارح  رپ  يا  هزادـنا  هب  وا  .دراد  لیـسگ  دـنا  هدومن  نـالعا  لـالح  ار  وا  مارحو  مارح 
َهَداهَّشلا ُْهقُزْرا  َّمُهّللَا  :» دومرفو درک  اعد  وا  ّقح  رد  مالسلا )

--------------------------

.182 صص 183 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ;104 صص 106 _ نیّفص ، هعقو   . 1

.182 صص 183 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ;104 صص 106 _ نیّفص ، هعقو   . 2

.112 صص 115 _ نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 539 -------------------------- 

مه تربمایپ  اب  ار  واو  نک  وا  يزور  ار  تداهـش  اراـگدرورپ  ینعی : ( 1 «. ) َمَّلَـس ِِهلآَو َو  ِْهیَلَع  هّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَِنل  ِهَقَفارُْملا  َِکلِیبَس َو  یف 
شنیزگ رد  يدازآ  .دیشون  تداهش  ماج  دربن  ياهزور  نیرخآ  ردو  دوب  نیفـص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رادمچرپ  مشاه  .امرف  نیـشن 

هار

ودرا امش  زا  رودو  مینک  یم  تکرح  امش  اب  ام  : دنتفگو دندیسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  ( 2) دوعسم هّللا  دبع  نارای  زا  یهورگ 
یم يّدعت  ایو  دـنز  یم  تسد  یعورـشمان  راک  هب  فرط  کی  هک  مینیبب  هاگره.میریگب  رظن  ریز  ار  ناتنافلاخمو  امـش  راک  ات  مینز  یم 

نیرفآ دـیدرت  ناـنآ  يارب  هک  دوـبن  يروـط  شتموـکحو  یگدـنز  لوـط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما عـضو  .میگنج  یم  وا  ّدـض  رب  دـنک 
نیا زا  .دندوب  هتخاس  دّدرم  نایفـسوبا  دنزرف  اب  گنج  هب  تبـسن  ار  ناحلاصو  هدرک  هسوسو  نانآ  بولق  رد  يذوفن  لماوع  یلو  ، دشاب

هیلع  ) ماما ور ،
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نیرفآ : ینعی ( 3 «.) ٌِنئاخ ٌِرئاج  َوُهَف  اذِهب  َضْرَی  َْمل  ْنَم  .ِهَّنٌّسلِاب  ِْملِعلاَو  ِنیِّدـلا  ِیف  ُهْقِفلا  َوُه  اذـه  ًالْهَأ ; ًابَحْرَم َو  :» دومرف نانآ  هب  مالـسلا )
يرگمتس ددرگن  یضار  راک  نیا  رب  سکره.تسا  ربمایپ  ّتنس  زا  یهاگآو  يزومآ  تقیقحو  یمهف  نید  نامه  نخـس  نیا  امـش ; رب 

نیا ندوب  عورشم  رد  وت ، تلیضف  هب  فارتعا  نیع  رد  ام ، : دنتفگو دندمآ  زین  دوعسم  نب  هّللا  دبع  نارای  زا  يرگید  هورگ  .تسا  نئاخ 
اب ام  تسانب  رگا.میتسه  دیدرتو  کش  رد  دربن 

--------------------------

ص 184. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

رد يو.دراد  يزارد  تشذگرـس  نامثع  اب  وا  تفلاخمو  تسا  مالـساردص  ناناملـسم  زا  نآرق و  ناظفاح  زا  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع   . 2
يربخ زور  نآرد  وا  زاو  دش  يزیر  یپ  متفهو  یـس  لاس  رخاوا  رد  نیفـص  گنج  تامدـقم  تشذـگرد ، هنیدـم  رد  يرجه  لاس 32 

عبط ص 160( ج3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  .دـندوب  یقاـب  دـندوب  هتخومآ  وا  زا  ماـکحاو  نآرق  هک  وا  ناراـی  ناونع  هب  یهورگ  طـقف.دوبن 
(. توریب

ص186. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 115 ; نیّفص ،  هعقو   . 3

هحفص 540 -------------------------- 

تحاران راذتعا  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .مینک  داهج  نید  نانمشد  اب  اجنآ  رد  ات  راد  لیسگ  يرود  طاقن  هب  ار  ام  مینک  دربن  نمـشد 
هک ار  یمالسا  داهجو  دننک  هفیظو  ماجنا  اجنآ  رد  ات  درک  ير  هناور  میثخ  نب  عیبر  یتسرپرس  هب  ار  نانآ  يرفن  دصراهچ  هورگو  دشن 

ماما ًالباقتم  دندشن ، داهج  رد  تکرـش  هب  لیام  دوخ  یللع ، هب  هورگ ، نیا  رگا  ( 1) .دنناسر يرای  تفر  یم  شیپ  ناسارخ  فارطا  رد 
رد تکرش  زا  دوب ، هریت  ماما  اب  نانآ  طباور  هک  ار ، هلهاب  هلیبق  دارفا  زین  مالسلا ) هیلع  )
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تمدخ روغث  نآ  رددوخ  ناملـسم  ناردارب  ابو  دنورب  ملید  يوس  هب  هک  داد  روتـسدو  تخادرپ  ار  نانآ  يرّرقمو  درک  یهن  داهج  نیا 
( مالسلا هیلع   ) ماما هاپس  هیاپ  دنلب  ناهدنامرف  ( 2) .دننک

لیابق يارب  ماما  .داد  یم  لیکـشت  گرزب  رهـش  ود  نیا  فارطا  ینمی  لیابقو  هرـصبو  هفوک  مدرم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناراـی  بلغا 
هلیبق رب  _ 1 درک : نّیعم  گرزب  هدنامرف  جنپ  دـندوب  هدـش  دراو  هفوک ) هاگودرا   ) هلیخن هب  هرـصب  زا  ساّبع  نبا  هارمه  هک  يا  هناگجنپ 

.يدزا نامیـش  نب  هربص  دزا : هلیبق  رب  .يدبع 3 _ موجرم  نب  ورمع  سیقلا : دـبع  هلیبق  رب  .سودس 2 _ رّمعم  نب  دـلاخ  لئاو : نب  رکب 
هب هرصب  زا  ساّبع  نبا  هارمه  هب  ناهدنامرف  نیا  همه  .رَوعا  نب  کیرش  هیلاع : لها  رب  .سیق 5 _ نب  فنحا  بابرو : هّبضو  میمت  رب  _ 4

یهارمه ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما رفس  ردو  دوب  هداد  رارق  دوخ  نیشناج  زین  ار  یلئود  دوسألاوبا  واو  دندوب  هدمآ  هفوک 

--------------------------

ص 186. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 116. نیفص ، هعقو   . 2

هحفص 541 -------------------------- 

نّیعم هدـنامرف  تفه  ًاعومجم  دز ، یم  جوم  نانآ  دوجو  زا  هلیخن  هک  یفوک ، هناگتفه  لیابق  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نینچمه  ( 1) .درک
نامزرشیپ مازعا  ( 2) .تسا هدرک  طبض  ار  نانآ  یماسا  خیرات  هک  درک 

دوب یناسک  زاو  مالسا  رد  ناقباس  زا  هک  ار ، يراصنا  ورمع  نب  هبقع  مالسلا ) هیلع   ) ماماو دیسر  نایاپ  هب  لک  ناهدنامرف  نییعت  هلئـسم 
نآرد .درک  رداص  شاب  هدامآ  نامرفو  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  دوب ، هدرک  تعیب  هبقع »  » رد ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اـب  هک 

نامثع تموکح  نارود  رد  هک  یهورگ  دز ، یم  جوم  مالسا  نایهاپس  زا  هفوک  هاگودرا  هک  ماگنه 
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ْنِم اوُجِرْخُأ  َنیذِّلل  َنآ  ْدَق  :» دنداد راعـش  نینچو  دندمآ  درگ  مه  رود  دندوب  هدـش  دـیعبت  هفوک  هب  تقو  تموکح  هب  ضارتعا  مرج  هب 
ماما ادتبا  ( 3) .دـنوش هدامآ  نمـشد  اب  دربن  يارب  دـندش ، هدـنار  نوریب  دوخ  ياه  هناخ  زا  هک  یناسک  هک  هدیـسر  نآ  تقو  ْمِهِرایِد :»

يرفن رازه  تشه  گنه  کی  یهدنامرفو  درک  ماش  ریسم  هناور  نامزرشیپ ، ناونع  هب  ار ، يرفن  رازه  هدزاود  گنه  ود  مالـسلا ) هیلع  )
شیپ رد  ار  ماش  هار  داحتا  لامک  اب  هک  داد  روتـسد  ود  ره  هبو  درپس  یناه  هب  ار  يرفن  رازه  راهچ  گنه  کیو  داهن  دایز  هدـهع  رب  ار 

( *** 4) .دننزب ودرا  اجنامه  دندش  ور  هب  ور  نمشد  اب  هک  اجرهو  دنریگب 

--------------------------

ص 194. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 117 ; نیفص ، هعقو   . 1

.تسا هدش  رکذ  يراصنألا  رماع  نب  هبقع  دوعسم  ابا  ص 384 ) ج2 ،  ) بهذلا جورم  رد  ص 121. نیّفص ، هعقو   . 2

ص 121. نیّفص ، هعقو   . 3

ص 237. ءزج 4 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ج144 ; ریثا ، نبا  لماک   . 4

هحفص 543 هحفص 542  -------------------------- 

مهدزناپ لصف 

مهدزناپ لصف 

نیّفص نادیم  يوس  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  تکرح 

ماما ماجنارـس  .دندوب  تکرح  نامرف  رظتنم  فک ، رب  ناج  یگمهو ، دز  یم  جوم  بلطواد  نادهاجم  هوبنا  زا  هفوک  رد  هلیخن  هاگودرا 
ساپس دومرفو : درک  نایهاپس  هب  ورو  دش  هاگودرا  دراو  يرجه  ششو  یـس  لاس  لاّوش  هام  مجنپ  هبنـشراهچ  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  )
يادخ ساپس  .دوش  ناهنپ  ای  دیآ  رد  يا  هراتس  هک  تقو  ره  ار  يادخ  شیاتس  .ددرگ  کیرات  ناهجو  دیآ  بش  هک  راب  ره  ار  يادخ 

يا ناه  .تسین  شاداپو  يربارب  ار  وا  ياهششخبو  نایاپ  ار  وا  ياهتمعن  هک  ار 
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هب نم  نامرف  ات  دـننک  گنرد  تارف  راـنک  رد  هک  ما  هداد  ناـمرف  ناـنآ  هبو  ( 1) ما هدرک  مازعا  ًالبق  ار  دوخ  هاپـس  ناراد  هیـالط  مدرم ،
فارطا رد  هک  میورب  ناناملـسم  امـش  زا  یهورگ  يوس  هبو  مینک  روـبع  بآ  زا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نوـنکا  مه  .دـسرب  ناـنآ 

رب ار  ( 3  ) دـلاخ نب  هبقع  ( 2) .دنـشاب امـش  رگدادما  ات  میهد  تکرح  نمـشد  يوس  هب  امـش  هارمه  ار  نانآو  دننک  یم  یگدـنز  هلجد 
هب .دنام  زاب  تکرح  زا  یسک  ادابم  مدشن .) لئاق  امشو  دوخ  نایم  یتوافت   ) مدرکن كرت  ار  امشو  دوخ  .ما  هدیزگرب  هفوک  يرادنامرف 

رگم دنکن ، اهر  ار  ناگدنام  بقعو  نافّلختم  هک  ما  هداد  روتسد  یعوبری  بیبح  نب  کلام 

--------------------------

.دوب هدرک  مازعا  ًالبق  یناه  نب  حیرشو  رضن  نب  دایز  یهدنامرف  هب  ار  زابرس  رازه  هدزاود  مالسلا ) هیلع   ) ماما  . 1

رد عقاو  هلیخن ، هاگودرا  رد  ار  هبطخ  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما توافت .) یمک  اـب  ص 131( نیّفص ، هعقو  هبطخ 48 ; هغالبلا ، جـهن   . 2
ص 201. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تسا .  هدرک  داریا  لاس 37  لاوش  مجنپو  تسیب  رد  هفوک ، رهش  نوریب 

ص 384. ج2 ، بهذلا ، جورم  رماع ، نب  هبقع   . 3

هحفص 544 -------------------------- 

ادـخ هب  تفگو : تساخرب  دوب ، رویغو  ّداح  يدرف  هک  یحایر ، سیق  نب  لقعم  ماـگنه  نیا  رد  ( 1) .دزاس قحلم  امـش  هب  ار  همه  هکنیا 
هک دییامرف  روتسد  بیبح  نب  کلام  هب  هک  رتهب  هچ  .قفانم  رگم  دنک  یمن  گنردو  كوکـشمرگم  دنک  یمن  فّلخت  یـسک  دنگوس ،

فّلخت نم  نامرف  زا  ادخ ، تساوخ  هب  واو ، ما  هداد  وا  هب  ار  مزال  روتسد  نم  : تفگ وا  خساپ  رد  ماما  .دنزب  ندرگ  ار  نافّلختم 
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هک یماگنهو  تساوخ  ار  دوخ  بساو  دادن  هزاجا  مالسلا ) هیلع   ) ماما یلو  دنیوگب  نخس  دنتساوخ  رگید  یهورگ  هاگ  نآ  .دنک  یمن 
َُهل اّنُک  ام  اذـه َو  اَنل  َرَّخَـس  يِذـّلا  َناْحبُـس  :) تفگ تفرگ  رارق  نیز  يور  رب  یتقوو  هّللا » مسب  : » تفگ داهن  نآ  باکر  رب  ار  دوخ  ياـپ 

، میتشادـن ار  نآ  ناوـت  اـمو  تسا  هتخاـس  اـم  رَّخَـسُمار  بکرَم  نیا  هک  ییادـخ  تسا  هتـساریپ  ( )= 2 () َنُوِبلَْقنُم اـنِّبر  یلِإ  اـّنِإَو  َنینِْرقُم 
زا سپ  ینادرگرـس  زاو  تشگزاب  هودنا  زاو  رفـس  تّقـشم  زا  نم  اراگدرورپ ، تفگ : هاگنآ  میدرگ .) یم  زاب  ادخ  يوس  هب  ناگمهو 

نیاو يا  هداوناخ  رد  نیـشناجو  رفـس  رد  بحاصمو  هارمه  وت  اراگدرورپ.مرب ، یم  هانپ  وت  هب  لامو ، لها  رد  دب  زادـنا  مشچ  زاو  نیقی 
.دوش یمن  نیشناج  تشگ  بحاصم  هک  سک  نآو  دوش  یمن  هارمه  تسا  نیشناج  هک  سک  نآ  اریز  دوش ، یمن  عمج  وت  رد  زج  ود 

نیا رد  .دـناوخ  یم  زجرو  درک  یم  تکرح  وا  شیپاـشیپ  رد  یعبر  مهـس  نب  ّرح  هک  یلاـح  رد  داد ، تکرح  ار  دوـخ  بـکرم  سپس 
ایآ اماما ، : تفگ ّرثأت  تلاح  ابو  تفرگ  ار  ترـضح  نآ  بسا  نانع  مالـسلا ، ) هیلع   ) ماما ناـنابهگن  سیئر  بیبح ، نب  کـلام  ماـگنه 

يروآ عمج  يارب  ارمو  يدرگ  لئان  ادخ  هار  رد  داهج  رجا  هب  نانآ  ابو  يورب  داهج  يوس  هب  ناناملسم  اب  هک  تساور 

--------------------------

ص 132. نیّفص ، هعقو   . 1

هیآ 13. فرخز ، هروس   . 2

هحفص 545 -------------------------- 

یتسه نآ  زا  رتزاسراک  اجنیا  رد  وت.یتسه  کیرش  نانآ  اب  وت  دننک ، بسک  یشاداپ  ره  هورگ  نیا  دومرف : ماما  ینک ؟ كرت  نافّلختم 
دوخ نازابرس  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ( 1 «.) َنینِمْؤُْملا َریِمَا  ای  ًهَعاطو  ًاعْمس  :» تفگ بیبح  نبا  .یشاب  ام  اب  هک 
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مامت ار  زامن  هطقن  نیا  رد  نامیقمو  ناگدننک  تعیاشم  تفگو : درک  مدرم  هب  ور  درک  روبع  هفوک  لپ  زا  نوچو  تفگ  كرت  ار  هفوک 
هب رهظ  زامن  تعکر  ود  هاگ  نآ  .تسا  رـصق  وا  زامنو  دریگب  بجاو  هزور  دـیابن  تسا  ام  اب  سکرهو  میرفاسم  اـم  یلو  دـنناوخ ، یم 
هب ار  رصع  زامن  دیسر  تشاد ، رارق  هفوک  یخسرف  ود  رد  هک  یسوم ، وبا  رید  هب  یتقو  .داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  سپـسو  دروآ  ياج 

تسا هّزنم.تسا  ششخبو  تمعن  بحاص  هک  ییادخ  تسا  هتساریپ  تفگ : نآ  بیقعت  رد  دش  غراف  زامن  زا  نوچو  درازگ  تعکر  ود 
هجوتم شنامرف  هبو  قفوم  وخ د  تعاط  هبو  یـضار  دوخ  ياضق  هب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وا  زا  .تسا  مرکو  تردق  بحاص  هک  ییادخ 

هخاش زا  یمیظع  رهن  هک  سَرث »  » مان هب  يا  هطقن  رد  برغم  زامن  هماقا  ياربو  درک  تکرح  سپـس  ( 2) .تساعد هدنونش  وا  هک  دزاس ،
بش هک  ار  ییادخ  شیاتس  دناوخ : نینچ  ار  ادخ  نآ  بیقعت  ردو  درازگ  ار  برغم  زامنو  دمآ  دورف  تشذگ  یم  اجنآ  زا  تارف  ياه 

هک تقو  ره  ار  يادخ  دمح  .ددرگ  رشتنم  بش  یهایس  هک  تقو  ره  هک  ار  يادخ  ساپـس.دنک  یم  دراو  بش  رد  ار  زورو  زور  رد  ار 
ار رفـس  هار  حبـص  زامن  هماقا  زا  سپو  تخادرپ  تحارتسا  هب  اجنآ  رد  رجف  عولط  ات  ار  بش  سپ  ( 3) .دنک لوفا  ای  دـیآ  رد  يا  هراتس 

ياهلخن هب  شمشچو  دیسر  نیبق » هبق   » مان هب  يا  هطقن  هب  یتقو.تفرگ  شیپ  رد 

--------------------------

.132 صص 134 _ نیفص ، هعقو   . 1

.132 صص 134 _ نیفص ، هعقو   . 2

.132 صص 134 _ نیفص ، هعقو   . 3

هحفص 546 -------------------------- 
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نامسآ زا  هک  یبآ  هلیـسو  هب  ( )= 1 ( ) ٌدیِـضَن ٌْعلَط  اَهل  تاقِـساب  َلْخَّنلاَو  :) دناوخ ار  هیآ  نیا  تشاد ، رارق  رهن  تشپ  رد  هک  داتفا  يدـنلب 
ردو درک  روبع  رهن  زا  دوخ  بسا  اب  تسا .) هدیچیپ  مهردو  مظنم  ياه  هفوکـش  ياراد  هک  میدـینایور  يدـنلب  ياهلخن  میداتـسرف  ورف 

البرک نیمزرس  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما روبع  ( 2) .تخادرپ تحارتسا  هب  دوهی  هب  قلعتم  يدبعم  رانک 

نیمزرـس رد  ماما  دـیوگ : یم  میلـس  نب  همثره  .درک  روبع  البرک  نیمزرـس  زا  نیّفـص  هب  هفوک  زا  دوخ  ریـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
تلاح هب  اشوخ  :)= تفگو دییوبو  تشادرب  ار  نآ  كاخ  زا  يرادقم  تفگ ، ار  زامن  مالس  یتقو  .درازگ  زامن  ام  ابو  دمآ  دورف  البرک 
هطقن نیا  هب  دوخ  تسد  اب  هاگ  نآ  .دـندرگ ) یم  تشهب  دراو  باسح  نودـبو  دـنوش  یم  روشحم  وت  زا  یهورگ  هک  البرک  تبرت  يا 

رد يردقنارگ  هداوناخ  دومرف : ؟ تسیچ امـش  دوصقم  متفگ  دـیوگ : یم  بهو  نب  دیعـس  .اجنآو  اجنیا  : تفگو درک  هراشا  هطقن  نآو 
هک امـش  زا  نانآ  رب  ياو  تفگ : ؟ تسیچ دوصقم  میتفگ : نانآ ، زا  امـش  رب  ياو  امـش ، زا  ناـنآ  رب  ياو  .دـنیآ  یم  دورف  نیمزرـس  نیا 

لقن دوخ  ردـپ  زا  ریثک  نب  نسح  ( 3) .دننک یم  شتآ  دراو  نانآ  لتق  ببـس  هب  ار  امـش  هک  نانآ  زا  امـش  رب  ياو  دیـشک ; یم  ار  نانآ 
تـسد هب  هاگ  نآ  .تسالبو ) مغ  نیمزرـس  «)= ءالَب بْرَک َو  ُتاذ  : » تفگو داتـسیا  البرک  نیمزرـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  هدرک 

درک هراشا  رگید  يا  هطقن  هب  سپـس.تسا  ناشیاهبکرم  هاگباوخو  ناـنآ  زادـنا  راـب  اـجنیا  تفگو : درک  هراـشا  یـصاخ  هطقن  هب  دوخ 
یگدنز لحم  هب  نمو  دیسر  نایاپ  هب  نیّفص  گنج  دیوگ : یم  تسخن ، يوار  همثره ، .تسا  نانآ  هاگلتق  هطقن  نیا  : تفگو
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ماما هنوگچ  هک : مدوزفاو  متفگ  دوب  ماما  هعیش  هک  دوخ  رسمه  هب  البرک  نیمزرس  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما شرازگو  متـشگزاب  دوخ 
: تفگ مرسمه  تسا ؟ هتفای  تسد  بیغ  رب 

--------------------------

هیآ 10. هروس ق ،  . 1

ص 135. نیفص ، هعقو   . 2

.169 _ 170 صص ج3، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 140 _ 142 صص نامه ،  . 3

هحفص 547 -------------------------- 

لیـسگ نیـسح  اب  دربن  يوس  هب  ار  یمیظع  هاپـس  دایز  نب  هّللا  دـیبع  .تشذـگ  يراگزور  .دـیوگ  یمن  قح  زج  ماما  هک  نک  اـهر  ارم 
.مدش تحاران  رایسب  دماشیپ  نیا  زاو  مداتفا  ماما  نانخس  دای  هب  مدیسر  البرک  نیمزرـس  هب  یتقو  .مدوب  هاپـس  نآ  نایم  رد  نمو  تشاد 

ام اب  ماجنارس  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نیسح.متفگ ار  نایرجو  مدیـسر  وا  روضح  هبو  متخات  نیـسح  ياه  همیخ  يوس  هب  ار  دوخ  بسا 
نیا رتدوز  هچره  : دومرف .مسرت  یم  دایز  نبا  زاو  ما  هدرک  اهر  هفوک  رد  ار  دوخ  هداوناخ  نم  مادک ; چیه  متفگ : ام ؟ ّدض  رب  ای  یتسه 

ار ام  هثاغتـسا  دایرف  سکره  تسوا ، تسد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم ناـج  هک  ییادـخ  هب  هچ  نک ، كرت  ار  نیمزرس 
(1) .منیبن ار  تداهش  زور  ات  متفگ  كرت  ار  هطقن  نآ  ًاروف  ور ، نیا  زا  .دنکفا  یم  شتآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دنکن  کمک  ار  امو  دونـشب 

نئادمو طاباس  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما

یقاب يرسک  زا  يراثآ  اجنآ  رد  هک  دیسر  ریسرهب »  » كرهـش هبو  تفگ  كرت  طاباس  دصق  هب  ار  البرک  نیمزرـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ِناکَم یلَع  ُحایِّرلا  ِتَّرَح  تفگو : تسج  لّثمت  رفعی  وبا  رعـش  هب  ( 2) مهـس نب  ّرح  مان  هب  وا  نارای  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  .دوب  هدـنامن 

او ___ ُناک ا  ___ مَّنَأکَف ْمِهِرا  _ يِد
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ار تایآ  نیا  ارچ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتشاد  رارق  دوخ  داعیم  رب  ییوگ  وت  دیزو ، اهنآ  نیمزرس  رب  نازخ  داب  دا  ___ عیِم یلَع 
ًاموَـق اـهاْنثَروَأ  َکلذَـک َو  َنیهِکاـفاهِیف * اُوناـک  هَمِْعن  *َو  میِرَک ماـقَمَو  عوُرُز  َو  نوـُیُع *  تاـّنَج َو  ْنِم  اوُـکََرت  ْمَک  ( ؟ يدرکن توـالت 

گرزب ماقمو  اه  هعرزمو  اه  همـشچو  اـهغاب  هچ  ( 29 _ 25: ناخد (.) َنیرَْظنُم اُوناک  ام  ُضرَألاَو َو  ُءاـمَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  َنیِرَخآ *
دنم هرهب  اهنآ  زا  هک  ار  ییاهتمعنو 

--------------------------

ص169. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ; 140 صص 141 _ نیّفص ، هعقو   . 1

ص 142.  ، نیّفص هعقو  یقرواپ  .تسا  هدش  جرد  زیرح  اهاج  یضعب  رد   . 2

هحفص 548 -------------------------- 

تلهمو نیمز ، هنو  درک  هیرگ  نانآ  رب  نامـسآ  هن  سپ  .میداد  رارق  نانآ  ثراو  ار  نارگید  هنوگ  نیدبو  دنتفرو ، دنتفگ  كرت  دـندوب 
زین هورگ  نیا  .دندش  نانآ  ثراو  نارگیدو  دنتفر  یلو  دـندوب  ثراو  زین  مّود  هورگ  دوزفا : مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگ  نآ  .دـندشن  هداد 

ات دییوج ، يرود  تمعن  نارفک  زا  .دوش  یم  بلس  زین  نانآ  زا  ینامرفان ، تهج  هب  یهلا ، ياهتمعن  دنرواین ، اجب  ار  تمعن  ساپـس  رگا 
نآ رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  يا  هقطنم  .دنیآ  دورف  اجنآ  زا  يدنلب  هطقن  رد  هاپس  هک  داد  روتـسد  سپـس  .دریگن  ارف  ار  امـش  یتخبدب 

تقو رد  دراد  ندیگنج  تردق  سک  ره  هک  دهد  ادن  رهـش  رد  روعا  ثراح  هک  داد  روتـسد  ماما  .دوب  نئادم  کیدزن  دوب  هدمآ  دورف 
ماما .دندمآ  ( مالسلا هیلع   ) ماما روضح  هب  نانآ  دنمتردق  دارفاو  دیـسر  ارف  رـصع  زامن  تقو  .دسرب  نانمؤم  ریما  روضح  هب  رـصع  زامن 

ادجو داهج  رد  تکرش  زا  امش  فّلخت  زا  نم  دوزفا : هاگ  نآو  تفگ  ساپسو  دمح  ار  ادخ 
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یم زاب  اهیدب  زا  هنو  دینک  یم  رما  یکین  هب  هن  .متفگش  رد  هدش  دوبانو  هشیپ  متس  مدرم  نیمزرس  رد  یگدنزو  هقطنم  مدرم  زا  ناتندش 
هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما .هد  نامرف  يراد  تسود  هچنآ.میرب  یم  رـس  هب  وت  روتـسد  راظتنا  رد  ام  : دـنتفگ نئادـم  نازرواـشک  ( 1) .دیراد
اب هارمه  فقوت ، زور  هس  زا  سپ  يدع ، .دنک  تکرح  نیّفـص  يوس  هب  نانآ  هارمهو  دن  امب  اجنآ  رد  هک  داد  روتـسد  متاح  نب  يدـع 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  مّود  هورگ  اـبو  دـنامب  اـجنآ  رد  هک  داد  روتـسد  دـیزی  دوخ  دـنزرف  هب  یلو  تفگ  كرت  ار  نئادـم  رفن  دـصیس 
( مالسلا هیلع   ) ماما زا  رابنا  نازرواشک  لابقتسا  ( 2) .تسویپ ماما  هب  رفن  دص  راهچ  سأر  رد  زین  وا  .دندنویپب 

ماما تکرح  زا  رابنا  مدرم  .تفگ  كرت  رابنا »  » يوس هب  ار  نئادم  مالسلا ) هیلع   ) ماما

--------------------------

ص 142. نیفص ، هعقو  ; 202 ص 203 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 203. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 143 ; نیفص ، هعقو   . 2

هحفص 549 -------------------------- 

ییاهوگتفگ لابقتـسا  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماماو نانآ  نایمو  دنتفاتـش  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هبو  دـندش  هاگآ  اـجنآ  زا  يو  روبعو 
عوضخو زیخو  تسج  هب  وا  لباقم  ردو  دـندمآ  دورف  دوخ  ياهبـسا  زا  دـندش  وربور  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  یتقو  نانآ  .تفرگ  ماـجنا 

شور نیا  دنتفگ : دیا ؟ هدروآ  هچ  يارب  ار  نایاپ  راهچ  نیاو  دیهد  یم  ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف : ماما  .دنتخادرپ  ّللذـتو 
رگیدو امـش  يارب  اـمو  امـش ، هباـم  زا  تسا  يا  هیدـه  ناـیاپراهچ  نیاو  تسا  هدوـب  ناریا ) ناـهاش  دـهع  زا   ) ناـگرزب مـیظعت  رد  اـم 

مهارف فلع  ناتنایاپ  راهچو  اهبکرم  ياربو  اذغ  نایهاپس ،
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امـشو تسین  نانآ  عفن  هب  لمع  نآ  دنگوس ، ادخ  هب  دـیراگنا ، یم  ناگرزب  میظعت  رد  دوخ  يوخ  هک  ار  هچنآ  دومرف : ماما  .میا  هدرک 
رگا دیا ، هدروآ  دوخ  هارمه  هک  ار  ینایاپ  راهچ  .دـیدرگن  زاب  راک  نیا  هب  رگید  .دـینکفا  یم  تّقـشمو  تمحز  هب  ار  دوخ  راک  نیا  اب 
کی هب  دـیا  هدرک  مهارف  ام  يارب  هک  ییاذـغ  .دوش  باسح  تاـیلامو  جارخ  زا  هکنیا  رب  طورـشم  مریذـپ  یم  امـش  زا  دیـشاب ، یـضار 

یم ار  نآ  ياهب  هاگ  نآو  مینک  یم  تمیق  ام  دـیریذپب ، امـش  دـنتفگ : رابنا  مدرم  .میزادرپب  ار  نآ  ياـهب  هکنیا  نآو  مریذـپ  یم  طرش 
ناتـسود برع  مدرم  نایم  رد  ام  اماما ، : دنتفگ رابنا  مدرم  .دینک  یم  میوقت  یعقاو  تمیق  زا  رتمک  تروص  نیا  رد  دومرف : ماما  .میریگ 
ناتـسود بارعا  همه  : دومرف ماما  دیراد ؟ یم  زاب  ام  هیده  نتفریذـپ  زا  ار  نانآو  نانآ  هب  ندرک  هیدـه  زا  ار  ام  ایآ  .میراد  ینایانـشآو 

مدرم .دیزاس  هاگآ  ار  ام  درک  مشخ  امش  رب  یسک  رگاو  دریذپب ، ار  امش  نیگنس  يایاده  هک  تسین  هتسیاش  سکره  یلو  ، دنتسه امش 
.يریذپب ار  ام  هیده  هک  میراد  تسود  ام  .ریذپب  ار  ام  هیده  اماما ، : دنتفگ رابنا 

هحفص 550 -------------------------- 

هک یناسک  يارب  ار  یهلا  لدـعو  تفرگ  شیپ  رد  ار  دوخ  هارو  تفگ  ار  هلمج  نیا  .میرتزاین  یب  امـش  زا  ام.امـش  رب  ياو  دومرف : ماما 
ماما ( 1) .دـش روآ  دای  نانآ  هب  دوب ، نایاورنامرف  شکـشیپ  نانآ  جـنرتسد  هتـسویپو  دـندوب  مجع  ناهاش  متـس  ریز  رد  يزارد  ناـیلاس 

زا یکی  هب  طقف  ماما  .دندرک  لابقتـسا  ترـضح  نآ  زا  رمن » و« ِبْلغَت »  » ياه هلیبق  دیـسر  هریزجلا  هب  یتقو  هار  همادا  رد  مالـسلا ) هیلع  )
هزاجا سیق  دیزی  مان  هب  دوخ  ناهدنامرف 
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رانک ردو  دیسر  هقر »   » نیمزرس هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما سپس  .دوب  لیابق  نآ  لها  زا  يو  اریز  دنک ، هدافتسا  نانآ  بآو  اذغ  زا  هک  داد 
دیـسر ترـضح  نآ  روضح  هب  دـش  هاگآ  ماما  دورو  زا  نوچو  درک  یم  یگدـنز  دوخ  هعموص  رد  یبهار  اجنآ  رد  .دـمآ  دورف  تارف 

امـش يارب  ات  ما  هدروآ  ار  نآ  نمو  دـنا  هتـشون  حیـسم  نارای  ار  نآ  هک  هدیـسر  ام  تسد  هب  ناردـپ  زا  تثارو  هب  يا  هفیحـص  : تفگو
تسا هتشونو  هدرک  رّدقم  هتشذگ  رد  هک  ییادخ  نابرهم ; هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  درک : تئارق  اریز  حرش  هب  ار  نآ  سپـس  .مناوخب 

دنک یم  تیاده  ادخ  هار  هبو  دزومآ  یم  تمکحو  باتک  ار  نانآ  هک  دزیگنا  یم  ربار  يربمایپ  هدـناوخان  سرد  ینامدرم  نایمرد  هک 
دنتـسه ادخ  نارگـشیاتس  وا  ناوریپ  .دشخب  یم  هکلب  دنک  یمن  تازاجم  يدب  اب  ار  يدبو  دهد  یم  رـس  ار  دیحوت  يادـن  اهرازاب  ردو 

وا ادخ  .تسا  ناور  ریبکتو  لیلهت  نتفگ  هب  نانآ  نابز  .دنیوگ  یم  انث  ار  ادخ  ندمآ  دورفو  نتفر  الاب  ره  ردو  يدـنلب  هطقن  ره  رد  هک 
یم دـّحتم  هبترم  ود  یلو  دـنوش  یم  هتـسد  ود  يو  تّما  دریگب ، ار  ربماـیپ )  ) وا ادـخ  هـک  هاـگ  نآ  .دـنادرگ  یم  زوریپ  نانمـشد  رب  ار 

يدرف وا  .درذگ  یم  تارف  نیا  لحاس  زا  وا  تّما  زا  يدرم  .دنوش  یم  هتـسد  ود  زاب  یلو  دـننام  یم  تلاح  نیمه  هب  یتّدـمو  دـندرگ 
ایند .دریذـپ  یمن  ترجاو  هوشر  يرواد  رما  ردو  دـنک  یم  تواضق  قح  هب  دراد ; یم  زاب  اهیدـب  زاو  دـنک  یم  رما  اهیکین  هب  هک  تسا 

هک يرتسکاخ  زا  وا  رظن  رد 

--------------------------

، مکحلا اب ب  هغالبلا ، جهن   . 1
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ص 203. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 144 ; نیّفص ، هعقو  راصتخاب ; هرامش 36

هحفص 551 -------------------------- 

دسرت یم  ادخ  زا  یناهنپ  رد.تسا  رتاراوگ  هنـشت  درف  يارب  بآ  ندیـشون  زا  وا  يارب  گرمو  رتشزرا  یب  دریگ  رارق  داب  دنت  ریـسم  رد 
نآ هقطنم  نیا  لها  زا  سکره  .دسرت  یمن  ناگدننک  شنزرس  شنزرس  زا  ادخ  رما  يارجا  رد  .دزرو  یم  صالخا  وا  هب  راکـشآ  ردو 

يرای ار  واو  دنک  كرد  ار  حلاص  هدـنب  نیا  سک  رهو  تسا  تشهبو  نم  ياضر  وا  شاداپ  دروآ ، نامیا  وا  هبو  دـنک  كرد  ار  ربمایپ 
رد الاح  زا  نم  دوزفا : دش  غراف  هفیحـص  نآ  ندناوخ  زا  بهار  یتقو  ....تسا  تداهـش  وا  هار  رد  لتق  دوش  هتـشک  وا  هار  ردو  دناسر 

تلاح نیا  هدـهاشم  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـسرب  زین  نم  هب  دیـسر  امـش  هب  هچنآ  اـت  موش  یمن  ادـج  امـش  زاو  متـسه  امـش  تمدـخ 
.دومرف دای  ناراکوکین  ياهباتک  رد  ارم  هک  ار  ادـخ  شیاتـس.دادن  رارق  ناگدـش  شومارف  زا  ارم  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : دومرفو تسیرگ 

وا هزانج  رب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دیسر  تداهش  هب  نیّفـص  هعقو  رد  ات  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باکر  رد  هتـسویپ  ماگنه  نآ  زا  بهار 
بلط وا  يارب  ًارارک  سپ  نآ  زا  و  تسام .) نادـناخ  زا  درم  نیا  «)= ِْتیَْبلا لـْهَأ  اـّنِم  اذـه  :» دومرفو درپس  كاـخ  هب  ار  واو  درازگ  زاـمن 

هّقر نیمزرس  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما ( 1) .درک یم  شزرمآ 

هّقر نیمزرس  هناور  سیق  نب  لقعم  یهدنامرف  هب  ار  نازابرس  زا  رفن  رازه  هس  نئادم  رهش  زا  دوخ  تکرح  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
دیآ دورف  هّقر  ردو  دریگ  شیپ  رد  ار  نیبیصن  سپسو  لصوم  هار  هک  داد  روتسد  وا  هبو  ( 2) درک
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تیبثت قیرط ، نآ  زا  هورگ  نیا  مازعا  زا  فدـه  ایوگ  .دـش  هّقر  مزاع  رگید  قیرط  زا  دوخ  زین  ماما  .دـنک  تاـقالم  ماـما  اـب  اـجنآ  ردو 
نآ مدرم  هب  دوخ  ریـسم  ردو  دـنکن  دربن  يدـحا  اب  هک  داد  روتـسد  اهورین  هدـنامرف  هب  اذـلو  دوب  هقطنم  نیا  رد  مکاـح  ماـظن  تیعقوم 

ار ریسم  نیاو  دشخبب  شمارآو  دیما  قطانم 

--------------------------

.205 صص 206 _  ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 147 صص 148 _  نیّفص ، هعقو   . 1

ص 237. ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 144 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هحفص 552 -------------------------- 

هدـیرفآ تحارتسا  يارب  ار  بش  ادـخ  اریز  ) دزادرپب تحارتسا  هب  ار  بش  زا  تسخن  همینو  زور  همینو  دـنک  یط  رـصعو  حبـص  ماگنه 
یط دوب  هدومرف  ماما  هک  يا  هویـش  هب  ار  ریـسم  هاپـس  هدـنامرف  .دـشخب  ینمیاو  یتحار  اهبکرمو  تسد  ریز  نایهاپـسو  دوخ  هبو  تسا )

نیمزرس زا  هیواعم  هب  يا  همان  لاسرا  ( 1) .دوب هدش  نیمزرس  نآ  دراو  وا  زا  شیپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دش  هّقر  دراو  یماگنهو  درک 
هّقر

ماما .دـنک  مامت  وا  رب  ار  تّجح  ًاددـجمو  دراـگنب  هیواـعم  هب  يا  هماـن  ترـضح  نآ  هک  دـندید  تحلـصم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ناراـی 
دنپ هک  تسناد  یم  دنچره  دوش ، فرط  رب  يزیرنوخ  نودـب  هیواعم  يرگیغای  هک  دوب  دـنم  هقالع  اریز  (، 2) تفریذپ ار  نانآ  داهنشیپ 

دیدهت ار  ترضح  نآ  خساپ ، رد  دیسر ، هیواعم  هب  ( مالسلا هیلع   ) ماما همان  یتقو.تسین  شخبدوس  نادنچ  تردق  ناگتفیش  رب  زردناو 
زا روبع  .درک  رداص  نیّفص  يوس  هب  ار  هقر  زا  تکرح  نامرفو  دش  رتراوتسا  دوخ  میمـصت  رد  ماما   ، تهج نیا  زا  ( 3) .درک گنج  هب 

یلپ ندز  اب  تارف 

ضرع زا  روبع  ماما  لکشم 
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هک تساوخ  هّقر  مدرم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوبن  ریذپ  ناکما  اهقروز  اهیتشک و  نداد  دنویپ  ای  لپ  ندز  نودـب  هک  دوب  تارف  میظع 
هیلع  ) یلع هـب  تبـسن  قارع ، مدرم  فـالخ  رب  يزرم ، رهـش  نـیا  مدرم  یلو  .دـنزاس  مـهارف  ار  تارف  زا  شنایهاپـسو  وا  روـبع  هلیـسو 

میمـصتو دادن  ناشن  یـشنکاو  نانآ  عانتما  لباقم  رد  تردـق ، نیع  رد  ماما ، .دـندرک  يراددوخ  لپ  ندز  زاو  دـندوب  رهم  یب  ( مالـسلا
.دنک روبع  تشاد  دوجو  دجسم ) نزو  رب  « ) ِجْبنَم  » مان هب  يرود  هطقن  رد  هک  یلپ  يور  زا  دوخ  هاپس  اب  هک  تفرگ 

--------------------------

ص 208. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 148 ; نیّفص ، هعقو   . 1

جردنم ( 210 صص 211 _ (ج3 ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـشو  ص 150 )  ) نیّفـص هعقو  رد  هیواعم  خـساپو  ماما  همان  نتم   . 2
.تسا

جردنم ( 210 صص 211 _ (ج3 ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـشو  ص 150 )  ) نیّفـص هعقو  رد  هیواعم  خـساپو  ماما  همان  نتم   . 3
.تسا

هحفص 553 -------------------------- 

هب هقر  یلاها  .درک  دـیدهت  دـندوب  هدـش  نّصحتم  نآ  رد  هک  يا  هعلق  بیرخت  هب  ار  نانآو  دروآ  رب  دایرف  رتشا  کـلام  ماـگنه  نیا  رد 
مالعا لپ  بصن  رب  ار  دوخ  یگدامآ  ًاروف  اذل  .دنک  یم  لمع  ًاعطق  دـیوگب  ینخـس  رگا  هک  تسا  یـسک  کلام  هک  دـنتفگ  رگیدـکی 
كرت ار  هقطنم  نآ  هک  يرفن  نیرخآو  دـندرک  روبع  نآ  زا  ناشیاه  هلومحم  هارمه  هب  وا  ماـظن  هداـیپو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـماو دـندرک 

ماش یضارا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ( 1) .دوب رتشا  کلام  دوخ  تفگ 

ره اب  هلباقم  ياربو  داهن  ماش  نیمزرس  رد  مدقو  تشاذگ  رس  تشپ  ار  قارع  نیمزرس  تارف ،  اروبع ز  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما
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هک یتیفیک  نامه  اب  ار  یناه  نب  حیرشو  رصن  نب  دایز  ياهمان  هب  دوخ  دنمورین  هدنامرف  ود  هیواعم ، ياهتنطیـشو  یلامتحا  شروی  عون 
اب موّرلا » روس   » مان هب  يا  هطقن  رد  ود  نآ  .تشاد  لیـسگ  هیواعم  هاپـس  يوس  هب  رکـشل ، همدـقم  ناونع  هب  دـندوب ، هدـمآ  رد  هفوک  هب 

ماما عیطم  ار  نمـشد  هاپـس  هدنامرف  تملاسم  قیرط  زا  هک  دندیـشوکو  دندش  ور  هب  ور  روعألا  وبا  یهدـنامرف  هب  هیواعم  هاپـس  همدـقم 
هب یفعج  ناهمج  نب  ثراح  مان  هب  يریـسلا  عیرـس  کیپ  هلیـسو  هب  يا  همان  هدنامرف  ود  رهو  دیـشخبن  رمث  نانآ  شـشوک  اّما  دـنزاس ،

ًاروف همان ، ندـناوخ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 2) .دندش ترضح  نآ  نامرف  راتـساوخ  عقو  ام  حرـش  زا  سپو  دنتـشون  ماما  روضح 
رب ار  هورگ  ود  ره  یتسرپرسو  ناسرب  نانآ  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچره  .دنا  هتشون  نانچو  نینچ  حیرشو  دایز  تفگو : تساوخ  ار  کلام 

.دننک دربن  هب  زاغآ  اهنآ  هکنیا  رگم  نکم ، زاغآ  دربن  هب  يا  هدینـشن  ار  شنانخـسو  يا  هدرکن  تاقالم  ار  نمـشد  ات  یلو  ریگب ، هدهع 
هیام نمشد  هب  وت  بضغو  مشخ 

--------------------------

ص ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 211  _ 213 صص ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ; 151 _ 154 صص نیّفص ، هعقو   . 1
ص 144. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 238

صص ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 211 صص 213 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 154_151 ; نیّفص ، هعقو   . 2
ص 144. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 238

هحفص 554 -------------------------- 

هب ار  دایز  داد : روتسد  سپس.ینک  مامت  ناشیا  رب  ار  تّجحو  يونشب  ار  نانآ  نخـس  ًارارک  هکنیا  رگم  دشابن ، گنج  رد  وت  یتسدشیپ 
ار حیرشو  تسار  حانج  یهدنامرف 
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رب ددص  رد  هک  دننک  رّوصت  هک  شاب  نمـشد  هب  کیدزن  نانچنآ  هن  .ریگب  رارق  هاپـس  بلق  رد  دوخو  رامگب  پچ  حانج  یهدـنامرف  هب 
نم ات  شاب  اجنآ  رد  هویـش  نیا  ربو  .یـسرت  یم  نمـشد  زا  هک  دوش  نامگ  هک  شاب  رود  دایز  نانآ  زا  هنو  یتسه  دربن  شتآ  نتخورفا 

; ُدَْعب اّمَأ  : » درک فیـصوت  نینچ  ار  رتشاو  تشون  نینچ  دوخ  هدـنامرف  ود  همان  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگ  نآ  ( 1) .مسرب وت  هب 
ُمَزْحَأ َو ال ِْهَیلِإ  ُعارْسِإلا  اَم  ْنَع  ُهُؤُْطب  ُهُطاقِـسال َو ال  ُهُقْهَر َو  ُفاُخی  ْنَّمِم ال  ُهَّنِإَف  ُهَْرمَأ  اعیِطَأ  َُهل َو  اعَمْـساَف  ًاِکلام  امُْکیَلَع  ُتْرَّمَأ  ْدَق  یِّنِإَف 

َءاش نِإ  ْمِْهَیلِإ  ُرِّذَُعی  ْمُهوُعْدَـیَف َو  ْمُهاْقلَی  یّتَح  لاتِِقب  َمْوَْقلا  َأَدـْبَی  ّالَأ  امُُکتْرَمَأ  يِذـّلا  ِْلثِِمب  ُُهتْرَمَأ  ْدَـق  ُلَْثمَأ َو  ُْهنَع  ُءُطبلا  ام  َیلِإ  ُهُعارِْـسا 
اریز دییامن ، تعاطا  ار  وا  نامرفو  دینک  شوگ  ار  وا  نخس  مداد .  کلام  هب  ار  لک  یهدنامرف  نم  هک  دننادب  هدنامرف  ود  ره  ( 2 «.) ُهّللا

، يرابدرب دروم  رد  ای  دهد  ناشن  يدنک  باتـش ، دروم  رد  هک  تسین  یـسکو  میـسرتب  وا  شزغلو  یلقع  کبـس  زا  هک  تسین  یـسکوا 
ار نانآ  هکنیا  رگم  دزیخنرب  دربن  هب  نمشد  اب  زگره  هک  مداد ، نامرف  مدوب  هداد  نامرف  نآ  هب  ار  امـش  هک  هچنآ  هب  ار  وا  .دوش  هدزباتش 
ور مه  اب  هاپـس  ود  ره  عیالط  اجنآ  رد  هک  يا  هطقن  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  کلام  .دیامن  مامت  نانآ  رب  ار  تّجحو  دـنک  توعد  قح  هب 
وبا هیحان  زا  تقو  رهو  داد  یمن  تروص  يراک  هاپـس ، زا  عافد  زج  سپ ، نآ  زاو.درک  مظنم  ار  هاپـس  عضوودناسر  دـندوب  هدـش  ور  هب 

يا هلمح  یماش ، هدنامرف  روعألا ،
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هب نمشد  هاپس  هدنامرف  هلیسو  هب  یتح  کلام  هکنآ  تفگش  .تخادرپ  یم  نآ  عفد  هب  داد  یم  خر 

--------------------------

صص ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 211 صص 213 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 154_151 ; نیّفص ، هعقو   . 1
ص 144. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 238

صص ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 211 صص 213 _ ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 154_151 ; نیّفص ، هعقو   . 2
ص 144. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 238

هحفص 555 -------------------------- 

يزیرنوخ هیامو  دـنزادرپب  دربن  هب  مه  اـب  اـت  دـهن  نادـیم  هب  ماـگ  ًاصخـش  دوخ  تسا  دربن  ناـهاوخ  رگا  هک  داتـسرف  یم  ماـیپ  هیواـعم 
کی ردو  درک  ینیشن  بقع  تعرس  هب  هیواعم  هاپس  اهبش ، زا  یکی  همین  رد  هکنیا  ات  .درک  یمن  تباجا  زگره  وا  یلو  ددرگن ، نارگید 

هب هیواعم  تکرح  ( 1) .تسب مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  نارادولج  يور  هب  ار  بآو  دـمآ  دورف  تارف  هعیرـش  رانک  رد  عیـسو  نیمزرس 
نیّفص يوس 

روبع نآ  زا  شهوبنا  هاپـسو  دوخو  تسب  تارف  هناخدور  رب  یلپ  هّقر  نیمزرـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دیـسر  شرازگ  هیواـعم  هب 
هب هفوکو  هرـصب  ناروآ  مزر  اب  ار  ماما  تکرحو  تفر  ربنم  رب  دوب ، هدرک  گنهامه  دوخ  اـب  ار  ماـش  مدرم  ًـالبق  هک  هیواـعم ، .دـندرک 

ینارنخـس زا  سپ  .درک  کـیرحتو  قیوشت  دـح  زا  شیب  دوخ  دـنزرفو  ناـج  زا  عاـفدو  تکرح  رب  ار  ناـنآ  دـناسر و  ناـیماش  عـالطا 
هک یناسک  هیلکاب  هیواعم  ماجنارـس  .دنتـساخرب  هیواعم  دـییأت  هب  دـندوب ، هدـید  شزومآ  راک  نیا  يارب  ًالبق  هک  يرگید  دارفا  هیواعم ،

، درک یم  یهدنامرف  ار  نانآ  روعألا  وبا  هک  دوخ ، هاپس  نارادولج  تشپ  ردو  ( 2) درک تکرح  دنتشاد  یمزر  ناوت 
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تارف هب  ماـما  نازابرـس  ندـش  کـیدزن  زا  اـت  درک  رومأـم  ار  نت  رازه  لـهچ  یلقن  هبو  داد  رارق  دوخ  هاـگودرا  ار  اـجنآو  دـمآ  دورف 
نیّفص نیمزرس  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما دورو  ( 3) .دننک يریگولج 

عیالط هبو  دش  نیفص  دراو  نارگ  یهاپس  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تشذگن  يزیچ 

--------------------------

ص 238. ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 154 ; نیّفص ، هعقو   . 1

 ، بهذلا جورم  رد  ) يدوعسم یلو  هدرک ، طبض  رفن  رازه  یـسو  دصکی  ار  هیواعم  نایهاپـس  رامـش  نیّفـص ) هعقو  رد   ) محازم نبا   . 2
( مالسلا هیلع   ) یلع نایهاپس  رامش  نینچمه  .تسا  رازه  جنپو  داتشه  رب  دروم  نیا  رد  قافتا  دروم  لوق  هک  دیوگ  یم  ص 384 ) ج2 ،

.تسا هدوب  رازه  دون  بهذلا  جورم  لقن  هبو  رتشیب  یمک  ای  رازه  دصکی  (ص 157 ) نیفص هعقو  لقن  هب 

.156 _ 157 صص نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 556 -------------------------- 

هک دراذگ  نیّفـص  نیمزرـس  هب  مدـق  یماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تسویپ  درک ، یم  یهدـنامرف  ار  نانآ  رتشا  کلام  هک  دوخ ، هاپس 
هدرک بلس  ماما  نایهاپس  زاار  تارف  بآ  هب  یسرتسد  ناکماو  هتخاس  رقتسم  ار  یمیظع  رکـشل  تارف  بآو  وا  نازابرـس  نایم  نمـشد 

اب ار  بآ  ریـسم  هیواعم  هاپـس  همدقم  هدنامرف  روعألا  وباو  دوب  شهاک  هب  ور  ماما  هاپـس  بآ  ریاخذ  دیوگ : یم  فوع  نب  هّللا  دبع  .دوب 
هداد رارق  ناشوپ  هرزو  ناراد  هزین  ار  نانآ  فارطاو  هتخاس  رقتسم  نانآ  ولج  رد  ار  نازادنا  ریتو  دوب  هدرک  دودسم  ماظن  هدایپو  هراوس 

( مالسلا هیلع   ) ماما يرابدرب  ( 1) .دندروآ وا  تمدخ  هب  تیاکشو  دروآ  راشف  ماما  هاپس  رب  شطع  ماجنارس  .دوب 

.دنک یم  رداص  هلمح  نامرفو  دهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  لّمحت  تردق  یعضو  نینچ  رد  يداع  هدنامرف  ره 
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زا یکی  دهد ، هلصیف  يزیرنوخ  نودب  ار  هلئـسم  ناکما  تروص  رد  هک  دوب  نیا  شفده  تسخن  زور  زا  هک  مالـسلا ، ) هیلع   ) ماما یلو 
هب ام  دیوگب : وا  هبو  دورب  هیواعم  يوس  هب  ریفـس  ناونع  هب  هک  تفگو  تساوخ  ار  ( 2) ناحوص نب  هعصعص  مان  هب  دوخ  رادزار  نارای 
زا شیپو  يدـمآ  نوریب  ماش  زا  تردـق  مامت  اـب  وت  .مینک  زاـغآ  ار  دربن  تّجح  ماـمتا  زا  شیپ  میرادـن  شوخو  میا  هدـمآ  هقطنم  نیا 

هویـش هچ  نیا  .يونـشب  ار  ام  لیالد  وت  ات  يرادرب  دربن  زا  تسد  هک  تسا  نیاام  رظن  .يدرک  زاـغآ  ار  دربن  وت  مینک ، دربن  وت  اـب  هکنآ 
هب عضو  هک  يراد  تسود  رگاو  .یشیدنیب  ام  رظن  رد  ات  نک  فرطرب  ار  عناوم  يا ؟ هتفرگ  ار  بآو  ام  نایم  هک  تسا  يا  هنادرمناوجان 

.میرادن ینخس  زین  ام  دریگب ، هرهب  نآ  زا  زوریپ  هورگ  ماجنارسو  دنگنجب  مه  اب  بآ  رس  رب  دارفاو  دنامب  لاح  نیمه 

--------------------------

ص ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 145 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 239 ; ، 5 ءزج ج3 ، يربط ، خیرات  ص 94 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1
.187

ج3، يربط ، خیرات  ص  ص 94 ، ج1 ، هسایـسلاو ، همامالا  .درک _  مازعا  ار  ثعـشا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يربطو ، هبیتق  نبا  لـقن  هب   . 2
ص 240. ءزج 5 ،

هحفص 557 -------------------------- 

.درک غالبا  ار  ماما  مایپو  دـش  دراو  تشاد  رارق  رکـشل  بلق  رد  هک  هیواعم  همیخ  هب  مالـسلا ، ) هیلع   ) ماـما ریفـس  ناونع  هب  هعـصعص ، 
ورمع  ، تسایـس ریپ  یلو  .دراپـس  ناج  یگنـشت  زا  ماما  هاپـس  ات  دندوب  تارف  هرـصاحم  همادا  رادفرط  هبْقُع  نب  دـیلو  دـننام  ینالدروک 

ار بآ  تفگ : هیواعم  هب  هّیما ، نادنزرف  فالخرب  صاع ،
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یلعو یشاب  باریـس  وت  هک  تسین  یلمع  راک  نیا  تفگ : یلقن  هب  انبو.شیدنیب  یمزر  لئاسم  رگید  ردو  راذگب  زاب  نایهاپـس  يور  هب 
هار نیا  رد  ای  دنوش  یم  ّطلسم  نآ  رب  ای  ماجنارسو  دنرگن  یم  تارف  بآ  هب  هک  تسا  ینایماظن  وا  رایتخا  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ، هنشت 
نآ رد  هک  تسا  يدرم  نآ  یلع  .دنتـسه  وا  باکر  رد  زاجحو  قارع  مدرمو  تسا  هدنبوک  یعاجـش  یلع  هک  یناد  یم  وت  .دنریم  یم 
رد .متفرگ  یم  نازواجتم  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دـندوب  هارمه  نم  اب  درم  لهچ  رگا  تفگ : تفرگ  رارق  موجه  دروم  همطاـف  هناـخ  هک  زور 
یم نادْـمَه  دـباع  ار  وا  هک  يدرف  تسناد ، یم  دوـخ  يارب  يزوریپ  نیتـسخن  ماـما  هاپـس  يور  هب  هب  ار  بآ  نتـسب  هیواـعم  هک  یلاـح 
نیا هب  قارع  هاپـس  زا  رتدوز  هکنیا  هّللا ، ناحبـس  : تفگو درک  هیواعم  هب  ور  دوب ، ییاناوت  رونخـسو  صاع  ورمع  ناتـسود  زاو  دندیمان 
هدمآ هطقن  نیا  هب  امـش  زا  رتدوز  نانآ  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .دـیدنبب  نانآ  يور  هب  ار  بآ  هک  دوش  یمن  ببـس  دـیا  هدـمآ  هطقن 

یم زاـب  تارف  بآ  زا  تقوم  روط  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دـینک  یم  هک  يراـک  نیرتـگرزب  .دـندرک  یمن  تعناـمم  امـش  زا  دـندوب 
هدرب و نانآ  نایم  رد  هک  دیناد  یمن  ایآ  .دـننک  تازاجم  ار  امـش  تروص  نیمه  هب  نانآ  هک  دیـشاب  رگید  تصرف  هدامآ  یلو  دـیراد ،

راک نیا  اب  وت  هیواعم ، يا  .تسا  متـسو  ملظ  نیتسخن  امـش  راک  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دراد ؟ دوجو  هانگ  یبو  ناوتاـنو  رگراـکو  زینک 
اب گنج  رس  هک  ار  سک  نآو  يدرک  نشورو  انیب  ار  لد  ودو  وسرت  دارفا  تشز ،
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رب داد ، یم  جرخ  هب  يرابدربو  ملح  داقتنا  لباقم  رد  هک  عقاوم  زا  يرایـسب  فـالخ  رب  هیواـعم ، ( 1) .يدرک يرج  دوخ  رب  تشادـن  وت 
دنزرف .درک  تیاکش  صاع  ورمع  هب  وا  تسد  زاو  دز  بیهن  نادْمَه  دهاز 

--------------------------

ج3، يربط ، خیرات  ص 188 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 94 ; ج1 ، هسایـسلاو ، همامإلا  توافت : یمک  اب  ص 160 ; نیّفـص ، هعقو   . 1
ص 240. ءزج 5 ،

هحفص 558 -------------------------- 

ار هیواعم  هاپـس  قفا  هک  وا  دوب و  هدرک  ور  دـهاز  نیا  هب  تداعـس  یلو  .درک  يدـنت  وا  رب  تشاد  وا  اب  هک  یتسود  تهج  هب  زین ، صاع 
عناوم نتسکشو  هلمح  نامرف  رودص  .دش  قحلم  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  هب  بش  لد  رد  دید  یم  کیرات  رایسب 

يوس هب  نوـچ  .دوـب  هتفرگ  ارف  هودـناو  مغ  زا  يا  هلاـه  ار  ماـماو  درک  یم  دـیدهتار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نازابرـس  شطعو ، یبآ  یب 
اَنِیفَو ِتارُْفلا ***  َءام  ُموَْقلا  اَنُعَنْمَیَأ  دیوگ : یم  نینچ  يا  هدیصق  نمـض  رد  هک  دینـش  ار  يزابرـس  دایرف  دمآ  جِحْذَم  هلیبق  ياهمچرپ 
ماما سپـس  میتسه ؟ هرزو  هزین  هب  زهجم  ام  هک  یلاـح  رد  دراد ، یم  زاـب  تارف  بآ  زا  ار  اـم  ماـش  موق  اـیآ  ( 1) ُفجُْحلا اَنِیف  ُحاـمِّرلا َو 

یم يراعـشا  دوخ  هلیبق  هدنامرف  سیق  نب  ثعـشا  همیخ  رانک  رد  يزابرـس  هک  دـیدو  تفر  هدـْنِک  هلیبق  مچرپ  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع  )
ِءاـم ْنِم  ُبَرْـشَنَف  ٌتُّنَعَت  ِسوُفُّنِلل  اـهِیف  ِتوَْملا  َنِم  ًَهبْرَک ***  َموَْـیلا  ُثَعْـشَألا  ُّلُِـجی  َْمل  ِْنَئل  تسا : نیا  نآ  تسخن  تیب  ود  هک  دـناوخ 

رب تـّیذاو  رازآ  رد  هـتفر  ورف  ياـهناسنا  زا  ار  گرم  هودـنا  ثعـشا  زورما  رگا  ( 2) ُاُوتِّوَمَف اُوناک  ُْلبَق  ًاسانُأ  اـْنبَهَف  ِهِْفیَِـسب ***  ِتارُْفلا 
وا ریشمش  اب  ام  دزاسن  فرط 
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.دنریم یم  دـنراد  نونکاو  دـندوب  ًالبق  هک  يراذـگب ، ام  رایتخا  رد  ار  يدارفا  نینچ  ثعـشا  يا  هک  رتهب  هچ.میـشون  یم  تارف  بآ  زا 
ناهگان .دمآ  همیخ  هب  دندناوخ ، یم  دوخ  هاگودرا  رد  دنلب  يادـص  اب  هک  زابرـس ، ود  نیا  راعـشا  ندینـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

یتسه ام  نایم  رد  وت  هک  یلاح  رد  دنزاس ، مورحم  تارف  بآ  زا  ار  ام  ماش  مدرم  هک  تسا  حیحص  ایآ  : تفگو دیسر  ثعشا 

--------------------------

.164 صص 166 _  نیّفص ، هعقو  ص 385 ; ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1

.164 صص 166 _  نیّفص ، هعقو  ص 385 ; ج2 ، بهذلا ، جورم   . 2

هحفص 559 -------------------------- 

هک هدب  نامرف  رتشا  هبو  میریمب ، هار  نیا  رد  ای  مینک  زاب  ار  تارف  هار  ای  دنگوس ، ادخ  هب  هک  هدـب ،  هزاجا  تسام !؟ اب  ام  ياهریـشمشو 
دوخ يورین  اب  رتشا  هک  ار  يا  هطقن  هاگ  نآ  .تسامـش  اب  رایتخا  : دومرف ماما  .دتـسیاب  یهد  یم  روتـسد  اجک  ره  رد  دوخ  نازابرـس  اـب 

جّیهمو نیشتآ  نانچ  هبطخ  نیاو  دناوخ  یهاتوک  هبطخ  دوخ  نایرکـشل  هوبنا  نایم  رد  سپـسو  درک  نّیعم  دریگب  عضوم  اجنآ  رد  دیاب 
هبطخ نآ  .دنروآ  رد  دوخ  فّرـصت  هب  ار  هعیرـشو  دننز  رانک  هب  ار  هیواعم  رکـشل  دنتـسناوت  اسآ  قرب  هلمح  کی  اب  ماما  هاپـس  هک  دوب 

ِیف ُتوَْملاَـف  .ِءاـْملا  َنِم  اْوَوَْرت  ِءامِّدـلا  َنِم  فوـُیُّسلا  اوُّوَر  ْوَأ  هَّلَحَم  ِریِخْأـت  هَّلَذَـم َو  یلَع  اوُِّرقَاَـف  َلاـتِْقلا  ُمُکوُمَعْطَتْـسا  ِدَـق  : » تسا نینچ 
َضارْغَأ ْمُهَروُُحن  اُولَعَج  یّتَح  َرَبَْخلا  ُمِْهیَلَع  َسَّمَعَو  ِهاوُغلا  َنِم  ًهُمل  َداق  َهَیِواعُم  َّنِإ  َوالَأ.َنیرِهاق  ْمُِکتوَم  ِیف  ُهایَْحلا  َنیِروُهْقَم َو  ْمُِکتاـیَح 

ود رس  رب  نونکا  .تسا  هدرک  توعد  راکیپ  هب  ار  امش  امش ) رب  بآ  نتسب  ) لمع نیا  اب  هیواعم  هاپس  ( 1 «.) ِهَِّینَْملا
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گرم .دیوش  باریس  بآ  زا  دوخ  ات  دینک  باریـس  نانآ )  ) نوخ زا  ار  اهریـشمش  ای  دینیـشنب ، دوخ  ياج  رد  ّتلذ  هب  ای  دیتسه : یهار 
ناهارمگو ناربخ  یب  زا  یهورگ  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ  .نات  هنادنمزوریپ  گرم  رد  یگدنزو  تسامش  ِتسکش  اب  مأوت  ِیگدنز  رد 
اهریـشمشو اهریت  جامآ  ار  دوخ  ياهندرگ  هناهاگآان )  ) ات تسا  هدرک  ناـهنپ  ناـنآ  زا  ریوزت  هدرپ  ریز  رد  ار  قحو  هدروآ  هارمه  هب  ار 

وا اب  ام  داعیم  گرم ، ای  دهاوخ  یم  بآ  سکره  تفگو : داد  رد  ادن  دوخ  رما  تحت  نازابرـس  نایم  رد  بش  نامه  رد  ثعـشا  .دـننک 
هدزاود هک  دش  ببس  رگید ، فرط  زا  نازابرس  كّرحم  راعشاو  ماما  جّیهم  هبطخو  فرط  کی  زا  شطع  راشف  ( 2) .تسا حبص  ماگنه 

، شدنمورین ماظن  هراوس  گنه  اب  رتشاو  دوخ  میظع  گنه  اب  ثعشا  .دننک  مالعا  تارف  هعیرشریخست  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رفن  رازه 
يور رد  ور 

--------------------------

ص 244. ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هبطخ 51 ; هغالبلا ، جهن   . 1

ص 94. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  ص 166 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 560 -------------------------- 

دوخ هار  شیپ  زا  دـندوب ، نانآ  ربارب  ود  تردـق  رظن  زا  هک  ار ،  عنام  نایرکـشل  اسآ  قرب  هلمح  کـی  اـبو  دـنتفرگ  رارق  نمـشد  هاـپس 
هب رفن  جـنپو  رتـشا  تسد  هب  رفن  تفه  هلمح  نیا  رد  .تفر  ورف  تارف  بآ  رد  ماـظن  هراوـس  ياهبـسا  مُس  هک  يا  هنوـگ  هب  دنتـشادرب ،

شنارایو ترضح  نآ  رایتخا  رد  تارف  میظع  دور  دوخ و  قرو  مالسلا ) هیلع   ) ماما عفن  هب  گنج  هحفصو  دندش  هتشک  ثعـشا  تسد 
ینک یم  رکف  هچ  : تفگو درک  هیواعم  هب  ور  صاع  ورمع  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  .تفرگ  رارق 
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هیلع  ) ماـما یمالـسا  قـالخاو  یحور  تمظعو  تحامـس  زا  هک  هیواـعم ، ددـنبب ؟ وـت  يور  هب  ار  بآو  دـنک  لـثم  هب  هلباـقم  یلع  رگا 
مینیبب نونکا  ( 1) .تسا هدـمآ  يرگید  فدـه  يارب  وا  هچ  ددـنبن ، ام  يور  هب  ار  بآ  وا  هک  منک  یم  رکف  تفگ : دوب ، هاگآ  مالـسلا )

تردق جوا  رد  لوصا  هب  دّهعت  .تسا  هدوب  هچ  نایفس  وبا  دنزرف  هنادرمناوجان  لمع  لباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما شنکاو 

زا يریگ  هرهب  ناکماو  دیسر  هجیتن  هبو  تفرگ  تروص  یصاخ  یماظن  کیتکات  اب  تارف  هعیرـش  فّرـصت  يارب  ماما  نازابرـس  موجه 
عفترم يا  هطقن  ردو  دندش  هدنار  تارف  هیحان  زا  هیواعم  نازابرسو  دمآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نازابرـس  رایتخا  رد  تسبرد  تارف  رهن 
نایاپ هب  نانآ  بآ  ریاخذ  يدوز  هبو  دوبن  ریذپ  ناکما  یعاضوا  نینچ  رد  نایماش  يارب  یگدـنز  همادا  .دـنتفرگ  رارق  هایگو  بآ  یبو 

نینچ دوخ  رد  یلو  دنیامن ; ریخست  ًاددجم  ار  هعیرـشو  دننک  هلمح  _ 1 دننیزگرب : ار  حرط  هس  زا  یکی  هک  دندوب  راچان  دیـسر و  یم 
.دنهد رارق  دوخ  ناتسروگ  ار  نیّفصو  دنشونب  گرم  ماج  یگنشت  زا  .دندید 2 _ یمن  ار  یتردقو  تماهش 

--------------------------

.386 صص 387 _ ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1

هحفص 561 -------------------------- 

ماش هاپـس  نارـس  رد  یتشحو  نادنچ  تارف  فّرـصت  همه ، نیا  اب  یلو ، .دنوش  هدنکارپ  نآ  یحاونو  ماش  ردو  دـنراذگب  رارف  هب  اپ  _ 3
، دنتشاد یقالخا  لوصاو  مالسا  هب  وا  دّهعتو  يدرمناوجو  تحامسو  ماما  زا  هک  یتخانش  ببـس  هب  اریز.درواین  دیدپ  هیواعم  صخألاب 

ياهـشزراو یقالخا  لوصا  هب  مازتلا  .دناد  یمن  هلیـسو  رگ  هیجوت  ار  فدهو  عرف  يادف  ار  لصا  ترـضح  نآ  زگره  هک  دنتـسناد  یم 
همشچرس یتمارک  اب  ناسنا  ره  یتوکلم  حور  زا  یناسنا ، يالاو 
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رد ناسنا  اب  ناسنا  هطبار  هب  طوبرم  هکلب  دسانش ، یمن  گنجو  حلصو  تسا  بولطم  طیارـشو ، لاوحا  مامت  رد  لوصا  نیا  .دریگ  یم 
هیلع  ) یلع ياـهمایپو  مالـسا  نایهاپـس  مازعا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  ياـهمایپ  هب  هجوـت  .تـسا  یگدـنز  لوـط 

ار یناسنا  لوصا  دیابن  هاگ  چیه  هکنیا  نآو  تسا  تقیقح  کی  رگناشن  دمآ ، دـهاوخ  اهنآ  زا  یخرب  هک  نیّفـص ، نادـیم  رد  مالـسلا )
زا هیواعم  هاپـس  نارـس  هک  ار  نیا  ّتلع  .دیزرون  تلفغ  قالخا  هب  دّهعت  زا  زین  اهانگنت  نیرت  تخـس  رد  دیاب  هکلب  درک ، فده  يادـف 

تسد هب  صاع ) ورمعو  هیواعم   ) تسایس ریپ  ود  هرکاذم  زا  ناوت  یم  دندوبن ، نارگن  نادنچ  ماما  نایهاپـس  تسد  هب  هعیرـش  فّرـصت 
ات درک  لمع  دوخ  لصفنم  لقع  بیوصت  فالخ  رب  هیواعم  یلو  دوب ، فلاخم  ًالماک  هیواعم  یناسنا  ّدـض  لمع  اب  صاع  ورمع  .دروآ 
ود نیا  ماگنه  نیا  رد  .تسشن  بقع  هب  اهگنسرف  هیواعم  هاپسو  دمآ  رد  ماما  نازابرس  فّرصت  هب  هعیرشو  تشگرب  قرو  هک  يا  هظحل 

ار بآ  نایقارع  رگا  ینک  یم  رکف  هچ  : صاع ورمع  .میوش  یم  روآ  دای  ار  نآ  نومضم  هک  دنتسشن  وگتفگ  هب  تنطیـشو  تسایـس  ریپ 
نانچنآ يزیخ  یم  رب  دربن  هب  نانآ  اب  بآ ، ِهار  ندرک  زاب  يارب  ایآ  یتسب ؟ ناـنآ  يور  هب  ار  بآ  وت  هک  ناـنچمه  دـندنبب ، وت  يور  هب 

؟ ینک یم  رکف  هچ  یلع  هراب  رد  .نک  اهر  ار  هتشذگ  هیواعم : دنتساخرب ؟ دربن  هب  وت  اب  نانآ  هک 

هحفص 562 -------------------------- 

هدماین هعیرـش  ریخـست  يارب  زگره  اریز  .درادـن  اور  وت  هراب  رد  وا  یتشاد  اور  وا  هراب  رد  وت  هک  ار  هچنآ  منک  یم  نامگ  صاع : ورمع 
ینخس هیواعم  ( 1) .تسا
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هب تسا  نکممو  تسا  کـیرات  قـفا  هک  دـش  روآ  داـیو  دورـس  يراعـشا  يو  خـساپ  رد  واو  درک  تحاراـن  ار  تسایـس  ریپ  هک  تفگ 
تـسد هعیرـش  رب  ّطلـست  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماماو دوب  تسرد  ًالماک  ورمع  سدـح  یلو  ( 2) .دـنوش راچد  ریبزو  هحلط  تشونرس 

هب زین  دوخ  نمـشد  نیرتدـب  اب  دربن  لاحر  هک د  درک  تباـث  قیرط  نیازاو  ( 3) تشاذـگ زاب  تارف  بآ  زا  يرادرب  هرهب  رد  ار  نمـشد 
تارف نتخاس  دازآ  زا  سپ  .دناد  یمن  هلیسو  رگ  هیجوت  ار  فده  هیواعم ، فالخ  رب  زگرهو ، تسا  دّهعتم  یقالخا  لوصا 

دوبن دربن  هب  لیام  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یلو  .دندوب  دوخ  ناهدنامرف  نامرف  رظتنم  هتفرگ ، عضوم  یـصاخ  ياه  هلـصاف  رد  هاپـس  ود  ره 
هام ياهزور  نیرخآ  رد  ( 4) .دنک لح  هرکاذـم  قیرط  زا  ار  لکـشم  تساوخ  یم  اه  همان  لاسراو  ناگدـنیامن  مازعا  اب  اهرابو  اهرابو 

یناریا کی  نازمره  .دش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  هانگ  یب  نازمره  لتاق  رمع » نب  هّللا  دیبع   » ناهگان ششو ، یـس  لاس  رخآلا  عیبر 
يوقاچ هبرـض  هب  رمع  هک  هاـگ  نآ  ( 5) .دوـب هتـشاد  ررقم  یغلبم  يو  شاـعم  رارما  ياربو  هتفریذـپ  ار  وا  مالـسا  مود ، هفیلخ  هک  دوـب 

يارب نارومأم  شالتو  دمآ  رد  ياپ  زا  ؤلؤلوبا »  » مان هب  یصخش 

--------------------------

ص 386. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 94 ; ج 1 ، هسایسلاو ، همامإلا   . 1

ص 186. نیّفص ، هعقو   . 2

ص 47. فلسلا ، براجت  ص 242 ; ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 145 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 3

ص 242. ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 387 ، ج2 ، بهذلا ، جورم   . 4

ص 469. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ،  . 5

هحفص 563 -------------------------- 

زا یکی  (، 1) دیسرن هجیتن  هب  لتاق  يریگتسد 
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يارب مالسلا ) هیلع   ) ماما شـشوک  ( 2) .تشک لتاق  ياج  هب  ار  نازمره  یناـسنا ، لوصا  فـالخ  رب  هّللا ، دـیبع  ماـن  هب  هفیلخ  نادـنزرف 
رگا هک  تسب  نامیپ  ادـخ  اب  نامز  ناـمه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـماو دیـسرن  هجیتن  هب  ناـمثع )  ) تقو هفیلخ  طّـسوت  هّللا  دـیبع  صاـصق 

دیـسرت ماما  صاصق  زا  هّللا  دـیبع  ماما ، ندـمآ  راک  يورو  نامثع  لـتق  زا  سپ  ( 3) .دنک ارجا  وا  هراب  رد  ار  ادـخ  مکح  دـبایب  تردـق 
وا هب  نعط  يور  زاو  دش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  نیّفص  ماّیا  رد  هّللا  دیبع  هقباس ، نیا  ربانب  ( 4) .تفگ كرت  ماش  مزع  هب  ار  هنیدمو 

نادـیم رد  ار  وتو  نم  ادـخ  دومرف : ماما  .داد  رارق  نامثع  نوخ  ناـهاوخ  ارمو  نازمره  نوخ  ناـهاوخ  ار  وت  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : تفگ
( *** 6) .دش هتشک  ماما  نازابرس  تسد  هب  هّللا  دیبع  دربن ، مرگامرگ  رد  ًاقاّفتا  ( 5) .دنک یم  عمج  دربن 

--------------------------

ریگتسد ار  وا  دنیوگ  یـضعب  .تسا  فالتخا  ناخّروم  نایم  دمآ  راتفرگ  یتشونرـس  هچ  هب  رمع  نتـشک  زا  دعب  ؤلؤل ، وبا  هکنیا  رد   . 1
جورم  ) تشک دراک  نامه  اـب  ار  دوخ  وا  يدوعـسم ، لوق  هبو  ص 131) يرخف ، خـیرات  ص 184 ; هدیزگرب ، خیرات  ) دنتـشکو دندرک 

ماجنارسو تفاتش  قارع  بناج  هبو  تخیرگ  هنیدم  زا  وا  هعیش  تیاور  هب  دیوگ  یم  ریسلا  بیبح  ّفلؤم  یلو  ص 329) ج2 ، بهذلا ،
(. ص 489 ءزج 4 ، ج1 ، ریسلا ، بیبح  ) تفای تافو  ناشاک  رد 

ص 23. فلسلا ، براجت  ص 583 ; نادلبلا ، حوتف  ص 161 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 2

باسنا «. َکَُقنُع ََّنبِرْـضَأل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ًاموَی  َِکب  ُتْرَفَظ  ِْنَئل  ِهّللاَو  اـمأ  ُقِساـف ، اـی  :» دومرف هّللا  دـیبع  هب  باـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما  . 3
ص61; ج3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 24 ; ج5 ، فارشالا ،
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ص 395. ج2 ، بهذلا ، جورم 

ص 388. ج2 ، بهذلا ، جورم   . 4

ص 186. نیّفص ، هعقو  هرهاق ; عبط  ص 169 ، لاوطلا ، رابخالا   . 5

نانچ ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقنو  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دوخ  نیّفـص  گـنجر  هّللا د  دـیبع  لـتاق  : دـیوگ یم  يدوعـسم   . 6
ج2، بهذلا ، جورم  .دیسر  شیاه  هدور  هب  ریـشمشو  دش  هتفاکـش   ، تشاد رب  رد  هک  ینینهآ  هرز  مامت  هک  تخاس  دراو  وا  رب  یتبرض 

ص 395.

هحفص 565 هحفص 564  -------------------------- 

مهدزناش لصف 

مهدزناش لصف 

اه تّجح  مامتا  نیرخآ 

هیواعم دزن  هب  هدنیامن  هس  مازعا 

، يراصنا یکی  یمالـسا ، تیـصخش  هس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دـش  یم  يرپس  شـشو  یـس  لاس  یناثلا  عیبر  هاـم  ياـهزور  نیرخآ 
تّما هب  نتـسویپو  تعاط  هب  ار  وا  دنورب و  هیواعم  يوس  هب  هک  تفگ  نانآ  هبو  دـیبلط  روضح  هب  ار  یمیمت  یمّوسو  ینادْـمَه  يرگید 

هب هک  دیناد  یم  حالص  ایآ  دش ، تعیب  هدامآ  وا  رگا  : تفگو درک  ماما  هب  ور  یمیمت  درم  .دننک  توعد  یهلا  رما  زا  يوریپو  یمالـسا 
نانآ هب  دراذگ ، یمن  اپ  ریز  ار  لوصا  یطیارـش ، چـیه  رد  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما میهدـب ؟ ار  يا ) هقطنم  تموکح  ًالثم   ) يزایتما وا 

وا رظن  دـینیببو  دـینک  جاـجتحا  وا  ربو  دـیورب  وا  غارـس  هب  نونکا  ینعی : ُُهیْأَر .» اـم  اوُرُْظنا  ِْهیَلَع َو  اوُّجَتْحا  ُهُوقـالَف َو  َنـآلا  ُهوـُْتِئا  :» تفگ
وت زا  ایند  : يراـصنا درف  تفرگ : تروص  ریز  حرـش  هب  هیواـعمو  ناـنآ  ناـیم  ییوگتفگو  دـندش  دراو  هیواـعم  رب  رفن  هس  نآ  تسیچ ؟
تا هداتـسرف  شیپ  لاـمعا  هبو  دـهد  یم  ازج  ترادرک  هب  ار  وت  دـنوادخو  يدرگ  یم  زاـب  رگید  يارـس  يوـس  هبو  دوـش  یم  يرپـس 

مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  نم  .درک  دهاوخ  باسح 
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هب ار  دوخ  ِگرزب  ارچ  : تفگو درک  عطق  ار  يراصنا  نخس  هیواعم  .يزیرب  ار  نانآ  نوخو  ینک  داجیا  یگتسد  ود  تّما  نایم  ادابم  هک 
نخس نیا 

هحفص 566 -------------------------- 

تناـیدو تلیـضف  تهج  زا  مدرم  ِنیرت  هتـسیاش  وا  .تسین  وـت  دـننام  نم  گرزب  ادـخ ; تسا  هتـساریپ  : يراـصنا ینک ؟ یمن  شراـفس 
رسپ تساوخرد  تباجا  هب  ار  وت  يراصنا : یهاوخ ؟ یم  هچو  ییوگ  یم  هچ  : هیواعم .تسا  ربمایپ  اب  يدنواشیوخو  مالسا  رد  تقبـسو 

نامثع نوخ  ماقتنا  تروص  نیا  رد  هیواعم : .تسوت  یماجرف  کین  بجومو  نید  تمالـس  هیام  تباجا  نیا  .منک  یم  توعد  تیومع 
نخـس تساوـخ  یم  ینادـمه  درف  ماـگنه  نیا  رد  .مهد  یمن  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ  هک  نمحر  هب  دـنگوس  هن ، .دـتفا  یم  ریخأـت  هـب 
زگره وت  دوصقم  .دش  مولعم  يراصنا  راتفگ  خساپ  رد  تنانخـس  زا  وت  فده  تفگو : تفرگ  تقبـس  وا  رب  یمیمت  درم  یلو  دیوگب ،

هنامولظم امـش  ياوشیپ  ییوگب  هک  ینک  یمن  ادیپ  نیا  زج  يزیچ  نانآ  فطاوع  بلجو  مدرم  نداد  بیرف  يارب  وت.تسین  ناهنپ  ام  رب 
وت هک  میناد  یم  ام  هک  یلاح  رد  دنا ، هتفگ  خساپ  وت  نخـس  هب  هاگآان  یهورگ  ور ، نیا  زا.دیریگب  ار  وا  نوخ  ماقتنا  دیابو  دش  هتـشک 
هک یناسک  اسب  هچ  .یتشاد  اور  ینآ  راتـساوخ  هک  یماقم  نیمه  ببـس  هب  ار  وا  لتقو  يدرک  ریخأت  لوتقم  هفیلخ  هب  ندرک  کمک  رد 

چیه رد  یلو  یسرب ، دوخ  يوزرآ  هب  هک  يدنموزرآ  هچ  وت  .ددرگ  یم  نانآ  يوزرآ  قّقحت  زا  عنام  ادخ  یلو  دنـشاب  یماقم  ناهاوخ 
یـسر یمن  نآ  هبو  تشاد  یهاوخ  ار  عضو  نیرتدـب  یـسرن  یهاوخ  یم  هک  هچنآ  هب  وت  رگا.تسین  يریخ  وت  ياه  هتـساوخ  زا  کـی 

ندمآ دورف  ّقحتسم  هکنیا  رگم 
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نانخـس .نکم  گـنج  دنتـسه  تموکح  هتـسیاش  هک  یناـسک  اـبو  نک  اـهر  يراد  تسد  رد  هچنآو  زیهرپـب  ادـخ  زا  .يوش  شتآ  رد 
هب ار  دوخ  نافلاخم  هک  دوخ ، هنیرید  شور  فالخربو  دروآ  دیدپ  هیواعم  رد  مشخ  زا  یجوم  مالسلا ) هیلع   ) ماما ناگداتسرف  ِیقطنم 

: تفگو داد  خساپ  دوب  وا  یحور  لداعت  مدع  زا  یکاح  هک  یتنوشخ  اب  راب  نیا  تفگ ، یم  خساپ  یمرن 

هحفص 567 -------------------------- 

زا ار  ام  ایآ  یمیمت : .تسین  مکاح  يزیچ  ریـشمش  زج  امـشو  نم  نایمو  دیوربو  دـیزیخرب  سلجم  زا  وگروزو ! فلج  ياهنیـشن  نابایب 
دنتشگزاب مالسلا ) هیلع   ) ماما يوس  هب  هس  ره  هاگ  نآ  .میروآ  یم  دورف  وت  يوس  هب  ار  ریشمش  يدوز  نیمه  هب  یناسرت ؟ یم  ریـشمش 

ماشو قارع  نایراق  عامتجا  ( 1) .دنتخاس هاگآ  دوخ  تارکاذم  هجیتن  زا  ار  واو 

يدایز هورگ  هجوت  بجوم  وس ، کـی  هب  ناـنآ  لـیامت  هک  يوحن  هب  دـندوب ، یـصاخ  تیعقوم  ياراد  مالـسا  ردـص  رد  نآرق  ناـیراق 
رد دندوب  رفن  رازه  یس  رب  غلاب  هک  ماشو  قارع  ءاّرق  دوبن ، قفاوتو  حلص  هب  يدیما  هک  یطیارش  رد  .دش  یم  تمس  نآ  هب  ناناملـسمزا 

تفر هب  سیقلا ، دبع  نب  رماعو  هبتع  نب  هّللا  دبع  سیق ، نب  همقلع  یناملـس ، هدیبع  دننام  نانآ ، ناگدنیامنو  دندز  ودرا  یـصاخ  هطقن 
؟ یهاوخ یم  هچ  ناگدنیامن : دندرک : هرکاذم  ریز  حرش  هب  وا  ابو  دنتفر  هیواعم  غارس  هب  تسخن  .دنتخادرپ  هاپس  ود  نارس  نایم  دمآو 
: هیواعم تسا ؟ هتـشک  ار  وا  یلع  رگم  ناگدـنیامن : .یلع  زا  هیواعم : یـسک ؟ هچ  زا  : ناگدـنیامن .مهاوخ  یم  ار  نامثع  نوخ  هیواـعم :

هب ار  وا  هیواعم  هک  دندش  روآ  دایو  دندمآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  ناگدنیامن  .تسا  هداد  هانپ  ار  وا  ِنالتاقو  هتشک  وا  يرآ 

--------------------------

1
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ص 146. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 242 ; ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 187 _ 188 صص نیّفص ، هعقو  . 

هحفص 568 -------------------------- 

هب ناگدنیامن  .ما  هتشکن  ار  وا  زگره  نم  .تسوگغورد  راتفگ  نیا  رد  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .دزاس  یم  مهتم  نامثع  لتق 
ار مدرمو  هداد  نامرف  یلو  هدوبن ، نامثع  لتق  رشابم  وا  هیواعم : .دنتفگ  زاب  وا  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما نخسو  دنتشگزاب  هیواعم  يوس 

هفیلخ لتق  رد  ار  دوخ  هلخادم  عون  ره  ًاددجم  هیواعم ، نخـس  زا  یهاگآ  زا  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما .تسا  هدرک  کیرحت  وا  لتق  رب 
نالتاق تسا ، نینچ  رگا  تفگو : درک  حرطم  يرگید  بلطم  ماـما ، هبناـج  همه  بیذـکت  زا  یهاـگآ  زا  سپ  هیواـعم ، .درک  بیذـکت 

دمع هب  نوچ  یلتق ، نینچ  کی  دومرف : خـساپ  رد  ماما  .دراذـگب  زاب  نانآ  يریگتـسد  رد  ار  ام  تسد  ای  دـهد  لیوحت  ام  هب  ار  ناـمثع 
فالتخا هفیلخو  نانآ  نایمو  دـندرک  لیوأت  ار  نآو  دـنتفرگ  لیلد  وا  لتق  زاوج  رب  ار  نآرق  نالتاق  اریز  .تسین  صاصق  ياراد  هدوبن ،

ناگدنیامن یتقو  تسین .) صاصق  ياراد  یلتق  نینچ  لمع ، ندوب  باوصان  ضرف  ربو  ) .دـش هتـشک  تردـق  لاح  رد  هفیلخو  داد  يور 
موکحم ار  دوخ  وا  دـندرک  لقن  هیواعم  يارب  تسا ) لوصا  هلمج  زا  ءاـضق  باـب  رد  دوخ  هک   ) ار ترـضح  نآ  یهقف  لالدتـسا  ماـما ،

يارب دنتـسه  اجنیا  رد  هک  یناسکو  ام  اب  تروشم  نودـب  ار  تفالخ  یلع  ارچ  تفگو : درک  زاغآ  رگید  ياج  زا  ار  نخـس  اذـل  دـید ،
يایوگ نابز  نانآو  دنتسه  راصناو  نارجاهم  وریپ  مدرم  دومرف : خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما درک ؟ بلـس  ام  زا  ار  نآو  دیزگرب  دوخ 

لامک اب  نانآ  .دندالب  رد  قّرفتم  ِناناملسم  رگید 
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تموکح یمالسا  تّما  رب  هک  مهد  یمن  هزاجا  هیواعم  لاثما  هب  زگره  نمو  دندرک  تعیب  نم  اب  تیمیمصو  اضرو  لیم 

هحفص 569 -------------------------- 

نانآ زا  یخرب  هکلب  دندوبن ، هنیدم  رد  یگمه  راصناو  نارجاهم  هیواعم : ( 1) .دنکشب ار  نانآ  ياصعو  دوش  راوس  نانآ  هدرگ  ربو  دنک 
ناهج راطقاو  فارطا  رد  قّرفتم  راصناو  نارجاهم  همه  هب  طوبرم  ماما  شنیزگ  ماما : دشن ؟ تروشم  نانآ  اب  ارچ  .دنتسیز  یم  ماش  رد 

دوخ زا  مالـسا  ردـص  رد  هک  یناـسک  هب  ینعی  تسا ، ناـنآ  زا  یـشخب  هب  طوـبرم  هکلب  .دریذـپ  یمن  تروـص  باـختنا  هنرگو  تسین 
درک ءاّرق  ناگدـنیامن  هب  ور  هاگ  نآ  .دـندرک  تعیب  نم  اب  نانآ  مامتو  دـنا ، هدـش  فورعم  يردـب »  » ناونع هبو  دـنداد  ناشن  يدرمیاپ 

رب ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  نارجاهمو ، راصنا  هکنآ : حیـضوت  .دوشن  امـش  نیدو  ناج  یهابت  هیامو  دهدن  بیرف  ار  امـش  هیواعم  : تفگو
، یعمج طاـبترا  لـئاسو  ندوبن  ببـس  هب  ناـمز ، نآ  ردو  دـندش  قّرفتم  یمالـسا  تاـیالو  رد  یمالـسا  تموکح  ورملق  شرتـسگ  رثا 
، تهج نیا  زا  .تشادن  تموکح  ماظن  ندش  هتـسسگ  مه  زا  زج  يا  هجیتن  نآ  هب  مازتلاو  دوبن  ریذپ  ناکما  نانآ  همه  يارآ  هب  هعجارم 
هک تشادن  تهج  ًالوصا  .دوش  افتکا  دنداد  یم  لیکـشت  ار  هنیدـم  نانکاس  هک  راصناو  نارجاهم  تیرثکا  هب  هکنیا  زج  دوبن  يا  هراچ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هباحـص  رگید  اب  نانآ  دوب  یـسرپ » همه   » ناکما رگاو  ، دشاب ذفان  راصناو  نارجاهم  يأر  اهنت 
هباحص رایتخا  رد  هفیلخ  شنیزگ  دیاب  ّتلع  هچ  هب  .دنتـشادن  یتوافت  دندوب  هدرکن  ترجاهم  یلو  هدروآ  نامیا  وا  هبو  هدید  ار  وا  هک 

رظن زا  تماما ، هلئسم  ًاساسا  دنشاب ؟ هتشادن  رظن  راهظا  ّقح  دروم  نیا  رد  رگید  ناناملسمو  دشاب 
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، دروم نیا  رد  رگا  اذل  .ددرگ  نییعت  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  دوخ  نوچمه  ماما  دیاب  ینعی  دوب ، یصیصنت  هلئسم  کی  مالسلا ،) هیلع  ) ماما
اب فرط  عانقا  يارب  دیوگ  یم  نخس  نویردب »  » ای راصناو  نارجاهم  شنیزگ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما

--------------------------

ِدالِبلا یف  َنیِملْسُْملا  ُدوُهُـش  ْمُه  راْصنَألاَو َو  َنیرِجاهُْملا  ُعَبَت  ُساّنلا  اَمَّنِإ  :» تسا نینچ  دروم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يابیز  ریبعت   . 1
«. ْمُهاصَع ُّقُشَی  ْمُُهبَکْرَی َو  ِهَّمُألا َو  یَلَع  ُمُکْحَی  َهَیِواعُم  َبْرَض  ُعْدَأ  ْنَأ  ُّلِحَتْسَأ  ُتَْسل  ِینوُعَیاب َو  ِیب َو  اوُضَرَف  ْمِهنیِد  ِْرمَأ  ْمِِهتَیالِو َو  یلَع 

ص16. ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 189 ; نیفص ، هعقو 

هحفص 570 -------------------------- 

يارآ زا  رـصع  نآ  رد  ناوت  یمن  زگره  مینک ، یـسررب  شنیزگو  باـختنا  هاگدـید  زا  ار  هلئـسم  هاـگره  .تسا  هدوب  وا  دوـخ  تّجح 
یم لوط  اههامو  دوب  هتسسگ  مه  زا  مدرم  طباور  هک  يرـصع  دروآ ; نایم  هب  نخـس  ناناملـسم  ای  هباحـص  قلطم  ای  راصناو  نارجاهم 

هب مالـسا و  گرزب  ياهتیـصخش  نامیپ  هب  هکنیا  زج  دوبن  يا  هراـچ  تهج ، نیا  زا  .دورب  رگید  هطقن  هب  يا  هطقن  زا  یکیپ  هک  دیـشک 
هدنکارپ تالمح  .دوش  افتکا  نویردب »  » ماما ریبعت 

اهنآ هرامـش  هک   ) يا هدنکارپ  تالمح  نایم  نیا  ردو  دش  يرپس  اهمایپ  لاسراو  ناگدنیامن  مازعا  اب  يدامج  ودو  یناثلا  عیبر  ياههام 
نیا رد  ماشو  قارع  نایراق  اریز  دـش  یمن  رجنم  يزیرنوخو  دربن  هب  زگره  یلو  داد ، یم  خر  ( دـنا هدرک  طبـض  هلمح  جـنپو  داتـشه  ار 

ءادرّدلا وباو  هماما  وبا  ( 1) .دنتخاس یم  ادج  مه  زاار  نانآو  دندرک  یم  تطاسو  نایم 

نامه هیواعم  ؟ ینک یم  دربن  یلعاـب  ارچ  : دـنتفگ نینچ  وا  هبو  دـنتفر  هیواـعم  غارـس  هب  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  یباحـص  ود  نیا 
هک ، ار دوخ  هنیرید  زیواتسد 
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، ماما .دندروآ  ماما  دزن  هب  ار  وا  راتفگ  رفن  ود  رهو  درک  راوخـشن  دوب ، هدینـش  وا  ناتـسودو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  ار  نآ  خساپ  ًارارک 
.تسا هفیلخ  نالتاق  ناهاوخ  هیواعم  هک  درک  رـشتنم  دوخ  نارای  نایم  رد  هکنیا  نآو  داد  يرگید  هویـش  هب  ار  هیواعم  خـساپ  راـب ، نیا 
نوریب دـش ، یمن  هدـید  نانآ  ندـب  زا  يزیچ  ناشنامـشچ  زجو  هتفر  ورف  نهآ  رد  هک  یلاـح  رد  رفن ، رازه  تسیب  زا  زواـجتم  ناـهگان 

دهاش ات  دنتفگ  كرتار  هورگ  ود  ره  هرظنم ، نیا  ندـید  اب  ریپ ، یباحـص  ود  ( 2) .دنا هفیلخ  نالتاق  هک  دندوب  یعّدم  یگمهو  دـندمآ 
هکرعم

--------------------------

.17 _ 18 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 190 ; نیّفص ، هعقو   . 1

.17 _ 18 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 190 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 571 -------------------------- 

دیسر ارف  مشـشو  یـس  لاس  بجر  هام  .دننک  تیامح  نآ  زاو  دنـشوکب  قح  صیخـشت  رد  هک  دوب  هتـسیاش  هک  یلاحرد  دنوشن ، لاتق 
یلع هاپـس  هب  دـندوب ، هدز  ودرا  فوفـص  ود  نایم  هک  نآرق ، نایراق  هک  دیـسرت  یم  نآ  زا  هیواـعم  .دـش  فقوتم  هدـنکارپ  تـالمحو 
هقباس مک  یمالـسا  ياهدربن  خیرات  رد  هک  دیـشیدنا  یگنرین  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياههاگودرا  عضو  ندز  مه  رب  يارب  اذل  .دـندنویپب 

هیواعم فرط  زا  تارف  دنب  بیرخت  هعیاش  ءاقلا  .تسا 

نآرق نایراق  ییامه  درگ  رد  نینچمه  .درک  رییغت  ماما  نایهاپس  عفن  هب  گنج  طیارش  تارف ، هعیرـش  هب  یـسرتسد  هار  ریخـست  زا  سپ 
زا یهورگو  درک  بلج  يو  يوس  هب  ار  یماش  نایراق  زا  يرایـسب  ترـضح  نآ  هدـنبوکو  اـیوگ  قطنم  ماـما ، روضح  رد  ماـشو  قارع 

هشقن ماما ، ذوفن  شرتسگ  میب  زا  هیواعم.دنتفرگ  یفرط  یب  بناج  نانآ 
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نیّفـص تشد  يریزارـس  تمـسق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نازابرـس  هاگودرا  .دهد  رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  گنج  طیارـشات  دیـشیدنا  يا 
يربخ ناهگان  .دندوب  هتـسب  تارف  بآ  رب  هک  دوب  يدنب  تشد ، زا  يا  هقطنم  رد  .تشاد  رارق  يرتدـنلب  تمـسق  رد  هیواعم  هاگودراو 

نایقارع هاگودرا  يوس  هب  ار  بآو  دنک  بیرخت  ار  تارف  دنب  دهاوخ  یم  هیواعم  هک  دش  رـشتنم  ماما  نازابرـس  نایم  رد  نهد  هب  نهد 
دندرک باترپ  ماما  نازابرس  هاگودرا  هب  يریت  داد  روتسد  هنایفخم  هیواعم  هک  دوب  تروص  نیا  هب  ربخ  نیا  راشتنا  هوحن  .دزاس  ریزارس 
تارف دنب  دراد  دصق  هیواعم  هک  منک  یم  شرازگ  نم  ادخ ! هاوخ  ریخ  هدنب  زا  : دوب هتشون  نآ  ردو  تشاد  هارمه  هب  يا  همان  راطخا  هک 

زا یکی  تسد  هب  راطخا  نیا  .دیهدم  تسد  زا  ار  طایتحاو  دیریگب  میمـصت  رتدوز  هچره  .دـنک  قرغ  ار  امـش  همه  ات  دزاس  بیرختار 
ار نآ  تّحص  ًابلاغو  دش  عیاش  هاگودرا  نایم  رد  نایرج  هک  اجنآ  ات  تشگ  تسد  هب  تسد  سپسو  داتفا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نازابرس 

رواب

هحفص 572 -------------------------- 

دنب بناج  هب  تسد ، هب  لیبنزو  لیبو  گنلک  رفن  تسیود  قارع ، مدرم  نتفیرف  يارب  هیواعم  هعیاـش ، نیا  راـشتنا  اـب  ناـمزمه  .دـندرک 
هاپـس نارـس  هب  اذل  دوب ، هاگآ  هیواعم  هلیحو  رکم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دراد  ار  نآ  بیرخت  دصق  هک  دـنک  دومناو  ات  داتـسرف  تارف 
كرت ار  دوخ  هاگیاج  ات  دزاـس ، بوعرم  قیرط  نیا  زا  ار  امـش  دـهاوخ  یم  هکلب.درادـن  ار  دـنب  بیرخت  تردـق  هیواـعم  دومرف : دوخ 

لوغـشم یهورگ  نونکا  مهو  تسا  يّدـج  راک.تسین  نینچ  دـنتفگ : هاپـس  نارـس  .دریگب  رایتخا  رد  ًاددـجم  ار  تارف  هعیرـشو  دـینک 
بآ هک  دنتسه  ییاه  هرفح  ندنک 
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چوک ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : هاپـس  نارـس  .دینکم  تفلاخم  نم  اب  قارع ، مدرم  يا  دومرف : ماما  .دـنزاس  ریزارـس  ام  يوس  هب  ار 
ماما.دندیزگرب دوخ  يارب  ار  يرتدنلب  هطقنو  دنتفگ  كرت  ار  هاگودرا  یگمه  هاگ  نآ  .دینامب  دینامب ، هک  دیلیام  امش  رگا  .مینک  یم 

اب هیواعمو  دش  راکشآ  ماما  راتفگ  قدص  هک  تشذگن  يزیچ  اّما  .تفگ  كرت  ار  هقطنم  ریزگان  هک  دوب  يرفن  نیرخآ  مالسلا ) هیلع  )
تفلاخم ناربج  ( 1) .درب ورف  تریح  رد  ار  یقارع  نازابرسو  درک  لاغشاار  ماما  هاگودرا  اسآ  قرب  یشزیخ 

دیبـلط شزوپ  دوخ  تفلاـخم  زا  سیق  نب  ثعـشا  .درک  شهوکن  ار  ناـنآو  دـیبلط  روضح  هب  ار  فلاـخم  نارـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
هـس ار  هیواعم  هاپـس  دنتـسناوت  دیدش ، يدربن  زا  سپ  رتشا ، کلام  يرای  هب  هاگ  نآ  .درک  دـهاوخ  ناربج  ار  تسکـش  نیا  هک  تفگو 
ههبج عضو  .دـننک  ناربـج  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  تفلاـخم  زا  یـشان  تسکـش  قیرط  نیا  زا  دـنزاس و  رود  یلاغـشا  هقطنم  زا  گنـسرف 

هرهب ّلحمو  تفای  رییغت  ماما  عفن  هب  ًاددجم 

--------------------------

.190 ص 191 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 573 -------------------------- 

داد ناشنار  دوخ  يدرمناوجو  تمارک  مالسلا ) هیلع   ) ماما ماگنه ، نیا  رد  اّما  .داتفا  ترضح  نآ  هاپـس  تسد  هب  تارف  بآ  زا  يرادرب 
یمن لثم  هب  هلباقم  زگره  ام  « )= ٌءاوَس هِیف  ُْمْتنَأ  ُنْحَنَف َو  ِءاملا  َیلِإ  َُّملَه  َکِْعنُِـصب ; َکیفاُکن  ّانِإ ال   » هک داتـسرف  مایپ  هیواعم  يارب  ًاروفو 

ام فده  : دومرفو درک  دوخ  هاپس  هب  ور  هاگ  نآ  میتسه .) ناسکی  ینامـسآ  هدئام  نیا  ربارب  رد  امـشو  ام  هک  بآ  يوس  هب  دییایب.مینک 
هام ات  هدنکارپ  ياه  هلمحو  یعضوم  ياهگنج  ششو  یس  لاس  بجر  هام  زا  سپ  ( 1) .تسا بآ  ریخست  زا  رتالاب 
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یلو .دندرک  یم  يراددوخ  دشکب ، هاپس  يدوبان  هب  ادابم  هک  دایز ، ياه  هتـشک  نداد  زا  نیفرطو  تشاد  همادا  لاس  نامه  هجحلا  يذ 
ْثبِـشو يدع  نب  رجُحو  رتشا  دننام  ار ، دوخ  ناهدنامرف  هام  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تفرگ  تّدش  هجحلا  يذ  هام  رد  دربن  شتآ 
رایتخا رد  هک  ییاهنادرگ  اب  دعس ، نب  سیقو  سیق  نب  لقعمو  ینادمه  دیعسو  رفعج  نب  دایزو  رـضن  نب  دایزو  یـسود  دلاخو  یمیمت 

یم خر  هلمح  ود  زور ، کی  لوط  رد  یهاگ.دیشخرد  یم  همه  زا  شیب  رتشا  ناهدنامرف ، نایم  رد  ( 2  ) .درک یم  نادیم  هناور  دنتشاد 
مارتحا هب  هک  دنتفریذپ  نیفرط  دـش  نایامن  قفا  رد  تفهو  یـس  لاس  مّرحم  هام  لاله  یتقو  .دـندش  یم  هتـشک  يدارفا  نیفرط  زاو  داد 
يرجه متفهو  یس  لاس  ثداوح  ( 3) .دش هدوشگ  ناگدنیامن  مازعا  اب  هرکاذم  باب  ماجنارسو  دنزاس  فقوتم  ار  گنج  مارحلا  مّرحم 

، یگرزب ياهتیـصخش  هام  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  ناگدـنیامن  مازعاو  اهمایپ  لاسرا  هام  تفهو ، یـس  لاس  مارحلا  مّرحم  هاـم 
نیا رد  دیاش  ات  تشاد  لیسگ  هیواعم  دزن  هب  ار  هصْفَح ، نب  دایزو  سیق  نب  دیزی  یْعبِر و  نب  ْثبِشو  متاح  نب  يدَع  دننام 

--------------------------

ص 165. نیّفص ، هعقو   . 1

ص 146. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 243 ; ءزج 5 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

ص 195. نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 574 -------------------------- 

توعد يزیچ  هب  ار  وت  میا  هدمآ  ام  متاح : نب  يدع  هیواعم : اب  نانآ  نانخس  حرش  کنیا  .دنزاس  فرـصنم  دربن  همادا  زا  ار  وا  تصرف 
نیرتلـضاف اب  ار  وت  ام.دشخب  یم  تنایـص  ار  ناناملـسم  ياهنوخو  دـهد  یم  هملک  تدـحو  ام  تّما  هب  نآ  وترپ  رد  دـنوادخ  هک  مینک 

ِنیرتراکوکینو دارفا 
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وت زج  دزن  زابرس  وا  ِتعیب  زا  یسکو  درک  تیادهو  داشرا  ار  نانآ  دنوادخو  دندش  عمج  وا  درِگ  هب  مدرم.میناوخ  یم  مالسا  رد  نانآ 
لمج باحـصا  تشونرـس  هب  هکنآ  زا  شیپ  یـشخب ، نایاپ  يرگیغاـی  نیا  هب  هک  مینک  یم  تساوخرد  ام.دنتـسه  وت  اـب  هک  یناـسکو 
ْبرَح دنزرف  نم  .یهاوخ  یم  هچنآ  تسا  رود  رایـسب  حالـصا ! يارب  هن  يا  هدمآ  باعراو  دـیدهت  يارب  ایوگ  وت  هیواعم : .يوش  التبم 

، دنگوس ادخ  هب  ( .دندیبوک یم  یلاخ  ياهکشم  رب  نارتش  نداد  رارف  يارب  بارعا  ) .مزرل یمن  یهت  ياهکشم  ندیبوک  زازگرهو  متسه 
ناوزاب اب  ار  نآ  نم  يدـع ، يا  تاـهیه ، .یتسه  وا  نـالتاق  زا  دوخو  يدرک  قیوشت  ناـمثع  لـتق  هب  ار  مدرم  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت 

يارب هدرک و ) لگ  تا  یبدا  قوذ   ) وتو میا  هدمآ  حلـص  يرارقرب  ياربام  هصفح : نب  دایزو  یعبر  نب  ثبـش  .ما  هتفرگ  دوخ  دـنمورین 
ندربو مایپ  غالبا  يارب  ام  : سیق نب  دیزی  .دشاب  دنمدوس  وتو  ام  يارب  هک  وگب  يزیچو  نک  اهر  ار  هدیاف  یب  نانخـس  ینز ؟ یم  لثم  ام 

یم ار  ام  ِماما  .میتسیا  یمن  زاب  دوش  قاّفتاو  تدحو  هیام  هک  یلئاسم  حرطو  تّجح  هماقاو  دـنپو  تحیـصن  زا  زگره.میا  هدـمآ  یمایپ 
گنـسمهو اتمه  ار  وت  تلیـضف  ابو  نیدتم  دارفا  زگره.تسین  ناهنپ  وت  رب  رما  نیا  زگرهو  دنناد  یم  ار  وا  يرترب  ناناملـسمو  یـسانش 

یلع زا  رتدهازو  رت  یقتم  هک  میرادن  غارس  ار  يدرم  دنگوس ، ادخ  هب  هک  نکم ، تفلاخم  یلع  ابو  زیهرپب  ادخ  زا  .دنرامش  یمن  یلع 
یم ار  یمّود  .تدـحو  ظفحو  یلع  زا  تعاطا  دـیدرک _  توعد  زیچ  ود  هب  ار  ام  امـش  هیواعم : .دـشاب  وا  دـننام  یلئاضف  عماـج  هدوب 

یتعاط یلع  يارب  زگره  یلو  ، میریذپ
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وا رگا  .تسا  هداد  هانپ  ار  هفیلخ  نالتاقو  هدرک  یگتسد  ود  راچد  ار  عامتجاو  هتشک  ار  ام  هفیلخ  ، امش ياوشیپ  .مینیب  یمن 

هحفص 575 -------------------------- 

؟ دنتسه وا  نارای  زا  هفیلخ  نالتاق  هک  درک  راکنا  ناوت  یم  ایآ  یلو  ، مینک یمن  ّدر  ار  نآ  زین  ام  تسا  هتشکن  ار  هفیلخ  هک  دشیدنا  یم 
لیلحت ( 1) .مییوگب خـساپ  امـش  هملک  تدـحوو  تعاط  هب  هاگ  نآ  مینک و  صاصق  ار  ناشیا  ات  دـنادرگ  زاـب  اـم  يوس  هب  ار  ناـنآ  وا 

هیواعم خساپ 

هیلع  ) ماما ندوب  لتاق  رب  یهگ.تفگ  یم  نخس  طیارش  قباطم  هتـسویپو  درک  یمن  ذاّختا  يدحاو  عضوم  دوخ  تاجاجتحا  رد  هیواعم 
یم نامثع  نوخزا  ار  ترـضح  نآ  یگتـساریپ  اهوگتفگ  نیا  رد  اـّما  .درک  یمن  در  ار  نآ  تمیق  چـیه  هبو  دـیزرویم  رارـصا  ( مالـسلا

.تشادن ار  ییاعدا  نینچ  حرط  تیحالص  وا  هک  یلاح  رد  .دراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  هفیلخ  نالتاق  ماما  هک  دزرویم  رارصا  یلو  دریذپ 
نازابرس فوفص  رد  یگتفشآ  داجیا  زج  هفیلخ ، نالتاق  میلست  رب  رارـصا  زا  وا  فده  .ناناملـسم  مکاح  هنو  دوب  هفیلخ  ثراو  هن  اریز 

هدـمآ هوتـس  هب  هفیلخ  نالماع  ملاظم  زا  هک  زاـجحو  رـصمو  قارع  ياهناتـسا  نویبـالقنا  هک  تسناد  یم  وا  .دوبن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
هب هکنیا  زا  ّمعا  ) دـنا هفیلخ  نالتاق  نانآ  مه  دندیـشک ، تعیب  هنحـص  هب  رارـصا  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نامثع  لـتق  زا  سپو  دـندوب 

، یمیظع هورگ  نینچ  میلـست  دـنا .) هتـشاد  تسد  لتق  نیا  رد  یلاحـشوخو  تیاضر  راهظاو  غیلبتو  توعد  هب  ای  بیبست ، اـی  ترـشابم 
تارکاذـم نیا  رد  هیواعم  .دروآ  یمن  یپ  رد  شروش  نتفرگ  الابو  ماظن  نتخیر  ورف  زج  يا  هجیتن  تشادـن ، ناـکما  هکنیا  زا  هتـشذگ 

زا دوخ  يوریپ  رد  ار  هفیلخ  نالتاق  میلست 
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ياروش قیرط  زا  دـیاب  ًامتح  تموکح  هک  دـیزرویم  رارـصا  دوخ  نانخـس  رگید  رد  هک  یلاح  رد  دـناد ، یم  یفاک  يزکرم  تموکح 
تقولا نبا  رب  يزراب  هناشن  اهییوگ  ضیقنو  ّدـض  نینچ  کی  .دوش  لح  دـندرک ، یم  یگدـنز  فلتخم  دالب  رد  هک  راصناو  نارجاـهم 

.تسا هیواعم  ندروخ  زور  خرن  هب  نانو  ندوب 

--------------------------

نبا هغالبلا  جهن  حرش  . 198 _ 196 صص نیّفص ، هعقو  ص 147 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  2و3 ; صص ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1
.21 _ 22 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا 

هحفص 576 -------------------------- 

رگا دنگوس ، ادخ  هب  ار  وت  هیواعم ، يا  : یعبر نب  ثبـش  .میزادرپب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناگدنیامن  اب  هیواعم  تارکاذم  همادا  هب  نونکا 
(. دشک یم  رگمتـس  هورگ  ار  وا  : تسا هدومرف  وا  هراب  رد  ربمایپ  هک  راّمع  (؟ یـشک یم  ار  وا  ایآ  دنراذگب  وت  رایتخا  رد  ار  رـسای  راّمع 

دنگوس ثبش : .مشک  یم  نامثع  مالغ  لئان  لباقم  رد  ار  وا  دراذگب  نم  رایتخا  رد  ار  هّیمـس  دنزرف  یلع ، رگا  دنگوس  ادخ  هب  هیواعم :
، یبای یمن  تسد  هّیمس  دنزرف  لتق  رب  زگره  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  .یتفرگن  شیپ  رد  تلادع  هار  هک  نامسآ  يادخ  هب 
رب ددرگ ، گنت  نم  رب  نیمز  رگا  هیواعم : .دیآ  گنت  وت  رب  دراد ، هک  یتعـسو  مامت  اب  نیمزو ، دوش  ادـج  اهرکیپ  زا  اهرـس  هکنیا  رگم 

دنزرف شورو  رکفت  زرط  رد  ای  دنریگب  يا  هجیتن  هکنیا  نودبو  دیـسر  نایاپ  هب  ماما  ناگدنیامن  نخـس  اجنیا  رد  .دش  دهاوخ  رتگنت  وت 
هناگادـج روط  هب  وا  اب  هک  تساوخ  ار  هصفح  نب  دایز  نانآ  ناـیم  زا  هیواـعم  .دـندرک  تعجارم  گـنهآ  دـنراذگب  يرثا  نایفـس  یبا 

رثا وا  رکف  رد  دناوت  یم  هک  درک  یم  رکفو  دیوگب  نخس 
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ماماو درک  مِحر  عطق  یلع  تفگو : درک  وا  هب  ور  هیواعم  .دوب  ماما  نارای  زا  يدایز  هورگ  هدـنیامن  دارفا  نیا  زا  کی  ره  هچ  دراذـگب ،
زا سپ  هک  منک  یم  دـهعتو  ینک  يراـی  دوخ  هلیبـقو  هریـشع  اـب  ار  اـم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  .داد  هاـنپ  اروا  نـالتاقو  تشک  ار  اـم 
هک یلیلد  تهج  هب  نم  : تفگ هصفح  نب  دایز  .منک  راذگاو  وت  هب  یهاوخب  ار  هرصبو ) هفوک   ) رهش ود  زا  کی  ره  تموکح  يزوریپ ،
هک ار ، تالمج  نیا  .موش  یمن  ناراکتیانج  نابیتشپ  زگره  تسا ، هتشاد  ینازرا  نمرب  هک  یتمعن  ببس  هبو  مراد  راگدرورپ  بناج  زا 

كرت ار  هیواعم  سلجمو  تفگ  (، 1) تسا نارمع  نب  یسوم  راتفگ  دافم 

--------------------------

«. َنیمِرْجُْمِلل ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َمَْعنَأ  اِمبَو  یِّبَر  ْنِم  هَنَِّیب  یلَع  یِّنِإَف  ، ُدَْعب اّمَأ  :» تسا نینچ  دایز  مالک  نتم   . 1

هحفص 577 -------------------------- 

نخـس نانآزا  مادـک  ره  اب  ام  : تفگو درک  تسایـس  ریپ  نیا  هب  ور  هیواعم  .تشاد  روضح  زین  صاـع  ورمع  هرکاذـم  سلجم  رد  .درک 
هیواعم ناگدنیامن  ( 1) .تسا یکی  یگمه  قطنمو  تسا  رفن  کی  لد  نوچمه  یگمه  ياهلد.دـیوگ  یم  خـساپ  یبوخ  هب  مییوگ  یم 

( مالسلا هیلع  ) ماما هاگشیپ  رد 

یلاح رد  دوش ، لح  هرکاذم  قیرط  زا  لکـشمو  دهد  عضوم  رییغت  هیواعم  هک  دوب  نیا  اهتیـصخش  مازعا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فدـه 
هیلع  ) یلع هک  تسناد  یم  وا  هچ  دوب ، ماما  نارای  لّکـشتم  فوفـص  رد  فالتخا  داجیاو  گنج  ریخأت  راـک  نیازا  هیواـعم  فدـه  هک 
ماما روضح  هب  نعمو  لیبحرشو  بیبح  ياهمان  هب  ار  رفن  هس  هیواعم  راب  نیا  .دهد  یمن  عضوم  رییغت  وا  لاثما  لباقم  رد  زگره  مالسلا )

ياهوگدنلب ینعم  کی  هبو  دوب  هیواعم  قطنم  نامه  رفن  هس  نیا  قطنم  .تشاد  لیسگ 
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لقن يا  هنوگ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  نانآ  تارکاذم  نونکا  .دندرک  یم  رارکت  دایزو  مک  نودـب  ار  وا  نخـس  هک  دـندوب  هیواعم 
لیوحت ام  هب  ار  وا  نالتاق  نونکا  .دیتشک  ار  واو  دیدرک  زواجت  وا  قح  هب  امـشو  دوب  هتفای  تیادـه  يا  هفیلخ  نامثع  : بیبح .مینک  یم 

سک ره  مدرم  ات  نک  راذگاو  اروش  هب  ار  نآو  ورب  رانک  تموکح  زا  يا  هتـشکن  ار  وا  هک  ییوگ  یم  رگاو.میـشکب  ار  نانآ  ات  دیهدب 
نتـشاد نودب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسخن.دوب  هیاپ  یبو  تسـس  رایـسب  بیبح  قطنم  .دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  وا  دـندیزگرب  ار 

زا هک  دهاوخ  یم  وا  زاو  دریذپ  یم  ار  ماما  راکنا  سپـسو  دناد  یم  هفیلخ  قح  عفادم  ار  دوخ  هاگ  نآو  دـنک  یم  لتق  هب  مهّتم  دـهاش 
وا لباقم  رد  تّدـش  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اذـل ، .تسا  هدوب  وا  ریخا  نخـس  همدـقم  وا  نانخـس  همه  ییوگ  وت  دورب ! راـنک  تموکح 

داتسیا

--------------------------

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 199 ; نیّفص ، هعقو  ص 148 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 3 ; ءزج 3 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1
ص22. ج4 ،

هحفص 578 -------------------------- 

نآ زا  رتمک  وت  َِکلذـِل .» لْهَِأب  َكانُه َو ال  َتَْسل  َکَّنِإَف  .ِْرمَألا  اذـه  یف  َلوُخُّدـلا  َلْزَعلا َو  َهَیالِْولا َو  ََکل َو  َُّما  ـال  َْتنَأ  اـم  َو  : » تفگو
نآ هتـسیاشو  يرادن  ار  ماقم  نآ  وت  هک  وش ، تکاس  .يوش  ام  لزع  ناهاوخو  ینک  هلخادم  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  یتسه 

هدایپو هراوس  ورب  یتسه ! هچ  وت  ماما : .دید  یهاوخ  يرادـن  تسود  هک  یطیارـش  نآرد  ار  دوخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  بیبح : .یتسین 
يراک هک  روآ ، درگ  ار  دوخ 
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هب هک  يراد  يرگید  خساپ  يداد  وا  هب  هک  خـساپ  نآ  زج  هب  ایآ.تسا  بیبح  نخـس  نامه  نم  نخـس  لیبحرـش : .تسین  هتخاس  وت  زا 
ار مدرم  وا  هلیسو  هبو  تخیگنارب  ار  شربمایپ  دنوادخ  .مراد  وت  تسودو  وت  هب  زین  يرگید  خساپ  ارچ  (: مالـسلا هیلع   ) ماما یهدب ؟ نم 

رکبوبا مدرم  سپـس  .دوب  هداد  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  هک  یلاح  رد  دـناوخ ، ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ماجنارـسو  داد  تاجن  یهارمگ  زا 
ببس هب  مدرم  .تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  نامثع  سپس  ...داد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رمع  زین  رکبوباو  دنتفریذپ  وا  ینیـشناج  هب  ار 

هک یلاح  رد  دندمآ ، نم  يوس  هب  سپـس.دنتشک  ار  واو  دـندروآ  موجه  وا  يوس  هبو  دـنتفرگ  هدرخ  وا  رب  داد  ماجنا  وا  هک  ییاهراک 
هب تّما  دنتفگو : دندرک  رارصا  زاب.متفریذپن  زاغآ  رد  نم  .دننک  تعیب  نم  اب  هک  دندیزرو  رارـصاو  مدوب  رانکرب  نانآ  ياهراک  زا  نم 

هحلط .مدرک  تعیب  نانآ  اب  نم  تهج ، نیا  زا  .دیآ  دیدپ  یگتسد  ود  مینکن  تعیب  وت  اب  رگا  هک  میسرت  یم  امو  تسین  یـضار  وت  ریغ 
رد يا  هقباس  هن  هک  تسا  یسک  وا  .تساخرب  نم  تفلاخم  هب  هیواعم  سپس  .دنتـسکش  ار  نآ  ًادعب  یلو  دندرک  تعیب  نم  اب  زین  ریبزو 

نمـشد شردپو  وا  هتـسویپو  تسا  يوما  بزح  زا  وا  .تسا  هدش  دازآ  دـنزرف  هدـش  دازآ  وا  .مالـسا  رد  یتسرد  هقباس  هنو  دراد  نید 
يوریپ وا  زا  دیروآ و  یم  مهارف  ورین ، وا  يارب  هک  میتسه  تفگش  رد  امش  زا  ام.دنتفریذپ  ار  مالسا  تهارک  ابو  دندوب  وا  ربمایپو  ادخ 

دییوگ یم  كرت  ار  ربمایپ  نادناخو  دینک  یم 

هحفص 579 -------------------------- 

لوسر تیب  لها  دوجو  ابو 
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یم توعد  نید  ياه  هناشن  ندرک  هدـنزو  لطاب  ندـناریمو  ربمایپ  ّتنـسو  ادـخ  باتک  هب  ار  امـش  نم  .دـیوش  یم  لـیامتم  يرگید  هب 
يوه ریسا  یمیمت ) يامندهاز   ) لیبحرـش رگا  ( 1) .منک یم  شزرمآ  بلط  نمؤم  نزو  درم  رهو  دوـخ  ياربو  میوـگ  یم  ار  نیا  .منک 
ماـما قطنم  ربارب  رد  نوـچ  یلو  .تفریذـپ  یم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما نخـس  تشاد  یهاـگآ  یمک  مالـسا  خـیرات  زاو  دوـبن  سوـهو 

یهاوگ ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  نامثع  لتق  هراب  رد  تفگو : درب  رگید  ياج  هب  ار  نخـس  نارگ ، هطلاغم  نوچمه  درک ، یناوتان  ساـسحا 
مه رب  ار  سلجم  هک  تشادـن  نیا  زج  یفدـهو  دوب  روآ  ایپ م  کی  هفیظو  زا  جراخ  یـشسرپ  نینچ  دـش ؟ هتـشک  مولظم  هک  یهد  یم 

نیمه هب  زین ، نانآو  درکن  قیدصت  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما اذل  .تشاد  نامثع  لتق  للع  یـسررب  هب  زاین  هلئـسم  نیا  رد  تواضق  .دنزب 
هیلع  ) ماـما .میتـسه  رازیب  وا  زا  اـم  دـهدن  یهاوگ  وا  ندوب  موـلظم  هب  سکره  دـنتفگودندرک : كرت  ار  ترـضح  نآ  رـضحم  هناـهب ،

يِداِهب َْتنَأ  ام  َنیِربْدـُم َو  اوَّل  ًاذِإ َو  َءاعُّدـلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  یتوَْملا َو ال  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال  : ) تسناد تایآ  نیا  قادـصم  ار  نانآ  مالـسلا )
تـشپ هک  هاگ  نآ  ار  نارکو  ناـگدرم  وت  ( 81  _ 80: لمن (. ) َنوُِملْـسُم ْمُهَف  اِنتایآ  ُنِمُْؤی ِب  ْنَم  ّـالِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُعلا 

یناونشب یناوت  یم  ار  هورگ  نآ  طقف  وت.يوش  امنهار  تیاده  هب  تلالـض  زاار  ناروک  یناوت  یمن  وتو  ینک  عامـِسا  یناوت  یمن  دننک 
 *** .دنوش میلست  قح  لباقم  ردو  دنروآ  نامیا  ام  تایآ  هب  هک 

--------------------------
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.23 ص24 _ ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 200 _ 

هحفص 581 هحفص 580 --------------------------  -------------------------- 

مهدفه لصف 

مهدفه لصف 

نیّفص گنج  تشونرس  نییعت 

يادوس اّما  .داد  ناشن  دوخ  زا  فاطعناو  شمرن  عون  همه  نایفـس  یبا  دـنزرف  تفلاخم  لـباقم  رد  وا  .دوب  تماقتـساو  ربص  رهظم  ماـما 
رت تخسرس  ار  وا  هکلب  دیشخبن ، يدوس  اهنت  هن  ناحـصان  زردناو  ناگدنیامن  مازعا  هک  دوب  هتفیرف  ار  هیواعم  نانچنآ  یهاوخ  تسایر 

ردـه هب  نیا  زا  شیب  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقوو  دـنک  هرـسکی  ار  گنج  راک  هک  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مرجـال  .تخاـس 
تموکح رگا  هک  تسا  نیا  نمـشد  اب  داهج  رد  مالـسا  تاررقم  زا  .دزاس  ادج  یمالـسا  هعماج  رکیپ  زا  ار  یناطرـس  هدغ  نیاو  دهدن 

هک دنک  ساسحا  ینئارق  ربانب  یمالسا  مکاح  هکنیا  رگم  تسا  مرتحم  نامیپ  نیا  دشاب  هتسب  ضّرعت » مدع   » نامیپ یهورگ  اب  یمالـسا 
مالعا ار  نامیپ  وغلو  دنک  یم  یتسدشیپ  تروص  نیا  رد  .دوش  دراو  تنایخ  ِرد  زا  دهاوخ  یمو  دراد  ینکـشنامیپ  دـصق  لباقم  فرط 

ًهَنایِخ مْوَق  ْنِم  َّنَفاَخت  اّمِإَو  : ) دـیامرف یم  هدرک ، هراشا  هلئـسم  نیا  هب  میرک  نآرق  هک  نانچ  .دـنک  یم  گنج  هب  ترداـبمو  دـیامن  یم 
روط هب  ار  اهنآ  اب  دوخ  نامیپ  يدـش ، كانمیب  یهورگ  تنایخ  زا  هاگره  ( 58: لافنا () َنیِنئاخلا ُّبُِحیال  َهّللا  َّنِإ  ءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف 

یقالخا لوصاو  تلادع  ظفح  رب  مالـسا  تیانع  زا  یکاح  لصا  نیا  .دراد  یمن  تسود  ار  ناراکتنایخ  دنوادخ  هک  نک ، وغل  هنالداع 
هک تسا 

هحفص 582 -------------------------- 

.دـشاب نایامن  وا  راتفگو  راتفر  زا  تنایخ  ياه  هناشندـنچره  دوش ، هدرب  شروی  نمـشد  هب  یلبق  راطخا  نودـب  دـهد  یمن  هزاجا  یتح 
.داهن رتارف  یماگ  مه  لصا  نیازا  نیّفص  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
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دـش ببـس  هک  دوب  مارح  ياههام  مارتحا  طقفو  تشادن  دوجو  ضّرعت  مدع  نامیپ  لیبق  زا  ینامیپ  هیواعمو  وا  نایم  هک  یلاح  رد  اریز 
هک دننک  رّوصت  نایماش  ادابم  هکنیا  يارب  فصولا ، عم  دنیبب ، شمارآ  يور  يدـنچ  نیّفـص  ياضفو  دـنرادرب  تسد  ضّرعت  زا  نیفرط 
هب مرحم  زور  نیرخآرد  هک  داد  نامرف  ار  ثراح  نب  دثرم  تسا ، یقاب  دوخ  تّوق  هب  زاب  مّرحم  هام  نتشگ  يرپس  زا  سپ  شمارآ  نیا 

( مالـسلا هیلع  ) نانمؤم ریما  ماش ، لها  يا  دیوگبو : دنک  دایرف  اسر  يادـص  ابو  دریگ  رارق  ماش  هاپـس  ربارب  رد  دیـشروخ  بورغ  ماگنه 
هب ار  امـشو  مدروآ  لیلد  ادخ  باتک  زا  امـش  ربو  دیدرگزاب  قح  هب  ات  مدرک  ربص  گنج  رما  ردو  مداد  تلهم  امـش  هب  نم  دیوگ : یم 

تروص هب  ار  ناـما  عون  ره  نم  یطیارـش  نینچ  رد  .دـیتفگن  خـساپ  ار  قحو  دـیتسجن  يرود  ناـیغطزا  یلو  مدرک ، توعد  نآ  يوـس 
نینط هیواعم  هاپـس  رد  دـثرم  هلیـسو  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مایپ  ( 1) .دراد یمن  تسود  ار  نانئاخ  دـنوادخ  هک  متـشادرب ، لـباقتم 
ماما .دندش  نّیعم  اهحانج  ناهدنامرفو  دنتخادرپ  نایهاپـس  شیارآ  هب  هورگ  ود  رهو  دـش  نیفرط  هاپـس  رد  شوجو  بنج  هیام  دـنکفا ،
هدایپ ّلک  یهدـنامرف  ياربو  رـسای  راّمع  ماظن  هراوس  ّلـک  یهدـنامرف  يارب  داد : شیارآ  ریز  تروص  هب  ار  دوخ  هاپـس  مالـسلا ) هیلع  )

هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپـس  .دـش  هدرپس  هبتع  نب  مشاه  تسد  هب  هاپـس  ّلک  مچرپو  دـندش  نییعت  یعازخ  لیدـب  نب  هّللا  دـبع  ماـظن 
تمس رد  ار  هعیبر  هلیبق  زا  فلتخم  ياه  هریتو  هاپس  تسار  شخب  رد  ار  اهینمی.تخادرپ  بلقو  هرسیمو  هنمیم  تروص  هب  هاپس  میـسقت 

ناعاجشو پچ 

--------------------------
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ص ج2 ، بهذـلا ، جورم  ص25 ; ج4 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 149 ; ج3 ، ریثا ، نـبا  لـماک  ص 5 ; ، 6 ءزج ، 3
(. توافت یکدناو  راصتخااب  )387

هحفص 583 -------------------------- 

ماظن هدایپو  ماظن  هراوس  هب  ار  تمسق  هس  نیا  زا  کی  رهو  تخاس  رقتسم  هاپس  بلق  رد  دندوب  يرـصبو  یفوک  ًابلاغ  هک  ار  رَـضُم  هلیبق 
دَرُص نب  نامیلس  شخب  ود  ره  ماظن  هدایپ  ياربو  سابع  نب  هّللا  دبعو  سیق  نب  ثعـشا  هرـسیمو  هنمیم  ماظن  هراوس  يارب  .درک  میـسقت 

تـسیب زا  نیفـص  هعقو  رد  محازم  نبا  درپـس ، نآ  نارـسو  تیـصخش  هب  ار  هلیبـق  ره  مچرپ  هاـگ  نآ  دومن ; نییعت  ار  هّرم  نب  ثراـحو 
هیواعم ( 1) .تسا نخس  هلاطا  هیام  نانآ  لیابقو  نالماح  یماسا  رکذ  هک  دنک  یم  دای  دوب  يا  هلیبق  هب  ّقلعتم  کیره  هک  مچرپ  شـشو 

رب قفا  زا  رس  دیشروخ  هک  ناهاگحبـص  .درک  نییعت  ار  نارادمچرپو  ناهدنامرفو  تخادرپ  دوخ  هاپـس  شیارآ  هب  بیترت  نیمه  هب  زین 
مُهُوِلتاُقت ال  : » دومرف نینچ  اسر  يادص  ابو  داتسیا  دوخ  نایهاپس  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دش ، یعطق  زاس  تشونرـس  دربنو  دروآ 

ْمُهوُُمْتمَزَهَف ْمُهوُُمْتَلتاق  اذِإَف  .ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  يرْخُأ  ٌهَّجُح  ْمُکوؤَدـْبَی  یّتَح  ْمُهاّیِإ  ْمُکُکَْرت  هَّجُح َو  یلَع  هّللاِدْـمَِحب  ْمُکَّنِإَف  ْمُکوُؤَدـْبَی ، یّتَح 
الَو ًاْرتِس  اوُِکتْهَت  الَف  مْوَق  ِلاجِر  َیلِإ  ُْمْتلَـصَو  اذِإَـف  .لـیتَِقب  اُولِّثَُمت  ـال  ًهَروَع َو  اوُفِـشْکَتال  حـیِرَج َو  یلَع  اوُرَهَْجت  ـال  ًاِربْدـُم َو  اُوُلتْقَت  ـالَف 

ْمُکَـضارْعَأ َنْمَتَـش  ْنِإ  ًيذَِأب َو  ًهَأَْرما  اوُجِّبَُهت  ْمِهِرَکْـسَع َو ال  یف  ُْمتْدَجَو  ام  ّالِإ  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ًاْئیَـش  اوُذُـخَْأت  ینْذِِاب َو ال  ّالِإ  ًاراد  اُولُخْدـَت 
َناک ْنإ  ٌتاکِرْشَُمل َو  َّنُهَّنِإَو  َّنُْهنَع  ِّفَْکلِاب  ُِرمُْؤَنل  اّنُک  ْدََقلَو  ِلوُقُعلا  ِسُْفنَألا َو  يوُقلا َو  ُفاعِض  َّنُهَّنِإَف  ْمُکَءاحَلُص  ْمُکَءارَمُأ َو  َْنلَوانتَو 

هَأرَْملا ُلَوانَتََیل  ُلُجِّرلا 
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تّجح دربن  نیا  رد  هّللادمحب  امـش  هک  دننک ، زاغآ  امـش  اب  ات  دـینکم  دربن  هب  زاغآ  ( 2 «.) ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَع  اهب  ُریُِعیَف  ِدـیدَحلا  ِوَأ  هَوارِهلِاب 
تـسکش ار  نانآ  یتقو.امـش  تسد  رد  تسا  يرگید  تّجح  دـننک  زاغآ  دربن  هب  هک  يا  هظحل  ات  نانآ  ندراذـگ  اهرو  دـیراد  لیلدو 

هلثُم ار  يا  هتشکو  دیزاسن  راکشآ  ار  نمشد  تروعو  دیشکن  ار  اهیمخز.دیـشکن  دزیرگبو  دنک  امـش  هب  تشپ  هک  ار  سک  نآ  دیداد 
دییامنن يرد  هدرپ  دیدیسر  نانآ  هاگودراو  زادناراب  هب  هک  هاگ  نآو  دینکن 

--------------------------

.24 _ 26 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 205 ; نیّفص ، هعقو   . 1
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هحفص 584 -------------------------- 

.دیبای تسد  نآ  رب  دربن  نادیم  رد  هک  ار  هچنآ  رگم  دیریگم  نمـشد  لاوما  زا  يزیچو  دـیوشن  دراو  نم  هزاجا  اب  زج  یـسک  هناخ  هبو 
تردقو لقع  ثیح  زا  نانآ  اریز  دهد ، مانشد  ار  امش  ناکینو  ناگرزبو  دیوگ  ازسان  ار  امـش  دنچره  دینکن ، کیرحت  ءاذیا  اب  ار  ینز 
تیلهاج نارود  رد  رگاو  مینکن  زارد  نانآ  يوس  هب  تسد  هک  میدوب  رومأم  اـم  دـندوب  كرـشم  ناـنآ  هک  يزور  .دنـشاب  یم  فیعض 

هیلع  ) نانمؤم ریما  .دنتفرگ  یم  رارق  شهوکندروم  وا  نادـنزرف  ًادـعب  هک  دوب  یگنن  نیا  درک  یم  هلمح  نهآ  ای  اصع  اب  ینز  هب  يدرم 
، َّلَجَو َّزَع  َهّللا  اوُقَِّتا  هّللا  َدابِع   » .درک یم  شرافـس  ریز  روما  هب  ار  دوخ  نازابرـس  ناورهن » و« نیّفـص » و« لـمج »  » ياـهدربن رد  مالـسلا )

ِهَقَناعُملا ِهَزَرابُْملا َو  َِهلَداجُملا َو  ِهلَزانُملا َو  یَلَع  ْمُکَسُْفنَأ  اُونِّطَوَو  َمالَکلا  اوُِّلقَأَو  َتاوْصَألا  اوُضَفْخاَو  َراْصبَألا  اوُّضُغ 
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(1 «.) َنیِرباّـصلا َعَم  َهّللا  َّنِإ  اوُِربْصاَو  ْمُکُحیِر  َبَهْذـَت  اُولَـشْفتَف َو  اوُعَزاـنَت  ـال  َنوُِحْلُفت َو  ْمُکَّلََعل  ًارِیثَـک  َهّللا  اوُرُکْذاَو  اُوُتْبثاَو  ِهَمَءاـکُملاَو 
يارب ار  دوخ.دییوگب  نخـس  رتمکو  دیهاکب  دوخ  ياهادص  زاو  دینکفا  ریز  هب  ار  اهمـشچ  دیزیهرپب ، ادخ  تفلاخم  زا  ادخ !  ناگدـنب 
.دیوش راگتسر  ات  دینک  دای  ار  ادخو  دیشاب  راوتـساو  مدق  تباث.دینک  هدامآ  نادندو  گنچ  اب  عافدو  نمـشد  اب  ندش  زیوالگو  هزرابم 

نارابدرب اب  دنوادخ  هک  دیشاب  رابدرب  .دورن  نایمزا  امـش  تمظعو  تکوشو  دییارگن  یتسـس  هب  ات  دیزیهرپب  یگتـسد  ودو  فالتخا  زا 
هاپس ياهفص  .درک  ملع  دق  نمشد  ربارب  رد  یمزر  نوتس  هدزای  اب  ترضح  نآو  تفای  نایاپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  يراب ، .تسا 

هنحـص رد  دنتـسیز  یم  ماش  رد  یـشخبو  قارع  رد  نانآ  زا  یـشخب  هک  يا  هلیبق  دارفا  هک  دوب  هدـش  میظنت  يروط  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.دنتفرگ رارق  رگیدکی  يور  رد  ور  گنج 

--------------------------
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هحفص 585 -------------------------- 

.دوب مکاـح  نیفرط  رب  دـیما  ياـضفو  ارادـمو  سب  شتآ  تسایـس  زونهو  تفر  یم  شیپ  يدـنک  هب  دربن  خرچ  تسخن ، ياـهزور  رد 
ات حبص  زاو  تفای  تّدش  دربن  اهدعب  یلو  .دندیشک  یم  دربن  زا  تسد  دعب  هب  نآ  زاو  دنتخادرپ  یم  گنج  هب  رهظ  ات  یمزر  ياهنوتس 

یمزر ياهنوتس  تکرح  ( 1) .تفای همادا  زین  بش  زا  یشخب  رد  یّتحو  بش 

هب دوخ  نامرف  تحت  دارفا  اب  ماش  هاپـس  زا  هملـسم  نب  بیبحو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  زا  رتشا  کلام  رفـص ، هاـم  زا  تسخن  زور  رد 
نیفرط زاو  دنتخادرپ  دربن  هب  ار  زور  زا  یشخبو  دندمآ  دربن 
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یهورگ سأر  رد  هبتع  هب  مشاـه  مّود ، زور  رد  ( 2) .دنتشگزاب دوخ  هاگودرا  هبو  دنتفرگ  هلصاف  مه  زا  سپـس  .دندش  هتـشک  یهورگ 
دربن هب  هدایپ  اب  هدایپو  ناراوس  اب  هراوسو  دنداهن  نادیم  هب  ماگ  تیفیک  نیمه  هب  یملس  روعألا  وبا  ماش  هاپـس  زاو  ماظن  هدایپو  راوس  زا 

نادـیم هب  دوخ  نامرف  تحت  دارفا  اب  هیواـعم  هاپـس  زا  صاـع  ورمعو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاپـس  زا  راّـمع  مّوس ، زور  رد  ( 3) .دنتخادرپ
ار سک  نآ  دیهاوخ  یم  ایآ  : تفگ دنلب  يادص  اب  ماش  رکشل  ربارب  رد  راّمع  ( 4) .تفرگ ماجنا  ود  نآ  نایم  دربن  نیرت  تخسو  دندمآ 

ادـخ هک  هاگ  نآ  تسا ؟ هدرک  کمک  ار  ناکرـشمو  هتـشاد  اور  متـس  ناناملـسم  ربو  هدـیزرو  توادـع  ربمایپو  ادـخ  هب  هک  دیـسانشب 
.درک مالـسا  هب  رهاـظت  تبغرو  لـیم  يور  زا  هن  سرت  زا  ًاروف  وا  دـنک ، کـمک  ار  دوخ  ربماـیپو  دزاـس  رهاـظ  ار  دوخ  نید  تساوـخ 

هک دیشاب  هاگآ  مدرم ، يا  .دش  نامرجم  تسودو  ناناملسم  نمشد  وا  تشذگرد ، ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  یماگنهو 
وا .دیزیخرب  دربن  هب  وا  ابو  دینک  نعل  ار  وا  .تسا  هیواعم  نامه  صخش  نیا 

--------------------------

حرش 214و 215 ; صص نیّفص ، هعقو  ; 387 صص 388 _ ج2 ، بهذلا ، جورم  ص30 ; ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1
.27 _ 30 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

حرش 214و 215 ; صص نیّفص ، هعقو  ; 387 صص 388 _ ج2 ، بهذلا ، جورم  ص30 ; ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2
.27 _ 30 صص ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

حرش 214و 215 ; صص نیّفص ، هعقو  ; 387 صص 388 _ ج2 ، بهذلا ، جورم  ص30 ; ج4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3
، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


.27 _ 30 صص ج4 ،
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هحفص 586 -------------------------- 

لوسر هک  تفگ  راّمع  هب  يدرم  اـجنیا  رد  ( 1) .دنک يرای  ار  ادخ  نانمـشدو  دزاس  شوماخ  ار  ادخ  رون  دهاوخ  یم  هک  تسا  یـسک 
ّتینوصم اهنآ  لامو  نوخ  دندروآ  مالسا  هک  هاگ  نآو  دنروآ  مالـسا  ات  دینک  دربن  مدرماب  : دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا

رفکو درک  مالـسا  هب  رهاظت  هکلب  درواین  مالـسا  تسخن  زور  زا  يوما  بزح  دوزفاو : درک  قیدـصتار  وا  نخـس  راّمع  .دـنک  یم  ادـیپ 
ماظن هراوس  هدـنامرف  هبو  تفگ  ار  نخـس  نیا  راّـمع  ( 2) .درک ادـیپ  رواـیو  راـی  دوخ  رفک  يارب  هک  يزور  اـت  تشاد ، ناـهنپ  ار  دوخ 

نآ .دنداد  ناشن  يرادیاپ  وا  ربارب  رد  نایماش  یلو  درک ، رداص  هلمح  نامرف  زین  واو  داد  نایماش  ماظن  هراوس  تمـسق  هب  هلمح  روتـسد 
مهرد ار  نمشد  فوفص  شروی  کی  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما نازابرسو  داد  هلمح  نامرف  زین  واو  داد  روتـسد  ماظن  هدایپ  هدنامرف  هب  هاگ 

نآ هب  راّمع  هک  دش  لسوتم  يا  هبرح  هب  تسایـس  ریپ  صاعورمع  .دـنک  ضوع  ار  دوخ  هاگیاج  هک  دـش  راچان  صاعورمعو  دـنتخیر 
هچراپ زین  صاعورمع  ًالباقتم  .دـنکفا  نمـشد  فوفـص  رد  یبوشآ  نآ  نارـسو  يوما  بزح  ریفکت  قیرط  زا  راّمع  .دوب  هتـسج  لسوت 

وا تسد  هب  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  يزور  هک  دوب  یمچرپ  ناـمه  نیا  .تشارفارب  ار  نآو  درک  هزین  رـس  رب  یهاـیس 
ره ذوفن  زا  يریگولج  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دمآ  رد  وگتفگ  هب  اهنابزو  دش  هریخ  نآ  هب  اهمشچ  .دوب  هداد 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسیچ ؟ مچرپ  نیا  ناتـساد  دـیناد  یم  اـیآ  تفگو : تخادرپ  دوخ  ناراـی  ندرک  نشور  هب  ًاروف  هنتف  عون 
؟ دریگرب تـسا  نآ  رد  هـچنآ  اـب  ار  نآ  هـک  تـسیک  : تـفگو درک  مالـسا  هاپــس  هـب  ورو  دروآ  نوریب  ار  مـچرپ  نـیا  يزور  ملــسو )

يرفاک هبو  دگنجن  یناملسم  اب  هک  نیا  دومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ؟ تسا زیچ  هچ  نآ  رد  : تفگ صاعورمع 

--------------------------
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هحفص 587 -------------------------- 

یم ناناملـسم  اب  زورماو  دـش  کیدزن  ناکرـشم  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  اّما  تفرگ ، طرـش  نیا  هب  ار  نآ  صاعورمع  .دوشن  کـیدزن 
دندومن مالـسا  هب  رهاظت  هکلب  دندرواین ، مالـسا  لد  میمـص  زا  هورگ  نیا  دـیرفآ ، ار  ناسناو  تفاکـش  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  .دـگنج 

ار زامن  رهاظ  رد  هکنیا  زج  دنتـشگزاب ، دوخ  توادـع  هب  دـنتفای  یناراـی  رفک  زاربا  يارب  هک  یماـگنهو  دـندرک  ناـهنپ  ار  دوخ  رفکو 
گنهآ یهورگ  اب  رمع  نب  هّللا  دیبع  زین  ماش  هاپس  زاو  داهن  نادیم  هب  ماگ  ینوتس  اب  هّیفنح  دّمحم  مراهچ ، زور  رد  ( 1) .دندرکن كرت 

هب مه  اب  هک  داد  ماغیپ  هیفنح  دّمحم  هب  هّللا  دیبع  ( 2) .داد خر  هورگ  ود  نایم  يدیدش  دربنو  دش  هتخورفارب  گنج  شتآ  .درک  هزرابم 
يوس هب  ار  دوخ  بسا  ًاروفو  دش  هاگآ  نایرج  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دگنجب  وا  اب  نت  هب  نت  ات  درک  تکرح  دّمحم  .دنزیخرب  دربن 
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دیبع .ایب  شیپ  مگنج ، یم  وت  اب  نم  تفگو : دنار  هّللا  دیبع  يوس  هب  ار  دوخ  بسا  هاگ  نآو  داد  فقوت  نامرف  وا  هبو  دـنار  شدـنزرف 
.دش رود  هکرعمزاو  دنادرگزاب  ار  دوخ  بسا  سپس.تسین  يزاین  وت  اب  گنج  هب  ارم  تفگو : دیزرل  دوخ  رب  نخس  نیا  ندینش  زا  هّللا 

تشهو یس  لاس  رفـص  هام  مجنپ  زور  رد  ( 3) .دنتشگزاب دوخ  ياههاگودرا  هبو  دنتفرگ  هلـصاف  مه  زا  نیفرط  نایهاپـس  عقوم  نیا  رد 
هب دنتشاد  هدهع  رب  هبقع  نب  دیلو  ار  نایماش  یگدرکرسو  ساّبع  نبا  ار  نایقارع  یهدنامرف  هک  یمزر  نوتس  ود  دوب ، هبنشکی  زور  هک 

هدـنامرف ماگنه  نیا  رد  .دنتـشگزاب  دوخ  زکارم  هبو  دندیـشک  گنج  زا  تسد  رهظ  ماـگنه  هب  دـیدش  يدربن  زا  سپو  دـنتخادرپ  دربن 
دادن هزرابم  هب  نت  وا  یلو  دیبلط  هزرابم  هب  ار  وا  ساّبع  نبا  .تفگ  ازـسانار  بلّطملا  دبع  نادنزرفو  تخادرپ  ییوگ  مانـشد  هب  نایماش 

(4) .تفگ كرت  ار  نادیمو 

--------------------------
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ص 388. ج2 ، بهذلا ، جورم   . 2

.دنا هدرک  قیدصت  هبقع  نب  دیلو  هراب  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  قاّفتا  هب  یمالسا  نارّسفم   . 3

.دوش هعجارم  ناهربو  روثنملا  رّدلا  دننام  یثیدح ،  ریسافت  هب  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هراب  رد   . 4

هحفص 588 -------------------------- 

هب هک  دنک  یهدنامرف  يدرف  ار  نانآ  یمزر  نوتس  دیابن  هنرگو  دندوب ، مالـسا  خیراتو  تایعقاو  زا  رود  رکو و  روک  یمدرم  ماش  هاپس 
( اُونَّیَبَتَف ءاَـبَِنب  ٌقِساـف  ْمُکَءاـج  ْنِإ  :) دومرف وا  هراـب  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  يدرف  ناـمه  دـیلو  .تسا  راـکبانو  قساـف »  » نآرق حیرـصت 

یقساف رگا  ینعی  ( 6: تارجح )
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ْنَمَک ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَفَأ  :) دیامرف یم  فیصوت  نینچ  ار  وا  نآرق  هک  تسا  يدرم  نامه  نیا  ( 1) .دینک یسررب  نآ  هراب  رد  دروآ  يربخ 
ربارب ود  نیا  زگره  ؟  تسا قساـف  هک  تسا  یـسک  نوـچمه  تسا  نمؤـم  هک  سک  نآ  اـیآ  ینعی  ( 18: هدجس () َنووَتْسَیال ًاقِساف  َناک 

یلو دنتـشگ ، یم  زاـب  دوـخ  هاـگودرا  هب  هجیتـن  ذـخا  نودـب  نیفرطو  دـندش  یم  هتـشک  یهورگ  دـنچره  اـهدربن  نیا  رد  ( 2) .دنتسین
شیبو مک  هیواعم  ياعّدا  یگیاپ  یبو  تخاس  یم  نشور  ماش  مدرم  رب  ار  قفا  ساـّبع ، نباو  راّـمعو  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما ياـهینارنخس 

رارف.تسویپ ( مالـسلا هیلع   ) ماما هاپـس  هب  ماش  نایراق  زا  یهورگ  اب  يریمح  ههربا  نب  رمـش  دربن ، مجنپ  زور  رد  اذل ، .دـش  یم  حـضاو 
تخـس نآ  رارکت  زاو  دیزرل  دوخ  رب  ماش  یـصاع  ياورنامرف  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  ماش  هاپـس  هک  دوب  ییکیرات  هناشن  رون ، يوس  هب  نانآ 

دراد کیدزن  يدـنواشیوخ  دّـمحم  اب  هک  ینک  دربن  يدرم  اب  یهاوخ  یم  وت  تفگو : درک  هیواـعم  هب  ور  صاـعورمع  .دـش  كاـنمیب 
تـشگنا نارای  اب  وا  .تساتمه  یب  گنج  زومر  هب  ییانـشآو  تیونعمو  تلیـضف  رد  وا  .تسا  راوتـساو  خسار  مدق  ياراد  مالـسا  ردو 
یگرزبو تبیه  ناناملـسم  سوفن  رد  نانآ  ياربو  تسا  هدمآ  وت  گنج  هب  نانآ  دارفا  نیرتفیرـشو  نایراقو  نانامرهق  ابو  دّـمحمِرامش 

تلالم داجیا  نانآ  رد  گنج  تّدـم  لوط  هکنآ  زا  شیپو  یهد  رارق  اهانگنتو  عضاوم  نیرت  تخـس  رد  ار  ناـیماش  تسا  مزـال  .تسا 
دنپ تسایـس  ریپ  نانخـس  زا  هیواعم  .یلطاب  رب  وت  هک  نکم  شومارف  ار  نیا  ینک ، یم  شومارف  ار  هچرهو  .ینک  عیمطت  ار  ناشیا  دـنک 

بذج لماوع  زا  یکی  هک  دیمهفو  تخومآ 

--------------------------
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ص 388. ج2 ،
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هحفص 589 -------------------------- 

بیترت يربنم  هک  داد  نامرف  ور ، نیا  زا  .دـشابن  يرثا  نآ  زا  لد  رد  هچ  رگ  تسا  عروو  يوقتو  نید  هب  رهاظت  دربن  نادـیم  هب  نایماش 
حاسمت کشا  بهذمو  نید  يارب  لد  هتخوس  يدرف  نوچمهو  تفرگ  رارق  ربنم  زارف  ربو  دیبلط  روضح  هب  ار  ماش  هاپس  نارـسو  دنداد 

رطخ رپ  يزور  زورما  .دیـشکم  يرای  زا  تسدو  دـیوشم  تسـس  .دیراپـسب  ام  هب  ار  دوخ  ياهرـسو  اـهناج  مدرم ، يا  تفگو : تخیر 
ار تعیب  هک  دـینک  یم  دربن  یـسک  اب  امـش  .تسا  تّجح  امـش  تسد  ردو  دـیتسه  قح  رب  امـش.تسا  نآ  ظـفحو  تقیقح  زور  تسا ،

تفرگ رارق  ربنم  زارف  رب  صاعورمع  هاگ  نآ  .درامش  یمن  روذعم  ار  وا  یـسک  امـسآ ن  ردو  تسا  هتخیر  ار  یمارح  نوخو  هتـسکش 
( مالسلا هیلع  ) ماما ینارنخس  ( 1) .دمآ نییاپ  ربنم  زاو  تفگ  هیواعم  نانخس  هیبش  ینانخسو 

نآ اذل  .دنک  یم  توعد  گنج  هب  ار  نایماش  نید  هب  رهاظتو  گنرینو  هلیح  قیرط  زا  هیواعم  هک  دیسر  شرازگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب 
هدرک هیکت  دوخ  نامک  رب  هک  یلاح  رد  مدـید  ار  ماـما  دـیوگ : یم  يوار  .دـنیآ  درگ  يا  هطقن  رد  ناـگمه  هک  داد  روتـسد  ترـضح 

شیاتس سپ  .دنتسه  وا  درگادرگ  رد  ربمایپ  نارای  هک  دنوش  هاگآ  مدرم  تساوخ  یمو  دوب  هدروآ  درگ  دوخ  رود  هب  ار  ربمایپ  نارایو 
زا توخنو  تسا  یـشکندرگ  زا  یهاوخدوخ  .دیراپـسب  رطاخ  هب  ار  نآو  دیونـشب  ارم  نانخـس  مدرم  تفگ : نینچو  دروآ  اجب  ار  ادخ 

دیشاب هاگآ  .دهد  یم  لطاب  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يرضاح  نمشد  ناطیشو  ینیبدوخو ، ربک 
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نآ یسکره.تسا  راومه  نآ  ياههارو  یکی  نید  ِتعیرش.دیشکم  يرای  زا  تسدو  دییوگم  ازسان  .تسا  ناملسم  ردارب  ناملـسم  هک 
جراخ نآ  زا  دنک  كرت  ار  نآ  سک  رهو  هتسویپ  نآ  هب  تفرگ  ار 

--------------------------

ص 180. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 222 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 590 -------------------------- 

فّلخت اّما  دنک  هدـعو  ای  دزرو ، تنایخ  یلو  دوش  هدرمـش  نیما  هک  سک  نآ  .تسا  هدـیدرگ  دوبان  دوش  ادـج  نآ  زا  سکرهو  هدـش 
زا .تسا  يرترب  امرادرکو  تسار  اـم  راـتفگ  .میتسه  تمحر  نادـناخ  اـم  .تسین  ناملـسم  دـیوگب ، غورد  یلو  دـنک  وگتفگ  دـیامن ،

نمـشد اب  داهجو  ربمایپو  ادخ  يوس  هب  ار  امـش  نم  ادـخ ، باتک  نایراق  تسام  زاو  مالـسا  يربهر  تسام  ردو  ناربمایپ  متاخ  تسام 
ششوکو ناضمر  هام  هزورو  ادخ  هناخ  ترایزو  تاکز  نتخادرپو  زامن  نتـشاد  اپب  ادخ و  ياضر  بسکو  نآ  هار  رد  يرادیاپو  يو 

دندـش نآ  رب  یمهـس  صاع  ورمعو  يوما  هیواعم  هک  تسا  ناهج  ياهیتفگـش  زا  .منک  یم  توعد  شلها  هب  لاملا  تیب  ندـناسر  رد 
بقع نانامرهق  هک  یعـضاوم  ردو  ما  هدرکن  تفلاخم  ربمایپ  اب  زگره  نم  هک  دـیناد  یم  امـش  دـننک ! قیوشت  يرادـنید  هب  ار  مدرم  هک 

.تشاد یمارگ  تلیضف  نیا  هب  ارم  هک  ار  ادخ  ساپس  .مداد  یم  رارق  وا  رپس  ار  مناج  تفرگ  یم  ارف  ار  نانآ  زرلو  سرتو  دندیشک  یم 
وـس نیا  زا  ار  وا  ندب  بّرقم  ناگتـشرفو  مداد  لسغ  ار  وا  ییاهنت  هبو  دوب ، نم  شوغآ  رد  وا  رـس  هک  یلاح  رد  درپس  ناج  ادخ  ربمایپ 

لها هکنیا  رگم  تشگن  فالتخا  راچد  دوخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یتّما  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دندینادرگ  یمرب  وس  نآ  هب 
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مدرم هب  يور  رادافو ، رایو  نامیا  اب  ریپ  نآ  راّمع ، دیسر ، اجنیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  یتقو  ( 1) .درک هبلغ  قح  لها  رب  لطاب 
نبا نانخس  زا  .نآ  نایاپ  رد  هنو  تفرگ  شیپ  رد  ار  یحیحص  هار  راک  زاغآ  رد  هن  تّما ، هک  تخاس  هاگآ  ار  امـش  ماما ، : تفگو درک 

موجه راتساوخ  نایاپ  ردو  دومرف  داریا  رفص  هام  مشـش  هبنـشود  رـصع  رد  ار  دوخ  نانخـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دیآ  یم  رب  محازم 
هدامآ یعمج  هتسد  هلمح  يارب  ار  نایهاپس  رفص ، متفه  هبنش  هس  زور  رد  ور ، نیا  زا  .دش  داسف  هشیر  ندنکرب  يارب  نایهاپس  یناگمه 

(2) .درک میسرت  ار  گنج  شور  نآ  ردو  دومرف  داریا  يا  هباطخو  درک 

--------------------------

.181 _ 182 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 223 _ 224 صص نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 591 . 181 _ 182 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 223 _ 224 صص نیّفص ، هعقو   . 2

مهدجه لصف 

مهدجه لصف 

دوش یم  زاغآ  یناگمه  هلمح 

هجیتن دودحم  تروص  هب  یهرز  ياهنوتس  تکرحو  یعـضوم  تالمحو  تشذگ  یم  نیّفـص  نینوخ  گنج  زاغآ  زا  مامت  زور  تشه 
هک دوب  نئمطمو  دبای ، تسد  فده  هب  هعیاض  نیرتمک  اب  هک  دنک  هچ  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  هدیـشخبن  يا 
اب ار  دوخ  نارای  هبنشراهچ ) بش  ) رفـص هام  متـشه  بش  هام  وترپ  رد  تهج ، نیازا  .درادن  يرگید  هجیتن  هعیاض  زج  دودحم  ياهدربن 

هتـسکش تخاس  راوتـسا  هک  ار  هچنآو  دوش  یمن  راوتـسا  تسکـش  ار  هچنآ  هک  ار  يادخ  ساپـس  داد : رارق  باطخ  دروم  ریز  نانخس 
طوبرم روما  زا  يرما  رد  يرشبو  دندرک  یمن  فالتخا  قیالخ  ریاس  زا  ای  تّما  نی  ازا  رفن  ود  یّتح  تساوخ ، یم  رگا  .دش  دهاوخن 
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هطقن نیا  هبار  هورگ  نیاو  ام  تشونرسو ، ریدقت  .دندش  یمن  رکنم  ار  لضاف  دارفا  ِلضف  لوضفم ، دارفاو  تساخ  یمن  رب  عازن  هب  وا  هب 
لیجعت باذع  ِلوزن  رد  دهاوخب  رگا.میتسه  وا  رـضحم  ردو  ادـخ  دوهـش  زادـنا  مشچ  رد  یگمه  .داد  رارق  مه  يور  رد  ورو  دـناشک 

ات تسا  هداد  رارق  شاداپ  يارس  ار  ترخآ  يارسو  رادرک  هناخ  ار  ایند  وا  .دزاس  راکشآ  ار  قحو  دیامن  بیذکتار  رگمتس  ات  دنک  یم 
، ادخ تساوخ  هب  ادرف ، هک  دیشاب  هاگآ  .دهد  شاداپ  نانآ  کین  رادرک  ببـس  هب  ار  ناراکوکینو  رفیک ، ناشدب  ِرادرک  هب  ار  ناراکدب 
اب ادرفو  دیهاوخب ، يزوریپو  يرادیاپ  دنوادخ  زاو  دیناوخب  نآرق  رتشیبو  دیرازگب  زامن  رتشیب  بشما  سپ  .دیوش  یم  وربور  نمشد  اب 

.درک كرت  ار  سلجمو  تفگ  ار  نخس  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دیشاب  وگتـسار  دوخ  راک  ردو  دیوش  وربور  طایتحاو  تیّدج  اب  نانآ 
ماما نایهاپس  سپس 

هحفص 592 -------------------------- 

زور رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ( 1) .دـنتخادرپ دوخ  ياهحالـس  حالـصا  هبو  دـنتفر  دوخ  ياهریتو  اـه  هزینو  اهریـشمش  يوس  هب  یگمه 
زین هیواعم  .دراد  مالعا  دربن  يارب  ار  قارع  مدرم  یگدامآو  دتسیاب  نایماش  ربارب  رد  يدرم  هک  داد  نامرف  رفـص  هام  متـشه  هبنـشراهچ 

ندراو صمح  مدرم  .درک  میـسقت  نوگاـنوگ  ياـه  هتـسد  هب  ار  اـهنآو  تخادرپ  دوـخ  هاپـس  میظنت  هب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما نوـچمه 
سیق نب  كاّحـض  یهدنامرف  هب  ماش  مدرم  ار  هیواعم  ناج  ظفحو  دـنداد  یم  لیکـشت  ار  وا  هاپـس  زا  ینوگانوگ  ياهحانج  نیرـسنقو 
میظنت .دننک  يریگولج  دوب ، هیواعم  هاگیاج  هک  رکـشل ، بلق  هب  نمـشد  ذوفن  زا  ات  دندرک  هطاحا  ار  وا  رودو  دنتفرگ  هدـهع  رب  يرهف 

صاعورمع دنسپ  دروم  دوب  هدش  ماجنا  هک  یلکش  هب  هاپس 
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رد هک  ) تخادـنا دـندوب  هتـسب  مه  اب  هک  یناـمیپ  داـی  هب  ار  وا  اذـل  .دـنک  کـمک  هاپـس  شیارآ  رد  هیواـعم  هب  تساوخو  تفرگن  رارق 
.نک رانکرب  نآ  زا  ار  روعألاوباو  راذـگاو  نم  هب  ار  نایـصمح  یهدـنامرف  : تفگو دـشاب ) وا  ِنآ  زا  رـصم  تموکح  يزوریپ ، تروص 
هقباس یمزر  روما  رد  صاعورمع  : هک داد  ماغیپو  داتسرف  نایـصمح  هدنامرف  دزن  ار  یـسک  ًاروفو  دش  لاحـشوخ  وا  داهنـشیپ  زا  هیواعم 

هب صاعورمع ، .ورب  رگید  يا  هقطنم  هب  وت  اذـل  مدـیزگرب ، ماظن  هراوس  یهدـنامرف  هب  ار  وا  نم  .میرادـن  وتو  نم  هک  دراد  يا  هبرجتو 
هک داد  روتـسدو  درک  میظنت  ار  هاپـس  دوخ ، رظنو  هبرجت  رباـنبو  ( 2) دیبلط ار  دّمحمو  هّللا  دبع  دوخ  دـنزرف  ود  رـصم ، تموکح  دـیما 

هاپس همّدقم  رد  ناشوپهرز 

--------------------------

، ریثا نبا  لماک  صص 7و8 ; ءزج 6 ، ،ج3، يربط خیرات  ج5،ص 182; دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 225، نیّفص هعقو   . 1
ص 150. ج3 ،

دنزرف زا  تیامح  هب  یگدولآ  زا  ار  ردپ  راک  زاغآ  رد  هک  دندوب  ینایامن  دـهاز  صاع  ورمع  ِدـنزرف  ود  نیا  هک  دـیروایب  رطاخ  هب   . 2
یبرع نابز  رد  هک  دزادنا  یم  یلثم  دای  هب  ار  ام  نایرج  نیا  دنتـسه ! وا  روایو  رای  نیرتیمیمـص  الاح  یلو  دنتـشاد  یم  زاب  نایفـسوبا » »

(. دوش گرزب  یمدآ  اب  هچرگ  دوش  گرگ  هداز  گرگ  تبقاع  ( »؟ َهَّیَحلا ّالِإ  ُهَّیَْحلا  ُِدَلت  ْلَه  :» هک تسا  جیار  یسرافو 

هحفص 593 -------------------------- 

اهنآ بیترتو  مظنو  دننک  شدرگ  فوفص  نایم  رد  هک  داد  روتـسد  دوخ  دنزرف  ود  هب  هاگ  نآ.دنریگ  رارق  نآ  ياهتنا  رد  ناهرز  یبو 
نوچمهو داد  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  مظنو  داتفا  هار  هب  هاپس  نایم  رد  دوخو  درکن  افتکا  زین  نیا  هب  یّتح  .دنیامن  یسراو  ّتقد  هب  ار 
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کیدزن گنهآ  سک  ره  هک  داد  نامرفو  دنتفرگ  هدهعرب  اهینمَی  ار  نآ  تظافح  هک  تفرگ  رارق  يربنم  زارف  رب  هاپـس  بلق  رد  هیواعم 
يارب ار  یهورگ  دـیاب  دـشاب  ییاورناـمرفو  تردـق  بسک  دربن ، زا  هزیگنا  هاـگره  ( 1) .دنـشُکب ار  وا  ًاروف  دـشاب  هتـشاد  ربنم  هب  ندـش 
یـسک اهنت  هن  اذل.درادن ، ییاورپ  فده  قیرط  رد  دوخ  ندش  هتـشک  زا  دشاب  يونعم  فدهو  هزیگنا  رگا  یلو  درامگب ، دوخ  تظافح 
يربهر ار  هاپسو  داد  یم  نامرفو  دوب  راوس  یگنربش  بسا  رب  ترـضح  نآ  هکلب  تشادن ، هدهع  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  تظافح 

.درک یم  ورد  ار  نانآ  شا  هدـنرب  ریـشمش  ابو  تخادـنا  یم  ماش  ناـنامرهق  مادـنا  رب  هزرل  دوخ  شارخ  رگج  ياـه  هرعن  اـبو  درک  یم 
هب داـقتعاو  ترخآ  يارـس  هب  ناـمیا  هدـییاز  یبلط  تداهـش  کـنهرف.تساه  هزیگنا  رد  فـالتخا  لولعم  يربـهر  هویـش  رد  فـالتخا 
ایند یگدنز  هب  یگتسبلد  هدییاز  نتـشیوخ  ناج  ظفح  يارب  نارگید  ندرک  ادفو  گرمزا  سرت  هک  یلاح  رد  تسا ، شیوخ  تیناّقح 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هاپـس  هراب  ردو  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  صاع  دـنزرف  هک  تساجنیا  تفگـشو  .تسا  هداـم  ءارواـم  راـکناو 
تداهـش زا  یکابو  دـنا  هدـمآ  نادـیم  هب  ینامـسآ  یفدـه  اب  هورگ  نیا  ینعی : َءامَّسلا .» ِتَغََلب  هَّطُِخب  اوؤاج  ِءـالؤه  َّنِإَـف  : » تفگ نینچ 

عفانم بوچراهچ  رد  وا  هکلب  دوبن ، وا  يزوریپ  بلط  هبو  وا  هب  هقالع  يور  زا  هیواـعم  هب  صاـع  دـنزرف  يراـیو  یهاوخ  ریخ  .دـنرادن 
رد هدش  دای  هرکاذم  .دیشک  یم  وا  خر  هب  هتـسویپ  ار  نآ  ياهب  هیواعم ، اب  تروشمو  رظن  راهظا  ردو  تشاد  وا  يزوریپ  هب  هقالع  دوخ 

: تسا تقیقح  نیا  رگنایب  ریز ،

--------------------------

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 226 ; نیّفص ، هعقو   . 1
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ص 182. ج5 ، دیدحلا ،

هحفص 594 -------------------------- 

هکنیا سرت  زا  هیواعم ، .دشاب  مدوخ  يارب  متموکح  هکنیا  طرش  هب  صاعورمع : .زادرپب  هاپـس  فوفـص  میظنت  هب  رتدوز  هجره  هیواعم :
؟ یهاوخ یم  يرگید  زیچ  رصم ، تموکحزا  ریغ  رگم  تموکح ؟ مادک  دیـسرپ : ًاروف  دوش ، وا  بیقر  ماما ، زا  سپ  صاعورمع ، ادابم 

تـشهب زا  ضوع  دـناوت  یم  رـصم  اـیآ  تفگو : دز  هرهچ  رب  اوقت  زا  یکـسام  اوقت ، یب  رگادوسو  راـک  هنهک  زابتـسایس  صاـعورمع ،
نخـس هکنیا  سرت  زا  هیواعم ، دوب ؟ دهاوخ  دریگ ، یمن  مارآ  رگره  هک  خزود ، باذـع  يارب  بسانم  ییاهب  یلع ، نتـشک  ایآ  دـشاب ؟

يوزرآ هب  صاعورمع ، يراب ، .دونشن  یسک  ار  وت  نخس  مارآ ، مارآ ، : تفگ هداعلا  قوف  رارصا  اب  ددرگ ، رـشتنم  هاپـس  نایم  رد  ورمع 
دوخ راـگدرورپ  هب  ار  دوخ  ياهرـسو  دـینک  ّبترمار  دوخ  ياهفـص  ماـش ، نازابرـس  تفگو : درک  ماـش  مدرم  هب  ور  رـصم ، تموکح 

دوبانو دشکب  ار  نانآ  ادخ  هک  دیـشکب  ار  نانآ  .دینک  داهج  دوخ  نمـشدو  ادـخ  نمـشد  ابو  دـیریگب  کمک  ادـخ  زا  .دـیهد  تیراع 
هب هک  دـندروآ  یگنربش  بسا  وا  ياربو  دـیبلط  یبـسا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما زور  نآ  رد  تشذـگ ، هک  ناـنچ  فرط ، نآ  زا  ( 1) .دزاس

تفرگ تسد  هب  ار  نآ  مامز  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـش  یم  هدیـشک  هنهد  ود  ابو  دوب  شهج  لاح  رد  هتـسویپ  تشاد  هک  ییورین  ببس 
ییادخ تسا  هزنم  ( 13: فرخز (. ) َنُوِبلَْقنَُمل اّنِّبَر  یلِإ  اِّنِإو  َنینِْرقُم  َُهل  اّنُک  ام  اذه َو  اَنل  َرَّخَـس  يّذلا  َناْحبُـس  : ) درک توالت  ار  هیآ  نیاو 

هب تسد  هاگ  نآ  .میدرگ  یم  زاب  ادخ  يوس  هب  یگمهو  دوبن ، نآ  ییاناوتو  تردق  ار  امو  تخاس  رَّخـسم  ام  يارب  ار  بکرَم  نیا  هک 
: تفگو تشادرب  اعد 

--------------------------

ص 237; نیّفص ، هعقو   . 1
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صص 189و190. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

هحفص 595 -------------------------- 

انِِّیبَن َهَْبیَغ  َکَیلِإ  اوُکْشَن  ّانِإ  َّمُهّللَا  ...ُراْصبَألا  ِتَصَخَـش  يِْدیَألا َو  ِتَعَفَر  ُبُولُْقلا َو  ِتَضَفَأ  ُناْدبَألا َو  ِتَبَْعتَأ    َ ُماْدقَألا ِتَلَقَن  َْکَیلِإ  َّمُهّللَا 
دوش یم  هتشادرب  اهماگ  وت  يوس  هب  ایادخ ، ( 1) .َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأَو  ِّقَحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  انَْنَیب َو  ْحَْتفا  اَنَّبَر  .اِنئاوْهَأ  َتُّتَشَتَو  انِّوُدَع  َهَْرثَک  َو 

نامربمایپ تبیغ  هوکِـش  ام  ایادخ ، ...ددرگ  یم  زاب  اهمـشچو  دوش  یم  دنلب  اهتـسدو  ددرگ  یم  هجوتم  اهلدو  دتفا  یم  جنر  هب  اهندـبو 
ِنیرتهب وت  هک  نک ، يرواد  قح  هب  موق  نیاو  ام  نایم  ایادخ ، .میروآ  یم  وت  هاگرد  هب  ار  نامیاهتساوخ  یگدنکارپو  نانمشد  ینوزفو 
نیفرطو تشاد  همادا  بشات  دادماب  لّوا  زا  دش و  زاغآ  يرساترس  هلمح  رفص  هام  متـشه  هبنـشراهچ  زور  رد  ماجنارـس  .یتسه  اهرواد 

اجب یکیرات  رد  ار  حبـص  زامن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هبنـشجنپ ، زور  رد  .دنتـشگزاب  دوخ  ياـههاگودرا  هب  يزوریپ  هب  یباـیتسد  نودـب 
ياعد زا  یشخب  ( 2) .دنتخادرپ دربن  هب  فرط  ره  زا  زین  وا  نارایو  درک  زاغآ  ار  هلمح  دوخ  ییاعد ، ندـناوخ  زا  سپ  هاگ ، نآو  دروآ 

َهَّیَِقب ْمِصْعا  َهَداهَّشلا َو  اَْنقُزْراَف  اْنیَلَع  ْمُهَتْرَهْظَأ  ْنِإ  َو  ِّقَْحِلل ، انْدِّدَـس  َّیَغلا َو  اْنبِّنَجَف  انِّوُدَـع  یلَع  اـنَتْرَهْظَأ  ْنِإ  دوب : نیا  هلمح  زا  لـبق  ماـما 
راوتـسا قح  يارب  ار  نامیاهماگو  رادزاب  متـس  زا  ار  ام  يدومرف  زوریپ  دوخ  نمـشد  رب  ار  ام  رگا  اراگدرورپ ! ( 3) .ِهَْنتِْفلا َنِم  ِیباحْصَأ 

.نک ظفح  هنتف  زا  ار  منارای  هدنامیقابو  امرف  ام  بیصن  ار  تداهش  دندش  زوریپ  ام  رب  نانآ  رگاو  .نادرگ 

--------------------------

ص 176. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  صص 230 و231 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2
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ص 151. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 8

ص 232. نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 596 -------------------------- 

( مالسلا هیلع  ) ماما هاپس  نارس  نیشتآ  ياه  هباطخ 

یمرب ياج  زا  ار  هاپس  کی  يا  هباطخ  اسب  هچ  .درک  یم  افیا  یگرزب  یغیلبت  شقن  هاپس  ره  گرزب  ياهتیـصخشو  نارـس  ياهینارنخس 
، یناـگمه هـلمح  زور  نـیمّود  رفــص ، هاـم  مـهن  هبنــشجنپ  زور  رد  تـهج ، نـیا  زا  .تخاـس  یم  مـهارف  ار  يزوریپ  تامدـقمو  دـنک 

نب دیعس  ( 1 ،) لیدب نب  هّللا  دبع  دـننام  یناگرزب  ماما  زا  ریغ  .دـنتخادرپ  نخـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  رد  یگرزب  ياهتیـصخش 
یماش نمـشد  هب  شروی  رب  ار  ماما  هاپـس  ، یـصاخ قطنم  اب  ، مادکرهو دـنتفگ  نخـس  ( 3) رتشا کـلامو  نیرـصان ) هقطنم  رد  ( ) 2) سیق

یم تسد  هب  ار  نآرق  نیا  یسک  هچ  .میوش 1 _ یم  روآ  دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  داد  خر  زین  یثداوح  نایم  نیا  رد  .دندرک  کیرحت 
؟ دریگ

ار نآرق  نیا  هک  تسیک  تفگو : درک  دوخ  نازابرس  هب  ور  تّجح ، مامتا  يارب  دنک ، زاغآ  ار  دربن  هکنآ  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
راب مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  یگدامآ  مالعاو  تساخرب  دیعـس  مان  هب  یناوج  ماگنه  نیا  رد  دـنک ؟ توعد  نآ  هب  ار  ناـیماشو  دریگب 

نآرق مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاگ  نآ  .نانمؤم  ریما  يا  نم  تفگو : تساخرب  ياج  زا  ناوج  نامه  زابو  درک  رارکتار  دوخ  نخـس  رگید 
هک دیـشکن  یلوط  یلو  درک ، توعد  نآ  هب  لمعو  ادـخ  باتک  هب  ار  نانآو  درک  تکرح  هیواعم  هاپـس  يوس  هب  زین  واو  درپس  وا  هب  ار 

رجُح ود  هزرابم  _ 2 ( 4) .دمآ رد  ياپ  زا  نمشد  هلیسو  هب 

هدش بایفرش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  هب  هک  تسا  یناسک  زا  يْدنِک  يدع  نب  رجح 

--------------------------

هعقو  . 1
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ص 186. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 234 ; نیّفص ،

ص 188. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 347 ; نیّفص ، هعقو   . 2

.190 _ 191 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 239 _ 241 صص نیّفص ، هعقو   . 3

ص 244. نیّفص ، هعقو  ص 196 ; ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 4

هحفص 597 -------------------------- 

ناج ماجنارـسو  تشاد  رارق  يو  میرح  ناعفادمو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناصلخم  فص  رد  زین  اهدعبو  دوب  هدروآ  مالـسا  وا  تسد  هبو 
رد ًاـبیرقت  هک  «) ءارذـع جْرَم   » رد ماـما ، ناـصلخم  زا  یهورگ  اـب  هارمه  هیواـعم ، نادّـالج  تسد  هبو  داد  تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ 
نب رجح  يو  يومع  زا  هک  یلاح  رد  دـننک ، یم  داـی  ریخلا  رجُح  هب  يو  زا  خـیرات  رد  .دـش  هتـشک  دراد ) رارق  ماـش  يرتمولیک  تسیب 

يور رد  ور  دنتـشاد ، مه  اب  هک  یکیدزن  دـنویپ  مغر  هب  رجح ، ود  نیا  يزور  نینچ  رد  ًاقاّفتا  .دوش  یم  هدرب  ماـن  رّـشلا  رجح  هب  دـیزی 
دندوب هزرابم  لوغشم  دوخ  ياه  هزین  اب  ود  نآ  هک  یلاح  ردو  دش  زاغآ  ّرـشلا  رجح  بناج  زا  هزرابم  هب  توعد.دنتفرگ  رارق  رگیدکی 
نارای زا  یهورگ  عقوم  نیا  رد.دز  يدع  نب  رجح  رب  يا  هزینو  تفاتـش  دـیزی  نب  رجح  کمک  هب  همیزخ  مان  هب  هیواعم  هاپـس  زا  يدرم 

نب هّللا  دبع   » هلمح _ 3 ( 1) .تفر نوریب  نادیم  زاو  داهن  رارف  هب  اپ  دـیزی  نب  رجح  یلو  دنتـشک ، ار  وا  دـندرب و  هلمح  همیزخ  رب  رجح 
ماش هاپس  هرسیم  رب  لیدب »

مرکا ربمایپ  ردقلا  لیلج  یباحص  وا.تفر  یم  رامش  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  هیاپ  دنلب  ناهدنامرف  زا  یعازخ  لیدب  نب  هّللا  دبع 
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تسار حانج  یهدنامرف  .دوب  دزنابز  رتشا ، کلامزا  سپ  ینیرفآ ، هسامحو  تعاجشو  سفن  تراهط  ردو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
هّللا دبعو  دعـس  نب  سیقو  رـسای  راّمع  نوماریپ  قارع  نایراق  .درک  یم  یهدنامرف  سابع  نب  هّللا  دـبع  ار  پچ  حانجو  دوب  يو  اب  هاپس 

وا ِنآ  زا  هک  هدرک  اعّدا  ار  یماقم  هیواعم  : تفگو درک  دوخ  نارای  هب  ور  هلمح  زاغآ  زا  شیپ  هّللا  دبع  ( 2) .دندوب هدمآ  درگ  لیدب  نب 
بازحاو نانیـشن ) هیداب   ) بارعا اب  يو.تسا  هدـمآ  قح  دربن  هب  لطاب  قطنم  اـبو  هتـساخرب  عازن  هب  ماـقم  یقیقح  ناـبحاص  اـبو  تسین 

هتخادرپ هلمح  هب  نوگانوگ 

--------------------------

.195 _ 196 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 243 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 151. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

هحفص 598 -------------------------- 

َهافُْجلا َهاغُّطلا  اُوِلتاق  .نیبُم  ناهُْرب  َ َو  ْمُکِّبَر ْنِم  رُون  یلَع  ِهّللاَو  ُْمْتنَأ  َو  : » تفگ هک  اجن  اات  .تسا  هداد  هولج  ابیز  نانآ  يارب  ار  یهارمگو 
یکْزَِأب ِهِذه  ِیف  ْمُه  ام  هّللا  ِّیبَّنلا َو  َعَم  ْمُُهْتَلتاق  ْدَقَو  ...ٌروُْربَم  ٌرِهاظ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌباتِک  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْمُهَنوَشَْخت َو  َْفیَک  َو  ْمُهْوَشَْخت ، َو ال 

نیا اب  .دیتسه  نشور  یلیلدو  ادخ  زا  يرون  ششوپ  رد  دنگوس ، ادخ  هب  ، امش ( 1 «.) ْمُکِّوُدَع هّللا َو  ِّوُدَع  یلِإ  اُومُوق  .َُّربَأ  الَو  یْقتَأ  َو ال 
هدش هتفریذپو  نشور  هک  تسادخ  زا  یباتک  امش  تسد  رد  هکنآ  لاح  دیسرتب ، هنوگچ.دیـسرتن  نانآ  زا  دینک و  دربن  راکافج  شابوا 

دیزیخرب .دنتـسین  نامز  نآ  زا  رتراکوکینو  رت  هزیکاپ  نونکا  هک  دـنگوس  ادـخ  هبو  دـیا  هدرک  دربن  نانآ  اـب  ربماـیپ  هارمه  امـش  .تسا 
، تشاد هدهع  رب  ار  هنمیم  یهدنامرف  هک  یلاح  رد  وا  .دینک  تکرح  دوخ  نمشدو  ادخ  نمشد  اب  دربن  ياربو 
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هار رس  زاار  هیواعم  هاپـس  تسخن  هلمح  ردو  درک  زاغآ  ار  هلمحو  يریـشمش ) تسد  ره  رد  ) تشادرب ریـشمش  ودو  درک  نت  رب  هرز  ود 
هیواعم همیخ  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  وا  تّمه  مامت.داد  تسکش  ار  ماش  هاپس  هرسیم  هدنامرف  هملـسم  نب  بیبح  رکـشلو  تشادرب  دوخ 
ترابع هب  ای  فص  جـنپ  تروص  هبو  دـندوب  هتـسب  وا  اب  گرم  نامیپ  هک  هیواعم ، نانابهگن.درادرب  ناـیمزا  ار  داـسفلا  ّما  نیاو  دـناسرب 

داجیا یلکشم  نادنچ  اهراوید  نیا  یلو  .دندش  وا  يورـشیپ  زا  عنام  دندوب ، هدرک  هطاحا  ار  وا  درگ  ادرگ  راوید  جنپ  تروص  هب  رگید 
هیواـعم هاـگرخ  هب  ار  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  دوـب ، ناـشخرد  هّللا  دـبع  تـالمح  هکنیا  اـب  یلو.تخیر  ورف  يرگید  زا  سپ  یکیو  درکن 

هعقو  » رد محازم  نبا  زا  رتنـشور  ار  ناـیرج  دوخ  خـیرات »  » رد يربـط  ریرج  نبا  دروم  نیا  رد  ( 2) .دش هتـشکو  دمآرد  ياپ  زا  دناسرب 
کلامو دوب  دربن  لاح  رد  نمشد  هاپس  هرسیم  اب  هّللا  دبع  : دنک یم  شرازگ  نینچ  وا  .دسیون  یم  نیفص »

--------------------------

(. توافت یمک  اب  ص 151( ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 9 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 234 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 248. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 599 -------------------------- 

تـسد رد  ینمی  يزلف  هحفـص  کی  دوب ، هتفر  ورف  نهآ  زا  یـششوپ  رد  هک  یلاـح  رد  کـلام.درب ، یم  هلمح  هنمیم  يوس  هب  زین  رتشا 
ار ناگدـید  نآ  عاعـش  درب  یم  الاب  ار  نآ  یتقوو  تسا  نازیر  نآ  زا  بآ  هک  تفر  یم  رّوصت  دروآ  یم  دورف  ار  نآ  نوچ  هک  تشاد 

اب لیدب  نب  هّللادبع  هک  دیسر  يا  هطقن  هبو  درک  رامو  رات  ار  هنمیم  دوخ  تالمحرد  وا  .تخاس  یم  هریخ 
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تروص هب  ار  هّللادـبع  ناراـی  يو.دـندوب  هدیـسر  هطقن  نآ  هب  درک ، یمن  زواـجت  ( 1) رفن دصیـس  زا  ناـنآ  رامـش  هک  ءاّرق ، زا  یهورگ 
ًاروف دندش و  لاحـشوخ  رتشا  هدهاشماب  نانآو  درک  رود  نانآ  فارطا  زا  ار  نمـشد  کلام  .دنا  هدیبسچ  نیمز  هب  هک  تفای  یناگدرم 
اجب ار  ادـخ  ساپـس  دـگنج  یم  دوخ  هاپـس  هرـسیم  ردو  تسا  ملاس  ترـضح  نآ  هک  دندینـش  خـساپ  نوچو  دندیـسرپ  ماما  لاوحا  زا 

تـسد وا  دوخرب  هیواعم  نانابهگن  نتـشک  زا  سپو  دور  شیپ  هب  هک  دیزرویم  رارـصا  دوخ  مک  دارفا  اب  هّللادبع  لاح  نیا  رد  .دندروآ 
یم رّوصت  وا  یلو  (2) .دـنک عافد  دوخ  زا  دـیامن و  فقوت  تسه  هک  يا  هطقن  ردو  دـنکن  يورـشیپ  هک  داد  مایپ  وا  هب  رتشا  یلو  .دـبای 
دوخ يورـشیپ  هب  تهج  نیا  زا  .دـبای  تسد  هیواعم  ربو  دـنک  یـشالتم  ار  نانابهگن  فص  دـناوت  یم  اسآ  قرب  هلمح  کی  اب  هک  درک 
کی اب  دـمآ  یم  شیپ  هک  ار  یـسک  رهو  درک  زاـغآ  ار  هلمح  دوخ  ناراـی  اـب  تشاد  يریـشمش  یتسد  ره  رد  هکیلاـح  ردو  داد  همادا 

هّللا دبع  هلمح  ياهیتفگش  زا  ( 3) .دنک ضوع  ار  دوخ  هاگیاج  دش  راچان  هیواعم  هک  تفر  شیپ  ردق  نآو  دروآ  یم  رد  ياپ  زا  هبرض 
دربن نیا  رد  يو  زا  هک  دوب  يردارب  وا  دوصقمو  داد  یم  رـس  نامثُع » ِتاراَثل  ای   » راعـش نانابهگناب  رازراک  ماـگنه  هب  يو  هک  دوب  نیا 
ماقتنا ذخا  رب  ار  مدرم  هّللادـبع  هنوگچ  هک  دوب  هتفر  ورف  تفگـش  ردو  تشاد  يرگید  تشادرب  نآ  زا  نمـشد  یلو  دوب ، هدـش  هتـشک 

! دنک یم  توعد  نامثع  نوخ 

--------------------------

.دسیون یم  رفن  دص  ار  نانآ  دادعت  نیّفص  هعقاو  رد  محازم  نبا   . 1

2
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ص 153. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  . 

ص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ; 151 _ 152 صص ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 10 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خـیرات   . 3
.196

هحفص 600 -------------------------- 

هک داد  ماغیپ  هملسم  نب  بیبح  دوخ  هاپس  هنمیم  هدنامرف  هب  ًارارکو  دیسرت  دوخ  ناج  رب  ًاّدج  هیواعم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ماجنارس 
هیواعم هاگرخ  اب  ینادنچ  هلـصاف  وا  .تشادن  زاب  فده  بیقعت  زا  ار  هّللادبعو  دیـسرن  ییاج  بیبح  ياهـششوک  یلو  .دسرب  وا  داد  هب 

عقاو رثؤم  کیتکات  نیا.دنورب  وا  گنج  هب  گنـس  باترپ  اب  هک  دهد  روتـسد  نانابهگن  هب  هک  دیدن  نیا  زج  يا  هراچ  هیواعم.تشادـن 
نیمز يور  هب  حورجم  ندب  اب  واو  دندروآ  رد  ياپ  زا  دندوب  وا  فارطا  رد  یمک  دارفا  هک  ار  هّللادبع  گنـس  باترپ  اب  نانابهگنو  دش 

وا دسج  يالاب  رب  دیجنگ ، یمن  تسوپ  رد  يداش  زاو  دوب  هدرب  تمالس  هب  ناج  یعطق  يرطخ  زا  هک  هیواعم ، ماگنه  نیا  رد  ( 1) .داتفا
تمحر وا  ربو  دـنکفا  هّللادـبع  تروص  رب  ار  دوخ  همامع  دوب ، هیواعم  ناـکیدزن  زا  هک  رماـع ، نبهّللادـبع  ماـن  هب  يدرم  .دـش  رـضاح 

نداد اب  هیواعم  .تشاد  یتسود  وا  اب  هتـشذگ  رد  اریز  دـیزرو ، ابا  وا  یلو  دـنک  زاب  ار  وا  تروص  هک  دـیزرو  رارـصا  هیواعم  .داتـسرف 
: تفگ داتفا  هّللادبع  هرهچ  رب  هیواعم  هدید  یتقو  .دنیبب  ار  ماما  عاجش  هدنامرف  تروص  هک  دش  قفوم  درک  دهاوخن  هلثُم  ار  وا  هک  یلوق 

نیا گرزب  وا  دـنگوس ، ادـخ  هـب  ( 2 «.) يدـْنِکلا ِثَعْـشَألا  یعَخَّنلا َو  ِرَتْشَـألِاب  ینْرِفْظَأ  َّمُهّللا  ِهَـبْعَْکلا  ِّبَرَو  .ِمْوَْـقلا  ُْشبَک  هـّللا  اذـه َو  »
زوریپ يدنک ، ثعشاو  یعخن  رتشا  رگید ، نامرهق  ود  رب  ارم  ایادخ  .تسا  تیعمج 
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نیا نآ  تیب  نیتسخن  هک  تسج  لّثمت  متاح  نب  يدـع  راعـشا  هب  هّللادـبع  ریظن  مک  تعاجـشو  یناـمرهق  فصو  رد  هاـگ  نآ  .نادرگ 
(3) ارَّمَش ُبْرَْحلا  اَْهیَقاس  ْنَع  ْتَرَّمَش  ْنِإَو  اهَّضَع  ُبرَْحلا  ِِهب  ْتَّضَع  ْنِإ  ِبْرَْحلا  ُخَأ  تسا :

--------------------------

.245 صص 246 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هغالبلا جهن  حرش  ; 153 صص 154 _ ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 246 ; نیّفص ، هعقو  ; 13 صص 16 _ ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2
ص 398. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 197 ; ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هغالبلا جهن  حرش  ; 153 صص 154 _ ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 246 ; نیّفص ، هعقو  ; 13 صص 16 _ ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 3
ص 398. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 197 ; ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هحفص 601 -------------------------- 

همادا .دنز  الاب  نیتسآ  زین  وا  دنز  الاب  نیتسآ  رگاو  دنک  نانچ  زین  وا  دهد  ناشن  نادند  وا  هب  گنج  رگا  هک  تسا  یـسک  وجگنج  درم 
ریرهلا هلیل  ات  دربن 

نآ مهدزیس  زورمین  اتو  دش  زاغآ  تشهو  یس  لاس  رفـص  هام  زاغآ  زا  هیواعم  ناراداوهو  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ناوریپ  نایم  یعقاو  دربن 
، دـنیوگ یم  گس  هزوز  هب  برع  تغل  رد  ریره » » .دـنمان یم  ریرَهلا » هلیل   » ار هاـم  نآ  همین  بش  ناراـگن  عیاـقو  .تشاد  همادا  ( 1  ) هام

طاسب هک  دوب  کیدزنو  دیـشک  یم  هزوز  گـس  نوچمه  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاپـس  تابرـض  ریز  رد  بش  نآ  رد  هیواـعم  هاپـس  اریز 
دربن ماما ، نایهاپس  نایم  رد  فالتخا  داجیاو  بیرفو  هعدخ  قیرط  زا  صاعورمع ، ناهگان  هک  دوش  هدیچرب  نایوماو  هیواعم  تموکح 
سب شتآ  مالعاو  دیـشک  ّتیمَکَح »  » هب نایرج  هاـم  مهدـفه  هعمج  زور  رد  ماجنارـسو  تخاـس  فقوتم  ار  زاـس  تشونرـسو  نینوخ 

ار نیّفص  ثداوح  ناخّروم  .دش  تقوم 
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راگن عیاقوو  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يا  هریجنز  تلاـح  ثداوح  لـقن  دـعب  هب  نآ  زا  یلو  (، 2  ) دنا هتـشون  بیترت  هب  مهد  زور  ات 
یم يا  هنوگ  هب  ریرهلا  هلیل  زور  همین  اـت  ار  زور  دـنچ  نیا  عیاـقو  زین  اـم  .دـهد  بیترت  ثداوـح  هب  دوـخ  یـسانش  خـیرات  ّمش  اـب  دـیاب 

.میراگن

--------------------------

دناد یم  رفـص  هام  مهدزیـس  ار  حلـص  تباتک  خیرات  هدش  دای  هحفـص  رد  يربط  ریرج  نبا  ص 31 . ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خـیرات   . 1
بـش ریرهلا  هلیل  دـیاب  ًاعبط  هدوب ، هبنـشراهچ  زور  رفـص  هام  زاـغآ  نوچ  یلو  ;. (ص 24 دـنک یم  یفرعم  هـعمج  زور  ار  ریرهلا  هـلیلو 

رفص هام  مهد  ریرهلا  هلیل  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب ، هعمج  بش  نیمّود  دوصقم  رگاو  هام .) هعمج  بش  نیمّوس  ) دشاب رفـص  مهدفه 
همادا نیفرط  نیب  درـس  هرجاشم  زور  هس  همانحلـص  شراگن  ات  ریرهلا  هلیل  زور  مین  نایم  رد  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  .مهدزیـس  هن  دشاب ،

دربن هک  تسا  نیا  هدـمآ  محازم  نبا  نیّفـص  هعقو  رد  هچنآ  رهاظ  یلو  .تسا  هدـیدرگ  رجنم  همانحلـص  شراگن  هب  موس  زورو  هتـشاد 
.تسا هتشاد  همادا  زین  مهد  زا  سپ 

.387 _ 390 صص ج2 ، بهذلا ، جورم   . 2

هحفص 602 -------------------------- 

مهد زور  ثداوح 

.دـناشفا دوب  هدـمآرد  نوخ  زا  یبادرگ  تروص  هب  هک  نیفـص  تشد  رب  ار  دوخ  رونو  تفاکـش  ار  قـفا  هنیـس  رفـص  مهد  زور  باـتفآ 
مشچ کمدرم  نوچمه  ار  واو  هدز  هقلح  وا  دوجو  درگادرگ  رد  هعیبر  هلیبق  ینعی  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما ناگتفیـشو  تداهـش  ناقـشاع 

تـسیک ینعی : ِهّلل »؟ ُهَسْفَن  ِيرْـشَی  ِتْوَْملا َو  یلَع  ُهَسْفَن  ُعیاُبی  ْنَم  :» تفگو تساخرب  نانآ  ناهدنامرف  زا  رفن  کی  .دـندوب  هدرک  هطاحا 
دوخ ناجو  دهد  تعیب  تسد  گرم  اب  هک 
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نادنچ هک  دندوزفا  دندرک و  تعیب  دوخ  هدنامرف  اب  هدش  دای  وحن  هبو  دنتـساخرب  رفن  رازه  تفه  عقوم  نیا  رد  ؟ دشورفب ادـخ  يارب  ار 
تـساخرب نانآ  زا  یکی  هک  سب  نیمه  نانآ  یگتفیـش  رد  .دـننکن  هاـگن  رـس  تشپ  هبو  دـنوش  هیواـعم  هاـگرخ  دراو  اـت  دـنورب  شیپ 

دیتسین روذعم  برع  مدرم  هاگـشیپ  رد  زگره  ینعی : ٌّیَح .» ٌلُجَر  ْمُْکنِمو  ْمُکِیف ، ٌِّیلَع  َبیِـصُأ  ْنِإ  ِبرَْعلا  ِیف  ٌرْذُـع  ْمَُکل  َْسَیل  :» تفگو
رایتخا یب  دید  ار  هعیبر »  » ینیرفآ هسامحو  تداشر  هیواعم  یتقو  .دنیبب  بیسآ  مالسلا ) هیلع   ) یلعو دشاب  هدنز  امـش  زا  رفن  کی  رگا 

هک ییوگب  رگا  ُِدلاُجت  ِلابِْجلاَک  ْمُْهنِم  ُِبئاتَک  ْتَلَْبقَأ ***  ُهعِیبَر  ْتَّلَوْدَـق  َْتُلق  اذِإ  دورـس : ار  ریز  رعـشو  دوشگ  نانآ  نیـسحت  هب  نابز 
هنمیم ههبج  میمرت  ( 1) .دنزادرپ یم  دربن  هب  هوک  نوچمه  نانآ  زا  يا  هدرشف  ياههورگ  ناهگان  درک ، نادیم  هب  تشپ  هعیبر  هلیبق 

دندادن ناشن  يرادافو  دوخ  زا  نادنچ  رَضُم  هلیبق  هعیبر ، يدرمیاپ  ربارب  رد 

--------------------------

ص 306. نیّفص ، هعقو  ; 241 _ 242 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 603 -------------------------- 

راچد نادیم ، زا  رـضم  هلیبق  دارفا  رارفو  نآ  هدنامرف  لیدب  نب  هّللادـبع  ِندـش  هتـشک  ببـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هنمیم  حانجو 
میمرت يارب  ، ماما.دنتـسویپ دوب  ( مالـسلا هیلع   ) ماما اب  نآ  یهدنامرف  هک  رکـشل  بلق  هب  حانج  نآ  نازابرـس  هک  يوحن  هب  دش ، تسکش 

هب هملـسم  نب  بیبح  یهدـنامرف  هب  ماـش  هاپـس  ياـسآ  لیـس  موجه  یلو  دراـمگ ، نآ  یهدـنامرف  هب  ار  فینح  نب  لهـس  هنمیم ، عضو 
رد رـضم  هلیبق  يراوتـساان  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دشخب  یناماسو  رـس  دوجوم  عضو  هب  هک  دادـن  تلهم  هنمیم  دـیدج  هدـنامرف 

وا هبو  دیبلط  روضح  هب  ار  کلام  ًاروف  دش  هاگآ  هنمیم 
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ِهایَْحلا َیلِإ  ُهوُزِْجُعت  َْنل  يّذلا  ِتوَْملا  َنِم  ْمُکُراِرف  َْنیَأ  :» دیوگب دنا  هداد  تسد  زا  ار  یمالـسا  طابـضنا  هک  هورگ  نیا  هب  هک  داد  نامرف 
هنمیم ربارب  رد  کلام  دینک ؟ یم  رارف  رادپان  یگدنز  هب  دیرادن  ار  نآ  اب  هلباقم  ییاناوت  هک  یگرم  زا  ارچ  ینعی : ْمَُکل »؟ یْقبَت  یّتلا ال 

ِّزِْعلا ُْبلَس  ِهیف  َرارِْفلا  َّنِإَف  : » تفگ نینچ  جّیهم  رایسب  ینانخس  یط  مالسلا ،) هیلع   ) ماما مایپ  غالبا  نمضو  تفرگ  رارق  هدروخ  تسکش 
نتفر داب  رب  هیام  داهج  نادـیم  زا  رارف  ِِهباقِع .» ُمِیلَأ  ِهّللا َو  ُطَخَـس  ِهرخآلاَو َو  اینّدـلا  ُراـعو  ِتاـمَْملا  ِهاـیَْحلا َو  ُّلُذ  ِءیَْفلا َو  یَلَع  ُهَبَلَْغلا  َو 

نآ .تسوا  كاندرد  باذـعوادخ  مشخ  يریگ  ارفو  ترخآوایند  گننو  تاممو  تایح  رد  ّتلذو  لاملا  تیب  نداد  تسد  زاو  تّزع 
دیـشخب ناماس  ار  هنمیمو  تفگ  ار  نیا  .دیباتـشب  نمـشد  لابقتـسا  هب  دوخ  ياهرـس  ابو  دـیراشفب  مه  رب  مکحم  ار  اهنادـند  : دوزفا هاگ 

اجنآ ات  دنار  بقع  هب  تشاد  رارق  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هنمیم  يور  رد  ور  هک  ار  هیواعم  هاپـس  هرـسیمو  درک  هلمح  هب  زاغآ  دوخو 
نیا زا  .دش  مالسلا ) هیلع   ) ماما یلاحشوخ  هیام  تسکش  زا  سپ  هنمیم  ماجسنا  ( 1) .تسویپ هیواعم  هاپس  بلق  هب  هک 

--------------------------

ص 12. ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 250 ; نیّفص ، هعقو  ; 197 _ 198 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 604 -------------------------- 

ٌِقبُومَو ِهِّبَِرل  ٌطِخْسُم  ّهنَِأب  ُمَزْهُملا  ِمَْلعَْیل  ِنیقَیلِاب َو  ُهّللا  ُمُکَتَّبَث  ُهَنیِکَّسلا َو  ُمُْکیَلَع  َْتلِْزنُأ  اُوِربْصاَف  َنآلاَف  : » دومرفو دروآ  نانآ  هب  ور  تهج ،
بناج زا  امش  رب  شمارآو  تابث  هک  دیشاب  رابدربو  رباص  نآلا  ( 1 «.) یقابلا ُراعلا  ِوأ  ُمزاللا  ُّلُّذلا  ِْهیَلَع َو  ِهّللا  هَدِجُوم  ِرارِْفلا  ِیف  َو.ُهَسْفَن 

اب ار  امشو  دمآ  دورف  ادخ 
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.دنا هداد  رارق  البو  یهلا  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دننادب  دربن ) نادیم  رد  راوتساان  ) هدروخ تسکـش  دارفاو  .تخاس  راوتـسا  نیقی 
! يراد یم  هیزعت  دوخو  یشک  یم  دوخ  .تسا  هتسویپ  ّتلذو  ادخ  مشخ  داهج  زا  رارف  ردو 

دش مدهنم  ات 570  ياـهلاس 542  نیب  رد  هک  نآ  میظع  ّدـس  تهج  هبو  دراد  رارق  اعنـص  یقرـش  لامـش  رد  هک  تسا  يرهـش  برآـم 
مادهنا .دندوب  رادروخرب  یمیظع  يزرواشک  زا  هتفای و  تسد  يا  هتفرشیپ  ندمت  هب  ّدس  نیا  تکرب  هب  نمی  لیابق  .دراد  لماک  راهتـشا 
ندراو ماش  رد  نانآ  مظعا  تمـسقو  دـیدرگ  هریزج  هبـش  طاقن  رگید  رد  ناـنآ  یگدـنکارپ  بجوم  مرع »  » فورعم لیـس  رثا  رد  دـس 

هریت مینیب  یم  تهج  نی  ازا  .دـندرک  ظفح  ًالماک  ناشلیابق  هب  ار  دوخ  باـستنا  قّرفت ، نیع  رد  یلو  دـندش ، قّرفتم  قارعو  نیطـسلفو 
.دنتسیز یم  نیطسلفو  ندراو  ماش  رد  لیابق  نامه  زا  ییاههریتو  قارع  رد  هعیبر » و« هعاُضق » و« هدنِک » و« رَـضُم » و« دْزَا »  » هلیبق زا  ییاه 

رگید دارفا  يور  رد  ور  دـندرک  یم  یگدـنز  قارع  رد  هک  يا  هلیبق  ره  دارفا  هک  دوب  نیا  هاپـس  میظنترد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسایس 
دیدـش يزیرنوـخ  زاو  دـشاب  نیرفآ  فاـطعنا  تسناوـت  یم  لـباقت  نیا  اریز  دنتـسیز ، یم  قارع  ریغ  رد  هـک  دـنریگ  رارق  هلیبـق  ناـمه 

سیئر اب  تاقالم  تساوخرد  هّللا  دبع  مان  هب  ماش  مَْعثَخ »  » نارس زا  یکی  يزور  ( 2) .دنک يریگولج 

--------------------------

ص 14. ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

.34 _ 35 صص ج5 ، نادلبلا ، مجعم   . 2

هحفص 605 -------------------------- 

تـسد لاـتق  زا  معثخ  هلیبق  هریت  ود  ره  هک  درک  تساوخرد  یماـش  درف  .تفریذـپ  قّقحت  تاـقالم  یکدـنا  زا  سپو  درک  قارع  معثخ 
مادک ره  ات  دننیشنب  هدنیآ  راظتنا  ردو  دنرادرب 
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نیا هب  نت  هجو  چـیه  هب  یقارع  درف  اریز  ، دیـشخبن يدوـس  سیئر  ود  نیا  هرکاذـم  یلو  .دـننک  تیعبت  وا  زا  دـش  زوریپ  دربـن  نیفرط  زا 
دوعـسم نب  بهو.دش  زاغآ  هریت  ود  دارفا  نایم  نت  هب  نت  گنج  اذل  .درادرب  ( مالـسلا هیلع   ) ماما زا  تسد  دشن  رـضاحو  دادن  داهنـشیپ 

درب هلمح  قارع  ناـیمعثخ  سیئر  رب  ماـش  مـعثخ  زا  رفن  کـی  ًـالباقتمو  دروآرد  ياـپ  زا  ار  ناـیماش  زا  دوـخ  ياـتمه  یقارع ، یمعثخ 
تعاـطا ببـس  هب  ار  وـت  نم  تفگو : درک  لوـتقم  رب  نتـسیرگ  هب  عورـش  لـتق  زا  سپ  هلـصافالب  یلو  دروآ  رد  ياـپ  زا  ار  بعکوـباو 

یمن هک  دنگوس  ادخ  هب  .متـشاد  یم  تسود  ار  وت  نانآ  زا  شیپو  یتشاد  نم  اب  يرتکیدزن  یگتـسب  وت  هک  یلاحرد  ، متـشک هیواعمزا 
هریت نایم  نت  هب  نت  دربن  نیا  .تسا  هداد  رارق  دوخ  تسد  تلآ  ار  اـم  شیرقو  هدرک  هارمگ  ار  اـم  ناطیـش  هکنیا  زج  میوگب ، هچ  مناد 

دوش یم  رارکت  خیرات  ( 1) .تفای همتاخ  فرط  ود  زا  هتشک  داتشه  ندراذگ  اب  هلیبق  کی  ياه 

میعن _ 1 میوش : یم  روآ  دای  ار  یخرب  هک  دراد  يریاظن  نیّفـص  گنج  رد  شیبو  مک  هکلب  تسین ، ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هثداـح  نیا 
دیاب هک  دیزرو  رارصا  هیواعم  رب  دوب ، ماش  شترا  رد  هک  یلجب ، ثراح  نب  میعنوا  يومع  رسپ  .دش  هتشک  قارع  زا  یلَجب  بیَهُـص  نب 

یلجب یلو  .دش  هدرپس  كاخ  هب  هنابش  هورگ  نیا  سرت  زا  نامثع  هک  دروآ  هناهبو  دادن  هزاجا  يو.دناشوپب  ار  دوخ  يومع  رسپ  دسج 
هزانج هک  داد  هزاجا  وا  هب  هیواعم  ماجنارـس  .مدنویپ  یم  یلع  هبو  میوگ  یم  كرت  ار  وت  ای  دریگ  ماجنا  راک  نیا  دـیاب  ای  : تفگ یماش 

دوخ يومع  رسپ 
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(2) .دراپسب كاخ  هبار 

--------------------------

.204 _ 205 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 257 _ 258 صص نیّفص ، هعقو   . 1

، ریثا نبا  لماک  ص 14 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 207 ; ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 259 ; نیّفص ، هعقو   . 2
ص 154. ج 3 ،

هحفص 606 -------------------------- 

هریت ود  هک  تسا  نیا  گرزب  ياهالب  زا  تفگ : هلیبق  ود  نارـسزا  یکی  .دـنتفرگ  رارق  رگید  کی  يور  رد  ور  دزا  هیبق  زا  هریت  ود  _ 2
ار شیوخ  ياهاپو  اهتـسد  دوخ  تسد  هب  هکنیا  زج  گنج  نیا  اب  ام  دـنگوس ، ادـخ  هبو  دـنا  هتفرگ  رارق  مه  يور  ردور  هلیبق  کی  زا 
ار دوخ  تّزع  میهدب  ماجنا  رگاو  میا  هدرکن  کمک  ار  دوخ  هلیبقو  اوشیپ  مینکن  ار  راک  نیا  رگا.میهد  یمن  تروص  يراک  مینک  عطق 

قارع زا  يدرم  .دیبلط  زرابمو  داهن  نادیم  هب  ماگ  نایماش  زا  يزرابم  _ 3 ( 1) .میا هتخاس  شوماخ  ار  دوخ  یگدنز  شتآو  هداد  داب  رب 
نیمز رب  مکحم  ار  وا  دنکفا و  یماش  ندرگ  رب  تسد  یقارع  ماجنارـس  .دش  لدبو  در  ود  نآ  نایم  دیدش  تابرـضو  دمآ  وا  نادـیم  هب 
نارای زا  وا  تسوا ! ینتردارب  هک  دـید  ناهگان  دز  رانک  یماش  هرهچ  زا  ار  باقنو  دوخهـالک  یتقو.تسـشنوا  هنیـس  يور  هبو  دـیبوک 

وا دزاس و  اهر  ار  يو  هک  داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زاس د و  نشور  ار  وا  فیلکت  ماما  هک  درک  تساوخرد  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما
داهن نادـیم  هب  ماگ  دـیوس  مان  هب  هیواـعم  هاپـس  زا  يدرم  _ 4 ( 2) .تسویپ هیواـعم  هاپـس  هب  ًاددـجم  درف  نآ  فصولا ، عـم.درک  نینچ 

.دمآ وا  نادیم  هب  سیق  مان  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  زا  يا  هدنمزر.دیبلط  زرابمو 
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هب ار  دوخ  نامیا  بتارم  یقارع  درم  .درک  توعد  دوخ  ياوشیپ  هب  ار  يرگید  مادک  رهو  دنتخانـش  ار  رگیدـکی  دندیـسر  مه  هب  یتقو 
رب نانچنآ  ریـشمش  نیا  اب  مناوتب  رگا  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  تفگو : درک  نایب  دوخ  يومع  رـسپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

(3) .دنامن نآ  بحاص  زا  يرثا  هک  منز  یم  هیواعم ) همیخ  )= دیفس همیخ  نیا 

--------------------------

ص 209. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 15 ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 262 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 215. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 272 ; نیّفص ، هعقو   . 2

ص 213. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 268; نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 607 -------------------------- 

( مالسلا هیلع   ) ماما باکر  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمش 

دیزرویم صالخا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  نیّفص  دربن  رد  رمـش  هک  تسا  نیا  درادن ) نایاپ  نآ  ياهیتفگـش  هک  ) راگزور ياهیتفگـش  زا 
تـساخرب یفالت  هب  زین  وا.تسکـش  ار  نآ  ناوختـسا  هک  دمآ  دراو  وا  یناشیپ  رب  یتخـس  تبرـض  مهدا  مان  هب  یماش  کی  اب  دربن  ردو 

يا هزینو  دیشون  یبآو  تشگزاب  دوخ  همیخ  هب  اوق  دیدجت  يارب  رمش.دشن  عقاو  ّرثؤم  هک  درک  دراو  یماش  زرابم  رب  يریشمش  هبرضو 
هزینو دادن  تلهم  یماش  درم  هب  وا.تسا  هداتـسیا  اجرب  اپ  وا  یماش  دروامه  هک  درک  هدـهاشمو  تشگزاب  نادـیم  هبو  تفرگ  تسد  رب 

نآ .دوب  هدرک  هرسکی  ار  وا  راک  دندوب  هدیسرن  شداد  هب  نایماش  رگاو  دنکفا  نیمز  هب  بسا  زا  ار  وا  هک  تفوک  وا  رب  نانچنآ  ار  دوخ 
تداهش هب  راختفا  گنهرف  ( 1) .تبرض نآ  لباقم  رد  هزین  نیا  : تفگ رمش  هاگ 

دارفا رد  هّللا  ءاقل  هب  قشعو  تداهش  هب  راختفا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 658 

http://www.ghaemiyeh.com


هب قشع.درادن  دوجو  اهتلم  رگید  نایم  رد  هک  تسا  یگنهرف  دنگنج ، یم  سّدقم  فادها  يارب  هک  رگید  يارـس  هب  دـقتعمو  نامیا  اب 
یم لیدبت  يدبا  یگدنز  هب  ار  هزور  دنچ  زیچان  یگدنز  هدیقع ، نیا  اب  دیهش ، .تسا  داهجو  مایق  لماعو  كّرحم  نیرتگرزب  تداهش 

هب ماگ  ماش  هاپس  زا  دسا  ینب  هلیبق  زا  يدنمورین  نامرهق  ، نیّفـص دربن  ياهزور  زا  یکی  رد  .دسانـش  یمن  اپ  زا  تسد  نآ  هار  ردو  دنک 
تساخرب يرماع  عّطَقُم  مان  هب  يدرمریپ  ناهگان  یلو  دندیـشک  بقع  نامرهق  نیا  ندید  اب  یقارع  نازابرـس  .دیبلط  زرابمو  داهن  نادیم 

زرابم ْنِم  لَه  ياه  هرعن  .دـیدرگ  عنام  نادـیم  هب  نتفر  زا  ار  واو  دـش  هجوتم  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دورب  يدـسا  ناـمرهق  نادـیم  هب  اـت 
.درک یم  یهن  ار  وا  ماما  یلو  تساخ  یمرب  هلباقم  يارب  تداهـش  قشاع  ِریپ  نآ  راب ، ره  ردو  درک  یم  رک  ار  اهـشوگ  يدـسا  نامرهق 

تصخر اماما ، : درک ضرع  درمریپ  ماجنارس 

--------------------------

ص 213. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 18 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 608 -------------------------- 

هیلع  ) ماما .مزاس  هاتوک  وت  رس  زا  ار  وا  ّرشو  مشکب  ار  وا  ای  مباتـشب  تشهب  يوس  هبو  موش  هتـشکات  منک  تکرـش  دربن  نیا  رد  هک  هدب 
هک دـنکفا  یماش  نامرهق  لد  رد  یبعر  نانچنآ  ریپ  نیا  هناقـشاعو  هناریلد  تالمح  .درک  اعد  وا  ّقح  ردو  داد  هزاجا  راب  نیا  مالـسلا )

نوچو درک  بیقعت  مه  هطقن  نآ  ات  ار  وا  ریپ  نآ  یلو  دیناسر  هیواعم  هاگرخ  هب  ار  دوخ  ات  دش  رود  ردق  نآو  دیدن  رارف  زج  يا  هراچ 
هیلع  ) یلع هکنآ  زا  سپ  .تشگزاب  دوخ  تسخن  هاگیاج  هب  تفاین  وا  رب  تسد 
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هک یلاح  رد  عّطقم.دیبلط  ار  وا  تفرگ و  غارـس  يرماع  عّطقم  زا  هیواعم  دـندرک ، تعیب  هیواعم  اب  مدرمو  دیـسر  تداهـش  هب  مالـسلا )
تـسد زا  زگره  يدوب  هدشن  دراو  نم  رب  تلاح  نیا  رد  رگا  ردارب ، : هیواعم .دش  دراو  هیواعم  رب  دنارذگ  یم  ار  یتوترفو  يریپ  نارود 

ادـخ ءاقل  هبو  شخب  تاـجن  راـبّتلذ  یگدـنز  نیا  زا  شکب و  ارم  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  يرماـع : .يدـش  یمن  صـالخ  نم 
ردارب وت  اب  هک  تسا  نیا  متجاح  هیواعم : تسیچ ؟ وت  زاـین  : يرماـع .مراد  زاـین  وت  هبو  مشک  یمن  ار  وت  زگره  هیواـعم : .زاـس  کـیدزن 

ردو دروآ  درگ  ار  ام  زیخاتسر  زور  رد  ادخ  ات  متسه  یقاب  تلاح  نیمه  هبو  مدش  ادج  ادخ  يارب  هتـشذگ  رد  وت  زا  نم  : يرماع .موش 
هب دسر  هچ  مدرک ، در  ار  نآ  زا  رتناسآ  تساوخرد  نم  يرماع : .روآ  رد  نم  دـقع  رد  ار  ترتخد  هیواعم : .دـنک  يرواد  وتو  نم  هراب 

(1) .تسین وت  هلص  هب  يزاین  ارم  يرماع : .ریذپب  نم  زا  يا  هلِص  : هیواعم .تساوخرد  نیا 

--------------------------

ص 278. نیّفص ، هعقو  ; 223 _ 224 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 609 -------------------------- 

یماظن کیتکات  کی 

هاپـس زا  رفن  رازه  داد ، خر  ماش  ماظن  هراوس  اب  قارع  ناراک  راوس  نایم  يدـیدش  يریگرد  هک  هاـگ  نآ  ، نآ زا  سپ  اـیو  مهد  زور  رد 
اب مالـسلا ) هیلع   ) ماما عقوم ، نیا  رد  .دش  عطق  هاپـس  یلـصا  روحم  اب  نانآ  هطبارو  دـندمآرد  نایماش  هرـصاحم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

، زیزعلا دبع  مان  هب  يدرم  ؟ دشورفب ترخآ  لباقم  رد  ار  دوخ  يایندو  درخب  ار  ادـخ  ياضر  هک  تسین  یـسک  ایآ  : دومرف دـنلب  يادـص 
هتفر ورف  نهآ  ردو  هدش  راوس  یگنربش  بسا  رب  هک  یلاحرد 
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ماجنا یهد  ناـمرف  هچره  هک  اـمرفب  رما  تفگو : دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما دزن  هب  دوبنادـیپ ، وا  ندـب  زا  يزیچ  وا  ناگدـید  زجو  دوب 
کیدزن نانآ  هب  نوچو  ناسرب  هدـش  هرـصاحم  نارای  اـب  ار  دوخو  نک  هلمح  ماـش  هاپـس  رب  تفگو : درک  اـعد  ار  وا  ماـما  .داد  مهاوخ 
یمریبکت وس  نیا  زا  زین  امو  دـییوگب  ریبکت  وس  نآ  زا  امـش  هک  دـهاوخ  یم  دـناسر و  یم  مالـس  امـش  هب  ناـنمؤمریما  هک  وگب  يدـش 

( مالسلا هیلع   ) ماما رومأم  .میزاس  دازآ  ار  امشو  مینکشب  ار  هرـصاحم  هقلح  ات  مینک  یم  هلمح  وس  نیا  زا  امو  وس  نآ  زا  امـشو  مییوگ 
هیلع ) ماما مایپ  ندینـش  زا  نانآ  .درک  غالبا  ار  ماـما  ماـیپو  دـناسر  هدـش  هرـصاحم  ناراـی  هب  ار  دوخو  درک  هلمح  ماـش  هاپـس  رب  هنادرم 

ناگدش هرصاحمو  تسکش  مه  رد  هرصاحم  هقلحو  دیدرگ  زاغآ  وس  ود  زا  دربنو  لیلهتو  ریبکت  هاگ  نآو  دندش  لاحـشوخ  مالـسلا )
.درک شکورف  ّتقوم  روط  هب  گنج  شتآو  دنتسشن  بقع  هتشک  دصتشه  نداد  اب  نایماش.دنتسویپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  زکرم  هب 

دربن مرگامرگ  رد  یسایس  تاکّرحت  ینوزف  ( 1)

دوخ نامشچ  اب  اریز  دنتـسناد ، یم  ماما  ِنآ  زا  ار  يزوریپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  یمومع  هلمح  زاغآ  زا  یماظن  روما  ناسانـشراک 
يزوریپ نیا  .دنک  یم  دیدهت  گرمو  مادهنا  ار  هیواعم  هاپسو  دبای  یم  رییغت  ترـضح  نآ  عفن  هب  گنج  عضو  زور  ره  هک  دندید  یم 

یشان

--------------------------

ص 308. نیّفص ، هعقو  ص 243 ; ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 610 -------------------------- 

هیلع  ) یلع ترـضح  ینعی  اوق ، لـک  هدـنامرف  هتـسیاشو  هناـیهاد  يربهر  _ 1 دوـش : یم  هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هـک  دوـب  یلماوـع  زا 
ببس هب  مالسلا .)
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گنج ثداوح  لقن  نایاپ  رد   ) .داد هتشک  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  ربارب  ود  ًابیرقت  هیواعم  هاپـس  هک  دوب  حیحـص  یماظن  تدایق  نیمه 
ار نآ  دننام  نونکات  ناهج  مشچ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ریظن  یب  تعاجـش  _ 2 تشاگن .) میهاوخ  ار  نیفرط  ناگتـشک  رامآ  نیّفص 
وا نوخ  اب  ار  نیمز  هکنیا  رگم  دشن  وربور  ینامرهق  چیهاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح ، نآ  نانمـشد  زا  یکی  ریبعت  هب  .تسا  هدیدن 

نمـشد ناج  رد  يدیدش  بعرو  دـش  هتـشادرب  قارع  هاپـس  ياپ  شیپ  زا  یگرزب  ناروآ  مزر  ّرـش  يروالد ، نیا  وترپ  رد.درک  باریس 
رب تماماو  تفالخو  يوقتو  تلیـضف  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  خسار  هدیقعو  نامیا  .دندیزگرب 3 _ رارق  رب  ار  رارفًابلاغو  تسـشن 
یم تفالخ  رایعم  ار  راصناو  نارجاهم  باختنا  هک  نانآو  دنتسناد  یم  ییاوشیپ  كالم  ار  یهلا  صیـصنت  هک  نانآ  .ترـضح  نآ  قح 

هدــمآ درگ  مالــسلا ) هـیلع   ) ماـما مـچرپ  ریز  هـب  یغب ، لـها  اـب  لدــع  لـها  هزراـبمو  لـطاب  اـب  قـح  دربـن  يارب  یگمه ، دنتــشاگنا ،
هار هب  هیواـعم  یپ  رد  مولظم  هفیلخ  یهاوخنوخ  ناونع  هب  یهورگ  رگا.دوب  رگید  تروص  هب  هیواـعم  هاپـس  عضو  هک  یلاحرد.دـندوب 
زین رگید  یخربو  دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  يویند  لایماو  يدام  ضارغا  اب  يرامش  یب  هورگ  دندز ، یم  ریـشمش  وا  ياربو  دندوب  هداتفا 

دوجو .تسین 4 _ ناهنپ  يراگنخیرات  چیه  زا  تقیقح  نیاو  دندوب  هدـمآ  هار  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  هنیرید  توادـع  ببـس  هب 
مرکا ربمایپ  باکر  رد  نیَنُحو  دُحاو  رَْدب  رد  هک  یصاخشا  مالسلا ; ) هیلع   ) ماما هاپس  رد  یمالسا  تّما  بوبحمو  فورعم  ياه  هرهچ 

نایم زا  .دوب  هداد  تداهش  نانآ  یکاپو  تقادص  رب  ربمایپو  دندوب  هتخادرپ  داهج  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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دیدرتو ّکش  هک  درب  مان  ار  ...و  لیدب  نب  هّللا  دبعو  يدع  نب  رجحو  دعـس  نب  سیقو  يراصنا  بّویا  وباو  رـسای  راّمع  ناوت  یم  نانآ 
هاپس زا  لد  هداس  یلو  ضرغ  یب  نازابرس  زا  يرایسب  لد  رد  يرگناریو 

هحفص 611 -------------------------- 

دننیبب یعطق  ار  دوخ  تسکـش  صاعورمع ، وا ، لصفنم  لقعو  هیواعم  هک  دش  ببـس  رگید  یلماوعو  لماوع  نیا  .دوب  هتخادنا  هیواعم 
فقوتم يا  هنوگ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  یماظن  يزوریپ  خرچ  ات  دننزب  هنازومرم  ياهـشالت  هب  تسد  نآ  زا  يریگولج  ياربو 

رد یگدـنکارپو  هقرفت  داجیاو  دوخ  هب  نانآ  هقالع  بلجو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  نارـس  اب  هبتاکم  اهـشالت ، نیا  هلمج  زا  دـنزاس ،
يراوتـساان رَـضُم  هلیبق  زا  رگا.دوب  هعیبر  هلیبق  نیّفـص  دربن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  لـیابق  ِنیرتراداـفو  .دوب 1 _ ترـضح  نآ  هاپس 

ازا ن اهمچرپ  نیا  هک  دیسرپ  داتفا  نانآ  ياهمچرپ  هب  ( مالـسلا هیلع   ) ماما مشچ  یتقو  .دوب  اجرب  اپ  هوک  دننام  هعیبر  یلو  دش ، هدهاشم 
ياهمچرپ اـهنیا  : ینعی ( 1 «.) ْمُهَمادـْقَأ َتَّبَثَو  ْمُهَرَّبَـص  اـهَلْهأ َو  هّللا  َمَصَع  .هّللا  ُتاـیار  َیِه  :» دوـمرف.تسا هـعیبر  نآ  زا  دـنتفگ.تسیک :

هک دیـسر  شرازگ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  .درادب  ناشیاجرباپو  دشخب  يراوتـسا  نانآ  هبو  دنک  ظفح  ار  اهنآ  نابحاص  ادخ  .تسادخ 
.تسا هدش  لدبو  در  ود  نآ  نایم  ییاه  همان  ای  همانو  هدرک  ادیپ  يّرـسو  رـس  هیواعم  اب  رّمعم  نبدـلاخ  مان  هب  هلیبق  نیا  نارـس  زا  یکی 

نم يادـن  نایوگ  کیبلو  نارای  هعیبر ، هلیبق  يا  امـش ، : دومرف نانآ  هبو  درک  راضحا  ار  هعیبر  ناـگرزبو  يو  ًاروف  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
رگا : تفگو درک  دـلاخ  هب  ور  هاگ  نآ  .تسا  هتـشاد  يراگن  همان  هیواعم  اـب  امـش  ناراـی  زا  یکی  هک  هدیـسر  شرازگ  نم  هب  .دـیتسه 

هچنآ
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رد هک  اجره  هب  ای  زاـجحو  قارع  هب  هکنیا  رب  طورـشم  مهد ، یم  ناـماو  مشخب  یم  ار  وت  نم  دـشاب  تسار  تسا  هدیـسر  نم  هب  وت  زا 
اب ار  ام  غاد  ياهلد  تسا ، غورد  دـش  هتفگ  وت  هراـب  رد  هک  هچنآ  رگاو.ینک  یگدـنز  اـجنآ  ردو  يورب  تسین  هیواـعم  تردـق  ورملق 
هک دـنتفگ  وا  نارای.تسا  هدوبن  نینچ  زگره  هک  درک  دای  دـنگوس  سلجم  نامه  رد  وا  .نک  کنخ  دوخ  ياز  ناـنیمطا  ياهدـنگوس 

ار وا  دشاب  تسار  تبسن  نیا  رگا 

--------------------------
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هحفص 612 -------------------------- 

هک نک  قوثو  بسک  اهدنگوس  نتفرگ  هب  دلاخ  زا  : تفگ ( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  هصفح  نب  دایز  مان  هب  نایم  ازا ن  يدرمو  ، دنـشک یم 
يزوریپ عقاوم  ردو  دوب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  رد  هیواعم  مجنپ  نوتـس  وزج  يو  هک  دهد  یم  یهاوگ  نئارق  ( 1) .دنکن تنایخ  وت  هب 

داد یم  ینیـشن  بقع  ناـمرف  دـننک  ریگتـسد  شا  همیخ  رد  ار  واو  دـنبای  تسد  هیواـعم  دوخرب  دوـب  کـیدزن  هک  یتاـظحل  رد  یتـحو 
( مالـسلا هیلع   ) ماما هاپـس  هرـسیم  شخب  هعیبر  هلیبق  .دوش  یم  هراشا  هنیمز  نیا  رد  يا  هنومن  هب  .درک  یم  هیجوت  ار  دوخ  راـک  سپـسو 

تشاد رارق  ماش  هاپس  هنمیم  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هرـسیم  .دوب  سابع  نب  هّللا  دبع  اب  نآ  یهدنامرفو  داد  یم  لیکـشتار 
وذ یهدنامرف  هب  ریمح  هلیبق  .دندرک  یم  يربهر  رمع  نب  هّللا  دیبعو  يریمح  عالکلا  وذ  مان  هب  یماش  تیـصخش  نیرتذفنتم  ار  نآ  هک 
مّود هلمح  رد  .دندربن  شیپ  زا  يراک  یلو  دندروآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  هرـسیم  رب  يدیدش  هلمح  هدایپو  هراوس  هّللادیبعو  عالکلا 

شیپاشیپ رد  رمع  نب  هّللادیبع 
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ار دوخ  ماقتنا  دیهد  تسکش  ار  نانآ  رگا.دنا  هتـشک  ار  نامثع  قارع  مدرم  زا  هفیاط  نیا  تفگو : درک  ماش  مدرم  هب  ورو  داتـسیا  هاپس 
ماگ یسک  ناوتان  دارفا  زجو  دندرک  عافد  دوخ  زا  یـصاخ ، تابث  اب  هعیبر ، دارفا  زین  هلمح  نیا  رد.دیا  هدرک  دوبان  ار  یلعو  دیا  هتفرگ 

هب زین  وا  دید  ار  نازابرـس  زا  یهورگ  ینیـشن  بقع  دـلاخ  یتقو  هک  دـنداد  رظن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  زا  ینانیبزیت  .داهنن  بقع  هب 
نانآ تابث  نوچ  یلو  دنک ، راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  ماما  هاپـس  زا  نامدق  تباث  قیرط  نیازا  تساوخو  درک  ینیـشن  بقع  نانآ  هارمه 

هب ار  نایرارف  هک  دوب  نیا  فارـصنا  زا  فدـه  : تفگو تخادرپ  دوخ  لـمع  هیجوت  هبو  تشگرب  ناـنآ  يوس  هب  ًاروف  درک  هدـهاشم  ار 
مّود هلمحرد  وا  هک  دنراد  رظن  قاّفتا  يدقاوو  یبلَک  دننام  یمالـسا  ناخروم  دسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 2) .منادرگزاب امش  يوس 

ًادمع

--------------------------
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ص 156. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 19 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 613 -------------------------- 

هاپس رب  رگا  هک  دوب  هداد  لوق  يو  هب  هیواعم  اریز  دنک ، تسکـش  راچد  هرـسیم  رد  ار  ماما  هاپـس  ات  درک  رداص  ار  ینیـشن  بقع  نامرف 
هداد مایپ  دلاخ  هب  هیواعم  تسا : هدروآ  زین  محازم  نبا  ( 1) .دشاب وا  اب  ناسارخ  ییاورنامرف  تسا  هدنز  دـلاخ  یتقو  ات  دوش  زوریپ  ماما 

، دیـسرن دوخ  يوزرآ  هب  یلو  دروخ  ار  هیواعم  بیرف  دـلاخ  .تسوا  ِنآ  زا  ناسارخ ، ییاورنامرف  دوش  زوریپ  دربن  نیا  رد  رگا  هک  دوب 
ناسارخ هب  یلاو  ناونع  هب  ار  وا  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  هیواعم  یتقو  اریز 
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نب هّللا  دیبع  دوجو  هب  ماش  هاپس  ( 2) .دش كاله  هار  همین  رد  دسرب  دوخ  تیرومأم  ّلحم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـلاخ  یلو  تشاد  لیـسگ 
ار واو  دـندرک  یم  راختفا  رکب  یبا  نب  دّـمحم  دوجو  هب  نایقارعو  تسام ! اب  هزیکاپ  دـنزرف  هزیکاـپ ، : تفگ یمو  درک  یم  راـختفا  رمع 

ندش هتشک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما هاپـس  زا  هعیبرو  ماش  هاپـس  زا  ریمح  نایم  دیدش  دربن  ماجنارـس  يراب ، .دندیمان  یم  ّبیطلا  نب  ّبیط 
نادـند ات  هک  یلاح  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما هاپـس  زا  رفن  دـصناپ  : دوب نیا  نآ  هعیاض  نیرتمکو  دـیدرگ  رجنم  نیفرط  زا  يدایز  دادـعت 

هب هیواعم  هاپس  زا  فیکو  ّمک  نیمه  هبو  دنداهن  نادیم  هب  ماگ  دوبن ، نایامن  نانآ  ندب  زا  يزیچ  ناشنامـشچ  زجو  دندوب  حالـس  قرغ 
هتـشک یگمهو  تشگن  زاب  دوخ  هاگیاپ  هب  نیفرط  زا  يدـحَا  نادرگ ، ود  نیا  نایم  دـیدش  يدربن  زا  سپ  .دنتـساخرب  ناـنآ  اـب  هلباـقم 

هک دوب  دربن  نیمه  ردو  دنتفگ  یم  مجامَجلا » لت   » نآ هب  هک  دمآ  دیدپ  اه  همجمج  زا  یّلت  هاپس ، ود  يریگ  هلـصاف  ماگنه  رد  .دندش 
دـش هتـشک  فدـنخ  مان  هب  يدرم  تسد  هب  وا ، ناج  زا  عافد  يارب  ریمح  هلیبق  هدـننک  هدامآو  هیواعم  ناـبیتشپ  نیرتگرزب  عـالکلا ، وذ 

(3) .دمآ دیدپ  نایریمح  نایم  رد  یبیجع  لزلزتو 

--------------------------

ص 228. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 306. نیّفص ، هعقو   . 2

ص 179. لاوطلا ، رابخالا  ص 297 ; نیّفص ، هعقو  ص 233 ; ص 5 ، ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

هحفص 614 -------------------------- 

هیلع  ) یبتجم ترـضح  دزن  هب  ار  یـسک  فالتخا ، داجیاو  تنطیـش  روظنم  هب  گنج ، تاـظحل  نیرتدـیدش  رد  رمع  نب  هّللا  دـیبع  _ 2
تساوخرد يو  زا  داتسرف و  ( مالسلا
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یبـتجم ماـما  هب  هّللا  دـیبع  هرکاذـم ، نمـض  رد.درک  تاـقالم  وا  اـب  ترـضح  نآ  نذا  هـب  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دـنزرف  .درک  تاـقالم 
یفرعم نیملسم  هفیلخ  ار  وتو  یشاب  وا  نیشناج  هک  يا  هدامآ  وت  ایآ  .تسا  هتخیر  ار  شیرق  نوخ  لاح  ردو  هتشذگ  رد  وت  ردپ  : تفگ

داد ربـخ  وا  هب  ار  هّللادـیبع  راـبتبکن  ماجنارـس  تماـما  ملع  قـیرط  زا  هاـگ  نآو  دز  وا  هنیـس  رب  در  تسد  يدـنت  هب  ماـما  دـنزرف  مینک ؟
یم يوار  .تسا  هداد  هولج  اـبیز  ترظن  رد  ار  وـت  تشز  راـک  ناطیـش  هک  شاـب  هاـگآ  .منیب  یم  هتـشک  ار  وـت  ادرف  اـی  زورما  تفگو :

باّطخ نب  یناه  تسد  هب  زور  نامه  ردو  دمآ  نادیم  هب  دوخ  شوپ  زبس  يرفن  رازه  راهچ  گنه  اب  دعب  زور  ای  زور  نامه  يو  : دیوگ
روضح هب  دوب ، يروآ  ناـبزو  حیـصف  درم  هک  ار ، نایفـس  یبا  نب  هبتع  دوخ  ردارب  هیواـعم  _ 3 ( 1) .دیـسر تکاله  هب  نادْمَه  هلیبق  زا 

ابو دمآ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  يوس  هب  وا  .امن  توعد  شزاسو  حلص  هب  ار  وا  نک و  تاقالم  سیق  نب  ثعشا  اب  : تفگ وا  هبو  دیبلط 
.دیـسرپب ار  وا  مان  تفگ.دراد  تاقالم  دصق  وت  اب  هیواعم  هاپـس  زا  يدرم  هک  دنداد  ربخ  ثعـشا  هب  .دیبلط  ار  سیق  دنزرف  دنلب  يادـص 

ماگنه هب  .درک  تاـقالم  وا  اـب  دـیاب  هک  تسا  ینارذگـشوخ  ناوج  وا  : تفگ تسا  نایفـس  یبا  دـنزرف  هبتع  وا  هک  دـندروآ  ربخ  یتقو 
سأر رد  وت  هچ  درک ، یم  تاقالم  وت  اب  دـنک  تاقالم  یلع  زا  ریغ  یـسک  اب  هیواعم  دوب  انب  رگا  تفگ : نینچ  ثعـشا  هب  هبتع  تاـقالم 

رگید اب  ار  دوخ  وت.يدوب  وا  رادناتساو  نامثع  دامادو  یتسه  ناینمی  گرزبو  قارع  مدرم 
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هدرک کیرحت  وا  لتق  هب  ار  مدرم  متاح  نب  يدـع  هتـشک و  ار  نامثع  هک  تسا  یـسک  رتشا  اریز  نکم ، ساـیق  یلع  هاپـس  ناهدـنامرف 
يزیچ سفن  ياوه  زج  سیق  نب  رحز  حیرشو و  تسا  هتفرگ  ندرگرب  ار  وا  هید  یلع  هک  تسا  نامه  سیق  نب  دیعسو 

--------------------------

ص 233. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 297 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 615 -------------------------- 

یم دـنگوس ، ادـخ  هب  يدـیگنج ، نایماش  اب  بّصعت  يور  زاو  يدرک  عافد  قارع  لـها  زا  یـسانش  کـمن  ناونع  هب  وت  .دنـسانش  یمن 
وت حالص  هک  ندنام  هب  ار  وت  ام  نک ، يرای  ار  هیواعمو  نک  كرت  ار  یلع  میوگ  یمن.تسا  هدیماجنا  اجک  هب  امـشو  ام  راک  هک  دیناد 
هک هدوب  تصرف  دّصرتمو  هتـشاد  هیواعم  اب  يّرـسو  رـس  ناهن  رد  ثعـشا  هک  تسا  یعّدـم  خـیرات  .مینک  یم  توعد  تسا  نآ  رد  امو 
در کی  هب  کی  ار  هبتع  نانخـسو  درک  شیاتـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  دوخ ، خساپ  زاغآ  رد  وا  .دهد  رییغت  وا  عفن  هب  ار  گنج  ریـسم 

ندرک یگدـنزو  ندـنام  هب  امـش  تفگو : دوـمن  مـالعا  گـنج  هـب  نداد  ناـیاپ  يارب  ار  دوـخ  تقفاوـم  ًاـحیولت  ناـیاپ  رد  یلو  درک ،
هیواـعم يوس  هب  هبتع  یتـقو  .مراد  یم  مـالعا  ادـخ  تساوـخ  هب  ار  دوـخ  رظنو  مشیدـنا  یم  رما  نیا  رد  نم  .دـیتسین  اـم  زا  رتدـنمزاین 

هب هیواعم  _ 4 ( 1) .تسا هدرک  مالعا  حلص  هب  ار  دوخ  هقالع  يو  : تفگو دش  لاحشوخ  هیواعم  درک ، هاگآ  عقوام  زا  ار  واو  تشگزاب 
هچره.دـنک یمن  تفلاخم  نآ  اب  یلع  دـیوگب  نخـس  رگا  وا  .تسا  ساّبع  نبا  یلع ، زا  سپ  سانـشرس  تیـصخش  : تفگ صاعورمع 

ام یتسه  گنج  هک  شیدنیب  يا  هراچ  رتدوز 
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رگا.دروخ یمن  بیرف  سابع  نبا  تفگ : صاعورمع  .دنوش  دوبان  ماش  مدرم  هکنیا  رگم  میـسر  یمن  قارع  هب  زگره  ام  .درب  نیب  زا  ار 
همان نایاپ  ردو  دـسیونب  ساّبع  نبا  هب  يا  همان  صاعورمع  هک  دـش  ببـس  هیواعم  رارـصا  ناوت ، یم  زین  ار  یلع  داد ، بیرف  ار  وا  ناوتب 

ِهَّقِر یلَع  َکـَباتِک  يرَأ  ـال  :» تفگ هیواـعم  داد ، ناـشن  هیواـعم  هب  ار  دوـخ  هدورـسو  هماـن  ورمع  یتـقو  .دزاـس  نآ  همیمـض  زین  يرعش 
ار وا  لآو  ساّبع  شراعـشا ، نمـض  ردو  همان  نآ  رد  بیرفو  هعدـخ  ریپ  تسین ! وت  رعـش  یلالز  هیاپ  هب  وت  هماـن  زگره  : ینعی َكِْرعِش .»

زاو هدوتس 

--------------------------

ص 408. نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 616 -------------------------- 

نآ هلیسو  هب  هک  دوب  دهاوخ  ییاروش  وضع  ساّبع  نبا  دریذپ  نایاپ  گنج  رگا  هک  دوب  هداد  هدعو  ماجنارـسو  هدرک  شهوکن  کلام 
دنزرف ادـخ  : دومرف ترـضح  نآ  .داد  ناشن  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  ار  نآ  دیـسر  ساـّبع  نبا  تسد  هب  هماـن  نوچ  .ددرگ  یم  نّیعم  ریما 
تـسا ییاناوت  رعاش  هک  لضف  تردارب  ار  وا  رعـشو  سیونب  ار  نآ  خـساپ  رتدوز  هچره  .تسا  يا  هدـنبیرف  همان  هچ  دـشکب ; ار  صاع 

یمک ياـهب  هب  ار  دوخ  نید  .مدـیدن  برع  ناـیم  رد  وـت  زا  رتاـیح  یب  يدرم  نم  تشوـن : هماـن  خـساپ  رد  ساـبع  نبا  .دـیوگب  خـساپ 
ياوه تسخن  ینک  یضار  ار  ادخ  یهاوخ  یم  رگا.يزرویم  دهز  هناراکایرو  يرامـش  یم  گرزب  ناراکهنگ  دننام  ار  ایندو  یتخورف 

زین ماـشو  قارع  مدرم  هک  ناـنچمه  دنتـسین ، ناـسکی  هیواـعمو  یلع  ...درگ  زاـب  دوخ  هناـخ  هبو  نک  نوریب  رـس  زا  ار  رـصم  تموکح 
رب لضف  وا  ردارب  هک  ار  يراعشا  هاگ  نآ  .ار  رصم  تیالو  وت  ما ، هتساوخ  ار  ادخ  نم  .دنتسین  ناسکی 
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همان رگید  دشاب ، لقاع  رگا  : دومرف ترضح  .داد  ناشن  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  ار  همانو  درک  همان  همیمض  دوب  هدورس  ورمع  راعشا  نزو 
.يدرک توعد  يراگن  همان  هب  ارم  وت  تفگو : داد  ناشن  هیواعم  هب  ار  نآ  دیـسر  ورمع  تسد  هب  هماـن  یتقو  .دـیوگ  یمن  خـساپ  ار  وت 

_5 ( 1) .دنتـسه بلّطملا  دـبع  نادـنزرف  یگمهو  تسا  یکی  یلعو  ساّبع  نبا  بلق  : تفگ هیواعم  .ارم  هنو  دیـشخب  دوس  ار  وت  هن  اـّما 
کیدزنو دوش  یم  رتگنت  هرـصاحم  هریادو  تسا  هدـش  رتشیب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نازابرـس  كّرحت  درک  ساسحا  هیواعم  هک  یماگنه 
يرگخا گنج  نیا  هک  دوش  روآ  دایو  دسیونب  همان  ساّبع  نبا  هب  ًامیقتسم  هک  تفرگ  میمـصت  دنک ، طوقـس  نایماش  هاگیاپ  هک  تسا 

مدرم رگا  : تفگو درک  عیمطت  ار  سابع  نبا  همان  نیا  رد  .دناسرتب  راک  نیا  بقاوع  زا  ار  وا  تسا و  هّیما  ینب  هب  مشاه  ینب  توادـع  زا 
.میا هدامآ  وت  اب  تعیب  هب  ام  دننک ، تعیب  وت  اب 

--------------------------

.98 _ 99 صص ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  همان ;) ود  ره  زا  راعشا  فذحو  توافت  یمک  اب  )410 ص 414 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 617 -------------------------- 

نامیشپ همان  نتـشون  زا  هیواعم  هک  يا  هنوگ  هب  تشون ، هیواعم  هب  ینکـشنادندو  ّلدتـسم  خساپ  دیـسر  سابع  نبا  تسد  هب  همان  نوچ 
هیغاب هئفو  راّمع  ( 1) .مسیون یمن  وا  هب  يا  همان  لاس  کی  ات  رگید  .تسا  نم  دوخ  راک  هجیتن  نیا  : تفگو دش 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  توعد  هب  یگمه  مالـسا  زاغآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  لیـصا  ياه  هداوناخ  زا  رـسای  هداوناخ 
ردو دیحوت  نییآ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هّیمس  شرسمهو  رسای  ماجنارسو  دندش  دیدش  ياه  هجنکـش  لّمحتم  هار  نیا  ردو  هتفگ  کیّبل 

ریز
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يروص راجزنا  زارباو  هّکم  ناناوج  تعافش  هیاس  رد  ود  نآ  ناوج  دنزرف  راّمع  .دنداد  تسد  زا  وا  نارکفمهو  لهجوبا  ياه  هجنکش 
ٌِّنئَمْطُم ُُهْبلَق  َهِرْکُأ َو  ْنَم  ّـالِإ  : ) دوـمرفو درک  مـالعا  لاکـشا  یب  ریز  هیآ  اـب  ار  راّـمع  راـک  نیا  دـنوادخ.تفای  تاـجن  دـیدج  نییآ  زا 

یتـقو .تسا  مارآ  ناـمیا  اـب  وا  بلق  هک  یلاـح  رد  ددرگ ، روـبجم  رفک ) نخـس  نتفگ  هب   ) هک سک  نآ  رگم  ( 106: لحن (. ) ِنامیالِاب
اپ اترـس  زا  راّمع  .زگره  هن ، : دومرف ترـضح  نآ  دـش  شرازگ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  وا  رفک  راـهظاو  راّـمع  ناتـساد 

کشا تّدش  هب  هک  یلاح  رد  دیـسر ، ارف  راّمع  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هدش  نیجع  وا  نوخو  تشوگ  اب  دیحوتو  تسا  نامیا  زا  راشرس 
رارق ییانگنت  نینچ  رد  زین  رگید  راب  رگا  هک  دش  روآ  دایو  درک  كاپ  ار  وا  ياهکشا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .تخیر  یم 
رگید هیآ  ود  لوزن  نارّسفم  هکلب  هدمآ ، دورف  زابناج  یباحـص  نیا  هراب  رد  هک  تسین  يا  هیآ  اهنت  نیا  ( 2) .دنک تئارب  راهظا  تفرگ 

هب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  وا  ( 3) .دنا هدش  روآ  دای  وا  هراب  رد  زین  ار 

--------------------------

ص 100. ج1 ، هسایسلاو ، همامإلا  ; 414  _ 416 صص ، نیّفص ، هعقو   . 1

.ریسافت رگیدو  ص 212 ; لوزنلا ، بابسا  ص 122 ; ج 14 ، يربط ، ریسفت   . 2

( ِّیِـشَْعلا ِهادَـغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  ِدُرْطَت  ـالَو   ) و ( 9: رمز ( ) ِهَرِخآلا ُرَذْـحَی  ًاِمئاقَو  ًادِـجاس  ِلـْیَّللا  َءاـنآ  ٌِتناـق  َوُه  ْنَّمَأ   ) تاـیآ  . 3
.دییامرف هعجارم  روثنملاّردو  يزار  فاشک ، یبطرق ، ریسافت  هب  دروم  نیا  رد  ( . 52: ماعنا )

هحفص 618 -------------------------- 

هیرس زا  یخربو  اه  هوزغ  مامت  ردو  دش  وا  باکر  مزالم  هنیدم ،
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ات یلو  دوبن ، وا  تیاضر  دروم  یمـسر  تفالخ  هکنیا  اب  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذـگرد  زا  سپ.تسج  تکرـش  اـه 
مرکا ربمایپ  هک  یماگ  نیتسخن  .درکن  غیرد  نآ  اب  يراـکمهو  يراـی  زا  دوب  مالـسا  عفن  هب  تفـالخ  هاگتـسد  اـب  يراـکمه  هک  اـجنآ 
دیشک یم  تمحز  همه  زا  شیب  نآ  نتخاس  رد  راّمع.دوب  دجسم  يانب  تشادرب ، هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

راک هب  شییاناوت  زا  شیب  ار  وا  نارگید  هک  دوب  هدش  ببـس  مالـسا  هب  وا  دّهعتو  تقادص  .داد  یم  ماجنا  ار  رفن  دـنچ  راک  ییاهنت  هبو 
رد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ.دنتشک ارم  هورگ  نیا  تفگو : درب  ربمایپ  روضح  هب  ار  نانآ  تیاکـش  راّمع  يزور  .دننک  راداو 

ُهیِغاْبلا ُهَئِْفلا  َکَُـلتْقَت  یّتَح  َتوُمَت  َْنل  َکَّنِإ  : » دومرف تسـشن ، نارـضاح  همه  بولق  رد  هک  تفگ  ار  دوخ  یخیراـت  مـالک  ماـگنه  نآ 
ار وت  قح  زا  فرحنمو  رگمتـس  هورگ  هک  یتـقو  اـت  يریم  یمن  وـت  ( 1 «.) نََبل َُهبْرَـش  اینُّدـلا  َنِم  َكِداز  ُرِخآ  ُنوُکَی  ِّقَْحلا ، ِنَع  ُهَبِکاـّنلا 

تفای لاقتنا  ناهد  هب  ناهد  سپسو  دش  رشتنم  ربمایپ  نارای  نایم  رد  نخـس  نیا  .تسا  ریـش  يا  هعرج  ایند  زا  وت  هشوت  نیرخآ  .دشکب 
هب ار  وا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  صخألاب  درک ، ادیپ  یـصاخ  تیعقومو  ماقم  ناناملـسم  نایم  رد  زور  نامه  زا  راّمعو 

ار هیواعم  هاپس  ناگدروخ  بیرف  ياهلد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  رد  راّمع  تکرش  ربخ  راشتنا  نیّفص  دربن  رد  .دوتـس  یم  ییاهتبـسانم 
.دنزادرپب قیقحت  هب  دروم  نیا  رد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  یخربو  دنازرل 

--------------------------

هدرک لقن  ناراگنخیراتو  ناثّدحم  تسا  ربمایپ  یبیغ  رابخا  زا  یکی  هک  ار  ثیدح  نیا   . 1
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كرادم ( 21 _ 22 صص ج9 ،  ) ریدغلا رد  ینیما  همّالع  موحرمو  تسا  هدرک  حیرـصت  نآ  رتاوت  رب  صیاصخ  باتک  رد  یطویـسو  دنا 
هحفص 619 ص 157 . ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 21 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  .ك.ر  زین  .تسا  هدش  روآ  دای  ار  نآ 

راّمع ینارنخس 

زاغآ نینچ  ار  دوخ  نخـسو  تساخرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارای  نایم  رد  دـهن  نادـیم  هب  ماگ  تفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  رد  راّـمع 
ادخ باتک  فالخ  ربو  درک  متـس  شیوخ  هب  هک  دـنهاوخ  یم  ار  یـسک  نوخ  ماقتنا  هک  دـیزیخرب  یموق  دربن  هب  ادـخ ، ناگدـنب  : درک

هب نابز  داتفا  رطخ  هب  وا  لتق  رد  نانآ  يایند  هک  یهورگ  یلو  .دنتشک  فورعم  هب  رمآ  زواجت ، رِکنم  حلاص ، هورگ  ار  واو  دومن  مکح 
ماجنا یفالخ  راک  وا  : دنتفگ.دش هتشک  شدب  ياهراک  ببس  هب  هک  میتفگ  خساپ  رد.دنتـشک  ار  وا  ارچ  هک  دنتفگو  دندوشگ  ضارتعا 

نوخ ناهاوخ  نانآ  .دندیرچو  دندروخو  داهن  نانآ  رایتخا  رد  اهرانید  .دادن  ماجنا  فالخ  رب  يراک  نامثع  ، نانآ رظن  زا  يرآ ، دادـن !
اهیندروخ نآزا  دـنوش  راتفرگ  ام  لاگنچ  رد  رگا  هک  دـنناد  یمو  دـنراد  تسود  ار  نآو  دـنا  هدیـشچ  ار  ایند  تّذـل  هکلب  دنتـسین ، وا 

ار مدرم  نانآ  .دنـشاب  ییاورنامرف  هتـسیاش  تهج  نیا  زا  ات  دنا  هدوبن  ماگـشیپ  مالـسا  رد  هّیما  نادناخ  .دـنام  دـنهاوخ  زاب  اهیندـیرچو 
قیرط زا  هک  تسا  يا  هلیح  نیا  .دننک  تنطلـسو  تموکح  هناملاظ  مدرم  رب  ات  دنداد  رـس  دش » هتـشک  هنامولظم  ام  ماما   » هلانو دنتفیرف 

رب ناشیرای  هبو  درک  یمن  تعیب  نانآ  اب  مه  رفن  ود  دـندرب  یمن  راک  هب  يا  هعدـخ  نینچ  رگا  .دـنا  هدیـسر  دـینیب  یم  هک  هچنآ  هب  نآ 
هبو تفگ  ار  نانخس  نیا  راّمع  ( 1) .تساوخ یمن 
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تـشادرب دایرفو  تفرگ  رارق  وا  زادنا  مشچ  رد  صاعورمع  همیخ  یتقو  .دنداتفا  هار  هب  شلابند  هب  وا  نارایو  دـش  هناور  نادـیم  يوس 
هب وا  مشچ  نوچو.يدز  هبرـض  مالـسا  رب  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  وت ، رب  ياو.یتخورف  رـصم  تموکح  لباقم  رد  ار  دوخ  نید  : هک

خساپ رد  يو  .یتخورف  مالساو  ادخ  نمشد  يایند  هب  ار  دوخ  نید.دزاس  دوبان  ار  وت  ادخ  : دز دایرف  داتفا  رمع  نب  هّللا  دیبع  هاگرارق 

--------------------------

ص21. ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 319 ; نیّفص ، هعقو  ص 157 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

هحفص 620 -------------------------- 

زگره وـت  هک  مناد  یم  دـنگوس ، ادـخ  هب.ییوـگ  یم  غورد  : تفگ راّـمع.مهاوخ  یم  ار  موـلظم  ِدیهـش  نوـخ  صاـصق  نم  هن ، : تفگ
رفیک ناـنآ  ّتین  اـب  ار  دوخ  ناگدـنب  ادـخ  رگا  هک  رگنب.يریم  یم  ادرف  يوـشن  هتـشک  زورما  رگا  وـت  .یتـسین  ادـخ  ياـضر  ناـهاوخ 

وت ایادـخ  : تفگ دـندوب ، هتفرگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  ار  وا  درگادرگ  هک  یلاح  رد  هاـگ ، نآ  ( 1) .تسیچ وت  ّتین  دـهد  شاداپو 
هک تسا  نیا  رد  وت  ياضر  منادـب  رگا  .منکفا  یم  منکفیب  ایرد  نیا  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  ياـضر  منادـب  رگا  هک  یناد  یم 

یتخاس هاگآ  ارمو  مناد  یم  ایادخ.درک  مهاوخ  نینچ  دیآ  رد  هب  فرط  نآ  زا  هک  موش  مخ  نآ  ربو  مهد  رارق  مکش  رب  ار  ریـشمش  هبل 
يرگید لـمع  نیا  زج  هک  متـسناد  یم  رگاو  تسین ، هورگ  نیااـب  داـهج  زج  دزاـس  یـضار  زیچره  زا  شیب  ار  وت  هک  یلمع  زورما  هک 

( مالسلا هیلع   ) ماما هاپس  رد  راّمع  تکرش  شنکاو  ( 2) .مداد یم  ماجنا  ار  نآ  تسه 

ربمایپ هتفگ  .دشاب  هدیشوپ  ماش  لها  رب  هک  دوبن  يرما  وا  یبالقنا  قباوسو  راّمع  تیصخش 
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هاپس رد  راّمع  تکرـش  دوب  هدیـشوپ  يدودح  ات  ماش  مدرم  رب  هچنآ.دوب  هدش  ریگملاع  وا  هراب  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا
تحت هک  یناسک  درک ، ذوفن  ماش  هاپس  نورد  هب  ( مالسلا هیلع   ) یلع هاپـس  رد  وا  یلامتحا  تکرـش  ربخ  یتقو  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

دوب عالکلاوذ  ینمی  فورعم  تیصخش  دارفا  نیا  زا  یکی  .دندمآ  رب  قیقحت  ددص  رد  دندوب  هتفرگ  رارق  هیواعم  مومسم  تاغیلبت  ریثأت 
تقیقح تساوخ  یمو  دوب  هتفات  وا  بلق  رب  قح  رون  نونکا  .دوب  ّرثؤم  هداعلا  قوف  هیواعم  دوس  هب  يریمح  لـیابق  ندرک  جیـسب  رد  هک 
تکرش ( مالسلا هیلع   ) ماما هاپس  ردو  تشاد  ینکس  هفوک  رد  هک  ریمح ، هلیبق  نارس  زا  یکی  حونوبا ، اب  تفرگ  میمـصت  اذل  .دبایرد  ار 

: دز دایرف  اجنآ  زاو  دیناسر  هیواعم  هاپس  مّدقم  فص  هب  ار  دوخ  عالکلاوذ  تهج ، نیا  زا  .دریگب  سامت  دوب ، هدرک 

--------------------------

.توریب عبط  ص 496 ، ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 336 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 320. نیّفص ، هعقو  ص 157 ; ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 21 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 621 -------------------------- 

یفرعم ار  دوخ  یتسیک ؟ وت  : تفگو دمآ  ولج  دایرف  نیا  ندینـش  اب  حونوبا  .میوگب  نخـس  عالک  هریت  زا  يریمح  حونوبا  اب  مهاوخ  یم 
اب رگم  میایب ، امـش  يوس  هب  اهنت  هک  مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  حونوبا : .اـیب  اـم  دزن  منک  یم  تساوخرد  .معـالکلاوذ  نم  : عـالکلاوذ .نک 
اب یعوضوم  هراب  رد  مهاوخ  یم  نم.یتسه  عالکلاوذ  ناما  ردو  وا  لوسرو  ادـخ  هانپ  رد  وت  : عـالکلاوذ .مراد  راـیتخا  رد  هک  یهورگ 

مه اب  فص  ود  نایم  ردو  میآ  یم  نوریب  اهنت  زین  نمو  ایب  نوریب  فص  زا  اهنت  ، ور نیا  زا.میوگب  نخس  وت 
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وت تهج  نیا  هب  نم  : عالکلاوذ .دنتخادرپ  هرکاذم  هب  مه  اب  فص  ود  نایم  ردو  دندش  ادج  دوخ  فوفص  زا  ود  ره  .مییوگ  یم  نخس 
ثیدـح نآ  : حوـنوبا .ما  هدینـش  یثیدـح  صاـعورمع  زا  باّـطخلا ) نب  رمع  تموـکح  نارود  رد   ) هتـشذگ رد  هـک  مدرک  توـعد  ار 
تیادـه ياوشیپو  قح  دـنوش ، یم  وربور  مه  اب  قارع  لهاو  ماش  لها  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  تفگ  صاعورمع  : عالکلاوذ تسیچ ؟

ام اب  گنج  رد  ایآ  : عالکلاوذ .تسام  اب  راّمع  هک  دنگوس  ادـخ  هب  حونوبا : .دوب  دـهاوخ  فرط  نآ  اب  زین  راّمعو  تسا  فرط  کی  رد 
تسا نیا  نم  صخش  هدارا  .تسا و  رتّممصم  نم  زا  امش  اب  دربن  رد  وا  هک  هبعک  يادخ  هب  دنگوس  یلب ، : حونوبا تسا ؟ مّمصم  ًالماک 
يومع دنزرف  وت  هک  یلاح  رد  مدرک ، یم  زاغآ  وت  زا  همه  زا  شیپو  مدیرب  یم  رـس  ار  همهو  دیدوب  رفن  کی  امـش  همه  شاک  يا  هک 

عطق ار  يدنواشیوخ  دنویپ  نم  هک  یلاح  رد  يراد ، ییوزرآ  نینچ  ارچ  : عالکلاوذ .یتسه  نم 

هحفص 622 -------------------------- 

ار اهدنویپ  زا  هتـشر  کی  مالـسا  وترپ  رد  ادخ  حونوبا : .مشکب  ار  وت  مرادن  تسودو  مناد  یم  دوخ  کیدزن  ماوقا  زا  ار  وتو  ما  هدرکن 
لطاب رب  امشو  قح  رب  ام  .دیا  هتسسگ  ام  اب  ار  دوخ  يونعم  دنویپ  وت  نارایو  وت  .تسا  هداد  دنویپ  مه  هب  ار  هتسسگ  مه  زا  دارفاو  هدیرب 

هب نم  ؟ میورب ماش  فوفص  نورد  هب  مه  اب  هک  يا  هدامآ  ایآ  : عالکلاوذ .دینک  یم  يرای  ار  بازحاو  رفک  نارس  هکنیا  هاوگ  هب  دیتسه ،
نیا فده  هکلب  يدرگ ، تعیب  هب  مزلم  هنو  دوش  هتفرگ  وت  زا  يزیچ  هنو  يوش  هتشک  هن  هار  نیا  رد  هک  مهد  یم  ناما  وت 
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: حونوبا .دروآ  دیدپ  شمارآو  حلـص  رکـشل  ود  نایم  ادخ  دیاش  يزاس ، هاگآ  یلع  هاپـس  رد  راّمع  دوجو  زا  ار  صاعورمع  هک  تسا 
یناد یم  وت  ایادخ  : تفگو درک  نامـسآ  هب  ور  حونوبا  .متـسه  دوخ  راتفگ  نماض  نم  : عالکلاوذ .مسرت  یم  وت  نارایو  وت  رکم  زا  نم 
يوس هب  عالکلاوذ  ابو  تفگ  ار  نیا  .نک  ظـفح  ارم  یتسه ; هاـگآ  تسا  نم  لد  رد  هچنآ  زا  وت.داد  نم  هب  یناـما  هچ  عـالکلاوذ  هک 

یم کیرحت  گنج  هب  ار  مدرم  ود  ره  هک  درک  هدـهاشم  دـش  کیدزن  هیواعمو  صاعورمعّرقم  هب  یتقو  .تشادرب  ماـگ  هیواـعم  هاـپس 
؟ ینک هرکاذـم  رــسای  راّـمع  هراـب  رد  وگتــسارو  دـنمدرخ  يدرم  اـب  یلیاـم  اـیآ  : تـفگو درک  صاـعورمع  هـب  ور  عـالکلاوذ  .دـننک 
ور صاعورمع  .تسا  هفوک  لها  زا  نم و  يومع  رـسپ  وا  تفگو : درک  حونوبا  هب  هراشا  عالکلاوذ  تسیک ؟ صخـش  نآ  : صاعورمع

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم زا  يا  هناشن  نم  رب  : حونوبا .منیب  یم  بارتوبا  زا  يا  هناشن  وت  هرهچرد  نم  : تفگو درک  حونوبا  هب 
تساخرب هیواعم  هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  روعألاوبا ، ماگنه  نیا  رد  .تسا  نوعرفو  لهجوبا  زا  يا  هناشن  وت  هرهچ  ربو  تسوا  نارایو 

وا رب  بارتوبا  زا  يا  هناشن  هک  ار  وگغورد  نیا  : تفگو دیشک  ار  دوخ  ریشمشو 

هحفص 623 -------------------------- 

هب تسد  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : عالکلاوذ  .دهد  یم  مانـشد  ام  هب  ام  نایم  رد  هک  دراد  تأرج  دح  نیا  ات  هک  مشکب  دیاب  تسه 
ار وا  .تسا  هدش  هگرج  نیا  دراو  نم  ناما  ابو  تسا  نم  يومع  رسپ  درم  نیا  .منک  یم  درُخ  ریشمش  اب  ار  وت  ینیب  ینک  زارد  وا  يوس 

نآ نوماریپ  هتسویپ  هک  راّمع ، هراب  رد  ار  امش  ات  ما  هدروآ 
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.تسامش نایم  رد  رسای  راّمع  ایآ.ییوگب  تسار  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  صاعورمع : .دزاس  هاگآ  دیا ، هتساخرب  لادج  هب 
یگمه هک  دنتـسه  ام  اب  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  .مدرگ  هاـگآ  لاؤس  نیا  ّتلع  زا  هکنیا  رگم  میوگ  یمن  خـساپ  : حونوبا

ادج قح  زا  هک  تسین  هتسیاش  راّمع  ربو  دشک  یم  رگمتس  هورگ  ار  راّمع  هک  مدینش  ربمایپ  زا  : صاعورمع .دنا  مّمصم  امش  اب  دربن  رد 
.تسا هدامآ  امش  اب  لاتق  رب  واو  تسام  اب  وا  هک  دنگوس  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  حونوبا : .تسا  مارح  وا  رب  شتآو  ددرگ 

ام هک  تفگ  نم  هب  لمج  دربن  رد  هک  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  یلب ، : حونوبا تسام !؟ اب  دربن  هدامآ  وا  : صاعورمع
زا تسد  دننارب  رجه »  » نیمزرـس هب  ار  امو  دـنروایب  موجه  ام  رب  نایماش  رگا  : تفگ نم  هب  زوریدو  میوش  یم  زوریپ  لمج  باحـصا  رب 

.دـنا خزود  رد  ناـنآ  ناگتــشکو  تـشهب  رد  اـم  ناگتــشکو  دـنلطاب  رب  ناـنآو  قـح  رب  اـم  هـک  مـیناد  یم  اریز  مـیراد ، یمن  رب  دربـن 
تاقالم نیا  هک  منک  یم  شـشوک  یلو  مناد ، یمن  : حونوبا منک ؟ تاقالم  راّمع  اب  نم  هک  یهد  ماجنا  يراک  یناوت  یم  صاـعورمع :
راپـسهر دوب  اجنآ  رد  راّمع  هک  يا  هطقن  يوس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  نایم  ردو  دـش  ادـج  نانآ  زا  تهج ، نیازا  .دریگب  ماـجنا 

هک دوزفاو  داد  حرش  وا  يارب  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  دوخ  تشذگرسو  دیدرگ 

هحفص 624 -------------------------- 

تاقالم يارب  ار  دوخ  یگدامآ  راّمع  .دـننک  تاقالم  وت  اب  دـنهاوخ  یم  تساهنآ  زا  یکی  صاـعورمع  هک  يرفن  هدزاود  هورگ  کـی 
ماظن هراوس  یگمه  هک  یهورگ  سپس  .درک  مالعا 
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ماش هاپس  ورملق  هب  ار  دوخو  دش  ادج  راّمع  هورگ  زا  رشب  نب  فوع  مان  هب  يدرمو  دندرک  تکرح  ماما  هاپس  زا  هطقن  نیرخآ  هب  دندوب 
هک درک  تساوخرد  ورمع  .داد  ناشن  ار  راّمع  هاگیاج  فوع  .تساجنیا  : دنتفگ ؟ تساجک صاعورمع  تفگ : دنلب  يادص  ابو  دیناسر 
رد رفن ، ود  ره  هک  دش  رارق  ماجنارـس  .تسین  ناما  رد  امـش  هعدـخو  هلیح  زا  هک  داد  خـساپ  فوع  .دـنک  تکرح  ماش  يوس  هب  رامع 

تکرح قفاوت  دروم  هطقن  يوس  هب  هورگ  ود  ره  دـنزادرپب ، هرکاذـم  هب  طخ  ود  نایم  رد  دـننک ، تیامح  یهورگ  ار  ود  نآ  هک  یلاح 
رادید ماگنه  هب  ورمع ، .تشاد  رارق  اهریشمش  لیامح  رد  ناشیاهتسد  ندش  هدایپ  ماگنه  هبو  دندادن  تسد  زا  ار  طایتحا  یلو  دندرک 

دروخن ار  وا  بیرف  راّمع  یلو  .دراد  زاربا  مالسا  هب  ار  دوخ  هقالع  قیرط  نی  ازا  ات  درک  زاغآ  نیتداهـش  نتفگ  هب  دنلب  يادص  اب  راّمع ،
نآ هب  هنوگچ  نونکا  يدرک ، كرت  ار  نآ  وا ، زا  سپو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تایح  رد  وت  وش ، تکاس  : دیـشک داـیرفو 

متفای هاپـس  نیا  رد  درف  نیرتلـصخم  ار  وت  نم.میاهدـماین  هلئـسم  نیا  يارب  ام  راّمع ، : تفگ یمرـش  یب  اب  صاعورمع  یهد ؟ یم  راعش 
یهاتوک يوگتفگ  زا  سپ  راّمع  .تسا  یکی  ام  همه  باتکو  هلبقو  ادخ  هک  یلاح  رد  دینک ، یم  گنج  ام  اب  ارچ  هک  منادب  متساوخو 

اب .درک  مهاوخ  دربن  قح  هار  زا  ناـفرحنمو  نانکـشنامیپ  اـب  نم  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ : تفگ
هب ور  سپس.هن  ای  منک  یم  كرد  ار  نید  زا  ناجراخ  مناد  یمن  اّماو  دیتسه  قح  هار  زا  نافرحنم  نامه  امشو  مدرک  دربن  نانکـشنامیپ 

ورمع
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ْنَم ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمهّللَا  ُهـالوَم  ٌِّیلَعَف  ُهـالوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » هک تفگ  یلع  هراـب  رد  ربماـیپ  هک  یناد  یم  وت  میقع ، يا  : تفگو درک 
دوخ زکارم  هبو  دنتفرگ  هلصاف  مه  زا  ود  رهو  دیـسر  نایاپ  هب  نامثع  لتق  نوماریپ  ییوگتفگ  زا  سپ  هورگ ، ود  ره  تارکاذم  ُهاداع .»

(1) .دنتشگزاب

--------------------------

.16 صص 22 _ ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 332 صص 336 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 625 -------------------------- 

، دوب مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  رد  راّمع  تکرـش  زا  یهاگآ  بسک  تساوخ  یمن  صاعورمع  هک  هچنآ  هک  دش  نشور  تاقالم  نیا  زا 
تخادرپ لاـجنجو  لادـج  هب  راّـمع  قطنم  ربارب  رد  میلـست  هب  اذـلو  تخانـش  یم  یبوخ  هب  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هاپـس  نارـس  وا  اریز 

هب ار  هاگآان  نایماش  قیرط  نیا  زاو  تسا  هتـشاد  تسد  هفیلخ  لتق  رد  هک  دریگب  رارقا  وا  زا  ات  دیـشک  نایم  هب  ار  ناـمثع  لـتق  هلئـسمو 
راّمع تداهـش  زا  دـعب  رگا  هچ  دیـسر ، لتق  هب  راّمع  زا  لبق  عالکلاوذ  هک  دـندروآ  سناش  صاعورمعو  هیواعم  هّتبلا  .دراداو  شروش 

لکـشم ماش  هاپـس  نایم  رد  وا  دوخو  دهد  بیرف  ار  وا  دوخ  ساسا  یب  ياهفرح  اب  تسناوت  یمن  صاعورمع  رگید  دوب  هدنز  وا  رـسای 
هیواعم هب  باطخ  صاعورمع  رـسای ، راّمع  تداهـشو  عالکلاوذ  ندش  هتـشک  زا  سپ  اذل  .دش  یم  صاعورمعو  هیواعم  يارب  یگرزب 

عالکلاوذ رگا  مسق  ادخ  هب  رـسای ؟ راّمع  ای  عالکلاوذ  لتق  هب  موش ، لاحـشوخ  دیاب  ود  ازا ن  کی  مادـک  لتق  هب  مناد  یمن  نم  : تفگ
هیلع ) ماما ياـهتداشر  ( 1) .دـنادرگ یمزاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع بناـج  هب  ار  ماـش  لـها  ماـمت  دوب  یم  هدـنز  رـسای  راّـمع  لـتق  زا  دـعب 

نیّفص دربن  رد  ( مالسلا

هدنامرف ناونع  هب  مالسلا ،) هیلع  ) ماما
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ظفح هاپـس  نانامرهق  زا  ییاهراویدو  دریگ  رارق  يا  همیخ  نایم  ردو  هطقن  نیرتنما  رد  هک  دوبن  صاعورمع  ای  هیواعم  ناس  هب  اوق ، ّلک 
رد شدرگ  اب  ار  دوخ  یهدـنامرف  شقن  ترـضح  نآ  هکلب  .دراذـگب  رارف  هب  اـپ  رطخ  تاـظحل  ردو  دـنریگب  هدـهعرب  ار  وا  تسارحو 

تالمح رد  يزوریپ  دـیلکو  دـیگنج  یم  نایهاپـس  شیپاشیپ  زین ، تاـظحل  نیرت  تخـس  ردو  درک  یم  اـفیا  هاپـس  فلتخم  ياهتمـسق 
لیصفت .میوش  یم  روآ  دای  ترضح  نآ  ياهتداشر  زا  ار  ییاه  هنومن  تاحفص  نیا  رد  .دوب  وا  تردق  رپو  كرابم  تسد  رد  نیگنس 

دنناوت یم  نادنم  هقالع  هک  تسا ، جردنم  يربط » خیرات  محازم و« نبا  هتـشون  نیّفـص » هعقو   » هلمج زا  یلقن  خیرات  ياهباتکرد  بلطم 
هعجارم اهباتک  نآ  هب 

--------------------------

ص 157. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 1

هحفص 626 -------------------------- 

ریت رابگر  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنیامرفب 1 _

رب ار  هملـسم  نب  بیبح  هیواعم ، .دش  لالتخا  راچد  لیدب  نب  هّللادبع  نآ  هدنامرف  ندش  هتـشک  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هنمیم  ِمظن 
هیلع  ) ماما هاپـس  زا  شخب  نیا  هب  ندیـشخب  ناماسورـس  يارب  فینح  نب  لهـس  ًالباقتم.درک  رومأـم  هنمیم  تمـسق  هدـنامیقاب  یبوکرس 
هیلع  ) ماما هک  هاپـس ، بلق  هب  هنمیم  شخب  نادرگرـسو  ریحتم  ياهنادرُگو  دیـسرن  هجیتن  هب  شالت  نیا  یلو  تفاـی  تیرومأـم  مالـسلا )

ماما.دـیوگ یم  نخـس  رـضم  هلیبق  رارفو  نبُجو  هعیبر  هلیبق  يدرمیاپ  زا  خـیرات  اـجنیا  رد  .دنتـسویپ  درک ، یم  يربهر  ار  نآ  مالـسلا )
نم : دیوگ یم  نیّفـص ، گنج  راگنربخ  بهو ، نب  دیز  .دـش  دربن  دراو  ًاصخـشو  داهن  شیپ  هب  ماگ  یطیارـش  نانچ  رد  ( مالـسلا هیلع  )

وا هناشو  ندرگ  نایم  زاو  تفر  یم  اطخ  هب  نمشد  ياهریت  هک  مدید  یم  اهریت  رابگر  نایم  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما
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، اذل.دنیبب بیـسآ  نمـشد  دـیدش  نارابریت  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک  دنتـشاد  میب  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نادـنزرف  .درک  یم  روبع 
یم بقع  ار  نمـشدو  تفر  یم  شیپ  هب  نانآ ، تساوخ  فالخ  رب  ماما  یلو  دـنتفرگ  ار  وا  رود  الب  رپس  ناونع  هب  ماما ، لیم  فالخرب 
.دش رجنم  ناسیک  لتق  هب  هثداحو  دندش  ریگرد  رمحا  مان  هب  نایفسوبا  مالغ  اب  ناسیک  مان  هب  يو  مالغ  ماما ، شیپاشیپ  رد  ناهگان.دز 

رد تسد  هلباقم ، هظحل  نیتسخن  رد  ترـضح  نآ  یلو  دمآ ، ماما  يوس  هب  هنهرب  ریـشمش  اب  دوخ ، يزوریپ  زا  رورغم  نایفـسوبا ، مالغ 
سپس .تسکش  وا  ناوزابو  هناش  هک  تفوک  نیمز  هب  مکحم  نانچنآو  درک  دنلبو  دیـشک  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنکفا و  وا  هرز  نابیرگ 
دنداد نایاپ  وا  تایح  هب  دوخ  ياهریـشمش  اب  هیفنح ، دّـمحمو  ( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما ، نادـنزرف  ماگنه  نیا  رد  .تخاس  اهر  ار  وا 

تکرش وا  نتشک  رد  شنناردارب  دننام  ارچ  : تفگو درک  مالـسلا ) هیلع  ) نسح دوخ  دنبلد  دنزرف  هب  ور  ماما  .دنتـشگزاب  ماما  يوس  هبو 
نآ ینعی  «. َنینِمْؤُْملا َریِمَأ  ای  ِینایَفَک  :» داد خساپ  ماما  دنزرف.تسجن 

هحفص 627 -------------------------- 

یم دوخ  تعرس  هب  دش  یم  رتکیدزن  ماش  رکشل  هب  هچره  مالـسلا ) هیلع   ) ماما : دیوگ یم  بهو  نب  دیز  .دندرک  یم  تیافک  ردارب  ود 
، دریگ رارق  هرطاخم  دروم  وا  تایحو  دنک  رصاحم  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما هیواعم  هاپس  هکنیا  سرت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما.دوزفا 

وت هب  هعیبر ، هلیبـق  دارفا  وت ، راکادـفو  مدـق  تباـث  ناراـی  اـت  ییاـمرف  فـقوت  یمک  هک  درادـن  ررـض  : تفگو درک  ترـضح  نآ  هب  ور 
ِِهب ُّلِّجَُعی  ُیْعَّسلا َو ال  ُْهنَع  ِِهب  ُئِْطُبی  ُهوُدْعَی َو ال  َْنل  ًاموَی  َکِیبَأل  َّنِإ  : » تفگ دنزرف  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما.دنسرب
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یمن زواجت  نآ  زا  هک  تسا  ینیعم  زور  وت  ردپ  يارب  ( 1 «.) ِْهیَلَع ُتوَْملا  َِعقُو  ْوَأ  ِتْوَملا  یَلَع  َعَقَو  یلاُبی  هّللاَو ال  َكابَأ  َّنِإ  .ُیْشَْملا  ِْهَیلِإ 
لابقتـسا هب  دوخ  هک  درادن  همهاو  تردپ.دزادنا  یم  ولج  ار  نآ  نمـشد  يوس  هب  يورـشیپ  هنو  دنک  یم  دنُک  ار  نآ  فقوت  هن  دـنک ;

هزین هک  یلاـح  رد  نیّفـص ، ياـهزور  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما : دـیوگ یم  قاحـساوبا  .دـیآ  وا  يوـس  هب  گرم  اـی  دورب  گرم 
نیا اب  هک  یسرت  یمن  تفگ : ماما  هب  وا.تشذگ  سیق  نب  دیعـس  مان  هب  دوخ  هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی  رب  تشاد ، تسد  رد  یکچوک 
ِهّللا َنِم  ِْهیَلَع  ّالِإ  دَحَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » دومرف وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ؟ يوش هتـشک  اهنآ  تسد  هب  ناهگان  نمـشد ، هب  یکیدزن 

تسین سک  چیه  ( 2 «.) ُهَْنَیب ُهَْنَیب َو  اوَلَخ  ُرَدَْـقلا  َءاـج  اذِإَـف.ٌهَفآ  ُهَبیُِـصت  ْوأ  ٌطـِئاح  ِْهیَلَع  َّرِخَی  ْوَأ  بِیلَق  یف  يّدرَتَی  ْنَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ٌهَظَفَح 
، دسرب وا  هب  یتفآ  ای  دـنامب  راوید  ریز  ای  دوش  باترپ  هاچ  لد  رد  هکنیا  زا  ار ، وا  هک  تسا  ینانابهگن  وا  رب  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  رگم 

.دریگ یم  رارق  تشونرس  سرریت  رد  واو  دننک  یم  اهر  ار  وا  دسر ، رارف  یهلا  ریدقت  هک  هاگنآ  سپ.دننک  یم  ظفح 

--------------------------

ءزج 6، ج3 ، يربط ، خـیرات  ; 198 صص 200 _  ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ; 248 _ 250 صص نیّفـص ، هعقو   . 1
.151 _ 152 صص ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 10 صص 11 _

ص 199. ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 250 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 628 -------------------------- 

هیواعم مالغ  ثیرح  نتشک  _ 2

سابل یهاگ  وا  .دوب  هیواعم  مالغ  ثیرح  نامرهق  نیرتگرزب  ماش  هاپس  نایم  رد 
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تـساوخ ار  وا  هیواعم  يزور  .دگنج  یم  هیواعم  هک  دـندرب  یم  نامگ  هاگآان  دارفاو  تخادرپ  یم  دربن  هبو  درک  یم  نت  رب  ار  هیواعم 
هب ار  هیواعم  نخسو  تفر  صاعورمع  يوس  هب  يو.ریگب  هناشن  یتساوخ  ار  یسکره  دوخ  هزین  اب  یلو  زیهرپب ، یلعاب  هزرابمزا  : تفگو

ار یلع  هک  تشاد  یم  تسود  هیواعم  يدوب  یـشرق  وت  رگا  : تفگو درک  هئطخت  ار  هیواعم  رظن  دوب ) یتّین  ره  هب  ) ورمع .درک  وگزاب  وا 
نامه رد  ًاقاّفتا  .نک  هلمح  زین  یلع  رب  داد  تصرف  رگا  سپ.ددرگ  یـشرق  ریغ  بیـصن  يراـختفا  نینچ  دـهاوخ  یمن  وا  یلو  یـشکب ،

هب ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ورمع ، نخـس  ریثأت  تحت  ثیرح ، .دـمآ  نادـیم  يوس  هب  دوخ  ماظن  هراوس  ولج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زور 
ار وا  دز و  وا  رب  یتبرـض  تسخن  تاظحل  نامه  ردو  درک  زاغآ  ار  دربن  وداهن  شیپ  هب  ماگ  زجر ، ندناوخ  زا  سپ  ماما.دیبلط ، هزرابم 

دورـس يراعـشا  دوب  هداد  بیرف  ار  وا  هک  صاعورمع  شهوکن  ردو  دش  ّرثأتم  ّدح  زا  شیب  دیـسر ، هیواعم  هب  ربخ  یتقو  .درک  مین  ود 
َنِم ٌسِراف ***  ُهْزِراُبی  َْمل  ًاَِّیلَع  ّنا  ٌرِهاـق َو  ِسراوَْفِلل  ًاـِّیلَع  َّناـِب  ٌِرئاـض ***  َکـُلْهَج  ْمَْلعَت َو  َْملَأ  ٌثیِرَح  میروآ : یمار  نآ  تیب  ود  هک 

.تسا زوریپو  رهاق  نانامرهق  مامت  رب  یلع  هک  یتسناد  یمن  ایآ  نم ،)! هدروخ  تسکـش  نامرهق  يا  ) تیرح ُِرفاظَألا  ُْهتَدَْصقا  ّالِإ  ِساّنلا 
سرت زا  یجوم  ثیرح  لتق  .دروآ  رد  ياپ  زا  ار  واو  تفرن  اطخ  هب  وا  ياهلاگنچ  هکنیا  رگم  تساخن  رب  هزراـبم  هب  یناـمرهق  یلع ، اـب 

هیلع  ) ماما زا  ار  وا  ماقتنا  ات  داهن  نادیم  هب  ماگ  نیصحلا  نب  ورمع  مان  هب  يرگید  نامرهق  .دروآ  دیدپ  هیواعم  هاپس  رد  مشخو 
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( مالسلا هیلع   ) ماما هاپس  ناهدنامرف  زا  یکی  تسد  هب  هک  دوب  هدشن  وربور  ترضح  نآ  اب  زونه  یلو  دریگب ، مالسلا )

هحفص 629 -------------------------- 

دبلط یم  هزرابم  هب  ار  هیواعم  مالسلا ) هیلع  ) ماما _ 3 ( 1) .دمآ رد  ياپ  زا  سیق  نب  دیعس  مان  هب 

رب ار  تّجح  راب  نیرخآ  يارب  هک  تساوخو  تفرگ  رارق  مصاختم  فص  ود  نایم  ردو  دمآ  نادیم  ِطسو  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما يزور 
وا دوصقمزا  ارمو  دـیورب  : تفگ دوخ  صوصخم  نارومأم  هب  هیواعم  هیواعم ! هیواعم ، هیواعم ، (: مالـسلا هیلع  ) ماـما .دـنک  ماـمت  هیواـعم 
هب ور  نارومأم  .میوگب  نخـس  وا  اب  هملک  کی  مهاوخ  یم  (: مالـسلا هیلع  ) ماما بلاطوبا ؟ دنزرف  یئوگ  یم  هچ  : نارومأم .دیزاس  هاگآ 
ردو دندرک  تکرح  نادیم  يوس  هب  صاعورمع  اب  هارمه  هیواعم  ماگنه  نیا  رد.دیوگب  نخـس  وت  صخـش  اب  دهاوخ  یم  یلع  : هیواعم

رب ياو  : تفگو درک  هیواعم  هب  ور  دـنک ، هجوت  صاعورمع  هب  هکنیا  نودـب  (، مالـسلا هیلع  ) ماما .دـنتفرگ  رارق  ( مالـسلا هیلع   ) ماما ربارب 
ره ات  میزیخرب  دربن  هب  رگیدـکی  اب  ات  يراذـگب  هزرابم  نادـیم  هب  ماگ  هک  رتهب  هچ  دنـشکب ؟ ار  رگیدـکی  اـم ، ناـیم  رد  مدرم  ارچ  وت ،

یلع : ورمع یهد ؟ یم  رظن  هچ  هراب  نیارد  صاعورمع  : هیواعم .تفرگ  دهاوخ  تسد  هب  ار  مدرم  روما  مامز  دش  زوریپ  هک  ام  زا  مادک 
تسا هدنز  ناهج  رد  برع  ات  هک  دنیـشن  یم  تنادناخو  وت  نماد  رب  یگنن  هّکل  ینادرگرب  ور  وت  رگاو  تسا  هدش  دراو  فاصنا  رد  زا 

هب یلع  اب  ینامرهق  چیه.دروخ  یمن  ار  وت  ِبیرف  نم  دننام  زگره  ورمع ، : هیواعم .دش  دهاوخن  هتسش  زگره 

--------------------------

ص 176. لاوطلا ، رابخالا  ; 215 _ 216 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 272 صص 273 _ نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 630 -------------------------- 

نوخ اب  نیمز  هکنیا  رگم  هتساخنرب  دربن 
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هبو دز  يدـنخبل  زین  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دنتـشگزاب  دوخ  فوفـص  يوس  هب  رفن  ود  رهو  تفگ  ار  هلمج  نیا  .تسا  هدـش  باریـس  وا 
دوبن يّدج  وت  داهنـشیپ  منک  یم  نامگ  : دوزفاو.یتسه یهلبا  درم  وت  ردـقچ  : تفگو درک  ورمع  هب  ور  هیواعم  .تشگزاب  دوخ  هاگیاج 

دیهش دنزرف  تعاجش  ( 1) .دوب یخوش  اب  هتخیمآو 

هدیشوپ یسک  رب  یمالسا  تاحوتف  رد  وا  ناشخرد  قباوسو  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  ياناوتو  عاجـش  ناهدنامرف  زا  لاقِرم  مشاه 
نوگرگد ار  عضو  يو  دنزرف  نیشتآ  هباطخ  یلو  دروآ ، دیدپ  ماما  هاپس  رد  يریگمشچ  یتسس  وا  تداهـش  هک  تفر  یم  راظتنا.دوبن 
تقیقحو قح  هار  نازابناج  هب  ور  و  ( 2  ) تفرگ تسد  هب  ار  ردپ  مچرپ  وا  .تخاس  رتمّمـصم  نآ  ندومیپ  رد  ار  وا  هار  ناورهرو  درک 

دیـسر ارف  شلجا.دوب  طوبـضم  یهلا  رتفد  رد  شیاهراکو  دودـحم  وا  يزور  هک  دوب  ادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  مشاـه  تفگو : درک 
ّمع رـسپ  هار  رد  وا.تسویپ  هّللاءاـقل  هب  زین  وا  دـناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  تساـخرب  تفلاـخم  هب  وا  اـب  ناوـت  یمن  هک  ییادـخو 

تخـسرس فلاخمو  ادـخ  نییآ  هب  مدرم  نیرتهاگآو  ربمایپ  هب  نمؤم  نیتسخن  هار  رد  درک ، داهج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
زوریپ نانآ  رب  ناطیشو  دننک  یم  تموکح  متسو  روج  اب  مدرم  نایم  ردو  دنرمش  یم  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  نانامه  ادخ _  نانمشد 

.تسا هداد  هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ار  ناشتشز  ياهراکو  هدش 

--------------------------

صـص 177_ لاوطلا ، رابخالا  ; 217 _ 218 صص ج5 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ; 274 صص 275 _ نیّفـص ، هعقو   . 1
(. توافت یمکاب  ص 158( ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 23 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ; 176

ص لاوطلا ، رابخالا   . 2
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ص 29. ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 393 ; ج2 ، بهذلا ، جورم  ; 184

هحفص 631 -------------------------- 

هتـساخرب تفلاخم  هب  وا  ناتـسود  ابو  هدومن  لیطعت  ار  یهلا  دودـحو  هدرک  تفلاخم  ربمایپ  شور  اب  هک  یناسک  اب  داهج  تسامـش  رب 
ْوَلَف :( تفگ هک  اجنآات  ) دییآ لیان  ترخآ  رد  ماقم  نیرتیلاع  هب  ات  دینک  راثن  ادخ  تعاطا  هار  رد  ار  دوخ  كاپ  ناج  ناهج ، نیا  رد.دنا 

َنوُجَْرت ُْمْتنَأ  َْفیَکَو.ِدابْکَألا َو  ِهَلِکآ  ِْنبا  َهَیِواعُم  َعَم  ِلاتِْقلا  َنِم  َلَْضفَأ  ِّیلَع  َعَم  ُلاتِْقلا  َناَکل  ٌرانال  ٌهَّنَج َو  ٌباقِع َو ال  الَو  ٌباَوث  ْنُکَی  َْمل 
هیواعم اب  هارمه  دربن  زا  رتهب  یلع  باکر  رد  دربن  دـشابن ، راک  رد  زین  یخزودو  تشهبو  رفیکو  شاداـپ  ضرف ، رب  رگا  ( 1) .َنوُجَرت ام 
نانخـس گنهآ  نینط  زونه  .دـیراد  دـیما  هک  هچنآ  هب  دـیراودیما  امـش  هکیلاح  رد  دـشابن  نینچ  هنوگچو  .تسا  هراوخ  رگج  دـنزرف 

مشاه ياثر  رد  يراعشا  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) ماما صلخم  نایعیش  زا  هک  یباحـص ، لیفطلاوبا  هک  دوب  هدشن  عطق  دیهـش  هدنامرف  دنزرف 
رد یهابور  ( 2  ) ِهَّنُّسلا َّوُدَـع  هّللا  ِیف  َْتَلتاـق  َهَّنَْجلا ***  َْتیَزَج  ِْریَْخلا  َمِشاـه  اـی  میزرویم : اـفتکا  نآ  تیب  نیتـسخن  لـقن  هب  هک  دورس 

ریش لاگنچ 

زین دوخ  هک  دندش  راچان  نارگید  نیکـست  يارب  گنج  نازورفا  شتآو  تخاس  گنت  نایماش  رب  ار  هصرع  گنج  راشفو  دربن  تّدـش 
درگاش ود  ره  هچ  رگا  هک  رـصن  نب  ثراح  مان  هب  تشاد  ینمـشد  صاعورمع  .دنزاس  هاتوک  ار  نافلاخم  نابز  ات  دنهن  نادـیم  هب  ماگ 

اب هزرابم  رد  ارچ  يو  هک  درک  داقتنا  ورمع  زا  دوخ  هدورـس  رد  ثراح.دنتفر  یم  رامـش  هب  رگیدـکی  هاوخدـب  اّما  دـندوب  بتکم  کی 
.دزاس یم  نادیم  هناور  ار  نارگید  طقفو  دنک  یمن  تکرش  یلع 
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هابور نیا  یلو  .دوش  ور  هبور  ماما  اب  دربن  نادیم  رد  راب ، کی  يارب  ولو  دیدرگ ، راچان  ورمعو  دش  رشتنم  ماش  هاپس  نایم  رد  وا  راعشا 
رد تسایس ، نادیم 

--------------------------

ص 29. ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 356 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 359. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 632 -------------------------- 

نیمز شقن  ار  وا  هزین  راشف  ابو  دادـن  تلهم  وا  هب  ترـضح  نآ  دـش  هجاوم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  یتقو  .دوب  رگ  هلیح  زین  دربن  نادـیم 
ار دوخ  مشچ  ماماو  درک  فرـصنم  دوخ  بیقعت  زا  ار  ماما  دوخ ، تروع  فشک  اب  ًاروف  دوب  هاگآ  ماـما  يدرمناوج  زا  هک  ورمع  .درک 

کلام اب  صاعورمع  ییورایور  ( 1) .دنادرگرب يور  وا  زا  تسب و  ورف 

هب یهورگ  کمک  هب  هک  داد  روتـسد  مکح  نب  ناورم  هب  اذـل.دوب ، هدوبر  هیواعم  ناگدـید  زا  باوخ  دربن  نادـیم  رد  کلام  تداشر 
رصم تموکح  هک  تسا  صاعورمع  وت  هب  درف  نیرتکیدزن  : تفگو تفریذپن  ار  تیلوئسم  نیا  ناورم  یلو  .دهد  همتاخ  کلام  تایح 
رارق دوخ  ياطع  دروم  ار  وا  نم ; هن  تسوت ، رادزار  وا.يراذـگب  وا  شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  هک  رتهب  هچ  .يا  هدرک  هدـعو  وا  هب  ار 

کلامدربن هب  یهورگ  اب  هک  داد  تیرومأم  صاعورمع  هب  يراچان ، يور  زا  هیواـعم ، .يا  هدرک  دراو  ناـمورحم  هگرج  رد  ارمو  هداد 
، دوب هاگآ  ناورم  نانخس  زا  هک  ورمع ، .دوب  هدیبوک  مهرد  ار  نایماش  فوفـص  وا  ياتمه  یب  تعاجـشو  یگنج  ریبادت  اریز  دزادرپب ،

شمادنا رب  هزرل  رتشا  اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  هب  صاعورمع  اجک ؟ غرمیـس  هصرعو  اجک  سگم  اّما  تفریذـپ ، ار  تیرومأم  راچان  هب 
یناوخ زجر  .تفریذپن  زین  ار  نادیم  زا  رارف  گنن  اّما  داتفا ،
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رد یـشارخ  کلام  هزینو  دیـشک  بقع  ار  دوخ  رتشا  هلمح  ماگنه  هب  ورمع  .دـندرب  هلمح  رگیدـکی  هبو  دیـسر  ناـیاپ  هب  فرط  ود  ره 
ار دوخ  تروص  رگید  تسد  ابو  بسا  نانع  تسد  کی  ابو  درک  هناهب  ار  تروص  مخز  ناـج ، سرت  زا  ورمع ، .دروآ  دـیدپ  وا  هرهچ 

وسرت درف  نینچ  ارچ  هک  دش  هیواعم  هب  نازابرس  ضارتعا  ببس  دربن  نادیم  زا  وا  رارف  .تخیرگ  ماش  هاپس  يوس  هب  تعرس  ابو  تفرگ 
(2) .تسا هدرک  ریما  اهنآ  رب  ار  يا  هضرع  یبو 

--------------------------

ج1،ص 501. هعیشلا ، نایعا  ص 313 ; ،ج6 ، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص 423; نیّفص هعقو   . 1

ص 79. ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 440 صص 441 _ نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 633 -------------------------- 

بلط ایند  ریپو  راگزیهرپ  ناوج 

ادـخ ياضر  لباقم  رد  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  : دز دایرف  نایقارع  فوفـص  نایم  رد  رتشا  اـهزور  زا  یکی  رد 
هناور ناوج  نآ  اب  هزرابم  يارب  لجح  مان  هب  ار  يدنملاس  درف  زین  هیواعم  داهن ، نادـیم  هب  ماگ  لجِح  نب  لاثَا  مان  هب  یناوج  دـشورفب ؟

ناهگان.دـنتخادرپ دوخ  بسن  نایب  هب  دـنتفر ، یم  هناشن  رگیدـکی  تمـس  هب  ار  دوخ  ياـه  هزین  هک  یلاـح  رد  نیفرط  .تخاـس  نادـیم 
، ناجرسپ : تفگ رسپ  هب  ردپ  .دندنکفا  رگیدکی  ندرگ  رد  تسدو  دندش  هدایپ  بسا  زا  ور ، نیا  زا  .دنرسپو  ردپ  نانآ  هک  دش  نشور 

نایماش يوس  هبو  منک  اـیند  ياوه  نم  رگا  هک  تسا  نیا  وت  هتـسیاش  هک  روآ ، ترخآ  هب  ور  ناجردـپ ، : تفگ رـسپ  ! اـیب اـیند  يوس  هب 
نیا رب  ماجنارس  ؟ ییوگ یم  هچ  حلاص  نمؤم  دارفاو  یلع  هراب  رد  وت  .يراد  یم  زاب  هار  نیا  زا  ارم  وت  مورب 
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عون ره  دهد  یم  لیکشت  هدیقع  زا  عافد  ار  نآ  ساسا  هک  يدربن  رد  ( 1) .دندرگزاب دوخ  نیشیپ  هگیاج  هب  ود  ره  هک  دنتفرگ  میمصت 
ماش نایهاپس  هیحور  فعض  .تسا  ناوتانو  تسس  ینید ، دنویپ  زج  يدنویپ ،

نایماش هک  دـید  یم  دوخ  مشچ  هبو  درب  یم  جـنر  هیواـعم  هاپـس  ناگتـشک  ینوزف  زا  هک  دوب  هیواـعم  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  یکی  ههربا 
.تسا هدز  ییاز  تشحو  دربن  نینچ  هب  تسد  دوخ  یبصغ  تموکح  ظفح  يارب  هک  دنا  هدش  هیواعم  مان  هب  يدرف  سوهو  اوه  ینابرق 

ود نیا  دـیتسه ; دوخ  يانف  ناـهاوخ  هک  یناـسک  يا  ، نمی مدرم  ياامـش  رب  ياو  دز : داـیرف  ماـش  میقم  ياـهینمی  ناـیم  رد  ور ، نیا  زا 
لاح هب  ار  هیواعمو ) یلع  ) رفن

--------------------------

ص 443. نیفص ، هعقو  ص 82 ; ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 634 -------------------------- 

هیلع  ) ماما هب  ههربا  نانخـس  یتقو.مینک  یم  يوریپ  وا  زا  ام  دـندش  زوریپ  هک  مادـک  رهو  دـنزادرپب  دربن  هب  مه  اـب  اـت  دـیراذگاو  دوخ 
.ما هدینشن  یبوخ  نیا  هب  ینخس  ما  هدش  ماش  نیمزرس  دراو  هک  يزور  زا  نم  .تسا  هتفگ  يراوتسا  رایسب  نخس  دومرفدیسر : مالسلا )
للخ ههربا  درخ  رد  تفگ : دوخ  نایفارطا  هبو  دـیناسر  هاپـس  هطقن  نیرخآ  هب  ار  دوخو  دـنازرل  تخـس  ار  هیواعم  داهنـشیپ  نیا  راـشتنا 
نیا رد  .تساهنآ  نیرترب  تعاجـشو  درخو  نید  رظن  زا  ههربا  هک  دـنتفگ  یم  قاـّفتا  هب  نمی  مدرم  هک  یلاـح  رد  .تسا  هدـمآ  دـیدپ 
يا ، دز زابرس  یلع  اب  هزرابم  زا  هیواعم  رگا  : دز دایرفوداهن  نادیم  هب  ماگ  یقشمد  هورع  ماش ، هپس  هیحورو  تیثیح  ظفح  يارب  عاضوا ،

يو اب  هلباقم  زا  ار  وا  دنتساوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما ناتسود  .شاب  نم  اب  هزرابم  هدامآ  یلع 
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درب هلمح  وا  ربو  تفگب  نیا  .دنناسکی  ام  رظن  رد  هورعو  هیواعم  : دومرفو تفریذپن  ماما  یلو  دـنراد ، زاب  تشاد ) هک  یتئاند  ببـس  هب  )
( مالـسلا هیلع   ) یلع تبرـض  تّدـش  زا  هاپـس  ود  ره  .داتفا  فرط  کی  هب  یمین  ره  هک  يوحن  هب  درک ، مین  ود  ار  وا  تبرـض  کـی  اـبو 

يربمایپ هب  ار  ربمایپ  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  : درک باطخ  نینچ  وا  هدـش  مین  ود  شعن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگ  نآ  .دـندروخ  ناکت 
هیلع  ) ماما اب  هزرابم  ناهاوخو  تساخرب  وا  ماقتنا  هب  هورع  يومع  رـسپ  ماـگنه  نیا  رد  .يدـش  نامیـشپو  يدـید  ار  شتآ  ، تخیگنارب

دوش یم  رارکت  خیرات  ( 1) .دیدرگ قحلم  هورع  هب  ماما  ریشمش  تبرض  اب  زین  واو  دش  مالسلا )

ار عاضوا  يا  هپت  يالاب  زا  هک  هیواـعم.دوب ، هدـش  بآ  دربن  نادـیم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ياـتمه  یب  تعاجـش  زا  ماـش  مدرم  هرهَز 
ار نسحلاوبا  هک  تسین  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دیوش ; دوبان  : تفگو تخادرپ  ماش  مدرم  شهوکن  هب  رایتخا  یب  درک ، یم  هدـهاشم 
رد هک  هبتع ، نب  دیلو  ؟ دروآ رد  ياپ  زا  رابغو  درگ  ششوپ  ردو  مه  اب  هاپـس  ود  نتخیمآ  تقو  هب  ای  رورت  قیرط  زا  ای  هزرابم  ماگنه  هب 

وت تفگ : وا  هب  دوب ، هداتسیا  هیواعم  رانک 

--------------------------

ص 94. ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 455 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 635 -------------------------- 

، مور یمن  وا  نادـیم  هب  زگره  نم  یلو  درک ، توعد  هزرابم  هب  ارم  راب  کـی  یلع  تفگ : هیواـعم.یتسه  یلوا  نارگید  زا  راـک  نیا  هب 
رابغو درگ  رد  وااب  : تفگو درک  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  هلباقم  هب  قیوشت  ار  هاطرَا  نب  رُسب  ماجنارـس.تسا  هدنامرف  ظفح  يارب  هاپـس  هچ 

هک رُسب ، يومع  رسپ.زیخرب  هلباقم  هب 
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ردو دش  نادیم  هناور  دوب  هداد  هیواعم  هب  هک  یلوق  ببس  هب  رـُسب  یلو  تشادزاب ، راک  نیا  زا  ار  وا  دوب ، هدش  ماش  دراو  زاجح  زا  هزات 
شقن ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هزین  تبرض  .درک  توعد  هزرابم  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دوب  هتفر  ورف  نهآ  زا  یششوپ  رد  هک  یلاح 

رب هیواعم  رارصا  ( 1) .دـش فرـصنم  وا  بیقعت  زا  ماماو  دز  دوخ  تروع  فشک  هب  تسد  صاعورمع  نوچمه  وا  تخاـس و  نیمز  رب 
حلص

تسا نکمم  هک  وحن  ره  هب  هک  تشاد  نآرب  ار  هیواعم  ماش ، هاپس  تافلت  ینوزفو  ندش  ینالوط  ببس  هب  نیّفص ، رد  رایع  مامت  گنج 
زاغآ یقرط  زا  ار  راک  نیاو  دزاس  راداو  هیلّوا  هقطنم  هب  هاپـس  ود  ره  تشگزابو  دربن  هکراتمو  شزاسو  حلـص  هب  ار  ( مالـسلا هیلع  ) ماما

(. مالسلا هیلع  ) ماما هب  همان  شراگن  .دعس 3 _ نب  سیق  اب  هرکاذم  .سیق 2 _ نب  ثعشا  اب  هرکاذم  _ 1 دوب : هار  هس  اهنآ  ّمها  هک  درک 
داد خر  ریرهلا » هلیل  » هثداح ماجنارـس  هکنیا  اـت  دـش ، بآ  رب  شقن  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هاپـس  هیحور  تّوق  تهج  هب  اـه  هشقن  نیا  اـّما 
رد ماش  مجنپ  نوتس  شالتو  نایقارع  یحول  هداسو  هیواعم  يراکبیرف  اّما  .دوش  یشالتم  یلک  هب  هیواعم  یماظن  نامزاس  دوب  کیدزنو 

ردارب هیواعم  _ 1 هیواعم : ياهتاقالم  تارکاذم  لیـصفت  کنیا  .داد  رییغت  ماش  هاپـس  عفن  هب  ار  نایرج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  لخاد 
روضح هب  دوب  يرونخس  درم  هک  ار  نایفس  یبا  نب  هبتع  دوخ 

--------------------------

ص 459. نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 636 -------------------------- 

دهاوخب وا  زا  دنک و  تاقالم  تشاد  ماما  هاپس  رد  يا  هظحالم  لباق  ذوفن  هک  سیق  نب  ثعشا  اب  هک  داد  تیرومأم  وا  هبو  دیبلط 
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ات دیبلط  ار  ثعـشاو  درک  یفّرعم  ار  دوخ  اج  نامه  زاو  دیناسر  مّدـقم  ّطخ  هب  ار  دوخ  هبتع  .دـنک  مّحرت  نیفرط  زا  ناگدـنامزاب  رب  هک 
نیا هبتع  مایپ  هصالخ.دـنک  تاقالم  وا  اب  دـیاب  هک  تسا  يرگفارـسا  درم  : تفگو تخانـش  ار  وا  ثعـشا  .دـناسرب  وا  هب  ار  هیواعم  مایپ 

یتسه نمی  لها  گرزبو  قارع  مدرم  سیئر  وت  هچ  درک ، یم  تاقالم  وت  اب  دـنک  تاقالم  یلع  زج  یـسک  اب  هیواـعم  دوب  اـنب  رگا  : دوب
راک نیا  ناکّرحم  وزج  يدـعو  نامثع  لتاق  رتشا.تسادـج  متاح  نب  يدـعو  کلام  اب  وت  باسح  .يدوب  وا  رازگراکو  نامثع  دامادو 
نآ رد  هک  منک  یم  توعد  ناگدـنامیقاب  ظفح  هب  ار  وت  هکلب  ناـسر ، يراـی  ار  هیواـعمو  نک  كرت  ار  یلع  هک  میوگ  یمن  نم.تسا 

نمیو قارع  گرزب  هک  تفگو  تخادرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما میظعتو  میرکت  هب  دـنچره  يو ، خـساپ  رد  ثعـشا  .تسوتو  نم  حالص 
ناگدنامیقاب ظفح  هب  امش  زاین  تفگو : تفریذپ  ار  حلـص  داهنـشیپ  تاملپید ، کی  نوچمه  دوخ ، نانخـس  نایاپ  رد  یلو  تسا ، یلع 

.تسا هدرک  ادیپ  حلص  هب  شیارگ  «: ِْملِّسِلل َحَنَج  ْدَق  :» تفگ يو  درک  لقن  هیواعم  يارب  ار  ثعشا  نانخس  هبتع  یتقو  .تسین  ام  زا  شیب 
عمج مالسلا ) هیلع   ) ماما درگادرگ  رد  راصناو ، نارجاهمزا  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  باحـصا  هک  یلاح  رد  _ 2 ( 1)

نب نامعن  زا  هیواعم  .دـندرک  یم  يراکمه  هیواعماب  دـّلخم  نب  هملـسمو  ریـشب  نب  نامعن  ياهمان  هب  رفن  ود  طقف  راصنا  نایمزا  دـندوب 
مهارف ار  حلص  تامدقم  وا  رظن  بلج  ابو  دنک  تاقالم  مالسلا ،) هیلع   ) ماما هاپس  عاجش  هدنامرف  دعـس ، نب  سیق  اب  هک  تساوخ  ریـشب 

هدش دراو  نیفرط  رب  هک  ییاهبیسآ  رب  سیق  اب  دوخ  تاقالم  رد  يو.دروآ 
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ینیب یم  هک  ار  هچنآ  امـشو  اـم  زا  گـنج  ینعی : «. ِهَّیِقَبلا ِیف  َهّللااوُقَّتاَـف  ُْمْتیَأَر  اـم  ْمُْکنِم  اـّنِم َو  ُبْرَْحلا  ِتَذَـخَأ  :» تفگو درک  هیکت  دوب 
هراب رد  سپ  .تسا  هتفرگ 

--------------------------

ج1، هعیشلا ، نایعا  ص 102; ج1 ، هسایسلاو ،  همامالا  ص 61 ; ج8 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 408 ; نیّفص ، هعقو   . 1
ص 503.

هحفص 637 -------------------------- 

درک هیکت  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو هیواـعم  ناراداوـه  رب  ناـمعن  خـساپ  رد  سیق  دیـشیدنیب .) يا  هراـچو  ) دیـسرتب ادـخ  زا  ناگدـنامیقاب 
قح ات  میتفگ  یم  خساپ  ار  نمشد  ياه  هزینو  ریـشمش  هاگولگو ، تروص  اب  ام  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  تفگو :

تـشم کی  زج  دـننک  یم  يرای  ار  هیواعم  هک  یناسک  کنیا  نامعن ، يا.دـندوب  تحاران  رما  نیا  زا  نارفاک  هک  یلاـحرد  دـش ، زوریپ 
نانآ زا  ادخ  هک  ناعباتو ، راصناو  نارجاهم  ار  وا  فارطا  هک  رگنب  ار  یلع  .دنتـسین  هدروخ  بیرف  ياهینمیو  اهینابایبو  هدش  دازآ  دارفا 

هن امش ، زا  کیچیهو  تسین ، یسک  دّلخم ) نب  هملـسم   ) وت تسودو  وت  زج  هیواعم  فارطا  رد  یلو  دنا  هتفرگ  ارف  تسا ، هدش  یـضار 
ام فالخ  رب  دروم  نیا  رد  رگا  .تسا  هدـش  لزان  امـش  هراب  رد  يا  هیآ  هنو  دـیراد  مالـسا  رد  یقباوس  هنو  يدـُحا  هن  دـیتسه ، يرْدـب 

، دوب شزاسو  حلـص  يارب  يزاس  هنیمز  اـهتاقالم  نیا  زا  ضرغ  _ 3 ( 1) .دز تسد  يراک  نینچ  هب  وت  ردـپ  زین  ًـالبق  ینک  یم  تکرح 
ار یبـلطم  نآ  ردو  دـسیونب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هب  يا  هماـن  هک  دـش  راـچان  تـهج ، نیازا.تخاـسن  مـهارف  ار  هیواـعم  دوـصقم  یلو 

تعیب هکنیا  نودب  وا ، هب  ماش  تموکح  يراذـگاو  ینعی  دوب ، هدرک  تساوخرد  دوخ  يرگیغای  تسخن  زور  رد  هک  دـنک  تساوخرد 
ندرگ رب  یتعاطاو 
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يزیزع هک  سک  نآ  رگم  درادن ، يرترب  يرگید  رب  ام  زا  کیچیهو  میتسه  فانم  دبع  نادـنزرف  یگمه  ام  : دوزفا هاگ  نآو  .دـشاب  وا 
يوحن هب  ار  وا  همان  خساپ  هک  داد  روتسد  وا  هبو  دیبلط  ار  عفار  یبا  نبا  دوخ  ریبد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دزاسن  هدنب  ار  يدازآو  راوخ  ار 

(2) .تسا هدمآ  هرامش 17  تحت  هغالبلا ، جهن  رد  ترضح  نآ  همان  نتم.دسیونب  دنک  یم  ءالما  هک 

--------------------------

، وا يومع  رسپ  هدابع  نب  دعـس  ینعی  سیق ، ردپ  ار  تفالخ  يوگ  هکنیا  يارب  نامعن  ردپ  ریـشب  هک  تسا  هفیقـس  يارجام  دوصقم   . 1
، نیّفص هعقو  ص 87 ; ج8 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  .دز  مه  رب  ار  راصنا  قاّفتاو  درک  تعیب  رکبوبا  ابو  تساخرب  دَربن ،

ص 97. ج1 ، هسایسلاو ،  همامالا  ص 448;

صص  ) هسایسلا وهمامإلا  ص 187)و   ) لاوطلا رابخالا  رد  نآ  نومـضم  اب  تسا  هدش  جرد  هغالبلا  جـهن  رد  هک  يا  همان  نومـضم   . 2
.دراد توافت  ص 471 )  ) نیّفص هعقوو  103 و104 )

هحفص 639 هحفص 638 --------------------------  -------------------------- 

مهدزون لصف 

مهدزون لصف 

مالسا خیراتو  نیّفص  گنج  ریسم  رییغت 

اب ار  حبص  زامن  دوب ، کیرات  اوه  زونه  هک  رجف ، يادتبا  رد  يرجه  لاس 38  لّوألا  عیبر  هام  مهد  هبنش  هس  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
بقع رگنس  نیرخآ  هب  نمشد  هک  تسناد  یمو  دوب  هاگآ  ًالماک  ماش  هاپس  یگتـسخو  یناوتان  زا  ترـضح  نآ  .دروآ  اجب  دوخ  نارای 

هب هک  داد  روتـسد  رتشا  هب  ور ، نیا  زا.تفای  تسد  هیواعم  گنج  زورفا  شتآ  هاگرخ  هب  ناوت  یم  هناناج  هلمح  کی  ابو  هدرک  ینیـشن 
هک یلاح  ردو  دمآ  هاپس  نایم  هب  دوب  هتفر  ورف  نهآ  زا  یششوپ  رد  هک  یلاح  رد  کلام.دزادرپب ، هاپس  میظنت 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 695 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح هک  تشذـگن  يزیچ  .دـینک  بترم  ار  دوخ  ياهفـص  «: هّللا ُمُکَمِحَر  ْمُکَفوُفُـص  اوُّوَس  :» دیـشک دایرف  دوب  هدرک  هیکت  دوخ  هزین  رب 
ماش هاپـس  زا  يدرم  عقوم ، نیا  رد  .دیدرگ  راکـشآ  دربن  نادیم  زا  نانآ  رارف  اب  نمـشد  تسکـش  ياه  هناشن  ادتبا  نامه  زاو  دش  زاغآ 
درک داهنشیپ  وا  .تخادرپ  هرکاذم  هب  وا  اب  فص  ود  نایم  رد  ماما  .دش  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  يروضح  هرکاذم  راتساوخو  دمآ  نوریب 

زا رکـشتاب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.دـیامن راذـگاو  هیواعم  هب  ار  ماش  ماماو  دـنک  ینیـشن  بقع  دوخ  نیتسخن  هاگیاج  هب  فرط  ود  ره  هک 
ای نارگیغای  اب  دربن  ای  ما ، هدیدن  دوخ  يارب  هار  ود  زج  نآ  ردو  ما  هدیـشیدنا  اهتّدم  عوضوم  نیا  رد  نم  هک  دـش  روآ  دای  وا  داهنـشیپ 
رد نارگیدو  دوش  هانگو  نایـصع  وا  کلم  رد  هک  تسین  یـضار  زگره  ادـخو  .تسا  هدـش  لزان  وا  ربمایپ  رب  هک  هچنآو  ادـخ  رب  رفک 
لغ اب  یـشوغآ  مه  زا  رتهب  ار  نادّرمتم  اب  گـنج  ور  نیا  زا  .دـننز  زابرـس  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زاو  دـننک  توکـس  نآ  ربارب 

ِهّلل ّانِإ   ) هیآ هک  یلاح  ردو  دش  سویأم  مالسلا ) هیلع   ) ماما تقفاوم  بلج  زا  درم  نآ  .ما  هتفای  ریجنزو 

هحفص 640 -------------------------- 

رد .دیدرگ  زاغآ  رگید  راب  نیفرط  نایم  ناما  یب  دربن  ( 1) .تشگزاب ماش  هاپس  يوس  هب  درک  یم  يراج  نابز  رب  ار  َنوُعِجار ) ِْهَیلِإ  ّانِإَو 
ورف نیفرط  رس  رب  اسآ  هوک  هک  نینهآ  ياهدومعو  هزینو  ریـشمش  زاو  گنـسو  ریت  زا  دش ، یم  هدافتـسا  نکمم  هلیـسو  ره  زا  دربن  نیا 

دننام اهیمخزو  اه  هتشک  ینوزف  زا  زور  نآ  بش  رد  هیواعم  هاپس.تشاد  همادا  هبنشراهچ  زور  حبص  ات  دربن  .دمآ  یم 
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یم تکرح  نازابرس  نایم  رد  رتشا  .دنا  هدناوخ  ریرَهلا » هلیل   » ار هبنـشراهچ  بش  نآ  خیرات  رد  تهج  نیا  زاو  دیـشک  یم  هزوز  گس 
َعَم ُِلتاُقیَو  ِهّلل  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  الَأ  :» دز یم  دایرفو  تسا  هدـنامن  یقاب  شیب  نامک  کی  هزادـنا  هب  يزوریپ  اـت  مدرم  : تفگ یمو  درک 

ات دنک ، دربن  رتشا  هارمه  هب  هار  نیا  ردو  دشورفب  ادـخ  هب  ار  دوخ  ناج  هک  تسه  یـسک  ایآ  : ینعی ِهّللِاب »؟ َقَْحلَی  ْوَأ  َرَهْظَی  یّتَح  ِرَتْشَألا 
ینارنخس دوخ  هاپس  رثؤم  دارفاو  ناهدنامرف  لباقم  رد  ساسح  تاظحل  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما ( 2 (؟ ددنویپب ادخ  هبای  ددرگ  زوریپ 

.تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  سفن  نیرخآ  زج  نمـشد  زا  هدیماجنا و  اجک  هب  نمـشدو  امـش  راک  هک  دـینیب  یم  مدرم ، يا  دومرفو : درک 
نایاپ ناشنیگنن  یگدـنز  هبو  دیـشک  مهاوخ  یهلا  همکحم  هب  ار  نانآ  ناهاگحبـص  نم.دوش  یم  هدیجنـس  نآ  نایاپ  اـب  اـهراک  زاـغآ 

هک تسا  یبش  نامه  نیا  تفگو : درک  صاع  ورمع  هب  ور  اذل  .دش  هاگآ  ترضح  نآ  ینارنخـس  نومـضم  زا  هیواعم  ( 3) .داد مهاوخ 
دنتسه وا  نازابرس  دننام  وت  نازابرس  هن  : تفگ صاعورمع  درک ؟ دیاب  هچ  نونکا  .درک  دهاوخ  هرسکی  ار  گنج  راک  نآ  يادرف  یلع 

وت .رگید  هزیگنا  هب  وت  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  دربن  یتدیقعو  ینید  هزیگنا  هب  وا  .یتسه  وا  دننام  وت  هنو 

--------------------------

ص510. ج1 ، هعیشلا ، نایعا  نیّفص ص474 ; هعقو  ص 187 ; لاوطلا ، رابخالا   . 1

ص 160. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 475 نیّفص ، هعقو  ص 26 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

ص 108. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 188 ; لاوطلا ، رابخالا  ص 476 ; نیّفص ، هعقو   . 3

هحفص 641 -------------------------- 

يزوریپ زا  قارع  هاپس.تداهش  ناهاوخ  واو  یتسه  یگدنز  ناهاوخ 
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يداهنشیپ دیاب  : صاعورمع درک ؟ دیاب  هچ  سپ  : هیواعم .درادن  یساره  یلع  يزوریپ  زا  ماش  هاپس  هک  یلاح  رد  دسرت ، یم  دوخ  رب  وت 
نایم ات  نک  توعد  ادخ  باتک  هب  ار  نانآ  دندرگ ; یگتـسد  ود  راچد  زین  دنریذپن  رگاو  دـنوش  فالتخا  راچد  دـنریذپب  رگا  هک  درک 

نآ زاربا  زا  یلو  دوب  نم  نهذ  رد  اهتدـم  بلطم  نیا  .ییآ  یم  لـئان  دوخ  هتـساوخ  هب  وـت  تروـص  نیا  رد  .دـشاب  مکاـح  ناـنآو  وـت 
زور دادماب  .دمآ  رب  نآ  يارجا  ددص  ردو  درک  رکـشت  دوخ  راکمه  هشقن  یگتخپ  زا  هیواعم  .دسرب  نآ  تقو  ات  مدرک  یم  يراددوخ 

یتمدخو دش  وربور  يا  هقباس  یب  ًالماک  گنریناب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاپس  رفص ، مهدزیـس  یلوق  هبو  لّوألا ، عیبر  مهدزیـس  هبنـشجنپ 
قبط ماش ، هاپـس  .دـش  عامتجا  هنحـص  هب  نانآ  تشگزابو  يوما  هریت  ددـجم  تایح  هیام  قحب  درک  ماش  ناـیغاط  هب  صاـع  دـنزرف  هک 

رب رفن  هد  کمک  هب  قشمد  گرزب  نآرق  .دنتـسارآ  فحاصم  اب  ار  دوخ  فوفـصو  دنتـسب  اـه  هزین  كون  رب  ار  اـهنآرق  ورمع ، روتـسد 
نایقارع ياهـشوگ  تسادخ .» باتک  امـشو  ام  نایم  مکاح  :» هک دنداد  رـس  راعـش  ادصکی  یگمه  هاگ  نآ  .دـش  یم  لمح  هزین  كون 

یمن هدینـش  يزیچ  زیگنا  مّحرت  ياـهدایرفو  اهراعـش  زج  ماـش  هاپـس  زا.داـتفا  اـه  هزین  كوـن  هب  ناشیاهمـشچو  دـش  اـهدایرف  هجوـتم 
سپ ناتنید ! هراـب  رد  ار  يادـخ  ار  ادـخ  .دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  ، ناـتنارتخدو ناـنز  يارب  برع ، مدرم  يا  دـنتفگ : یم  یگمه.دـش 

دهاوخ تظافح  قارع  ياـهزرمزا  یـسک  هچ  قارع  مدرمزا  سپو  درک  دـهاوخ  يرادـساپ  ماـش  ياـهزرم  زا  یـسک  هچ  ماـش  مدرمزا 
(1 (؟ دنام دهاوخ  یقاب  نارفاک ، رگیدو  كرتو  مور  اب  داهج  يارب  یسک  هچ  دومن ؟

--------------------------

ص 481; نیّفص ، هعقو   . 1

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 698 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 160. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 26 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 400 ; ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 188 ; لاوطلا ، رابخالا 

هحفص 642 -------------------------- 

توهبم ار  نانآودوبر  مالسلا ) هیلع   ) ماما نازابرس  زا  يرایـسب  زا  ار  شوهو  لقع  نیرفآ ، رهم  ياه  هلانو  فحاصم  زیگنا  حور  هرظنم 
نوچمه دنتـشاد ، رارق  لماک  يزوریپ  یمدـق  کی  ردو  دـندیرفآ  یم  راختفا  شیپ  یتاعاس  ات  هک  یگنج  نادرم  .تخاـس  شوهدـمو 
تیعقاو زا  قِمَحلا ، نب  ورمعو  رتشا  کلامو  متاح  نب  يدع  دننام  ینادرمریـش ، یلو  .دندش  بوکخیم  دوخ  ياج  رب  ناگدش ، نوسفا 

هار نیا  زا  دنا  هتفرگ  رارق  يدوبانو  طوقس  هناتـسآ  ردو  تسین  هلباقم  يارای  ار  نانمـشد  نوچ  هک  دنتـسناد  یمو  دندوب  هاگآ  گنرین 
هیلع  ) ماما هب  متاح  دنزرف  تهج ، نیا  زا  .داد  دنهاوخنو  هدادـن  نآرق  هب  نت  هاگ  چـیه  نانآ  هنرگو  دـنهد  تاجنار  دوخ  دـنهاوخ  یم 

ام اب  هک  نانآو  دنا  هدش  حورجمو  هتشک  یهورگ  فرط  ود  ره  زا  .تسین  قح  اب  هلباقم  يارای  ار  لطاب  هاپس  هاگ  چیه  تفگ : مالسلا )
تـسا نیـشناج  دقاف  هیواعم  : تفگ رتشا  .میتسه  وت  وریپ  امو  هدن  ارف  شوگ  نایماش  ياه  هلان  هب  دنرتدنمورین ، نانآ  زا  دنا  هدـنام  یقاب 
یمّوس .ریگب  کمک  ادخ  زا  بوکب و  نهآ  اب  ار  نهآ  .درادـن  ار  وت  نازابرـس  ربص  یلو  دراد  زابرـس  وا  رگا  .يراد  نیـشناج  وت  یلو 

هب قح  نونکا  ...میا  هتفگ  خـساپ  ار  وت  توعد  ادـخ  يارب  هکلب  میا ، هتـساخنرب  وت  تیاـمح  هب  بّصعت  يور  زا  اـم  ناـج ، یلع  : تفگ
هیلع  ) یلع نارای  هگرج  رد  ار  دوخ  هک  سیق ، نب  ثعـشا  یلو  ( 1) .تسین يرظن  وت  دوجو  اب  ار  امو  تسا  هدیـسر  دوخ  هطقن  نیرخآ 

زور زاو  دوب  هداد  رارق  مالسلا )
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توعد : تفگو درک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  ور  دوب ، هدـش  راکـشآ  شیبو  مک  هیواعم  اب  وا  طابتراو  تشاد  يزومرم  تاکرح  تسخن 
.دنرادن شوخ  ار  گنجودنتـسه  یگدنز  ناهاوخ  مدرمو.يرت  هتـسیاش  نانآ  تساوخرد  هب  ییوگخـساپ  هب  وت  هک  وگب  خساپ  ار  موق 

(2) .دیشیدنا دروم  نیا  رد  دیاب  دومرف : دوب ، هاگآ  وا  كاپان  ّتین  زا  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما

--------------------------

ص 401. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 108 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 482 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 401. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 108 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 482 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 643 -------------------------- 

رد هک  داد  نامرف  دوب ، زور  نآ  هعماج  ياهامن  سّدقم  زا  هک  صاع  ورمع  دنزرف  هّللادبع  هب  ماما  هاپس  فطاوع  کیرحت  يارب  هیواعم 
تفرگ رارق  فص  ود  ناـیم  رد  زین  وا  .دـنک  توـعد  دوـخ  باـتک  يرواد  نتفریذـپ  هب  ار  ناـنآو  دریگ  رارق  هورگ  ود  فوفـص  ناـیم 

زا هورگ  ود  ره  دوب ، اـیند  يارب  رگاو  درک  ماـمت  فلاـخم  هورگ  رب  ار  تّجح  هورگ  ود  ره  دوب ، نید  يارب  اـم  دربن  رگا  ! مدرم : تفگو
تصرف .میدومن  یم  تباجا  ام  دیدرک  یم  توعد  امش  رگاو  مینک  یم  توعد  ادخ  باتک  تموکح  هب  ار  امش  ام  .دندرک  زواجت  ّدح 

هیلع  ) ماما هب  ور  يا  هظحالم  روخ  رد  تیعمجو  تفیرف  ار  قارع  حول  هداس  مدرمو  هدـنکارپ  نمـشد  اهراعـش  نیا  .دیرامـش  منتغم  ار 
بیرف ناـهذا  نتخاـس  نشور  يارب  ساّـسح ، تاـظحل  نیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما .دریذـپب  ار  ناـنآ  توـعد  هـک  دـندروآ  مالـسلا )
هیواعم یلو  مرت  هتـسیاش  نآرق  مکح  هب  توعد  نتفریذپ  يارب  یـسک  ره  زا  نم  ادخ ، ناگدـنب  تفگو : درگ  نانآ  هب  ور  ناگدروخ ،

یبا نباو  هملسم  نب  بیبحو  طیعم  یبا  نباو  صاعورمعو 
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نانآ ما ; هدرک  ترشاعم  نونکات  یکدوک  نارود  زا  نانآ  اب  نم  .مسانش  یم  ار  نانآ  امـش  زا  رتهب  نم  .دنتـسین  نآرقو  نید  لها  حرس 
دنـسانش یم  ار  نآرق  هک  دنا  هدرکن  دنلب  ار  اهنآرق  نانآ  دنگوس ، ادخ  هب  .دـندوب  نادرم  نیرتدـبو  ناکدوک  نیرتدـب  لاوحا  مامت  رد 

هیراع نم  هب  یتخل  ار  دوخ  ناوزابو  اهرـس  ادخ ، ناگدـنب  .تسین  گنرینو  هلیح  زج  راک  نیا  هکلب  دـننک ، لمع  نآ  هب  دـنهاوخ  یمو 
رظن زا  صلخم  دارفا  هک  یلاح  رد  .تسا  هدنامن  یقاب  نارگمتـس  هشیر  ندش  هدـیرب  ات  يزیچو  هدیـسر  یعطق  هجیتن  هب  قح  هک  دـیهد 
ورف نه  ازا  یـششوپ  رد  هک  یلاح  رد  قارع ، هاپـس  ناگدنمزر  زا  رفن  رازه  تسیب  ناهگان  دندرک ، یم  يرادـفرط  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

ار دربن  نادیم  (، 1  ) دنتشاد شود  رب  ریشمشو  دوب  هتسب  هنیپ  هدجس  زا  اهنآ  یناشیپو  دندوب  هتفر 

--------------------------

ص 161. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 401 ، ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 27 ; ، 6 ءزج ج3 ، يربط ، خیرات  ص 489 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 644 -------------------------- 

قارع ءاّرق  زا  یخربو  نیـصح  نبدـیزو  یکدـف  نبرعـسم  نوچمه  يدارفا  ار  هورگ  نیا  .دـندروآ  ور  یهدـنامرف  رقم  هبو  هتفگ  كرت 
ریمأ ای   » ياج هب  ار  وا  دنداتـسیا و  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگیاج  ربارب  رد  ناـنآ  .دـندش  جراوخ  نارـس  زا  ًادـعب  هک  دـندرک  یم  يربهر 

نامثع هک  نانچمه  میـشک ، یم  ار  وت  هنرگو  ریذپب  ار  موق  توعد  دـنتفگ : یبدا  یب  لامک  ابو  دـندرک  باطخ  یلع » ای   » هب نینمؤملا »
، دوب قلطم  عاطُم  زورید  هک  یهدـنامرف  میـشک ! یم  ار  وت  ینکن  تباـجا  ار  ناـنآ  توعد  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  .میتشک  ار  ناّـفع  نب 

هب هک  دوب  هدیماجنا  ییاج  هب  شراک  نونکا 
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باتک هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  تفگ : نانآ  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنداد  یم  یلیمحت  حلص  شریذپو  میلست  روتسد  وا 
ادـخ باتک  ِریغ  هب  ار  امـش  هک  تسین  زیاـج  نم  ربو  متفگ  تباـجا  ار  باـتک  توعد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخنو  مدرک  توعد  ادـخ 

باتکو دنتـسکش  ار  وا  نامیپو  دندرک  ینامرفان  ار  ادـخ  نانآ  دـنهد ، یمن  نآرق  مکح  هب  شوگ  اریز  مگنج  یم  نانآ  اب  نم  .مناوخب 
یقطنم نانخس  .دنتسین  نآرق  هب  لمع  ناهاوخ  نانآ  .دنا  هتفیرف  ار  امش  نانآ  هک  منک  یم  مالعا  امش  هب  نم  .دندنکفا  رـس  تشپ  ار  وا 
دندوب قیاقح  كردو  مهف  زا  رودو  وردنت  يدارفا  نانآ  هک  داد  ناشن  نامز  رورمو  داتفین  ّرثؤم  نانآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لدتـسمو 

یم دوخ  تجاجلو  رارـصا  رب  درک  یم  تحیـصن  ار  نانآ  ماما  هچرهو  دـندوب  هتفرگ  رارق  نایماش  یلاخ  وت  ياهراعـش  ریثأت  تحت  هک 
زا رترابنایز  دربن  لاح  رد  شترا  کی  يارب  زیچ  چیه.درادرب  دربن  زا  تسد  رتشا  هک  دهد  روتـسد  ماما  دیاب  هک  دـنتفگ  یمو  دـندوزفا 

.تسا دوخ  يانادو  دنمدرخ  هدـنامرف  رب  یـسایس  لئاسمزا  رودو  حول  هداس  هورگ  شروش  رتدـب ، نآ  زا.تسین  یگتـسدودو  فالتخا 
هزاریـش فالتخا  هک  دـنک  هچ  اّما  دوب ، هاگآ  نمـشد  داهنـشیپ  تیعقاو  زاو  دـید  یم  يزوریپ  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

مه زا  ار  هاپس  تدحو 

هحفص 645 -------------------------- 

هتسب هنیپ  هدجس  ترثک  زا  نانآ  یناشیپ  هک  ار ، امن  سّدقم  ِحّلسمرفن  رازه  تسیب  ربارب  رد  تمواقم  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تسـسگ  یم 
رتشا هک  يا  هطقن  هب  ار  دوخ  تفگ : نینچ  وا  هبو  تساوخ  ار  یناه  نب  دیزی  مان  هب  دوخ  ناکیدزن  زا  یکیو  دیدن  حالص  دوب ،
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فـص هب  ار  دوخ  یناه  نب  دیزی  .دیآ  نم  يوس  هب  رتدوز  هچرهو  دـشکب  دربن  زا  تسد  هک  وگبو  ناسرب  تسا  دربن  لوغـشم  اجنآ  رد 
وگبو ناسرب  ماما  هب  ارم  مالس  رتشا : .ییایب  وا  يوس  هبو  يرادربدربن  زا  تسد  هک  دهد  یم  روتسد  ماما  : تفگ رتشا  هبو  دیناسر  مّدقم 

دـصاق .دزوب  مالـسا  مچرپ  رب  يزوریپ  میـسن  يدوز  نیمه  هب  هک  تسا  دـیما.یناوخ  ارف  نادـیم  زا  ارم  هک  تسین  نآ  تقو  نونکا  هک 
ماما هب  ور  نایـشروش  .تسا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  هک  دیوگ  یمو  دـناد  یمن  تحلـصم  هب  نورقم  ار  تعجارم  رتشا  تفگو : تشگزاب 
لامک اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دنک  تمواقم  دربن  نادیم  رد  هک  يداد  مایپ  وت  .تسوت  روتسد  هب  تشگزاب  زا  رتشا  ءابا  دنتفگو : دندرک 

هک هچنآ  فالخ  رب  ار  نم  هنوگچ  .دیدینـش  ار  نآ  امـش  متفگ  هچره  .متفگن  نخـس  هنامرحمدوخ  رومأم  اب  زگره  نم  دومرف : تناـتم 
ای میشک  یم  نامثع  دننام  ار  وت  هنرگو  ددرگزاب  نادیم  زا  رتشا  هک  هدب  مایپ  رتدوز  هچره  نایـشروش : دینک ؟ یم  مهتم  متفگاراکـشآ 

کلام .ناسرب  رتشا  هب  يدرک  هدهاشم  ار  هچنآ  تفگو : درک  یناه  نب  دیزی  هب  ور  مالسلا ) هیلع   ) ماما .میهد  یم  هیواعم  لیوحت  هدنز 
هـشقن نیاو  .تساه  هزین  رـسرب  اهنآرق  ندرک  دنلب  هدـییاز  هنتف  نیا  تفگو : درک  دـصاق  هب  ورو  دـش  هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مایپ  زا 

هودنا اب  سپس.تسا  صاع  دنزرف 

هحفص 646 -------------------------- 

: دـصاق منک ؟ اهر  ار  دربن  هنحـص  عاضوا  نیا  رد  هک  تساور  ایآ  ینک ؟ یمن  هدـهاشم  ار  ادـخ  هیآو  ینیب  یمن  ار  يزوریپ  ایآ  : تفگ
رب نخس  نیا  ندینش  زا  کلام  دوش ؟ نمشد  لیوحت  ای  هتشک  نانمؤمریماو  یشاب  اجنیا  رد  وت  هک  تساور  ایآ 
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داتفا بلط  ّتلذ  نارگبوشآ  هب  شمشچ  یتقو  .دناسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  ار  دوخو  دیـشک  دربن  زا  تسد  ًاروف  .دیزرل  دوخ 
ادخ هب  دیروخ ؟ یم  ار  نانآ  بیرف  دـیا  هتفرگ  رارق  يزوریپ  هناتـسآ  ردو  هتفای  يرترب  نمـشد  رب  هک  نونکا  تفگو : درک  نانآ  هب  ور 

تلهم یمک  نم  هبو  دینکن  تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  زگره.دنا  هدرک  اهر  ار  ربمایپ  ّتنـسو  كرت  ار  ادخ  نامرف  نانآ  هک  دـنگوس 
هدش هتشک  امش  هدنزرا  دارفا  هک  افـسا  او  رتشا : .تسوت  ياطخ  رد  تکراشم  وت  اب  تقفاوم  : نارگبوشآ .منک  هرـسکی  ار  راک  ات  دیهد 

قح رب  دـیدرک  یم  دربن  هک  نامز  نآ  ایآ  ؟ دـیدوب قح  رب  امـش  ینامز  هچ  رد  دـییوگب  نم  هب.تسا  هدـنام  یقاـب  ناـتنوبز  هورگو  دـنا 
قح رب  نونکاو  دـیدوب  لطاب  رب  دـیدرک  یم  دربن  هک  نامز  نآ  رد  ای  ؟ دـیتسه لطاب  رب  دـیا  هدیـشک  دربن  زا  تسد  هک  نونکاو  دـیدوب 

.دنشاب شتآ  رد  دیاب  دیراد ، فارتعا  نانآ  صالخاو  اوقتو  نامیا  هب  هک  امش ، ناگتـشک  همه  ینعی  دیراد ، نامگ  نینچ  رگا  دیتسه ؟
: کلام .يوج  يرود  ام  زا  مینک ، یمن  يوریپ  وت  زا  ام  .میراد  یم  رب  دربن  زا  تسد  ادـخ  ياربو  میدرک  دربن  ادـخ  هار  رد  : نارگبوشآ

هناـشن ار  امـش  ياـهزامن  نم  هتـسب ، هنیپ  یناـشیپ  ناهایـسور  يا.دـیا  هدـش  توعد  دربـن  كرت  هب  قـیرط  نیا  زا  دـیا و  هدروـخ  بیرف 
.تسایند هب  ندرک  يور  گرم و  زا  رارف  امش  فده  هک  دش  تباث  نونکا  متـشادنپ ; یم  تداهـش  هب  قوش  هناشنو  ایند  زا  یگتـسراو 

.دندش رود  نارگمتس  هک  نانچمه  دیوش  رود  .دید  دیهاوخن  تّزع  يور  زگره  .راوخ  هلضف  ناروناج  دننامب  يا  ، امش رب  فا 

هحفص 647 -------------------------- 

کی زا  نارگبوشآ  ماگنه ، نیا  رد 
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هرظنم نیا  .دنتخاون  هنایزات  رگیدکی  ياهبـسا  تروص  ربو  دنتفرگ  ییوگدبو  شحف  داب  هب  ار  رگیدـمه  رگید ، فرط  زا  رتشاو  فرط 
زا عاضوا ، نیا  رد  .دنریگب  هلصاف  رگیدمه  زا  هک  دیشک  دایرف  هک  دوب  روآ  جنر  يا  هزادنا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگـشیپ  رد  راوگان 

لباقم رد  ار  ماما  ات  دش  دنلب  نآرق  يرواد  هب  وا  تیاضر  دایرف  مالسلا ،) هیلع  ) ماما نامـشچ  ربارب  رد  بلط ، تصرف  نارگبوشآ  فرط 
(1) .دوب هتفر  ورف  رکفت  يایرد  ردو  تفگ  یمن  نخسو  دوب  تکاس  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنهد  رارق  هدش  ماجنا  لمع 

--------------------------

.216 صص 219 _ ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ; 489 _ 492 صص نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 649 هحفص 648  -------------------------- 

متسیب لصف 

متسیب لصف 

راشف هورگو  ّتیمکح  هلئسم 

راچد دـنریذپنای  دـنریذپب  رگا  هک  دـنک  توعد  نآرق  تموکح  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  هک  هیواـعم ، هب  صاـعورمع  داهنـشیپ 
رب هک ، دوب  یناحول  هداس  اب  تیرثکا  یلو.درک  التبم  یبیجع  یگتـسد  ود  هب  ار  ماما  هاپـسو  دیـشخب  هجیتن  ًالماک  دـنوش ، یم  فالتخا 

ّتیمکح هب  یلع  هک  دنداد  یم  راعـش  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هزاجا  نودبو  هدروخ  ار  هیواعم  يزاس  رهاظ  بیرف  گنج ، زا  یگتـسخ  رثا 
همان ( 1) .دیـشیدنا یم  مالـسا  هدـنیآ  هراـب  ردو  دوب  هتفر  ورف  قلطم  توکـس  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا ;  هداد  اـضر  نآرق 

( مالسلا هیلع   ) ماما هب  هیواعم 

دوخ ام  زا  کی  رهو  هدش  ینالوط  ام  نایم  شکمشک  تشون : نینچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  يا  همان  رد  هیواعم  ینارحب  عاضوا  نیا  رد 
.دهد یمن  يرگید  هب  تعاط  تسد  نیفرط  زا  کی  چیه  هک  یلاح  رد  دناد ، یم  قح  دـبلط  یم  لباقم  فرط  زا  هچنآ  لیـصحت  رد  ار 

دارفا فرط  ود  ره  زا 
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نآ لوئـسم  یـسک  وتو  نم  زجو  میا  هدوب  دربن  نیا  لوئـسم  ام  .دشاب  هتـشذگ  زا  رتدب  هدنیآ  هک  مسرت  یمو  دـنا  هدـش  هتـشک  يدایز 
هکنیا نآو  تساه  هنیک  نتفر  رانکو  ینید  یتشآو  نانآ  نوخ  ظفحو  تّما  حالـصو  یگدـنز  نآ  رد  هک  مراد  يداهنـشیپ  نم  .تسین 

تموکح نآرق  قبط  رب  ام  نایم  دنا ، تیاضر  دروم  هک  وت  باحصا  زا  يرگیدو  نم  نارایزا  یکی  رفن ، ود 

--------------------------

ص 104. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 1

هحفص 650 -------------------------- 

.یتسه نآ  لها  رگا  هدب  اضر  نآرق  مکح  هبو  سرتب  دروم  نیا  رد  ادخ  زا  .تسا  هنتف  عفارو  بوخ  وتو  نم  يارب  نیا  .دـننک  يروادو 
هیواعم یلو  تخومآ ، یمن  ار  نآرق  يرواد  هار  زگرهو  دوبن  زادنا  فالتخا  یتاغیلبت  دنفرت  کی  زج  هزین  رس  رب  نآرق  ندرک  دنلب  ( 1)

هیلع  ) ماما تحاقو ، لامک  اب  همان ، نایاپ  ردو  درک  حرطم  ار  نیفرط  زا  رفن  ود  شنیزگو  تشادرب  هار  رـس  زا  ار  ماهبا  نیا  هماـن  نیا  رد 
هیواعم همان  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما خساپ  دومن ! توعد  نآرق  زا  يوریپو  اوقت  هب  ار  مالسلا )

رب هک  یناد  یم  وت.دزاـس  یم  راکـشآ  وجبیع  دزن  ار  وا  شزغلو  دـنک  یم  هاـبت  شیاـیندو  نید  رد  ار  صخـش  ییوگغوردو  يرگمتس 
دندومن لیوأت  ار  ادـخ  حیرـص  روتـسدو  دـندرک  تفالخ  گنهآ  نامیپ ، نتـسکش  اب  قحان ، هب  یهورگ  .یتسین  رداـق  هتـشذگ  ناربج 

دوش یم  لاحـشوخ  تسا  هدوتـس  شراک  نایاپ  هک  یـسک  زور  نآ  رد  هک  سرتب  يزور  زا  .تخاس  راکـشآ  ار  نانآ  غورد  دنوادخو 
هبو هداد  بیرف  ار  وا  ایند  ددرگ ; یم  نامیشپ  تسا  هتـساخن  رب  دربن  هب  وا  اب  هدرپس و  ناطیـش  تسد  هب  ار  دوخ  يربهر  هک  سک  نآو 

هتسب لد  نآ 
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نب ثعشا  ( 2) .میتفریذـپ ار  نآرق  يرواد  یلو  میتفگن  خـساپ  ار  وت  ام.یتسین  نآ  لها  وتو  يدرک  توعد  نآرق  مکح  هب  ار  اـم  .تسا 
نیا دش ، یم  هدید  يزیچ  هاگهگ  طباور  نیازا  دربن  يانثا  ردو  دوب  هیواعم  اب  يّرـس  طباور  نتـشاد  هب  مهّتم  تسخن  زور  زا  هک  سیق ،

(3) .دوش ایوج  اهنآرق  ندرک  دنلب  زا  ار  وا  فدهو  دورب  هیواعم  يوس  هب  هک  دیزرو  رارصا  راب 

--------------------------

ص 493. نیّفص ، هعقو  ص 191 ; لاوطلا ، رابخالا   . 1

ص 322) (ج3 ، حوتفلا باتک  رد  یفوک  مثعا  نباو  صص 493 و494 )  ) نیّفـص هعقو  باتک  رد  يرقنم  محازم  نبا  ار  همان  ود  ره   . 2
يرونید هغالبلا ، جهن  زا  رترـصتخم  .تسا  هدمآزین  هرامـش 48 ) تحت  ) هغالبلا جهن  رد  نتم ، رد  یفالتخا  اب  ماما  همان  .دـنا  هدرک  لقن 

.تسا هدرک  رکذ  ص 191 )  ) لاوطلا رابخا  رد 

ص 161. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 28 ; ، 6 ءزج ج3 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 651 -------------------------- 

هیواعم ردارب  هبتع  اب  هرکاذم  قیرط  زا  وا  نهذ  رد  حلـص  هشیدنا  .دوبن  هناقداص  تسخن  زور  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  ثعـشا  دروخرب 
دیزرویم رارـصا  فحاصملا » عفر   » هنتف عوقو  ماگنه  هبو  درک  یفرعم  نیفرط  یهاـبت  هیاـم  ار  دربن  همادا  ریرهلا  هلیل  رد  .دـمآ  دوجو  هب 

اب هک  دیبلط  یم  تصخر  راب  نیا  .تفگ  یم  نخـس  هاپـس  یگتـسخ  زا  دـیوگب و  خـساپ  ار  ماش  هاپـس  توعد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک 
هیلع  ) ماما زا  ار  تردق  يو  هک  دروآ  میهاوخ  ثحب  نیمه  رد  .دنک  تفایرد  حلص  درومرد  ار  روتـسد  نیرخآو  دریگب  سامت  هیواعم 

صخشو دنز  یم  بقع  يا  هناهب  هب  ار  ترضح  نآ  رظن  دروم  هدنیامنو  دنک  یم  بلس  هدنیامن  نییعت  رد  مالسلا )
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يا هزات  نخـس  هیواعم ، اب  تاقالم  زا  سپ  ثعـشا ، يراـب ، .دوب  قارع  هاپـس  ررـض  هب  ًـالماک  هک  دـنک  یم  لـیمحت  ار  دوخ  رظن  دروم 
ار باتک  يرواد  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما حّلسم ، هورگ  راشف  .درک  رارکتار  هیواعم  همان  نومـضمو  درواین  دوخ  هارمه 

هدنزار نآرق  مکح  هک  دنتفرگ  میمصتو  دنتـسیرگن  نآرق  ربو  دندمآ  درگ  هاپـس  ود  نایم  رد  هورگ  ود  ره  نایراق  ور ، نیا  زا  .دریذپب 
(1) .میتسه یـضار  نآ  يروادو  نآرق  مکح  هب  ام  هک  تساـخرب  فرط  ود  ره  زا  ادـنو  دنتـشگ  زاـب  شیوخ  عضاوم  هب  سپـس.دنزاس 

( نیمکح  ) نارواد شنیزگ 

ار ادخ  مکحو  دنرگنب  نآ  رد  دنروآ ; رد  نخـس  هب  ار  نآ  سانـش  نآرق  دارفا  دیابو  دـیوگ  یمن  نخـس  دوخ  نآرق  هک  تسین  یکش 
فرط زا  يرگید  دارفاو  نایماش  فرط  زا  يدارفا  هک  دـش  رارق  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دـنزادرپب  تموصخ  لصف  هب  ات  دـنبایرد 

یم همهو  دنهد  يأر  وا  هب  دنک  باختنا  ار  سک  ره  وا  هک  دندوب  هیواعم  وریپ  طرـشو  دیق  نودب  ماش  مدرم  .دنوش  هدـیزگرب  نایقارع 
رترادربنامرف قولخم ، يارب  ماش  مدرم  فورعم ، ریبعت  هب  .درک  دـهاوخن  باختنا  ار  یـسک  هنتف ، حاّرط  صاعورمع ، زجوا  هک  دنتـسناد 

.دندوب دارفا  نیرتیصاع  قلاخ ، ياربو  همه  زا 

--------------------------

ص 161. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 28 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 652 -------------------------- 

هریبک هانگ  ار  ّتیمکح »  » هلئسمو دنتفرگ  دوخ  هب  جراوخ »  » مان اهدعب  هک   ) راشف هورگ  دیسر  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبون  یتقو  یلو 
ترضح نآ  رب  ار  بلطم  ود  ( دنک هبوت  زین  وا  هک  دنتـساوخ  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زاو  دندرک  هبوت  نآ  نتفریذپ  زا  دوخو  دنتـشادنپ 

نتفریذپ _ 1 دندرک : لیمحت 
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هدـنزومآ ًالماک  هک  ار ، خـیرات  زا  شخب  نیا  مالـسلا .) هیلع   ) ماـما رظن  دروم  مکح  هن  دوخ ، رظن  دروم  مَکَح  باـختنا  .ّتیمکح 2 _
نیا هب  زگره  نم  (: مالسلا هیلع   ) ماما .میریذپ  یم  تیمکح  يارب  ار  يرعشا  یـسوم  وبا  ام  : راشف هورگ  میراگن : یم  يا  هنوگ  هب  تسا ،
زور زا  ار  ام  هک  دوب  وا  .میهد  یمن  يأر  یـسک  هب  وا  هب  زج  زین  ام  : راـشف هورگ  .مهد  یمن  وا  هب  یّقح  نینچو  موش  یمن  یـضار  راـک 

تـسخن ياهزور  رد  هک  تسا  یـسک  يرعـشا  یـسوم  وبا  (: مالـسلا هیلع   ) ماما .دـناوخ  هنتف  ار  نآو  تشادزاـب  گـنج  نیا  زا  تسخن 
نم يوس  هبو  مداد  ناما  ار  وا  هکنیا  ات  داهن  رارف  هب  اپ  رفیک  زا  يرود  ياربو  تشادزاب  نم  يرای  زا  ار  مدرمو  دش  ادج  نم  زا  تفالخ 

هک نیزگرب  ار  یـسک  .دـینک  یمن  قرف  ساّبع  نباو  وت  ام ، يارب  : راشف هورگ  .منیزگ  یم  رب  يرواد  يارب  ار  ساّبع  نبا  نم  .تشگزاـب 
ار گنج  شتآ  رتشا  راشف : هورگ  .منک  یم  باختنا  راک  نیا  رب  ار  رتشا  کلام  (: مالسلا هیلع   ) ماما .دشاب  ناسکی  هیواعمو  وت  هب  تبسن 

ناج هب  ار  مدرم  دهاوخ  یم  وا  راشف : هورگ  تسیچ ؟ رتشا  مکُح  (: مالـسلا هیلع   ) ماما .میتسه  موکحم  وا  مکُح  هب  نآلا  امو  هتخورفا  رب 
.دهد ماجنا  ار  وتو  دوخ  هتساوخ  ات  دزادنیب  مه 

هحفص 653 -------------------------- 

نبا ) یـشرق شنیزگ  زج  صاعورمع )  ) یـشرق درف  ربارب  رد  تسا ، دازآ  ًالماک  دوخ  رواد  شنیزگ  رد  هیواعم  رگا  (: مالـسلا هیلع   ) ماما
نبا هکنیا  رگم  ددـنب  یمن  ار  یهرگ  صاع  دـنزرف  اریز  دـینیزگرب ، ار  سابع  نب  هّللا  دـبع  وا  ربارب  رد  مه  امـش.تسین  بسانم  ساّبع )

رگم دنک  یمن  زاب  ار  یهرگ  ای  دیاشگ ، یم  ار  نآ  ساّبع 
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رگم دنک  یمن  تسـس  ار  يراکو  دنادرگ  یم  تسـس  ار  نآ  ساّبع  نبا  هکنیا  رگم  دنک  یمن  مکحم  ار  يرما  ددنب ; یم  ار  نآ  هکنیا 
هب مه  اب  دیابن  يرـضم  درف  ودو  دنتـسه  رَـضُم  هلیبق  زا  ود  ره  ساّبع  نب  هّللا  دبعو  صاعورمع  ثعـشا : .دزاس  یم  مکحمار  نآ  هکنیا 
درم نیا  زا  یـسک   ) .دشاب يرعـشا ) یـسوموبا   ) ینمی یمّود  دـیاب  ًامتح  صاع ) ورمع  ًالثم   ) دـشاب يرـضم  یکی  رگا.دننیـشنب  يرواد 
اریز دروـخب ، بیرف  امـش  ِینمی  هک  مراد  مـیب  نآ  زا  (: مالـسلا هـیلع   ) ماـما تـسیچ )! عیرـشتو  نوناـق  نـیا  رب  وا  كردـم  هـک  دیـسرپن 

ود نآ  زا  یکی  هاگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ثعـشا : .درادـن  ابا  زیچ  چـیه  زا  دوخ  دـصاقم  ماجنا  رد  هک  تسا  یـصخش  صاـعورمع 
دنیاشوخان ام  يارب  دنشاب  يرـضم  ود  ره  هاگرهو  .دنک  يرواد  ام  هتـساوخ  فالخ  رب  دنچره  تسا ، رتهب  ام  يارب  دشاب ، ینمی  مَکَح 

ره دیناد ; دوخ  دیراد ، رارـصا  يرعـشا  یـسوموبا  رب  هک  نونکا  (: مالـسلا هیلع   ) ماما .دنیامن  يرواد  ام  هتـساوخ  قباطم  دنچره  تسا ،
( مالـسلا هیلع   ) ماما يوس  هب  تکرح  زا  ار  مدرم  دوب  هفوک  رادـنامرف  هک  یماگنه  يرعـشا  یـسوموبا  (. 1  ) دینکب دـیهاوخ  یم  يراک 

تّما نایم  رد  هاگره  :» هک دوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  راتفگ  شا  هناهبو  تشاد  یم  زاـب  لـمج  هنتف  يزادـنارب  يارب 
.دوش تیمکح  هلئـسم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدنیامن  تساوخ  یم  يدرف  نینچ  نونکا  دـینک .» يریگ  هرانک  دـمآ  دـیدپ  يا  هنتف  نم 

زا هتشذگ  هک  دوبن  یکش 

--------------------------

جورم ص 499 ; نیّفـص ، هعقو  ص 189 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 113 ; ج1 ، هسایـسلاو ،  همامإلا  ص 192 ; لاوطلا ، راـبخالا   . 1
ص 402. ج2 ، بهذلا ،

هحفص 654 -------------------------- 

ًاعبط نوچ  وا ، یگداس 
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لطاـب رظن  زا  راـشف  هورگ  ندـنادرگزاب  يارب  شـشوک  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .داد  یمن  يأر  ماـما  عفن  هب  زگره  دوب ، ماـما  فلاـخم 
نینچ یمومع  عـمجم  کـی  رد  ار  بلاـطمو  دروآ  درگ  يا  هطقن  رد  ار  دوـخ  ناهدـنامرف  همه  ور ، نیا  زا  .داتـسیان  زاـب  ناـشرابنایزو 

ار درف  نیرتکیدزن  امـشو  دـنا  هدـیزگرب  دنتـشاد  تسود  هک  ار  يدرف  نیرتکیدزن  شیوخ  يارب  نایماش  هک  دیـشاب  هاگآ  درک : حرطم 
نب هّللا  دـبع  لاثما )  ) اب امـش  راـکو  رـس  .دـیا  هدرک  باـختنا  تیمکح  هب  یـسوم ) وبا   ) دـیدوب دونـشخان  اـهنآ  زا  هک  یناـسک  ناـیمزا 
رگا دـینک .» ماـین  رد  ار  اهریـشمشو  دـیربب  ار  اـهنامک  دـنب  تسا ; هنتف  گـنج  :» تـفگ یم  زورید  هـک  یـسک  ناـمه  تـسا ، ( 1) سیق

تشم اب  ار  صاعورمع  هنیس  .تسا  مهتم  سپ  تسوگغورد  رگاو  درک ، تکرـش  دربن  نادیم  رد  رابجا  نودب  دوخ  ارچ  تسوگتـسار 
هک دینیب  یمن  رگم.دیریگب  رایتخا  رد  ار  مالسا  ياهزرمو  دینک  هدافتـسا  ناگدنهد  تلهم  زاو  دینکـشب  سابع  نب  هّللا  دبع  هدرک  هرگ 

يرثا ناهدنامرف  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  ( 2 (؟ تسا هدش  نمشد  ریت  فده  ناتنیمزرسو  هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  امش  ياهرهش 
ار واو  ما  هدومزآ  ار  یسوم  وبا  نم  : تفگ ماما  هب  سیق  نب  فنحا  ور ، نیا  زا.تشادن  ترضح  نآ  اب  يدرف  ياهتاقالم  هتشر  کی  زج 

رگاو نیزگرب  تیمکح  هب  ارم  یتـسه  لـیام  رگا  .درک  هزراـبم  نآ  اـب  مالـسا  زاـغآ  رد  هک  تسا  يدرف  وا  .ما  هتفاـی  قـمع  مک  يدرف 
منک یم  زاب  ار  نآ  نم  هکنیا  رگم  ددـنب  یمن  یهرگ  صاـعورمع  هک  ینیبب  اـت  هدـب  رارق  مّوس  اـی  مّود  مَکَح  ارم  یناد  یمن  تحلـصم 

یگدنیامن مالسلا ) هیلع   ) ماما .مدنب  یم  ار  نآ  نم  هکنیا  رگم  دنک  یمن  زاب  ار  یهرگو 
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هارمگ نانچ  نانآ  یلو  درک  هضرع  هاپس  رب  ار  فنحا 

--------------------------

.تسا يرعشا  یسوم  وبا  مان   . 1

، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 11 ; ج1 ، دّربم ، لماک  ص 309 ; ج4 ، دیرفلا ، دقع  هبطخ 233 ; هدـبع ، هغالبلا  جـهن   . 2
ص 309. ج13 ،

هحفص 655 -------------------------- 

رعـش رد  یماش  يرعاش  هک  دوب  رابررـض  نانچنآ  باختنا  نیا  .دندادن  يأر  یـسک  هب  یـسوموبا  یگدنیامن  هب  زج  هک  دندوب  جوجلو 
سابع نباو  درک  یم  ظفح  یهارمگ  زا  ار  نانآ  دوب  يراوتـسا  يأر  قارع  مدرم  يارب  رگا  دـیوگ : یمو  دراد  یم  رب  هدرپ  نآ  زا  دوخ 

اورپ قح  نتفگ  زا  هک  ار  یسک  راتفگ  دیناسرب  یلع  هب  .تسا  ریگ  شـشو  جنپ  رد  هک  دندیزگرب  ار  ینمی  ریپ  یلو  دندیزگ ، یم  رب  ار 
هیلع  ) ماـما رب  ار  هیواـعم  اـب  حلـص  هک  يدارفا  نیمه  هک  دروآ  میهاوـخ  هدـنیآ  رد  ( 1) .تسین ینیما  درف  يرعـشا  ياسوم  وبا  درادـن :

گرزب یهاـنگ  ار  تیمکح  عوضوم  هک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  دنتـسب ، مکح  باـختنا  رد  ار  وا  تسدو  دـندرک  لـیمحت  مالـسلا )
رابو دنک  نامیپ  ضقن  ماما  هک  تاهیه  یلو.دندرک  راداو  نآ  ضقن  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما همان ، نامیپ  نتـشون  زا  سپو  دنتـشادنپ 
راب يارب  ایآو  دش  هتـشون  هنوگچ  ّتیمکح  نتم  هک  دید  دیاب  نونکا  .دـهد  ارف  شوگ  درخ  یب  ياهامن  سّدـقم  نیا  نانخـس  هب  رگید 

تیمکح نامیپ  لیمحت  تفرگ ؟ رارق  راشف  هورگ  ءارآ  راشف  تحت  مالسلا ) هیلع   ) ماما زین  مّوس 

ود رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما.دور  یم  رامـش  هب  مالـسا  خـیرات  هقباس  یب  ثداوح  زا  نیفـص  نیمزرـس  رد  تیمکح  هثداح 
دنتشاد یمن  رب  وا  تیامح  زا  تسد  يو  هاگآانو  نادان  نارای  رگاو  تشاد  رارق  يزوریپ  یمدق 
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اهدـعب هک  يوما ، ثیبخ  نامدود  تموکح  هبو  دروآ  یم  رد  هساـک  زا  ار  هنتف  مشچ  دـندرک  یمن  تمحازم  داـجیا  وا  يارب  لـقاال  اـی 
ببـس هب  درک ، یم  نوگرگد  ار  نیملـسم  نّدـمتو  مالـسا  خـیرات  هرهچو  دیـشخب  یم  نایاپ  دیـشک ، لوط  رتشیب  یمک  ای  لاس  داتـشه 

.دنام زاب  يزوریپ  هب  نتفای  تسدو  دربن  همادا  زا  شنادان ، نازابرس  زا  یهجوت  روخرد  دادعت  ندروخ  بیرفو  صاعورمع  گنرین 

--------------------------

ص 193. لاوطلا ، رابخالا  ص 502 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 656 -------------------------- 

تسخن نآ  دود  هک  دندرک  لیمحت  مالسلا ) هیلع   ) ماما رب  ار  بلطم  راهچ  تساناد ، نانمشد  زا  شیب  ناشنایز  هک  نادان ، ناتسود  نیا 
نآرق ّتیمکح  لوبقو  سب  شتآ  نتفریذپ  _ 1 زا : دندوب  ترابع  دراوم  نیا  .تفر  نیملسم  ریاس  مشچ  هب  سپـسو  ناشدوخ  مشچ  هب 

_3 مالـسلا .) هیلع   ) ماما فرط  زا  یگدنیامن  ناونع  هب  يرعـشا  یـسوموبا  نتفریذـپ  _ 2 ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـسو 
هتشذگ ثحب  رد  .نآ  ياضما  زا  سپ  تیمکح  نامیپ  نتـسکش  رب  رارـصا  .تیمکح 4 _ نامیپ  نتم  زا  نینمؤملا » ریما   » بقل فذـح 

رابغو درگ  .میوش  انـشآ  حلـص  نامیپ  نتمو  مراهچو  مّوس  دراوم  لیمحت  هویـش  اب  نونکا.دـش  نشور  مّودو  لّوا  دراوم  لـیمحت  هویش 
نامیپ میظنت  هب  هورگ  ود  ره  نارس  هک  دش  رارقو  تسـشن  ورف  ندرک  هزین  هب  نآرق  تسایـس  زا  سپ  یظفل  ياه  هشقانمو  درـس  گنج 

یهورگو صاعورمع  يو  لصفنم  لقعو  هیواعم  رگید  فرط  ردو  وا  نارایو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فرط  کی  رد  .دـنزادرپب  تیمکح 
هّللا لوسر  دّمحم   » هک مالسلا ) هیلع   ) ماما رهُم  اب  اهنآ  نایاپو  زاغآ  هک  درز  گرب  ود  نامیپ ، نتشون  يارب.دنتشاد  رارق  وا  ناظفاحم  زا 

هک هیواعم  رهمو  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  «)
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يو ریبدو  نامیپ  يالما  ( مالسلا هیلع   ) ماما .دوب  هدش  هدامآو  هدروخ  رهُم  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  « ) هّللا لوسر  دّمحم   » زین نآ 
ام اذه.ِمیحِّرلا  ِنمْحَّرلا  هّللا  ِمِْسب  درک : زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نخس  ( مالسلا هیلع   ) ماما .تفرگ  هدهع  رب  ار  نآ  نتشون  عفار  نب  هّللا  دیبع 

هیلع هللا  یلص   ) هِِّیبَن ِهَّنُس  ِهّللا َو  ِباتِکب  ِمْکُحلا  َنِم  ِِهب  ایَضاَرت  امِیف  امُُهتَعیِش  َنایْفُس َو  ِیبَأ  ُْنب  ُهَیِواعُم  َنینِمْؤُْملا َو  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِْهیَلَع  یَضاقَت 
ار وا  ربماـیپ  ّتنـسوادخ  باـتک  يرواد  نآ  رباـنب  ود  نآ  ناوریپو  هیواـعمو  ناـنمؤم  ریما  یلع  هک  تسا  يا  هیناـیب  نـیا  ملـسو .) هـلآو 
« نانمؤمریما  » ناونع هب  ار  يدرف  هک  یـسک  تسا  یمدآ  دـب  تفگو : دـیهج  ياـج  زا  راودنپـسا  هیواـعم  ماـگنه  نیا  رد  .دـنا  هتفریذـپ 

ریما وا  .سیونب  ار  وا  ردـپ  ماـنو  یلع  ماـن  : تفگ مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بتاـک  هب  ًاروف  صاـعورمع  .دـنک  دربن  وا  اـب  هاـگ  نآو  دریذـپب 
ریما هن  تسامش ،

هحفص 657 -------------------------- 

یم نآ  زا  ینک ; كاپ  دوخ  مان  رانک  زا  ار  نانمؤم  ریما  بقل  ادابم  : تفگ ترضح  نآ  هب  ( مالسلا هیلع   ) ماما عاجـش  رادرـس  فنحا.ام ،
هب زور  زا  یشخبو  دیشک  ازارد  هب  نخس  .دماجنا  راتشکو  تشک  هب  دنچره  هدم ، راک  نیا  هب  نت.ددرگن  زاب  وت  هب  رگید  راب  هک  مسرت 

، سیق نب  ثعـشا.دشن  دوـخ  ماـن  راـنک  زا  ناـنمؤمریما  ظـفل  فذـح  هب  رـضاح  ( مالـسلا هیلع   ) ماـماو تشذـگ  بلطم  نیا  هب  هرکاذـم 
بقل هک  دیزرو  رارـصا  تشاد ، يرـسو  رـس  هیواعم  ابو  درک  یم  راک  ماما  ّدض  رب  یتسود  سابل  رد  زور  نیتسخن  زا  هک  يزومرمدرم 
هیبیدح نیمزرس  رد  نم  : دومرفو دروآ  نابز  هب  ار  هیبیدح » حلـص   » خلت هرطاخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما شکمـشک  نیا  رد  .دوش  هتـشادرب 

هللا یلص   ) ربمایپ بتاک 
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تروص نیا  هب  ار  همانحلص  نم.دنتشاد  رارق  ورمع  نب  لیهس  ناکرشم  فرط  ردو  ادخ  ربمایپ  فرط  کی  رد  .مدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع 
ربمایپ هب  ور  ناکرشم  هدنیامناّما  «. ورْمَع ُْنب  ُْلیَهُس  َو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِْهیَلَع  ََحلاصَت  ام  اذه  :» مدرک میظنت 

ادـخربمایپ وت  هک  متـسناد  یم  نم  رگا  .منک  یمن  اضما  یناوخب  ادـخ » ربمایپ   » ار دوخ  نآ  رد  هک  ار  يا  هماـن  زگره  نم  تفگو : درک 
ادـخ ربمایپ  وت  هک  یتروص  رد  مراد ، زاب  ادـخ  فاوط  زا  ار  وت  هک  مشاب  رگمتـسو  ملاظ  دـیاب  نم  .مدرک  یمن  دربن  وت  اب  زگره  یتسه 

، یلع دومرف : نم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ماگنه  نیا  رد  .مریذپب  ار  نآ  نم  ات  هّللادبع » نب  دّمحم   » سیونب نکل  .یـشاب 
یمن نیب  زا  نم  مان  رانک  زا  هّللا  لوسر  ناونع  وحم  اب  نم  تلاسر  زگره  .متـسه  هّللا  دبع  دـنزرف  هک  نانچمه  متـسه ، ادـخ  ربمایپ  نم 
رگا .مرادرب  وا  مان  رانک  زا  ار  هّللا  لوسر  بقل  هک  دش  دایز  نم  رب  ناکرـشم  راشف  زور  نآرد  يراب ، .هّللا  دبع  نب  دّمحم  سیونب.دور 

هار .مسیوـن  یم  ناـنآ  نادـنزرف  يارب  نم  زورما  تشوـن ، ناکرـشم  يارب  يا  همانحلـص  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زور  نآ 
یم هیبشت  نارفاـک  هب  ار  اـم  هّللا ، ناحبـس  تفگو : درک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  صاـعورمع  .تسا  یکی  ادـخ  ربماـیپو  نم  شورو 
.يا هدوبن  ناناملـسم  نمـشدو  نارفاک  یماح  وت  هک  هدوب  زور  مادک  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما .میتسه  نمؤم  ام  هک  یلاح  رد  ینک ،

هدییاز ار  وت  هک  یتسه  تردام  هیبش  وت 

هحفص 658 -------------------------- 

ادخ هب  تفگو : تساخرب  سلجمزا  ورمع  نخس ، نیا  ندینش  اب  .تسا 
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دوخ مان  رانک  زا  ار  نانمؤمریما  بقل  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياهامنتسود  راشف  .منیشن  یمن  یـسلجم  رد  وت  اب  نیا  زا  دعب  هک  دنگوس 
هب هتخآ  ياهریـشمش  اب  ماما ، قیدـص  نارایزا  یهورگ  لباقم ، رد  یلو  ( 1) .دیـشخب يا  هزات  هولج  ترـضح  نآ  تیمولظم  رب  دراد  رب 

هیبیدح حلـص  رد  نم  تفگو : داد  دـنپ  ار  نانآ  فینح  نب  نامثع.مینک  ارجا  ام  ات  هدـب  نامرف  دـنتفگو : دـندمآ  ترـضح  نآ  روضح 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ : دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما ( 2) .مییامیپ یم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هار  نامهًالعف  زین  امو  ما  هدوب 

يزور نینچ  ینعی : ٌدِهطْـضُم .» َْتنَأ  اهیِطُْعتَـس َو  اهَْلثِم  ََکل  َّنِإ  :» دومرف هک  اجنآ  داد ، ربخ  نم  هب  ارجام  نیازا  هیبیدح  رد  ملـسو ) هلآو 
حلص نامیپ  نتم  .يروبجم  هک  یلاحرد  یهد  یم  ماجنا  يراک  نینچو  تسه  زین  وت  يارب 

یلعو تفای  نایاپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شور  زا  ماهلاو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فاـطعنا  اـب  دروم  نیا  رد  نیفرط  فـالتخا 
نآ ّمهم  داوم  .تفای  همادا  تیمکح  نامیپ  شراگنو  دوش  هتشون  نانمؤمریما »  » بقل نودب  وا  كرابم  مان  هک  داد  اضر  مالـسلا ) هیلع  )
زجو دنهنن  رتارف  ماگ  وا  ياهروتسد  زا  ودنروآ  دورف  رس  نآرق  يرواد  ربارب  رد  هک  دندش  یضار  هورگ  ود  ره  _ 1 تسا : ریز  رارق  هب 
یلع .دـنهد 2 _ رارق  دوخ  رواد  فالتخا  دروم  لئاسم  رد  ناـیاپ ، اـت  زاـغآ  زا  ار ، ادـخ  باـتکو  دزاـسن  دـحتم  ار  ناـنآ  يزیچ  نآرق 

هب ار  صاعورمع  وا ، ناوریپو  هیواعمو  دـندیزگرب  دوخ  روادو  رظان  ناونع  هب  ار  يرعـشا ) یـسوم  وبا   ) سیق نب  هّللا  دـبع  وا ، ناوریپو 
باختنا ناونع  نیمه 

--------------------------

ص 194; لاوطلا ، رابخا  ; 508 صص 509 _ رصم ،) مّود _  عبط   ) نیّفص هعقو   . 1
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ص ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 162 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 29 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 114 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا 
ص 232. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  توافت ،) یمکاب  )189

ص 112. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 659 -------------------------- 

دوخ ياوشیپ  ار  ادخ  باتک  هک  دش  هتفرگ  قاثیم  تسا  هتفرگ  دوخ  هدـنب  زا  ادـخ  هک  ینامیپ  نیرتگرزب  هب  رفن  ود  ره  زا  .دندرک 3 _
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هریـسو  ّتنـس  هب  دنتفاین  ار  نآ  يرواد  هک  اجنآو  دنورن  رتارف  نآ  زا  دنتفای  ار  نآ  يرواد  هک  اجنآو  دنهد  رارق 

نب هّللا  دبع  .دنوشن 4 _ دراو  هبتـشم  ياهراک  ردو  دننکن  يوریپ  سوهو  اوه  زاو  دننزن  نماد  فالتخا  هب  .دننک  هعجارم  ملـسو ) هلآو 
ماجنا ربمایپ  ّتنـسو  باـتک  ساـسا  رب  هک  ود ، ره  يرواد  هب  هک  دـنتفرگ  یهلا  ناـمیپ  دوخ  ياوشیپ  زا  مادـک  ره  صاـعورمعو  سیق 

هک یماگنهات  رفن ، ود  ره  تموکح  رد  نانآ  سومانو  لامو  ناجو  دننیزگرب ، ار  نآ  ریغو  دننکشب  ار  نآ  دیابنو  دنوش  یـضار  دریگ ،
هب ار  یلداـع  رواد  هورگ  نآ  ِماـما  درذـگرد ، هفیظو  ماـجنا  زا  شیپ  رواد  ود  زا  یکی  هاـگره  .تسا 5 _ مرتـحم  دـنورن ، رتارف  قح  زا 

يرواد ماـجنا  زا  شیپزین  ناـیاوشیپ  زا  یکی  رگاو  .دوـب  هدـیزگرب  ار  نیـشیپ  رواد  هـک  یطیارــش  ناـمه  هـب  دـنیزگ ، یم  رب  وا  ياـج 
راذگورف ششوکو  یعس  زا  هک  دش  هتفرگ  نامیپ  رواد  ود  ره  زا  .دننیزگرب 6 _ وا  ياج  هب  ار  يدرف  دنناوت  یم  وا  ناوریپ  درذـگرد ،

.درادن يدّهعت  نانآ  ربارب  ردو  دیوج  يرازیب  ود  ره  يرواد  زا  تّما  دندرکن ، لمع  دوخ  دّـهعت  رب  رگاو.دـننکن  اوران  يروادودنـشابن 
ناریما رب  دادارق  نیا  هب  لمع 
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ناماو نما  رد  مدرم  ضارعاو  لامو  ناج  نامیپ ، نیا  ياضقنا  تّدـم  ات  دـعب ، هب  نیا  زاو  دـش  هدرمـش  بجاوو  مزـال  تّماو ، ناروادو 
.تسین 7_ یتوافت  نآ  زا  بیاغو  هعقاو  نیا  رد  رـضاح  نیب  دروم  نیا  ردو  ددرگ  نما  اههارو  دوش  هداهن  نیمز  رب  حالـس  دـیاب.تسا 

رــضاح تـسا  ناـنآ  هقـالع  دروـم  هـک  یناـسک  زج  اـجنآردو  دـنیآ  دورف  ماـشو  قارع  ناـیم  يا  هـطقن  رد  هـک  تـسا  رواد  ود  ره  رب 
ازا ن رتدوز  دـنناوت  یم  دنتـساوخ  رگاو  دـنناسرب  نایاپ  هب  ار  رواد  رما  هک  دـنراد  تلهم  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  اـت  نانآو.دـنوشن 

.دنزادنیب بقع  جح  مسوم  ياضقنا  ات  ار  يرواد  رما  دنناوت  یم  هک  نانچمه  دننک ، يرواد  دعوم 

هحفص 660 -------------------------- 

نایم يدّهعت  چیهو  داد  دنهاوخ  همادا  دوخ  دربن  هب  ناناملـسم  دـننکن  يرواد  ربمایپ  ّتنـسو  ادـخ  باتک  قبط  رب  رواد  ود  ره  رگا  _ 8
ای دیوگب  روز  دهاوخب  هک  یـسک  ربارب  رد  یگمهو  دننک  لمع  تسا  نامیپ  نیا  رد  هچنآ  هب  هک  تسا  یمالـسا  تّما  رب.تسین  نیفرط 

تیمکح نامیپ  دوهش  ناونع  هب  رفن  هد  فرط  ود  ره  زا  يربط ، لقن  هب  هاگ ، نآ  ( 1) .دنشاب يدحاو  تّما  دریگب  نآ  ضقن  هب  میمصت 
دیعس رتشا ، کلام  سیق ، نب  ثعشا  سابع ، نب  هّللا  دبع  یماسا  ( مالسلا هیلع   ) ماما بناج  زا  ناگدننک  اضما  نایم  رد  .دندرک  اضما  ار 

امهیلع  ) نیسحو نسح  مالسلا ،) هیلع   ) ماما نادنزرفو  یعازخ  قمحلا  نب  ورمع  فینح ، نب  لهـس  تَُّرا ، نب  باّبُخ  ینادمه ، سیق  نب 
ره ( 3) .دیسر نیفرط  ياضما  هبو  دش  میظنت  لاس 37  رفص  مهدفه  هبنشراهچ  زور  رـصع  رد  همان  نامیپ  ( 2) .دوش یم  هدید  مالسلا ،)

دنیآ دورف  ( زاجحو ماش  نایم  يزرم  هقطنم  «) حرذا  » نیمزرس رد  هک  دنتفرگ  میمصت  رواد  ود 
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شنکاو .دـنریگب  رظن  تحتار  يرواد  هک  دـندش  مازعا  رظان  ناونع  هب  رفن  دـصراهچ  فرط  ود  ره  زا  دـنزادرپب و  يرواد  هب  اجنآردو 
( مالسلا هیلع   ) ماما شترا  رد  تیمکح  نامیپ  دقع 

رب ار  تیمکح  نامیپ  ثعـشا  تهج ، نیا  زا  .دنوش  هاگآ  تارکاذم  هجیتن  زا  قارعو  ماش  مدرم  هک  دـش  رارق  همان  نامیپ  میظنت  زا  سپ 
دننام یقارع  فیاوط  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـشن ، هدـهاشم  یتفلاخم  عون  چـیه  تسخن  هیحان  رد  .تشاد  هضرع  نایقارعو  نایماش 

رهو دمآرب  دـعجو  نادـعم  مان  هب  يزنع  ناوج  ود  موقلحزا  ِهّلل » ّالِإ  َمْکُح  ال   » راعـش راب  نیتسخن  ياربو  دـندرک  تفلاخم  زاربا  هزنع » »
رب همان  نامیپ  یتقو.دندش  هتشک  هیواعم  همیخ  کیدزن  ردو  دندرب  هلمح  هیواعم  شترارب  هدیشک  ریشمش  اب  ناوج  ود 

--------------------------

ص 195. لاوطلا ، رابخالا  ص 29 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 403 ; ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1

ص 162. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 510 ; نیّفص ، هعقو  ص 30 ; ءزج 6 ، ،ج3 ، يربط خیرات   . 2

ص 163. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 3

هحفص 661 -------------------------- 

َهِرَک ْوـَلَو  ِهّلل  ّـالِإ  َمْکُح  ـال  :» تـفگو دادرـس  ار  ناوـج  ود  نآ  راعـش  ناـمه  قیفـش ، نـب  حـلاص  ناـنآ ، سیئر  دـش  هـضرع  دارم  هلیبـق 
هراب رد  یلع  هک  دش  هچ  َمَلَظ  ام  ًاموَی  َبازحَألا  َلَتاق  َْول  َمَکَح ***  ْدَـق  ءامِّدـلا  ِیف  ّیلَِعل  ام  دورـس : ار  رعـش  نیا  سپـس  َنوُکِرْـشُْملا .»

.تشادـن یـصقن  وا  راک  دـیگنج  یم  وا ) نارکفمهو  هیواعم   ) بازحا اـب  رگا  هکنآ  لاـح  داد ، تیمکح  هب  نت  هدـش  هتخیر  ياـهنوخ 
ال  » راعـش دـناوخ  ناـنآ  رب  ار  تیمکح  ناـمیپو  تفرگ  رارق  میمت  ینب  هلیبق  ياـهمچرپ  ربارب  رد  یتقو  .داد  همادا  دوخ  راـک  هب  ثعـشا 

یِضْقَی ِهّلل  ّالِإ  َمْکُح 
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ای انْالتَق  َْنیَأ  .هّلل  ّالِإ  َمْکُح  ال  هّللا ؟ ِْرمَأ  ِیف  َلاجِّرلا  َنوُمِّکَُحتَأ  :» تفگ یمیمت  هورعو  تساـخرب  ناـنآ  زا  َنیلِـصاْفلا » ُْریَخ  َوُه  ِّقَْحلاـِب َو 
فیلکت سپ  .تسادخ  ِنآ  زا  يروادو  مکُح  دیهد ؟ یم  رارق  مَکَحو  دیراد  یم  مّدقم  ادخ  نید  رب  ار  نادرم  ایآ  ینعی : ( 1 ( »؟ ُثَعْشَأ

درک هلمح  ثعشا  رب  دوخ  ریشمش  اب  سپـس  لطاب )؟ هار  رد  ای  دندش  هتـشک  قح  هار  رد  نانآ  ایآ  (؟ ثعـشا يا  تسیچ  ام  ياه  هتـشک 
هورع تسد  هب  ثعـشا  دوـبن  نارگید  کـمک  رگاو  تخادـنا  نیمز  هب  بسا  زا  ار  ثعـشاو  درک  تباـصا  وا  بـسا  رب  شا  هبرـض  یلو 

هک درک  دومناو  يروطو  دیسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  قارع  هاپس  نایم  رد  تشگ  کی  زا  سپ  ثعشا  .دوب  هدش  هتشک  یمیمت 
يزیچ یلو  .درادـن  تفلاخم  نآ  اب  یـسک  هورگ  ود  ای  کی  زجو  دنتـسه  یـضار  تیمکح  نامیپ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایماح  رثکا 
میهد یمن  هزاجا  زگره  ام  دندز : یم  دایرفو  دـش  دـنلب  ََکل » ٌِّیلع ال  ای  ِهّلل  ُمْکُْحلَا   » »و هّلل ّالِإ  َمْکُح  ال   » راعـش وس  ره  زا  هک  تشذـگن 

ای دنوش  هتـشک  وا  نارایو  هیواعم  هک  تسا  هداد  نامرف  ادخ  دنزاس .) نوگرگد  ار  ادخ  مکحو  ) دنـشاب مکاح  ادخ  نید  رد  لاجر  هک 
.دنیآ رد  ام  نامرف  تحت 

--------------------------

دنهاوخ شتآ  رد  نانآ  همه  اذـلو  تسا  هدوب  اطخرب  قارع  هاپـس  نیـشیپ  ياهراک  ناـمیپ  نیا  ساـسا  رب  هک  درک  یم  روصت  هورع   . 1
ص ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 197 ; لاوطلا ، رابخالا  ص237 ; ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 512 ; نیّفص ، هعقو  دوب ،

ص 403. ج2 ، بهذلا ، جورم  ;163

هحفص 662 -------------------------- 

نآ زا  امو  دزرس  ام  زا  هک  دوب  یشزغل  تیمکح  هثداح 
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مراهچ لیمحت  ( 1) .مییوج یم  يرازیب  مه  وت  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  نک ، هبوتو  درگ  زاب  زین  وت  .میدرک  هبوتو  میتشگرب 

ار تیمکح  نامیپ  زور  نامه  رد  ماما  دیاب  هکنیا  نآو  دندوب  یمراهچ  رما  لیمحت  دص  رد  راب  نیا  مالسلا ) هیلع   ) ماما نادان  ناتـسود 
، ْمُکَْحیَو دز : دایرف  نانآ  رـس  ربو  درک  تمواقم  هناتخـسرس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما راب  نیا  یلو.دـنکفیب  رابتعا  زا  ار  نآو  دریگب  هدـیدان 

َدَْعب َناْمیَألا  اوُضُْقنَت  ُْمتْدَهاع َو ال  اذِإ  ِهّللاِدْهَِعب  اُوفوَأَو  :) لاقو ( 2 () ِدوُقُعلِاب اُوفْوُأ  :) َلاق دَق  یلاعت  هّللا  َْسَیلَأ  ُعِجَرن ؟ ِدْهَْعلا  اضِّرلا َو  َدَْعبَأ 
هک نونکا  دـییوگ ؟ یم  ار  نخـس  نیا  الاح  امـشرب ، ياو  ( 4 (.) 3  () َنُولَعْفَت ام  ُمَلَعَی  َهّللا  َّنِإ  ًـالیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَـق  اهِدـیِکَوت َو 
هب  » دـیوگ یم  زابو  دـینک » افو  اهنامیپ  رب  » دـیوگ یمن  ادـخ  رگم  میدرگ ؟ زاب  گنج  هب  هبترم  ود  میا  هتـسب  نامیپو  میا  هدـش  یـضار 

دوخ راک  رب  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دینکشَم ، ندرک  راوتـسا  زا  سپ  ار  اهدنگوسو  دینک  افو  دیتسب ، نامیپ  هک  هاگ  نآ  یهلا ، ياهنامیپ 
تعاطا زا  داتفین و  ّرثؤم  نانآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نانخس  اّما  تسا .» هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  رب  ادخ  هک  دیا ، هداد  رارق  نماض 

« جراوخ  » هب خیرات  ردو  دنتسج  يرازیب  ( مالسلا هیلع   ) ماما زا  دندرمش و  یهارمگ  ار  تیمکح  هلئسمو  دنتفر  نوریب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
یتموکح چیه  اب  خیرات  لوط  رد  نانیا  .دنداد  لیکشت  یمالـسا  فیاوط  نیب  رد  ار  هورگ  نیرتکانرطخو  دندش  فورعم  همکحم »  » ایو

نیا يرکف  هابتشا  يور  تشگنا  هدرتسگ  روط  هب  نیقرام »  » لصف رد  ام  .دندیزگرب  صاخ  یشورو  هارو  رکفت  دوخ  ياربو  دنتخاسن 

--------------------------

ص 513. نیّفص ، هعقو  ص 237 ; ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

 . 2
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هیآ 1. هدئام ، هروس 

هیآ 91. لحن ، هروس   . 3

ص 238. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 4

هحفص 663 -------------------------- 

تیمکاح دارم  هکلب  دوبن ، یهلا  نید  رد  لاجر  تیمکاح  هلئسم  تیمکح ، هلئـسم  هک  دش  میهاوخ  روآ  دایو  تشاذگ  میهاوخ  هورگ 
راوتـساو حیحـص  رایـسب  ياج  رد  تیمکاح  نیاو  دوب  هورگ  ود  نایم  فـالتخا  رد  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ّتنـسو  نآرق 

یم دروم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دوب  هارمه  هلیحو  هعدخاب  صاعورمع  فرط  زا  طیارـش  نآ  رد  نآ  ندرک  ناونع  دنچره  تسا ،
نامُجَرت ْنِم  َُّدبال  ناِسِلب َو  ُقِْطنَی  ِْنیَتَّفَّدلا ال  َْنَیب  ٌروُطْسَم  ٌّطَخ  َوُه  امَّنِإ  ُنارُْقلا  اَذه  َنارُقلا َو  اَنْمَکَح  امَّنِإ  َلاجِّرلا َو  ِمِّکَُحن  َْمل  ّانِإ  دیامرف :

ْنِإَف :) ُهَناْحبُـس َلاق  دَق  ِهّللا َو  ِباتِک  نع  یلوَتُْملا  ُقیرَفلا  ِنُکَن  َْمل  َنآرُْقلا  اَنَْنَیب  َمّکَُحن  ْنَأ  یلِإ  ُمْوَقلا  اَناعد  اَّمل  .ُلاجِّرلا َو  ُْهنَع  ُقِْطنَی  امَّنِإَو 
مکاح ار  مدرمام  ( 1  ) .ِِهتَّنُِسب َذُخَْأن  ْنَأ  ِلوُسَّرلا  یلإ  ُهُّدَر  ِِهباتِِکب َو  َمُکَْحن  ْنَأ  ِهّللا  یلِإ  ُهُّدَرَف  ِلوُسَّرلاو ) هّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت 

نابز ابو  تسا  هتفرگ  رارق  دـلج  ود  ناـیم  رد  هک  تسا  یّطخ  نآرق  نیاو.میداد  رارق  مکاـح  ار  نآرق  هکلب  میادـن ، رارق  ادـخ  نید  رد 
رارق مکاح  ار  نآرق  هک  دنتـساوخ  ام  زا  نایماش  یتقو  .دـنیوگ  یم  نخـس  نآ  زا  نارگناـیبو  دراد ، مزـال  يرگنایبودـیوگ  یمن  نخس 
ادـخ هب  ار  نآ  دـیدرک  عازن  يزیچ  رد  رگا  :» دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  هـچ  میوـش ، نادرگور  نآ  زا  هـک  میدوـبن  یناـسک  اـم  مـیهد 
نمـض رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تسوا  ّتنـس  هب  تشگزاب  ربمایپ  هب  عوجرو  نآرق  هب  تشگزاب  ادـخ  هب  عوجر  «. دـینادرگزاب واربمایپو 

.تسا هجوت  نایاش  هک  دراد  يا  هلمج  هبطخ  نیا 
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هب رگا  : ینعی ِِهب » ْمُهالوُأ  ُنْحَنَف  ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَّنُِـسب  َمِکُح  ْنِإ  ِِهب َو  ِسانلا  ُنَسْحَأ  ُنْحَنَف  ِهّللا  ِباـتک  ِیف  ِقْدِـصلِاب  َمِکُح  اذإَـف  :» دـیامرف یم 
نیرتراوازس ام  دوش  مکح  ادخ  باتک  هب  یتسار 

--------------------------

لماـک رد  ریثا  نباو  يرجه  لاـس 37  ثداوح  رکذ  رد  ص 37 ) ءزج 6 ، ج3 ،  ) دوخ خـیرات  رد  يربط  هبطخ 125. هغالبلا ، جـهن   . 1
(ص 100) هرکذت باتک  رد  يزوج  نب  طبس  .دنا  هدرک  لقن  هدمآ  هغالبلا  جهن  رد  هچنآ  زا  رترصتخم  ار  نخـس  نیا  ص 166 ) (ج3 ،

.دنا هدرک  لقن  ار  هبطخ  نیا  زین  ص 275 ) ج1 ،  ) جاجتحا رد  یسربطو  (ص 129 ) داشرا رد  دیفم  خیش  یبلک ، ماشه  زا 

هحفص 664 -------------------------- 

، نیفص دربن  يزور  نینچ  رد  ماجنارس  يراب ، .میـشاب  یم  یلوا  نآ  هب  ام  ددرگ  يرواد  ادخ  ربمایپ  تنـس  هب  رگاو  میتسه  نآ  هب  مدرم 
هاپـس زا  دیهـش  رازه  جنپو  تسیب  ات  تسیب  نتـشاذگ  ياج  هب  اب  درک ، لاغـشا  ار  شنارایو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدنزرا  تقو  اههام  هک 

ياهنیمزرـس یهارو  دنتفرگ  هلـصاف  مه  زا  رکـشل  ودو  تفای  همتاخ  ماش  هاپـس  زا  هتـشک  رازه  دون  یلوق  هبو  رازه  جنپو  لهچو  قارع 
ارسا ندرک  دازآ  ( 1) .دندش دوخ 

دازآ هبناجکی  روط  هب  ار  نمـشد  ناریـسا  هیلک  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  دیـسر ، نایاپ  هب  هفیحـص  غالباو  اضماو  شراگن  راک  نوچ 
ار مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاپـس  ناریـسا  هیواعم  هک  دیزرویم  رارـصا  صاعورمع  یماش ، ناریـسا  يزاس  دازآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  .درک 
رد میتشک  یم  ار  ناریسا  ام  رگا  تفگ : صاع  دنزرف  هبو  دیزرل  دوخ  هب  تخس  دید  ار  ماما  هناراوگرزب  راک  هیواعم  یتقو  .دنک  مادعا 

ماگنه رد  نمشد  ناریسا  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما شور  .میدش  یم  اوسر  نمشدو  تسود  نایم 
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هب تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشک  ار  یـسک  هکنیا  رگم  تخاس  یم  دازآ  ار  وا  دـش  یم  ریـسا  يدرف  رگا.دوب  رگید  یتروص  هب  دربن 
تشگزاب هچ  دش ، یم  مادعا  ارچو  نوچ  نودب  تشگ  یم  ریسا  مّود  راب  يارب  يا  هدش  دازآ  ریسا  رگاو.دش  یم  هتشک  صاصق  ناونع 

(2) .درک یم  تیاکح  وا  دیلپ  ّتین  زا  نمشد  هپس  هب  وا 

--------------------------

هلمح راب  دون  تّدـم  نیا  ردو  دیـشک  زارد  هب  زور  تّدم 110  دیـسر  نایاپ  هب  يرجه  لاس 37  رفـص  مهدفه  رد  هک  نیّفـص  دربن   . 1
ار ناگدش  هتشک  دادعت  ص 305 ) ج2 ،  ) بهذلا جورم  رد  وا  مه  .هرهاق  عبط  ص 256  فارشالاو ، هیبنتلا  يدوعسم ، .تفرگ  تروص 
زا رازه  ماما و45  هاپس  زا  رازه  25  ) رفن رازه  رگید 70  لوق  هبو  هیواعم ) هاپس  زا  رازه  ماما و90  هاپس  زا  رازه   20) رفن رازه  ًاعمج 110 

.تسا هدرک  لقن  هیواعم ) هاپس 

ص 518. نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 665 -------------------------- 

دریگ یم  رظن  تحت  ار  تیمکح  عضو  مالسلا ) هیلع   ) ماما

سابع نبا  هب  ار  مزال  ياهشرافس  هتسویپو  دوبن  لفاغ  تیمکح  نایرج  زا  هفوک  يوس  هب  نیّفص  زا  تکرح  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما
ار رفن  دصراهچ  زین  واو  دوبن  لفاغ  نیمکح  راک  زا  زین  هیواعم  .درک  یم  دوب ) هدـش  مازعا  هقطنم  نآ  هب  رفن  دـص  راهچ  سأر  رد  هک  )

شوگو مشچ  دارفا  تروص  هب  نایماش  هک  دوب  نیا  هیواعم  ناوریپ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نارای  توافت  .دوب  هدرک  مازعا  هقطنم  نآ  هب 
رد تسا ، هتشون  هچ  هیواعم  هک  دندیسرپ  یمن  زگره  دیسر  یم  هیواعم  زا  يا  همان  هاگرهو  دندوب  دوخ  تسرپرس  میلستو  عیطم  هتسب ،

يا همان  عقوم  ره  هک  یلاح 
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هداد وا  هب  يروتسد  هچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دنوش  هاگآ  ات  دش  یم  هدیشک  اهندرگ  دیـسر  یم  سابع  نبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا 
.تسا هدمآ  يروتسد  هچ  دیـسرپ  یم  دسر  یم  ماما  زا  یمایپ  تقوره  تفگو : درک  شهوکنار  نانآ  سابع  نبا  تهج ، نیا  زا  .تسا 

(1) .دنام یمن  یقاب  يزار  ام  ياربو  دوش  یم  شاف  ام  زار  میوگبزاب  ار  نآ  رگاو  يدرک  ناهنپ  ارچ  دییوگ  یم  منک  ناهنپ  ار  نآ  رگا 

--------------------------

ص 198. لاوطلا ، رابخالا  ص 167 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 37 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 533 ; نامه ،  . 1

هحفص 667 هحفص 666 --------------------------  -------------------------- 

مکی تسیب و  لصف 

مکیو تسیب  لصف 

هفوک هب  نیّفص  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما تشگزاب 

رد رگا  اریز  داد ، نت  نآ  هب  اههار  مامت  ندش  دودسم  زا  سپو  هارکاو  ربج  يور  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  يرما  تیمکح  هلئـسم 
وا يدوبان  زج  ینایاپ  هک  دنتـساخ  یم  رب  ماـما  اـب  دربن  هب  هیواـعم ، هاپـس  يراـکمه  اـب  یلخاد ، ناـفلاخم  درک  یم  تمواـقم  نآ  ربارب 

مازعاو هدـنیامن  مازعا  يارب  ( مالـسلا هیلع   ) ماما دـسر ، نایاپ  هب  تیمکح  بیوصت  راک  یتقو  تهج  نیازا  .تشادـن  شیافو  اب  ناراـیو 
مرکا ربمایپ  زا  هک  ار  اعد  نیا  تکرح ، عقوم  رد  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب ، هفوک  هب  تالکـشم  لـصفو  ّلـحو  يرواد  رب  رظاـن  تأـیه 

رد الب  زادنا  مشچ  زا  تشگزاب و  هودناو  رفس  تّقـشم  زا  اهلاراب ، : » دومرف یم  تئارق  تسا  هدش  لقن  زین  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
.تفرگ شیپ  رد  هفوک  دـصقم  هب  ار  تارف  یلحاس  هارو  درک  توالت  ار  اعد  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما مرب .» یم  هاـنپ  وت  هب  لاـمو  لـها 

دیعسونب هلیبق  دیسر  ( 1 «) ءادودنص  » رهش هب  یتقو 
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کیدزن هب  یتقو  (2) .تفریذپن ار  نانآ  توعد  ماما  یلو  دوش  دراو  نانآ  رب  هک  دندرک  تساوخردو  دنتفاتش  ترـضح  نآ  لابقتـسا  هب 
هب ود  نآ  نایم  ییوگتفگو  تشاد  هرهچ  رب  يرامیب  راثآو  دوب  هتسشن  يا  هناخ  هیاس  رد  هک  دش  وربور  يدرمریپ  اب  دیسر  هفوک  هلیخن 

ریز حرش 

--------------------------

.يومح توقای  نادلبلا  مجعم  قارعو ، ماش  نیب  رد  تسا  يرهش  هدودمم ، لاد  حتفو  نون  نوکسو  داص  حتف  هب  ءادوْدنَص ،  . 1

ص 86. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 528 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 668 -------------------------- 

شوـخ ار  يراـمیب  (: مالـسلا هیلع  ) ماـما .يرآ  درمریپ : يراـمیب ؟ اـیآ  ؟ تسا هدـیرپ  وـت  گـنر  ارچ  (: مالـسلا هیلع  ) ماـما .تفرگ  ماـجنا 
؟ دوش یمن  باسح  ریخ  رما  ادخ  هاگشیپ  رد  اهیرامیب  عون  نیا  ایآ  (: مالسلا هیلع  ) ماما .موش  رامیب  متشادن  تسود  هن ، : درمریپ یتشادن ؟
: درمریپ تسیچ ؟ وت  مان  .تسا  هدش  هدیزرمآ  وت  ناهانگو  هتفرگ  ارف  ار  وت  قح  تمحر  هک  هدـب  هدژم  (: مالـسلا هیلع  ) ماما .ارچ  : درمریپ

یـصاخ یتفگـش  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما .متـسه  روصنم  نب  میلـس  هلیبق  ناـمیپمهو  ّیط  نب  نامالـس  هلیبق  زا  میلـس  دـنزرف  حـلاص  نم 
یلو متـشادن  تکرـش  هن ، : درمریپ یتشاد ؟ تکرـش  ام  ياهدربن  رد  ایآ  .تسوکین  وت  نانامیپمه  مانو  تردپ  مانو  وت  مان  ردقچ  : دومرف
هیلع ) ماـما .تسا  هتـشادزاب  راـک  زا  ارم  تسا ، بـت  ضراوـع  زا  هـک  یمـسج ، یناوتاـن  ینیب  یم  هـک  روـط  ناـمه.مدوب  لـیام  نآ  هـب 

َنوُقِْفُنی ام  َنوُدِـجَی  َنیذـّلا ال  یَلَع  یـضْرَْملا َو ال  یَلَع  َوِءافَعُّضلا ال  یَلَع  َْسَیل  :) دـیامرف یم  هک  هد  ارف  شوگ  ادـخ  مالک  هب  (: مالـسلا
هک یناسکو  نارامیبو  ناـناوتان  رب  ینعی : (. 91: هبوت ( ) ٌمیِحَر ٌروُفَغُهّللا  لـِیبَس َو  ْنِم  َنینِـسْحُْملا  یَلَع  اـم  ِِهلوُسَر  هّلل َو  اوُحَـصَن  اذِإ  ٌجَرَح 

يارب هک  هاگ  نآ  تسین  يداریا  دننک  قافنا  داهج  هار  رد  هک  دنرادن  یلام 
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هراب رد  مدرم  (: مالـسلا هیلع  ) ماما .تسا  میحرو  هدنـشخب  دنوادخو  تسین  یتمحازم  ناراکوکینرب.دنیامن  یهاوخریخ  وا  ربمایپو  ادـخ 
.دنّرثأتمو نیگمشخ  وت  یعقاو  نارای  یلو  دنا  لاحشوخ  راک  نیازا  وت  ناهاوخدب  درمریپ : دنیوگ ؟ یم  هچ  نایماش  اب  ام  راک 

هحفص 669 -------------------------- 

هیام یلو  تسین  یـشاداپ  يرامیب  رد  هچ.دهد  رارق  وت  ناهانگ  شزرمآ  هیام  ار  وت  يرامیب  ادخ  .ییوگ  یم  تسار  (: مالـسلا هیلع  ) ماما
دنوادـخ اریز  درک ، تلفغ  دـیابن  ّتین  نسح  زا  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  رادرکو  راتفگ  هب  طوبرم  شاداپ.دوش ، یم  ناهانگ  شزرمآ 

.تفرگ شیپ  رد  ار  دوخ  هارو  تفگ  ار  نخـس  نیا  ( مالـسلا هیلع   ) ماما .دنک  یم  تشهب  دراو  ناشریخ  ّتین  ببـس  هب  ار  يریثک  هورگ 
یلیمحت دادرارق  هراب  رد  مدرم  رظن  زا  هک  دش  لیامو  دیدرگ  هجاوم  يراصنا  هعیدو  نب  هّللا  دبع  اب  هار ، يرادـقم  ندومیپ  زا  سپ  ( 1)

؟ دـنیوگ یم  هچ  ام  راک  هراب  رد  مدرم  (: مالـسلا هیلع  ) ماما .دوش  یم  لقن  هک  تخادرپ  ییوگتفگ  هب  وا  اب  اذـل.ددرگ  هاگآ  هیواـعم  اـب 
(( َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  الَو  :) نآرق ریبعت  هب  دنرادن و( شوخ  ار  نآ  رگید  یخربو  دنا  هدیدنسپ  ار  نآ  یخرب  .دنراد  رظن  ود  مدرم  يراصنا :

دندوب یلع  رود  یهورگ  هک  دنیوگ  یم  نانآ  يراصنا : دنیوگ ؟ یم  هچ  نارظنبحاص  (: مالسلا هیلع  ) ماما .دنتـسه  فالتخا  رد  هتـسویپ 
قرفتم هک  ار  ناـنآ  دـننام  دـناوت  یم  یک  یلع  رگید  .درک  ناریو  ار  نآ  یلو  تـشاد  يراوتـسا  ژد.تخاـس  قرفتم  ار  ناـنآ  یلع  اـّما 

ات داد  یم  همادا  دربن  هب  دـندوب  وا  نامرف  هب  هک  یهورگ  نامه  اـب  وا  رگا  ؟ دزاـسب ون  زا  درک  ناریو  هک  ار  ییاـنبو  دروآ  درگ  تخاـس 
ای مدرک  ناریو  نـم  (: مالـسلا هـیلع  ) ماـما .دوـب  هداد  ماـجنا  حیحــص  تسایــسو  درخ  اـب  قباـطم  يراـک  دوـش ، دوباـن  اـی  ددرگ  زوریپ 

؟) جراوخ ) نانآ
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نامز نآر  هک د  دوب  نآ  ریبدت  نسح  ییوگ  یم  هکنیا  دندروآ ؟ دـیدپ  یگتـسدودو  فالتخا  نانآ  ای  متخاس  قرفتم  ار  عمج  نآ  نم 
نآ زا  نم  هک  دوبن  يرظن  نیا  مداد ، یم  همادا  دربن  هب  دوخ  رادافو  هورگ  اـب  دـیاب  نم  دنتـشارفارب  نم  اـب  تفلاـخم  مچرپ  یهورگ  هک 

متـسیرگن نیـسحو  نسح  رب  یلو  موش ، اریذـپ  هداشگ  يور  اب  ار  گرمو  منک  لذـب  ار  دوخ  ناـج  هک  مدوب  رـضاح  نم  .مشاـب  لـفاغ 
مدیدو

--------------------------

ص 33. ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 528 ; نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 670 -------------------------- 

.دوش عطقنم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ لسن  ود ، نآ  گرم  اب  هک ، مدیـسرت  نآ  زا.دنریگ  یم  تقبـس  نم  رب  تداهـش  رد  هک 
نـسح  ) ود نآ  زگرهو  منیزگ  یم  رب  هار  نیا  موش  ور  هبور  نایماش  اب  راـب  نیا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  .مدیدنـسپن  ار  راـک  نیا  اذـل 

: دـنک یم  نشور  ار  بلطم  ود  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما اـب  يراـصنا  هدرپ  یبو  كُر  يوـگتفگ  ( 1) .دوب دـنهاوخن  هارمه  نم  اب  نیـسحو )
هراب رد  ار  دوخ  فلتخم  ءارآو  راکفا  دنتسناوت  یم  دارفاو  دوب  يدازآ  طیحم  تسیز  یم  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  یطیحم  ( فلا

فلاخم هک  یتقو  اتو  دندوب  ناسکی  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هاگـشیپ  رد  هدیقع ، راهظا  رد  فلاخمو ، قفاومو  دنراد  زاربا  تقو  تموکح 
هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  لسن  ظفح  .دوب ب ) رادروخرب  لـماک  يدازآ  زا  تخادرپ  یمن  هناّحلـسم  ماـیق  هبو  درب  یمن  حالـس  هب  تسد 
ّدض رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دربن  همادا  .تسا  یمالـسا  ّمهم  تابجاو  زا  هدرک  ریبعت  رثوک »  » ظفل هب  نآ  زا  نآرق  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع 

، دوبن مک  نانآ  دادعت  هک  یلخاد ، نافلاخمو  هیواعم 
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« تماما  » يدوبان هجیتن  ردو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ لسن  ندش  هدیچربو  مالـسلا ) مهیلع   ) نینـسحو ماما  تداهـش  هب  رجنم 
( مالسلا هیلع   ) یلع هک  دنک  یم  باجیا  ( مالـسلا هیلع   ) نامز ماما  روهظ  ماگنه  ات  ناموصعم  لسن  ندنام  یقاب  رد  یهلا  هدارا  .دش  یم 

راداو نآ  هب  ار  ماما  هک  دوب  یللع  زا  یکی  یلو  دوبن ، تیمکح  نتفریذپ  يارب  لیلد  اهنت  دنچره  بلطم ، نیا  .دوش  اریذـپ  ار  تیمکح 
تَُّرا نب  باّبُخ  ربق  رباربرد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .تخاس 

ربق تشه  ای  تفه  يدنلب  هطقن  رد  هداج  تسار  تمـس  رد  .تفرگ  رارق  فوع  ینب  ياه  هناخ  ربارب  رد  ات  داد  همادا  دوخ  ریـس  هب  ماما 
يدزا نالجع  نب  همادق  .دیسرپ  دندوب  هدش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  هک  يدارفا  یماسا  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .درک  هدهاشم 

--------------------------

.529 ص 530 _ نیّفص ، هعقو  ص 164 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ءزج 6،ص 34 ; ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 671 -------------------------- 

وا نفد  .دنراپسب  كاخ  هب  يدنلب  هطقن  رد  ار  وا  هک  درک  شرافسو  تشذگرد  نیفص  هب  امـش  تمیزع  زا  سپ  تّرا  بابخ  : داد خساپ 
تمحر بلط  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.دنراپـسب كاخ  هب  وا  ربق  فارطارد  ار  دوخ  تاوما  زین  نارگید  هک  دش  ببـس  هطقن  نیا  رد 

اب ماجنارـسو  دومن  داهج  رمع  کیو  درک  ترجه  تبغرو  لـیم  اـبو  دروآ  مالـسا  لد  میمـص  زا  يو  تفگ : وا  هراـب  رد  باـّبخ  يارب 
دورد تفگ : نخـس  نینچ  هطقن  نآ  ناگدرم  حاورا  اب  هاگ  نآ  .دزاس  یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادـخ  .دـش  وربور  نت  یناوتان 

هب امو  دیتفرگ  یشیپ  ام  رب  امش.ناملسمو  نمؤم  نانزو  نادرم  زا  هایگو ، بآ  یب  ياهلحمو  كانتشحو  ياهنیمزرس  نانکاس  ياامش  رب 
لابند
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ساپـس دومرف ): سپـس   ) .رذـگرد نانآو  ام  زاو  شخبب  ار  نانآو  ام  اراگدرورپ.میدـنویپ ، یم  امـش  هب  یکدـنا  زا  سپو  میتسه  اـمش 
یم زاب  نآ  هب  ارامو  دیرفآ  نآ  زا  ار  همه  هک  ار  ادخ  ساپـس  .داد  رارق  عامتجا  لحم  ناگدرمو  ناگدـنز  يارب  ار  نیمز  هک  ار  يادـخ 

تعانق تیافک  هزادنا  هبو  دننک  راک  باسح  زور  ياربو  دـنروآ  دای  هب  ار  داعم  هک  نانآ  هب  اشوخ.دزاس  یم  روشحم  نآ  ربو  دـنادرگ 
ینانز ياه  هلان  يادصو  درک  روبع  نادمه  لیابق  ياه  هناخ  رانک  زاو  داد  همادا  دوخ  ریسم  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هاگ  نآ  ( 1) .دنزرو

دوخ ناـنز  هب  تفگ : وا  هبو  تساوخار  لیبحرـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـندرک  یم  هیرگ  نیّفـص  رد  دوـخ  ناگتـشک  رب  هک  دینـش  ار 
دش یم  دودحم  هناخ  دنچ  هب  هلئسم  رگا  : تفگ مالسلا ) هیلع   ) ماما خساپ  رد  وا  .دنـشکن  دایرفو  دنـشاب  رادنتـشیوخ  هک  دینک  هیـصوت 

هیرگ اـجنآ  رد  هک  تسین  يا  هناـخو  دـنا  هدـش  هتـشک  رفن  داتـشهو  دـص  هریت  نیا  زا  اـهنت  یلو  دوـب ، شرافـس  نیا  هـب  لـمع  ناـکما 
نادرم ام  یلو.دشابن 

--------------------------

.529  _ 530 صص نیّفص ، هعقو  ص 164 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 34 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 672 -------------------------- 

نوـچو داتـسرف  تمحر  ناـنآ  ناگتـشذگرب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .میتـسه  لاحـشوخ  ناـنآ  تداهـش  زا  هکلب  مینک  یمن  هیرگ  زگره 
«. َنینِمْؤُْمِلل ٌهَّلّذَم  ِیلاْوِلل َو  ٌهَْنِتف  َِکْلثِم  َیْـشَم  َّنِإَف  ْعِجِْرا  :» دومرف وا  هب  دـنک  هقردـب  دوب ، راوس  بکرم  رب  هک  ار ، ماما  تساوخ  لیبحرش 

ناونع هب  ار  رفن  دـص  راهچ  دـش  هفوک  دراو  یتقو  .تسا  نانمؤم  ّتلذو  یلاو  رورغ  بجوم  تعیاـشم  هوحن  نیا  هک  درگرب  ینعی : ( 1)
هب ار  حیرشو  دیزگرب  نیمکح  لامعا  رب  رظان 
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دوخ یلیمحت  هدنیامن  هک  دیسر  نآ  تقو  سپسو  درک  بوصنم  نانآ  یبهذم  ياوشیپ  ناونع  هب  ار  سابع  نباو  یماظن  هدنامرف  ناونع 
دوب هاگآ  ترـضح  نآ  يربهر  هب  تبـسن  وا  یتوافت  یب  زا  دوخ  تفـالخ  زاـغآ  زا  ماـما  ( 2) .درادب مازعا  ار  يرعـشا  یـسوموبا  ینعی 

دنتخادرپ وگتفگ  هب  وا  اب  مدرمو  مالسلا ) هیلع   ) ماما مازعا ، ماگنه  هب  تهج ، نی  ازا  .دنتـشاد  عالطا  وا  تهالبو  یگداس  زا  زین  مدرمو 
یسوموبا اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما يوگتفگ  .مینک  یم  لقن  ار  نانخس  نآ  زا  یخرب  هک 

یم تـیفرظ  مـکو  هتــسد » یبو  دــنک  يوقاـچ   » ار وا  دنتــشاد و  رظن  قاـّفتا  یــسوموبا  یقمع  مـکو  یگداـس  رب  نمــشدو  تـسود 
یـسوموبا شامق  ناـمه  زا  ًاـبلاغ  هک  وا  تیفرظ  یبو  حول  هداـس  ناتـسود  ؟ دـنکب تسناوت  یم  هچ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو.دـندناوخ 

یسوموبا مازعا  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .ار  مَکَح  صخـش  مهو  ار  تیمکح  لصا  مه  دندرک : لیمحت  وا  رب  ار  بلطم  ود  دندوب ،
: تخادرپ نخس  هب  نینچ  عفار  یبا  نب  هّللا  دیبع  دوخ  ریبد  ابو  وا  اب  لدنجلا » همود   » هب

--------------------------

ص 164. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 35 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 531 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 406. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 37; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 533 ; نیّفص ، هعقو   . 2

هحفص 673 -------------------------- 

رتارف ماگ  نآ  زا  نک و  يرواد  ادخ  باتک  ساسارب  ینعی : ُهْزَواَجت » ِهّللا َو ال  ِباتِکب  ْمُکْحُأ  :» یـسوموبا هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
تـسا نینچ  نایرج  رگا  هّللا ، دیبع  .دروخ  دهاوخ  بیرف  نایرج  نیا  رد  وا  هک  منیب  یم  دومرف : ماما  داتفا ، هار  هب  یـسوموبا  یتقو  .هنم 

هیلع ) ماما ینک ؟ یم  مازعا  ار  وا  ارچ  دروخ  دهاوخ  بیرف  وا  و 
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رگید درک  یم  راتفر  شناگدنب  اب  دوخ  ملِع  اب  دـنوادخ  رگا  : ینعی ( 1 «.) ِلُسُّرلِاب ْمِْهیَلَع  َّجَتْحا  اَم  ِهِْملِِعب  ِهِْقلَخ  ِیف  ُهّللا  َلِمَعَْول  (:» مالـسلا
یسوموبا اب  ماما  یماظن  هدنامرف  يوگتفگ  .دومن  یمن  جاجتحا  ناشیا  اب  نانآ  هلیسو  هبو  درک  یمن  مازعا  یناربمایپ  نانآ  يارب 

تـسد درک ، مازعا  لدنجلا  همود  هب  يرفن  دـصراهچ  هورگ  کی  سأر  رد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یهدـنامرف  یناه ، نب  حـیرش 
نادب.تسین ریذپ  تّمرم  نآ  فاکش  هک  يراک  يا ، هتفرگ  شود  هب  ار  یگرزب  تیلوئسم  وت  تفگ : نینچ  وا  هبو  تفرگ  ار  یسوموبا 

دهاوخن دوجو  یلکـشم  نایماش  ياربدوش  ّطلـسم  ماش  رب  یلع  رگا  یلو  درادـن ، دوجو  یقارعرگید  دوش  ّطلـسم  قارع  رب  هیواعم  رگا 
یم لیدبت  يدـیمون  هب  دـیماو  نیقی  هب  نامگ  ینک  يراک  نینچ  زاب  رگا  يداد ; ناشن  هفقو  دوخ  زا  ماما  تموکح  زاغآ  رد  وت.تشاد 
نانآ زا  ار  لطاب  ات  دننیزگرب  يرواد  هب  ارم  هک  تسین  هتـسیاش  دـنزاس  یم  مهّتم  ارم  هک  یهورگ  : تفگ وا  خـساپ  رد  یـسوموبا  .دوش 

ار وا  يراعشا  ّیط  یسوموبا ، هنیرید  تسودو  ماما  هاپس  فورعم  رعاش  یشاجن ، ( 2) .منک بلج  ناشیا  رب  ار  قحو  عفد 

--------------------------

ص 261. ج2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 1

ص 245. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  1،ص 115 ; جهسایسلاو همامالا   . 2

هحفص 674 -------------------------- 

ددرگ نشور  قفا  هک  مهاوخ  یم  ادـخ  زا  : تفگ دـندناوخ  یـسوموبا  رب  ار  راعـشا  نآ  نوچو  درک  هیـصوت  تلادـعو  قح  تیاـعر  هب 
یسوموبا اب  فنحا  يوگتفگ  ( 1) .منک هفیظو  ماجنا  ادخ  ياضر  قبطو 

نک كرد  ار  راک  تمظع  : تفگ نینچ  وا  هبو  تفرگ  ار  یـسوموبا  تسد  يو.دوب  فنحا  درک  عادو  یـسوموبا  اـب  هک  يدرف  نیرخآ 
ینک عیاض  ار  قارع  رگا  .دراد  همادا  راک  هک  نادبو 
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، يدش ور  هبور  صاعورمع  اب  ادرف  رگا.دنک  یم  عمج  وت  يارب  ار  ترخآو  ایند  ادخ  هک  زیهرپب  ادـخ  تفلاخم  زا.تسین  یقارع  رگید 
وت تسد  اریز  راذگم ، وا  تسد  رد  تسد.تسین  راک  نیا  هتسیاش  وا  یلو  تسا  ّتنس  مالس  رب  تقبس  دنچره  نکم ، مالس  هب  ادتبا  وت 

دیوگب نخـس  اهنت  قاطا  رد  وت  اب  هکنیا  زا  .تسا  بیرفو  هعدـخ  راک  نیا  هک  دـناشنب ، سلجم  ردـص  رد  اروت  ادابم.تسا  تّما  تناما 
يارب فنحا  هاـگ  نآ  .دـنهد  یهاوگ  وت  ّدـض  رب  اـت  دزاـس  یفخم  دوهـش ، ناونع  هب  ار ، یهورگ  اـجنآ  رد  تسا  نکمم  اریز  زیهرپـب ،

وا هب  يدیسرن  قفاوت  هب  ماما  هراب  رد  ورمع  اب  رگا  درک : داهنشیپ  نینچ  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  تبسن  یـسوموبا  صالخا  ندومزآ 
داهنـشیپ دـنتفریذپن  ار  نیا  رگاو  دـننیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یـسک  ماـش  نکاـس  ِنایـشیرق  زا  دـنناوت  یم  ناـیقارع  هک  نک  داهنـشیپ 

ربارب رد  یسوموبا  ( 2) .دـننک باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  يدرف  قارع  نکاس  نایـشیرق  زا  دـنناوت  یم  نایماش  هکنیا  نآو  نک  يرگید 
.دادن ناشن  یشنکاو  یلو  دینش  دوب ، رگید  هفیلخ  نییعتو  تفالخ  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما لزع  ینعم  هب  هک  ار  نخس  نیا 

--------------------------

ص 247. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 534 ; نیّفص ، هعقو   . 1

ص 249. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 536 ; نیّفص ، هعقو  ص 116 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 675 -------------------------- 

دوخ قح  قاقحا  يارب  ار  یـسک  ام  هک  دـش  روآ  دایو  تفگ  وا  هب  ار  ناـیرجو  تشگزاـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رـضحم  هب  ًاروف  فنحا 
َّنِإ :» دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما .درادن  ییاورپ  وت  لزعو  علخ  زا  هک  مینک  یم  مازعا 
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رمع وا  دنزرفو  صاقو  دعس  ( 1) .تسام یتحاران  هیام  راک  نیا  هک  دش  روآ  دای  فنحا  ِهِْرمَأ .» یلَع  ٌِبلاغ  َهّللا 

زا سپ  .دوب  هتخاسندراو  شکمـشک  رد  ار  دوخ  یلو  دوب  هدز  زابرـس  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  تعیب  زا  هک  دوب  یناسک  زا  صاقو  دـعس 
هک دوب  اه  هشیدنا  نیمه  رد  .دوب  نیفرط  رابخا  بقارم  هتسویپ  هدمآ ، دورف  میلس  ینب  نیمزرس  رد  نیّفـصدربن ، شتآ  ندش  هتخورفارب 

البرک رد  هک  ومه  ) .تسا رمع  وا  دنزرف  يو  هک  دش  مولعم  دمآ  کیدزن  یتقو.دیآ  یم  وا  يوس  هب  هک  دید  ار  يراوس  رود  زا  يزور 
رد نیمکح  عامتجاو  یلیمحت  ِتیمکح  يارجام  زا  رمعودش  ایوج  لاوحاو  عاضوا  زا  ردـپ  دـناسر .) لتق  هب  ار  شنارایو  نیـسح  ماما 

تفالخ هک  دـیاش  دـناسرب ، هقطنم  نآ  هبار  دوخ  دراد  مالـسار  هک د  یقباوس  ببـس  هب  هک  تساوخ  ردـپ  زاو  داد  ربخ  لدـنجلا  همود 
نیرتهبو دهد  یم  خر  يا  هنتف  وا  زا  سپ  تفگ  یم  هک  ما  هدینـش  ربمایپزا  نم  .شاب  مارآ  مدنزرف ، : تفگ ردپ  .دنک  هضبق  ار  یمالـسا 

مدشن دراو  نآ  رد  تسخن  زور  زا  نم  هک  تسا  يرما  تفالخ  هلئـسم.دیوج  يرود  نآ  زاو  دوش  ناهنپ  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم 
دندرک دیدهت  ارم  ریـشمش  يزیت  اب  مدرم.مرب  یم  ورف  یلع  اب  مربب  ورف  نآ  رد  ار  متـسد  دـشاب  انب  رگاو  .دـش  مهاوخن  دراو  زین  رگیدو 

ار نآ  نایاپو  دیـشیدنا  یم  هنتفرپ  یتدعاسم  ار  فرط  ود  زا  کی  ره  تدـعاسم  صاقو  دعـس  ( 2) .متـشاد مّدقم  شتآ  رب  ار  نآ  یلو 
نامه رد  هک  يراعـشا  ردو  داد  یم  حـیجرت  ًالماک  هیواعم  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیعقوم  لاح ، نیع  رد  یلو  تشاگنا ، یم  شتآ 

نآ زین  شدنزرفو  دورس  بش 
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ار

--------------------------

ص 537. نیّفص ، هعقو   . 1

ج2،ص 249. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 2

هحفص 676 -------------------------- 

ُْثیَح يوَْهلا  ًاِّیلع َو  ُْتِعبَت  ًاِدفاو ***  ََهلاُحم  ًامْوَی ال  ُْتنُکَْولَو  تفگو : درک  شهوکن  ار  هیواعمو  دوتـس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـینش 
نیمه وا  یلدروک  رد  .دـهد  ناشن  لیامت  وا  هک  اجنآ  منک  یم  يوریپ  یلع  زا  منک  مادـقا  رما  نیا  هب  يزور  هک  دـشاب  اـنب  رگا  ُلَـعْجَی 

اب راصناو  نارجاهم  هیلک  نامثع  لتق  زا  سپو  دش  نشور  ناگمهرب  مخ  ریدغ  رد  وا  ییاوشیپو  تماما  هک  ار  یماما  زا  يوریپ  هک  سب 
زا هیواعم  ینارگن  ( 1) .تسا خزود  رد  دورو  هیام  یماما  نینچ  زا  ینادرگیور  هکنآ  لاح  .درادنپ  یم  هنتف  رد  لوخد  دندرک  تعیب  وا 

عاضوا

ندش شوماخزا  سپ  دندوب ، هدرکن  يراکمه  هیواعم  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  يرود  نیع  رد  هک  ناشنادنزرفو ، هباحـص  زا  یهورگ 
هریغم زا  هیواـعم  .هبعـش  نب  هریغمو  رمع ، نب  هّللا  دـبعو  ریبز  نب  هّللا  دـبع  دـننام  دـندمآ ، ماـش  هب  هیواـعم  تساوـخرد  هـب  دربـن  شتآ 

راپسهرو تفریذپ  ار  تیرومأم  نیا  هریغم  .دزاس  هاگآ  نیمکح  هشیدنا  زا  ار  واو  دنک  يرای  نایرج  نیا  رد  ار  وا  هک  درک  تساوخرد 
هراب رد  وت  رظن  : تفگ یـسوموبا  هب  تسخن  .درک  تاقالم  هناگادـج  مادـک  ره  اب  نیمکح  رظن  زا  یهاـگآ  ياربو  دـش  لدـنجلا  همود 

زا نانآ  تشپ  ! دندارفا نیرتوکین  نانآ  تفگ : یسوموبا  ؟ تسیچ هتسج  يرود  يزیرنوخ  زاو  هدرک  زیهرپ  شکمشک  نیا  زا  هک  یسک 
خساپ رد  وا  .دیسرپ  وا  زا  ار  هلئـسم  نیمهو  درک  تاقالم  ورمع  اب  سپـس  تسا ! یلاخ  مارح  لاوما  زا  نانآ  مکـشو  کبـس  اهنوخ  راب 

هنو دنا  هتخانش  ار  قح  هن  دنا ; مدرم  نیرتدب  نیشن  هشوگ  هورگ  : تفگ
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.دن هدرک ا  راکنا  ار  لطاب 

--------------------------

ص 539. نیّفص ، هعقو   . 1

هحفص 677 -------------------------- 

علخ تفـالخ  زا  ار  یلع  یـسوموبا ، .مدز  ناـحتما  ِکـحم  هب  ار  مَکَح  ود  ره  نم  : تفگ هیواـعم  هبو  تشگزاـب  ماـش  يوـس  هـب  هریغم 
هنیرید قیفر  صاعورمع  یلو  .دومن  دهاوخ  راذگاو  تسا  هتشادن  تکرـش  هعقاو  نیا  رد  هک  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  ار  نآو  درک  دهاوخ 

تیمکح هئطوت  نایاپ  ( 1) .دناد یمن  دوخ  زا  رت  هتسیاش  ار  وتو  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  ار  تفالخ  وا  هک  دنیوگ  یم  مدرم.تسوت 

هبو دننک  جارختـسا  ّتنـسو  باتک  زا  ار  اهنآ  مکحو  دننیـشنب  وگتفگو  ثحب  هب  نآ  نوماریپ  نیفرط  ناگدنیامن  دوب  مزال  هک  یلئاسم 
ماما تموکح  ندوب  ینوناق  .نامثع 2 _ لتق  للع  یـسررب  _ 1 زا : دوب  ترابع  دـنناسرب  هیواعمو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ناراداوه  عالطا 

ینونک عاـضوا  رد  هچنآ  .نآ 4 _ تّحـص  يانبمو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ینوناق  تموکح  اب  هیواعم  تفلاـخم  تلع  _ 3 مالسلا .) هیلع  )
هناگراهچ تاعوضوم  نیمه  دندرکن  وگتفگو  ثحب  نآ  نوماریپ  نیمکح  هک  هچنآ  هنافـسأتم  یلو  .دوش  یم  حلـص  نیمـضت  بجوم 

وت دندوب ; دوخ  یصخش  لایماو  ءارآ  هب  ندیشخب  قّقحت  ددص  ردو  دندش  تیمکح  نادیم  دراو  یـصاخ  هقباس  اب  مادک  ره  اریز  .دوب 
دش ببس  لدنجلا  همود  رد  نارظانو  نیمکح  تماقا  ندش  ینالوط  .تسا  هدوبن  نیمکح  روتسد  رد  ًالـصا  تاعوضوم  نیا  هک  ییوگ 

قیمع دارفاو  يوحن  هب  ناگیام  مکو  ناگدزباتش  : دیشیدنا یم  يا  هنوگ  هب  یـسک  ره.دریگ  ارف  ار  یمالـسا  هعماج  شیوشتو  سرت  هک 
.رگید يا  هنوگ  هب  رگنرودو 

--------------------------

ج3،ص 167. ریثا ، نبا  لماک  ،ج2،ص 251 ; دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ،ص539، نیّفص هعقو   . 1

هحفص 678 -------------------------- 

هدمع هک  دوب  نیا  رب  ینتبم  تسخن  عضوم  نوماریپ  ثحب 
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لتق ناراکردـنا  تسد  زا  توعد  اـب  هاـگ  نآو  دوش  حرطم  حیحـص ، كرادـم  دانتـسا  هب  شلاّـمعو ، مّوس  هفیلخ  داـقتنا  دروم  لاـمعا 
اپ ریز  ار  مالسا  لوصا  هفیلخ  هک  نالتاق ، ياعّداو  دریگ  رارق  یگدیـسر  دروم  ّتقد  هب  هلئـسم  یباحـصو ، يرـصمو  یقارع  زا  هفیلخ ،

دروم نیا  رد  اّما  .دوش  یسررب  هنافرط  یب  دوب ، هدش  فرحنم  نیخیش  یتحو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هریـس  زاو  هداهن 
دنـسم رب  هّللا  دبع  شدنزرف  ای  هیواعم  بصنو  ماما  علخ  ) دوخ فادها  دربشیپ  يارب  صاعورمع  طقفو  تفریذپن  تروص  يّدج  يراک 

ار وا  هفیلخ  نالتاق  : تفگو (1) درک قیدصت  یعون  هب  زین  وا  دش ؟ هتشک  مولظم  نامثع  هک  يراد  لوبق  ایآ  : تفگ یسوموبا  هب  تفالخ )
نایم هب  یثحب  ازا ن  ًالصا  هچنآزین  .دوش  یم  هدوشخب  وا  ناهانگ  درک  هبوت  مرجم  یتقو  هک  یتروص  رد  دنتشک ، هاگ  نآو  دنداد  هبوت 

لیمحت مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  راصناو  نارجاهم  قاّفتا  هب  هک  یتموکح  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  ندوب  ینوناق  هلئـسم  دماین 
وا زج  هک  دندیزرویم  رارصا  یگمه  هک  دید ، ار  راصناو  نارجاهم  عامتجا  هک  هاگ  نآو  دوبن  نآ  ياریذپ  راک  زاغآ  رد  وا  دوخو  دش 
رد يرامش  تشگنا  دارفا  تعیب  اب  تسخن  هفیلخ  تفالخ  رگا.تفریذپ  ار  تموکحو  درک  هفیظو  ساسحا  دنهد ، یمن  يأر  یـسک  هب 

( رفن جـنپ  زج  ) راصناو نارجاهم  مامت  تعیب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تفالخ  رکب ، یبا  بصن  اب  مّود  هفیلخ  تفالخو  دـش  ینوناق  هفیقس 
نایم هب  نخـس  مّود ، روحم  نوچمه  زین ، مّوس  روحم  رد  .دش  یم  دیدرتو  کش  نآ  هراب  رد  دیابن  زگرهو  هدوب  ینوناقو  یمـسر  ًاعطق 

هضبقو وا  ینوناق  ماقم  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما عفد  زج  هیواعم  تفلاخم  ّتلع  هک  دنتسناد  یم  مَکَح  ود  ره  هچ.دماین 
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هک تسا  یکاح  یگمه  ، نآ زا  سپ  هچو  نامثع  لـتق  زا  شیپ  هچ  وا ، رادرکو  راـتفگو  هیواـعم  یگدـنز.تسا  هدوبن  تفـالخ  ندرک 
سیسأت ددص  رد  شیپ  اهتّدم  زا  يو 

--------------------------

ص 199. لاوطلا ، رابخالا   . 1

هحفص 679 -------------------------- 

صاصق و« هفیلخ » نوخ  ماقتنا   » هلئسمو دنک  دیدجت  ار  رصیقو  يرسک  تنطلـس  یمالـسا ، تفالخ  مان  هب  ات ، تسا  هدوب  يوما  تفالخ 
ریاس نوچمه  دوب  مزال  تسناد  یم  مّدلا  یلو  ار  دوخًاعقاو  وا  رگا  .دندوب  وا  تفلاخم  هیجوتو  ینکش  نوناق  يارب  ییاه  هناهب  نالتاق »

نامثع نالتاق  صاصق  هراب  رد  هک  دـهاوخب  تقوهفیلخ  زا  هاگ  نآو  دـنک  يوریپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ینوناـق  تموکح  زا  ناناملـسم 
ناشن وا  هب  ار  هفیلخ  نافلاخم  ّدـض  رب  يوعد  هماقا  هار  ًارارک  هیواعم ، تفلاخم  ياهزور  نیتسخن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـنک  مادـقا 
اوـعد حرط  سپـسو  تسا  راـصناو  نارجاـهم  ياروـش  هب  مارتـحاو  هـملک  تدـحو  ظـفح  وا  تـسخن  هـفیظو  هـک  دـش  روآ  داـیو  داد 

، مراهچ روحم  نوماریپ  .دـنک  حرطم  ار  يا  هلئـسم  دـناوت  یمن  دسانـشن  تیمـسر  هب  ار  یتموکح  وا  اتو  هریغو ، صاـصق  تساوخردو 
دوخ ای  دزاس  موکحم  دوب  هدیسر  راصناو  نارجاهم  ياروش  بیوصت  هب  هک  ار  یتموکحرب  هیواعم  يرگیغای  هکنیا  ياج  هب  یـسوموبا 

تفالخ يارب  ار  يدرف  تساوخ  یم  هدرمش ، راکاطخ  ار  نیفرط  دنادب ، رّصقم  مالسلا ) هیلع   ) ماما تفالخ  زاغآ  رد  فقوت  ببس  هب  ار 
نب هّللا  دـبع  هک  یلاح  رد.تسا  هدوب  رود  هب  تاشقانم  نیا  زا  تسا و  مّود  هفیلخ  دـنزرف  هک  دوب  نیا  وا  راـختفا  اـهنت  هک  دـنک  بصن 

نداد قالط  زا  هک  تساپو  تسد  یب  نادنچ  مدـنزرف  : تفگ یم  وا  هراب  رد  شردـپ  هک  دوب  فیعـض  يّدـح  هب  ینادراک  رظن  زا  رمع ،
(1) .تسا زجاع  مه  شنز 
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ندوب ینوناـق  هب  هّجوتدـیاشو  دننیـشنب ، وگتفگو  ثحب  هب  هناـگراهچ  ياـهروحم  نوـماریپ  هناـفرط  یب  هک  دوـب  نیا  نیمکح  هتـسیاش 
.دننک ذاختا  حیحص  میمـصت  زین  دراوم  رگید  رد  هک  دوب  یفاک  يزکرم  تموکح  رب  هیواعم  يرگیغایو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح 

ناس هب  يروادو  جاجتحا  ماقم  رد  هک  دندوب  هدرک  لیمحت  وا  رب  ار  يا  هدنیامن  مالسلا ) هیلع   ) ماما شیدنا  دب  ناتـسود  هنافـسأتم  یلو 
.دش یم  باترپ  وس  نآ  هب  وس  نیازا  يرادقم  یب  سخ 

--------------------------

.توریب عبط  ص 343 ، ج3 ، دعس ، نبا  تاقبط   . 1

هحفص 680 -------------------------- 

ردو درک  یم  مارتحا  دوخ ، زا  رتگرزبو  ربماـیپ  یباحـص  ناونع  هب  ار  یـسوموبا  لدـنجلا ، همود  هب  دورو  زور  نیتسخن  زا  صاـعورمع 
مه زاـب  دـننک ، عـلخ  ار  هیواـعمو  یلع  مَـکَح ، ود  ره  هـک  دـندرک  قـفاوت  هـک  یماگنه.تخادـنا  یم  وـلج  ار  وا  نـتفگ  نخــس  ماـقم 

لدـنجلا همود  رد  ود  نآ  تماقا  تّدـم  رد  نیفرط  هریـس  اریز  تشاد ، مّدـقم  دوخ  لّکوم  علخو  هدـیقع  راهظا  يارب  ار  وا  صاعورمع 
هدرک راک  زاغآ  رد  شناتـسود  هک  ار  ییاهـشرافس  مامتو  تخادرپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما علخ  هب  یـسوموبا  ادـتبا  ور ، نیازا.دوب  نینچ 

راب هب  یمیظع  تراسخ  یـسوموبا  یگداسو  تهالب  ! درک بصن  تفالخ  هب  ار  هیواعم  گنرد  یب  صاعورمع  یلو.داهن  اپ  ریز  دـندوب 
هب هنوگچ  تیمکح  يزاـب  هک  دوش  نشور  اـت  مینک  یم  سکعنم  ار  نیفرط  يوگتفگ  زین  اـجنیا  رد.دوبن  ناربج  لـباق  رگید  هک  دروآ 

: صاعورمع نیفرط : نانخس  کنیا  .درک  مالسا  هجوتم  ار  یتراسخ  هچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما حول  هداس  ناتسود  تجاجلو  دیـسر  نایاپ 
هنامولظم لتق  هب  یلع  هدـنیامن  هک  دیـشاب  دـهاش  مدرم ، : صاعورمع .يرآ  یـسوموبا : .دـش  هتـشک  هنامولظم  نامثع  هک  یناد  یم  اـیآ 

ور هاگ  نآ  .درک  فارتعا  هفیلخ 
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ضارتعا زا  رگاو  ؟ تسا یشرق  يدرف  وا  هک  یلاحرد  ینادرگ ، يور  تسا ، نامثع  ّیلو  هک  هیواعم ، زا  ارچ  : تفگو درک  یـسوموبا  هب 
ّیلو هیواعم  هک  یهد  خساپ  یناوت  یم  درادن ، مالـسا  رد  يا  هقباس  هک  يدـیزگرب  تفالخ  هب  ار  يدرف  دـنیوگب  هک  یـسرت  یم  مدرم 

هب تبـسن  رظن  زاو  تسا  زاـتمم  يدرف  تسایـسو  ریبدـت  ثیح  زاو  تساـناوت  هفیلخ  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  هک  تسا  موـلظم  هفیلخ 
دریگ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  وا  رگا  اهنیا ، زا  هتشذگ  .تسا  هبیبح ) ُّما   ) ادخ لوسر  رسمه  ردارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

تفارـش رگاو  تسا  تلیـضفو  نید  لاجر  ِنآ  زا  تفالخ  سرتب ، ادخزا  یـسوموبا : .درک  دهاوخن  مارتحا  وت  هزادـنا  هب  سک  چـیه  هب 
تفالخ هب  ار  هیواعم  هدرکن ، اهر  ار  نیتسخن  نارجاـهم  زگره  نم.تسا  یلع  شیرق  ِنیرتفیرـش  دـشاب ، تفـالخ  كـالم  یگداوناـخ 

هب هیواعم  رگا  یتح  .منک  یمن  باختنا 

هحفص 681 -------------------------- 

رمع نب  هّللا  دبع  مینک  هدنز  ار  باّطخلا  نبرمع  مان  یهاوخ  یم  رگا  .مهد  یمن  يأر  وا  تفالخ  هب  نم  دورب  رانک  تفالخ  زا  نم  عفن 
یهد یمن  يأر  هّللا  دبع  مدنزرف  هب  ارچ  يدنم ، هقالع  رمع  نب  هّللا  دـبع  تفالخ  هب  رگا  : صاعورمع .میریگب  رظن  رد  تفالخ  يارب  ار 

هتـشاد تسد  هنتف  نیا  رد  شردـپ  ناـس  هب  وا  یـسوموبا : تسا ؟ نشور  زین  وا  يراکتـسردو  تلیـضفو  تسین  رتـمک  وا  زا  زگره  هـک 
یناوت نینچ  ار  رمع  دـنزرفو  دـناروخبو ، دروخب  هک  تسا  عطاـق  يدرف  ِنآ  زا  تفـالخ  : صاـعورمع .تسین  تفـالخ  هتـسیاش  رگیدو 
ماگنه نیا  رد  .میسرب  قفاوت  هب  نآ  رد  دیاش  ینک  داهنشیپ  رگید  یحرط  دیاب  میدیـسرن  قفاوت  هب  دارفا  نیا  هراب  رد  هک  نونکا  .تسین 

تردابم يّرس  هسلج  لیکشت  هب  نیفرط 
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تفالخ زا  ار  هیواعمو ) یلع   ) رفن ود  ره  هک  تسا  نیا  نم  رظن  یسوموبا : میوش : یم  روآ  دای  هک  دندیسر  یقفاوت  هب  نآ  ردو  دندرک 
: صاعورمع .دننیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  دنتساوخ  هک  ار  یسکرهات  میراذگاو  ناناملسم  ياروش  هب  ار  تفالخ  تشونرـسو  مینک  علخ 

درگ مه  رود  دـندوب  نیمکح  يأر  راـظتنا  رد  هک  یناـسک  رگیدو  نارظاـن  .میراد  مـالعا  یمـسر  روط  هب  ار  دوـخ  رظندـیابو  مقفاوـم 
تشاد مّدقم  ار  وا  درک و  هدافتـسا  یـسوموبا  یگداسو  تهالب  زا  ورمع  ماگنه  نیارد  .دنهد  ارف  شوگ  نارواد  نانخـس  هب  ات  دندمآ 

زا يو  نانخـس  زا  سپ  صاعورمع  تسا  نکمم  هکنآ  زا  لفاغزین  یـسوموبا ، .دـیامن  راهظا  ار  دوخ  رظنو  دـنک  حاتتفا  ار  سلجم  هک 
قاّفتا یبلطم  رب  صاعورمعو  نم  تفگو : درک  نخـس  هب  عورـش  دنک ، يراددوخ  دندوب  هدرک  قفاوت  نآ  رب  افخ  رد  هک  يرظن  دـییأت 

.هدب همادا  دوخ  نخس  هب  تسا ;  حیحص  صاعورمع : .دشاب  نآ  رد  نیملسم  يراگتسرو  حالص  هک  میراودیماو  میدرک  ادیپ  رظن 

هحفص 682 -------------------------- 

هزاجا دیا  هدرک  ادیپ  رظن  قاّفتا  یبلطم  رب  رگا  : تفگ نینچو  داد  رادشه  وا  هبو  دیناسر  یـسوموبا  هب  ار  دوخ  ساّبع  نبا  عقوم  نیا  رد 
دیا هدرک  قاّفتا  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  فالخ  يو  هک  تسین  دیعب  چیه  اریز  .نک  رظن  راهظا  وت  دعبو  دیوگب  نخس  صاعورمع  لّوا  هدب 

سپـس .میراد  رظن  قاّفتا  تفالخ  هلئـسم  رد  ود  ره  نک ، اهر  تفگودرکن : هجوت  سابع  نبا  رادـشه  هب  یـسوموبا  یلو  .دزاس  حرطم 
هیواعمو یلع  هک  میدـیدن  نیا  زا  رتهب  تدـحو  هب  تشگزابو  فالتخا  عفر  ياربو  میدرک  هعلاطم  ار  تّما  عضو  ام  تفگو : تساخرب 

نیملسم ياروش  هب  ار  تفالخ  رماو  مینک  علخ  تفالخ  زا  ار 
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.مدرک لزع  تفالخ  زا  ار  هیواعمو  یلع  نم  ساسا ، نیا  رب  .دننیزگرب  هفیلخ  ناونع  هب  دنهاوخب  هک  ار  یـسکره  نانآ  ات  مینک  راذگاو 
تفگ انثو  دـمح  ار  ادـخو  تفرگرارق  یـسوموبا  یلبق  هاگیاج  رد  ورمع  سپـس  .تسـشنو  تفر  بقع  هاـگ  نآو  تفگ  ار  هلمج  نیا 

تفالخ زا  ار  واو  متـسه  قفاوم  وا  اب  دروم  نیا  رد  زین  نمو  درک  لزع  ار  دوخ  ماـما  وا  .دیدینـش  ار  یـسوموبا  نانخـس  مدرم ، دوزفاو :
يارب مدرم  نیرت  هتـسیاشو  تسوا  هاوخنوخو  نامثع  ّیلو  وا  .میامن  یم  ءاقبا  تفالخ  رب  ار  هیواعم  وا ، فـالخ  رب  یلو ، منک  یم  لزع 

وت ِلاح  .يدرک  هانگو  يدـیزرو  هلیح  هک  يوشن  راگتـسر  تفگو : درک  ورمع  هب  ور  یّـصاخ  تینابـصعاب  یـسوموبا  .تسا  تفـالخ 
زین دـننک  شیاهر  رگاو  دروآ  یم  نوریب  ار  دوخ  نابزو  دـنک  یم  زاب  ار  شناهد  دـننک  هلمح  وا  رب  رگا  هک  تسا  گس  لاح  نوچمه 

(2) .دشاب وا  رب  دنچ  یباتک  هک  تسا  رخ  دننام  زین  وت  عضو  : صاعورمع ( 1) .تسا نینچ 

--------------------------

: دیامرف یمو  دنک  یم  هیبشت  گس  هب  دننک  یم  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  ار  يدارفا  هک  تسا  همیرک  هیآ  نومضم   . 1

(176: فارعا (. ) اِنتایآ اُوبَّذَک ِب  َنیذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َِکلذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  )

(5: هعمج ( . ) ًارافْسَأ ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک  )... نآرق هیآ  زا  سابتقا   . 2

هحفص 683 -------------------------- 

.تخاون ورمع  قرف  رب  يا  هنایزاتو  تساـخرب  یناـه  نب  حیرـش  ( 1) .دروخ مه  هب  سلجمو  دـش  راکـشآ  ورمع  هعدـخ  ماگنه  نیا  رد 
یم اهدـعب  یناه  نب  حیرـش  .دـندش  لئاح  ود  نآ  نایم  مدرمو  دز  حیرـش  رب  يا  هیزاـتو  تفاتـش  ردـپ  کـمک  هب  صاـعورمع  دـنزرف 

ياج هب  ارچ  هک  منامیشپ  نآ  زا  : تفگ
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وا یلو  متشاد  رذح  رب  ورمع  هلیح  زا  ار  وا  نم  .دزاس  تشز  ار  یـسوموبا  يور  ادخ  ساّبع : نبا  ( 2) .مدزن وا  قرف  رب  ریشمشاب  هنایزات 
زگرهو مدرک  ادیپ  نانیمطا  وا  هب  نم  یلو  تشاد  رذحرب  قساف  درم  نیا  هلیح  زا  ارم  سابع  نبا  .تسا  حیحص  : یـسوموبا .درکن  هّجوت 

يراکتـسرد رب  رگا  : تفگ رواد  ود  ره  هب  باـطخ  سیق  نب  دیعـس  ( 3) .دـیوگب يزیچ  نم  يارب  یهاوـخریخ  زج  هک  مدرک  یمن  رکف 
روآ مازلا  ام  رب  امـش  رظن  .دـیدرک  قاّفتا  یهارمگو  تلالـض  رب  هک  دـسر  هچ  دـیدوزفا ، یمن  ام  لاحرب  يزیچ  دـیدوب  هدرک  عاـمتجا 

، همه زا  شیب  ناـیرج ، نـیا  رد  ( 4) .داد میهاوخ  همادا  ار  نادرمتم  اـب  گـنجو  میدوب  ًـالبق  هک  میتـسه  عضو  ناـمه  هب  زورماو  تسین 
نابزو تفگ  یم  دب  ورمع  هب  هتسویپ  یسوموبا  .دنتفرگ  رارق  شنزرـس  دروم  تیمکح ) هنحـص  رگیزاب   ) سیق نب  ثعـشاو  یـسوموبا 

ماش راپـسهرو  دنتـسب  ار  اه  هنبو  راب  هیواعم  ناراداوهو  صاعورمع  ماجنارـس.تفگ  یمن  نخـسو  دوب  هدمآ  دنبو  هدـش  دـنُک  ثعـشا 
هب زین  یناه  نب  حیرشو  ساّبع  نبا.دنتفگ  مالس  نیملـسم ، هفیلخ  ناونع  هب  وا ، هبو  دندرک  نایب  هیواعم  يارب  ًالیـصفت  ار  ارجامو  دندش 

هک ییاطخ  تهج  هب  یسوموبا ، یلو  .دندرک  فیرعت  ار  نایرجو  دنتشگزاب  هفوک  يوس 

--------------------------

ص ج3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 38 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات  ص 118 ; ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 199 ; لاوـطلا ،  راـبخالا   . 1
ص 408. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 48 ; فلّسلا ، براجت  ; 167

ص 546. نیّفص ، هعقو  ص 168 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 40 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 2

، نیّفص هعقو  ص 168 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 40 ; ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 3

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 743 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 546.

ص 547. نیّفص ، هعقو   . 4

هحفص 684 -------------------------- 

جنپو لهچ  ندش  هتـشک  اب  ّتیمکح ، هثداحو  نیّفـص  دربن  ماجنارـس  ( 1) .درب رـسب  اجنآ  رد  هک  دش  هّکم  هدـنهانپ  دوب ، هدـش  بکترم 
نایاپ يرجه  تشهو  یـس  لاس  نابعـش  هام  رد  (، 2) یقارع رازه  جـنپو  تسیب  یلا  تسیب  تداهـشو  یماـش  رازه  دون  یلوـق  هبو  رازه 

اهنآ زا  يرایـسب  هک  دروآ  دـیدپ  یمالـسا  تفالخو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تموکح  يارب  يددـعتم  تالکـشمو  ( 3) تف ریذپ 
.دشن عفر  زگره 

--------------------------

ص 118. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 49 ; فلّسلا ، براجت  ص 168 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 200 ; لاوطلا ، رابخالا   . 1

ص 404. ج2 ، بهذلا ، جورم   . 2

ص 406) ج2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعـسمو  دـنک  یم  لقن  يدـقاو  زا  ار  لوق  نیا  يربط  ص 40 . ءزج 6 ، ج3 ، يربط ، خـیرات   . 3
براـجت .تسا  يرجه  لاـس 37  رفـص  هاـم  نآ  حیحـص  یلو  .تسا  هدرک  باـختنا  ار  لوـق  نیمه  ص 256)  ) فارـشالاو هیبـنتلا  ردو 

هحفص 685 ص 50 . فلسلا ،

مود تسیب  لصف 

مّودو تسیب  لصف 

ندرک هزین  رب  نآرق  تسایس  موش  دروآ  هر  ای  ناورهن  گنج 

زور زا  هشقن  حاّرط  .تشاد  يروآدردو  خلت  ياهدمایپ  صاعورمع ، يو  لصفنم  لقعو  نایفسوبا  دنزرف  هنادرمناوجانو  موش  تسایس 
یفاک تسایـس ، نیا  یبایزرا  يارب  .تشاد  لماک  ناـنیمطا  میکحت  هلأـسم  رد  دوخ  يزوریپ  هبو  دوب  هاـگآ  نآ  میخو  راـثآ  زا  تسخن 

یم ار  ریز  دراوـم  هلمج  نآ  زا  هک  دروآ  تسد  هب  یجیاتنو.دیـسر  دوـخ  هنیرید  ياـهوزرآ  هب  نمـشد  نآ  هیاـس  رد  هک  مینادـب  تسا 
لد میمــص  زا  ار  وا  تعاـطا  هموـح  نآ  نارادـشخبو  نارادـنامرف  هـیلکو  دـش  تیبـثت  تاـماش  رب  هیواـعم  هطلــس  _ 1 درب : ماـن  ناوـت 

هتسب ( مالسلا هیلع   ) یلع هب  یلدمین  یضارغاو ، للع  هبانب  رگاو.دنتفریذپ 
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تشگزابو دش  رود  نآ  زا  اهگنسرف  دوب ، يزوریپ  هناتـسآ  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دنتـسویپ 2 _  هیواعم  هبو  دندیرب  وا  زا  دندوب ،
روشو قوـش  نآ  زا  رگید  هدرک ، لوـفا  تّدـش  هب  ترـضح  نآ  شترا  رد  يرگداـهج  هیحور  اریز  دوـبن ، یناـسآ  راـک  نآ  هب  ددـجم 

فیعـضت ياربو  درک  هزاـت  سفن  حالطـصا  هبو  تفاـی  ناـمزاس  دـیدجت  هیواـعم  لاوز  هب  ور  شترا  .دوبن 3 _ يربخ  یبـلط  تداـهش 
یفرعم تیاـفک  دـقاف  ار  يزکرم  تموـکحو  دـنکفا  رطخ  هب  ار  هقطنم  تینما  اـت  دز  يرگتراـغو  لواـطت  هب  تسد  قارع  مدرم  هیحور 

ار میکحت  یهورگ.دمآ  دیدپ  یگتسد  ود  قارع  شترا  نایم  رد  همه ، زا  رتدب  .دنک 4 _

هحفص 686 -------------------------- 

تعاطا هقبر  هنرگو  دنک  هبوت  راک  نیازا  هک  دنتسناد  مزال  مالسلا ) هیلع   ) ماما ربو  دندرمش  بنذو  رفک  ار  نآ  رگید  هورگو  دنتفریذپ 
يزور هک  میکحت  ِنافلاخم  رکفت ، زرط  نیا  هیاـس  رد  .دـنزیخ 5 _ یم  رب  دربن  هب  هیواعم  دـننام  يو  ابو  دـننک  یم  زاب  ندرگ  زا  ار  وا 

زا سپ  داد ، يأر  نآ  هب  دوخ  ینطاب  هدـیقعو  لـیم  فـالخ  رب  هورگ  نیا  راـشف  تحت  مالـسلا ) هیلع   ) ماـماو دـندوب  نآ  رادـفرط  دوخ 
راـثآ زونه  .دـندمآ  درگ  هفوک  یلیم  ود  ردو  دـنتفگ  كرت  تقو  ِتموکح  ناـفلاخم  ناونع  هب  ار  رهـش  هفوک ، هب  ترـضح  نآ  دورو 

اّما دندش ، رامو  رات  رهاظ  هب  دنچره  یغای ، هورگو  دـمآ  شیپ  ناورهن »  » مان هب  یموش  دربن  هک  دوب  هتفاین  میمرت  نیّفـص  گنج  راوگان 
ملهچ لاس  مهدزون  بش  رد  تاکیرحت ، نیمه  رثا  رد  ماجنارـسو.دندز  یم  تاکیرحت  هب  تسد  راـنکو  هشوگ  رد  هورگ  نیا  ياـیاقب 

، يراب .دیسر  تداهش  هب  تدابع  بارحم  ردو  دش  جراوخ  هئطوت  ینابرق  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترجه 
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هقباس یب  یتاهج  زا  مالـسا  خـیرات  رد  هک  دـش  وربور  نیگمهـسو  تخـس  دربن  هس  اـب  دوخ  تموکح  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
مرکا لوسر  تیثیح  هک  ار ، نینمؤملا  ُّما  تیثیح  هک  دـندوب  ریبزو  هحلط  دـننام  ینانکـش  ناـمیپ  لـباقم  فرط  تسخن ، دربن  رد  .تسا 
فرط مّود ، دربن  رد  .دـندش  بوکرـس  ماجنارـسو  دـنتخادنا  هار  هب  ینینوخ  دربنو  دـنتفرگ  يزاب  هب  دوب ، ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
ماماو يزکرم  تموکح  اب  تفلاخم  هب  يرگیغای  ابو  داد  رارق  زیواتسد  ار  نامثع  یهاوخنوخو  ماقتنا  هک  دوب  نایفسوبا  دنزرف  فلاخم 
ماما هنیرید  نارای  گنج  فرط  مّوس ، دربن  رد  .دش  فرحنم  تلادعو  قح  هداج  زاو  تساخرب  راصناو  نارجاهم  هدـیزگربو  صوصنم 
نیا اب  دربن.دیچیپ  یم  اج  همه  رد  نانآ  نآرق  توالت  گنهآو  دوب  هتسب  هنیپ  ناشیاهیناشیپ  تدابع  ترثک  زا  هک  دندوب  مالسلا ) هیلع  )

ياهتّیصخش مازعاو  ینارنخس  داریاو  ییابیکشو  ربص  اههام  زا  سپ  مالسلا ،) هیلع   ) ماما یلو  .دوب  تسخن  هورگ  ود  زا  رتراوشد  هورگ 
زا ار  هنتف  مشچ  » دوخ ریبعت  هبو  تخادرپ  نانآ  اب  دربن  هب  دش  هجاوم  نانآ  هناحلسم  مایق  اب  نوچو  دش  سویأم  نانآ  حالصا  زا  ّرثؤم ،

هحفص 687 -------------------------- 

مالـسا رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع قباوس  یلو  دوبن ، اهامن  سّدـقم  نیا  اب  دربن  يارای  ار  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زج  دروآ .» رد  هساک 
قطنمو راشرس  شنادو  ملعو  یگدنز  لوط  رد  وا  یگتـساریپو  دهزو  ادخ  لوسر  دهع  رد  دربن  نیدایم  رد  وا  ياهیرگراثیاو  ترجهو 

هـس ياههورگ  نیا  .دنک  رب  ار  داسف  هشیر  دیدرت  نودبو  تیعطاق  اب  هک  داد  یم  وا  هب  ار  تیحالـص  نیا  هرظانم ، ماقمر  وا د  دـنمورین 
« نیقرام و« قح ) ّطخ  زا  نازواجتمو  نارگمتس  « ) نیطساق و« نانکش ) نامیپ  « ) نیثکان  » ياهمان هب  مالسا  خیرات  رد  هناگ 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 746 

http://www.ghaemiyeh.com


( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  رـصع  هب  طوبرم  يراذـگمان  نیا  هقباس.دـنا  فورعم  ناگتفر ) نوریب  نید  زاو  ناهارمگ  )
نیا اب  یلع  هک  دوب  هدـش  روآ  دای  نارگیدو  ( مالـسلا هیلع   ) یلع هبو  هدرک  یفیـصوت  نینچ  هورگ  هس  نیا  زا  دوخ  ترـضح  نآ  .تسا 

ناثّدـحم هک  تسوا  یبـیغ  ياـهربخو  محـالم  زا  یکی  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نخـس  نیا  .درک  دـهاوخ  دربـن  هورگ  هس 
یلع .میوش  یم  روآدای  ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن  ناونع  هب  هک  دنا  هدرک  دای  نآ  زا  فلتخم  ياهتبسانم  هب  ثیدح  ياهباتک  رد  یمالـسا 

ربمایپ ( 1 «.) َنیقِراـملا َنیطِـساْقلاَو َو  َنیثِکاـّنلا  ِلاـتِِقب  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ِهـّللا ُلوُـسَر  ینَرَمَأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا ) هـیلع  )
خیرات رد  ق ، _. يافوتم 774ه ریثک ، نبا  .منک  دربن  ناقرامو  ناطساقو  ناثکان  اب  هک  دومرف  رما  نم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ

هملـس ُّما  هناخ  دراو  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  هدش  روآدای  هلمج  زا  .تسا  هدروآ  درگ  ار  ثیداحا  نیا  زا  یتمـسق  دوخ 
ْنِم َنیقِراْملاَو  َنیطِـساقلا  َنیثِکاّنلا َو  ُِلتاق  ِهّللا  اذه َو  هَمَلَـس ، َّمُأ  ای  : » تفگو درک  دوخ  رـسمه  هب  ور  ربمایپ  .دـمآ  زین  یلع  ًادـعبو  دـش 

.تسا نم  زا  دعب  ناقرامو  ناطساقو  ناثکان  اب  هدننک  دربن  یلع )  )= نیا هملس ، ّما  يا  : ینعی (. 2 «) يدَْعب

--------------------------

ص 340. ج8 ، دادغب ، خیرات   . 1

ص 305. مراهچ ، دلجم  متفه ، ءزج  هیاهنلاو ، هیادبلا   . 2

هحفص 688 -------------------------- 

دروم نیا  رد  ار  نخـس  نماد  تهج ، نیا  زا  .دنک  یم  تباث  ار  قوف  ثیدح  يراوتـساو  تّحـص  خیراتو  ثیدـح  ياهباتک  هب  هعجارم 
ار نآ  كرادمو  ثیدح  روص  زا  یتمـسق  ریدـغلا »  » باتک رد  ینیما  همّالع  موحرم  گرزب  قّقحم  هک  میوش  یم  روآدای  هدرک ، هاتوک 

(1) .تسا هدرک  عمج 
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هن.دنتفر یمن  یتموکح  چـیه  راب  ریز  دـندوب و  نامز  ياهتموکح  رب  نارگـشاخرپ  هتـسویپ  نانآ  هک  دـهد  یم  یهاوگ  نیقرام  خـیرات 
قرف نانآ  رظن  رد  هیواعمو ، مالسلا ) هیلع   ) یلع دننام  فرحنمو ، لداع  مکاح  .ار  یتموکح  هنو  دنتخانـش  یم  تیمـسر  هب  ار  یمکاح 

جراوخ ياه  هشیر  .دوب  ناسکی  زین  زیزعلادبع  نب  رمع  اب  نانآ  راتفر  اب  ناورمو  دیزی  اب  نانآ  راتفرو  درک  یمن 

ار دوخ  هدیاو  رکف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رصع  رد  هورگ  نیا.تسادخ  لوسر  رـصع  هب  طبترم  يا  هنوگ  هب  جراوخ  هشیر 
نیا زراب  ياه  هنومن  زا  ریز  دروم.دوب  نایامن  اهنآ  رد  يرگـشاخرپو  میلـست  مدـع  حور  هک  دـنتفگ  یم  ینانخـسو  دـندرک  یم  راهظا 

ناکرشم ِبولق  فیلأت  ياربو  درک  میسقت  یحلاصم  ربانب  ار  ْنیَنُح »  » مئانغ ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  تسا : عوضوم 
هب نابز  ریهز  نب  صوقرح  عقوم  نیا  رد.داد  يرتشیب  مهـس  نانآ  هب  دندوب ، گنج  لاح  رد  مالـسااب  يزارد  نایلاس  هک  ناملـسم ، هزات 

ار ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يو  بدا  زا  رود  راـتفگ  نک ! تلادـع  تفگو : درک  ربماـیپ  هب  ور  هناـبدا  یبو  دوشگ  ضارتعا 
هک درک  داهنـشیپ  ماگنه  نیا  رد  رمع  دوب ؟ دهاوخ  اجک  رد  دشابن ، نم  دزن  تلادـع  رگا  وت ، رب  ياو  : دومرف خـساپ  ردو  درک  تحاران 
هک تشاد  دهاوخ  یناوریپ  هک  دینک  اهر  ار  وا  : دومرفو داد  شرازگ  وا  كانرطخ  هدنیآ  زا  تفریذپن و  ربمایپ  یلو  دـننزب ، ار  وا  ندرگ 

(2) .تفر دنهاوخ  نوریب  نید  زا  نامک  زا  ریت  باترپ  نوچمهو  درک  دنهاوخ  يواکجنک  دح  زا  شیب  نید  رما  رد 

--------------------------

.هّنُّسلا جاهنم  باتک  دقن  رد  ، 188 صص 195 _ ج3 ، ریدغلا ،  . 1

ص 497. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2

--------------------------
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هحفص 689

نینچ شنارایو  وا  هراب  رد  ربمایپ  دـیوگ : یمو  تسا  هدرک  لـقن  هدرتسگ  روط  هب  ار  هثداـح  نیا  بولقلا » هفلؤملا   » باـتک رد  يراـخب 
باـترپ ینعم  هب  هک  ار  قرم »  » ظـفل ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ( 1 «.) هَْیمَّرلا َنِم  ُمْهَّسلا  ُقُرْمَی  اـم  ِنیِّدـلا  نم  َنُوقرْمَی  :» تفگ

دندنام رود  نید  تقیقح  زا  هک  دندیسر  ییاج  هب  نید  مهف  رد  یجکو  جاجوعا  ببس  هب  هورگ  نیا  اریز  .درب  یم  راک  هب  تسا  ندش 
رهُم نیخیـش ، تفـالخ  نارود  رد  هک  دوـب  نیا  ضرتـعم  صوـقرح  هیحور  هتـسیاش  ( 2) .دـنتفرگ بقل  نیقرام »  » ناناملـسم ناـیم  ردو 
یمن لـقن  وا  زا  يزیچ  دروم  نیا  رد  خـیرات  یلو  دـنک ، ضارتعا  ناـنآ  هریـسو  هفیلخ  ود  نآ  شنیزگ  هوحن  هبو  دنکـشب  ار  یـشوماخ 
هدـهع رب  هفیلخ  بناج  زا  ار  مالـسا  هاپـس  یهدـنامرف  صوقرح  زاوها ، حـتف  رد  هک  دوش  یم  روآ  داـی  لـماک »  » رد ریثا  نبا  طقف.دـنک 

لاس 35 رد  هک  دـنک  یم  لـقن  يربط  ( 3) .تسا هدروآ  هتـشون  قرود » زاوـها و« حـتف  زا  سپ  وا  هب  رمع  هک  ار  يا  هماـن  نـتمو  هتـشاد 
هفیلخ ّدـض  رب  هفوکو  رـصم  نایـشروش  اـبو  دـش  هنیدـم  دراو  ناـمثع  تموکح  رب  هدرک  شروش  نایرـصب  سأر  رد  صوقرح  يرجه 

تـساوخ یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  یعقوم  ات  تسا  هدشن  تبث  وا  زا  یناشنو  مان  خـیرات  رد  دـعب  هب  نآ  زا  ( 4) .دیدرگ ادصمه 
نآ نایم  يدنت  هرکاذمو  دندش  دراو  ماما  رب  یئاط  حون  نب  هعرز  هارمه  هب  صوقرح  ناهگان  هک  دنک  مازعا  يرواد  يارب  ار  یسوموبا 
درگ زاب  نیمَکح  شریذـپ  زا  نک و  هبوت  يدـش  بکترم  هک  ییاطخ  زا  صوقرح : .میوش  یم  روآ  دای  لـیذ  رد  هک  تفرگ  ماـجنا  ود 

اب دربن  هب  ار  امو 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


.مییآ لئان  هّللا  ءاقل  هبو  میگنجب  وا  اب  ات  نک  مازعا  نمشد 

--------------------------

.يراخب حیحص   . 1

ص 50. یطلم ، درلاو ، هیبنتلا   . 2

.رداص راد  عبط  ص 545 ، ج2 ، لماک ،  . 3

.یملعالا عبط  ص 386 ، ج3 ، يربط ، خیرات   . 4

هحفص 690 -------------------------- 

نونکا .دیدرک  تفلاخم  نم  اب  امش  یلو  مدرک  دزشوگ  ار  بلطم  نیا  نم  نیمکح  هلئـسم  حرط  ماگنه  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماما
ُْمتْدَـهاع اذِإ  ِهّللاِدـْهَِعب  اُوفْوَأَو  :) دـیامرف یم  دـنوادخ  دـینک ؟ یم  تشگزاـب  تساوـخرد  اـم  زا  میا ، هتـسب  قاـثیمو  میا  هداد  دّـهعت  هک 

هک هاگ  نآ  یهلا ، نامیپ  هب  ینعی : ( 91: لحن () َنُولَعْفَت ام  ُمَلَعَی  َهّللا  َّنِإ  ًالیِفَک  ْمُْکیَلَع  ُهّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  اهِدیِکَوت َو  َدَْعب  َناْمیَألا  اوُضُْقنَتالَو 
دوخ ياهدنگوس  نیارب  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دینکشم ، اهنآ  نتخاس  راوتسا  زا  دعب  ار  دوخ  ياهدنگوسو  دیـشاب  رادافو  دیتسب ، نامیپ 
هیلع  ) ماما .ینک  هبوت  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یهانگ  نیا  صوقرح : .تسا  هاگآ  دـینک  یم  هک  هچنآ  زا  ادـخ  هک  دـیا ، هداد  رارق  نماض 

ار امش  عقوم  نامه  نمو  دش  لیمحت  ام  رب  امش  هیحان  زا  هک  دوب  لمعو  رکف  رد  یتسس  عون  کی  هکلب  دوبن ، راک  رد  یهانگ  (: مالـسلا
یم وت  اب  وا  ياـضر  بسکو  ادـخ  يارب  يرادـن ، رب  تسد  میکحت  زا  رگا  : یئاـط حون  نب  هعرز  .متـشادزاب  نآ  زا  مدرک و  نآ  هجوتم 

تسود هعرز : .دزیر  یم  كاخ  نآ  رب  داب  هک  منیب  یم  دربن  نادیم  رد  ار  وت  هتشک  دسج  تخبدب ! هراچیب  (: مالـسلا هیلع  ) یلع میگنج !
مرکا ربمایپ  اب  صوقرح  هناحیقوو  هنابدا  یب  تارکاذم  .تسا  هدرک  هارمگ  ار  نت  ود  امش  ناطیش  (: مالسلا هیلع  ) یلع .مشاب  نینچ  مراد 

هاگ نآ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریماو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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هیآو هدوب  ناقفانم  وزج  ( 1) یمالـسا نارّـسفم  رظن  زا  يو  هک  یلاح  رد  مینادب ، يداع  ناملـسم  کی  ار  وا  هک  تسا  راظتنا  فالخ  رب 
(. نوُطَخْـسَی ْمُه  اذِإ  اْهنِم  اوُطُْعی  َْمل  ْنِإَو  اوُضَر  اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَـف  ِتاـقدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِمَو  : ) تسا هدـش  لزاـن  وا  هراـب  رد  ریز 

(58: هبوت )

--------------------------

ص 40. ج3 ، نایبلا ، عمجم   . 1

هحفص 691 -------------------------- 

دنوش مورحم  رگاو  دندرگ  یم  یضار  دوش  هداد  یمهـس  نانآ  هب  رگا  .دنریگ  یم  داریا  وت  رب  مئانغ  میـسقت  هراب  رد  ناقفانم  زا  یخرب 
جراوخ رگید  هشیر  .دندرگ  یم  نیگمشخ  ناهگان 

رّوصت ناثّدحم  زا  يرایـسب  .تسا  هدش  دای  وا  زا  عفان  مان  هب  لاجر  ياهباتک  رد  هک  تسا  هیدـثلاوذ  جراوخ  ياه  هشیر  زا  رگید  یکی 
رظن نآ  فالخ  رب  لحنو  للم  باتک  رد  یناتـسرهش  یلو  تسا ، هیدـثلا  وذ  ناـمه  هرـصیوخلا  وذ  هب  فورعم  صوقرح  هک  دـنا  هدرک 
هیلع هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  هب  ود  ره  ضارتعا  هویـش  هک  اجنآ  زا  (. 1 «) َهَیْدَّثلاوُذ ْمُهُرِخآ  ِهَرِْـصیَوُْخلا َو  وُذ  ْمُُهلَّوَأ  :» دیوگ یمو  هداد 

ره هب  يدحاو  خساپ  ترضح  نآو  نک » تلادع   » هک دندوب  هتفگ  ربمایپ  هب  مئانغ  میسقت  رد  ود  رهو  تسا  هدوب  ناسکی  ملـسو ) هلآو 
ربمایپ ناسل  ردو  خیرات  رد  هیدثلا  وذ  زا  هک  یفیـصوت  یلو  دـنراد ، یّمـسم  کی  مسا  ود  نیا  هک  هدـش  رّوصت  ًابلاغ  (، 2) دوب هداد  ود 
هدروآ درگ  ار  نیقرام  هب  طوبرم  تایاورو  خیرات  هک  ریثک  نبا  .تسا  هدـشن  دراو  هرـصیوخلاوذ  هراب  رد  نآ  دـننام  زگره  هدـش  دراو 

جراخ نید  زا  نامک  زا  ریت  ندش  باترپ  نوچمه  یهورگ  : دومرف ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دوش  یم  روآدای  نآرد  تسا 
نآ هورگ  نیا  هناشن  .دندرگ  یمن  زاب  نآ  هب  رگیدو  دنوش  یم 
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یعاـجترا تلاـح  هک  نز  ناتـسپ  ناـسب  تسا  یتشوگ  نآ  ياـهتنم  هک  تسا  یتسد  صقاـن  هرهچ  هایـس  درم  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  تسا 
ادیپ ناگتـشک  نایم  رد  ار  هیدـثلاوذ  دـسج  هک  داد  روتـسد  ناورهن ، دربن  زا  غارف  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ( 3) .دراد ششکو 

لوسر هک  دـندید  یفـصو  ناـمه  هب  ار  وا  تسد  دـندروآ ، ار  وا  دـسج  یتـقو  .دـنهد  رارق  یـسررب  دروم  ار  وا  صقاـن  تسدو  دـننک 
.دوب هدرک  فیصوت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ

--------------------------

ریهز نب  صوقرح  :» دـیوگ یمو  هدرمـش  یکی  ار  ود  ره  باتک  نیمه  هحفـص 115  رد  وا  مه  یلو  ص 116. ج1 ، لحنلاو ، للملا   . 1
«. هیدثلا يذب  فورعملا 

.یبلح عبط  ص 919 ، ج3 ، دربم ، لماک   . 2

ص 496. ج2 ، ماشه ، نبا  هریس   . 3

هحفص 692 -------------------------- 

جراوخ نایم  رد  یتدیقع  بتاکم 

رد .دنتشاگنا  یم  ادخ  باتک  فالخ  رب  ار  نآو  دنتساخرب  تفلاخم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  تیمکح  هلئـسم  رـس  رب  تسخن  جراوخ 
ییاهگربو خاشو  دمآ  رد  یتدـیقع  بتکم  کی  تروص  هب  نایرج  نیا  نامز  رورم  رثا  رب  یلو  دوبن ، راک  رد  يرگید  تلع  دروم  نیا 

نیا همه  .هیرفصو  هّیضاباو  هبلاعث  هدراجع ، هیـسهیب ، تادجن ، هقرازا ، دننام  دروآ  دیدپ  همِّکُحم »  » مان رب  هوالع  ار  یبتاکمو  درک  ادیپ 
هک درک ) جورخ  اهیناورم  تلود  رخاوا  رد  هک  ضابا  نب  هّللا  دبع  ناوریپ   ) هّیـضابا هقرف  طقفو  دـندش  ضرقنم  نامز  رورم  هب  اههورگ 

هوالع جراوخ  خیرات  .دنرـشتنم  ریازجلا  دننام  برغمو  سراف  جیلخو  ناّمع  رد  دنا  هدنام  یقاب  دنور  یم  رامـش  هب  جراوخ  نیلدتعم  زا 
رد يرذالبو  لـماک »  » رد دّربمو  خـیرات »  » رد يربط  دروم  نیا  ردو  تسا  هدوب  یمالـسا  ناـخروم  هّجوت  دروم  ناورهن  تشذگرـس  رب 

...و باسنا » »
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ّمعا ، نارّخأتم نایم  رد  .دنا  هدروآ  درگ  یلقن  خیرات  تروص  هب  ار  ثداوحو  هتخادرپ  جراوخ  هب  طوبرم  ثداوح  نوتم  يروآ  درگ  هب 
، جراوخلا خـیرات  صّخلم  _ 1 دـنا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتـشاگن  دروـم  نـیارد  ددـعتم  یلیلحت  ياـهباتک  هریغو ، یمالـسا  زا 
رد هک  رصنلا  وبا  رمع  فیلأت  مالسإلا ، یف  جراوخلا  .تسا 2 _ هدش  پاچ  هرهاق  رد  لاس 1342  رد  هک  میلس  فیرش  دّمحم  شراگن 

.تسا هدش  پاچ  نارهت  رد  لاس 1372  رد  هک  یمـشاه  بیطخ  فیلأت  ناورهنلا ، هعقو  .تسا 3 _ هدش  رشتنم  توریب  رد  لاس 1949
نآ پاچ  نیمّود  خـیراتو  هدـش  پاچ  راـبود  توریب  رد  هک  فورعم  دومحم  فیاـن  رتکد  فیلأـت  يومُـألا ، رـصعلا  یف  جراوخلا  _ 4

نیا رد  ییاه  هلاسرو  هدرک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يدارفا  زین  ناسانش  قرش  نایمزا  .تسا   1401

هحفص 693 -------------------------- 

نامحرلا دبعو  هدش  هتشون  یناملآ  نابز  هب  لاس 1902  رد  هک  یناملآ  نزولف  فیلأت  هعیـشلاو ، جراوخلا  _ 5 دننام : دنا ، هتشون  دروم 
ات 1940 ياهلاس 1930  رد  يواـملق  ریهز  سناـسیل  قوف  هلاـسر  هک  جراوخلا ، بدا  .تسا 6 _ هدرک  همجرت  یبرع  هـب  ار  نآ  يودـب 
لاس 1940 رد  باتک  .تسا  هتفگ  نخـس  ناـطح  نب  نارمع  دـننام  جراوخ  يارعـش  زا  یخرب  هراـب  رد  هلاـسر  نیا  رد  يواـملق  .تسا 

یصاخ هویش  ابو  تسا  هدرک  هعجارم  یمالـسا  لیـصا  رداصم  هب  جراوخ  خیرات  ثداوح  لیلحت  رد  هدنراگن  .تسا ***  هدش  رـشتنم 
.دناد یمن  زاین  یب  هدش  دای  ياه  هتـشون  هب  هعجارم  زا  ار  دوخ  هتبلاو  دنک  یم  بیقعت  ار  عوضوم  دراد  یمالـسا  خـیرات  لیلحت  رد  هک 

جراوخ نیگنن  تارهاظت 

یبرع گنهرف  رد.دور  یم  راک  هب  دایز  خیراتو  مالک  ملع  رد  هک  تسا  یلوادتم  ياه  هژاو  زا  جراوخ  هژاو 
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ار نآو  دـنروشب  تقو  تلود  رب  هک  دـنیوگ  یم  ار  یهورگ  جراوخو  دوش  یم  لامعتـسا  اـهتموکح  رب  نایـشروش  دروـم  رد  هژاو  نیا 
ندش هتفریذپ  ببس  هب  هک  دنمان  یمار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نازابرس  زا  یتیلقا  خیراتو ، مالک  ياملع  حالطـصا  رد  یلو  دننادن ، ینوناق 

« ِهّلل ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ   » هلمج ار  دوخ  راعشو  دندرک  ادج  ( مالـسلا هیلع   ) ماما زا  ار  دوخ  باسح  صاعورمعو  یـسوموبا  ّتیمکح  هلئـسم 
.دنمان یم  هِمّکُحم »  » لحنو للم  ملع  رد  ار  نانآ  راعش  نیمه  تهج  هبو  دنام  یقاب  نانآ  نایم  رد  تباث  روط  هب  راعش  نیاو  دنداد  رارق 
هجیتن راظتنا  ردو  ددرگزاب  هفوک  هبو  دیوگ  كرت  ار  نیّفص  نادیم  هک  دید  تحلصم  میکحت  نامیپ  نتسب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

.دش هجاوم  دوخ  هاپس  رد  يا  هنادرمناوجان  باعشنا  اب  هفوک ، هب  دورو  ماگنه  هب  ترضح ، نآ.دنیشنب  صاعورمعو  یـسوموبا  يرواد 
رفن رازه  هدزاود  هب  نانآ  دادعت  هک  ینایهاپس  هک  دندرک  هدهاشم  شزابناج  نارایو  وا 

هحفص 694 -------------------------- 

يا هدکهد  هناور  هفوک ، هب  دورو  ياج  هب  تیمکح ، نتفریذـپ  هب  ضارتعا  ناونع  هبو  دـندرک  يراددوخ  هفوک  هب  دورو  زا  دیـسر  یم 
خر هبو  هدرک  نامثع  نهاریپ  ار  نآ  جراوخ  هک  یتیمکح  .دندیزگ  ینکس  هلیخن »  » هاگودرا رد  رگید  یخربو  دندش  ءارورح »  » مان هب 

تحت نآ  بیوصت  يارب  ار  ماما  اهنآرق » ندرک  هزین  رب   » زور رد  دوخ  نانآ  هک  دوب  یعوضوم  نامه  دندیشک ، یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما
هدیقع زا  یـشارتلاکشا ، هیحورو  يرکف  جاجوعا  ببـس  هب  یکدنا ، زا  سپ  یلو  دندرک ، لتق  هب  دیدهت  ار  وا  یتحو  دـنداد  رارق  راشف 

دنتساوخ ( مالسلا هیلع   ) ماما زا  دندرک و  هبوت  دوخو  دنتسناد  نید  زا  جورخو  كرش  هکلبو  فالخو  هانگ  هیام  ار  نآو  دنتشگرب  دوخ 
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همادا ار  هیواعم  اب  گنجو  دنک  یـشکرکشل  ًاددـجم  تیمکح  هجیتن  مالعا  زا  شیپو  دـنک  هبوت  نآ  زا  رارقا و  دوخ  هانگ  هب  زین  وا  هک 
هدـیدان تسا  هتـسب  هک  ار  ینامیپو  دوش  اریذـپ  ار  یعورـشمان  راکو  ددرگب  هانگ  درِگ  هک  دوبن  يدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـّما  .دـهد 

، جوجل جراوخ  یلو  .درک  زاغآ  ار  يداع  یگدـنز  هفوک  هب  دورو  زا  سپو  داهنن  یعقو  نانآ  باعـشنا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دریگب 
یصوصخ ياهتاقالم  ماجنا  _ 1 زا : دندوب  ترابع  ًاضعب  هک  دندز  یم  یفلتخم  ياهراک  هب  تسد  ، دوخ موش  دصاقم  هب  ندیـسر  يارب 
ياهراعش ندادرس  .تعامج 3 _ زامن  رد  روضح  زا  یچیپرس  .دنزاس 2 _ راداو  نامیپ  ضقن  هب  ار  وا  دنناوتب  ات  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب 
.دنرامشب مرتحم  ار  نیّفـص  نامیپ  هک  یناسک  هیلکو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریفکت  _ 4 مالسلا .) هیلع  ) یلعدض رب  دجـسم  رد  هدننزو  دنت 

هک ییاهراک  ًالباقتم ، مالسلا .) هیلع   ) ماما تموکح  اب  ییور  ردور  هناّحلسم و  مایق  .قارع 6 _ رد  ینماان  داجیاو  اهتیصخش  رورت  _ 5
رد دوخ  عـضوم  ندرک  نشور  _ 1 دوش : یم  هصالخ  ریز  روما  رد  داد  ماـجنا  جراوخ  هنتف  ندرک  شوماـخ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما

زا وا  هکنیاو  تیمکح  هلئسم  هب  تبسن  نیّفص 

هحفص 695 -------------------------- 

اهداریا همه  هب  ییوگخـساپ  .تخاـسن 2 _ راداو  نآ  ياـضما  هب  ار  وا  يزیچ  راـشفو  ربـج  زجو  درک  تفلاـخم  نآ  اـب  تسخن  هـظحل 
نـشورو تیاده  يارب  سابع  نبا  دننام  یـصاخشا  مازعا  .دوخ 3 _ راوتـساو  نیتم  ياهینارنخـسو  اهوگو  تفگ  رد  نانآ  تالاکـشاو 

اب دننکن ، رییغت  رظنو  رکف  رظن  زا  دـنچره  دـنزاس ، هشیپ  توکـس  رگا  هک  نانآ  مومع  هب  دـیونو  هدـعو  نداد  .نانآ 4 _ ناـهذا  ندرک 
، ور نیازا  .تشاد  دنهاوخن  یتوافت  ناناملسم  رگید 
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باـّبخ هّللا  دـبع  نوخ  هک  راـکتیانج  جراوخ  بیقعت  .درکن 5 _ عـطق  ار  ناـنآ  يّرمتـسمو  تخادرپ  یم  لاـملا  تیب  زا  ار  ناـنآ  مهس 
رد ار  ام  ياهثحب  عومجم  روحم  نیوانع  نیا  .داسف  هشیر  عطقو  نانآ  هناّحلـسم  مایق  اب  هلباـقم  .دندوب 6 _ هتخیر  ار  وا  رادراب  رـسمهو 

تابساحم ساسا  رب  امو  تسا  هدرک  طبـض  ار  اهنایرج  نیا  عوقو  تقو  قیقد  روط  هب  خیرات  هناتخبـشوخ.دهد  یم  لیکـشت  شخب  نیا 
یصوصخ ياهتاقالم  .میروآ 1 _ یم  ار  اهنایرج  همه  یعیبط ،

نانآ نایم  يدنت  يوگتفگو  دندیسر  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  صوقرحو  یئاط  هعرز  ياهمان  هب  جراوخ  نارـس  زا  رفن  ود  يزور 
َمْکُح ال  :» میوگ یم  زین  نم  مالـسلا :) هیلع   ) ماما ِهّلل .» ّالِإ  َمْکُح  ال  :» صوقرحو هعرز  .میزادرپ  یم  نآ  لقن  هب  هک  تفرگ  ماجنا  ماـماو 

هبو مینک  دربن  وا  اب  ات  هد ، لیـسگ  هیواعم  اـب  دربن  هب  ار  اـمو  درگ  زاـب  میکحت  هلئـسمزاو  نک  هبوت  دوخ  ياـطخ  زا  صوقرح : ِهّلل .» ّـالِإ 
.مییآ لیان  دوخ  راگدرورپ  ياقل 

هحفص 696 -------------------------- 

نونکا .دیدرک  لیمحت  نم  رب  امش  ار  میکحتو  دیدیروش  نم  رب  نیّفص  رد  امش  یلو  متـساوخ  یم  ار  راک  نیا  نم  مالـسلا :) هیلع  ) ماما
اذِإ ِهّللاِدْهَِعب  اُوفْوُأَو  :) دیامرف یم  ادخو  میا  هداد  نانآ  هب  قیثاومو  میا  هتفریذـپ  ار  یطورـشو  هدرک  اضما  ار  ینامیپ  نانآودوخ  نایم  ام 

یهانگ نیا  صوقرح : (. 91: لحن ( ) َنُولَعْفَت ام  ُمَلَعَی  َهّللا  َّنِإ  ًالیِفَک  ْمُْکیَلَع  هّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  اهِدیِکَوت َو  َدَْعب  َناْمیَألا  اوُضُْقنَت  ُْمتْدَهاع َو ال 
أشنمو  ) دوب ریبدت  رد  فعـضو  يأر  رد  یناوتان  هکلب  دوبن ، هانگ  راک  نیا  (: مالـسلا هیلع  ) ماما .ینک  هبوت  نآ  زا  تسا  هتـسیاش  هک  دوب 

.متشادزاب نآ  زاو  مدرک  عّلطم  راک  نیا  زا  ار  امش  ًالبق  نمو  دیدوب ) امش  دوخ  نآ 
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رب هرهچ  اب  ) ماما منک ! یم  دربن  ادخ  ياضر  يارب  وت  اب  ینکن  كرت  ( 1) ادخ باتک  رد  ار  نادرم  تیمکاح  رگا  دنگوس  ادخ  هب  هعرز :
نینچ منک  یم  وزرآ  هعرز : .دزویم  تندب  رب  دابو  منیب  یم  هتـشک  ار  وت  يدوز  نیمه  هب  یتسه ! يدرم  دب  هچ  تخبدـب ، يا  (: هتخورفا
دینک یم  دربن  نآ  يارب  هک  ییایند  نیا  رد  .زیهرپب  ادخ  باذع  زا  .تسا  هدوبر  ار  نت  ود  امش  لقع  ناطیـش  (: مالـسلا هیلع  ) ماما .دشاب 

هب ضارتعا  _ 2 ( 2) .دنتفگ كرت  ِهّلل » ّالِإ  َمْکُح  «ال  راعش نداد  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما رضحم  رفن  ود  ره  عقوم  نیا  رد  .تسین  يدوس 
تعامج زا  ضارعا  اب  تموکح 

دوب رگید  يا  هنوگ  هب  مالـسا  زاغآ  رد  عضو  یلو  تسین ، هانگ  نآ  زا  فّلختو  تسا  یبابحتـسا  فیلکت  کی  تعامج  اب  زاـمن  هماـقا 
هناشن یلاوتم  روط  هب  نآ  رد  تکرش  مدعو 

--------------------------

.تسا حیحص  هّللا » نید   » ًارهاظ یلو  دراد ، هّللا » باتک  » يربط خیرات  نتم   . 1

ص 53. ج4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 697 -------------------------- 

هک تسا  هدـش  تعاـمج  اـب  زاـمن  هماـقا  رب  دـیکأت  یمالـسا  تاـیاور  رد  تهج ، نیا  زا  .دوب  ییور  ودو  قاـفنو  تموکح  هب  ضارتعا 
ماگنه هبو  دنتشاد  یم  راهظا  ار  دوخ  تفلاخم  زامن ، رد  تکرش  مدعو  دجـسم  رد  روضح  اب  جراوخ  ( 1) .تسین اهنآ  لقن  لاجمًالعف 

هب جراوخ ، نارـس  زا  ءاّوک ، نبا  .دوب  هداتـسیا  زامن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يزور  .دـنتخادرپ  یم  دـنت  ياهراعـش  نداد  هب  زاـمن  هماـقا 
َنِم َّنَنوُکََتل  َُکلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیذـّلا  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  َیِحوُأ  ْدََـقلَو  : ) درک توـالت  ار  هیآ  نیا  ضارتعا  ناونع 

لمع يزرو  كرش  رگا  هک  میدرک  یحو  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  هبو  وت  هب  (. 65: رمز ( ) َنیرِساْخلا
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اوُعِمَتْساَف ُنارُْقلا  َءُِرق  اذِإ  َو   ) هک نآرق  مکح  هبو  تناتم  لامک  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .ییآ  یم  رامش  هب  ناراکنایز  زاو  دوش  یم  هابت  وت 
وا یلو  .داد  همادا  دوخ  زامن  هب  سپـسو  درک  مامت  ار  هیآ  ءاّوک  نبا  ات  درک  توکـس  ( 204: فارعا ( ) 2 () َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َُهل َو 

هلصوحو ربص  لامک  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماماو درک  رارکتار  لمع  نیا  راب  دنچ  ءاّوک  نبا  .درک  توکـس  زین  ماماو  دناوخ  ار  هیآ  ًاددجم 
مهو دیسرن  وا  زامن  هب  یبیسآ  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ ، خساپ  وا  هب  ریز  هیآ  توالت  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما ماجنارس  .دیزگرب  ار  توکس 
زاـس دوخ  هشیپ  ار  ربـص  ( 60: مور (. ) َنُونِمُْؤی ـال  َنیذـّلا  َکَّنَّفِخَتْـسَی  ـال  ٌّقَـح َو  ِهّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَـف  : ) درک بوـکنمو  تکاـس  ار  وا 

زا سپ  نمؤم  نیتسخن  تحاقو ، لامک  اب  هدـش ، دای  هیآ  توـالت  اـب  ءاّوک  نبا  ( 3) .دزاسن نیگمـشخ  ار  وت  نمؤم  ریغ  دارفا  ياهراکو 
هداد رارق  کیرش  مکح  هلئسم  رد  ار  ادخ  ریغ  اریز  درک  یم  دادملق  كرشم  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

--------------------------

ص 370. باب 1 ، تعامج ، زامن  باوبا  ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  هب : دوش  عوجر   . 1

.دیریگ رارق  یهلا  تمحر  دروم  دیاش  دیشاب  مارآو  دیهد  ارف  شوگ  نآ  هب  دش  توالت  نآرق  عقوم  ره   . 2

ص 269. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرشو  ص 54  ج4 ، يربط ، خیرات   . 3

هحفص 698 -------------------------- 

« ِهّلل ّالِإ  َمْکُح  ال   » راعش نداد  رس  .تشاد 3 _ میهاوخ  يا  هدرتسگ  ثحب  یهلا  تیمکاح  هلئسم  هراب  رد  ًادعب  ام  .دوب 

ّالِإ َمْکُح  «ال  راعش نآ  نوریبو  دجـسم  رد  ًارارک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  اب  تفلاخم  زارباو  دوخ  تیدوجوم  مالعا  يارب  جراوخ 
ار « ِهّلل
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َّقَْحلا ُّصُقَی  ِهِّلل  ّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِا  :) فلا تسا : هدش  دراو  لیذ  دراوم  رد  هلمج  زاو  تسا  نآرق  زا  ذّختم  هدش  دای  راعـشو  .دـنداد  یم  رس 
ُمْکُْحلا َو ُهل  الأ  : ) .تساهرواد ب نیرتهب  واو  دهد  یم  روتـسد  قح  هب  تسادـخ ، صوصخم  مکح  ( 57: ماعنا ( ) َنیلِصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو 

ّالأ َرَمَأ  هِّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِا  :) .تسا ج بِساـُحم  نیرتعیرـس  واو  تسوا  يارب  مـکح  هـک  شاـب  هاـگآ  (. 62: ماعنا ( ) َنِیبِساْحلا ُعَرْـسَأ  َوُه 
ِْهیَلَع ُْتلَّکََوت َو  ِْهیَلَع  هِّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِا  :) .دـیتسرپن د ار  وا  زج  هک  هداد  ناـمرف  تسادـخ ; نآ  زا  مکح  (. 40: فسوی ( ) ُهاّیِإ ّالِإ  ُاوُُدبْعَت 

َُهل _: ) .دـننک ه یم  لّکوت  وا  رب  زین  نالّکوتمو  ما  هدرک  لّـکوت  وا  رب  تسادـخ ; صوصخم  مکح  (. 67: فسوی () َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَّتَْیلَف 
هبو تسوا  ِنآ  زا  مکحو  وا  هب  طوبرم  ترخآو  ایند  رد  شیاتس  (. 70: صصق () َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإَو  ُمْکُْحلا  َُهلو  ِهَرخآلاَو  یلوُألا  ِیف  ُدْمَْحلا 

نامیا وا  هب  دنهد  رارق  کیرش  وا  يارب  رگا  (. 12: رفاغ ( ) رِیبَْکلا ِّیلَْعلا  ِهِّلل  ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب  ْكَرُْشی  ْنِإ  َو  : ) .دیدرگ ز یمزاب  وا  يوس 
هدـش هتـسناد  ادـخ  ِنآ  زا  مکُح »  » تایآ نیا  رد  هک  تسین  یکـش  .تسا  هبترم  دـنلبو  گرزب  يادـخ  ِنآ  زا  مکح  سپ  دـیروآ ; یم 

نآ باستناو  تسا 

هحفص 699 -------------------------- 

: میداد تّوبنو  مکُحو  باتک  لیئارـسا  ینب  هب  هک  هدـش  روآ  دای  رگید  يا  هیآ  رد  اّما  .تفر  دـهاوخ  رامـش  هب  كرـش  هیاـم  وا  ریغ  هب 
.دنک مکح  قح  هب  هک  دنک  یم  رومأم  ار  ربمایپ  ادخ  رگید  دروم  رد  (. 16: هیثاج ( ) َهَُّوبُّنلاَو َمْکُْحلا  َباتِْکلا َو  َلیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََقلَو  )
يوه زاو  نک  يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هک  هچنآ  هب  نانآ  نایم  رد  ( 48 هدئام : (.) ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  ُهّللا َو ال  َلَزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  )

.نکم يوریپ  نانآ  سوهو 
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ِِعبَّتَت ِّقَْحلِاب َو ال  ِساـّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف  : ) دـنک يرواد  قح  هب  مدرم  ناـیم  رد  هک  دـهد  یم  روتـسد  دوواد  ترـضح  هب  رگید  ياـج  ردو 
زیواتسد ار  تایآ  رهاظ  هک  دوب  هدش  نادانو  لهاج  تشم  کی  راچد  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا  روآ  درد  رایـسب  ص:26 ) (.) يوَْهلا

هب یلو  ، دـندوب نآ  تایآ  ناظفاحو  نآرق  ناـیراق  جراوخ  هورگ  .دـنتخادرپ  یم  هعماـج  ندرک  هارمگو  اوغا  هبو  دـنداد  یم  رارق  دوخ 
«. دش یمن  دراو  نانآ  هشیدـنا  طیحم  ردو  تفر  یمن  رتارف  نانآ  ياه  هنیـسو  ولگ  زا  نآرق  ( » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هتفگ 

دافم هب  ار  نانآ  ات  دنـسرب  وا  ياه  هدرورپ  تسد  ای  نآرق  یعقاو  رّـسفمو  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رـضحم  هب  هک  دـندوبن  رکف  نیا  رد  نانآ 
ای یناعم  ياراد  مکح  تشذگ ، هکنانچ  اریز ، .تسادخ  ِنآ  زا  ینعم  مادک  هب  مکح  هک  دننامهفب  نانآ  هبو  دـننک  يربهر  یهلا  تایآ 
_2 (. 67: فسوی ) ادـخ هدارا  ذوفنو  شنیرفآ  ناهج  ریبدـت  _ 1 میوش : یم  روآ  داـی  لاـمجا  روط  هب  هک  تسا  يدراوـم  حالطـصا  هب 

تواضق _ 4 (. 40: فسوی ) لیـصا ّقـح  کـی  تروـص  هب  ناـنآ  رب  هطلـسو  مدرم  رب  تیمکاـح  _ 3 (. 57: ماعنا ) يراذگنوناقو عیرشت 
(. 49: هدئام ) یهلا لوصا  قبط  مدرم  تاعزانم  رد  يروادو 

هحفص 700 -------------------------- 

، ای میهافم  دوخ  يارب  مکح  دش  هتسناد  هک  نونکا  (. 16: هیثاج  ) یهلا راد  تناما  ناونع  هب  مدرم  يرادمامزو  یتسرپرسو  تماعز  _ 5
اب نیّفـص  رد  ار  نیمَکح  هب  هعجارمو  درک  دانتـسا  هیآ  کی  ِرهاظ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دراد ، ینوگانوگ  دراوم  رتحیحـص ، تراـبع  هب 

تقفاومو درک  یسررب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما لمع  سپـسو  تسادخ  ِنآ  زا  طقف  مکح  مادک  دید  دیاب  تسخن  تسناد ؟ فلاخم  نآ 
ربص هک  تسا  يرما  نیاو  دیجنس  نآرق  اب  ار  نآ  تفلاخمو 
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هلـصوحو ربص  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اضق  زا  .ددرگ  یمن  موهفم  لاـجنجو  راعـش  اـب  زگرهو  دراد  مزـال  هشیدـناو  ریبدـتو  هلـصوحو 
حالـس علخ  تهج  نیا  زا  ار  ناشیاو  تخاس  یم  انـشآ  تایآ  فادـها  هب  ار  نانآ  دوخ ، تاجاجتحا  زا  یخرب  رد  شیوخ ، صوصخم 

.دـنا هدوب  ناوتانو  زجاع  نآ  ياوادـم  زا  ناهج  ناحلـصمو  ناربمایپ  ماـمت  هک  تسا  یناـمرد  یب  درد  داـنعو  تجاـجل  یلو  درک ، یم 
نیا یگماکدوخو  تجاجل  ات  میزادرپ  یم  جراوخ  هدننزو  دنت  ياهدروخرب  زا  یخرب  لقن  هب  هدش ، دای  تایآ  دافم  لیلحت  زا  شیپ  ، ام

( مالسلا هیلع  ) ماما يراوگرزبو  یشنم  دازآ  .ددرگ  نشور  یبوخ  هب  هورگ 

یلو درک ، یم  بدا  دـندناوخ ، یم  رفاکو  كرـشم  ار  روشک  سیئر  هک  ار ، روسج  نابدا  یب  نیا  دوب  يا  هطلـسو  تردـق  بحاص  ره 
هیلع  ) ماما يزور  .دش  یم  وربور  نانآ  اب  ردـص ، هعـسو  تحامـس  لامک  اب  نارگ ، هطلـس  بلغا  شور  فالخ  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

ّالِإ َمْکُح  ال  :» دز دایرف  دجسم  هشوگ  زا  جراوخ  زا  رفن  کی  ناهگان  .داد  یم  دنپ  ار  مدرمو  دوب  هتفرگ  رارق  هباطخ  یسرک  رب  مالـسلا )
.دندادرس ار  راعش  نامهو  دنتساخرب  یهورگ  دعبو  درک  رارکت  ار  راعش  نامهو  تساخرب  يرگید  درف  دش  مامت  وا  راعش  یتقو  «. ِهّلل

هحفص 701 -------------------------- 

ْمَُکل َّنِإ  امَأ  :» دومرف سپس  .دننک  یم  لابند  ار  یلطاب  نانآ  اّما  قح ، رهاظ  هب  تسا  ینخس  دومرف : نانآ  هب  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
هک تسین  نآ  زا  عنام  امش  ياهیبدا  یبو  اهتراسجو  ) دیرادروخرب قح  هس  زا  دیتسه  ام  اب  هک  یتقو  ات  ینعی : انوُُمتْحَبْـصاَف » ًاثالَث  انَْدنِع 

يریگولج ادخ  دجاسم  هب  امش  دورو  زا  ُهَمْـسا :» اَهِیف  اوُرُکْذَت  ْنَأ  ِهّللا  َدِجاسَم  ْمُکُعَنْمَن  ال  _ » 1 میزاس .) مورحم  قوقح  نیا  زا  ار  امش 
یمن
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مینک یمن  مورحم  لاملا  تیب  زا  ار  امـش  انیِدـْیَأ :» َعَم  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَماد  ام  ِءْیَْفلا  َنِم  ْمُکُعَنْمَن  ـال  _ » .دـیرازگب 2 زامن  اجنآ  رد  ات  مینک 
دربن امش  اب  دیا  هدرکن  گنج  هب  زاغآ  ات  انوُؤَْدبَت :» یّتَح  ْمُُکِلتاُقنال  _ » 3 دیا .) هتسویپن  نمشد  هبو  ) دیتسه ام  تبحاصم  رد  هک  یمادام 

هب ار  مدرم  هجوتو  داد  راعش  جراوخ  زا  رفن  کی  هک  دوب  ینارنخس  لوغشم  دجسم  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما رگید  يزور  ( 1) .مینک یمن 
قح ریغ  ینعم  نآ  زا  یلو  تسا  قح  ینخس  ینعی  ُلِطاْبلا .» اَِهب  ُداُری  ّقَح  ُهَِملَک  ُرَبْکَا ، ُهّللا  :» دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  بلج  دوخ 

میئوگ یم  خساپ  دنیوگب  نخـس  رگاو  مینک  یم  هلماعم  نارگید  نوچمه  نانآ  اب  دننک  توکـس  رگا  : دوزفا سپـس  .تسا  هدـش  دـصق 
دمح زا  سپو  تساخرب  یبراحم  مصاع  نب  دیزی  مان  هب  جراوخ  زا  رگید  رفن  کی  هاگ  نآ  .میگنج  یم  ناشیا  اب  دـننک  شروش  رگاو 

هک تسا  یّتلذو  ادـخ  رما  رد  هعدـخ  يراـک  نینچ  کـی  .ادـخ  نییآ  رد  ّتلذ  شریذـپ  زا  مرب  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تفگ : ادـخ  ياـنثو 
ردو درک  توکـس  وا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما ... ؟ یناسرت یم  لتق  هب  ار  ام  یلع ، .دزاس  یم  راچد  یهلا  مشخ  هب  ار  نآ  بحاص 

(2) .تسشن هدنیآ  ثداوح  راظتنا 

--------------------------

ص 53. ج4 ، يربط ، خیرات   . 1

ص 53. ج4 ، يربط ، خیرات   . 2

هحفص 702 -------------------------- 

( مالسلا هیلع  ) ماما هنارگتیاده  ياهشالت 

.تخاس رتراوشدو  رتگنتار  هصرع  تفر ، یم  رامـش  هب  وا  راوتـساو  مکحم  يوزاب  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) ماـما شترا  زا  یـشخب  شروش 
فّقوتم ار  گنج  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نیا  اجنآ  رد  نایشروش  هتساوخو  نیّفـصرد  راب  کی  : تفرگ تروص  رابود  شروش  نیا 

هب هنرگو  دریذپب  ار  نیمکح  يروادو  دزاس 
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سکع هب  ًالماک  يا  هتـساوخ  راب  نیا  هک  هورگ  نامه  فرط  زا  ّتیمکح  شریذـپو  نامیپ  ياضما  زا  سپ  رگید  راـب  دـسر ; یم  لـتق 
هیلع  ) ماما يزوریپ  دـنچره  تسخن ، هتـساوخ  .دـندوب  نیـشیپ  قاثیم  نتفرگ  هدـیدانو  دـهع  ضقن  ناهاوخو  دنتـشاد  تسخن  هتـساوخ 

هدامآ هکلب  دندوبن  دربن  هب  رضاح  اهنت  هن  ماما  حول  هداس  نایهاپـس  هک  طیارـش  نآ  رد  حلـص  هب  نداد  نت  یلو  درب ، نیب  زا  ار  مالـسلا )
ماما دوخ  ریبعت  هبو  تفر  یمن  رامـش  هب  یلقع  تاررقمو  لوصا  فالخربو  عورـشمان  يراک  دننک  رورت  ار  ترـضح  نآ  یتح  دـندوب 

زا هک  دوب  راک  ماجنا  رد  فعـضو  ریبدـت  رد  یناوتان  کی  نارای  راـشف  ببـس  هب  نیمکح  يرواد  شریذـپ   » جراوخ نارـس  هب  باـطخ 
قیثاوم ظفح  رب  ار  ناـگمه  هک  دوب  نآرق  حیرـص  فـالخ  رب  تسرد  مّود  هتـساوخ  هک  یلاـح  رد  ( 1 «.) دـش لیمحت  وا  رب  نانآ  هیحان 

ناگدروخ بیرف  تیادـهو  داشراو  يراوتـساو  تابث  زج  يا  هراـچ  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما تروص ، نیا  رد  .دـنک  یم  توعد  اـهنامیپو 
ّرثؤم هبرح  نیا  نوچ  یلو  درک ، تردابم  هنارگتیاده  ياهشالت  هب  تسخن  ور ، نیا  زا  .تشادن  نانآ  عمج  قیرفت  رد  شـشوک  ًانایحاو 

رد هک  دوخ ، دنمـشنادو  لضاف  نارای  زا  نانآ  تیاده  يارب  هلمج  زا  تفرگ ، هرهب  رگید  ياه  هبرح  زا  طیارـش ، بسانت  هب  دشن ، عقاو 
.داتسرف جراوخ  هاگودرا  هب  ار  نانآو  تفرگ  کمک  دنتشاد ، راهتشا  ّتنسو  باتک  زا  یهاگآ  هب  نیملسم  نایم 

--------------------------

ص 53. ج4 ، يربط ، خیرات  .ِلْعِفلا  یف  ٌفْعَض  ِيأَّرلا َو  یف  ٌزْجَع  ُهَّنِکل  ٌْبنَذ َو  َوُه  ام   . 1

هحفص 703 -------------------------- 

جراوخ اب  وا  جاجتحاو  ساّبع  نبا 

داد ماجنا  ییوگتفگ  نانآ  ابو  تفر  جراوخ  هاگودرا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما رما  هب  ساّبع  نبا 
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نت یتقو  یلو  دوب ، نانمؤم  ریما  وا  جراوخ : دیراد ؟ يداریا  هچ  نانمؤمریما  ربو  تسیچ  امش  نخس  سابع : نبا  دوش : یم  لقن  ًالیذ  هک 
نمؤم رب  زگره  : ساـّبع نبا  .میدرگزاـب  وا  يوس  هب  اـم  اـت  دـنک  هبوت  نآ  زا  فارتعا و  دوخ  رفک  هب  دـیاب  .دـش  رفاـک  داد  تیمکح  هب 
تسا نیا  وا  رفک  ّتلع  جراوخ : .دنک  رارقا  دوخ  رفک  هب  هدشن  کش  هب  هدولآ  یمالسا  لوصا  هب  نیقی ا و  هک  یمادام  تسین  هتـسیاش 

هلمج زا  تسا ، هدرک  دای  ار  نآ  يدراوم  رد  ادخ  هک  تسا  ینآرق  هلئـسم  کی  تیمکح  شریذپ  سابع : نبا  .داد  تیمکح  هب  نت  هک 
راکش نامیا  اب  دارفا  يا  (. ) 95: هدئام ( ) ْمُْکنِم لْدَـع  اوَذ  ِِهب  مُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  : ) دـیامرف یم 
هراّفک دهدب ، نایاپراهچ  زا  نآ  لداعم  يا  هراّفک  دیاب  دناسر  لتق  هب  ار  نآ  ًادمع  امـشزا  سکرهو  دیناسرن ) لتق  هب  مارِحا  لاح  رد  ار 

یگدـیچیپ زا  هک  مارحا  لاح  رد  راکـش  هلئـسم  رد  دـنوادخ  هاگره  .دـنک  قیدـصت  ار  نآ  ندوب  لداعم  امـش  زا  لداع  رفن  ود  هک  يا 
میکحت نیا  دروآ ، شیپ  یلکشم  ناناملسم  يارب  هک  هاگ  نآ  تماما ، هلئـسم  رد  ارچ  دهد ، نامرف  میکحت  هب  تسا  رادروخرب  يرتمک 

ماـما دوخ  تیعقوم  زا  رتـالاب  رواد  تیعقوم  : ساـّبع نبا  .تسا  هتفریذـپن  وا  یلو  دـنا  هداد  يأر  وا  رظن  رب  نارواد  جراوخ : دـشابن ؟ اور 
هب دسر  هچ  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  وا  اب  تّما  دیاب  دریگ  شیپ  رد  فالخ  هار  ناناملسم  ماما  هاگره.تسین 

هحفص 704 -------------------------- 

نارفاـک نوچمه  دـندرک ، ساـسحا  ار  دوخ  تیموکحم  جراوخ  هک  ماـگنه  نیا  رد  .دـنک  مکح  قح  فـالخ  رب  هک  هاـگ  نآ  یـضاق 
، لدروک
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: تسا هتفگ  اهنآ  هراب  رد  ادخ  هک  یتسه  شیرق  هلیبق  نامه  زا  وت  دنتفگو : دـنتخادرپ  ساّبع  نبا  زا  داقتنا  هب  هدـش  دراو  جاجل  باب  زا 
هب ات  : ینعی ( 97: میرم ( ) ًاُّدل ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنتَو  : ) تسا هتفگ  زینو  .دنزوت  هنیک  یهورگ  شیرق  : ینعی (، 58: فرخز ( ) َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  )

یمن تموکح  اهنآ  رب  يرکف  دادبتـساو  یلدروکو  دـندوب  بلط  قح  يدارفا  نانآ  رگا  ( 1) .یهد میب  ار  زوت  هنیک  هورگ  نآرق  هلیـسو 
یم یعقاو  نمشد  اب  دربن  هبو  .دنتـسویپ  یم  ماما  هبو  دنداهن  یم  نیمز  هب  ار  حالـسو  دنتفریذپ  یم  ار  سابع  دنزرف  راوتـسا  قطنم  درک 

شیرق ناکرـشم  هب  طوبرم  هک  دـندرک  توالتار  یتایآ  ( مالـسلا هیلع   ) ماما يومع  رـسپ  خـساپ  رد  فسأت ، لامک  اـب  یلو  دـنتخادرپ ،
تاـفالتخا لـیبق  زا  زین ، کـچوک  ياـهعازن  رد  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یبـلطم  مَـکَح  هـب  هـعجارم  .ناـنآ  زا  ناـمیا  اـب  دارفا  هـن  تـسا 

َقاقِـش ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  : ) دیامرف یم  هکنانچ  تسا ; هدـناوخ  وکین  نیفرط  ّتین  نسح  تروص  رد  ار  نآ  هجیتنو  هدرک  زیوجت  یگداوناخ ،
زا رگا  (. 35 ءاسن : ( ) ًاریبَخ ًامِیلَع  َناک  َهّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب  ُهّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْـصِإ  اَدـیُری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًاـمَکَح  اُوثَْعباَـف  اـمِِهْنَیب 
نآ ادخ  دنـشاب  حالـصا  ناهاوخ  رگا  دـیزیگنارب ; نز  هداوناخ  زا  رگید  يروادو  درم  هداوناخ  زا  يرواد  دـیراد  میب  نیجوز  فالتخا 

يدربن زا  سپ  تّما  فالتخا  تفگ  ناوت  یمن  زگره  .تسا  هاـگآو  اـناد  ادـخ  هک  دـنادرگ ، یم  ّقفوم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  ار  ود 
وترپ رد  نیفرط  زا  رفن  ود  يرواد  ناهاوخ  تّما  رگاو  تسا  رهوشو  نز  فالتخا  زا  رتمک  هام ، هس  ّیط  رد  هدنبوک 

--------------------------

(ص 582، دّربم لماک  زا  لقن  ص 273 ، ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1
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(. اپورا عبط 

هحفص 705 -------------------------- 

هلئـسم هئطخت  تاـیآ ، نیا  هب  هجوت  اـب  ( 1) .دـننک هبوت  دـیابو  دـنا  هدـیزرو  رفکو  هداد  ماجنا  فالخ  رب  يراک  دـندش  تنـسو  باتک 
رصحنم سابع  نبا  جاجتحا  مّلسم  روط  هب  .تشادن  يرگید  تلع  ّتینانا  دادبتسا  زارباو  دانعو  تجاجل  زج  جراوخ ، هیحان  زا  نیمکح 

هرظانم رد  يو  هکنیا  هاوگ  هب  تسا ، هدـش  ثوعبم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فرط  زا  نانآ  ییامنهار  يارب  زین  رگید  رابو  دوبن  راب  کـی  هب 
اب هک  تسا  هداد  روتـسد  يو  هب  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یلاح  رد  هدرک ، جاـجتحا  نآرق  تاـیآ  هب  روکذـم 

تـسا فلتخم  تاهیجوتو  تالامتحا  لّمحتم  نآرق  تایآ  اریز  دـنک ، هرظانم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّتنـس »  » هب جراوخ 
، ِنآرُْقلِاب ْمُهْمِـصاُخت  ال  : » دیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  نانچ  دشاب ; دیفم  نانآ  لاح  هب  هک  دنریگب  ار  یلامتحا  جراوخ  تسا  نکممو 

نآرق تایآ  هب  جراوخ  اـب  ( 2 «.) ًاصیِحَم اْهنَع  اوُدِـجَی  َْنل  ْمُهَّنِإَف  ِهَّنُّسلِاب  ْمُهْجِجاح  ْنِکل  َنُولوُقَی َو  ُلوُقَت َو  هوُجُو  وُذ  ٌلاّـمَح  َنارُْقلا  َّنِإَـف 
ییاج هب  راکو  ) دـنیوگ یم  زین  نانآو  ییوگ  یم  وت  تروص  نیا  ردو  دراد  يداـیز  تـالامتحا  ناوت  نآرق  تاـیآ  اریز  نکم ، هرظاـنم 

هاگودرا هب  ًاصخش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .تشاد  دنهاوخن  شریذپ  زج  يا  هراچ  هک  نک  لالدتـسا  ناشیا  رب  ّتنـس  اب  یلو  دسر .) یمن 
دور یم  جراوخ 

سابع نباو  رـضنلا  نب  دایز  يدبع ، ناحوص  نب  هعـصعص  دـننام  یـصاخشا  مازعا  قیرط  زا  نانآ  تیادـه  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما یتقو 
هکنیاو نیمکح  شریذپ  ياه  هزیگناو  تامّدقم  حیرـشت  اب  دیاش  ات  دوش  وربور  اهنآ  اب  ًاصخـش  دوخ  هک  تفرگ  میمـصت  دش ، سویأم 

ار نانآ  زا  یهورگ  ای  همه  دناوتب  دندش ، راک  نیا  ثعاب  دوخ  نانآ 
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زا کی  مادک  یپ  رد  رگشروش  هورگ  هک  دیسرپ  هعصعص  زا  تکرح  ماگنه  هب  ماما  .دراد  زاب  شروش  زا 

--------------------------

.دمآ دهاوخ  مالسلا ) هیلع   ) ماما دوخ  تاجاجتحا  رد  نیجوز  فالتخا  هب  طوبرم  هیآ  هب  لالدتسا   . 1

همان 77. هغالبلا ، جهن   . 2

هحفص 706 -------------------------- 

هاگودرا نایم  زاو  دـش  راوس  دوخ  بَکرم  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ور ، نیا  زا  (. 1) یبحرا سیق  نب  دیزی  تفگ : .دنتـسه  جراوخ  نارس 
ار دوخ  نخـس  جراوخ  هب  ورو  درک  هیکت  دوخ  نامک  رب  سپـسودرازگ  زامن  تعکر  ودو  دـمآ  دورف  دـیزی  همیخ  ربارب  ردو  تشذـگ 
رد هورگ  ره  اب  ات  دیوش  میسقت  هناگادج  هورگ  ود  هب  دومرف : .ریخ  دنتفگ : ؟ دیدوب رـضاح  نیّفـص  رد  امـش  همه  ایآ  درک : زاغآ  نینچ 

ار ناتیاهلدو  دیهد  ارف  شوگ  منانخـس  هبو  دـینکم  همهمهو  دیـشاب  شوماخ  : » دومرف دـنلب  يادـص  اب  سپـس  .میوگب  نخـس  نآ  ّدـح 
، دـیوگب نخـس  نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  ، هاگ نآ  دـهد .» یهاوگ  دوخ  یهاگآ  قباطم  مدـیبلط  تداهـش  سکره  زا  .دـیزاس  نم  هجوتم 
رد دوش  زوریپ  نآ  رد  سکره  هک  تسا  یماـقم  نیا  ایادـخ  تفگو : تخاـس  هّجوتم  وا  هب  ار  ناـگمهو  درک  یبوبر  ماـقم  هب  یهجوت 

ماگنه هب  امـش  ایآ  .دش  دهاوخ  هارمگو  انیبان  رگید  يارـس  رد  ددرگ  موکحم  نآ  رد  سک  رهو  دش  دهاوخ  زوریپ  زین  زیخاتـسر  زور 
هتـشذگ ياهراکو  دنتـسه  ام  ناشیکمهو  ناردارب  نانآ  هک  دـیتفگن  هلیحو ، هعدـخ  تروص  هب  مه  نآ  اه ، هزین  رب  نآرق  ندرک  دـنلب 

؟ تخاس فرطرب  ار  نانآ  هودناو  تفریذپ  ار  نانآ  رظن  دیابو  دنا  هدروآ  هانپ  ادخ  باتک  هبو  دنا  هدـش  نامیـشپو  هدرک  خـسف  ار  دوخ 
نآ نوردو  نامیا  نآ  نورب  هک  تسا  يداهنشیپ  نیا  متفگ ): امش  خساپ  رد  نمو  )
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ار دوخ  هارو  دـینامب  دوخ  راک  رـس  رب  .تسا  ینامیـشپو  تمادـن  نآ  نایاپو  ریذـپلدو  تمحر  نآ  زاـغآ  تسا ; يزوت  هنیکو  ناودـع 
دوش تقفاوم  وا  اب  رگا  هک  دـینکم ، هجوت  يا  هدـننک  هرعن  چـیه  دایرف  هبو  دـیراشفب  نمـشد  اب  داـهج  ياربار  اهنادـندو  دـینکم  كرت 

دیکأت فالخ  رب  نانآ ) هتساوخ  ربارب  رد  میلست   ) راک نیا  ماجنارس  .دوش  یم  راوخ  ددرگ  راذگاو  دوخ  لاح  هب  رگاو  دنک  یم  هارمگ 
ماجنا نم 

--------------------------

.لئاو نب  رکب  نب  رکشی  هلیبق  زا  جراوخ  نارس  زا  یکی   . 1

هحفص 707 -------------------------- 

دنتفگ جراوخ  دیوگ : یم  مششو  یس  هبطخ  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ( 1) .دیداد نمشد  هب  یتصرف  نینچ  امـش  هک  میدیدو  تفرگ 
وتو میا  هدرک  هبوت  نآ  زاو  میا  هدـش  بکترم  یگرزب  هاـنگ  اـم  هک  درک  ناوت  یم  هچ  یلو  تساـجبو ، قح  همه  ییوگ  یم  هچنآ  هک 
شش عقوم  نیا  رد  ْبنَذ .» ِّلُک  ْنِم  َهّللا  ُرِفْغَتْسَأ  :» تفگ یّلک  روط  هب  دنک ، هراشا  یصاخ  هانگ  هب  هکنیا  نودب  ماما ، .ینک  هبوت  دیاب  زین 

یم رافغتـسا  نیا  ریـسفت  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  .دنتـسویپ  يو  هبو  دـندش  جراخ  ماـما ، راـصنا  ناونع  هب  جراوخ ، هاـگودرا  زا  رفن  رازه 
یم ار  نآ  ناربمایپ  ماـمت  هک  تفگ  یلمجم  نخـس  وا  .تسا  هدوب  ٌهَعْدُـخ » ُبرَْحلَا   » قیداـصم زاو  هیروت  عون  کـی  ماـما  هبوت  دـیوگ :

امن تسود  نمشد  ترارش  ( 2) .دشاب هدرک  رارقا  یهانگ  هب  ماما  هکنیا  نودب  دش ، یضار  نآ  هب  زین  نمشدو  دنیوگ 

لالـض ار  نآو  هتـشگزاب  تیمکح  شریذـپ  زا  ماما  هک  دـندرک  عیاش  مدرم  نایم  رد  هفوک ، هب  هاگودرا  زا  جراوخ  تشگزاـب  زا  سپ 
زا شیپ  هیواعم ، اب  دربن  يارب  ار  مدرم  هک  تسا  لیاسو  هّیهت  ددص  ردو  تسا  هتسناد  یهارمگو 
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زومرم ًالماک  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  وا  نتسویپ  هوحنو  یگدنز  هک  سیق ، نب  ثعـشا  نایم  نیا  رد  .دهد  تکرح  نیمکح ، يأر  مالعا 
دوخ نامیپ  زا  نانمؤمریما  دـنیوگ  یم  مدرم  : تفگو دـش  راـک  دراو  هیواـعم ، عفن  هب  نطاـب  رد  اـّما  هناتـسود ، يرهاـظ  رد  تسا ، هدوب 

.دناد یم  فالخ  ار  تّدم  ياضقنا  رب  راظتناو  تسا  هتشاگنا  یهارمگو  رفک  ار  تیمکح  هلئسمو  هتشگرب 

--------------------------

ص 280. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

.اجنامه نامه ،  . 2

هحفص 708 -------------------------- 

دـشیدنا یم  سکره  : تفگو تخادرپ  تقیقح  نایب  هب  راچان  هک  داد  رارق  روذـحم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانچنآ  ثعـشا  نانخس 
رب نانچ  تقیقح  نایب  .تسا  هدش  هارمگ  دوخ  درادنپ  یم  یهارمگ  ار  نآ  سک  رهو  هتفگ  غورد  ما  هتشگرب  میکحت  نامیپ  زا  نم  هک 

یبا نبا  .دنتـشگزاب  دوخ  هاگودرا  هب  ًاددـجمو  دـنتفگ  كرت  ار  دجـسم  هِّلل » ـالِإ  َمْکُح  ـال   » راعـش نداد  اـب  هک  دـمآ  نیگنـس  جراوخ 
نیا وا  رگا  هچ  تسا ، هدوب  ثعـشا  رـس  ریز  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  رد  لـلخ  عون  ره  هک  دوش  یم  روآ  داـی  اـجنیا  رد  دـیدحلا 

رد دـندوب  هدرک  تعانق  یّلک  رافغتـسا  نامه  هب  هک  جراوخو  تخاس  یمن  تقیقح  نایب  هب  روبجم  ار  ماـما  درک  یمن  حرطم  ار  هلئـسم 
ار تقیقح  يامیـسو  دردـب  ار  هیروت  هدرپ  ( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  دـش  ببـس  وا  یلو  .دنتفاتـش  یم  هیواعم  اب  دربن  يارب  ماـما  تمدـخ 

جراوخ تیاده  يارب  دّدجم  شالت  .دزاس  راکشآ 

یمّود هرظانم  هک  دور  یم  لامتحاو  دراد  قرف  ًالماک  نیـشیپ  هرظانم  اب  هک  دـنک  یم  لقن  ماما  يارب  يرگید  هرظانم  لـماک »  » رد دّربم 
هیلع ) ماما تسا : نینچ  نآ  هدرشفو  تسا  هداد  ماجنا  جراوخ  اب  ماما  هک  دشاب 
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يرواد نانآ  رگاو  تسا  هعدخو  هلیح  راک  نیا  هک  متفگ  نم  دندرک  دنلب  هزین  رب  ار  اهنآرق  هک  یماگنه  دیراد  رطاخ  هب  ایآ  مالسلا : )
رفن ود  نآ  ِتیمکح  هلئسم  هک  دیراد  غارس  ار  یسک  ایآو  دندیبلط ؟ یم  يرواد  نم  زاو  دندمآ  یم  نم  دزن  هب  دنتـساوخ  یم  ار  نآرق 
نیا هب  نم ، تهارک  لامک  اب  ارم ، امش  هک  دینک  یم  قیدصت  ایآ  ( : مالسلا هیلع  ) ماما .هن  : جراوخ درامـشب ؟ تشزو  دب  نم  هزادنا  هب  ار 

دهاوخ ذفان  یتروص  رد  نارواد  مکُح  هک  مدرک  طرـشو  متفگ  خـساپ  امـش  تساوخرد  هب  يراچان  يور  زا  نمو  دـیدرک  راداو  راک 
هدیزگرب هفیلخو  قح  رب  ماما  نمو  ) دنک یمن  زواجت  نم  زا  ادخ  مکح  هک  دیناد  یم  یگمهو  دننک ؟ يرواد  ادخ  مکح  هب  هک  دوب 

هحفص 709 -------------------------- 

یم رارقا  ام  یلو  يدرک ، مَکَح  ادخ  نید  رد  ار  رفن  ود  نآ  ام  رارصا  هب  هک  تسا  حیحـص  ءاّوک : نب  هّللا  دبع  متـسه .) راصناو  رجاهم 
هاـگ نآو  نک  هبوت  نآ  زا  رارقا و  دوخ  رفک  هب  اـم  لـثم  زین  وـتو  مینک  یم  هبوـت  نآ  زا  نوـنکاو  میدـش  رفاـک  لـمع  نیا  اـب  هک  مینک 

ود هب  هک  تسا  هداد  نامرف  نیجوز  فالتخا  رد  ادخ  هک  دیناد  یم  ایآ  ( : مالسلا هیلع  ) ماما .راد  لیسگ  هیواعم  اب  دربن  يارب  ار  ناگمه 
مارِحا لاح  رد  دیـص  لتق  هراّفک  نییعت  رد  زینو  اِهلْهَأ ؟ ) ْنِم  ًامَکَح  ِِهلْهَأ َو  ْنِم  ًاـمَکَح  اُوثَْعباَـف  :) هدومرف هک  اـجنآ  دوش ، هعجارم  رواد 

بقل وت  ءاّوک : نبا  ْمُْکنِم ؟ ) لْدَـع  اوَذ  ِِهب  ُمُکْحَی  :) هدومرف هک  اجنآ  دوش ، هعجارم  مَکَح  ناونع  هب  لداـع  ود  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد 
دوخ قیرط  نیدبو  يدرک  كاپ  دوخ  مساِرانک  زا  ار  نانمؤمریما 
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ربمایپ نایم  يا  همانحلـص  هک  هاگ  نآ  هّیبیدـح ، هوزغ  رد  .تسا  هوسا  ام  يارب  ربمایپ  ( : مالـسلا هیلع  ) ماما .يدومن  علخ  تموکح  زا  ار 
رگا : تفگو درک  ضارتعا  شیرق  هدنیامن  ورْمَع ،» ُْنب  ُْلیَهُس  ِهّللا َو  ُلوُسَر  ُدَّمَُحم  ُهَبَتَک  ٌباتِک  اذه  » دش هتـشون  تروص  نیا  هب  شیرقو 

، یلع : دومرف نم  هب  ربمایپو  .يرادرب  دوخ  مان  رانک  زا  ار  هّللا » لوسر   » بقل دیاب  .مدرک  یمن  تفلاخم  وت  اب  متـشاد  رارقا  وت  تلاسر  هب 
تسد اب  ربمایپ  هاگ  نآ  .منک  يراک  نینچ  دهد  یمن  هزاجا  مبلق  ادخ ، ربمایپ  يا  : متفگ.نک كاپ  نم  مسا  رانک  زا  ار  هّللا  لوسر  بقل 

هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما نانخـس  یتقو  .يوش  یم  راـچد  نم  تشونرـس  هب  زین  وت  تفگو : دز  نم  هب  يدـنخبلو  درک  كاـپ  ار  نآ  دوخ 
هطقن نآ  رد  هکنیا  ببس  هبو  دنتـشگزاب  ترـضح  نآ  يوس  هب  دندوب  هدش  عمج  ءارورح  رد  هک  یهورگ  زا  رفن  رازه  ود  دیـسر  رخآ 

(1) .دنا هدیمان  هّیرورح »  » ار نانآ  دندوب  هدمآ  درگ 

--------------------------

.274 _ 275 صص ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 45 ; دّربم ، لماک   . 1

هحفص 710 -------------------------- 

رگید يا  هرظانم 

دنناوتب نآ  فارطاو  هفوک  رد  دننزن  لاوما  تراغ  هب  تسدو  دنزیرن  ینوخ  ات  هک  دوب  نیا  جراوخ  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسایس 
هیلع ) ماما ور ، نیا  زا.دنهد  راعـش  وا  ّدض  ربو  دنک  رپ  ار  دجـسم  نانآ  راکنا  ياه  هرعن  زورو  بش  دـنچره  دـننک ، یگدـنز  يدازآ  هب 

رد هک  یناسک  همه  دـیاب  : دـنتفگ ؟ دـیهاوخ یم  هچ  : تفگ نانآ  هب  يو  .درک  ءارورح  هدـکهد  هناور  ار  ساّبع  نبا  رگید  راـب  مالـسلا )
هدرک زاو  مینامب  اجنآ  رد  بش  هسو  میورب  نیّفص  هب  یگمهو  دنوش  جراخ  هفوک  زا  دنا  هدرک  تقفاوم  میکحت  ابو  دنا  هدوب  نیّفص 
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اریز .تسادـیپ  ًالماک  تقامحو  تجاجل  راثآ  داهنـشیپ  نیا  رد  میوش ! ماـش  راپـسهر  هیواـعم  اـب  دربن  يارب  هاـگ  نآو  مینک  هبوت  دوخ 
اجنآ رد  هانگ  هک  دریذـپ  تروص  یناکم  رد  هبوت  ًامتح  هک  تسین  مزال  رگید  دـشاب  یهاـنگو  فـالخ  راـک  ّتیمکح  هلئـسم  هاـگره 
هغیـص رکذ  ابو  یعقاو  تمادـن  هظحل  کی  اب  هبوت  هکلب  ! دـننک تماـقا  اـجنآ  رد  بش  هس  هک  یطرـش  هب  مه  نآ  تسا ، هتفرگ  تروص 
مازعاو نّیعم  مَکَح  ود  هک  دییوگ  یم  ار  نخس  نیا  نونکا  ارچ  : تفگ نانآ  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دریگ  یم  تروص  رافغتـسا 
تفرگ ینوزف  راـشفو  یتخـسو  دیـشک  لوـط  گـنج  تقو  نآ  رد  دـنتفگ : دـنا ؟ هداد  ناـمیپو  دـهع  رگیدـکی  هب  نیفرطو  دـنا  هدـش 

( مالـسلا هیلع   ) ماما .میتفریذـپ  ار  میکحت  ور ، نی  ازا  میدوب ; هداد  تسد  زا  رایـسب  نایاپراهچو  هحلـسا  امو  دـندش  داـیز  ناـحورجمو 
یم مرتحم  ناکرشم  اب  ار  دوخ  نامیپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دیتفریذپ ؟ دوب  هتفرگ  ینوزف  راشف  هک  يزور  رد  ایآ  دومرف :

رب بصعت  ببـس  هب  یلو  دـندرک  مرـش  ساـسحا  نورد  رد  جراوخ  منکـشب ؟ ار  دوخ  ناـمیپ  هک  دـییوگ  یم  نم  هب  امـش  یلو  درمش ،
«. َنوُکِرْشُْملا َهِرَکَْول  ِهّلل َو  ّالِإ  َمْکُح  ال  :» هک دنداد  یم  راعشو  دندش  یم  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  هدیقع ،

هحفص 711 -------------------------- 

راب نیاو  درک  رارکت  ار  دوخ  راعش  واو  دنتفرگ  ار  وا  رود  مدرمو  داد  رس  ار  هدش  دای  راعشو  دش  دجـسم  دراو  جراوخ  زا  یکی  يزور 
، مرامش یمن  هورکم  ار  ادخ  تموکح  زگره  نم  تفگ : وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما «. ِنَسَحلاُوبَأ َهِرَکَْول  ِهّلل َو  ّالِإ  َمْکُح  ال  :» تفگ

اهنیا هب  ارچ  : دنتفگ ( مالسلا هیلع   ) ماما هب  مدرم  .متسه  امش  هراب  رد  ادخ  مکح  رظتنم  یلو 
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ءاسِّنلا ِماحْرَأ  ِلاجِّرلا َو  ِبالْصَأ  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َنُونْفَی  ال  : » دومرف دینک ؟ یمن  عطق  ار  نانآ  هشیر  ارچ  دیهد ؟ یم  يدازآو  تلهم  همه  نیا 
زور ات  لاح  نیمه  هبو  دنتـسه  یقاب  ناردام  مِحَرو  ناردـپ  بلُـص  رد  نانآ  زا  یهورگ  دـنوش ; یمن  دوبان  نانآ  ( 1 «.) ِهَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ 

.دوب دنهاوخ  زیخاتسر 

--------------------------

.311 _ 310 صص ج2 ، يدیدح ، حرش   . 1

هحفص 713 هحفص 712  -------------------------- 

موس تسیب و  لصف 

مّوسو تسیب  لصف 

جراوخ تفلاخم  ياه  هزیگنا  زا  یلیلحت 

تفالخ نارود  زا  هیواعم  .دوب  توافتم  ًالماک  ترـضح  نآ  اب  هیواعم  تفلاخم  هزیگنااب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  جراوخ  تفلاخم  لـلع 
یتقو ناـمثع ، لـتق  زا  سپ.تسناد  یم  ماـش  قلطم  سیئر  ار  دوخو  دوب  هتخاـس  هداـمآ  ار  ماـش  تیـالو  يراـتخمدوخ  تامدـقم  رمع 
ریبزو هحلط  کیرحت  ابو  تساخرب  تفلاخم  هب  دـنک ، عطق  ماـش  تیـالو  زا  ار  وا  تسد  دـهاوخ  یم  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما هک  تفاـیرد 

ود نآرق  ندرک  هزین  رب  موش  تسایس  اب  تاظحل  نیسپاو  ردو  داتسیا  ( مالـسلا هیلع   ) ماما ربارب  رد  نیّفـص  دربن  نتخادنا  هار  هب  سپـسو 
يدارفا جراوخ  اّما  .دـش  یگتـسد  ود  نیمه  ینابرق  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماجنارـسو  دروآ  دـیدپ  ماما  نارای  ناـیم  رد  یقیمع  یگتـسد 

اب یمالـسا  ینابم  زا  یهاگآانو  يرگن  یحطـسو  لهج  تهج  هب  هک  دندوب  یناسّدقم  هکـشخ  زورما  حالطـصا  هبو  نیبرهاظو  يرـشق 
شوماخ ردو  دندرک  ییارآ  فص  یهلا  تیاده  حابصم  ربارب  رد  یهاو  للع  هب  ّثبـشتابو  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

زا سپ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما جراوخو ، هیواعم  نایم  توافت  نیمه  ببـس  هب  .دنتـسشنن  ياپ  زا  دوخ  يدوبان  ياـهب  هب  یتح  نآ  نتخاـس 
(1 «.) ُهَکَرْدَأَف َلِطاْبلا  َبَلَط  ْنَمَک  ُهَأَطْخَأَف  َّقَْحلا  َبَلَط  ْنَم  َْسیَلَف  يِدَْعب ، َجِراوَْخلا  اُوِلتاُقت  ال  : » دومرف اهنآ  رب  يزوریپ 

--------------------------

عبط هبطخ 58( هغالبلا ، جهن   . 1
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(. هدبع

هحفص 714 -------------------------- 

لطاب هدنیوج  هک  سک  نآ  اب  دورب  اطخ  هار  یللع  هب  یلو  دشاب  قح  هدنیوج  هک  یسک  نآ  اریز  دینکم ، گنج  جراوخ  اب  نم  زا  سپ 
رد زگره  نایماش ، فالخرب  هورگ ، نیا  هک  دـنک  یم  تباث  جراوخ  تفلاخم  ياه  هزیگنا  لیلحت  .تسین  ناسکی  دـسرب  نآ  هبو  دـشاب 

نیرتـمهم کـنیا  .تـسا  هدرک  یم  تموـکح  اـهنآ  رب  یـصاخ  يرکف  یگدـنام  بـقعو  جاـجوعا  هـکلب  دـندوبن ، ماـقمو  هاـج  بـلط 
نید رب  صاخشا  تیمکاح  .مینک 1 _ یم  لقن  ار  جراوخ  ياهضارتعا 

، دوخ یصخش  ياه  هقیلس  قبط  رب  فلاخم ، هورگ  ود  زا  رفن  ود  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دنتشاد  بل  رب  ار  ضارتعا  نیا  هتسویپ  نانآ 
ناناملسم تشونرسو  نید.دنزاس  مکاح  نیملـسم  هدش  هتخانـش  ربهر  يأر  رب  ار  دوخ  رظنو  دنریگب  تسد  هب  ار  ناناملـسم  تشونرس 

«. هّللا ِنیِد  ِیف  َلاجِّرلا  َمَکَح  :» دـنتفگ یم  هتـسویپ  نانآ  دـننک  تموکح  نآ  رب  دوخ  صقان  لوقع  اب  صاخـشا  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب 
يرواد شریذـپ  طیارـش  زا  ناـنآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  لاکـشا  نیا  .تسا  هداد  رارق  مکاـح  ادـخ  نید  رد  ار  صاخـشا  یلع  : ینعی

هک تسا  هتشاذگزاب  ناناملسم  تشونرـس  هراب  رد  ار  ود  نآ  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دندرک  یم  روصتو  دندوبن  هاگآ  نیمکح 
امَّنِإ َلاجِّرلا َو  ِمِّکَُحن  َْمل  ّانِإ  : » دـیامرف یم  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد  ماـما  .دـننک  ضرغ  لاـمعاو  دـنریگب  میمـصت  دـنهاوخب  وحن  ره  هب 
اَّملَو .لاجِّرلا  ُْهنَع  ُقِْطنَی  امَّنِإَو  .نامُجَْرت  ْنِم  َُهل  َّدـُبال  ناِسِلب َو  ُقِْطنَی  ِْنیَتَّفَّدـلا ال  َْنَیب  ٌرُوتْـسَم  ٌّطَخ  َوُه  اـمَّنِإ  ُنآرُْقلا  اذـه.َنآرُْقلا  اَـنْمَّکَح 

ُْمتْعَّزانَت ْنِإَف  :) ُهَناْحبُـس ُهّللا  َلاق  ْدَـقَو  یلاعَت ، ُهَناْحبُـس َو  ِهّللا  ِباتِک  ْنَع  یِّلَوَتُْملا  َقیِرَْفلا  ِنُکَن  َْمل  َنآرُْقلا  اَنَْنَیب  َمِّکَُحن  ْنَأ  یلِإ  ُمْوَْقلا  اَناعَد 
ءیَش ِیف 
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، ِِهتَّنُِسب َذُخَْأن  ْنَأ  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهُّدَر  َو  ِِهباتِِکب ، َمُکَْحن  ْنَأ  ِهّللا  َیلِإ  ُهُّدَرَف  ِلوُسْرلا ) ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف 

هحفص 715 -------------------------- 

ِساّنلا ُّقَحَأ  ُنْحَنَف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا ِلوُسَر  ِهَّنُِـسب  َمِکُح  ْنِإ  َو  ِهب ، ِساّنلا  ُّقَحَأ  ُنْحَنَف  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  ِقْدِّصلِاب  َمِکُح  اذِإَف 
رد تسا  يا  هتشون  نآرق  اّما.میتخاس  مکاح  دوخ  نایم  رد  ار  نآرق  هکلب  میدادن ، رارق  مکاحار  صاخـشا  زگره  ام  ( 1 «.) اِهب ْمُهالْوَأَو 

نخـس نآ  هراب  رد  دنناوت ) یم   ) ینّیعم صاخـشاو  .دنک  وگزاب  ار  وا  نخـس  دیاب  یـسکو  دـیوگ  یمن  نخـس  دوخ  هک  دـلج  ود  نایم 
نادرگیور ادخ  باتک  زا  هک  میدوبن  یهورگ  ام  میهد  رارق  مکاح  دوخ  نایم  رد  ار  نآرق  هک  دنتساوخ  ام  زا  ماش  مدرم  یتقو  .دنیوگ 

ادخ هب  عاجرا  دینک .» عاجرا  وا  لوسرو  ادخ  هب  ار  نآ  دیدش ، عازن  راچد  يا  هلئسم  رد  رگا  :» دیامرف یم  ناحبـس  دنوادخ  هک  میـشاب ،
يرواد ادـخ  باتک  قبط  نارواد  هاگره.میریگرب  ار  وا  ّتنـس  هک  تسا  نیا  ربمایپ  هب  عاـجراو  مینک  يرواد  وا  نآرق  اـب  هک  تسا  نیا 

هک میمدرم  نیرت  هتسیاش  ام  مه  زاب  دننک  يرواد  ربمایپ  ّتنس  قباطم  رگاو  میریگ  زاب  ار  نآ  هک  میتسه  یمدرم  نیرت  هتسیاش  ام  دننک 
ود ره  دـیامرف : یمو  دـنک  یم  نایب  رگید  ترابع  هب  ار  خـساپ  نیمه  رگید  يا  هبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما .مینک  یم  يوریپ  نآ  زا 

ار قح  )= دنناریمب تسا  هدناریم  نآرق  هک  ار  هچنآو  دنزاس  هدنز  تسا  هدرک  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  هک  دندش  هدـیزگرب  نیا  يارب  مَکَح 
قوس نایماش  يوس  هب  ار  ام  نآرق  رگا  .تسا  نآ  زا  يرود  نآرق  هتاِماو  نآ ، رب  ندمآ  درگ  نآرق  ءایحا  ( دـنزاس دوبان  ار  لطابو  ءایحا 

دیاب دهد 
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لوگ ار  امـشو  مدرواین  امـش  يوس  هب  ار  يّرـش  نم.دننک  يوریپ  ام  زا  دـیاب  دـهد  قوس  ام  يوس  هب  ار  نانآ  رگاو  مینک  يوریپ  نآ  زا 
تّدم نییعت  _ 2 ( 2) .متخاسن هبتشمو  مدزن 

دش رارق  دیدرگ و  نییعت  یتّدم  نارواد  يارب  ارچ  هک  دوب  نیا  نانآ  ضارتعا  نیمّود 

--------------------------

هبطخ 121. هغالبلا ، جهن   . 1

هبطخ 17. زینو  هبطخ 123  نامه ،  . 2

هحفص 716 -------------------------- 

دننک رداص  هورگ  ود  فـالتخا  هراـب  رد  ار  دوخ  رظن  ناـضمر  هاـم  ناـیاپ  اـت  لدـنجلا ) همود   ) فرط یب  يا  هطقن  رد  رواد  ود  ره  هک 
یشارتلاکشا عون  نیا  ایآ  یتسار  هب  تفرگن !؟ ماجنا  هزین  رب  اهنآرق  ندرک  دنلب  ياهزور  رد  نیّفـص  يارحـص  نامه  رد  راک  نیا  ارچو 

رد قفرم  ات  هورگ  ود  زا  کی  ره  تسد  هک  یماگنه  رد  مه  نآ  يریطخ ، تواـضق  نینچ  رگم  ؟ دـنک یمن  تیاـکح  اـهنآ  تلاـهج  زا 
رد هچره  هکنآ  ای  ؟ دـنریذپب ار  نآ  زین  نیفرطو  دریگ  ماجنا  زور  ود  ای  کی  فرظ  رد  هک  دوب  یناسآ  راک  دوب  هتفر  ورف  يرگید  نوخ 

تّما نایم  هب  حلص  تشگزاب  هنیمزو  تفای  یم  ینوزف  ملاع  يراوتـساو  لهاج  يرادیب  ناکما  دش  یم  لامعا  هلـصوحو  ربص  راک  نیا 
ِیف ًـالَجَأ  ْمُـهَْنَیب  ْمُـکَْنَیب َو  َتـْلَعَج  َمـِل  : ْمُُکلْوَـق اـّمَأَو  : » دـیامرف یم  ضارتـعا  نـیا  خـساپ  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما دـش ؟ یم  رت  هداـمآ 

دیئوگ یم  هکنیا  ( 1 «.) ِهَّمُألا ِهِذه  َْرمَأ  ِهَنْدُْهلا  ِهذه  ِیف  َِحلُْـصی  ْنَأ  َهّللا  َّلََعلَو  ُِملاْعلا  َتَّبَثَتَی  ُلِهاْجلا َو  َنَّیَبَتَِیل  َِکلذ  ُْتلَعَف  امَّنِإَف  ؟ ِمیکْحَّتلا
نادان دارفا  هکنیا  يارب  رگم  مدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  مدیـشخبن ، تعرـس  يرواد  رما  هبو  مدرک  نّیعم  یتّدم  نانآو  امـش  نایم  ارچ 

راک هلصاف  نیا  رد  ادخ  دیاش  ات  دننامب  راوتسا  نایانادو  دنوش  هاگآ 
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ادخ تیمکاح  رصح  اب  ناسنا  تیمکاح  ضراعت  .دنک 3 _ حالصا  ار  تّما 

ّصن فلاخم  ار  ترـضح  نآ  راکو  هدرک  هیکت  ِهّلل ) ّالِإ  َمْکُح  ال   ) هیآ رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اب  دوخ  تفلاخم  تّدم  لوط  رد  جراوخ 
تیمکاـح ینعی : ُِّیلَع .» اـی  َِکباحْـصَأل  ـالو  َکـَل  ـال  ِهّلل  ّـالِإ  َمْکُح  ـال  :» دـنتفگ یم  دوـخ  ياهراعـش  ردو  دـندرک  یم  دادـملق  نآرق 

هک نانچ  هدش ، دای  راعش  .وت  نارای  ِنآ  زا  هنو  وت  ِنآ  زا  هن  تسادخ  صوصخم 

--------------------------

هبطخ 121. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 717 -------------------------- 

هب دیحوت  لوصا  زا  نآ  دافمو  تسا  هدش  دراو  هریغو  ياه 40 و67  هیآ  فسوی  هروس  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  سابتقا  تشذـگ ،
یّقح نینچ  یناسنا  چیهو  تسادخ  ِنآ  زا  لیصا ، قح  کی  ناونع  هب  ییاورنامرفو ، تیمکاح  هک  تسا  نآ  زا  یکاحو  دور  یم  رامش 
نِذا نآ  ّمها  هک  یـصاخ  طـباوض  اـب  یهورگ ، هک  تسین  نآ  زا  عناـم  ادـخ  رب  تیمکاـح  قـح  راـصحنا  یلو  .درادـن  رگید  ناـسنا  رب 

یگدنز هک  دیوگب  دناوت  یمن  يدنمدرخ  ناسنا  چـیهو  .دـندرگ  ادـخ  تیمکاح  ّقح  هاگیلجتو  دـننک  تموکح  ناهج  رد  تسادـخ ،
یم قّقحت  تیمکاح  کی  هیاس  رد  اهنت  اهدروخربو  اهداضت  ّلحو  فیاظو  ماجنا  هچ  تسا ، ریذـپ  ناکما  تموکح  نودـب  یعاـمتجا 

ِنخس نیا  زا  یلو  تسادخ  ِنآ  زا  تیمکاح  ّقح  هک  تسا  تسرد  يرآ  دومرف : دینش ، ار  اهنآ  راعش  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دریذپ 
َُّدبال ُهَّنِإَو  ِهّلل  ّالِإ  َهَْرمِإ  َنُولوُقَی ال  ِءالؤه  ْنِکلَو  ِهّلل  ّالِإ  َمْکُح  ُهَّنِإ ال  ْمَعَن.ُلِطاْبلا  اَِهب  ُداُری  ّقَح  ُهَِملَک  : » دوش یم  بیقعت  یلطاب  فده  قح 

هدنب چیهو  ) تسادخ ِنآ  زا  تیمکاح  قح  يرآ  ( 1 «.) ُِرفاْکلا اَهِیف  ُِعتْمَتْسَی  ُنِمؤُْملا َو  ِِهتَْرمِإ  یف  ُلَمْعَی  رِجاف  وأ  رب  ریِمَأ  ْنِم  ِساّنِلل 
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دیاـبن هعماـج  رد  ًالـصا  هکنیا  نآو  دـنراد  يرگید  فدـه  دوخ  راعـش  زا  جراوـخ  یلو  درادـن ) تموـکح  ّقـح  یهلا  نذا  نودـب  يا 
يرورـض راکدـب ، هاوخو  راکوکین  هاوخ  یمکاح ، دوجو  مدرم  يارب  هک  یلاح  رد  نآ .) ریغ  ای  ادـخ  زا  نوذأم  هاوخ  ) دـشاب یتموکح 
تموکح نادقف  .دوش  دـنم  هرهب  يدام  یگدـنز  زا  زین  رفاکو  دزادرپب  دوخ  هتـسیاش  ياهراک  هب  نمؤم  وا  تموکح  هیاس  رد  ات  تسا ،

یم دـنم  هرهب  يویند  یگدـنز  زا  رفاـک  هنو  ددرگ  یم  ّقفوم  ریخ  ياـهراک  هب  نمؤم  هن  تروـص ، نآ  ردو  تسا ، تینما  نادـقف  هیاـم 
ار نیخیـشو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تموکح  تروص  نیا  رد  تسا ، تموکح  سیـسأت  یفن  فدـه  یتسار  هب  رگا  .دوش 

؟ درک هیجوت  ناوت  یم  هنوگچ 

--------------------------

هبطخ 40. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 718 -------------------------- 

ناکما ذفان  ریدم  کی  نودب  یعامتجا  تایح  هک  دنتسناد  یم  فرط  کی  زا  .دندوب  شکمشک  رد  هتـسویپ  لمعو  هدیقع  رد  جراوخ 
تفگـش .دنتـشاگنا  یم  ادـخ  تیمکاح  راصحنا  فلاخمار  تموکح  عون  ره  هماقا  یمهف ، جـک  رثا  رب  رگید ، فرط  زاو  تسین  ریذـپ 

يرجه تشهو  یـس  لاوش  هام  رد  دـسیون : یم  يربط  دـندیزگرب ! سیئر  شیوخ  بزح  يارب  ناشراک  زاغآ  رد  دوخ  جراوخ ، هکنآ 
هک تسین  هتسیاش  : تفگ دوخ  ینارنخس  رد  هّللا  دبعو  دندمآ  درگ  مه  رود  هب  یبسار  بهو  نب  هّللا  دبع  لزنم  رد  جراوخ  زا  یهورگ 
زا یهنو  فورعم  هب  رما  زا  رت  هدـیزگ  نانآ  رظن  رد  يویند  یگدـنزو  دـنهد  رد  نت  نآرق  مکح  هبو  دـنروایب  ناـمیا  ادـخ  هب  یهورگ 

ًالُجَر ْمُکَْرمَأ  اوُّلَوَف  :» تفگ دوخ  مالک  نایاپ  رد  یمّوسو  دنتفگ  نخس  زین  نانـس  نب  هزمحو  ریهز  نب  صوقرح  وا  زا  سپ  .دشاب  رکنم 
دامِع ْنِم  ْمَُکل  َُّدبال  ُهَّنِإَف 
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دیما نیرخآ  ّتیمکح ، ( 1 «.) اْهَیلِإ َنوُعِجَْرت  اِهب َو  َنوُفحت  هَیار  دانَس َو  َو 

دوب ینارواد  باختنا  نآ  لح  قرط  زا  یکی  هک  دوب  حرطم  يراد  هشیر  لئاسم  نآ ، زا  سپو  نیّفص  دربن  زا  شیپ  ناناملـسم ، نایم  رد 
نارای ماهتا  .نامثع 2 _ لـتق  _ 1 زا : دـندوب  ترابع  لئاسم  نیا  .دـنهد  رظن  نآ  هراـب  ردو  دـننک  یـسررب  ینیب  عقاو  اـب  ار  لـئاسم  هک 

دش یهتنم  نیّفص  دربن  هب  هک  دوب  لئاسم  نیمه  ًاساسا  .تسا  نامثع  مدلا  ّیلو  هک  هیواعم  ياعدا  .هفیلخ 3 _ لتق  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما
نارجاهم هدیزگرب  ماما  دزن  ار  دوخ  ِفالتخا  عازن ، نیفرط  هکنیا  تسخن  هار  تشاد : هار  ود  تالکشم  نیا  ّلحو 

--------------------------

.55 ج6 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 719 -------------------------- 

( مالـسلا هیلع   ) ماما هک  دوب  یهار  نامه  نیاو  دنک  ارجا  نانآ  هراب  رد  ار  یهلا  مکح  دازآ ، ًالماک  هاگداد  کی  رد  واو ، دنربب  راصناو 
ُساّنلا ِهِیف  َلَخَد  امِیف  ْلُخْداَف  َناْمثُع  ِهَلَتَق  ِیف  َتْرَثْکَأ  ْدَقَو  : » تشون هیواعم  هب  دوخ  همان  ردو  تشاد  دـیکأت  نآ  رب  نیّفـص  دربن  زا  شیپ 

ابو دندش  دراو  مدرم  هچنآ  رد  .یتفگ  نخـس  دایز  نامثع  نالتاق  هراب  رد  ( 1 «.) ِهّللا ِباتِک  یلَع  ْمُهاّیِإَو  َُکلِمْحَأ  ََّیلِإ  َموَْقلا  ِمِکاح  َُّمث 
یم قوس  ادخ  باتک  يوس  هب  ار  یگمه  نمو  زاس ، حرطم  ار  دوخ  تیاکـش  هاگ  نآو  نک  تعیبو  وش  دراو  زین  وت  دـندرک  تعیب  نم 

نیمّود ....و  دیدرگ  نیّفـص  دربن  هب  یهتنمو  دش  دودسم  ًالماک  ماش  ییاورنامرف  هب  وا  هقالعو  هیواعم  تجاجل  ببـس  هب  هار ، نیا  .مهد 
رما ردو  دنیاشگب  ار  هرگ  نیب  عقاو  فرط و  یب  نارواد  نآ  رد  هک  دوب  حلاص  هاگداد  کی  هب  اهنآ  عاجرا  تافالتخا ، ّلح  حیحص  هار 

یعقاو حلاصم  زا  يرواد 
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نینچ رد  .دنـشاب  غراـف  یـسوموبا  لاـثما  يزوت  هنیکو  صاـعورمع  لاـثما  ییوجدوس  عون  ره  زا  دنـشوپن و  مشچ  ناناملـسمو  مالـسا 
هلئـسم هفیلخ  لـتق  .دوش  لـصفو  لـحو  حرطم  تالکـشمودسرب  دوخ  یعقاو  فادـها  هب  تسناوت  یم  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما یهاـگداد 
ناحلاص برـضو  قانتخاو  راشف  تدـش  هکنیا  ات  .دوب  شیازفا  هب  ورو  تشاد  دوجو  لبق  نایلاس  زا  نآ  ياه  هزیگنا  .دوبن  يا  هدـیچیپ 
تاجن لتق  زا  ار  هفیلخو  دریگب  ار  نآ  ولج  تسناوتن  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  يراجفنا  دـش ; راجفنا  هیام  ناـهاوخریخ ، هجنکـشو 

یم یـسانشزاب  لطاب  زا  قحو  هدش  حرطم  حلاص  هاگداد  کی  رد  دیاب  نامثع  تفالخ  هاگتـسد  ياه  هتـسباو  هیواعم و  ياعدا  .دشخب 
تـصش هب  بیرق  لتق  هیام  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنناد  یمن  اور  ار  یـشکرگشل  لوتقم ، نوخ  نتتفرگ  يارب  ناهج  ياـج  چـیه  رد  .دـش 

.ددرگ ناسنا  رازه  جنپو 

--------------------------

همان 64. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 720 -------------------------- 

ربارب رد  ار  ناناملـسم  هفیظوو  دـنک  یگدیـسر  لئاسم  نیا  هب  تسناوت  یم  درک ، یم  لـمع  یتسرد  هب  رگا  لدـنجلا ،» همود   » هاـگداد
رکف رد  صاعورمع  .دوب  تافالتخا  ياه  هشیر  دـشن  حرطم  هاگداد  نآ  رد  هک  يزیچ  فسأت ، لامک  اب  یلو ، .دزاـس  نشور  اـهنایرج 

رد یسوموباو  دنک  اضما  ار  هیواعم  تفالخ  دناوتب  ات  دریگب  وا  زاار  مالسلا ) هیلع   ) ماما علخ  ياضما  هک  دوب  بیقر  يأرو  لقع  ندوبر 
! دوب هدشن  فرط  ود  زا  کیچیه  نوخ  هب  هدولآ  وا  تسد  اریز  دناسرب ، تفالخ  هب  ار  رمع  نب  هّللا  دبع  دوخ  رکفمه  هک  دوب  رکف  نیا 

دندرک لمع  دوخ  دّـهعت  فالخ  رب  نارواد  تفگو  تخانـشن  تیمـسر  هب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـش ، مالعا  هاـگداد  يأر  یتقو 
مزاع یهاپس  میظنت  اب  هک  تفرگ  میمصتو 
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داسف هشیر  ندنکرب  .تشادزاب  هیواعم  بیقعت  زا  ار  وا  جراوخ  هثداح  اّما  دوش ،

بیبـحت زج  ناـنآ ، هـب  باـطخ  يو  نانخـس  ردو  دوـب  شمرنو  تمیـالم  شور  جراوـخ ، اـب  دروـخرب  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما شور 
دوخ شکرـسو  ّقاع  نادنزرف  دهاوخب  هک  يردپ  ناسب  تسرد  ترـضح  نآ  .دش  یمن  هدینـش  يرگید  زیچ  هنارگتیاده ، تارکذـتو 
انتعا نآ  فارطاو  دجـسم  رد  ناشدایرفو  داد  هبو  تخادرپ  یم  لاملا  تیب  زا  ار  نانآ  قوقحو  درک  یم  هلماعم  نانآ  اب  دروایب  هار  هبار 

، ار ماش  یناطرـس  هدـغو  دروآزاب  هعماج  هب  ار  هملک  تدـحو  هورگ  نیا  نتخاس  مار  قیرط  زا  هک ، دوب  نیا  وا  تّمه  مامتو  درک  یمن 
داد رارق  نتم  رد  اریز  داد ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هب  ار  قح  نیا  زین  نیّفـص  نامیپو  دزاس  نک  هشیر  دوب ، نآ  هدـییاز  زین  جراوخ  هک 
رد مالـسلا ) هیلع  ) ماما دـندرک  يرواد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ّتنـسو  نآرق  فـالخ  رب  نیمکح  رگا  هک  دوب  هدـش  دـیق 

(1) .دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  تسخن  عضوم 

--------------------------

ام ُتیُِمن  ُنارُْقلا َو  ییْحَأ  ام  ِییُحن  ِِهتَِمتاخ ، یلِإ  ِِهتَِحتاف  ْنَع  انَْنَیب  یلاعَت  ُهَناْحبُس َو  هّللا  َباتِک  َّنِإ  َو  :» تسا هدمآ  نینچ  نامیپ  نتم  رد   . 1
هغالبلا جهن  حرش  هَقِرَفُْملا .» ِْریَغ  َِهلِداْعلا َو  ِهَّنُّسلِاب  اذَخَأ  ُهادِجَی  َْمل  ْنِإ  َوُهانْعَبَِّتا  ِهّللا  ِباتِک  ِیف  َِکلذ  ِنامَکَْحلا  َدَجَو  ْنِإَف  .ُنآرُْقلا  َتامَأ 

ص 234. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

هحفص 721 -------------------------- 

دیاب نآ  قبط  رب  هکلب  تسین  نیّفـص  نامیپ  فالخ  رب  هیواعم  اب  دربن  نتفرگرـس  زا  هک  مدرم ، نتخاس  نشور  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
َقَبَـس ْدَقَو  : » تفگ نینچ  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  .داد  ماجنا  يددـعتم  ياهینارنخـس  دـیآ ، رد  ياپ  زا  نمـشد  ات  ددرگ  دـیدجت  دربن 

امِْهیَلَع انُؤانِثتْسا 
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ُفَْرُعی اِمب ال  ایَتآ  ِّقَْحلا َو  َلِیبَس  اَفلاخ  َنیح  انِسُْفنَأبانیِْدیَأ  ِیف  ُهَقِّثلاو  .امِهِمْکُح  َرْوَج  امِِهیْأَر َو  َءوُس  ِّقَْحلِاب  ِلَمَْعلا  ِلْدَْعلِاب َو  ِمْکُْحلا  ِیف 
، ار ام  طرـش  رفن  ود  رهو  دنیامن ، لمع  قح  هبو  دـننک  يرواد  دادو  لدـع  هب  هک  دوب  نیا  نانآ  اب  ام  طرـش  ( 1 «.) ِمْکُْحلا ِسوُکْعَم  ْنِم 

دیابو تسام  اب  تّجح.دـنا  هداد  لطاب  هب  مکحو  هدـیزرو  تفلاخم  قح  هار  اب  نونکا  .دـندوب  هتفریذـپ  دوخ ، هناملاظ  يرواد  زا  شیپ 
ردو هثیبخ  هرجش  نتخادنا  رب  زج  يا  هلئسم  وا  نارایو  مالسلا ) هیلع   ) ماما هشیدنا  رد  .میریگ  رس  زا  ار  داهج  هنتف  ندرک  شوماخ  يارب 
نیا فالخ  رب  نایرجو  دروخ  قرو  خیرات  هحفـص  ناهگان  اّما.دش  یم  نیمه  فرـص  وا  تّمهو  شالت  مامتو  دوبن  داسف  هّدغ  ندروآ 

نونکا .دومن  خر  یعطقم  یلو  یعطق  هلئـسم  کی  تروص  هب  جراوخ  اب  دربن  هیواعم ، اب  دربن  ياج  هبو  تفر  شیپ  اهحرطو  اه  هشیدنا 
ناوت یم  ار  هلئسم  للع  .تخاس  مّمصم  نانآ  اب  دربن  رب  ار  وا  دش و  زیربل  مالسلا ) هیلع   ) ماما هلصوحو  ربص  ماج  هک  دش  هچ  دید  دیاب 

هبو دـنا  هدـمآ  درگ  مه  رود  هب  یبسار  بهو  نب  هّللا  دـبع  هناخ  رد  جراوخ  هک  دیـسر  شرازگ  _ 1 دروآ : تسد  هب  ریز  بلاـطم  رد 
هتشون و هرصب  رد  دوخ  نارکفمه  هب  يا  همان  روظنم  نیا  هبو  دنا  هتفرگ  هناحلسم  مایق  رب  میمـصت  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  ناونع 

یگدامآ مالعا  زین  هرـصب  جراوخو  دندنویپب  ناورهن  ربیخ »  » رانک رد  جراوخ  هاگودرا  هب  رتدوز  هچره  هک  دـنا  هدرک  توعد  نانآ  زا 
ار مالسلا ) هیلع   ) ماما تحاقو  لامک  اب  نآ  رد  هک  لدنجلا ، همود  هاگداد  يأر  _ 2 ( 2) .دنا هدرک 

--------------------------

جهن  . 1
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هبطخ 172. هدبع ، هغالبلا 

ص 132. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا   . 2

هحفص 722 -------------------------- 

زا .دزاس  نشور  دروم  نیا  رد  ار  یمومع  راکفا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ماما  دوب ، هدش  بوصنم  وا  ياج  رب  هیواعمو  لزع  دوخ  بصنمزا 
هیاـم هاوخریخو  هاـگآ  ناـسنا  اـب  تفلاـخم  دومرف : ادـخ  شیاتـس  زا  سپو  تفرگ  رارق  ربنم  رب  هفوک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ور ، نیا 

نتو دیتفریذپن  ارم  رظن  امش  یلو  متشاد  یفنم  رظن  رفن  ود  نیا  يروادو  میکحت  هلئسم  هراب  رد  نم  .تسا  ینامیـشپ  بجومو  ترـسح 
دوب هدرک  ءایحا  هک  ار  هچنآو  دندرک  هدـنز  دوب  هدـناریم  نآرق  هک  ار  هچنآ  دوخ  دّـهعت  فالخ  رب  نانآو  دـیداد  ود  نآ  تیمکاح  هب 

ود ره  زا  نانمؤمو  وا  ربمایپو  ادخ  تهج ، نیازا  .دنداد  يأر  لیلدو  تّجح  نودـب  دـندرک و  يوریپ  دوخ  سوهو  يوه  زا  دـندناریم ;
ادـخ هب  .دـییآ  درگ  مه  رود  هب  هلیخن  ناگداپ  رد  هبنـش  ود  زور  ردو  دیـشاب  ماش  يوس  هب  تکرحو  داـهج  هداـمآ  .دنتـسه  يَرب  رواد 

هک تفرگ  میمصت  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـشابن 3 _ نایم  رد  نم  زج  يدـحا  دـنچره  مگنج ، یم  نایماش )  ) هورگ نیا  اب  نم  دـنگوس 
هتفرگ هلـصاف  ام  زا  هک  ار  جراوخ  تسا  رتهب  هک  دندش  روآدای  يو  نارای  زا  یخرب  .دنک  كرت  نیّفـص  مزع  هب  ار  هفوک  رتدوز  هچره 

: دـش روآدای  نآ  ردو  تشون  جراوخ  نارـس  هب  يا  همان  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ور ، نیا  زا  .دـینک  توعد  داـهج  رد  تکرـش  هب  زین  دـنا 
دنا هدرک  لمع  ّتنس  هب  هن  دنا ; هدرک  يوریپ  دوخ  سوه  زاو  هدرک  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  هدش ، اطخ  راچد  یـسوموباو  صاعورمع 

هدرک زا  نانمؤمو  وا  لوسرو  ادخ  .نآرق  هب  هن 
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هیلع  ) ماما همان  .میورب 4 _ كرتشم  نمشد  يوس  هب  دربن  يارب  ات  دیباتشب  نم  يوس  هب  دیسر  امش  هب  نم  همان  یتقو.دنتـسه  يرب  نانآ 
سویأم نانآ  زا  ماما  ور ، نیا  زا  .دنداد  در  خساپ  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  هبو  تشاذگن  جراوخ  هیحور  رد  يرثا  نیرتکچوک  مالـسلا )

نیّفـص يوس  هب  دروآ  درگ  دـناوت  یم  ای  دراد  رایتخا  رد  هک  یهاپـس  ابو  دنیـشنن  نانآ  تکرـش  راـظتنا  رد  هک  تفرگ  میمـصتو  دـش 
تساوخرد وا  زاو  تشون  همان  هرصب ، رادناتسا  ساّبع ، نبا  هب  سپ.دباتشب 

هحفص 723 -------------------------- 

دصناپو رازه  زج  فّسأت  لامک  اب  یلو  دناوخ ، مدرم  رب  ار  همان  وا  دیسر  هرصب  رادناتسا  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان  یتقو  .درک  کمک 
ّرثأتم تخس  نابلطواد  یمک  زا  ساّبع  نبا  .تفگن  تبثم  خساپ  مالسلا ) هیلع   ) ماما يادن  هب  یسک  سیق ، نب  فنخا  یهدنامرف  هب  رفن ،

هک تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  نآ  ردو  هدیـسر  نم  هب  نانمؤمریما  زا  يا  هماـن  تفگو : درک  ینارنخـس  یهوکـش  اـب  عاـمتجا  ردو  دـش 
دصناپو رازه  طقف  یلو  مدرک ، رداص  ار  تکرحو  تکرش  نامرف  نم  .مراد  لیـسگ  داهج ، رد  تکرـش  يارب  وا ، يوس  هب  ار  یهورگ 
تکرح رتدوز  هچره  .تسا  دوجوم  رفن  رازه  تصش  یماسا  یتلود  ناوید  رد  هک  یلاح  رد  دندش ، هدامآ  داهج  رد  تکرش  يارب  رفن 

دوسالاوبا هب  نم  .تشاد  دـهاوخ  یتخـس  ینامیـشپ  دزرو  تفلاـخم  دوخ  ماـما  توعد  اـب  سکرهو  دـیزیهرپب  یـشارترذع  زاو  دـینک 
هب رفن  دصتـشهو  رازه  طقف  دندرک  نارگیدو  دوسالاوبا  هک  یـشالت  مامت  اب  .دـهد  بیترت  ار  امـش  تکرح  همانرب  هک  ما  هداد  روتـسد 

هاپس یمک  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دش  هفوک  راپسهر  رفن  تسیودو  رازه  هس  زا  بّکرم  يرگشل  ماجنارسو  تسویپ  تسخن  هورگ 
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نارایو ناردارب  امش  هفوک ، مدرم  يا  تفگو : درک  نانآ  هب  ورو  داتسیا  ینارنخس  يارب  هفوک  مدرم  نایم  ردو  تفر  ورف  ّرثأت  رد  هرـصب 
هار نیا  رد  قح  نارادساپ  امـش  هک  مراودیما  .مبوک  یم  دـنک  تشپ  قح  هب  هک  ار  یـسک  امـش  کمک  هب  نم.دـیتسه  قح  رما  رد  نم 
هبو هناصلاخ  ارم  هک  تسامـش  رب.دنا  هدمآ  ام  يوس  هب  رفن  تسیودو  رازه  هس  طقف  هرـصب  مدرم  زا  هک  دینادب  .دیـشاب  راوتـساو  تباث 
نیا رد  هک  دنهاوخب  دنراد  گنج  ییاناوت  هک  نانآ  زا  دنـسیونب و  دوخ  ياه  هریـشع  هب  لیابقو  اسؤرو  دـینک  يرای  ّشغو  ّلغ  زا  رود 
ناج هب  ار  نامرف  لیابق ، ناگرزبو  يدع  نب  رجحو  متاح  نب  يدعو  ینادمه  سیق  نب  دعـس  دـننام  یـصاخشا  .دـنیوج  تکرـش  دربن 

نیدبو دنتشون  دوخ  لیابق  هب  ییاه  همانو  دنتفریذپ 

هحفص 724 -------------------------- 

دـش همیمـض  نآ  هب  زین  هرـصب  رگـشلو  دـندش  هفوک  دراو  مـالغ  رازه  تشهو  ناوجون  رازه  هدـفهاب  هدـنمزر  رفن  رازه  لـهچ  قـیرط 
اب دربن  زا  شیپ  هک  دندیزرو  رارصا  یهورگ  .دمآ  درگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما ياول  ریز  رد  نکش  نمشدو  ریگمشچ  یهاپـس  ماجنارـسو 

یهورگ غارسو  دیزاس  اهر  ار  نانآ  دومرفو : دادن  تیمها  نانآ  داهنشیپ  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنزاس  هرـسکی  ار  جراوخ  راک  هیواعم 
دنلب ادن  هاپس  هطقن  ره  زا  ماگنه  نیا  رد  .دنریگب  یگدرب  هب  ار  نانمؤمو  دنـشاب  رگمتـس  ناهاش  نیمز  يور  رد  دنهاوخ  یم  هک  دیورب 
کی بلق  نوچمه  ام  ِیگلمج  بولق  هک  هدب ، قوس  یناد  یم  تحلصم  هک  اجره  هب  ار  ام  دنتفگ : ( مالـسلا هیلع   ) ماما هب  باطخو  دش 

دبع جراوخ  هک  دیسر  شرازگ  یساّسح  عاضوا  نینچ  رد  .دپت 5 _ یم  وت  يزوریپو  ترصن  ياربو  تسا  رفن 
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رد هک  ار  يدنزرفو  هتـشک  زین  ار  وا  رـسمه  هدرکن ، افتکا  زین  نیا  هبو  دنا  هدیرب  رـس  دنفـسوگ  نوچمه  رهن  رانک  رد  ار  بابخ  نب  هّللا 
یتقو دـسیون : یم  هراـب  نیا  رد  هسایـسلاو » هماـمالا   » رد هبیتق  نبا  .دـنا  هدرک  حـبذ  زین  ار  واو  هدیـشک  نوریب  وا  مکـش  زا  هتـشاد  محر 

وا .تفگ  تسیچ ؟ یلع  هراـب  رد  رظن  دـنتفگ.ادخ : هـب  نمؤـم  هدـنب  تـفگ : یتـسیک ؟ وـت  دـنتفگ : دـندش  وربور  هّللادـبع  اـب  جراوـخ 
وت ردـپ  دـنتفگ.تّرالا : نب  باـبخ  نب  هّللا  دـبع  : تفگ تسیچوت ؟ مسا  دـنتفگ.تسوا : لوسرو  ادـخ  هب  نمؤم  نیتسخنو  ناـنمؤمریما 

ربمایپ زا  واو  تردپ  زا  هک  ار  یثیدح  دنتفگ.يرآ : تفگ : میدرک ؟ تحاران  ار  وت  دنتفگ.يرآ : تفگ : تسا ؟  ربمایپ  یباحص  نامه 
دهد یم  خر  يا  هنتف  نم  زا  سپ  :» دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  درک  لقن  مردپ  تفگ.نک : لقن  ام  يارب  تسا  هدینش 

وت زا  ار  ثیدح  نیا  هک  دوب  نیا  فدـه  : دـنتفگ دوش .» یم  رفاک  زورو  دـباوخ  یم  نامیا  اب  ار  بش  دریم ; یم  نآ  رد  نمؤم  بلق  هک 
نز هارمهو  دنتسب  ار  وا  ياپو  تسد  ًاروف  سپ  .میا  هتشکن  نانچ  ار  یسک  نونکات  هک  میشک  یم  يا  هنوگ  هب  ار  وت  دنگوس  هب.میونشب 

ًاروـف .داـهن  دوـخ  نهد  هب  ار  نآ  جراوـخ  زا  یکیو  داـتفا  تخرد  زا  اـمرخ  يا  هناد  ماـگنه  نیا  رد  .دـندروآ  یلخن  ریز  هب  شرادراـب 
لام زا  هک  دش  دنلب  وا  نارکفمه  ضارتعا 

هحفص 725 -------------------------- 

نینچمه تخادـنا ! رود  هبو  دروآ  رد  دوخ  ناهد  زا  ار  امرخ  ًاروف  يریگ !؟ یم  هرهب  اـهب ، تخادرپ  نودـب  اـی  تیاـضر  نودـب  مدرم ،
اب درک  یم  روبع  هطقن  نآ  زاو  دوب  نایحیسم  زا  یکی  هب  ّقلعتم  هک  یکوخ 
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زا ور  نیا  زاو  تسا  نیمز  رد  داـسف  لـمع  نیا  هک  دـش  دـنلب  نارگید  ضارتـعا  تـقو  نـیا  رد  .دـمآ  رد  ياـپ  زا  جراوـخ  زا  یکی  ریت 
دندیرب رس  دنفسوگ  ناسبو  دندروآ  بآ  رهن  يوس  هب  دوب  هدش  هدیشک  دنب  رد  هک  ار  هّللادبع  هاگ  نآ  دندیبلط ! تیاضر  نآ  بحاص 
دندرکن افتکا  مه  نیا  هب  زاب  .دندیربرس  زین  ار  نینجو  دندیرد  ار  وا  مکـشو  دندناسر  لتق  هب  زین  ار  وا  رـسمهو  دندرکن  افتکا  نیا  هبو 

رد ناقباس  زا  هّللا ، دـبع  ردـپ  تّرالا ، نب  بابخ  ( 1) .دنتـشک زین  دوب ، نانـس  ُّما  مان  هبو  هیباحـص  ناـنآ  زا  یکی  هک  ار ، رگید  نز  هسو 
هفوک رد  نیّفـص  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تشگزاب  زا  شیپ  وا  .دوب  وا  ندـب  رب  گرم  زور  ات  شیرق  ياـه  هجنکـش  هناـشنو  دوب  مالـسا 

لتق عضو  دوخ  لماک »  » رد دّربم  .دوتس  ار  وا  درک و  مّحرت  وا  ربو  داتسیا  وا  ربق  رانک  رب  نیّفص  زا  دوخ  تشگزاب  رد  ماماو  تشذگرد 
ار هچنآ  هک  منک  یم  تساوخرد  امـش  زا  نم  : تفگ وا  دـنتفرگ  ار  وا  لـتاق  نوچ  هک  تسا  هدـش  روآداـیو  هدروآ  ار  هّللا  دـبع  عـیجف 

یم ربمایپ ، زا  شردپ  زا  هّللا  دبع  تیاور  ناتـساد  لقن  زا  سپ  هاگ  نآ.دیناریمب  تسا  هدناریم  ار  هچنآو  دینک  هدنز  هدرک  هدـنز  نآرق 
دوخ تخرد  هویم  هک  تفگ  وا  .دریگب  ار  نآ  ياهب  هک  دندرک  داهنشیپ  نآ  بحاص  هب  یلخن  رمث  زا  يریگ  هرهب  يارب  جراوخ  : دسیون

زا امـش  هک  دش  دـنلب  یحیـسم  دایرف  عقوم  نیا  رد  .يریذـپب  ار  نآ  ياهب  دـیاب  ًامتح  : دـنتفگو دـنتفریذپن  نانآ  یلو  دیـشخب  اهنآ  هب  ار 
نآ بحاص  هک  یتخرد  هویم  ندروخ  زا  اّما  دیرادن ، ساره  یناملسم  ندوخ  نتخیر 
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هّرم نب  ثراح  دش ، هاگآ  هّللا  دبع  لتق  زا  نوچ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما _ 6 ( 2 (!؟ دینک یم  يراددوخ  تسا  هدرک  تیاضر  مالعا 
نانآ عمج  دراو  ثراح  یتقو  .دروایب  نایرج  زا  یحیحص  شرازگ  ات  درک  جراوخ  ناگداپ  هناور  ار 

--------------------------

ص 136. هسایسلاو ، همامالا   . 1

ص 282. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 560 ; لماکلا ،  . 2

هحفص 726 -------------------------- 

نآ ّرثأت  رب  رایسب  ماما  ریفس  لتق  .دنتشک  ار  وا  یناسناو ، یمالسا  لوصا  مامت  فالخ  رب  ددرگ ، هاگآ  حیحص  روط  هب  نایرج  زا  ات  دش 
شوگ تشپ  هک  يرطخ  نینچ  دوجو  اب  هک  تسا  حیحص  ایآ  : دنتفگو دندیسر  ماما  روضح  هب  یهورگ  عقوم  نیا  رد  .دوزفا  ترـضح 

هّللادبع نالتاق  هیبنت  رب  میمصت  میراذگب ؟ نانآ  نایم  رد  ار  دوخ  نادنزرفو  نانزو  میورب  ماش  يوس  هب  دراد  دوجو  ام 

.دنکرب ار  تواقشو  تلاهج  هشیر  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مامادرک داجیا  مدرم  نایم  رد  هّللادبع  لتق  هک  یبعرو  تشحو 
موـجن ملع  رد  هک  وا  ناراـی  زا  یکی  تکرح ، ماـگنه  هب  .دـنک  تکرح  ناورهن  اـی  ءارورح  يوـس  هب  هک  دـش  مّمـصم  تـهج  نـیا  زا 

ینک تکرح  زور  زا  تعاـس  نیا  رد  رگا  : تفگو تشادزاـب  تعاـس  نآ  رد  تکرح  زا  ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع دوـب  راـگزور  دـمآرس 
داقتنا لئاسم  نیا  فشک  رد  موجن  ملع  يریگراک  هب  زاود  رکن  انتعا  وا  نخس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دسر  یم  وت  هب  يدیدش  بیـسآ 

هب مالـسلا ) هیلع   ) ماما رفـس  نیا  رد  اضق  زا  .درک  هدافتـسا  دـیاب  ایرد  نابایب و  ياهیکیرات  رد  اـمنهار  ناونع  هب  موجن  زا  دومرفو : درک 
ناود وا  نارای  زا  یکی  هک  دوب  هدش  رود  هفوک  زا  يرادقم  ماما.تفای  تسد  یمیظع  يزوریپ 
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رهن زا  هتشاذگ ، رارف  هب  اپو  دندش  هاگآ  امـش  تکرحزا  جراوخ  هورگ  هک  هدب  تراشب  نانمؤمریما ، يا  : تفگو دمآ  وا  يوس  هب  ناود 
راب هس  ار  وا  ماـما  .يرآ  تفگ : دـندرک ؟ روبع  بآ  زا  هک  يدـید  دوخ  ناگدـید  اـب  وت  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .دـنا  هدرک  روبع 
هیلع  ) ماـما .تسا  هدرک  هدـهاشم  لـپو  بآز  اار  جراوخ  روبع  دوـخ  مشچ  اـب  هک  درک  داـی  دـنگوس  راـب  هس  ره  رد  واو  داد  دـنگوس 
َرْصَق الو  َثْالثَألا  اوُُغْلبَی  َْنل  َهَمَسَّنلا  َأََرب  َهَّبَحلا َو  َقَلَخ  يّذلاو  ِهَفُْطنلا  َنوُد  ْمُهَعِراضَم  َّنِإ  ُهوُرَبْعَی َو  َْنل  ُهوُرَبَع َو  ام  ِهّللاَو  : » دومرف مالسلا )

(1 «.) َنِزاَوب

--------------------------

«. ٌهَرَشَع ْمُْکنِم  ُکلُْهی  ٌهَرَشَع َو ال  ْمُْهنِم  ْتلُفی  ِهّللا ال  ِهَفُْطنلا َو  َنوُد  ْمُهُعِراضَم  :» ص 272 ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1
(. هبطخ 58 )

هحفص 727 -------------------------- 

ار هناد  هک  ییادـخ  هب  .تسا  بآ  رانک  رد  ناـنآ  هاـگلتقو  درک  دـنهاوخن  روبع  زگرهو  دـنا  هدرکن  روبع  بآ  زا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
نومضم نامه  اب  رگید  رفن  ود  ار  درف  نیا  نخـس  .دنـسر  یمن  زین  نزاوب » رـصق  و« ثالثا »  » هقطنم هب  تسا  هدیرفآ  ار  ناسناو  تفاکش 

هـساب هک  دوب  هداد  شرازگ  وا  هب  موصعم  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دریذـپب  هنوگچ  .تفریذـپن  زین  ار  نانآ  نخـس  ماما  یلو  دـندرک ، دـییأت 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نخـس  رد  هک  ییاـه  هناـشن  قباـطم  موس ، هورگودوب  هدرک  دربـن  هورگ  ود  اـب  درک ؟ دـهاوخ  دربـن  هورگ 

ای دریذپب  ار  ینیع  نادهاش  نخـس  ایآ  هک  تفرگ  رارق  دـیدرتو  کش  رد  یناوج  نایم  نیا  رد  .دـندوب  هورگ  نیمه  دوب  هدـمآ  ( ملـسو
هب دمآ  رد  بآ  زا  فالخ  ماما  نخس  رگا  هک  تفرگ  میمصت  دوخاب  ماجنارس  .ار  ماما  یبیغ  ياهشرازگ 
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دندیسر نانآ  هاگودرا  هب  یتقو  .درک  تکرح  وا  لابند  هب  زین  هاپسو  دش  راوس  دوخ  بسا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .ددنویپب  وا  نانمـشد 
ناوج ماگنه  نیا  رد  .دنا  هدـش  گنج  هدامآ  یگمهو  هدرک  اهر  ار  اهبـساو  هتـسکش  ار  دوخ  ریـشمش  ياهفالغ  نانآ  هک  دـش  نشور 

تـشذگ نئادم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوش  یم  روآدای  خیرات  .دیبلط  شزوپ  دوخ  دـب  ّتین  زاو  دیـسر  ماما  روضح  هب  حول  هداس 
دنداد مایپ  جراوخ.دنوش  صاصق  ات  دنهد  لیوحت  ار  وا  دنزرفو  رسمهو  هّللا  دبع  نالتاق  هک  داد  مایپ  نانآ  هبو  دمآ  دورف  ناورهن  ردو 

(، دّرمتم  ) هورگ يا  تفگو : دمآ  نانآ  کیدزن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.میا هدرمـش  لالح  ار  وا  نوخو  میا  هدوب  وا  لتاق  یگمه  ام  هک 
.دیوش هتـشک  نشور  لیلد  نودب  بآ ، رانک  ردو  دـیریگ  رارق  یمالـسا  تّما  تنعل  دروم  ادرف  ادابم  هک  مهد  یم  رادـشه  امـش  هب  نم 

هک يزور  زا  ار ، نانآ  نم  .دنهاوخ  یم  نآرق  هنو  دـنراد  نید  هن  هّیما  ینب  هک  متفگو  متـشادزاب  میکحت  هب  نداد  نت  زا  ار  امـش  نم  ...
هب امـش  یلو  .دنتـسه  مدرم  نیرتدـبو  ناکدوک  نیرتدـب  نانآ  .مسانـش  یم  یبوخ  هب  دـنا ، هدـش  گرزب  هک  نونکا  ات  دـندوب  كدوک 

يارب نمو  .دیدرک  تفلاخم  نم  ابو  دیدادن  ارف  شوگ  نم  نخس 

هحفص 728 -------------------------- 

نونکا .دنناریمب  تسا  هدناریم  هک  ار  هچنآو  دننک  هدـنز  هدرک  هدـنز  نآرق  هک  ار  هچنآ  هک  متفرگ  نامیپ  رواد  ود  ره  زا  يزور  نینچ 
ماما راوتسا  قطنم  ربارب  رد  جراوخ  ( 1) .میتسه دوخ  لّوا  شورو  هارو  تسخن  نخـس  رب  ام  دنا  هدرک  مکح  ود  ره  فالخ  رب  نانآ  هک 

دنتشادن و هدوهیب  نانخس  رارکت  زج  یخساپ  مالسلا ) هیلع  )
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نآ زاو  هدـب  یهاوگ  دوخ  رفک  رب  زین  وت  میدرک ، هبوت  امو  میا  هدـش  رفاک  میکحت  نتفریذـپ  هیاس  رد  یگمه  هک : دـندیزرویم  رارـصا 
ماما .میتسه  دربن  هدامآ  ام  يراد  دربن  دصق  رگاو  نک  اهر  ارام  تروص  نیا  ریغ  ردو  میماگمه  وت  اب  ام  تروص  نیا  رد  هک  نک ، هبوت 

ایآ مهد ؟ تداهش  دوخ  رفک  رب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  باکر  رد  داهجو  نامیا  زا  سپ  ایآ  : دومرف مالـسلا ) هیلع  )
ار مدرم  نوخو  دـیروآ  دورف  مدرم  قرف  رب  ار  اهنآو  هداهن  هناش  رب  ار  دوخ  ياهریـشمش  امـش  هک  دوش  یم  ببـس  میکحت  هب  نداد  نت 

تّجح مامتا  نیرخآ  .راکشآ  نارسخ  تسا  نیا  دیزیرب ؟

يدع نب  رجح  هب  ار  هاپـس  تسار  شخب  یهدـنامرف  .تخادرپ  هاپـس  شیارآ  هبو  دـش  سویأم  نانآ  اب  هرکاذـم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
.داد رارق  ماظن  هدایپ  هدنامرف  ار  هداتقوباو  ماظن  هراوس  هدنامرف  ار  يراصنا  بّویاوباو  درک  راذـگاو  یعبر  نب  ثبـش  هب  ار  پچ  شخبو 
نب سیق  هب  ار  نانآ  یهدنامرف  ور ، نیازاو  دنتـشاد  تکرـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما باکر  رد  یتّدم  یباحـص  نت  دصتـشه  دربن  نیا  رد 
وبا هبو  تشارفارب  یناما  مچرپ  ماـظن  هراوس  شخب  رد  هاـگ  نآ  .تفرگ  رارق  رکـشل  بلق  رد  زین  دوخو  درک  راذـگاو  هداـبع  نب  دـعس 
یم هتفریذپ  نانآ  هبوت  دنیآ  درگ  مچرپ  نیا  رود  هب  هک  یناسکو  تسازاب  تشگزاب  هار  هک  دنز  دایرف  هک  داد  روتـسد  يراصنا  بّویا 
نیا رد  .میرادـن  امـش  نوخ  نتخیر  هب  رارـصا  ام  .تسا  ناماو  نما  رد  دوشادـج  هورگ  نی  ازا  ای  ددرگ  هفوک  دراو  هک  سکرهو  دوش 

دنیوگ یم  یخرب  ( 2) .تفریذپ ار  نانآ  هبوت  مالسلا ) هیلع   ) ماماو دندمآ  درگ  مچرپ  رود  یهورگ  عقوم 
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زا رفن  رازه 

--------------------------

.دییامرف هعجارم  هبطخ 36  هب   . 1

ص 210. لاوطلا ، رابخالا   . 2

هحفص 729 -------------------------- 

دنتـشگزاب ماما  يوس  هب  هک  جراوخ  نارـس  زا  يا  هّدـع.دنتفرگ  رارق  مچرپ  درگادرگ  ردو  دـنتفرگ  شیپ  رد  ار  تشگزاب  هار  جراوخ 
بهو نب  هّللا  دبع  زج  تقیقح  رد  .هعیبر  نب  ملاسو  فوع  نب  سرشا  يدعـس ، میرموبا  یئاط ، هّللا  دبع  یکدف ، نب  رعـسم  زا : دنترابع 

ار جراوخ  هاپـس  ماما ، يوس  هب  هورگ  نیا  تشگزاب  زا  سپ  هک  دسیون  یم  يربط  ( 1) .دنامن یقاب  نانآ  اب  یسانشرس  صخش  یبسار ،
هیلع  ) ماـما .دـناد  یم  رفن  دصتـشهو  رازهار  ناـنآ  دادـعت  ریثا  نبا  هک  یلاـح  رد  (، 2) داد یم  لیکشت  یهاپـس  رفن  دصتـشهو  رازهود 

فوفـص يدرم ا ز  ماگنه  نیا  رد  .دـننکن  دربن  هب  زاغآ  نانآ  هدرکن  زاغآ  ار  دربن  نمـشد  اـت  هک  داد  روتـسد  دوخ  ناراـی  هب  مالـسلا )
درک زاغآ  دوخ  هلمح  اب  ار  دربن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما سپ ، .دروآرد  ياپ  زا  ار  رفن  هسو  درک  هلمح  ماما  نارای  ربو  دمآ  نوریب  جراوخ 

هتـشک امـشزا  رفن  هد  زج ء  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرفو : داد  هلمح  نامرف  دوخ  نارای  هب  سپـسو  دروآ  رد  ياپ  زا  ار  درف  نآ  تسخنو 
يا : تفگو دمآ  نادیم  هب  یبسار  بهو  نب  هّللا  دـبع  عقوم  نیا  رد  ( 3) .دوب دـهاوخن  رد  هب  ملاس  ناج  نانآ  زا  رفن  هد  زجو  دوش  یمن 
ادخ تفگ : وا  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .یبای  تسد  نم  رب  ای  مرو  ارد  ياپ  زا  ار  وت  ات  مراد  یمن  رب  تسد  وت  زا  بلاطوبادـنزرف ،

هدش سویأم  یگدنززا  وا  دوزفاو : .ما  هزینو  ریشمش  تسود  نم  هک  دناد  یمو  تسا ! ییایح  یب  درم  هچ  دشکب ; ار  وا 
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، تاـعاس نیرتـمک  رد  دربـن ، نیا  رد  ( 4) .تخاـس قحلم  شناراـی  هب  ار  وا  هبرـض  کـی  اـب  سپـس.تسا  هتخود  نم  رب  بذاـک  عـمطو 
( مالسلا هیلع   ) ماما بیصن  يزوریپ 

--------------------------

ص 210. ج1 ، نییمالسالا ، تالاقم   . 1

ص 64. ج4 ، يربط ، خیرات  ص 346 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک   . 2

.272 صص 273 _ ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 3

ص 138. هسایسلاو ، همامالا   . 4

هحفص 730 -------------------------- 

یب داسجا  هک  تشذگن  يزیچو  دندرب  هلمح  نوبز  نمشد  رب  رگشل  بلق  زا  دوخ  ترضح  نآو  پچو  تسار  زا  ماما  ناگدنمزر  .دش 
; دندرب تمالـس  هب  ملاس  ناج  نانآ  زا  رفن  هن  طقفو  دندمآ  رد  ياپ  زا  جراوخ  همه  دربن  نیا  رد  .دنداتفا  كاخ  يور  هب  جراوخ  ناج 

دلو دازاجنآ  ردو  دندش  هدنهانپ  نزوم » ِّلَت   » هب رفن  کیو  قارع  هریزج  هب  رفنود  نمی ، هب  رفن  ود  ناّمع ، هب  رفن  ود  ناسارخ ، هب  رفنود 
زا رپ  یتلاح  ابو  داتـسیا  نانآ  حور  یب  داسجا  ربارب  رد  دربن  نایاپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما ( 1) .دندیـشخب اقب  جراوخ  لسن  هبو  دندرک 

هراّمَألا ُسْفنَألا  ُّلِـضُْملا َو  ُناـطیَّشلا  لاـقف : ؟ نینمؤملا ریمأ  اـی  مُهَّرَغ  نم  هل : لـیقف  .ْمُکَّرَغ  ْنم  ْمُکَّرَـض  ْدََـقل  .ْمَُکل  ًاـسُْؤب  : » دومرف ّرثأـت 
امش هک  سک  نآ  .داب  امش  رب  یتخبدب  ( 2 «.) راّنلا ُمِِهب  ْتَمَحَْتفاَف  َراهظالا  ْمُْهتَدعَو  یصاعَْملِاب َو  مَُهل  ْتَحَسَفو  ّینامألِاب  ْمُْهتَّرغ.ءوُّسلاب 

هدـننک هارمگ  ناطیـش  دوـمرف : داد ؟ بیرف  ار  ناـنآ  یـسک  هچ  دندیـسرپ : ماـما  زا  .تخاـس  دراو  امـش  رب  یگرزب  ناـیز  داد  بیرف  ار 
دنداد ناـنآ  هب  يزوریپ  هدـعوو  دـندوشگ  ناـنآ  رب  ار  ناـیغط  ياـههارو  دـنداد  بـیرف  ییاـهوزرآ  اـب  ار  ناـنآ  .شکرـس  ياهـسفنو 

رّوصت مالسلا ) هیلع   ) ماما نارای  .دندنکفا  رد  نازوس  شتآ  هب  ار  نانآ  ماجنارسو 
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ِتاراَرَق ِلاجِّرلا َو  ِبالْـصَأ  ِیف  ٌفَُطن  ْمُهَّنِإ  ِهّللا  َو  ّالَک ، : » تفگ نانآ  خساپ  رد  ماما  یلو  ، تسا هدش  ضرقنم  جراوخ  لسن  هک  دندرک 
بلص رد  ییاه  هفطن  تروص  هب  نانآ  تسین ، نینچ  هن ، ( 3 «) نیب ّالـس  ًاصوُُصل  مُهُرِخآ  َنوُکَی  یّتَح  َعُِطق  ٌنْرَق  ْمُْهنِم  َمََجن  امّلُک  ءاِسنلا ،

نآ ياج  رد  يرگید  خاشو  ) دوش یم  هدیرب  اهتموکح ) فرط  زا  ،) دیورب نانآ  زا  یخاش  هاگره  .دـنرب  یم  رـس  هب  نانز  محرو  نادرم 
.دنیآ یم  رد  لاوما  ناگدنیابرو  رگتراغ  ياههورگ  تروص  هب  ماجنارس  ات  دیور ) یم 

--------------------------

هرامش 315. راصق ، تاملک   . 1

ص 267. ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 2

هبطخ 59. هغالبلا ، جهن   . 3

هحفص 731 -------------------------- 

دربن هب  تینما  ظفح  يارب  نمو  تسا  هیواعم  امش  یلصا  نمشد  هک  دیشابن ، جراوخ  اب  گنج  مرگرس  نم  زا  سپ  : دش روآدای  هاگ  نآ 
ار نایاپراهچو  هحلسا  یگنج  مئانغزا  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنتـسین  ندیگنج  هتـسیاشو  هدنام  یقاب  نانآ  زا  یتیلقا  .مدرک  مادقا  نانآ  اب 

دوخ هاپـس  نایم  رد  هاگ  نآ  .دـنادرگزاب  ناشناثراو  هب  ار  ناشیا  نامالغو  نازینکو  یگدـنز  مزاولو  درک  میـسقت  دوخ  نارای  نایم  رد 
رد نانآ  یلو  .دننکب  ار  داسف  هشیرو  دـنوش  نیّفـص  راپـسهر  هطقن  نیمه  زا  هک  داد  روتـسدو  درک  ریدـقت  نانآ  لمع  زاو  تفرگ  رارق 

هفوک هب  هک  رتهب  هچ  .تسا  هتفای  نایاپ  اهریتو  هتـسکش  اـم  ياهریـشمشو  هدـش  هتـسخ  اـم  ناوزاـب  : دـنتفگ ( مالـسلا هیلع   ) ماـما خـساپ 
ناگداپ هب  نانآ  هارمه  هب  راچانو  دش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما فّسأت  هیام  تشگزاب ، رب  نانآ  رارـصا  .مییازفیب  دوخ  يورین  ربو  میدرگزاب 

طقف هک  تشذـگن  يریدو  دـندرک  یم  رادـید  دوخ  دـنزرفو  نز  زاو  دـنتفر  یم  هفوک  هب  جـیردت  هب  ناـنآ  .تشگزاـب  هلیخنرد  هفوـک 
یهورگ دندنام ، یقاب  ناگداپ  رد  كدنا  یهورگ 
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جراوخ هنتف  نایاپ  خیرات  .تفر  نایماش  دربن  هب  نانآ  اب  دش  یمن  زگره  هک 

نامز رورم  هبو  دـش  هتـسب  يرجه  تشهو  یـس  لاس  رفـص  هاـم  رد  نیّفـص  نیمزرـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما رب  جورخ  هشیدـنا  هفطن 
بهو نب  هّللا  دـبع  هناخ  رد  لاس  ناـمه  لاّوش  هاـم  مهد  رد  هفوک  جراوخ  .تفرگ  تّدـش  ادـخ  باـتک  اـب  میکحت  تفلاـخم  هشیدـنا 

( مالسلا هیلع   ) ماما .دنتفر  ناورهن  هب  سپسو  ءارورح  هب  اجنآ  زاو  دنتفرگ  هفوک  كرت  رب  میمصتو  دندرک  تعیب  وا  ابو  عامتجا  یبسار 
داسف هشیر  متشهو  یـس  لاس  رفـص  هام  مهن  رد  ناخّروم  لقن  قبطو  دش  جراوخ  اب  دربنو  همانرب  رییغت  هب  روبجم  ماش  هب  دوخریـسم  رد 

(1) .دش هدنک 

--------------------------

.جراوخلاو ص 98  ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

هحفص 733 هحفص 732  -------------------------- 

مالَّسلا هیلع  ماما  تداهشو  ناورهن  زا  سپ  عیاقو  ( 786_ 733  ) مشش شخب 

لوا لصف 

لّوا لصف 

عیجف راتشکو  ینما  ان  داجیاو  يرگامغی 

اب ماما ، هک  دوب  نآ  ماگنهو  تفریذـپ  نایاپ  ترـضح  نآ  يافو  اب  ناراـی  تّمهو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ّتیعطاـق  اـب  ناورهن  هلئاـغ 
نایماشو هیواعم  یگماـکدوخ  هبو  دـنادرگزاب  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  ار  شمارآ  رگید  راـب  نارگلـالخا ، زا  دوخ  شترا  يزاـسکاپ 

تشاد یناسوساج  قارع  نیمزرـس  رد  هیواعم  .دوب  نایفـس  یبا  دنزرف  رـس  ریز  اهداسفو  اه  هنتف  مامت  اریز  دشخب ، نایاپ  هدروخ  بیرف 
، دندوب مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبـسن  هنیرید  ینازوت  هنیک  ناسوساج ، نیا  زا  یخرب  .دندرک  یم  شرازگ  وا  يارب  بترم  ار  عیاقو  هک 

هیلع  ) ماما هک  اجنآ  زا  دـندوب ، هّیما  ینب  كاپان  تخرد  ياه  هخاش  زا  هک  ردارب ، ود  نیا  .هبقع  نب  دـیلو  ردارب  هبقع  نب  هراـمع  دـننام 
هک صخألاب  دنتشاد ، لد  هب  ار  ترـضح  نآ  ینمـشد  دوب ، هدروآ  دورف  ثیبخ  نادناخ  نیا  رکیپ  رب  يا  هدننکـش  ياهتبرـض  مالـسلا )

دیلو ردپ 
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ار وا  تارجح  هروس  مشـش  هیآ  رد  نآرق  هک  تسا  یـسک  نامه  دیلو  .دوب  هدش  هتـشک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  ردـب  گنج  رد 
نیازا .دش  يراج  وا  رب  يراوخبارشّدحو  دروخ  هنایزات  مالسلا ) هیلع   ) ماما تسد  هب  نامثع  تموکح  نارود  ردو  تسا  هدناوخ  قساف 

یلع اب  هبناج  همه  دربن  رد  هیواـعم  ناـقّوشمزا  زین  دـیلو  دوخو  هفوک  رد  هیواـعم  سوساـج  هراـمع  وا  ردارب  هک  تسین  روآ  بّجعت  ور 
ار ناورهن  هعقاوو  تشادرب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای  نایم  یگتـسد  ودو  فالتخا  زا  هدرپ  يا  هماـن  رد  هراـمع  .دـشاب  مالـسلا ) هیلع  )

نیدـبو دـنا  هدـش  هتـشک  شنارایو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هب  هعقاو  نیا  رد  نآرق  ءاّرق  زا  یهورگ  هک  دـش  روآدایو  درک  شرازگ 
رد یتیاضرانو  فالتخا  ببس 

هحفص 736 -------------------------- 

رـضاح یکی  هک  ردارب  ود  ره  زاو  دـناوخ  ار  همان  هیواعم.داتـسرف  ماش  هب  يرفاسم  هلیـسو  هب  ار  هماـن  وا  .تسا  هتفرگ  ـالاب  ناـنآ  ناـیم 
دید بسانم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نایعیـش  لتقو  يرگامغیو  ینماان  داجیا  يارب  ار  هنیمز  هیواـعم  ( 1) .درک رّکـشت  دوب ، بیاغ  يرگیدو 

هانگیب دارفا  لتقو  شاشتغا  داجیا  ابو  دز  تسد  یناور  گـنج  هب  قارعو  نمیو  زاـجح  قطاـنم  هب  ییاـههورگ  مازعا  اـب  تهج  نیا  زاو 
هک دنک  تباث  تساوخ  یم  ًالمع  هکلب  تشاد ، یم  زاب  ماش  دّدجم  ریخـست  هشیدنا  زا  ار  ماما  اهنت  هن  ناگراچیبو ، نانز  لاوما  تراغو 
اب هیواعم  .درک  ار  دوخ  رثا  دوب ، یناطیـش  یتسایـس  قحب  هک  تسایـس ، نیا  .تسین  دوخ  ياـهزرم  تسارح  هب  رداـق  يزکرم  تموکح 

نانزو ناکدوک  هب  یتح  مجاهم  نایغای  نیا  .دیناسر  لتق  هب  ار  ار  نت  نارازه  مالسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  ورملق  هب  ینالدگنس  مازعا 
دمآ دهاوخ  هکنانچو  دندرک  یمن  محر  زین 
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دولآدرد رایسب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  خیرات  زا  گرب  نیا  .دندیربرـس  مدرم  مشچ  ربارب  رد  ار  ساّبع  نب  هّللا  دیبع  كدوک  ود 
هکلب تشادن ، نمـشد  ندرک  دوبان  يارب  یـسایس  ریبدتو  تیافک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسینانعم  نادب  نیا  هّتبلا  .تسا  رابهودـناو 

ماما ور ، نیا  زاو  دندوب  نیب  نهد  همه  زا  رتدبو  بلط  تحارو  ریگ  هناهبو  لوضف  مدرم  یتشم  اهنت  دوب  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  هچنآ 
اجنیا رد  امو  تسا  هتشاگن  ّتقد  هبار  هنایشحو  ياهموجه  نیا  حرش  خیرات.دبای ، تسد  دوخ  یلاع  فادها  هب  تسناوتن  ( مالـسلا هیلع  )

.دوش 1_ نشور  یناسنا  ینابمو  مالـسا  لوصا  هب  تبـسن  هیواعم  دّـهعت  نازیم  ات  مینک  یم  میـسرت  ار  اهموجه  نیا  زا  نشور  يریوصت 
سیق نب  كاّحض  يرگتراغ 

نیا رد  يا  همان  هیواعم  .دریگ  رـس  زا  ار  دربن  رگید  راب  ات  تسا  ماش  يوس  هب  تکرح  هدامآ  نانمؤمریما  هک  دیـسر  شرازگ  هیواعم  هب 
مامت هب  ار  دوخ  نارازگراکو  تشون  هراب 

--------------------------

.يربط خیرات  زا  لقن  هب  ، 114 _ 115 صص ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 737 -------------------------- 

نب بیبح  مان  هب  يدرف  .دـندش  قارع  يوس  هب  تکرح  هدامآ  ماش  مدرم  زا  یهورگ.دـنناوخب  مدرم  يارب  ار  نآ  ات  داتـسرف  ماش  طاـقن 
هک داد  رظن  صاعورمع  یلو  .میدـش  زوریپ  نمـشد  رب  هطقن  نآ  رد  ام  اریز  دـینکن ، زواجت  نیّفـص  زا  : تفگ ناـنآ  هب  باـطخ  هملـسم 

قارع لـها  ّتلذو  ماـش  نازابرـس  هـیحور  تیوـقت  هیاـم  راـک  نـیا  اریز  دوـش ، دراو  قارع  نیمزرـس  قـمع  هـب  دوـخ  هاپـس  اـب  هیواـعم 
هاپـس رارقتـسا  لحم  رـس  رب  ثحب.دـنرادن  ار  نیّفـص  زا  زواجت  یگدامآ  ماش  مدرم  تفگ : یلو  درک  بیوصت  ار  وا  رظن  هیواـعم.تسا 

يریگرد هک  دیسر  ربخ  ناهگان  هک  تشاد  همادا 
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هب هک  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  تسا و  هدـش  زوریپ  دوخ  هاپـس  نادرمتم  رب  وا  هداد و  خر  جراوخو  ( مالـسلا هیلع   ) ماـما ناـیم  يدـیدش 
نایم هقرفت  زا  نآ  رد  هک  دیـسر  طیعم  یبا  نبا  هبقع  نب  هرامع  زا  يا  همان  زاب.دنا  هتـساوخ  تلهم  نانآ  یلو  دـننک  تکرح  ماش  يوس 
دیدش گنج  مغر  یلعو  دنا  هداهن  شروش  هب  رس  وا  هاپس  نادباعو  نآرق  نایراق  هک  نیاو  دوب  هتفگ  نخس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نارای 

راهچ یلا  هس  یهدـنامرف  هب  ار  يرِهف  سیق  نب  كاّحـض  هیواعم  یعـضو  نینچ  رد  .تسا  یقاب  هملک  فالتخا  زونه  ناـنآ  بوکرـسو 
تعرـس هب  ار  راک  نیاو  دـنک  تراغ  دنتـسه  ماما  تعاطا  رد  هک  ار  یلیابقو  دورب  هفوک  تمـس  هب  هک  داد  ناـمرفو  دـیزگرب  رفن  رازه 

اب هک  دوشن  فقوتم  يا  هطقن  رد  زگرهو  دشاب  رگید  رهش  رد  زور  نآ  رصع  دش  يرهش  دراو  نادادماب  رگا  هک  يوحن  هب  دهد ، ماجنا 
دیسر هّیبلعث  ياتسور  هب  دوخ  ریـسم  رد  كاّحـض  .دهد  همادا  ار  دوخ  راک  زیرگو  گنج  تروص  هب  هکلب  دنک  دربن  ورردور  یهورگ 

سیمع نبورمع  ابو  داد  همادا  دوخ  ریسم  هب  سپـسو  تخادرپ  جاّجح  لاوما  تراغ  هب  يو  .دوب  هکم  يوس  هب  قارع  جاّجُح  ریـسم  هک 
هیلع  ) یلع هب  كاّحـض  يرگتراـغ  شرازگ  نوـچ  .تـشک  مدرم  زا  یهورگ  اـب  ار  وا  دـش و  وربور  دوعـسم  نـب  هـّللا  دـبع  هداز  ردارب 
زا یهورگ  يرای  هب  .دیباتشب  سیمع  نبورمع  حلاص  هدنب  يوس  هب  مدرم ، يا  تفگو : تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  ماما  دیسر ، مالسلا )

هحفص 738 -------------------------- 

دورو زا  ار  دوخ  ياهزرمو  دیگنجب  دوخ  نمشد  ابو  دینک  تکرح  .دیزیخرب  دنا  هدید  بیسآ  نمشد  هلمح  زا  هک  دوخ  نارای 
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ار نانآ  یتسسو  یناوتان  هک  ماما  .دندادن  ناشن  يریگمشچ  شنکاو  مالسلا ) هیلع   ) ماما ینارنخـس  ربارب  رد  نانآ  .دینک  ظفح  نمـشد 
هک امـش  رب  ياو  منک ! ضوع  هیواعم  نارای  زا  رفن  کی  اـب  ار  امـش  زا  رفن  هد  مرـضاح  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : درک  هدـهاشم 

شوخان ار  تریـصب  اب  گرم  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دینک  رارفو  دیراذگب  اهنت  نادیم  طسو  رد  ارم  سپـسو  دـییایب  نوریب  نم  هارمه 
دمآ دورف  ربنم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 1) .مبای یم  تاجن  امش  ياهیتخـسو  امـش  زاو  تسا  یگرزب  شیاسآ  نم  يارب  نآ  ردو  مرادن 

.تسب وا  يارب  یمچرپو  دیزگرب  رفن  رازه  راهچ  یهدنامرف  هب  ار  يدع  نب  رجح  هاگ  نآ  .دیسر  نیبیرغ  نیمزرس  هب  ات  درک  تکرحو 
نایم گنج  .دروخرب  وا  هب  رمدت  مان  هب  يا  هطقن  رد  ات  دوب  كاّحض  لابند  رد  هتسویپو  دیسر  هوامس  نیمزرـس  هبو  درک  تکرح  رجح 

درک هدافتسا  بش  یکیرات  زا  كاّحض  .دندش  هتشک  رفن  ود  مالسلا ) هیلع   ) یلع نارای  زاو  رفن  هدزون  نمـشد  زاو  دش  زاغآ  هورگ  ود 
بآ لماح  هک  يرتش  اریز  دـش ، وربور  یبآ  یب  اب  قارع  زا  دوخ  رارف  رد  كاّحـض  .دوبن  ادـیپ  وا  زا  يرثا  نادادـمابو  داهن  رارف  هب  اپو 

رد مالـسلا ) هیلع   ) ماما .درک  شطع  عفر  دـیبلط و  بآ  فارطا  نانکاس  زاو  تفاـی  ار  هار  ماجنارـس  یلو  .دـش  مگ  هار  رد  دوب  وا  يارب 
ْمُهُؤاوْهَأ ُهَِفلَتْخُْملا  ْمُُهنادـْبَأ  ُهَعِمَتْجُملا  ُساـّنلا ، اَـهُّیَأ  : » میـسیون یم  ار  نآزا  ییاهتمـسق  هک  دراد  يا  هبطخ  كاّحـض  يرگتراـغ  هراـب 

«. ِدایَح يِدیِح  ُْمْتُلق  ُلاتِْقلا  َءاج  اذِإَف  َْتیَکَو  َْتیَک  : ِِسلاجَْملا ِیف  َنُولوُقَت  َءادْعَألا ! ُمُکِیف  ُعِمُْطی   ُ ْمُُکْلِعفَو َبالِّصلا  َّمُّصلا  یِهُوی  ْمُکُمالَک 

--------------------------

هبطخ 97. هغالبلا ، جهن   . 1

--------------------------
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هحفص 739

ناتراک یلو  دنک ، یم  مرن  ار  تخس  ياهگنـس  امـش  نانخـس  تسا ، فلتخم  ناشیاهـشیارگو  مه  رانک  رد  ناشیاهندب  هک  یمدرم  يا 
یم نمـشد  اـب  دربـن  تقو  رد  یلو  دـییوگ ، یم  فازگو  فـالو  دینیـشن  یم  مه  رود  سلاـجم  رد  .دزادـنا  یم  عـمط  هـب  ار  نانمـشد 
ْنَم .ُهوُُمتْرَرَغ َو  ْنَم  ِهّللاَو  ُروُْرغَْملَا  َنُوِلتاُقت ؟ يِدـَْعب  مامِإ  ِّيَأ  َعَم  ؟َو  َنوُعَنْمَت ْمُکِراد  َدـَْعب  راد  َّيَأ   »... .وش رود  ام  زا  گـنج  يا  : دـییوگ

نمـشد فّرـصت  زا  دوخ  هناخ  زا  دعب  ار  هناخ  مادک  لِصان .» ِقَوفَِأب  یمَر  ْدَـقَف  ْمُِکب  یمَر  ْنَمَو  ِبَیْخَألا  ِمْهَّسلِاب  ِهّللاَو  َزاف  ْدَـقَف  ْمُِکب  َزاف 
هداد بیرف  ار  وا  امش  هک  تسا  یسک  هدروخ  بیرف  دنگوس ، ادخ  هب  ؟ دینک یم  دربن  نم  زا  دعب  ینیماو  ماما  مادک  ابو  دیراد ؟ یم  زاب 

هب هک  یسکو  دوش  یمن  وا  بیـصن  يزیچ  يدیمون  زج  هک  دنگوس  ادخ  هب  دهد ، تروص  ار  يراک  امـش  هلیـسو  هب  هک  سک  نآ  .دیا 
.ْمُُکلاْثمَأ ٌلاجِر  ُموَْقلَا  : » دیامرف یم  هبطخ  نایاپ  ردو  .تسا  هدرک  يزادناریت  ناکیپ  یبو  هتسکشرس  ریت  اب  انامه  دزادنا  ریت  امش  هلیسو 

نودب راتفگ  تسا  حیحـص  ایآ  .دنتـسه  امـش  نوچ  ینادرم  نایماش  ( 1 (!؟ ّقَـح ِْریَغ  یف  ًاـعَمَطَو  عرَوِْریَغ ؟ ْنِم  ًهَْلفَغ  ؟َو  ْملِع ِْریَِغب  ًـالوَقأ 
هلمح زا  مالــسلا ،) هـیلع   ) ماـما ردارب  لـیقع ، دــیزرویم ؟ عـمط  قـح  ریغ  رد  اـیآ  ییاوـقت ؟  یب  نـیع  رد  ادــخ  زا  تـلفغو  داــقتعا ؟
ماما رگا  هک  درک  تساوخرد  همان  نایاپ  ردو  تشاگن  يو  هب  يدردمه  ناونع  هب  يا  همان  هّکم  زاو  دـش  هاگآ  كاّحـض  هنادرمناوجان 
هدنز ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  درادن  تسود  وا  اریز  دشاب ، کیرـش  ردارب  يداشو  مغ  ردو  دیایب  قارع  هب  شنادـنزرف  اب  دـهد  هزاجا 

خساپ رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دنامب 
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تبسن ار  نانآ  یگشیپ  متسو  شیرق  عضو  تسا ، ترضح  نآ  یخیرات  ياه  همان  زا  هک  ردارب ، همان 

--------------------------

ج2، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 104 ; ج4 ، يربط ، خیرات  ص 416 ; ج2 ، یفقث ، تاراغلا  هبطخ 29 ; هغالبلا ، جهن   . 1
ات 125. 111 صص

هحفص 740 -------------------------- 

.ِمْوَْیلا َلـْبَق  ِهّللا  ِلوُسَر  ِبْرَح  یلَع  اـهَعامْجِإ  َمْوَْیلا  َکـیِخَأ  ِبْرَح  یلَع  ْتَعَمْجَأ  ْدَـق  َبَرَْعلا  َّنا  ـالَأ َو  : » دـهد یم  حرـش  نینچ  دوخ  هب 
َْشیَج ِْهَیلِإ  اوُّرَج  ِدْـحَْجلا َو  َّلُـک  ِْهیَلَع  اوُدَـحَج  َبْرَْحلا َو  َُهل  اُوبَـصَن  َهَوادَْـعلا َو  ُهوُرَداـب  ُهَلْـضَف َو  اوُدَـحَج  ُهَّقَح َو  اوـُلِهَج  ْدَـق  اوُحَبْـصَأَف 
هدـش نامیپمه  ادـخ  ربمایپ  اب  دربن  يارب  ًالبق  هکنانچ  دـنا ، هدـش  نامیپمه  تردارب  اـب  گـنج  يارب  زورما  برع  اـنامه  ( 1 «.) ِبازْحَألا

رد وا  ياهششوک  زاو  دندیزرو  تردابم  وا  اب  ینمـشد  هبو  دنتفرگ  هدیدان  ار  وا  يرتربو  دنتخادرپ  تردارب  ّقح  راکنا  هب  نانآ  .دندوب 
یکاح تاملک  نیا  .دندروآ  رد  تکرح  هب  وا  يوس  هب  ار  بازحا  هاپس  ماجنارسو  دندیشوپ  مشچ  تلاسر  رصع  تاظحل  نیرت  تخس 

، تقیقح رد  .دناد  یم  نایفسوبا  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دربن  هلابند  ار  هیواعم  اب  دربن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  تسا 
نمیو زاجح  هب  رُْسب  مازعا  .دش 2 _ دیدجت  نیّفص  نیمزرس  رد  نامثع ، نوخ  ماقتنا  نتفرگ  ِششوپ  رد  بازحا ، دربن 

نب دیعس  هب  ( 2  ) ْدَنَج مان  هب  ار  رگید  یشخب  هراداو  سابع  نب  هّللا  دیبع  هدهع  هب  ار  نمی  نیمزرسزا  یـشخب  هرادا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هب يا  هقالعو  دـندرک  یم  يوریپ  ناـینامثعو  ناـمثع  شور  زا  هک  دـندوب  یهورگ  نمی  يزکرم  هقطنم  رد  .دوب  هدرک  راذـگاو  نارمن 

زا یتقو  نانیا  .دندوب  شروشو  شاشتغا  رکف  رد  هتسویپو  دنتشادن  ( مالسلا هیلع   ) یلع تموکح 
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نب دیعـس  هک  اجنآ  ات  دنتـشارفا ، رب  تفلاخم  مچرپ  دندش  هاگآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هاپـس  رد  یگتـسد  ود  شیادـیپو  جراوخ  نایرج 
نایشروش اب  تایلام  نتخادرپن  ببس  هب  دندوبن ، ینامثع  يرکف  رظن  زا  هک  زین  یهورگ  .دندنار  نوریب  دنج  هقطنم  زا  ار  نارمن 

--------------------------

ص 431. ج2 ، تاراغلا ،  . 1

رترود طاقنو  اعنص »  » ار يزکرم  شخبو  « توم رضح   » ار زاجح  اب  رواجم  شخب  دش : یم  میسقت  شخب  هس  هب  ماگنه  نآ  رد  نمی   . 2
.دنج هدام  عالّطالا ، دصارم  .دندیمان  یم  دَنَج »  » ار

هحفص 741 -------------------------- 

رد مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندرک  شرازگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  ار  نافلاخم  عضو  ساّبع  نب  هّللا  دیبعو  نارمن  نب  دیعس  .دندش  ادصمه 
نایـشروش هب  يا  همان  هک  دش  نآ  رب  ماجنارـسو  تخادرپ  هرواشم  هب  یبحرا  سیق  نب  دـیزی  مان  هب  نمی  ياهتیـصخش  زا  یکی  اب  هفوک 

ار همان  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دیامن  توعد  يزکرم  تموکح  زا  يوریپو  تعاطا  هب  رگید  راب  ار  همهو  دنک  تحیـصن  ار  نانآو  دسیونب 
يارب ار  ترضح  نآ  همانگرزب  عامتجا  کی  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما کیپ  .داتسرف  نانآ  يارب  نادْمَه  هلیبق  زا  ینمی  درم  کی  هلیسو  هب 
مالعا دیعسو  هّللا  دیبع  يرانکرب  هب  طورشم  ار  تعاطا  هب  تشگزاب  نافلاخم  یلو  دوب ، ّرثؤمو  هدنزومآ  رایـسب  همان  نحل.دناوخ  نانآ 

وا زاو  دنتـشون  هیواـعم  هـب  يراعـشا  نمـضتم  يا  هماـنو  دندرمــش  مـنتغم  ار  تـصرف  نایــشروش  عاـضوا ، نآ  رد  یفرط ، زا  .دـندرک 
یلع اب  دنراچان  دنک  ریخأت  راک  نیا  رد  رگاو  دننک  تعیب  وا  اب  ات  دنک  مازعا  دـنجو  ءاعنـص  هب  ار  يا  هدـنیامن  هک  دـندرک  تساوخرد 

میمصت دیسر  هیواعم  تسد  هب  نایشروش  همان  یتقو  .دنیامن  تعیب  یبحرا  دیزی  وا  رواشمو  مالسلا ) هیلع  )
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نیرتلدگنـس زا  یکی  تهج ، نیا  زا  .دـهد  شرتـسگ  نمیو  زاـجح  كاـخ  هب  ار  شروـشو  ینماـن  داـجیاو  لـتق  تسایـس  هک  تـفرگ 
يرفن رازه  هس  هاپـس  کی  سأر  رد  ار  هنیدمو  زاجح  هار  : تفگ وا  هبو  دیبلط  روضح  هب  ار  هاطرَا  نب  رُْـسب  مان  هب  دوخ  هپـس  ناهدنامرف 

زاـب ناـنآ  مانـشدو  ییوگدـب  هب  ناـبز  دـندوب  یلع  تموکح  وریپ  اـجنآ  مدرم  هک  يدیـسر  اـجره  هب  دوخ  هار  رـس  ردو  ریگ  شیپ  رد 
ره ردو  .شُکب  دـندادن  تعیب  هب  نت  هک  ار  یناسکو  زاس  اهر  ار  ناگدـننک  تعیبو  امن  توعد  نم  اب  تعیب  هب  ار  یگمه  هاگ  نآ.نک 

دوب ماش  رد  دوخ  هک  یلاح  ردو  درک  یم  لابند  ار  شور  نیا  هیواـعم  .زیرب  ار  ناـنآ  نوخ  یتفاـی  تسد  یلع  نایعیـش  هب  هک  يا  هطقن 
نب دـیلو  نوچ  یناسکو  دُرب  یم  ار  يورایور  گنج  هجیتن  نامه  یلو  درک  یمن  گنج  يورایور  تروص  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ابو 

دنداد یم  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما اب  يورایور  گنج  داهنشیپ  هک  ار  هبقع 

هحفص 742 -------------------------- 

دیلو دسیون : یمو  دراد  ییابیز  لیلحت  دروم  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دـنرادن  یفاک  یـسایس  هبرجت  هک  دوب  دـقتعمو  دـناوخ  یم  هلبا 
زا وا  دوخ  نامثع  تموکح  نامز  ردو  دوب  هدش  هتـشک  ترـضح  نآ  تسد  هب  ردـب  گنج  رد  وا  ردـپ  اریز  دوب ، ماما  رب  ِمشخ  نوناک 
دید یم  یلع  تسد  رد  ار  دوخ  ثاریم  نونکا  درک ، یم  تموکح  هفوک  نیمزرـس  رب  اهتّدـم  هک  يو  .دوب  هدروخ  هنایزات  ماـما  تسد 

گنج رد  ار  ماما  اب  هلباقم  هچ  دوب ، شیدنا  رود  دـیلو ، فالخ  رب  هیواعم ، .تشادـن  رـس  رد  یلع  اب  ییورایور  زج  يا  هشیدـنا  ًاعبطو 
هتفایردو هدرک  هبرجت  نیّفص 
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هب ناج  مالسلا ) هیلع   ) یلع گنچ  زا  تسناوت  یمن  زگره  دش  یمن  لسوتم  هزین  رب  ندرک  نآرق  گنرین  هب  گنج  نآ  رد  رگا  هک  دوب 
اب هک  دید  یم  تحلصم  تهج ، نیا  زا  .دزوسب  گنج  ياه  هلعـش  رد  دوب  نکمم  تساخ  یم  رب  هلباقم  هب  مّود  راب  رگاو  دربب  تمالس 

.دنک تباث  یمالسا  ياهنیمزرس  هرادا  هنیمز  رد  ار  ماما  یناوتانو  دزادرپب  وا  فیعضت  هب  یلع  تموکح  ورملق  رد  ینماانو  بعر  داجیا 
رُْسب تکرح  ( 1)

رازه ود  اـب  واو  دـندرم  يراـمیب  رثا  رب  ناـنآ  زا  رفن  دـصراهچ  دیـسر  ناورم  رید  هب  یتقو  .درک  تکرح  ماـش  زا  رفن  رازه  هس  اـب  رُْـسب 
رب شنازابرسو  دوخو  تفرگ  یم  روز  هب  ار  مدرم  نارتش  دیـسر  یم  هک  يدابآ  ره  هب  وا  .تفرگ  شیپ  رد  ار  زاجح  هار  رفن  دصـششو 

نیدـب .دـنتفرگ  یم  هرهب  دـعب  يدابآ  نارتش  زاو  دـندرک  یم  اهر  ار  اهنآ  هاگ  نآ  دنـسرب ، رگید  يداـبآ  هب  اـت  دـندش  یم  راوس  اـهنآ 
درک زاغآ  ار  اجنآ  مدرم  هب  ینابزدبو  یشاّحف  هنیدم ، هب  دورو  ودب  رد  رُْسب ، .دندش  هنیدم  دراو  ات  دندومیپ  ار  ینالوط  هار  نیا  بیترت 

وا دوخ ، یفرط  یب  ببس  هب  لقاال  ای  دیا  هتشاد  تسد  نامثع  لتق  رد  امش  همه  تفگو : دیشک  شیپ  ار  نامثع  لتق  هلئسمو 

--------------------------

ص 8. ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

هحفص 743 -------------------------- 

ار دوخ  ياهدیدهت  سپـس  .دشاب  نامثع  نادناخ  بلق  شمارآ  هیام  هک  مهد  ماجنا  يراک  دنگوس  ادخ  هب  .دیا  هتخاس  لیلذو  راوخ  ار 
ورف رُسب  مشخ  وا  تعافش  هیاس  ردو  دندرب  هانپ  دوب ، وا  ردام  رهوش  هک  يّزعلا ، دبع  نب  بطیوح  هناخ  هب  سرت  زا  مدرمو  درک  زاغآ 
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درکن افتکا  هورگ  نیا  تعیب  هب  وا  یلو  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  یهورگ  .درک  توعد  هیواـعم  اـب  تعیب  هب  ار  ناـگمه  هاـگ  نآ  .تسـشن 
یکیدزن يراکمه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  قارع  رد  ای  دـندوب  فلاخم  هیواعم  اب  يرکف  رظن  زا  هک  ار  هنیدـم  ناسانـشرس  ياـه  هناـخو 

نارس هاگ  نآ  .دش  قیرح  شوختسد  قیرط  نیا  هب  يراصنا  بّویاوباو  عفار  نب  هعافرو  نورح  نب  هرارز  هناخ  .دیشک  شتآ  هب  دنتشاد 
نآ رد  رباج  .دیـشاب  ندش  هتـشک  هدامآ  ای  دینک  رـضاح  ار  وا  ای  ؟ تساجک هّللادبع  نبرباج  دیـسرپ : نانآ  زاو  تساوخ  ار  هملـسم  ینب 

منکن تعیب  رگا  : تفگ ینیب  یم  هچ  دیـسرپ  وا  زا  هک  هملـس  ّما  خـساپ  ردو  دوب  هدرب  هانپ  ادـخ  لوسر  رـسمه  هملـس  ّما  هناخ  هب  ماگنه 
هملس ّما  بیوصت  هب  رباج  ماجنارس  تاراغلا »  » هتشون هب  یلو  .ما  هدش  نامیپمه  یهارمگو  تلالض  اب  منک  تعیب  رگاو  موش  یم  هتشک 

ینیـشناج يارب  ار  هریرهوبا  هک  نیا  بیجعو  دش  هکم  راپـسهر  داد  نایاپ  هنیدـم  رد  دوخ  تیرومأم  هب  رـُسب  یتقو  .درک  تعیب  رُْـسب  اب 
، دیـسر هکم  یکیدزن  هب  یتقو  .درک  تراغ  ار  یلاوماو  تشک  ار  یهورگ  هکم  ات  هنیدم  زا  دوخ  ریـسم  رد  وا  .دیزگرب  هنیدم  رد  دوخ 

مدرمو داد  همادا  دوخ  همانرب  هب  هکم ، هب  دورو  ماگنه  هب  رُْسب.تفگ ، كرت  ار  رهـش  ساّبع  نب  مُثق  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رادنامرف 
زا رگا  تفگو : تشاد  رذـحرب  وا  اب  تفلاخم  زاار  نانآو  درک  تعیب  ذـخا  هیواعم  يارب  ناـگمه  زاو  تفرگ  ازـسانو  شحف  داـب  هب  ار 

رُسب .مزاس  یم  ناریو  ار  ناتیاه  هناخو  تراغ  ار  ناتلاوماو  عطق  ار  امش  ياه  هشیر  دسرب ، نم  هب  هیواعم  اب  تفلاخم  ربخ  امش  بناج 
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هک تسناد  یم  اریز  درک ، هلاُبت  هناور  یهورگ  سأر  رد  ار  يدرم  دوخ  بناـج  زاو  تفگ  كرت  فئاـط  مزع  هب  ار  هّکم  یتّدـمزا  سپ 
( مالسلا هیلع   ) یلع نایعیش  زا  اجنآ  مدرم 

هحفص 744 -------------------------- 

دیسر هلابت  نیمزرس  هب  رسب  رومأم  .دنارذگب  غیت  مد  زا  باوجو  لاؤسو  وگتفگ  نیرتکچوک  نودب  ار  ناگمه  هک  داد  روتسدو  دنتسه 
ار عینم  داهنـشیپ  وا.دروایب  وا  يارب  رـُسب  زا  يا  هماـن  ناـما  اـت  درک  تساوخرد  وا  زا  عینم  ماـن  هب  يدرم  .دیـشک  دـنب  هب  ار  مدرم  همهو 
نآ همان  ناما  نداد  رد  رُسب  یلو  .دریگب  وا  زا  يا  همان  ناماودنک  تاقالم  رُسب  اب  تسناوت  ماجنارـسو  دش  فئاط  یهار  دصاق.تفریذپ 
هب همان  ناما  اب  عینم  ماجنارـس  .دنـشاب  هدیـسر  لتق  هب  یگمه  هک  دـسرب  هلابت  نیمزرـس  هب  یماگنه  همان  ناما  اـت  درک  تقولا  عفد  ردـق 

دندوب هدیشک  شیپ  ار  يدرم  .دندوب  هدروآ  رهش  جراخ  هب  ندز  ندرگ  يارب  ار  همه  هک  دیسر  یماگنه  ردو  داهن  مدق  دوخ  نیمزرس 
یمرگ رثا  رب  ات  دیـشکب  نوریب  ار  دوخ  ياهریـشمش  : دنتفگ رگیدکی  هب  نازابرـس  .تسکـش  دالج  ریـشمش  یلو  دننزب ، ار  وا  ندرگ  ات 

درک هراشا  دوخ  سابل  نداد  ناکت  ابو  دید  رود  زا  ار  اهریشمش  قرب  دصاق  .دیروآ  رد  شدرگ  هب  اوه  رد  ار  اهنآو  دوش  مرن  دیشروخ 
هدـنامرف هب  ار  همان  ناماو  دیـسر  وا  .دـیراد  هگن  تسد  .دراد  هارمه  هب  یـشوخ  ربخ  درم  نیا  دـنتفگ : ناـیماش  .دـنراد  هگن  تسد  هک 

یگتـسکش ببـس  هبو  دـندوب  هدرک  هدامآ  مادـعا  يارب  هک  ار  یـسک  هک  نآ  بلاج  .دـیرخ  ار  همه  ناـج  قیرط  نیا  زاو  درک  میلـست 
ماجنا زا  سپ  رسب ، .دوب  وا  ردارب  داتفا  هفقو  وا  لتق  رد  ریشمش 
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نیمزرس هب  نمی  هب  دوخ  ریسم  رد  وا  .درک  هقردب  ار  وا  برع  فورعم  رادمتسایس  هبعـش  نب  هریغمو  تفگ  كرت  ار  فئاط  تیرومأم ،
ناشردام هارمه  هب  ءاعنص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رادنامرف  سابع  نب  هّللا  دیبع  لاسدرخ  كدوک  ود  هک  دش  هاگآو  دیـسر  هنانک  ینب 

.دمآ نایماش  يوس  هب  هنهرب  ریشمش  اب  درم  نآ  .دوب  هدرپس  هنانک  ینب  زا  يدرم  هب  ار  دوخ  نادنزرف  هّللادیبع  .دنتسه  نیمزرـس  نآ  رد 
خـساپ رد  درم  نآ  .میتسه  هّللادیبع  ناکدوک  ناهاوخ  هکلب  میتشادن  ار  وت  لتق  دـصق  ام  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : وا  هب  رـسب 

درک هلمح  ناـیماش  ربو  تفگ  ار  هلمج  نیا  .متـسه  ندـش  هتـشک  هداـمآ  دنتـسه  نم  تیاـمحرد  هک  یناـسک  هار  رد  نم  تفگ : رـُسب 
ینب زا  ینز  .دنتشک  ار  ود  ره  تواسق  لامک  ابو  دندروآ  مادعا  يارب  ار  هّللا  دیبع  لاسدرخ  ناکدوک  .دش  هتشک  ماجنارسو 

هحفص 745 -------------------------- 

یکدوک مالسا  رد  هنو  تیلهاج  رد  هن  دنگوس ، ادخ  هب  ؟ دنراد يریصقت  هچ  ناکدوک  دیشک ; یم  ار  نادرم  امـش  دیـشک : دایرف  هنانک 
یتسس تموکح  دزاس  راوتسا  ناکدوکو  ناریپ  نتشک  اب  ار  دوخ  تردق  ياه  هیاپ  هک  یتموکح  نآ  ادخ ، هب  دنگوس  .دنتشک  یمن  ار 

راک نیا  وت  هک  متساخ  یم  ادخ  زا  : تفگ خساپ  رد  نز  نآ  .مشکب  زین  ار  نانز  متشاد  میمـصت  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رـُسب  .تسا 
ار ساّبع ، نب  هّللا  دـیبع  داـماد  نادـملادبع ، نب  هّللا  دـبع  نارَجن  رد  دوخ  هار  رـس  ربو  تفگ  كرت  ار  هناـنک  نیمزرـس  رـُسب  .ینکب  ار 

زاب مرادـن  شوخ  ار  نآ  نم  هک  دـیهد  ماجنا  يراک  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نایحیـسم ، يا  ، نارجن مدرم  يا  : تفگ هاگ  نآو  تشک 
يراکو مدرگ  یم 
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دوخ هار  رـس  ربو  داد  همادا  دوخ  هار  هب  سپـس  .ددرگ  ناریو  ناـتیاه  هناـخو  دوباـن  امـش  تعارزو  دوش  عـطق  امـش  لـسن  هک  منک  یم 
ءاعنـص نیمزرـس  هب  ماجنارـسو  تشک  تفر ، یم  رامـش  هب  نادـمه  ناگرزب  زاو  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  زا  هک  ار ، برکوبا 

یفقثورمع مان  هب  ار  يدرمو  هتفگ  كرتار  رهش  نارمن  نب  دیعسو  سابع  نب  هّللادیبع  ياهمان  هب  مالسلا ،) هیلع   ) ماما ناهدنامرف.دیسر 
رهش دراو  كاّفس  ِرُسب  .دش  هتشک  ماجنارس  یلو  درک ، تمواقمرُسب  ربارب  رد  يردق  هّللادیبع  نیشناج  .دندوب  هداد  رارق  دوخ  نیـشناج 
هتفای تاجندرف  .دنارذگ  غیت  مد  زا  رفن  کی  زج  هب  دندمآ  وا  يوس  هب  برآم  زا  هک  ار  یتئیه  یّتحو  تشک  ار  مدرم  زا  یهورگو  دش 
هطقن دصق  هب  ار  ءاعنص  رُسب  .تساهنآ  نیمک  رد  خرس  گرم  هک  مهد  یم  رادشه  ناناوجو  ناریپ  هب  نم  تفگو : تشگزاب  برآم  هب 

تفرگرد رـُسبو  ناـنآ  ناـیم  دربـن  .دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  زا  یگمه  هـقطنم  نـیا  لـها.تفگ  كرت  ناـشیج  ماـن  هـب  يا 
دصو تشگزاب  ءاعنص  هب  رگید  راب  يو  .دندیسر  تداهش  هب  یعیجف  عضو  هبو  دندش  ریساو  بولغم  یتافلت ، نداد  زا  سپ  ماجنارسو ،

تایانج هایـس  هدنورپ  زا  یگرب  نیا  .دوب  هداد  هانپ  ار  سابع  نب  هّللا  دیبع  نادنزرف  نانآ  زا  ینز  هکنیا  مرج  هب  تشک ، زین  ار  رگید  نت 
.تسا هدرک  طبض  خیرات  هک  دوب  هاطرا  نب  رُسب 

هحفص 746 -------------------------- 

رازه ود  سأر  رد  همادـق  نب  هیراج  مان  هب  ار  يدـشرا  هدـنامرف  ترـضح  نآ  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  رـُسب  تاـیانج  ربخ  نوچ 
ات تفرگ  شیپ  رد  ار  زاجح  هار  هرصب  قیرط  زا  وا  .درک  زاجح  هناور  رُسب  تازاجمو  بیقعت  يارب  هدنمزر 
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هاگآ هیراج  بیقعت  زا  رُسب  هک  یماگنه  .تسا  میمت  ینب  نیمزرس  رد  يو  هک  دش  هاگآ  ات  دوب  رُسب  بیقعت  رد  هتسویپو  دیسر  نمی  هب 
وا یلو  دـنتفرگ  تخـس  وا  رب  ار  راـک  رـُسب  ریـسم  رد  دـندش ، هاـگآ  هیراـج  تمیزع  زا  مدرم  یتقو  .دـش  هجوتم  هماـمت  يوس  هب  دـش 

تفر رد  ار  وت  نانمـشد  نم  : تفگ وا  .دهدب  هیواعم  هب  ار  دوخ  رفـس  شرازگو  دـناسرب  ماش  هب  تمالـس  هب  ار  دوخ  تسناوت  ماجنارس 
ار رفن  رازه  یس  رفـس  نیا  رد  رـُسب  : دسیون یم  خیرات  درک ! ار  راک  نیا  ادخ  يدرکن ، ار  راک  نیا  وت  تفگ : هیواعم  .متـشک  تشگربو 

لقع ات  ناریمن  ار  وا  ایادخ ، : دومرف یمو  درک  یم  نیرفن  ار  وا  هتسویپ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما .دنازوس  شتآ  اب  ار  یهورگو  تشک 
( مالسلا هیلع   ) ماما نیرفن.نک  لزان  نانآ  هراب  رد  ار  دوخ  مشخو  نک  تنعل  ار  هیواعمو  صاعورمعو  رـُسب  ایادخ.يریگزاب  وا  زا  ار  وا 
وا نابقاُرم  .مشکب  مدآ  ات  دیهدب  نم  هب  يریـشمش  : تفگ یم  هتـسویپو  دش  هناوید  رـُسب  هک  تشذگن  يزیچودیـسر  تباجا  فدـه  هب 
راک .دش  كاله  ات  دیبوک  یم  راویدو  رد  هب  ریـشمش  نآ  اب  هتـسویپ  واو  دنداد  وا  هب  بوچ  زا  يریـشمش  هکنیا  زج  دـندیدن  يا  هراچ 
ردپ نیا  تقیقح  رد  .داد  ماجنا  هّرح  مان  هب  يا  هطقن  رد  هنیدم  نیمزرـس  رد  دـیزی  فرط  زا  هک  تسا  هبقع  نب  ملـسم  راک  هباشم  رـُسب 

دندوب ناسمه  یلدگنـسو  تواسق  رد  زین  ود  نآ  نارودزم  هکلب  دندوب ، رگیدکی  هیبش  تایحور  رظن  زا  اهنت  هن  دیزیو ) هیواعم  ) رـسپو
(1 «.) َمَلَظ امَف  ُهابَأ  َهَبْشَأ  ْنَمَو  :» دیدحلا یبا  نبا  ریبعت  هبو 

--------------------------

صص 3 ج2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  .591 صص 628 _ ج2 ، تاراغلا ،  . 1
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.383 صص 385 _ ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ; 186 صص 189 _ ج1 ، یبوقعی ، خیرات  ;106 _ 108 صص ج3 ، يربط ، خیرات  ات 18 ;

هحفص 747 -------------------------- 

اهنتو تسین  ییاج  هفوک  زج  نم  فّرـصت  رد  میوش : یم  روآ  دای  رـُسب  هراـب  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هبطخ  تمـسق ، نیا  ناـیاپ  رد 
هب .دنادرگ  تشز  ار  وت  ادخ  يوش ، لزلزتم  یـسایس  ياهدابدرگ  رد  هفوک ) يا   ) مه وت  دشاب  انب  رگا  .مراد  ار  نآ  طسبو  ضبق  رایتخا 
یم ّطلـسم  امـش  رب  ناـشیا  يدوز  نیمه  هب  منک  یم  ناـمگ  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  .تسا  هدـش  نمی  دراو  رـُسب  هک  دیـسر  ربخ  نم 

رگیدکی اب  دوخ  ّقح  هار  رد  امـش  یلو  دنراد  یگناگیو  تدحو  مه  اب  شیوخ  لطاب  رد  نانآ  اریز  دننار ، یم  نامرف  امـش  ربو  دنوش ،
هب ار  تناما  نانآ  .دنیامن  یم  تعاطا  ار  دوخ  لطاب  ياوشیپ  نانآو  دـینک  یم  تفلاخم  دوخ  ّقح  رب  ياوشیپ  اب  امـش  .دـیراد  فالتخا 

مسرت یم  مرامگب  یبوچ  یحدق  رب  ار  امش  زا  یکی  رگا  .دیزرویم  تنایخ  دوخ  ماما  تناما  هب  هب  امشو  دننادرگ  یم  زاب  دوخ  ياوشیپ 
ار نانآ  زا  رتهب  سپ  دنا ; هتشگ  ریسو  لولم  نم  زا  مه  ناشیاو  ما  هدش  گنتلدو  رازیب  هفوک  مدرم  زا  نم  ایادخ ! راب  .دیابرب  ار  نآ  دنب 
هک دنگوس  ادخ  هب  .نک  بوذ  بآ  رد  کمن  دننام  ار  نانآ  ياهلد  اهلا ! راب.هد  ضوع  نانآ  هب  ار  يّرش  نم  ياج  هبو  نک  اطع  نم  هب 

فوع نب  نایفس  يرگتراغ  _ 3 ( 1) .دوب نم  رایتخا  رد  منغ  نب  سارف  نادنزرف  زا  راوس  رازه  امش  همه  ربارب  رد  متشاد  تسود 

زّهجم يرگشل  سأر  رد  هک  دش  رومأم  هیواعم  فرط  زا  يدماغ  فوع  نب  نایفس 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


دورب رابنا  تمـس  هب  اجنآ  زا  دـسرب و  تشاد  رارق  رابنا  يالاب  رد  هک  تیه  ناتـسرهش  هب  اـت  دـنک  تکرح  تارف  تمـس  هب  كاـب  یبو 
ات نانک  تراغ  دـشن  وربور  یتمواقم  اب  رگاو  دـنک  تراغ  ار  نانآو  درب  شروی  نانآ  رب  دـش  وربور  یتمواـقم  اـب  دوخ  ریـسم  رد  رگاو 

.دوشن کیدزن  هفوک  هب  هک  راهنزو  ددرگ  زاب  ماش  هب  اجنآ  زا  دورب و  نئادم  هب  ات  دیدن  ار  يرگشل  اجنآ  رد  رگاو  دورب  رابنا  رهش 

--------------------------

هبطخ 25. هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 748 -------------------------- 

.یـشاب هدرک  تراغ  ار  هفوک  هک  تسا  نیا  لثم  ینک  تراغ  ار  نئادمو  رابنا  وت  رگا  داد : رارق  باطخ  دروم  نینچ  ار  وا  هیواعم  سپس 
ام اب  يراکمه  زا  هکار  یناـسکو  دـنک  یم  لاحـشوخ  ار  اـم  ناراداوهو  دزاـس  یم  بوعرم  ار  قارع  لـها  هنارگتراـغ  ياهـشروی  نیا 
ار نانآ  لاوماو  زاس  ناریو  ار  اهاتسورو  شکب  دنتـسین  قفاوم  وت  اب  هک  ار  یناسک  دوخ  ریـسم  رد  .دناوخ  یم  ارف  ام  يوس  هب  دنکانمیب 
رد نم  : دیوگ یم  نایفس  .دنازوس  یمار  اهلد  يراک  نینچو  تسا  ناشیا  نتـشک  ناس  هب  نانآ  زا  نتفرگ  تمینغ  اریز  ریگب ، تمینغ  هب 
رفن رازه  شـش  هک  تشذـگن  يزیچ  .دومن  توعد  نم  اب  یهارمه  هب  ار  مدرمو  درک  ینارنخـس  هیواعم  .مدـش  رـضاح  ماـش  هاـگودرا 

دندـش هاگآ  نم  روضح  زا  اجنآ  مدرم.مدیـسر  تیه  هطقن  هب  ات  متفرگ  شیپ  رد  ار  تارف  بناج  هاگ  نآ.دـندش  نم  اب  تکرح  هدامآ 
زین اجنآ  مدرم  .مدیسر  ءادودنص  مان  هب  يا  هطقن  هب  سپس  .مدرکندروخرب  یسک  ابو  متشذگ  تارف  زا  زین  نم  دندرک  روبع  تارف  زاو 

.منک تکرح  رابنا  تمس  هب  هک  متفرگ  میمصت.دنتخیرگ  نم  ربارب  زا 
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رفن دـصناپ  نانآ  : دـنتفگ .دـنرفن  دـنچ  یلع  حّلـسم  ياهورین  هک  مدیـسرپ  نانآ  زا  متفرگ  تراـسا  هب  ار  هقطنم  نآ  ناـناوج  زا  رفن  ود 
تـسیود دودح  رد  دیاش  .دنا  هدنام  یقاب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  نونکا  میناد  یمنو  دنا  هتفر  هفوک  يوس  هب  ناشیا  زا  يدادعت  یلو  دـندوب ،

رهش رد  ات  مدرک  یم  هناور  رابنا  تمـس  هب  تبون  هب  ار  نانآو  مدرک  هورگ  هورگ  ار  دوخ  نامرف  تحت  نازابرـس  نم  .دنـشاب  هدنام  رفن 
هراوس اب  ار  اهنآو  مداتـسرف  ار  ماظن  هدایپ  زا  رفن  تسیود  دسر  یمن  هجیتن  هب  راک  نیا  مدید  نوچ  یلو  .دـنزادرپب  نت  هب  نت  گنج  هب 

هاگ نآ  .دش  هتـشک  رگید  رفن  یـس  هارمه  هب  نانآ  هدنامرفو  دندش  قرفتم  ماما  ياهورین  همه  یطیارـش  نینچ  رد  .مدرک  تیوقت  ماظن 
نم : تفگ وا  .مدرک  لقن  ار  عیاقو  مدیـسر  هیواعم  دزن  هب  یتقو.متـشگزاب  ماش  يوس  هب  سپـسو  مدرب  تراغ  هب  دوب  راـبنا  رد  ار  هچنآ 

نانآ زا  هورگ  هورگو  دمآ  دیدپ  قارع  مدرم  رد  یبعر  هک  تشذگن  يزیچ.متشاد  وت  ّقح  رد  ار  ینامگ  نینچ 

هحفص 749 -------------------------- 

نب ناّسح  مان  هب  ار  وا  رادنامرفو  هدش  رابنا  دراو  نایفس  هک  دیسر  شرازگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ( 1) .دندرک ترجاهم  ماش  يوس  هب 
ماما .دـندمآ  وا  رـس  تشپ  رد  زین  مدرمو  تفر  هلیَُخن  هاگودرا  هبو  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  نیگمـشخ  ترـضح  نآ  .تسا  هتـشک  ناّسح 

يا درک : زاـغآ  نـینچ  ار  دوـخ  نانخـس  سپـسو  داتـسرف  دورد  وا  ربماـیپ  ربو  دوتـس  ار  ادـخو  تـفر  يدـنلب  هـطقن  رب  مالـسلا ) هـیلع  )
اوـقت ساـبل  نآو  تـسا ، هدوـشگ  دوـخ  ناتـسود  ّصاوـخ  يور  هـب  ار  نآ  دـنوادخ  هـک  تـشهب  ياـهرد  زا  تـسا  يرد  داـهج  ! مدرم

يرپسو مکحم  یهرزو  يراگزیهرپو 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 812 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش یم  هراچیبو  نوبز  ماجنارـسو  دناشوپ  یم  وا  رب  الب  سابلو  ّتلذ  هماج  ادخ  دـنک  كرت  رایتخا  هب  ار  نآ  سکره  .تسا  دـنمورین 
هب فوع  نب  نایفـس  هک  دنا  هدرک  شرازگ  نم  هب  ....ددرگ  یم  التبم  يدرخ  یب  هبو  دراد  یم  رب  وا  لد  زا  ار  دوخ  تمحر  دـنوادخو 
نم هب.تسا  هدنار  رهش  زا  ار  اجنآ  نارادزرمو  هتشک  ار  اجنآ  مکاح  يرکب  ناّسح  نب  ناّسح  هدرب ، شروی  رابنا  رهش  هب  هیواعم  نامرف 
ياه هراوشوگو  دنب  ندرگو  دنبتـسدو  دنا  هدرب  هلمح  هّمذ  لها  نانزو  ناملـسم  نانز  رب  نایفـس  نایرگـشل  هک  تسا  هدیـسر  شرازگ 

زا یـسک  هنو  دنا  هتـشگزاب  ماش  هب  ناوارف  تمینغ  اب  هورگ  نیا  .دنا  هتـشادن  يرازو  هیرگ  زج  یحالـس  نانز  نآو  دـنا  هدوبر  ار  نانآ 
وا رب  دریمب  هودـنا  ینوزف  زا  هعقاو  نیا  ندینـش  زا  یناملـسم  درم  رگا  .تسا  هتخیر  نیمز  هب  ناـنآ  زا  ینوـخ  هـنو  هدـش  یمخز  ناـنآ 
رد امـشو  دـندّحتم  شیوخ  تسردان  راک  رب  نانآ  هک  تسا  یتفگـشو  تریح  ياج.تسا  راوازـس  زین  ندرم  هب  هکلب  تسین ، یتمـالم 

نیگمغ امش  ياهلدو  تشز  امش  ياه  هرهچ.دروآ  یم  راب  هب  هودناو  مغو  دناریم  یم  ار  لد  امـش  راک  .قّرفتم  دوخ  راوتـسا  هارو  قح 
رد نوچو  دنکـشب ; امرگ  یمک  ات  هد  تلهم  ار  ام  تسا ، مرگ  اوه  دـییوگ  یم  مهد  یم  داهج  نامرف  ناتـسبات  رد  امـش  هب  یتقو  ...داب 

امرگو امرـس  .دوش  فرطرب  امرـس  ات  هد  تلهم  ام  هب  تسا ، درـس  اوه  دییوگ  یم  منک  یم  رما  نانآ  اب  گنج  هب  ار  امـش  ناتـسمز  مایا 
زا امش  تسین ; شیب  يا  هناهب 

--------------------------

ص 103. ج4 ، يربط ، خیرات  ات 474 ; صص 464 ج2 ، تاراغلا ،  . 1

هحفص 750 -------------------------- 
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يا.تسا سورع  هزات  نانزو  ناکدوک  درخ  هزادنا  هب  امش  لقع  تسین ! امـش  رد  یگنادرم  راثآ  هک  اهامندرم  يا.دیـسرت  یم  ریـشمش 
هـس نیا  مازعا  هب  رـصحنم  قارع  مدرم  لد  رد  سرت  داـجیا  يارب  هیواـعم  هماـنرب  ( 1) ....متخانـش یمنو  مدـید  یمن  ار  امـش  نم  شاک 

راداو ار  يراـصنا  ریـشب  نب  ناـمعن  ًـالثم.تشاد  یم  لیـسگ  ییاـهتیرومأم  نینچ  هب  زین  ار  يرگید  دارفا  هکلب  دوبن ، زیرنوـخ  رگتراـغ 
تیرومأم يواهر  هرجش  نب  دیزی  هبو  ( 2) .دنک تراغ  ار  اجنآو  درب  هلمح  دوب ، تارف  برغ  رد  يرهـش  هک  رمّتلا ، نیع  هب  هک  تخاس 

رب يدیدش  سرتو  بعرو  دیسر  هجیتن  هب  اه  هئطوت  نیا  ماجنارس  ( 3) .درب تراغ  هب  ار  اجنآ  مدرم  لاوماو  دورب  هکم  يوس  هب  هک  داد 
زا یجراخ  راشفو  فرط  کـی  زا  یلخاد  راـشف  هک  تفرگ  تروص  ناورهن  گـنج  زا  سپ  عیاـجف  نیا  هتبلا  .تسـشن  قارع  مدرم  لد 

همتاخ اجنیا  رد  راوگان  ثداوح  شاک  يا.درزآ  یم  تخـس  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما نادـنم  هقالع  ًاصوصخو  قارع  مدرم  رگید  فرط 
.میراگن یم  ار  اهنآ  نونکا  مه  هک  درشف  ار  وا  بلقو  درزآ  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع حور  زین  يرگید  ثداوح  یلو  تفای ، یم 

--------------------------

هبطخ 27. هغالبلا ، جهن   . 1

ص 445. ج2 ، تاراغلا ،  . 2

ص 504. ج2 ، نامه ،  . 3

هحفص 751 -------------------------- 

مود لصف 

مّود لصف 

رکب یبا  نب  دّمحم  تداهشو  رصم  حتف 

، يرجه لاس 36  رد  ماما  دـمآ ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  ورملق  رد  ماش  زجب  یمالـسا  قطاـنم  همه  هک  ناـمثع ، لـتق  زا  سپ 
يرید یلو  ( 1) .تشاد لیـسگ  اجنآ  هبو  دیزگرب  رـصم  رادناتـسا  ناونع  هب  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  دوخ ، تموکح  لاس  نیتسخن 

وا یتهج  هب  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دییاپن 
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نیمزرـس نآ  هناورو  دـیزگرب  رـصم  ناونع  هب  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  لمج ، گنج  زا  سپ  لاس ، نامه  ردو  درک  لزع  ماقم  نآ  زا  ار 
دّمحم تسد  هبو  تشون  یمسر  غالبا  ناونع  هب  ار  یکی  هک  دنک  یم  دای  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما زا  همان  ود  دروم  نیا  رد  خیرات  .درک 

نانچمه ( 2) .تسا هدروآ  « لوقعلا فحت   » ّفلؤم ار  همان  ود  ره  .درک  لاسرا  رصم  رد  وا  رارقتسا  زا  سپ  ار  يرگیدو  داد  رکب  یبا  نب 
دیق شـشو  یـس  لاس  ناضمر  هام  لّوا  ار  تسخن  همان  شراگن  خیراتو  هدرک  لقن  ار  همان  ود  نآ  تاراغلا »  » باتک رد  قاحـساوبا  هک 
نایب ار  مالسا  ماکحا  زا  يرایسب  نآ  یط  رد  ( مالـسلا هیلع   ) ماماو هدش  لقن  هدرتسگ  تروص  هب  ریخا  باتک  رد  مّود  همان  .تسا  هدرک 

هیواعم تسد  هب  همان  نیا  هنوگچ  هک  دش  میهاوخ  روآ  دایو  تفگ  میهاوخ  نخـس  لیـصفت  هب  مّود  همان  هراب  رد  ًادعب  امو  تسا  هدرک 
، میحرو نمحر  دـنوادخ  مان  هب  مالـسلا :) هیلع  ) ماما همان  نیتسخن  همجرت  کنیا  .تشگ  تسد  هب  تسد  وا  نادـناخ  رد  سپـسو  داـتفا 

هب نانمؤمریما  یلع  ادخ  هدنب  زا  تسا  ینامرف  نیا 

--------------------------

ص 462. ج3 ، يربط ، خیرات   . 1

ات 177. صص 176 لوقعلا ، فحت   . 2

هحفص 752 -------------------------- 

توـلخ رد  وا  زا  تعاطاوادـخ  ياوـقت  هب  دـهد  یم  ناـمرف  وا  .تشاـمگ  رـصم  يرادـمامز  هب  ار  وا  هک  هاـگ  نآ  رکب  یبا  نب  دّـمحم 
ّقح نتفرگو  هّمذ  لها  اـب  تلادـعو  ناراکدـب  اـب  تنوشخو  تبالـصو  ناناملـسم  اـب  شمرنو  ناـیع  ناـهن و  رد  وا  زا  سرتو  تولجو 
یم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  ناکما ، ّدح  رد  يراکوکینو  مدرم  زا  تشذـگو  وفعو  ناراکمتـس  رب  يریگتخـسو  ناگدـیدمتس 

ناراکدبو دراد 
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توعد ناناملسم  هب  یگتسویپو  يزکرم  تموکح  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  رکب  یبا  نب  دّمحم  هک  دهد  یم  نامرف  وا  .دهد  یم  رفیک  ار 
وا .تخانـش  ار  نآ  تقیقحو  تفرگ  هزادـنا  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  یگرزب  شاداپو  تیفاـع  ناـنآ  يارب  راـک  نیا  رد  اریز  دـنک ،
نآ رب  يزیچو  دـنکن  مـک  نآ  زا  يزیچو  دریگب  دـش ، یم  هـتفرگ  مدرم  زا  ًـالبق  هـک  ناـنچنآ  ار ، نـیمز  جارخ  هـک  دــهد  یم  ناـمرف 

ربارب رد  هک  دهد  یم  نامرف  ار  رادناتـسا  وا  .دنک  میـسقت  دـش ، یم  میـسقت  ًاقباس  هک  نانچ  ناّقحتـسم ، نایم  رد  ار  نآ  سپـس.دیازفین 
یم نامرف  وا  هب  .دراذگن  یقرف  قحرظن  زا  ناگناگیبو  ناشیوخ  نایم  ردو  درگنب  ناسکی  همه  هب  نانآ  سلجم  ردو  دـنک  عضاوت  مدرم 

شِهوـکن زا  ادـخ  هار  ردو  دـشابن  سوـهو  اوـه  وریپ  .دـهد  شرتـسگ  ار  تلادـعو  دــنک  يرواد  قـح  هـب  مدرم  ناـیم  رد  هـک  دــهد 
هب همان  نیا  .مالّـسلاو  .دنرادب  مّدقم  نارگید  رب  ار  وا  تعاطاو  دننک  هشیپ  ار  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  ادخ  هک  دـسرتن ، نارگـشهوکن 

، همان نیا  خیرات  ( 1) .تفای شراگن  لاس 36  ناضمر  هام  زور  نیتسخن  رد  ادخ ، لوسر  هدـش  دازآ  هدـنب  عفار ، یبا  نب  هّللا  دـیبع  ّطخ 
هیلع  ) ناـنمؤمریما اریز  تسا ، هدوب  هاـتوک  رایـسب  سیق  تموـکح  تّدـم  هک  دـناسر  یم  تسا ، براـقتم  هداـبع  نب  سیق  لزع  اـب  هک 
هدش هتـشون  شتموکح ، زا  هام  تشه  تشذـگ  زا  سپ  همان ، نیاو  دـش  باختنا  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  لاس 35  رخاوا  رد  ( مالـسلا

رد دیسر  رکب  یبا  نب  دّمحم  تسد  هب  همان  نیا  هک  یتقو.تسا 

--------------------------

ص 224. ج1 ، تاراغلا ،  . 1

هحفص 753 -------------------------- 

همان هاگ  نآودرک  ینارنخسو  تساخاپب  رصم  مدرم  نایم 
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لالح زا  نآ  ردو  تشون  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  يا  همان  رـصم  زا  رکب  یبا  نب  دّمحم  .دناوخ  نانآ  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
هب تشون : نینچ  مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  دوخ  همان  رد  يو  .درک  ییامنهار  تساوخرد  ترضح  نآ  زاو  دیسرپ  مالسا  ياهتّنـسو  مارحو 

ناـنمؤمریما رگا  .مرازگـساپس  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ار  ییادـخ  .وـت  رب  دورد  .رکب  یبا  دـنزرف  دّـمحم  زا  ناـنمؤمریما  ادـخ  هدـنب 
نم نوچ  يدارفا  هک  ار  مالـسا  ياضق  زا  یماکحاو  دزاس  نشور  ار  ام  تابجاو  نآ  رد  هک  دـسیونب  يا  همان  اـم  يارب  دـنیبب  تحلـصم 

هب طوبرم  لئاسم  نوماریپ  وا  همان  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دیازفیب  نانمؤمریما  شاداپ  رب  ادخ  .دروایب  نآ  رد  دنتـسه  التبم  نادب 
رد تحیصن ، ناونع  هب  سپـسو ، تشون  ار  یبلاطم  فاکتعاو  موص  رکنم ، زا  یهنو  فورعم  هب  رما  زامن ، تیقاوم  وضو ، ماکحا  اضق ،

باتک رد  ار  ترضح  نآ  همان  لماک  نتم  تاراغلا  فلؤم  .دش  روآدای  ار  یلئاسم  خزودو  تشهب  تاّیـصوصخو  باسحو  گرم  هراب 
تـسیرگن یم  نآ  هب  هتـسویپ  دیـسر  رکب  یبا  نب  دّمحم  تسد  هب  ماما  همان  نوچ  دسیون : یم  یقث  قاحـساوبا  ( 1) .تسا هدروآ  دوخ 

داتفا صاعورمع  تسد  هب  اه  همان  دش ، هتشکو  بولغم  رـصم  هب  صاعورمع  هلمح  رد  دّمحم  هک  هاگ  نآ  .درک  یم  يرواد  نآ  قبطو 
نآ رد  يرتـشیب  ّتقد  اـب  درک و  بلج  ار  هیواـعم  هّجوـت  هماـن  نیا  اـه  هماـن  ناـیم  رد  .داتـسرف  هیواـعم  ياربو  درک  عـمج  ار  هـمه  واو 
وت .شاب  مارآ  : تفگ هیواعم.دننازوسب  ار  همان  نیا  هک  هدـب  نامرف  تفگو : درک  هدـهاشم  ار  هیواعم  باجعا  هبقع  نب  دـیلو  .تسیرگن 

دنزرف .ینک  رظن  راهظا  دیابن  هراب  نیا  رد 

--------------------------

، تاراغلا  . 1
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.224 _ 250 صص ج1 ،

هحفص 754 -------------------------- 

اهنآ زا  وتو  تسوت  دزن  بارتوبا  ثیداحا  هک  دنمهفب  مدرم  هک  تسا  حیحـص  ایآ  يرادن ! يأر  قح  وت  تفگ : هیواعم  خـساپ  رد  هبقع 
هک یهد  یم  نامرف  نم  هب  وت ، رب  ياو  تفگ : هیواعم  ؟ یگنج یم  یلع  اـب  ارچ  تسا  نینچ  رگا  ؟ ینک یم  تواـضقو  يریگ  یم  سرد 

دوخ نیشیپ  نخس  دیلو  .ما  هدینشن  نآ  زا  رتنشورو  رتراوتساو  رت  عماج  یشناد  هک  دنگوس  ادخ  هب  ؟ منازوسب ار  یـشناد  هنیجنگ  نینچ 
بارتوـبا رگا  تفگ : يو  خـساپ  رد  هیواـعم  ؟ ینک یم  دربـن  وا  اـب  ارچ  یتفگـشرد  یلع  يروادو  شناد  زا  رگا  : تفگو درک  رارکت  ار 

دوـخ ناـیفارطا  هبو  درک  توکـس  يردـق  هاـگ  نآ  .میتـخومآ  یم  ملع  وا  زا  اـم  تسـشن  یم  اوـتف  دنـسم  ردو  تـشک  یمن  ار  ناـمثع 
هب هک  هدوب  قیّدـص  رکبوبا  ياـه  هماـن  نیا  مییوگ  یم  اـم  .تسا  یلع  ياـه  هماـن  اـهنیا  هک  مییوـگ  یمن  زگره  اـم  تفگو : تسیرگن 
رد هتـسویپ  ماـما  ياـه  هماـن  يراـب ، .میهد  یم  اوتفو  مینک  یم  يرواد  نآ  قبط  رب  زین  اـمو  تسا  هدیـسر  تثارو  هب  دّـمحم  شدـنزرف 

یبا نب  یلع  ثیداحا  اه  هماـن  نیا  هک  درک  مـالعاو  تفرگ  تسد  هب  ار  راـک  ماـمز  زیزعلادـبع  نب  رمع  اـت  دوب  هّیما  ینب  ياـه  هنیجنگ 
تسا هداتفا  هیواعم  تسد  هب  همان  نیا  هک  دش  هاگآ  دّمحم ، ندش  هتـشکو  رـصم  حتف  زا  سپ  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع یتقو  .تسا  بلاط 

وا يامیس  رد  زامن  زا  تغارف  زا  سپودرازگ  زامن  ام  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما دیوگ : یم  هملس  نب  هّللا  دبع  .دروخ  سوسفا  نآ  رب  رایسب 
دوصقم : میدیسرپ ماما  زا  .دوب  هتشذگ  رب  فّسأت  نآ  نومضم  هک  دناوخ  یم  يرعش  وا  .میدرک  هدهاشم  ار  ّرثأت  راثآ 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 818 

http://www.ghaemiyeh.com


یناوارف عالطا  ربمایپ  ّتنـس  زا  هک  تشون  همان  نم  هب  وا  .مدراـمگ  رـصم  روما  هرادا  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  : تفگ ؟ تسیچ اـمش 
.داـتفا نمـشد  تسد  هب  هماـنو  دـش  هتـشک  وا  یلو  مدرک ، حیرـشت  ار  ادـخ  لوسر  ياهتّنـس  نآ  ردو  متـشون  يا  هماـن  وا  يارب  .درادـن 

فرط یب  دارفاو  مالسلا ) هیلع  ) یلع رادناتسا 

يو تموکح  زا  یهورگ  سیق ، نب  دّمحم  رصم ، لوزعم  رادناتسا  نامز  رد 

هحفص 755 -------------------------- 

فرط یب  دارفا  يو  تشذگ  هام  کی  رکبوبا  دـنزرف  يرادـمامز  زا  یتقو  .دـندرک  یفرعم  فرط  یب  دارفا  ار  دوخ  هدرک  يریگ  هرانک 
رادناتـسا خـساپ  رد  نانآ  .دـنیوگ  كرتار  رـصم  ای  دـننک  تموکح  هب  یگتـسباوو  تعاطا  مالعا  ای  هک  تخاس  ّریخم  راـک  ود  نیب  ار 

ناشن تمواقم  دوخ  عضوم  رد  زین  نانآ  تفریذـپن و  ار  نانآ  خـساپ  رادناتـسا  یلو  مینک ، رکف  هراـب  نیا  رد  اـم  اـت  هدـب  تلهم  : دـنتفگ
هیواعمو مالسلا ) هیلع   ) ماما نایم  فالتخا  ّلح  هک  دیسر  ربخ  یتقو  .داد  خر  نیّفص  دربن  یعضو  نینچ  رد  .دندش  عافد  هدامآو  دنداد 

تلاح زا  راب  نیاو  تفای  شیازفا  رادناتـسا  رب  هورگ  نیا  تأرج  دنا  هدیـشک  تسد  گنج  زا  نیفرطو  تسا  هدش  راذـگاو  رواد  ود  هب 
دیزیو ناهمج  نب  ثراح  ياهمان  هب  ار  رفن  ود  دش  ریزگان  رادناتسا  .دنتساخرب  تموکح  اب  تفلاخم  هب  ًاحیرصو  دندمآ  رد  یفرط  یب 
تـسد هب  دوخ  تیرومأم  يارجا  ماگنه  هب  رفن  ود  نیا  یلو  دـنزادرپب ، نانآ  تحیـصنو  داـشرا  هب  اـت  دراد  لیـسگ  یناـنک  ثراـح  نب 
یخرب هک  دش  ببس  هورگ  نیا  لتق  .دش  هتـشک  هار  نیا  رد  زین  واو  درک  مازعا  زین  ار  یمّوس  درف  رکبوبا  دنزرف  .دندش  هتـشک  نافلاخم 

ار مدرم  نایماش  نوچمه  هک  دنهد  تأرج  دوخ  هب 
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دندـش هارمه  نانآ  اب  زین  رگید  یهورگ  تشاد  دوجو  ًالبق  تفلاـخم  ياـه  هنیمز  نوچو  دـننک  توعد  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ  هب 
( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما .دنادرگزاب  رصم  هب  ار  شمارآ  تسناوتن  ناوج  رادناتساو  دش  هدیشک  شاشتغا  هب  رصم  نیمزرس  ماجنارسو 
هب ار  روما  مامز  ًالبق  هک  دعس  نب  سیق  یکی  دننادرگزاب ، رصم  هب  ار  شمارآ  دنناوت  یم  رفن  ود  اهنت  : دومرفو دش  هاگآ  رـصم  عضو  زا 

.دوب هتشاد  مازعا  هریزج »  » نیمزرس هب  مکاح  ناونع  هب  ار  کلام  هک  تفگ  یعقوم  ار  بلطم  نیا  .رتشا  کلام  يرگیدو  تشاد  تسد 
یم رظن  هب  يرورـض  دوب ، رقتـسم  قارع  رد  هک  ماما ، شترا  رد  وا  دوجو  اّما  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماـما باـکر  مزـالم  دعـس  نب  سیق 

یعیسو هقطنم  هک  نیبیـصن ، نیمزرـس  رد  ماگنه  نیا  رد  واو  تشون  رتشا  کلام  هب  يا  همان  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تهج ، نیا  زا  .دیـسر 
: دهد یم  حرش  نینچ  ار  رصمو  دوخ  عضو  مالسلا ) هیلع   ) ماما همان ، نآ  رد  .درب  یم  رس  هب  تسا ، ماشو  قارع  نایم 

هحفص 756 -------------------------- 

ياهألخو منک  یم  عمقو  علق  ار  ناشکرـس  توخنو  مراد  یم  ياپ  هب  ار  نید  ناـنآ  کـمک  هب  نم  هک  یتسه  یناـسک  زا  وت  دـعب ، اـّما 
دنا هتفر  نوریب  وا  تعاطا  زا  یهورگ  یلو  مدوب ، هدرامگ  رـصم  يرادناتـسا  يارب  ار  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نم.منک  یم  رپ  ار  كاـنلوه 

دریگب ماجنا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  ات  ناسرب  ام  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچره  .دوش  زوریپ  نانآ  رب  هتـسناوتن  یگبرجت  یبو  یناوج  ببـس  هب  واو 
ار رماع  نب  بیبش  وا  دیـسر  کـلام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن  نوچ  .هد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  يداـمتعا  دروم  درفو  مینک  یـسررب 

نیشناج
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رصم يوس  هب  رتدوز  هچره  : دومرف وا  هب  ماما.دش  ربخاب  رـصم  راوگان  عاضوا  زاو  تفاتـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يوس  هبو  تخاس  دوخ 
شرافس ار  يزیچ  مراد  غارس  وت  رد  هک  یتیاردو  لقع  ببس  هب  نم  .مرادن  رایتخا  رد  راک  نیا  يارب  ار  یـسک  وت  زج  هک  نک  تکرح 

زج هک  اـجنآو  نک  راـتفر  تمیـالم  هب  یناوت  یم  اـتو  زیمآرد  شمرناـب  ار  يریگتخـسو  ریگب  کـمک  تاّـمهم  رب  ادـخ  زا  .منک  یمن 
شوگ هب  رـصم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما بناـج  زا  کـلام  مازعا  ربخ  نوچ  .رب  راـکب  ار  دوخ  تردـق  دـشابن  زاـسراک  يزیچ  تنوشخ 

هب ار  رـصم  روما  مامز  کلام  رگا  هک  تسناد  یم  يو  .دوب  هتخود  رـصم  هب  عمط  مشچ  اریز  درک ، تشحو  ربخ  نیا  زا  دیـسر  هیواعم 
هلیـسو هبو  دیـشیدنا  يا  هراچ  ور ، نیا  زا  .دش  دهاوخ  رتدب  وا  يارب  بتارم  هب  رکب  یبا  نب  دّـمحم  نامز  زا  اجنآ  عضو  دریگب ، تسد 

( مالسلا هیلع   ) ماما زا  رـصم  مدرم  .تخاس  مهارف  ار  کلام  لتق  تامّدقم  جارخ ، زا  وا  ندرک  فاعم  تمیق  هبو  نارازگجارخ  زا  یکی 
هدنب زا  تشون : نینچ  نانآ  همان  خساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماماو دنک  یفّرعم  ار  يرگید  رادناتـسا  رتدوز  هچره  هک  دندرک  تساوخرد 

ار يدرم.تسین  ییادخ  وا  زج  هک  منک  یم  شیاتس  ار  ییادخ  .امش  رب  مالس  .رصم  ناناملـسم  هب  نانمؤمریما  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ 
دسرت یمن  نمشد  زا  كانلوه  تاظحل  رد  زگرهو  درادن  هار  وا  نامـشچ  هب  باوخ  سرت  ياهزور  رد  هک  مدرک  مازعا  امـش  يوس  هب 

دنزرف کلام  يو.تسا  رتدیدش  شتآ  زا  نارفاک  ربو 

هحفص 757 -------------------------- 

هک اجنآ  ات  ار ، وا  نامرفو  دیونشب  ار  وا  نخس.تسا  جحذم  هلیبق  زا  ثراح 
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نامرف رگا  .دور  یمن  اطخ  هب  وا  تبرضو  دوش  یمن  دنُک  هک  تسادخ  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  وا.دینک  يوریپ  تسا ، قباطم  قح  اب 
يوس هب  وا  مازعا  اب  نم ، .تسا  نم  نامرف  وا  نامرف.دـیتسیا  زاـب  داد  فقوت  روتـسد  رگاو  دـینک  تکرح  داد  نمـشد  يوس  هب  تکرح 
دیدج رادناتسا  ( 1) .مراد امش  نمشد  رب  هک  يریگتخسو  امش  هب  تبسن  هک  یهاوخریخ  ببس  هب  متشاد ، مّدقم  دوخ  رب  ار  امش  رـصم ،

رارق ( 3 «، ) طاطـسف  » یلزنم ود  رد  هـک  ( 2 «، ) مزلق  » ماـن هب  يا  هقطنم  هب  نوـچو  درک  تکرح  مزـال  تازیهجت  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
هب ار  کلام  دامتعا  داد  ناشن  دوخ  زا  هک  یتمدخ  شوخ  ببـس  هب  درم  نیا.دـمآ  دورف  اجنآ  مدرم  زا  يدرم  هناخ  ردو  دیـسر  تشاد ،
ورف فالغ  رد  هشیمه  يارب  ادخ  هدنرب  ریشمش  نیا  هنوگ  نیدبو  تخاس  مومسم  لسع  زا  یتبرـش  اب  ار  وا  ماجنارـسو  درک  بلج  دوخ 

هدرپس كاخ  هب  اـجنامه  ردو  تسبرب  ناـهج  زا  مشچ  مزلق  نیمزرـس  رد  يرجه  لاس 38  رد  يو  .درپس  نیرفآ  ناـج  هب  ناـجو  تفر 
هب ًالبق  يو  .تسا  هدمآ  دورف  وا  هناخ  رد  کلام  هک  هدوب  یـسانشرس  درف  هکلب  هدوبن ، يداع  درف  کی  نابزیم  نیا  مّلـسم  روط  هب  .دش 

هنوگ هبو  رتحورـشم  ار  وا  تداهـش  ناخروم  زا  رگید  یخرب  ( 4) .دوب هدش  يرادیرخ  دشاب ، هیواعم  نامه  هک  کلام ، نمـشد  هلیـسو 
ناناقهد زا  یکی  زا  دش  هاگآ  رصم  نیمزرس  رب  کلام  ندرامگ  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما میمصت  زا  هیواعم  یتقو  هتشون : رگید  يا 

هک هلیسو  ره  هب  هک  درک  تساوخ  رد  مزلق  نیمزرس  ذّفنتم 

--------------------------

ص 260. ج1 ، تاراغلا ، همان 38 ، هغالبلا ، جهن   . 1

يایرد لحاس  رد  تسا  يرهش   . 2
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(. عالطالا دصارم   ) .دننک یم  ّیط  زور  هس  فرظ  ار  رصم  ات  اجنآ  زا  اهناوراک.رصم  بناج  زا  نمی 

(. عالّطالا دصارم  ) .هیردنکسا یکیدزن  رد  تسا  يرهش   . 3

ص 312. ج7 ، ریثک ، نبا  خیرات   . 4

هحفص 758 -------------------------- 

افتکا راک  نیا  هب  هیواعم  .درک  دهاوخ  فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  رصم  رب  طلـست  زا  سپ  ار  وا  ربارب ، ردو  دربب  نیب  زا  ار  کلام  دناوتب 
هتـسویپ هک  تساوخ  ماش  مدرم  زا  دـنراد  یم  رب  ماگ  ادـخ  هار  رد  شناوریپ  مامتو  وا  هکنیا  تابثاو  مدرم  هیحور  تیوقت  ياربو  درکن 

تـشگ یم  ماش  مدرم  ینامداش  هیام  دـش  یم  هتـشک  کلام  رگا  اریز.دزاس  دوبان  ار  وا  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زاو  دـننک  نیرفن  ار  کلام 
توعد وا  زا  هیواعم  رومأم  دیـسر ، مزلق  نیمزرـس  هب  کلام  یتقو  .دننک  ادـیپ  دوخ  ربهر  هب  يرتشیب  دامتعا  نانآ  هک  دـش  یم  ثعابو 

زا سپ  نابزیم  .درک  مهاوخ  باسح  تایلام  زا  ار  ییاریذـپ  هنیزه  هک  تفگ  وا  داـمتعا  بلج  ياربو  دوش  دراو  شا  هناـخ  هب  هک  درک 
يارب وا  .دـنک  بلج  ار  کلام  دامتعا  تسناوت  هک  اجنآ  ات  درک  یم  رهاظت  مالـسلا ) هیلع   ) یلعاب یتسود  هب  شا  هناخ  هب  کلام  دورو 

رد ياپ  زا  ار  کلام  هک  دیشکن  یلوط  هک  دوب  مومسم  يردق  هب  تبرـش  نیا  .داهن  لسع  زا  یتبرـش  نآ  ردو  درتسگ  يا  هرفـس  کلام 
اناوت تسد  ود  بلاطوبا  دنزرف  مدرم ، يا  : تفگو تفرگ  رارق  ربنم  يالاب  رب  دیسر  هیواعم  هب  کلام  لتق  ربخ  یتقو  لاحره ، رد  .دروآ 

یهورگ هک  یگرم  ( 1) .دیدرگ عطق  زورما  رتشا ) کلام   ) يرگیدو دش  هدیرب  نیّفـص  دربن  رد  رـسای ) راّمع   ) اهنآ زا  یکی  هک  تشاد 
تخاس نایرگ  ار  یهورگو  دنادنخ  ار 

هیام کلام  تداهش 
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هیلع ) ماـما هب  يو  تداهـش  ربخ  یتقو  اّما.دنتـشاد  لد  هب  ار  کـلام  هنیک  نیّفـص  دربـن  ناـمز  زا  ناـنآ  اریز  دـش ، ماـش  مدرم  یناـمداش 
نانز دیاب  وت  لثم  يارب  ینعی  «. ُِکلام ای  یِکاوَْبلا  َنیْکبَْیلَف  َِکْلثِم  یلَع  : » دومرفو تسیرگ  دنلب  يادـص  اب  ترـضح  نآ  دیـسر  ( مالـسلا

رگ هحون 

--------------------------

ص 352. ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ج72 ; يربط ، خیرات  ص 264 ; ج1 ، تاراغلا ،  . 1

هحفص 759 -------------------------- 

زاغآ نینچ  ار  دوخ  نخـسو  تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  سپـس  تساجک ؟ کلام  دننام  : ینعی »؟ ِکلام ُْلثِم  َْنیَأ  :» دومرف هاگ  نآ  .دنیرگب 
تبیـصم نم  ایادـخ.تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  شیاتـس.میدرگ  یم  زاب  وا  يوس  هبو  مییادـخ  زا  ام  درک :

افو دوخ  نامیپ  هب  وا.داب  کلام  رب  ادـخ  تمحر.تسا  راگزور  گرزب  بئاـصم  زا  وا  گرم  اریز  منک ، یم  باـسحوت  هار  رد  ار  رتشا 
رب هک  میدوب  هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  هکنیا  اب  ام  .درک  تاـقالم  ار  دوخ  راـگدرورپو  دـناسر  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  رمعو  درک 
ربخ یتقو  دـیوگ : یم  لیـضف  ( 1) .تساهتبیـصم نیرتگرزب  زا  کـلام  تبیـصم  هک  مییوگ  یم  لاـح  نیا  اـب  مینک ، ربص  یتبیـصم  ره 

هب ادخ  دیوگ : یمو  دـنک  یم  فسأت  راهظا  هتـسویپ  هک  مدـیدو  مدیـسر  وا  روضح  هب  دیـسر ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  کلام  تداهش 
، دنگوس ادخ  هب  .دوب  یتخس  گنس  دوب  گنـس  رگاو  دوب  ریظن  یب  یهوک  دوب  هوک  رگا  .کلام  دوب  یتیـصخش  هچ  .دهد  ریخ  کلام 

ایآ .دـننک  هیرگ  رگ  هحون  نانز  دـیاب  کلام  لثم  رب.دزاس  یم  رورـسم  ار  رگید  یناـهجو  دـنازرل  یم  ار  یناـهج  کـلام  ياوت  گرم 
رب هودنا  راثآ  زور  دنچ  اتو  درک  یم  فسأت  راهظا  هتسویپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع دیازفا : یم  سپس  تسه ؟ کلام  يارب  ییاتمه 
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رکب یبا  نب  دّمحم  هب  مالسلا ) هیلع  ) ماما همان  .دوب  نایامن  يو  هرهچ 

هتشاد لوزعم  رصم  يرادنامرف  زا  ار  وا  مالسلا ) هیلع   ) ماما هکنیا  زا  رکب  یبا  نب  دّمحم 

--------------------------

ص 77. ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 264 ; ج1 ، تاراغلا ،  . 1

هحفص 760 -------------------------- 

ربخ مـالعا  زا  سپ  يا ، هماـن  ّیط  رد  دیـسر ، ماـما  وا  هب  وا  یگنتلد  ربـخ  نوچ  .دوب  گـنتلد  دوب  هدرک  بصن  وا  ياـج  هب  ار  کـلامو 
رـصم يوس  هب  رتـشا  مازعا  زا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نم  هب  تشون : نینچ  وا  هبو  درک  ییوجلد  رکبوـبا  دـنزرف  زا  کـلام ، تداـهش 

نمو .يا  هدرک  هحماسم  تیرومأم  ماجنا  رد  وت  هک  ما  هداد  ماجنا  تهج  نیا  هب  هن  ار  راک  نیا  نم  یلو  يا ، هدرک  ادـیپ  رطاخ  شجنر 
تموکحو دهاوخن  هنوؤم  نادنچ  نآ  هرادا  هک  مهد  یم  رارق  ییاج  یلاو  ضوعرد  مراد ، یم  لوزعم  رـصم  يرادـنامرف  زا  ار  وت  رگا 

ریگتخس نانمشد  هب  تبسنو  هاوخریخ  ام  هب  تبسن  مدوب  هدیزگرب  رـصم  ییاورنامرف  يارب  هک  ار  یـصخش  .دشاب  رتبلاج  وت  يارب  اجنآ 
.میدوب یـضار  وا  زا  ام  هک  یلاحرد  دومن  تاـقالم  ار  گرمو  درک  يرپس  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  هک  دـنک  تمحر  ار  وا  ادـخ  .دوب 

هب ار  دوخ  هاپـس  نمـشد ، اب  راکیپ  يارب  هک  تسا  مزال  وت  رب  نونکا  .دزاس  فعاـضم  ار  وا  شاداـپو  ددرگ  یـضار  وا  زا  زین  دـنوادخ 
يوس هب  ار  مدرم  .يدـنب  تّمه  رمک  گنج  ياربو  ینک  لابند  ار  راک  تریـصب  ابو  ینزب  ودرا  اـجنآ  ردو  ینک  لـقتنم  رهـش  زا  نوریب 

دیادش ردو  دنک  یم  تیافک  ار  وت  مهم  روما  رد  وا  هک  يوجب  تناعتسا  وا  زاو  نک  توعد  ادخ 
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( مالسلا هیلع   ) ماما هب  رکبوبا  دنزرف  همان  ( 1) .دناسر یم  يرای  ار  وت 

نم تسد  هب  نانمؤمریما  همان  تشاـگن : نینچ  ترـضح  نآ  هماـن  خـساپ  رد  دیـسر ، دّـمحم  تسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هماـن  یتقو 
رد نم.تسین  نم  زا  رتنابرهم  شناتـسود  ربو  رتریگتخـس  نانمؤمریما  نانمـشد  هب  تبـسن  یـسک  .مدـش  هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  ودیـسر 

هدرک رهاظت  ام  اب  ینمشد  هبو  دنا  هدمآرد  گنج  ِرد  زا  ام  اب  هک  یناسک  زج  هب  ما ، هداد  ناما  مدرم  همه  هبو  ما  هدز  ودرا  رهـش  نوریب 
(2) .منانمؤمریما وریپ  نم  لاحره ، رد.دنا 

--------------------------

ص 268. ج1 ، تاراغلا ،  . 1

ص 269. ج1 ، نامه ،  . 2

هحفص 761 -------------------------- 

رصم هب  صاعورمع  مازعا 

تمینغ ار  تصرف  جراوخ ، هلیـسو  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما شترا  رد  فاکـش  شیادیپو  نیفـص  دربن  نتفای  نایاپ  زا  سپ  ، هیواعم
يارب وا  .دزاس  جراخ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تموکح  ورملق  زا  ار  رـصم  ات  دیـشوک  صاعورمع  یهدـنامرف  هب  یهاپـس  مازعا  اـبو  درمش 

نب رُسب  يرهف ، هملـسم  نب  بیبح  صاعورمع ، نایم  نآ  رد  هک  .درک  توعدار  هاپـس  ناهدنامرفزا  یهورگ  يریطخ  رما  نینچ  يارجا 
ارف تروشم  يارب  ار  يدارفا  زین  شیرق  ریغ  زاو  دـندروخ  یم  مشچ  هب  دـلاخ  نب  ناـمحّرلا  دـبعو  سیق  نب  كاّحـض  يرماـع ، هاـطرا 
وت : تفگو تشادرب  هدرپ  وا  زار  زا  صاعورمع  ما ؟ هدرک  راضحا  ار  امـش  ارچدیناد  یم  تفگو : درک  تیعمج  هب  ور  هاگ  نآ  .دـناوخ 

حتف ورگ  رد  تنارایو  وت  تّزعو  دراد  یناوارف  جارخو  تسا  يزیخلصاح  نیمزرـس  اجنآ  هچ  يا ، هدرک  توعد  رـصم  حتف  يارب  ار  ام 
رگا هک  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  صاعورمع  يراکمه  زاغآ  رد  هک  دروآ  رطاخ  هبو  تساخرب  صاعورمع  قیدصت  هب  هیواعم  .تساجنآ 

هب ار  رصم  دوش  زوریپ  یلع  رب 
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زا ّمعا  رصم ، مدرم  هب  یناوارف  ياه  همان  هک  دش  نیا  رب  میمصت  ماجنارـسو  تفرگ  ماجنا  يدایز  تارکاذم  سلجم  نآ  رد  .دشخبب  وا 
دیدهت دربن  هب  ای  توعد  شمارآو  حلص  هب  ار  نانمشدو  دوش  هداد  تمواقمو  تابث  نامرف  ناتسود  هبو  دوش  هتشون  نمـشدو ، تسود 
سپـسو تشوـن  يدـنِک  هیواـعمو  هملـسم  ياـهمان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناـفلاخم  زا  رفن  ود  هـب  يا  هماـن  هیواـعم  ور ، نـیازا  .دـننک 

ار وا  فارطا  نامثع  ناراداوه  دیسر  رـصم  ياهزرم  هب  ورمع  هک  یماگنه  .درک  مازعا  رـصم  هب  یهوبنا  هاپـس  سأر  رد  ار  صاعورمع 
ریگرد وت  اب  مرادن  لیم  نم  :» دروآ نینچ  نآ  ردو  تشون  يا  همان  رصم  رادناتسا  هب  هطقن  نآ  زا  صاعورمعو  دنتـسویپ  وا  هبو  دنتفرگ 

هب ار  همان  نیا  صاعورمع  دـنا .» هدـش  نامیـشپ  وت  يوریپ  زاو  دـنراد  رظن  قاّفتا  وت  اب  تفلاخم  رب  رـصم  مدرم  .مزیرب  ار  تنوخو  موش 
وا يارب  دوب  هتشون  دّمحم  هب  هیواعم  هک  يا  همان  هارمه 

هحفص 762 -------------------------- 

ار ماش  ياوق  يوَرشیپ  يا  همان  ردو  تشاد  لیسگ  مالسلا ) هیلع   ) ماما روضح  هب  تئارق  زا  سپ  ار  همان  ود  ره  رصم  رادناتـسا  .داتـسرف 
کمک هاپـسو  لوپ  اب  ارم  دیاب  دـنامب  یقاب  امـش  تسد  رد  رـصم  دـیهاوخ  یم  رگا  هک  دـش  روآدایو  درک  شرازگ  رـصم  ياهزرم  هب 

ياـه هماـن  هب  سپـس  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  .درک  شرافـس  تمواـقم  هب  ار  رـصم  رادناتـسا  دوـخ  هماـن  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما .دـینک 
ود ار  وا  هاپسهمدقم  .دورب  صاعورمع  شترا  لابقتسا  هب  مدرم  ندرک  جیسب  اب  دش  راچان  ماجنارسو  تفگ  خساپ  هیواعمو  صاعورمع 

رس تشپ  رفن  رازه  ود  سأررد  زین  دوخو  داد  یم  لیکشت  رُشب  نب  هنانک  یهدنامرف  هب  رفن  رازه 
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یلو دـندیبوک ، مهرد  ار  ماـش  شترا  زا  ییاهنوتـس  قـحب  دـندش ، وربورماـش  شترا  اـب  رـصم  هاپـس  نازاتـشیپ  یتـقو  .درک  تکرح  وا 
ردو تخادرپ  نمـشد  اب  نت  هب  نتگنج  هب  شنارای  ابو  دـش  هدایپ  بسا  زا  دوخ  هناـنک  .دـندش  بولغم  ورین ، یمک  ببـسهب  ماـجنارس ،

اْینُّدلا َباَوث  ْدُِری  ْنَم  ًالَّجَُؤم َو  ًاباتِک  ِهّللا  ِنْذِِإب  ّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  سْفَِنل  َناک  امَو   ) .دیسر تداهش  هب  درک  یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح 
ردو ادخ  نذا  هب  زج  هک  تسین  یناسنا  چیه  نأش  ( 145 نارمعلآ : (. ) َنیرِکاّشلا يِزْجَنَس  اْهنِم َو  ِِهتُْؤن  ِهَرِخآلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَمَو  اْهنِم  ِِهتُْؤن 

زا دهاوخب  ار  رگید  يارـس  باوث  سکرهو  مینک  یم  اطع  وا  هب  نآ  زا  دهاوخب  ار  ایند  شاداپ  سکره  .دریمب  هدش  تبثو  نّیعم  یلجا 
رکب یبا  نب  دّمحم  تداهش  .میهد  یم  شاداپ  ار  نارازگساپسو  میشخب  یم  وا  هب  نآ 

دّمحم هاگودرا  يوس  هبو  دنهد  همادا  دوخ  يورشیپ  هب  هک  دندش  نآ  رب  یگمهو  دوزفا  ماش  شترا  تأرج  رب  رـشب  نب  هنانک  تداهش 
.درب هانپ  يا  هناریو  هب  ماجنارـس  اتدوب  نادرگرـس  زین  وا  دنتفای و  قرفتم  ار  وا  نارای  دندیـسر  وا  هاگودرا  هب  یتقو  .دـنورب  رکب  یبا  نب 

زا درک و  ریگتسد  هبارخ  رد  ار  وا  دش و  هاگآ  دّمحم  هاگیاج  زا  جیدح  نب  هیواعم 

هحفص 763 -------------------------- 

ياپ زا  شطع  زا  دوب  کـیدزن  هک  یلاـح  رد  درک  لـقتنم  دوب ، ورمع  هاپـس  زکرم  هک  طاطـسف  ماـنب  يا  هقطنم  هبو  دروآ  نوریب  اـجنآ 
زاو .دیشکب  هنوگ  نیا  ار  مردارب  مهد  یمن  هزاجا  نم  : دیشک دایرف  .دوب  ورمع  هاپس  رد  دّمحم  ردارب  رکب  یبا  نب  نامحرلادبع  .دیآرد 

دهد روتسد  جیدح  نب  هیواعم  شهاپس  هدنامرف  هب  هک  درک  تساوخرد  صاعورمع 
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دنزرف یلو  دهد  لیوحت  هدنز  ار  دّمحم  هک  داتـسرف  جیدح  نبا  يوس  هب  ار  دوخ  هدنیامن  صاعورمع  .دنک  رظن  فرـص  وا  لتق  زا  هک 
دش هاگآ  دوخ  تشونرس  زا  هک  دّمحم.دنامب  هدنز  دیابن  زین  دّمحم  دش ; هتـشک  دوب  نم  يومع  رـسپ  هک  رـشب  نب  هنانک  : تفگ جیدح 

.درک يراددوخ  بآ  نداد  زا  دش ، هتـشک  هنـشت  مه  نامثع  هکنیا  هناهب  هب  جیدح ، دنزرف  یلو  دنهدب ، بآ  وا  هب  هک  درک  تساوخرد 
ار وت  دسج  نم  تفگ : نایاپ  ردو  مینک  یم  رظن  فرص  نآ  نتـشون  زا  هک  درک  دّمحم  راثن  یتشز  نانخـس  جیدح  دنزرف  نایم  نیا  رد 

نینچ ادخ  ءایلوا  اب  ًارارک  ادخ  نانمـشد  امـش  تفگ : خساپ  رد  دّـمحم  .منازوس  یم  شتآ  ابو  مهد  یم  رارق  هدرم  غالا  نیا  مکـش  رد 
یلابو ار  نآو  دهد  رارق  تیفاعو  درس  میهاربا  شتآ  نوچمه  نم  يارب  ار  شتآ  نیا  ادخ  هک  مراودیما  نم  .دیا  هداد  ماجنا  يا  هلماعم 

شوماخ دهاوخب  هاگره  هک  دنازوسب  یشتآ  هب  ار  صاعورمعو  نایفس  یبا  نب  هیواعم  تیاوشیپو  ار  وت  ادخو  دزاس ، تناتسودو  وت  رب 
هبو داد  رارق  يا  هدرم  غالا  مکـش  رد  ار  واو  دز  ندرگ  ار  دّمحمو  دمآ  مشخ  هب  جـیدح  نب  هیواعم  ماجنارـس  .ددرگ  رتروهلعـش  دوش 

وا.تسیرگ تخس  وا  عضو  رب  هک  دوب  هشیاع  شرهاوخ  یکی  درک : ّرثأتم  همه  زا  شیب  ار  رفن  ود  دّمحم  تداهش  ربخ  .دینازوس  شتآ 
وا دنزرفو  ردارب  لایع  یتسرپرس  هشیاع  .درک  یم  نیرفن  ار  جیدح  نب  هیواعمو  صاعورمعو  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  زامن  ره  نایاپ  رد 

هک دوب  سیمع  تنب  ءامسا  يرگیدو  .دش  گرزب  وا  تلافک  تحت  مساق  مان  هب  رکب  یبا  نب  دّمحم  دنزرفو  تفرگ  هدهع  هب  ار 
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دـش دلوتم  دّـمحم  وا  زاو  دـمآ  رد  رکبوبا  جاودزا  هب  رفعج  تداهـش  زا  سپو  تشاد  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  يرـسمه  راختفا  یتّدـم 
سپو

هحفص 764 -------------------------- 

تـشونرس زا  یتقو  ردام  نیا  .ییحی  مان  هب  دـمآ  دوجو  هب  يدـنزرف  وا  زاو  درک  جاودزا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  رکبوبا  تشذـگرد  زا 
هب ماجنارسو  درک  نیرفن  وا  نالتاق  ربو  تفر  زامن  هاگیاج  هبو  درب  ورف  ار  دوخ  مشخ  یلو  دیدرگ  ّرثأتم  تخـس  دش  هاگآ  دوخ  دنزرف 
هب هک  نازابتسایس ، همه  نوچمهو  داد  ربخ  رفن  ود  نآ  تداهش  زا  هیواعم  هب  يا  همان  رد  صاعورمع  .تشگ  التبم  يدیدش  يزیرنوخ 
قح اب  نانآ  یلو  میدرک ، توعد  ّتنـسو  باتک  هب  ار  نانآ  ام  تفگو : تخاـس  رگ  هولج  ّقحم  ار  دوخ  دـنیوگ ، یم  غورد  رگیدـکی 

اه هرهچ  رب  ادخو  میتساوخ  ددم  ادخ  زا  ام.تفرگرد  ناشیاو  ام  نیب  دربن  ماجنارس  .دندنام  یقاب  دوخ  تلالـض  ردو  دندرک  تفلاخم 
دوش یم  هاگآ  دّمحم  تداهش  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .تخاس  ام  میلست  هتسب  تسد  ار  اهنآو  دز  اهنآ  ياهتشپو 

روتسد مالسلا ) هیلع   ) ماما.تخاس هاگآ  دّمحم  رابفسا  تداهش  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو دش  هفوک  دراو  نانک  هلان  دیعق  نب  هّللادبع 
رصم لها  زا  امش  نارداربو  دّمحم  ياه  هلان  نیا  دومرف : نانآ  هب  باطخ  هاگ  نآ  .دنوش  عمج  يو  نانخس  ندینـش  يارب  مدرم  هک  داد 

ناهارمگ هقالع  هک  مرادن  راظتنا  زگره  .تسا  هدش  ّطلسم  اهنآ  ربو  هتفر  نانآ  يوس  هب  امش ، نمشدو  ادخ  نمشد  صاعورمع.تسا ،
.دنا هتخات  امش  رس  رب  رصم  هب  هلمح  اب  نانآ  هک  ییوگ  وت  .دشاب  قح  هب  امـش  هقالع  زا  رتراوتـسا  ناشتوغاط  هب  نانآ  دامتعاو  لطاب  هب 

.دیباتشب نانآ  کمک  هب  رتدوز  هچره 
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رد رـصم  رگا  .دیهدم  تسد  زا  ار  رـصم.دنتسه  ماش  مدرم  زا  رتهب  اجنآ  مدرمو  ماش  زا  رترب  تکربو  ریخ  رظن  زا  رـصم  ادخ ، ناگدـنب 
.میسرب رگیدکی  هب  ادرف  ات  دیوش  هناور  هعرج  هاگودرا  هب  رتدوز  هچره.تسا  تبکن  نمشد  ياربو  تّزع  امش  يارب  دشاب  امش  رایتخا 

( ، مالسلا هیلع   ) ماما روضح  هب  قارع  نارس  دمآو  تفرو  اهزور  تشذگ  زا  سپ 

هحفص 765 -------------------------- 

ساّبع نبا  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ( 1) .دش رصم  راپسهر  يرفن  رازهود  هاپـس  کی  یهدنامرف  هب  بعک  نب  کلام  ماجنارس 
تداهش هب  دنک _  تمحر  شیادخ  هک  رکب _  یبا  نب  دّمحمو  دش  هدوشگ  نمـشد  تسد  هب  رـصم  دهد : یم  حرـش  نینچ  ار  نایرج 

يرازگراـکو ناـبرهم  يدـنزرف  تبیـصم  .مراد  تلئـسم  وا  زا  ار  نآ  شاداـپو  مراذـگ  یم  ادـخ  باـسح  هب  ار  تبیـصم  نـیا  .دیـسر 
ره زا  شیپ  هک  مداد  ناـمرف  ناـنآ  هبو  مدرک  قـیوشت  وا  هب  نتـسویپ  هب  ار  مدرم  نم  .هدـنرادزاب  یتردـقو  هدـنُرب  يریـشمش  شـالترپ ،

یگنهامه هارکا  اب  یهورگ  .مدرک  توعد  وا  يوس  هب  تکرح  يارب  ناهنپو ، راکـشآ  ار ، ناگمه  نم  .دنـسرب  وا  داـیرف  هب  يدادـیور 
یم تساوخرد  ادـخ  زا  .دنتـشادرب  وا  يرای  زا  تسد  مّوس  هورگو  دـندز  يراـمیب  هب  ار  دوخ  رگید  یهورگو  دنتـشاد  مـالعا  ار  دوخ 
نآو دـمآ  نارگ  رایـسب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  دّـمحم  تداهـش  ( 2) .دـشخب تاـجن  مدرم  نیا  تسد  زا  ارم  رتدوز  هـچره  هـک  مـنک 
دروم وا  :» دومرف زینو  ( 3 «.) دوب ردارب  مردارب  نادنزرفو  منادنزرف  ياربو  دـنزرف  نم  يارب  وا  :» دومرف دولآ  کشا  نامـشچ  اب  ترـضح 

قاّفتا یپ  رد  یپ  نیّفص ، دربن  زا  سپ  ثداوح ، عون  نیا  ( 4 «.) مدوب هداد  شرورپ  ار  وا  دوخ  نماد  رد  نمو  دوب  نم  هقالع 
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نامز نیارد  .دننک  ینیب  شیپ  شنادان  ناتسود  تسد  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع تموکح  بورغ  دنتـسناوت  یم  نیبزیت  دارفاو  داتفا  یم 
دوب هتفرگ  رایتخا  رد  ار  رـصم  هقطنم  صاعورمعو  هدـش  ّطلـسم  ماش  رب  هیواـعم  هک  درب  یم  رـس  هب  یتیعـضو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
یّلک هب  ات  دـندرب  یم  شروی  فارطا  هب  يزکرم  تموکح  فیعـضت  يارب  هیواـعم  فرط  زا  هتـسویپ  شکمدآو  رگتراـغ  ياـههورگو 

هچ يرابفسا  عضو  نینچ  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریبدت  اّما  .دننک  بلس  ار  تینما 

--------------------------

ات 294. 282 صص ج1 ، تاراغلا ،  . 1

همان 35. هغالبلا ، جهن   . 2

ص 194. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

.هدبع عبط  همان 65 ، ، هغالبلا جهن   . 4

هحفص 766 -------------------------- 

( مالسلا هیلع   ) ماما هک  دسیون  یم  خیرات  .دریگب  کمک  داسف  هشیر  ندنکرب  يارب  قارع  لد  هدرم  مدرم  زا  تساوخ  یم  هنوگچ  دوب ؟
هیلع  ) ماما هبطخ  نیرخآ  .درک  هدـنز  ار  ناـیقارع  هدرم  ياـهلد  هک  دومرف  داریا  ینیـشتآ  ینارنخـس  دوخ  تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد 

( مالسلا

ترـضح نآ  يارب  گنـس  زا  ییوّکـس  یموزخم  هدعج  مالـسلا ) هیلع   ) ماما یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  : دـیوگ یم  هلاضف  نب  لفون 
دوب اـمرخ  فـیل  زا  وا  نیلعنو  ریـشمش  دـنبو  تشاد  نت  رب  مشپ  زا  ینهاریپ  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، رارق  نآ  يور  رب  ماـماو  درک  بصن 

: درک زاغآ  نینچ  ار  دوخ  نانخسو  تخادرپ  ینارنخس  هب  ترضح  نآ  .دوب  هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  ناس  هب  هدجس  ترثک  زا  وا  یناشیپو 
یِّنِإ ُساّنلااَهُّیَأ ، .ِِهناِنْتما  ِِهلْـضَف َو  یِماَون  ِِهناهُْرب َو  ِرِّیَن  ِِهناسْحِإ َو  ِمیِظَع  یلَع  ُهُدَمَْحن  .ِْرمَألا  ُِبقاوَع  ِْقلَْخلا َو  ُِرئاصَم  ِْهَیلِإ  يّذلا  ِهّللُدْـمَْحلَا  »

ْنَم َیلِإ  ُءایصْوَألا  ِتَّدَأ  ام  ُْکَیلِإ  ُْتیَّدَأ  ْمُهَمَمُأ َو  اِهب  ُءاِیْبنَألا  َظَعَو  یّتلا  َظِعاوَْملا  ُمَُکل  ُْتثََثب  ْدَق 
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َقیِرَّطلا َو ُمُِکب  ُأَـطَی  يِْریَغ  ًاـمامِإ  َنوـُعَّقَوَتَتَأ  ُْمْتنَأ ! هّلل.اوُقِـسْوَتْسَت  ْمَلَف  ِرِجاوَّزلاـِب  ْمُُکتْوَدَـح  اوُمیِقَتْـسَت َو  ْمَلَف  یِطوَِـسب  ْمُُکْتبَّدَأ  ْمُهَدـَْعب َو 
َنُوبَرْشَی َصَصُْغلا َو  َنوُغیُِسی  ًءایْحَأ ؟ َمْوَیلا  اُونوُکَی  ّالَأ  َنیِّفِِصب _  ْمُه  َو  ْمُهُؤ _  امِد  ْتَکِفُس  َنیّذلا  اُنناوْخِإ  َّرَـض  ام  ... ؟ َلِیبَّسلا ُمُکُدِشُْری 

یلَع اوَضَمَو  َقیرَّطلا  اُوبِکَر  َنیذـّلا  َِیناوْخِإ  َْنیَأ  .ْمِِهفْوَـخ  َدـَْعب  ِْنمَـألا  َراد  ْمُهَّلَحَأ  ْْمُهَروُـجُأ َو  ْمُهاـفَوَف  َهّللا  اوـَُقل  ِهّللاَو _  ْدَـق _  َقـْنَّرلا !
ار ییادخ  ساپس  ِهَِّینَْملا »؟ یلَع  اوُدَقاعَت  َنیّذلا  ُمِِهناوْخِإ  ْنِم  ْمُهُؤارَُظن  َْنیَأَو  ِْنیَتَداهَّشلاوُذ ؟ َْنیَأَو  ناهیِّتلا ؟ ُْنبا  َْنیَأ  َو  ُراّمَع ؟ َنَْأ  ِّقَْحلا ؟

شا هدـنیازف  مرکو  شنـشور  ناـهربو  شگرزب  ناـسحا  ربارب  رد  ار  وا  .تسوا  يوس  هب  ناـهج  روماو  ناگدـنب  ِماجنارـس  هک  تسازس 
.مینک یم  شیاتس 

هحفص 767 -------------------------- 

امـش هب  دـندوب  هدـناسر  ناگدـنیآ  هب  ناـنآ  نانیـشناج  هک  ار  هچنآو  مدرک  شخپ  امـش  ناـیم  رد  ار  ناربماـیپ  ياهدـنپ  نم  مدرم ، يا 
ار امش  .دیتسویپن  مه  هب  یلو  مدنار ، شیپ  هب  هدنرادزاب  نانخس  اب  ار  امـش  .دیتفرگن  دنپ  اّما  مدرک ، بدا  ار  امـش  ما  هنایزات  اب  .مدناسر 
هک ام  ناردارب  دـنک ؟ يربهر  قح  هار  هب  ار  امـشو  دزاس  راومه  امـش  يارب  ار  هار  هک  دـیتسه  نم  زج  ییاوشیپ  راظتنا  رد  ایآ  ادـخ ، هب 

نیا دولآ  لگ  ِبآ  زاو  دنشکبرس  ار  هصغ  ياهماج  ات  دندیدن  ار  يزور  نینچ  اریز  دندرکن ، ینایز  دش  هتخیر  نیّفـص  رد  نانآ  نوخ 
دوخ نما  راید  ردو  تخاس  لماک  ار  نانآ  شاداپ  زین  ادخو  دنتفای  هار  ادخ  ياقل  هب  نانآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  .دنـشونب  یناگدنز  وحن 
نبا تساجک  راّمع ؟ تساجک  دـندرپس ؟ ناج  هار  نآ  ردو  دنتـشادرب  ماگ  قح  هار  رد  هک  نم  ناردارب  دـنتفر  اجک  .داد  ياج  ار  نانآ 

دنیاجک نیتداهّشلاوذ ؟ تساجک  ؟ ناهیت
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دوخ نساحم  رب  دوخ  تسد  اب  ماما  هظحل  نیا  رد  دیوگ : یم  لفون  دـندوب ؟ راوتـسا  دوخ  ّتینو  مزعرب  هک  ناشنارداربو  نانآ  دـننامه 
َهَّنُّسلا اُوَیْحَأ  ُهُوماـقَأَف ، َضْرَْفلا  اوُرَّبَدـَت  ُهوُمَکْحَأَـف َو  َنآرُْقلا  اُوََلت  َنیذـّلا  ِیناوْخِإ  یلَع  ِهَّوَأ  : » دومرف هاـگ  نآو  تسیرگ  ياـه  ياـهو  دز 

ردو دندرک  راوتسا  ار  نآو  دندناوخ  ار  نآرق  هک  یناردارب  غیرد ، اغیرد ، ُهوُعَبَّتاَف .» ِِدئاْقلِاب  اوُقثَو  اُوباجَأَف  ِداهِْجِلل  اوُعُد  .َهَعِْدبلا  اُوتامَأَو 
ار توعدو  دندش  توعد  نمشد  اب  داهج  هب  .دندناریم  ار  اهتعدبو  دندرک  هدنز  ار  اهتّنس  .دنتـشاد  اپب  ار  اهنآو  دندیـشیدنا  نآ  ضئارف 

یِّنِإ الَأ َو  ِهّللاَدابِع ! ُداهِْجلا  ُداـهِْجلَا  : » دز داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  هاـگ  نآ  .دـندرک  يوریپ  وا  زاو  داـمتعا  دوخ  ربهر  هب  .دـنتفگ  خـساپ 
رهو منز  یم  ودرا  زورما  نم  راکیپو ، داهج  داب  امـش  رب  ادخ ،  ناگدـنب  ْجُرْخَْیلَف .» ِهّللا  َیلِإ  َحاوَّرلا  َدارَأ  ْنَمَف  اذـه ، یِمْوَی  ِیف  ٌرِکْـسَعُم 

هک سک 

هحفص 768 -------------------------- 

هدرم ياهلد  مالسلا ) هیلع   ) ماما نیرفآ  روشو  یسامح  نانخس  نیا  ( 1) .دوش جورخ  هدامآ  تسا  داهج  نادیم  يوس  هب  نتفر  ناهاوخ 
نادـیم رد  نمـشد  اب  گنجو  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  رفن  رازه  لهچ  بیرق  ینامز  كدـنا  رد  هک  تخاس  هدـنز  نانچنآ  ار  ناـیقارع 

تسب ییاهمچرپ  يراصنا  بّویا  وباو  دعس  نب  سیقو  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دوخ  دنزرف  يارب  مالسلا ) هیلع   ) ماما .دندش  هدامآ  نیّفص 
هدامآ یهورگ  سأر  رد  ار  کی  رهو  تسب  ییاهمچرپ  زین  رگید  دارفا  ياربو  درک  تکرح  هدامآ  رفن  رازه  هد  سأر  رد  ار  کـی  رهو 

ماما لتق  ربخ  نوچ  .دمآ  رد  ياپ  زا  مجلم  نب  نامحّرلادبع  ریشمش  اب  هک  دوب  هدماین  رـس  هب  هتفه  زونه  هک  سوسفا  اّما  دومن ، تکرح 
نوریب رد  هک  ینایهاپس  هب  مالسلا ) هیلع  )
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هداد تسد  زا  ار  دوخ  ناـپوچ  هک  دـندمآ  رد  ینادنفـسوگ  تروص  هب  ناـگمهو  دنتـشگزاب  هفوک  هب  ناـنآ  همه  دیـسر  دـندوب  هفوک 
هیلع  ) یلع ماـما  یگدـنز  زا  گرب  نیرخآ  هک  تسا  هدیـسر  نآ  ماـگنه  نونکا  .دـنیابر  یم  ار  ناـنآ  تعرـس  هب  ناـگرگ  هک  دنـشاب 

.مینزب قرو  ار  ترضح  نآ  تداهش  هوحن  ینعی  مالسلا ، )

--------------------------

هحفص 769 .هدبع  عبط  هبطخ 177 ، هغالبلا ، جهن   . 1

مّوس لصف 

( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  یگدنز  زا  گرب  نیرخآ 

تدابع بارحم  رد  تداهش 

دندوب هدرک  هبوت  ناورهن  رد  هک  جراوخ  زا  يا  هّدـع  یلو  دومرف ، تعجارم  هفوک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلعو تفای  نایاپ  ناورهن  گـنج 
شمارآ هب  ار  نانآو  داتـسرف  مایپ  نانآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دنتـشاذگ  بوشآو  هنتف  ياـنبو  دندادرـس  تفلاـخم  همزمز  هراـبود 

رگنایغطو وجارجام  هورگ  نآ  تردق  اب  دش  دیماان  ناشیا  تیاده  زا  نوچ  یلو  تشاد ، رذحرب  تموکح  اب  تفلاخم  زاو  درک  توعد 
، جراوـخ ناـیرارف  زا  یکی  .دنتـشاذگ  رارف  هب  اـپ  مه  يا  هّدـعو  دـندش  یمخزو  هتـشک  ناـنآ  زا  یخرب  هجیتـن  ردو  درک  راـمو  راـتار 
زا نت  هسو  دـنداد  رارق  دوخ  تاـیلمع  زکرم  ار  هّکم  جراوخ  ناـیرارف  .تخیرگ  هّکم  هب  هک  دوب  دارم  هلیبـق  زا  مجلم  نب  نامحّرلادـبع 
مه درگ  اهبش  زا  یکی  رد  ( 2  ) یمیمت رکب  نب  ورمعو  ( 1) یمیمت هّللا  دبع  نب  كربو  يدارم  مجلم  نب  نامحّرلادـبع  ياهمان  هب  نانآ 

یسررب ار  یلخاد  ياهگنجو  اهیزیرنوخو  زور  نآ  عاضوا  دندمآ و 

--------------------------

يوادیص کلام  نب  هّللا  دبع  ار  رکب  نب  ورمع  مانو  رماع  نب  لازن  ار  هّللا  دبع  نب  كرب  مان  ص 213 )  ) لاوطلا رابخالا  رد  يرونید   . 1
جاّجَح ار  هّللا  دبع  نب  كرب  ص 423 ) ج2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعسمو  تسا  هتشون 
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.تسا هتشون  هیوداز  ار  رکب  نب  ورمعو  كرب  هب  بَّقلم  یمیرص  هّللا  دبع  نب 

يوادیص کلام  نب  هّللا  دبع  ار  رکب  نب  ورمع  مانو  رماع  نب  لازن  ار  هّللا  دبع  نب  كرب  مان  ص 213 )  ) لاوطلا رابخالا  رد  يرونید   . 2
ورمعو كرب  هب  بَّقلم  یمیرـص  هّللا  دبع  نب  جاّجَح  ار  هّللا  دبع  نب  كرب  ص 423 ) ج2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعسمو  تسا  هتشون 

.تسا هتشون  هیوداز  ار  رکب  نب 

هحفص 770 -------------------------- 

هیلع  ) یلع یـشک  رداربو  يزیرنوخ  نیا  ثعاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـسو  دندرک  دای  دوخ  ناگتـشکو  ناورهن  زا  دندرک و 
لیم هبو  تسناد  دنهاوخ  ار  دوخ  فیلکت  ناناملـسم  دنوش  هتـشادرب  نایم  زا  رفن  هس  نیا  رگاو  دنتـسه  صاعورمعو  هیواعمو  مالـسلا )
نانآ زا  کی  ره  هک  دـندرک  دَّکؤم  دـنگوس  هب  ار  نآو  دنتـسب  نامیپ  مه  اـب  رفن  هس  نیا  سپ  .درک  دـنهاوخ  باـختنا  يا  هفیلخ  دوخ 

صاعورمع نتـشک  راد  هدهع  رکب  نب  ورمعو  دـش  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  دّـهعتم  مجلم  نبا  .ددرگ  رفن  هس  زا  یکی  نتـشک  دـهعتم 
هکنیا ياربو  دش  هدیشک  هّکم  رد  هنامرحم  روط  هب  هئطوت  نیا  هشقن  (1  .) تفرگ هدهع  هب  ار  هیواعم  لتق  زین  هّللادبع  نب  كربو  دیدرگ 
ماجنا يارب  کی  رهو  دـندرک  نییعت  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  دـنزاس ، یلمع  ار  دوخ  فدـه  تقو  کـی  رد  رفن  هس  ره 

هّللا دبع  نب  كربو  تفر  رصم  هب  صاعورمع  نتـشک  يارب  رکب  نبورمع.درک  تکرح  دوخ  رظن  دروم  رهـش  يوس  هب  دوخ  تیرومأم 
بش ردو  تفر  دجسم  هب  ماش  رد  هّللادبع  نب  كرب  ( 2) .دش هفوک  یهار  زین  مجلم  نباو  درک  تکرح  ماش  يوس  هب  هیواعم  لتق  يارب 

فص رد  دوعوم 
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یحور بارطـضا  رثا  رد  یلو ، درک  هـلمح  وا  هـب  ریـشمش  اـب  تـشاد  هدجــس  هـب  رــس  هیواـعم  هـک  یلاـح  ردو  داتــسیا  زاـمن  هـب  لّوا 
هناخ هب  ًاروف  ار  وا  .تشادرب  يدـیدش  مخز  هیواعمو  دـمآ  دورف  هیواعم  نار  رب  رـس  ياج  هبو  تفر  اطخ  هب  وا  ریـشمش  یگچاپتـسدو ،

؟ يدرک تأرج  راک  نیا  رب  هنوگچ  : دیـسرپ وا  زا  هیواعم  دندرک  رـضاح  وا  شیپ  رد  ار  براض  یتقو  .دش  يرتسبو  دندرک  لقتنم  شا 
ياهتسدمه زا  یکی  بشما  ار  یلع  تفگ : كرب  تسیچ ؟ وت  هدژم  : تفگ هیواعم  .مهدب  وا  هب  يا  هدژم  ات  دراد  فاعم  ارم  ریما   : تفگ

ار واو  مورب  هک  منک  یم  دّهعت  نم  دشاب  هدشن  هتشک  رگاو  دسرب ، وت  هب  نآ  ربخ  ات  نک  فیقوت  ارم  يرادن  رواب  رگاو  تسا  هتشک  نم 
هبانبو درک  اهر  ار  وا  دش  مَّلسم  ربخ  نوچو  تشاد  هگن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  ربخ  ندیـسر  ات  ار  وا  هیواعم  .میآ  وت  دزن  زابو  مشکب 

رگید لقن 

--------------------------

ص 137. ج1 ، هسایسلاو ، همامالا  ص 29 ; نییبلاطلا ، لتاقم   . 1

ص 161. ج1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 195 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 83 ; ج6 ، يربط ،  خیرات   . 2

هحفص 771 -------------------------- 

اود اب  ناوت  یم  دـهاوخن  يدالوا  ریما  رگا  : دـنتفگ دـندرک  هنیاعم  ار  هیواـعم  مخز  نوچ  ناـبیبط  ( 1) .دـناسر لتق  هب  ار  وا  تقو  ناـمه 
دیزی تفگو : دش  یـضار  لسن  عطق  هبو  دیـسرت  شتآ  اب  ندرک  غاد  زا  هیواعم.دوش  غاد  شتآ  اب  دیاب  مخز  لحم  هنرگو  درک  هجلاعم 

زا داتـسیا .  زامن  هب  لّوا  فص  ردو  تفر  دجـسم  هب  رـصم  رد  بش  ناـمه  رد  زین  رکب  نب  ورمع  ( 2) .دنتـسه یفاک  نم  يارب  هّللادبعو 
بتار صاعورمع  بش  نآ  رد  اضق 
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يادا يارب  ار  ( 3 () هفاذـح ) هفینح نب  هجراخو  دورب  دجـسم  هب  دوب  هتـسناوتن  نآ  تلاسکو  باهتلا  زا  هک  دوب  هدـش  ضراع  يدـیدش 
ُهّللا َدارَأَو  ًارْمَع  ُتْدَرَأ  :» تفگ تسناد  ار  نایرج  نوچو  تشک  صاعورمع  ياج  هب  ار  وا  رکب  نب  ورمعو  دوب  هداتسرف  دجسم  هب  زامن 

نابعش هام  متسیب  زور  رد  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  اّما  .ار  هجراخ  نتشک  ادخو  متساوخ  ار  ورمَع  نتشک  نم  ینعی : (. 4 «) هَجِراخ
رب يزیچ  نآ  زج  انامه  دیـسر ؟ ایآ  دومرف : دش  ربخ  اب  شندـمآ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نوچ  دـنیوگ  .دـمآ  هفوک  هب  يرجه  لاس 40 
زیت اب  زور ، رهو  دنام  وا  هناخ  رد  هام  کیو  دمآ  دورف  سیق  نب  ثعشا  هناخ  رد  مجلم  نبا  .تسا  نآ  ماگنه  نونکاو  هدنامن  نم  هدهع 

.دیدرگ وا  قشاعو  دـش  هجاوم  دوب ، جراوخ  زا  زین  وا  هک  ماُطق ، مان  هب  يرتخد  اب  اجنآ  رد  ( 5) .درک یم  هدامآ  ار  دوخ  ریشمش  ندرک 
نارتخد نیرتابیز  زا  ماطق  .دندوب  هدش  هتشک  ناورهن  هعقاو  رد  شرداربو  ردپو  دوب  مجلم  نبا  يومع  رتخد  ماطق  يدوعسم ، لقن  قبط 

لیم لامک  اب  نم  : تفگ ماطق  ( 6) .دومن يراگتساوخ  يو  زا  ًامـسرو  درک  شومارف  ار  زیچ  همه  دید  ار  وا  مجلم  نبا  نوچو  دوب  هفوک 
هکنیا رب  طورشم  مریذپ  یم  دوخ  يرسمه  هب  ار  وت 

--------------------------

ص 114. ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   . 1

ص 113. ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 30 ; نییبلاطلا ، لتاقم   . 2

ص 212. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

ص 312. ج2 ، نامه ،  . 4

ص 312. ج2 ، نامه ،  . 5

ص 423. ج2 ، بهذلا ، جورم   . 6

هحفص 772 -------------------------- 

نامحرلادبع .یهد  رارق  نم  لیم  قباطم  ارم  هیرهم 
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کیو مالغ  کیو  مهرد  رازه  هس  : تفگو درک  نیگنـس  ار  رهم  دید ، میلـست  ار  قشاع  هک  ماطق  تسیچ ؟ تدوصقم  منادب  وگب  : تفگ
یعـس وت  ماطق : ینک ! داهنـشیپ  نم  هب  ار  یلع  لتق  تقو  نآو  یهاوخب  ارم  منک  یمن  روصت  مجلم : نبا  .بلاط  یبا  نب  یلع  لتقو  زینک 
رگاو تشاد  میهاوخ  یـشوخ  راگزورو  میا  هتفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  ود  ره  یـشکب  ار  وا  رگا  تروص ، نآ  رد  .ینک  ریگلفاـغ  ار  وا  نک 

نبا .تسا  رترادیاپو  رتهب  ناهج  نیا  ياهتمعن  زا  تسا  هدرک  هریخذ  وت  يارب  دـنوادخ  هچنآو  يورخا  يازج  يوش  هتـشک  هار  نیا  رد 
هَحامَـس وُذ  ُهَقاس  ًارْهَم  َرَأ  مَلَف  تسا : هتفگ  ماطق  هیرهم  هراـب  رد  رعاـش  ( 1) .ما هدـماین  هفوک  هب  راک  نیا  يارب  زج  نم  هک  نادـب  : مجلم

الَع ْنِإ  ِّیلَع َو  ْنِم  یلْعَا  َرْهَمالَف  ِمَّمَـصُْملا  ِماسِْحلِاب  ِّیلَع  ُْلتَقَو  ًهَنِیقَو ***  ٌدـْبَع  فالآ َو  ُهَثـالَث  مَجْعَأَو  حیِـصَف  ْنِم  ماـُطق  ِرْهَمَک  *** 
لثم دوش  راد  هدـهع  ار  نآ  مجعو ، برع  زا  ّمعا  یمرک ، بحاص  هک  ار  يرهَم  مدـیدن  نم  ( 2) مَْجُلم ِْنبا  ِْلتَق  َنوُد  ّالِإ  َْلتَق  ـالَو  *** 

چیهو.هدنرب زیت  غیت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کیو  مالغ  کیو  مهرد  رازه  هس  زا  دوب  ترابع  نآو  ماطق  رهم 
.دوب دهاوخن  مجلم  نبا  تیانج  زا  رتدب  یتیانج  چیهو  دشاب  هیامنارگ  دنچره  تسین  مالسلا ) هیلع  ) یلع زا  رتنارگ  يرهم 

--------------------------

ص 423. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 213 ، لاوطلا ، رابخالا   . 1

ص 424) (ج2 ، بهذلا جورم  رد  يدوعسم  ص 37. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 582 ; ج1 ، همغلا ،  فشک  ص 214 ، لاوطلا ، رابخالا   . 2
.تسا هداد  تبسن  مجلم  نبا  هب  ار  ریخا  تیب  ود 

هحفص 773 -------------------------- 

زا ار  یعمج  نم  : تفگ ماطق 
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مان هب  هفوک  ناـیجراخ  زا  يرگید  درمو  درک  مهار  راـک  نیمهو  دـنهد  يراـی  هراـب  نیا  رد  ار  وت  هک  منک  یم  هارمه  وت  اـب  دوخ  هلیبق 
زا یکی  اب  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لتق  هب  مّمـصم  هک  مجلم  نبا  .تخاس  هارمه  يو  اب  ار  بابرلا  میت  هلیبق  نامه  زا  دلاجم  نب  نادرو 

: دیـسرپ !؟ یتسه ترخآو  ایند  فرـش  بلاـط  اـیآ  تفگ : وا  هبو  درک  تاـقالم  دوب  عجـشا  هلیبق  زا  هک  هرجب  نب  بیبش  ماـن  هب  جراوخ 
تامدخ زا  وت  رگم  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  تفگ : بیبش  .نک  کمک  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  رد  نم  هب  تفگ : ؟ تسیچ تروظنم 

یناد یمن  رگم  وت ، رب  ياو  : تفگ مجلم  نبا  يرادن ؟ عالطا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نامز  رد  یلع  ياهیراکادفو  قباوسو 
وا دوخ ، ینید  ناردارب  ماقتنا  هب  نیاربانب ، دـناسر ؟ لتق  هب  ار  ام  رازگزامن  نارداربو  دـش  ادـخ  مالک  رد  مدرم  تیمکح  هب  لئاق  وا  هک 
هب رّرقم  دعوم  رد  سپـسو  داد  بآ  کلهم  يرهز  اب  ار  نآو  درک  هیهت  يریـشمش  مجلم  نباو  تفریذـپ  بیبش  ( 1) .تشک میهاوخ  ار 
ود نآ  هب  وا  دـندرک و  تاقالم  دوب ، فکتعم  ناضمر  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  هک  ماطق ، اب  اـجنآ  رد  ود  نآ  .دـمآ  هفوک  دجـسم 

ياهرس ماطق  دیسر  ارف  لمع  ماگنه  نوچ  .دنک  يراکمه  نانآ  اب  هک  تسا  هدش  بلطواد  زین  همقلع  نب  نادرو  نب  عشاجم  هک  تفگ 
رس هب  دندنام  یم  دجسم  رد  هک  یناسک  اب  ار  بشو  دنتفرگ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهریشمش  هس  رهو  تسب  ریرح  ياهلامتسد  اب  ار  نانآ 

(2) .دنتسشن دوب  هدسلا » باب   » هب فورعم  هک  دجسم  ياهرد  زا  یکی  لباقم  ردو  دندرب 

--------------------------

ج1، همغلا ، فشک   . 1
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ص 571.

، ریثا نبا  لماک  ص 115 ; ج6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 83 ; ج6 ، يربط ، خیرات  ص 424 ، ج2 ، بهذلا ، جورم   . 2
ص ج1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 282 ; ج2 ، باعیتسالا ، ص 325 ; ج7 ، هیاهنلاو ، هیادبلا  ص 32 ; نییبلاطلا ، لتاقم  ص 195 ; ج3 ،

.161

هحفص 774 -------------------------- 

تداهش بش  رد  ( مالسلا هیلع   ) ماما

هک یماگنه  هام ، ینایم  ياهزور  زا  یکی  رد  یتح  .داد  یم  ربخ  دوخ  تداهش  زا  هتسویپ  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
نینچمه درک .» دهاوخ  نیگنر  مرس  ِنوخ  اب  ار  اهوم  نیا  مدرم  ِنیرتیقش  :» دومرفو دیشک  شفیرـش  نساحم  هب  تسد  دوب ، ربنم  زارف  رب 

امش هک  دیشاب  هاگآ  .دیآ  یم  دیدپ  ینوگرگد  تموکح  عضو  رد  هام  نیا  رد  .تساههام  رورَـس  نآو  دیـسر  ارف  ناضمر  هام  دومرف :
نآ باحصا  ( 1) .متـسین امـش  نایم  رد  نم  هک  تسا  نیا  شا  هناـشنو  درک  دـیهاوخ  جـح  ریما ) نودـب   ) فص کـی  رد  لاـس  نیا  رد 
رد ترضح  نآ  تهج ، نیمه  هب  ( 2) .مینک یمن  كرد  ار  نآ  یلو  دهد  یم  دوخ  گرم  زا  ربخ  نخس  نیا  اب  وا  دنتفگ : یم  ترضح 
رد یبشو  مالـسلا ) هیلع  ) نسح شدنزرف  دزن  رد  ار  یبش  .تفر  یم  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  لزنم  هب  بش  ره  دوخ ، رمع  رخآ  ياهزور 
درک یم  راطفا  مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  رهوش  رفعج  نب  هّللا  دبع  شداماد  دزن  رد  یبشو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شدنزرف  دزن 
ادخ رما  :» دومرف ( مالـسلا هیلع   ) ماما .دیـسرپ  ار  يو  ندروخ  مک  ببـس  شنادنزرف  زا  یکی  .دومرف  یمن  لوانت  اذغ  همقل  هس  زا  شیبو 

تبرض بش  نامه  رد  سپ  تسا .» هدنامن  رتشیب  بش  ود  ای  بش  کی  .دشاب  یهت  ممکش  مهاوخ  یم  نمو  دیآ  یم 
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تداـبع هب  سپـسو  دروخ  اذـغ  همقل  هس  راـطفا  ماـگنه  رد  .دوـب  موـثلک  ّما  شرتـخد  ناـمهیم  ار  راـطفا  تداهـش  بش  رد  ( 3) .دروخ
یم رظن  رد  ار  ناگراتـس  تاکرحو  درک  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  یهاـگ  .دوب  شیوشتو  بارطـضا  رد  حبـص  اـت  بش  لّوا  زاو  تخادرپ 

غورد نم  هن  مسق ، ادخ  هب  : » دومرف یمو  دـش  یم  رتشیب  ترـضح  نآ  یتحارانو  شیوشت  دـش  یم  رتکیدزن  رجف  عولط  هچرهو  تفرگ 
هداد ربخ  نم  هب  هک  یسک  نآ  هنو  میوگ  یم 

--------------------------

ص 163. ج1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ;) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا   . 1

ص 163. ج1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ;) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا   . 2

ص 581. ج1 ، هّمغلا ، فشک  ص 164 ; ج1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 151 ; داشرا ،  . 3

هحفص 775 -------------------------- 

يو هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ار  هدعو  نیا  ( 1 «.) دنا هداد  تداهش  هدعو  ارم  هک  یبش  تسا  نیا  تسا ; هتفگ  غورد 
مارتحاو تلیضف  رد  هک  يا  هبطخ  نایاپ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دنک  یم  لقن  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .دوب  هداد 

یم شیپ  وت  يارب  هاـم  نیا  رد  هک  یتشونرـس  يارب  دوـمرف : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  : مدرک ضرع  .درک  هیرگ  دوـمرف  ناـیب  ناـضمر  هاـم 
َِکقْرَف یلَع  ًَهبْرَـض  ََکبَرَـضَف  َدوُمَث  ِهَقان  ِِرقاع  ُقیِقَـش  َنیرِخآلا  َنیلَّوَألا َو  یَقْـشَأ  َثَعَْبنا  ِدَـق  َکِّبَِرل َو  یِّلَُـصت  َْتنَأ  َکـِب َو  یِّنَأَـک  :» دـیآ

مایق دومث ، هقان  هدنـشک  ياتمه  ناهج ، مدرم  نیرتیقـشو  یتسه  زامن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  اـیوگ  : ینعی (. 2 «) َکَتَیِْحل اْهنِم  َبَّضَخَف 
دیـسر نایاپ  هب  كاـنلوه  بش  نآ  هرخـألاب  .دزاـس  یم  نیگنر  نوخ  اـب  ار  تنـساحمو  دروآ  یم  دورف  وت  قرف  رب  یتبرـضو  دـنک  یم 

یکیرات رد  مالسلا ) هیلع   ) یلعو
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.دـنتخیوآ شا  هماج  هبو  دـنتفر  وا  یپ  رد  دـندوب  هناخ  رد  هک  ینایباغرم  .درک  تکرح  دجـسم  يوس  هب  حبـص  زامن  يادا  يارب  رحس 
هک دـیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ینعی : ُحـِئاَون » اهُعَْبتَت  ُحـِئاوَص  َّنُهَّنِإَف  َّنُهوُعَد  :» دومرف .دـنزاس  رود  وا  زا  ار  اـهنآ  دنتـساوخ  یـضعب 

؟ ینز یم  هک  تسا  يدـب  لاف  هچ  نیا  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  ( 3) .دنراد یپ  رد  ینارگ  هحون  هک  دنتـسه  یناگدننک  دایرف 
( مالـسلا هیلع   ) ماما راتفگ  زا  موثلک  ُّما  ( 4) .دش مهاوخ  هتـشک  هک  دهد  یم  یهاوگ  نم  لد  نکیل  منز ، یمن  دـب  لاف  رـسپ ، يا  : دومرف

یمن یهلا  ياضق  زا  دومرف : ترـضح  .درازگب  زامن  مدرم  ابو  دورب  دجـسم  هب  هدعج  هک  دـییامرفب  روتـسد  درک : ضرعو  دـش  ناشیرپ 
ار دوخ  دنبرمک  هاگ  نآ  .تخیرگ  ناوت 

--------------------------

ص 164. ج1 ، نیظعاولا ، هضور   . 1

(. مق پاچ  ، ) ص 297 ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع   . 2

ص 425. ج2 ، بهذلا ، جورم  ص 165 ; ج1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 652 ; داشرا ، ص 212 ; ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

ص 584. ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 4

هحفص 776 -------------------------- 

الَو اکِیقال  َتوَْملا  َّنِإَف  ِتْوَْمِلل ***  َکَمیِزایَح  ْدُدْشُأ  .دش  دجـسم  مزاع  درک  یم  همزمز  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاح  ردو  تسب  مکحم 
زاو .درک  دـهاوخ  تاـقالم  ار  وـت  گرم  اریز  دـنبب ، مـکحم  گرم  يارب  ار  دوـخ  رمک  ( 1) اـکیِداِوب َّلَـح  اذِإ  ِتْوَْملا ***  َنِم  ُعَزَْجت 

حاتتفا ریبکتو  داتـسیا  زامن  هبو  دـش  دجـسم  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما .نکم  داـیرفو  عزج  دـیآ ، رد  وت  يوس  هب  هک  هاـگ  نآ  گرم ،
ای ََکل  ُمْکُْحلا ال  ِهّلل  :» دیز یم  دایرف  هک  یلاح  رد  مجلم  نبا  ماگنه  نیا  رد  .تفر  هدجس  هب  تئارق  زا  سپ  تفگ و 
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هک درک  تباصا  یلحم  رب  تبرـض  نیا  اضق  زا  .دروآ  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع كراـبم  رـس  رب  یتبرـض  دولآ  رهز  ریـشمش  اـب  ُِّیلَع ،»
رد یسوط  خیش  موحرم  .تفاکش  یناشیپ  ات  ار  ترـضح  نآ  كرابم  قرفو  ( 2) دوب هدش  دراو  نآ  رب  دودبع  نب  ورمع  ریـشمش  ًاقباس 

: دنک یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  شیمارگ  ناردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  یلاما » »
فورعم رّسفم  ( 3) .تخاس دراو  ترـضح  نآ  كرابم  قرف  رب  یتبرـض  دوب ، هدجـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یلاـح  رد  مجلم  نبا 

، دز تبرض  ار  وا  مجلم  نبا  هک  يزامن  زا  تعکر  نیتسخن  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع : دنک یم  لقن  دوخ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  هعیش 
بارحم رد  ماما  هک  یماگنه  : دسیون یم  يزوج  نبا  طبس  نّنست  لها  فورعم  دنمـشناد  ( 4) .درک توالتار  ءایبنا  هروس  زا  هیآ  هدزاـی 

دورف ترضح  نآ  رب  یتبرض  مجلم  نباو  دندرک  هلمح  وا  هب  رفن  دنچ  تفرگ  رارق 

--------------------------

ص 31. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 429 ; ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1

ص 584. ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 2

(. میدق عبط  ص 650( ج9 ، یلاما ، زا  لقن  راونألا ، راحب   . 3

ص 425. ج4 ، يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   . 4

هحفص 777 -------------------------- 

نیگنر ار  شفیرـش  نساحمو  دش  يراج  بارحم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رـس  زا  نوخ  .دنتخیرگ  شناهارمه  اب  هلـصافالبو  ( 1) دروآ
توالت ار  هیآ  نیا  سپـس.مدش  راگتـسر  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  ِهَبْعَْکلا :» ِّبر  ُتُْزف َو  :» دومرف ترـضح  نآ  لاـح  نیا  رد  .درک 

ار وا  : دز داـیرف  دروخ  تبرـض  یتـقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ( 2 (.) يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدـیُِعن َو  اـهِیف  ْمُکاـنْْقلَخ َو  اـْهنِم  :) دومرف
هب یسکو  دنتفاتش  مجلم  نبا  یپ  زا  مدرم  .دیریگب 
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.دـیبوک نیمز  هبو  تفرگ  لغب  ار  واو  تخات  شیپ  ساّبع  نب  مثق  سپ  .دز  یم  دوخ  ریـشمش  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  دـش  یمن  کـیدزن  وا 
شدنزرف هب  تخانـشار  براض  ترـضح  یتقو  .يرآ  تفگ : ؟ مجلم رـسپ  : تفگ وا  هب  دـنروآ ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هب  ار  وا  نوچ 

دزن رد  اـت  نک  قـحلم  نم  هب  ار  وا  مَدُرم  رگا  سپ  .نک  مکحم  ار  شدـنبو  ریـس  ار  شمکـش  شاـب ، تنمـشد  بظاوـم  دوـمرف : نسح 
ینب قاّفتا  هب  مالسلا ) امهیلع   ) نینـسح ( 3) .منک یم  صاصق  ای  مشخب  یم  ار  وا  ای  مدـنام  هدـنز  رگاو  منک  جاجتحا  وا  اب  مراگدرورپ 

نینمؤملاریما .دندروآ  ترـضح  نآ  دزن  هب  ار  مجلم  نبا  رگید  راب  .دـندرب  هناخ  هبودنتـشاذگ  میلگ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مشاه ،
نم يأر  هک  دید  مهاوخ  مدنام  ملاس  رگاو  هتشک ، ارم  هک  نانچ  دیـشکب ، ار  وا  مدُرم  نم  رگا  دومرفو : تسیرگن  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  )
ارم رگا  سپ  .ما  هداد  رهز  رگید  مهرد  رازه  هبو  ما  هدیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریشمش  نیا  نم  تفگ : يدارم  دنزرف.تسیچ  وا  هراب  رد 

(4) .دنادرگ كاله  ار  وا  یلاعت  قح  دنک  تنایخ 

--------------------------

(. فجن پاچ  ص 177( صاوخلا ، هرکذت   . 1

.میروآ یم  ناتنوریب  نآ  زا  رگید  رابو  مینادرگ  یم  ناتزاب  نآ  ردو  میدیرفآ  كاخزا  ار  امش  هیآ 55: هط ، هروس   . 2

ص 212. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 3

ص 185. ج6 ، يربط ، خیرات  ص 586 ; ج1 ، هّمغلا ، فشک   . 4

هحفص 778 -------------------------- 

ردپ هکلب  ما ، هتشکن  ار  نینمؤملاریما  تفگ : نوعلم  نآ  یتشک ؟ ار  نینمؤملا  ریما  ادخ ، نمشد  يا  : تفگ وا  هب  موثلک  ّما  عقوم  نیا  رد 
ترضح نآ  هک  مراودیما  تفگ : موثلک  ُّما  .ما  هتشک  ار  وت 
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ما هدز  یتبرض  ار  وا  نم  هک  هّللاو  .دوب  یهاوخ  نایرگ  شیارب  هک  منیب  یم  تفگ : تحاقو  اب  زاب  مجلم  نبا  .دبای  افش  تحارج  نیا  زا 
ار ریش  نآ  زا  یمک  .دندروآ  ترضح  نآ  يارب  ریش  يردق  ( 1) .دنک كاله  ار  همه  دننک  تمـسق  نیمز  لها  نایم  رد  ار  نآ  رگا  هک 

ناکشزپ دروخ  تبرـض  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  یماگنه  .دینکن  ّتیذا  ار  وا  دیهدب و  ریـش  نیا  زا  زین  دوخ  ینادنز  هب  دومرفو  دیـشون 
ار مخز  وا  یتقو  .درک  یم  هجلاعم  ار  تاحارج  هک  دوب  ورمع  نب  ریثا  رترهاـم  همه  زا  ناـنآ  نیب  رد  .دـندمآ  درگ  يو  نیلاـب  هب  هفوک 
داد رارق  تبرض  لحم  ردو  دروآ  نوریب  نآ  زا  یگر  سپس.دنروایب  وا  يارب  تسا  مرگ  زونه  هک  ار  يدنفسوگ  شُش  داد  روتسد  دید 
نیا رد  .تسین  ّرثؤم  هجلاعمو  هدیسر  زغم  هب  تبرض  نیا  اریز  نکب ، ار  دوخ  ياهتّیـصو  یلعای  : تفگ دروآ  نوریب  ار  نآ  هک  هاگ  نآو 

.تشون مالسلا ) امهیلع   ) نیسحو نسح  شدنزرف  ود  هب  باطخ  ار  دوخ  ّتیـصوو  تساوخ  یتاودو  ذغاک  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ماگنه 
ار ّتیـصو  نیا  .تسا  ملاع  نایاپ  ات  رـشب  مامت  يارب  تقیقح  رد  یلو  تسا  مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح هب  باطخ  هچرگ  ّتیـصو ، نیا 

لصا هّتبلا  ( 2) .دنا هدرک  لقن  دنس  رکذ  اب  دنا  هتسیز  یم  وا  زا  دعبو  یضر  دّیس  موحرم  زا  لبق  هک  یناخّرومو  ناثّدحم  زا  يا  هّدع 

--------------------------

خیرات ص 169 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ص 24 ; ج2 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 214 ; لاوطلا ، راـبخالا  ص 36 ; نیّیبلاطلا ، لـتاقم   . 1
ص 586. ج1 ، هّمغلا ، فشک  ص 359 ; ج4 ، دیرفلا ، دقع  ص 85 ; ج6 ، يربط ،

نورّمَعُملا یناتسجس ، متاح  وبا   . 2
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ص ج7 ، یفاک ، ص 141 ; ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 197 ; لوقعلا ، فحت  ص 85 ; ج6 ، يربط ، خیرات  ص 149 ; ایاصولاو ،
ص 38. نّییبلاطلا ، لتاقم  تسا ; هدش  لقن  نآ  زا  یتمسق  ص 425 ) ج2 ، ، ) بهذلا جورم  رد  ; 51

هحفص 779 -------------------------- 

يَْوقَِتب امُکیِصوُأ  میروآ : یم  ار  نآ  زا  یتمسق  کنیا  .تسا  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دّیس  موحرم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ّتیصو 
ًامْـصَخ ِِملاّظِلل  انوُک  ِرْجَِألل َو  الَمْعا  ِّقَحلِاب َو  الُوق  امُْکنَع َو  َيِوُز  اْهنِم  ءْیَـش  یلَع  افَـسَْأت  ـال  اـمُْکتََغب َو  ْنِإ  اْینُّدـلا َو  اَـیِْغبَت  ـال  ْنَأ  ِهّللا َو 

هچنآ ربو  دیآ  امش  غارس  هب  ایند  هچرگ  دیشابن ، ایند  یپ  رد  هکنیاو  منک  یم  شرافس  ادخ  زا  سرتو  يوقت  هب  ار  امش  .ًانْوَع  ِمُولْظَْمِللَو 
مولظم روایو  ملاظ  نمـشدو  دینک  راک  یهلا )  ) شاداپو رجا  ياربو  دییوگب  ار  قح  نخـس  .دیروخم  فّسأت  دیهد  یم  تسد  زا  ایند  زا 

یلص ) ْمُکَّدَج ُْتعِمَس  ّینِإَف  ْمُِکْنَیب ، ِتاذ  ِحالَصَو  ْمُکِْرمَأ  ِمْظَن  ِهّللا َو  يَْوقَِتب  ِیباتِک  ُهَغَلب  ْنَم  ِیلْهَأَو َو  يَِدلَو  َعیِمَجَو  امُکیِصوُأ  .دیـشاب 
هک ار  یناسکو  منادناخو  نادنزرف  مامتو  امش  نم ، ِمایِّصلاَو .» ِهالَّصلا  ِهَّماع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاذ  ُحالَص  : » ُلوُقَی ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
نم هک  اریز  منک ، یم  شرافـس  نیبلا  تاذ  حالـصاو  دوخ  روما  مظنو  دنوادخ  زا  سرتو  يوقت  هب  دسر  یم  نانآ  هب  ما  همانتیـصو  نیا 
ِیف هّللا  هّللا  .تسا  رترب  هزورو  زامن  لاس  کی  زا  مدرم  نایم  حالـصا  : دومرف یم  هک  مدینـش  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) امـش ّدجزا 
ُهَّنَأ اـّننَظ  یّتَـح  ْمِِهب  یِـصُوی  َلاز  اـم.ْمُکِِّیبَن  ُهَّیِـصَو  ْمُهَّنِإَـف  ْمُِکناریِج  ِیف  َهّللا  هّللاَو.ْمُِکتَرْـضَِحب  اوُعَیِـضَی  ـالَو  ْمُهَهاوـْفَأ  اوُّبِغَت  ـالَف  ِماـْتیَألا 

هک دنکن  نامیتی ; دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ  .ْمُُهثِّرَُویَس 
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دروم رد  هک  ار  ادخ  ار  ادخ  .دنورب  نیب  زا  یگدیـسر  مدـع  رثا  رد  امـش ، روضح  رد  هک  دـنکن  دـننامب ; هنـسرگ  یهاگو  ریـس  یهاگ 
ناگیاسمه هب  تبـسن  هراومه  يو  .دنتـسه  امـش  ربمایپ  شرافـسو  هیـصوت  دروم  نانآ  هک  ارچ  دـینک ، يراتفرـشوخ  دوخ  ناـگیاسمه 

ِنآرُْقلا ال ِیف  َهّللا  هّللاَو  .داد  دـهاوخ  رارق  ناـشیارب  ثرا  زا  يا  هیمهـس  يدوز  هب  میدرب  ناـمگ  اـم  هک  اـجنآ  اـت  دوـمرف  یم  شراـفس 
ُدوُمَع اهَّنِإَف  ِهالَّصلا  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.ْمُکُْریَغ  ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسَی 

هحفص 780 -------------------------- 

نارگید هک  دـنکن  نآرق ; هب  هجوت  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .اوُرَظاُنت  َمل  َكُِرت  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ُْمتیَِقب  ام  ُهوُّلََخت  ـال  ْمُکِّبَر  ِْتَیب  ِیف  َهّللا  َهّللا  َو.ْمُِکنیِد 
هناـخ دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .تسامـش  نید  نوتـس  هک  زاـمن ، دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .دـنریگ  یـشیپ  امـش  زا  نآ  هب  لـمع  رد 

يالبو دـیوش  یمن  هداد  تلهم  دوش  هدراذـگ  یلاخ  رگا  هک  دـیراذگن ، یلاخ  ار  نآ  دـیتسه  هدـنز  هک  ماگنه  نآ  ات  ناـتراگدرورپ ;
ْمُکاّیِإَو ِلُذابَّتلاَو  ِلُصاوَّتلِاب  ْمُْکیلَعَو  .ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ْمُکِـسُْفنَأَو َو  ْمُِکلاْومَِأب  ِداـهِْجلا  ِیف  َهّللا  َهّللاَو  .دریگ  یم  ارف  ار  امـش  یهلا 

ادخ ار  ادخ  .ْْمَُکل  ُباجَتُْسی  الَف  َنوُعْدَت  َُّمث  ْمُکُرارِش  ْمُْکیَلَع   َ ّیلَُویَف ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  ِفوُْرعَْملِاب َو  َْرمَألا  اوُکُْرتَت  .عُطاقَّتلا ال  ُِربادَتلاَو َو 
دینک مکحم  ار  ّتبحمو  یتسود  ياهدنویپ  هک  تسا  مزال  امش  ربو  .ادخ  هار  رد  شیوخ  ياهنابزو  اهناجو  لاوما  اب  داهج  دروم  رد  ار 

دینکم كرت  ار  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  .دیشاب  رذحرب  هطبار  عطقو  مه  هب  ندرک  تشپ  زاو  دینکن  شومارف  ار  شـشخبو  لذبو 
.ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپسو  دنوش  یم  ّطلسم  امش  رب  رارشا  هک 
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نوخ ردو  دـیروآ  نوریب  نیتـسآ  زا  ار  دوـخ  تسد  نم  تداهـش  زا  دـعب  امـش  هک  دـنکن  بلّطملا ، دـبع  ناـگداون  يا  دوـمرف : سپس 
اَنَأ اذِإ  اوُرُْظنُأ  .ِیِلتاق  ّالِإ  ِیب  َُّنُلتْقَت  الَأ ال   ... .دوش يزیرنوخ  يارب  يا  هناهب  نیاو  دش  هتـشک  نانمؤمریما  دییوگبو  دـیرب  ورف  ناناملـسم 

ْمُکاّیِإ َو :» ُلوُقَی ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ِهّللا َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ِلُجَّرلِاب ، اُولِّثَُمت  َو ال  َهبْرَِضب ، ًَهبْرَض  ُهُوبِرْضاَف  ِهِذه  ِِهَتبْرَض  ْنِم  ُِّتم 
تبرض نیا  زا  نم  هاگره  هک  دیرگنب  .دیشکب  دیاب  ار  ملتاق  اهنت  نم  نوخ  صاصق  هب  هک  دیشاب  هاگآ  ( 1 «.) ِروُقَْعلا ِْبلَْکلِاب  َْول  َهَْلثُْملا َو 
ینیبو شوگ  ) دـینکن هلثم  ار  وا  هک  راهنزو  .دـشاب  یتبرـض  ربارب  رد  یتبرـض  ات  دـینزب  تبرـض  کی  اهنت  ار  وا  متفگ  دوردـب  ار  ناهج 

ار وا  ياضعاو 

--------------------------

هرامش 47. همان  هغالبلا ، جهن   . 1

هحفص 781 -------------------------- 

ماما نادنزرف  دشاب .» هدنزگ  گس  هب  تبـسن  هچرگ  دـیزیهرپب ، ندرک  هلثم  زا  :» دومرف یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک  دـیربن ،)
ترضح نآ  رورپناجو  ریذپلد  نانخس  هب  درـشف  یم  ار  نانآ  يولگ  هودناو  مغ  هک  یلاح  رد  دندوب و  هتـسشن  شوماخ  مالـسلا ) هیلع  )

وت اـب  نسح ، يا  : دومرف درک  زاـب  ار  دوخ  نامـشچ  ًاددـجم  نوچو  تفر  شوه  زا  تیـصو  نیا  ناـیاپ  رد  ماـما  .دـنداد  یم  ارف  شوـگ 
رـشابم ًاصخـش  دوخو  نک  نفکو  هدب  لسغ  ارم  دوخ  تسد  اب  متـشذگرد  نوچ  .تسا  نم  رمع  رخآ  بش  بشما  .مراد  دـنچ  ینخس 

ات راپـسب  كاخ  هب  هنایفخم  هفوک  رهـش  زا  رود  ارم  هزانج  بش  یکیرات  ردو  ناوخب  زامن  نم  هزانج  ربو  شاـب  نم  نفدو  نفک  لاـمعا 
نیتسخن هعمج  بش  ردو  دوب  هدنز  زور  ود  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دوشن  ربخ  اب  نآ  زا  یسک 
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نسح ماما  شیمارگ  رسپ.تفگ  تایح  دوردب  یگلاس   63 نس رد  يرجه ) لاس 40  مکیو  تسیب  بش   ) ناضمر هام  رخآ  ههد  زا  زور 
دَحَأ یلَع  ُرَّبَُکت  اهَّنِإ ال  امَأ  :» دومرف سپسو  تفگ  ریبکت  تفه  زامن  رد  دناوخ  زامن  وا  ربو  داد  لسغ  دوخ  تسد  اب  ار  وا  مالسلا ) هیلع  )

رد هفوک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع .دوش  یمن  هتفگ  ریبکت  تفه  سکچیه  هزانج  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  سپ  هک  دینادب  ینعی : ُهَدَْعب .»
( مالسلا هیلع  ) یلع گوس  رد  ( 1) .دوب هام  هدو  لاس  راهچ  شتفالخ  نارود  .دش  نفد  یلعف ) فرشا  فجن  « ) يرغ  » مانب ییاج 

دورد ربمایپ  ربو  تفگ  انث  وا  ربو  دوتس  ار  ادخو  داتـسیا  هبطخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نسح  مالـسلا ،) هیلع   ) ماما تداهـش  زا  سپ 
.َنوُرِخآلا ُهَْلثِم  يرَی  َْنل  َنُولَّوَألا َو  ُهْکِرُْدی  َْمل  ٌلُجَر  ِهَْلیَّللا  ِهِذه  ِیف  یضَمْدَق  ُهَّنِإ  الَأ  : » تفگ سپسو  داتسرف 

--------------------------

ص 213. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 112 ; صاوخلا ، هرکذت  ص 313. ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   . 1

هحفص 782 -------------------------- 

اهِیف َِعفُرَو  َنارْمِع  ُْنب  یَـسُوم  اَـهِیف  َِضُبق  یّتلا  ِهَْلیَّللا  ِیف  ِفُوت  َیّ ْدََـقل  ِهّللاَو.ِِهلامِـش  ْنَع  ُلـِیئاکیم  ِِهنیِمَی َو  ْنَع  ُلـِیئِْربِج  ُلـِتاُقی َو  َناـک  ْنَم 
ًامِداخ اِهب  َعاْتبَی  ْنَأ  َدارَأ  ِِهئاطَع  ْنِم  ْتَلُِّضف  مَهْرِد  َهَئاِمَْعبَـس  ّالِإَءاْضَیب  ـال  َءاْرفَـص َو  َفَلَخ  اـم  ُهَّنا  ـالَأ َو  .ُنآْرُْقلا  َلِْزنُأَو  َمَیْرَم  ُْنب  یَـسیِع 

هک یـسک  .دید  دنهاوخن  ار  وادننام  زگره  ناگدـنیآو  دـنا  هدیـسرن  وا  تقیقح  هب  ناینیـشیپ  هک  تشذـگرد  يدرم  بشما  ( 1 «.) ِِهلْهَأل
هک تفای  تافو  یبش  نامه  رد  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دـندوب  وا  پچ  فرط  رد  لـیئاکیمو  تسار  فرط  رد  لـیئربج  درک  یم  دربن  نوچ 

یمیسو رز  وا  هک  دینادب  .دیدرگ  لزان  نآرقو  دش  هدرب  نامسآ  هب  یسیعو  تشذگرد  نارمع  نب  یسوم 
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شا هداوناـخ  يارب  غلبم  نآ  اـب  تساوـخ  یمو  دوـب  هدـش  زادـنا  سپ  وا  يرّرقم  زا  هک  مهرد  دـصتفه  رگم  تشاذـگن  اـجرب  دوـخ  زا 
ْریَخ َحاتْفِم  َُکتایَح  َْتناک  ْدََقل  ِهّللاَوَف  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  ای  َْکیَلَع  ِهّللا  ُناوْضِر  : » تفگو تساخرب  هرارز  نب  عاقعق  سپس  .درخب  یمداخ 

رب ادخ  ناوضر  ( 2 «.) ِهَرِخآلا یَلَع  اْینُّدـلا  اوَُرثآ  َهَمْعِّنلا َو  اوُطَّمَغ  ْمُهَّنِکل  ْمِِهلُجْرَأ َو  ِتَْحت  ْنَعَو  ْمِِهقوَف  ْنِم  اُولَکَأل  َكُولَبَق  َساّنلا  َّنَأ  َْولَو 
یم دوخ  ياپ  ریزو  رـس  يالاب  زا  دـنتفریذپ  یم  ارت  مدرم  رگاو  دوب ، ریخ  ره  دـیلک  تیگدـنز  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـنمؤمریما  ياداـب  وت 

دوسـألاوبا .دـندیزگرب  ترخآ  رب  ار  اـیندو  دـندرک  یـساپسان  ار  تمعن  ناـنیا  نکیل  تفرگ ; یم  ارف  ار  ناـنآ  ادـخ  تمعنو  دـندروخ 
ِرْهَـش ِیفَأ  انِیتِماَّشلا  ُنُویُع  ْتَّرَق  الَف  بْرَح ***  َْنب  َهَیِواعُم  ِْغْلبَأ  الَأ  تسا : هدورـس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياـثر  رد  ار  ریز  تاـیبا  یلئود 

 *** انیِفَّسلا َبِکَر  ْنَمَو  اهَلَّلَذَو  ایاطَْملا ***  َبِکَر  ْنَم  َْریَخ  ُْمْتلَتَق  انیِعَمْجَأ ؟ ًاّرُط  ِساّنلا  ِْریَِخب  انوُُمتْعَجَف ***  ِمایِّصلا 

--------------------------

ص 213. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 1

ص 213. ج2 ، یبوقعی ، خیرات   . 2

هحفص 783 -------------------------- 

ْتَِملَع ْدََقل  انیرِظاّنلا  َقْوَف  َروُّنلا  َْتیَأَر  ْنیَسُح ***  ِیبَأ  َهْجَو  َْتلَبْقَتْسا  اَذِإ  انِیبُملاَو  َِیناثَْملا  َءَرَق  ْنَمَو  اهاذَح ***  ْنِم  َلاعِّنلا  َسَِبل  ْنَمَو 
.دابم نشور  ناگدننک  تتامـش  ياهمـشچ  هک  دییوگب  برح  نب  هیواعم  هب  ( 1) ًانیِد ًابَـسَح َو  ْمُهُْریَخ  َکَّنَِأب  َْتناک ***  ُْثیَح  ُْشیَُرق 

، درک مار  ار  اهنآو  دـش  راوس  اهماد  رب  هک  دـیتشک  ار  یـسک  نیرتهب  دـیدناشن ؟ مدرم  مامت  ِنیرتهب  گوس  هب  ار  ام  ناضمر  هام  رد  ایآ 
غورف يرگنب  نیسح  ردپ  يور  هب  رگا  .دناوخ  ار  نیبم  باتکو  یناثم  تایآ  هک  یسک  نیرتهبو  درک  اپب  نیلعن  هک  یسک  نیرتهب 
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بَـسَح رد  وت  هک  تسا  هتـسناد  دشاب  اجکره  شیرق  یلع ، يا.تسا  هتخادنا  وترپ  ناگدـننیب  ِرـس  ِزارف  رب  هک  ینک  یم  هدـهاشم  ار  وا 
رد هک  تسا  ناـحوص  نب  هعـصعص  تسا  هتفگ  هیثرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراـب  رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  .یتسه  ناـنآ  ِنیرتـهب  نیدو 
وت يادـف  مردامو  ردـپ  تفگ : نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  گوس  رد  نینچ  وا  .تسا  هدوب  فورعم  یباوج  رـضاحو  تغـالب 

يدیسر یتشاد  وزرآ  هچنآ  هبو  يدوب  دهاجمو  ابیکشو  دلوم  هزیکاپ  وت  انامه  یهلا .) ياهتمارک   ) وت رب  داب  اراوگو  نانمؤم  ریما  ياداب 
درگ وت  رب  ناگتـشرفو  تفریذـپ  دـیونو  یـشوخ  اب  ار  وت  واو  یتفاتـش  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هبو  يدرک  يدوس  رپ  هلماـعم  ادـخ  اـبو 

وا تلزنم  دننام  یتلزنمو  داد  رارق  وا  راوج  رد  ار  وت  دنوادخو  يدش  نکاس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصم راوج  ردو  دندمآ 
لمع وت  شور  هب  هک  داد  قیفوتو  داهن  ّتنمام  رب  ار  وت  زا  يوریپ  هک   ) دوخ يادـخ  زا  .دومرف  باریـس  دوخ  ماج  زا  درک و  اـطع  وت  هب 

ام هک  مینک  یم  تلئسم  میشاب ) تنانمشد  ِنمشدو  هدوب  تناتسود  ِتسودو  مینک 

--------------------------

جرفلاوبا ص 122 . ج11 ، یناغا ، ص 394 ; ج3 ، ریثا ، نبا  لماک  ص 116 ; ج4 ، يربط ، خیرات  ص 428 ; ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1
هداد تبـسن  دوسـالا  تنب  مثیهلا  ّما  هب  تسا  یتیب  هیثرم 21  کـی  زا  یئزج  هک  ار  راعـشا  نیا  (ص 43 ) نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفـصا 

.تسا

هحفص 784 -------------------------- 

وت زا  شیپ  هک  يدروآ  تسد  هب  ار  یماـقمو  دیـسرن  نآ  هب  یـسک  وت  زا  شیپ  هک  يدیـسر  يا  هبترم  هب  اریز  دزاـس ، روشحم  وت  اـب  ار 
ادخ هار  رد  وت.درواین  تسد  هب  یسک 
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يدرک شوماخ  ار  هنتفو  یتخاـس  مکحم  ار  ّتنـسو  يدرک  راوتـسا  ار  ادـخ  نیدو  يدرک  داـهج  تروص  نیرتهب  هب  ربماـیپ  شیپاـشیپ 
یـسک ره  زا  شیپ  .تسا  هدشن  عمج  وت  ِریغ  رد  هک  دمآ  درگ  وت  رد  یبقانمو  تفریذـپ  ماظتنا  وت  هب  نیدو  دـش  رادـیاپ  وت  هب  مالـساو 

يدش مدقشیپ  وا  يرای  هبو  یتشاد  مّدقم  رگید  زیچ  ره  رب  ار  وا  يوریپو  يدرک  تباجا  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ توعد 
وت هلیـسو  هب  یتخـسرس  راکمتـس  ره  .يدیـشکرب  ماین  زا  وا  يرای  يارب  ار  دوخ  ریـشمشو  يدرک  يراکادف  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  ابو 

كاله ار  ناشکرسو  ناهارمگو  دندش  هدنکرب  وت  تسد  اب  متـسو  كرـشو  رفک  .دش  راوخ  وت  تسد  هب  يرفاک  رهو  دروخ  تسکش 
هب مدرم  نیرتکیدزن  .تشاد  ینازرا  وت  رب  لئاضفو  بقاـنم  نیا  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نینمؤملاریما  ياوت  رب  داـب  اراوگ  سپ  .يدرک 
رد وت  قـباوسو  رتریلدو  رتعاجـش  همه  زاو  رتلماـک  نیقی  ردو  رترب  همه  زا  مهفو  ملع  ردو  يدروآ  ناـمیا  همه  زا  لـبقو  يدوـب  ربماـیپ 
ام يور  هب  ار  اهیدـب  ردو  يدوـب  تاریخ  دـیلک  وـت  اریز  دزاـسن ، مورحم  وـت  رجا  زا  ار  اـم  دـنوادخ  سپ  .تسا  رتـشیب  هـمه  زا  مالـسا 
زا تاریخ  دندینش  یم  ار  وت  نانخـس  مدرم  رگا  .دیدرگ  هتـسب  ریخ  ياهردو  دش  زاب  ام  يور  هب  يدب  ياهرد  وت  تداهـش  اب  اّما.یتسب 
زا مالـسا  نانمـشد  رگیدو  جراوخ  .دنداد  حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  هک  سوسفا  یلو  دـش ، یم  ناور  نانآ  ياپ  نییاپ  زا  رـس و  يالاب 

یـشاقو ناّطح  نب  نارمع  مان  هب  جراوخ  زا  یکی.دندرک  یم  دیجمت  يو  مادقا  زا  دندوب و  لاحـشوخ  مجلم  نبا  كانلوه  تیانج  نیا 
رد
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یَفْوَأ ُُهبِـسْحَأَف ***  ًامْوَی  ُهُرُکْذَأل  ّینِإ  ًاناوْضِر  ِشْرَْعلا  يِذ  ْنِم  َُغْلبَِیل  ّالِإ  اِهب ***  َدارَأ  ام  ّیِقَت  ْنِم  َُهبْرَـض  اـی  تسا : هتفگ  مثق  نبا  هراـب 
یم دای  هب  ار  وا  یتقو  نم  .تشادن  يدـصق  نآ  زا  یهلا  ناوضر  هب  ندیـسر  زج  هک  يراگزیهرپ  زا  یتبرـض  هچ  ًانازیِم  ِهّللا  َدـْنِع  ِهَّیِرَبلا 

.تسا رتنیگنس  همه  زا  شیوزارت  هّفک  دنوادخ  دزن  هک  منک  یم  رّوصت  مروآ 

هحفص 785 -------------------------- 

ِمالْسِإلل َمِدْهَِیل  ّالِإ  اِهب ***  َدارَأ  ام  ّیِقَش  ْنِم  َُهبْرَـض  ای  تسا : هدورـس  نینچ  وا  خساپ  رد  یعفاش  هّللا  دبع  نب  رهاط  ّبیط  وبا  یـضاقو 
ْنِم اُمْتنَأَف  ًانالْعِإَو  ًارارْـسِإ  ِهّللا  ُِنئاَعل  ًالِـصَّتُم ***  َرْهّدلا  ِْهیَلَع  َُّمث  ِْهیَلَع  ًاناّطَحَو  ًانارْمِع  ُنَْعلَأَو  اْینُد  ُُهنَْعلَأَف ***  ًامْوَی  ُهُرُکْذَأل  ّینِإ  ًاناکْرَأ 

يدصق نآ  زا  نید  ياه  هیاپ  ندرک  ناریو  زج  هک  يراکهبت  زا  یتبرـض  هچ  ( 1  ) ًانایِبت ًاناهُرب َو  ِهَْعیِرَّشلا  ُّصَن  ِهبَءاج ***  ِراَّنلا  ِبالِک 
رد يدـنوادخ  ياهتنعل  هتـسویپ  داب  وا  رب  .منک  یم  نعل  ناـطحو  نارمع  هب  اـیند  کـی  مروآ  یم  داـی  هب  ار  وا  هک  يزور  نم  .تشادـن 

تایح غورف  رپ  ياه  هلعش  قیرط  نیدب  .تسا  هاوگو  دهاش  نآ  رب  تعیرش  ّصن  هک  دیتسه  خزود  ياهگـس  زا  امـشو  ناهنو ، راکـشآ 
هیلع هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  زا  سپ  هک ، یناسنا  .دـش  شوماخ  دیـسر  تداهـش  هب  دجـسم  ردو  دـش  هداز  هبعک  رد  هک  ییالاو  ناسنا 

رارـسا زا  یهاگآو  ملع  رد  هن  دوب ، يریظن  وا  يارب  راثیاو  داهجرد  هن  .دـید  دـهاوخنو  هدـیدن  ییاـتمه  وا  يارب  ناـهج  ملـسو ،) هلآو 
ْتَعِمُج دنیآ : یمن  درگ  یـصخش  رد  زگره  هک  دوب  دادضا  زا  يا  هعومجم  شفیرـش  دوجو  هک  اجنآ  ات  لئاضف ، رگید  رد  هن  یتسه ،

ُدادْضَألا َِکتافِص  ِیف 
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زا دنا و  هدمآ  درگ  نوگانوگ  تافص  وت  رد  ٌداوَج  ٌریِقَف  ٌکِسان  ٌِکتاف  ٌعاجُـش ***  ٌمِیلَح  ٌمِکاح  ٌدِهاز  ُداْدنَألا  ََکل  ْتَّزَع  اذِهلَف  *** 
دنمتواخـسو تسدـیهتو  ءيرجو  دـباعو  عاجـشو  رابدربو  رادمتـسایسو  هتـسراو  یناسنا  وت.تفای  ناوت  یمن  ییاتمه  وت  يارب  ور  نیا 

یّتح تسا  هتـسناوتن  هک  دـناد  یمو  دـنک  یم  هاتوک  یگدنمرـش ، لامک  اب  ار ، نخـس  نماد  اـج  نیمه  رد  هدـنراگن  .یتسه  رگراـثیاو 
نینمؤملاریما زاتممو  یتوکلم  هرهچ  زا  صقان  یخرمین 

--------------------------

رد ار  اهنآ  يدوعـسم  هک  هدـش  هتفگ  ناطح  نب  نارمع  تیب  ود  نیا  باوج  رد  زین  يرگید  تایبا  ص 427 . ج2 ، بهذلا ، جورم   . 1
.تسا هدروآ  دوخ  باتک 

هحفص 786 -------------------------- 

یب خـن  هتـسب  کی  نتـشاد  تسد  رد  ابو  هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  تسا  لاحـشوخ  اّما.دـنک  میـسرت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
ماما هسّـسؤم  مق ، یناحبـس  رفعج  .ددرگ  وا  تعافـش  لومـشم  يزور  هک  دیاش  تسا ، هدـمآ  رد  فسوی  نارادـیرخ  دادِـع  رد  شزرا 

 . ق لاّوش 1408 ه . _ اب 15  ربارب  ش  دادرخ 1367 ه . _  10 مالسلا ) هیلع   ) قداص

هحفص 787 -------------------------- 

اه تسرهف 

تایآ تسرهف 

تایآ تسرهف 

...ْمِِهبُونُج یلَع  ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذـّلا   90 ، 45 (: 15: تارجح ) ...ِهلوُسَر ِهّللِاب َو  اونمآ  َنیِذـّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  آ  فلا ، أ ،
ِْتیَْبلا َو َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هّللاُدـیُِری  اـّمنِإ   75 (: 42: لافنا ) ...يوْصُقلا ُهَوْدُعلا  اْینُّدـلا ...  ُهَوْدـُعلا   ... 66 (: 191: نارمع لآ  )
6: رـشح  ) ...و هدنادرگزاب  ربمایپ  هب  هدش  حـتف  ياهنیمزرـس  لاوما  زا  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ   229 ، 110 (: 33: بازحا ) .ًاریِهْطَت ْمُکرِّهَُطی 

.دـیوشن دراو  نذا  نودـب  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  ناـمیا  اـب  دارفا  يا   32 (: 12 میرم : ) ...تردـق لامک  اـب  ار  باـتک  ییحی ! يا   216 و7 :)
(: 4: هبوت ) ...و ًاْئیَش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیّذلا  ّالِإ   184 (: 53: بازحا )
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ْمُْکیَلَع ُتْمَْمتَأ  ْمُکنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  موَْـیلَا   125 (: 30 _ 32 روط :  ...) اوُصَّبََرت ْلـُق  نُونَْملا *  َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاـش  َنُولوُقَی  ْمَأ   122
نیا  243 (: 124: ماعنا ) .ُهََتلاسِر ُلَـعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهّللَا   149 (: 30: رمز ) .نوـُتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ   139 ( 3: هدئام  ...) ُْتیِضَرَو ِیتَمِْعن 

.میدـیرفآ ار  يا  هدـنز  دوجوم  ره  بآ  زا   243 ( 32: رطاـف ) .میداد ثرا  هب  میا  هدـیزگرب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  هورگ  نآ  هب  ار  باـتک 
: هدجس ) ...ًاقِساف َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَفَأ   318 (: 274: هرقب ) .ًهِینالَع ًاّرِـس َو  راهَّنلاَو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیّذلا   299 (: 30: ءایبنا )

یلوُأ لوـُـسَّرلا َو  اوــُعیِطَأ  َوـَـهّللا  اوـــُعیِطَأ   413 (: 23: نارمع لآ  ) ...باــتِْکلا َنــِم  ًابیــِـصَن  اوــُتوُأ  َنیذــّلا  َیلِإََرت  ْمــَلَأ   328 (: 18
ُهبلقَو َهِرْکُأ  ْنَم  ّـالِإ   579 (: 81 ، 80: لـمن  ) ...اْوَّل ًاذإ َو  ءاعدـلا  ّمُّصلا  ُعِمُْـست  ـال  یتوَْـملا َو  ُعِمُْـستال  َکَّنِإ   428 (: 59: ءاسن ) ْمُْکنمِْرمَألا

617 (: 9: رمز ) هَرِخآلا ُرَذْحَی  ًاِمئاق  ًادِجاس َو  ِْلیَّللاَءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ   617 (: 106: لحن ) ِنامیإلِاب ٌّنئَمْطُم 

هحفص 790 -------------------------- 

ُمْکُْحلا ِنِإ   698 (: 62: ماعنا ) َنِیبِساْحلا ُعَرـسَأ  َوُه  مکُْحلا َو  َُهل  الَأ   698 (: 57: ماعنا ) َنیلِـصاْفلاُْریَخ َوُه  ّقَْحلا َو  ُّصُقی  هّلل  ّالِإ  مْکُْحلا  ِنِإ 
هک شاب  هاگآ   698 (: 67 فسوی : ) ...ْهیَلَع ُتلّکَوـَت َو  ِْهیَلَعِهّلل  ّـالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ   717 ، 698 (: 40: فسوی ) ُهاّیِإ ّالِإ  اوُدـُبْعَت  ّالَأ  َرََمَأ  ِهّلل  ّالِإ 
(: 12: رفاغ ) .دیروآ یم  نامیا  وا  هب  دنهد ، رارق  کیرش  وا  يارب  رگا   698 (: 62: ماعنا ) تسا بساُحم  نیرتعیرس  واو  تسوا  يارب  مکح 

میب نیجوز  فالتخا  زا  رگا   703 (: 95: هدئام ) ...امـش زا  سک  رهو  دیناسرن ) لتق  هب  مارحا  لاح  رد  ار  راکـش  نامیااب  دارفا  يا   ) 698
.متــسه میلــست  ناـیناهج  راـگدرورپ  يارب  ث  ت ،  پ ، 704 ب ، (: 35: ءاـسن ) ...زا رگید  يروادو  درم  هداوناـخ  زا  يرواد  دــیراد ،

...و هد  مـیب  یهلا  باذـع  زا  ار  دوـخ  کـیدزن  ناگتــسب   29 (: 66 نمؤـم : ) ...ربارب رد  هـک  تـسا  هدـش  رما  نـم  هـب   29 (: 131: هرقب )
(: 216 _ 214: ءارعش )
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دوخ ناج  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب   46 (: 30: لافنا ) ...و دندرک  هلیح  وت  ّدـض  رب  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب   40 ، 38
تفگ نیمزو  نامسآ  هب   182 (: 150: فارعا ) ...و دندرمـش  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  وت ، تشذگرد  زا  سپ  ردارب !  49 (: 207: هرقب  ) ...ار
نامیپ هب   668 (: 91: هبوت ) ...داهج هار  رد  هک  دـنرادن  یلام  هک  یناسکو  نارامیبو  ناوتاـن  رب   297 (: 11: ّتلـصف  ... ) ای تبغر  يور  زا 

، دـنریگ یم  داریا  وت  رب  مئانغ  میـسقت  هراب  رد  ناقفانم  زا  یخرب   690 (: 91 لحن : ) ...و دیـشاب  رادافو  دیتسب ، نامیپ  هک  هاگ  نآ  یهلا ،
ٌمْوَـق ْمُه  ْلـَب   697 (: 65: رمز ، ...) يزرو كرــش  رگا  هـک  مـیدرک  یحو  وـت  زا  شیپ  ناربماــیپ  هـبو  وــت  هـب   690 (: 58 هبوـت  ...) رگا

یم زین  نارگیدو  يریم  یم  وــــــــت   244 ، 242 (: 6: مــیرم ) هد رارق  هدیدنـــسپ  ار  وا  اراـــگدرورپ !  704 (: 58: فرخز ) نوُمِصَخ
َنیّذلا َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث   457 (: 16: ءاسن ) ...ماگنه هب  سپـسو  دنهد  یم  ماجنا  تشز  ياهراک  هک  یناسک  هبوت   149 (: 30: رمز ) دنریم

547 (: 25: ناخد ) ...هک ار  ییاهتمعنو  گرزب  ماقمو  اه  هعرزمو  اه  همشچو  اهغاب  هچ  خ  ح ، 243 چ ، (: 32: رطاف انِدابِع ( ْنِم  اْنیَفَطْصا 

هحفص 791 -------------------------- 

هک هداد  نامرف  تسادخ  نآ  زا  مکح   698 (: 57 ماعنا : ) تساهرواد نیرتهب  وا  دهد و  یم  روتـسد  قح  هب  تسادخ ، صوصخم  مکح 
هب دنوادخ   698 (: 67: فسوی ) ...زین نـالّکوتمو  ما  هدرک  لّـکوت  وا  رب  تسادـخ ،  ِنآ  زا  مکح   698 (: 40: فسوی ) دـیتسرپن ار  وا  زج 

...هک تـسا  هداد  هدـعو  امـش  هـب  یناوارف  ياـهتمینغ  دـنوادخ   183 (: 36: روـن ) ...هک تسا  هداد  ناـمرف  ییاـه  هناـخ  میرکتو  مـیظعت 
دنتسه قفانم )  ) يدارفا امش  نایم  رد   246 (: 38: نارمع لآ  ) ...و دناوخ  ار  دوخ  راگدرورپ  اّیرکز  ماگنه  نیا  رد  ر  422 د ، (: 20: حتف )

رد  473 :72و 73 :) ءاسن  ) ...راداو یتسس  هب  ار  نارگید  هک 
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(: 89: ءایبنا ) َنیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادرَف  ینْرَذَت  ِّبَر ال   699 (: 48 هدئام : ) ...و نک  يرواد  تسا  هدرک  لزان  ادـخ  هک  هچنآ  هب  نانآ  نایم 
594 (: 13: فرخز ) ...و نینِرقُم  َُهل  اّنُک  ام  اذه َو  اَنل  رَّخَس  يّذلا  َناحبُس   248 ، 247 (: 16: لمن ) درب ثرا  دواد  زا  نامیلس  ص  ش ، س ،
رد ار  زورو  دــنک  یم  لــخاد  زور  رد  ار  بــش   698 (: 70: صـصق ) تسوا ِنآ  زا  مـکحو  وا  هـب  طوـبرم  ترخآو  اـیند  رد  شیاـتس 

نذا هب  زج  هک  تسین  یناسنا  چیه  نأش   310 (: 96: هدئام ) ...مرُحم هک  یلاح  رد  امش ، رب  یکشخ  ناویح  راکش   297 (: 29: نامقل ) بش
777 (: 55: هط ) ...رگید رابو  مینادرگ  یم  ناتزاب  نآ  ردو  میدیرفآ  كاخ  زا  ار  امش   762 (: 145 نارمع : لآ   ...) نّیعم یلجا  ردو  ادخ 

َرَکْذـُی َعَفرت َو  ْنَأ  هّللا  َنِذَأ  توـُُیب  یف  697 ف  (: 60: مور ) دزاسن نیگمـشخ  ار  وت  نمؤم  ریغ  دارفا  ياـهراکو  زاـس  دوخ  هشیپ  ار  ربص 
(: 11: ّتلصف ) ...ًاهرک ْوَأ  ًاعوَط  اِیْتئا  ِضْرَألل  اَهل َو  َلاقَف   243 (: 5: میرم ) ًاِّیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   183 رون 36 :) ) ...َُهل ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف 

َنیّذلا َکَّنَّفِخَتْسَی  الَو  ٌقَح  ِهّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف   682 (: 176: فارعا ) ...ثَْهلَی ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف   297
699 (: 48: هدئام ) ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  هّللا َو ال  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف   697 (: 60: مور ) َنُونِمُْؤی ال 

هحفص 792 -------------------------- 

...و دـنتفگ  خـساپ  دوـخ  راـگدرورپ  يادـن  هب  هک  یناـسک  ل  گ ، 699 ك ، (: 26 (ص : يوَْهلا ِِعبَّتَتـال  ِّقَْحلاـِب َو  ِساـّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَـف 
عوُرُز نُویُع َو  تاّنَج َو  ْنِم  اْوُکََرت  ْمَک   316 (: 274: هرقب ) ...و زورو  بش  ارقف ) هار  رد   ) ار دوخ  لاوما  هک  ار  یناسک   68 (: 38: يروش )

دراد یم  او  بّجعت  هب  ار  وت  مدرمزا  یخرب  راتفگ   682 (: 5: هعمج ) ًارافْسَأ ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک   ... 547 (: 25: ناخد ) ...و میِرَک  ماقَم  َو 
میا هدیرفآ  هک  مدرمزا  یهورگ   50 (: 204: هرقب ) ...و
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 ... َِکئلوُأ لتاق  ِحـْتَْفلا َو  ِْلبَق  ْنِم  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ـال   233 (: 180: فارعا ) دـننک یم  يرواد  قح  هبو  دـنور  یم  قـح  هار  هب  ، 
یلوُـألا َو ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل   668 (: 91: هبوت ) ...ام َنوُدِـجَی  َنیذـّلا ال  یَلع  الَو  یـضرَْملا  یَلَع  ـال  ِءاـفَعُّضلا َو  یَلَع  َْسَیل   26 (: 10: دیدح )

هدـش یهلا  ربماـیپو  هدـش  هداد  باـتک  نـم  هـب  متــسه ; ادـخ  هدـنب  نـم  698 م  (: 70: صـصق ) َنوـُعجُرت ِْهَیلِإ  ُمْـکُْحلا َو  ُهـَل  ِهَرِخـآلا َو 
...و مـسرت  یم  شیوــخ  تشذــگرد  زا  سپ  ( میاــهومع رــسپ   ) زا نـم   134 (: 67: هدــئام ) ...َکـَْیلإ َلِْزنُأ  اـم   ... 32 (: 30: میرم ) ما

رّخـسم ام  يارب  ار  بکرم  نیا  هک  ییادخ  تسا  هّزنم   247 (: 15: لمن ) ...و میداد  شنادو  ملع  نامیلـسو  دواد  هب  ام   242 :5و6 :) میرم )
617 (: 106: لـحن  ) ...وا بلق  هک  یلاـح  رد  ددرگ ، روبجم  رفک ) نخـس  نتفگ  هب   ) هک سک  نآ  رگم   594 (: 13: فرخز ) ...و تخاس 
(: :10و11 هعقاو ) َنُوبَّرَقُْملا َکئلوُأ  َنوُِقباّسلا  َنوُِقباّسلاَو  777 و  (: 55: هط ) .يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدـیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم 

،38 (: 216 _ 214: ءارعش  ...) َکَحانَج ْضِفْخاَو  َنِیبَْرقَألا  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأَو   29 (: 66: نمؤم ) نیَملاْعلا ِّبَِرل  َِملـسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأَو   30 ، 25
ْنَم ِساّنلا  َنِمَو   49 (: 207: هرقب ) ...َءاِغْتبا ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  46 َو  (: 30: لافنا  ...) َكوتّبُثِیل اوُرَفَک  َنیذـّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإَو   40

191 ، 68 (: 38: يروش ) ...يروُش ْمُهُْرمَأ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأَو  ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْسا  َنیّذلاَو   50 (: 204: هرقب  ...) ِهایَحلا ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی 

هحفص 793 -------------------------- 

(: 153 نارمع : لآ  ) ...ِّقَْحلاَْریَغ ِهّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهـسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَـق  ٌهَِفئاـط  70 َو  (: 61: نارمع لآ  ] ) هلهابم هیآ  [ ...ْمُکَسْفنَأَو انـسُْفنَأَو  ...
ِْنباو نیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  یبرُْقلا  اَذ  ِتآ  161 َو  (: 144: نارمع لآ   ) ...وَأ َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّالِإ  ٌدَّمَُحم  ام  161 َو 

امَو  206 (: 41: لافنا ) یبرُْقلا يِِذلِولوُسّرلل  ُهسُمُخ َو  ِهّلل  َّنِإَف  ءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  227 َو  ، 222 ، 219 ، 197 (: 26: ءارسا ) لِیبَّسلا
یلَع هّللا  َءافَأ 
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ْنَّمِمَو  233 (: 58: ءاسن ) ِلْدَـعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإَو   216 :6و7 :) رـشح ) ...َو ْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجوَأ  اـمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر 
(: :5و6 میرم ) ...ْبَهَف ًاِرقاع  یتَأَْرما  َِتناکَو  یئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  ّینِإَو   233 (: 180: فارعا ) َنُولِدْعَی ِِهب  ِّقَْحلِاب َو  َنوُدْهَی  ًهَّمُأ  انْقَلَخ 

الاقَو ًاملِع  َنامیَلُـس  َدُواد َو  اـْنیَتآ  ْدََـقلَو   248 ، 247 (: 16: لمن ) دواد نامیلُـس  َثِرَوَو   245 ، 244 (: 6: میرم ) ًاّیِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجاَو   242
ءیَـش ّلُکِءاْملا  َنِم  اْنلَعَجَو   296 :31 و32 :) سبع  ) ْمُکِماْعنَأل ْمَُکل َو  ًاعاتم  ًاـّبَأَو  ًهَهِکاـفَو   247 (: 15: لمن  ... ) انَلَّضَف يّذلا  ِهّللُدْـمَْحلَا 

ُدیِص ْمُْکیَلَع  َمّرح  305 َو  (: 14  : نامقل ) ِْنیَماع یف  ُُهلاـِصف  305 َو  (: 15: فاقحا ) ًارْهَـش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  297 َو  (: 30: ءایبنا ) ّیَح
...ّیِـشَعلاَو ِهادـْغلِاب  ْمُّهبَر  َنوُعْدَـی  َنیذـّلا  ِدُرْطَتـال  328 َو  (: 54: هدـئام ) ِمئال ُهَمَْول  َنُوفاـخَی  ـالَو   310 (: 96: هدـئام ) ًامُرُح ُْمْتمُد  اـم  ّربلا 

اهَنوُذُخَْأت هریثَک  َِمناغَم  هّللا  ُمُکَدَـعَو   413 (: 33: بازحا ) یلوُألا هَِّیلِهاـْجلا  جّربت  َنجّرَبَتـالَو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَقَو   618 ، 341 (: 52: ماعنا )
اذِإ یّتَـح  تائِّیَـسلا  َنُولَمْعَی  َنیذـِّلل  َُهبوَّتلا  ِتَْسَیل  448 َو  (: 17: لاـفنا ) یمَر َهّللا  َّنِکل  َْتیَمَر َو  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـمَو   222 (: 20: حتف ) ...لّجعف

ْمُْکَتباـصَأ ْنِإَـف  َّنئِّطبیل  نَمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  470 َو  (: 33: ءارـسا  ) ...الَف ًاناْطلُـس  ِهّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو   457 (: 16: ءاسن ) ...َرَضَح
ام ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَمَو   482 (: 58: لافنا ) ءاوَس یلَع  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًهَنایِخ  مْوَق  ْنِم  َّنَفاَخت  اـّمِإ  473 َو  :72 و73 :) ءاسن ) ...هبیِصُم

483 (: 115: ءاسن ) ...ریغ عبّتَی  يدُْهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت 

هحفص 794 -------------------------- 

ْعلَط اَهل  تاقِـساب  لـخَّنلاَو   536 ، 525 (: 159: نارمع لآ  ) ِْرمَـألا ِیف  ْمُهْرِواـشَو   501 (: 53 أبـس : ) دـیَِعب ناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلاـِب  َنُوفِذـقی  َو 
اوُضُْقنَتـال ُْمتْدَـهاع َو  اذِإ  ِهّللا  ِدـْهَِعب  اوـُفوَأ  581 َو  (: 58: لافنا ) ...یلع ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًهَناـیِخ  مْوَق  ْنِم  َّنفاـَخت  اـّمِإ  545 َو  (ق:10 :) دیِضَن

690 َو (: 58: هبوت ) ...و اوُضَر  اـْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَـف  ْتاقَدَـصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  696 َو  ، 690 (: 91: لحن ) ...و اهِدیِکَوت  َدـَْعب  َنامیألا 
َِکْلبَق ْنِم  َنیّذلا  َیلِإ  َْکَیلِإ َو  َیِحوُأْدََقل 
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ُمْکُحلاَف اُونِمُؤت  ِِهب  ْكِرُشی  ْنِإَو   697 (: 204: فارعا ) ...ْمُکَّلََعل اُوتِْصنَأَو  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  نارُْقلا  ئُِرق  اذِإَو   697 (: 65: رمز  ...) َتْکَرْشَأ ِْنَئل 
ٌءازجَف ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهلتق  ْنَـمَو   699 (: 16: هیثاج ) هّوبنلاو مکُْحلاَو  باتِکلا  َلیئارـسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََـقل  698 َو  (: 12: رفاغ ) ریبَکلا ّیلعلا  ِهّلل 

 ... ِِهلْهَأ و ْنِم  ًاـمکَح  اُوثَْعباَـف  اـمِِهْنَیب  َقاقِـش  ْمـُتْفِخ  ْنِإ  704 َو  (: 97: میرم ) ًاّدـل ًاموَق  ِهب  ُرِذـنت  703 َو  (: 95: هدـئام  ) ...ْنِم َِلُتق  ام  َلـْثِم 
ُّهبَر اّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه  ي  762 ه ،_ (: 145: نارمع لآ  ) ...ًالّجُؤم ًاباتِک  ِهّللا  ِنذِِإبّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  سفَِنل  َناک  ام  709 َو  ، 704 (: 35: ءاسن )
میا هدیـشخب  ینوناق  تردق  وا  ّیلو  هب  دوش  هتـشک  مولظم  سک  ره   246 (: 38: نارمع لآ  ) ...هبّیط هّیّرذ  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبَر  َلاق 

توالت نآرق  عقوم  ره   581 (: 58: لافنا ) ...هب ار  اهنآ  اب  دوخ  نامیپ  يدش ، كانمیب  یهورگ  تنایخ  زا  هاگره   470 (: 33: ءارسا ) ...هک
ای  32 (: 12: میرم ) ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  هَّوُِقب َو  َباتِْکلا  ِذُـخ  ییْحَی  اـی   697 (: 204: فارعا ) ...دیـشاب مارآو  دیهد  ارف  شوگ  نآ  هب  دش ،

یننَوـُُلتْقَی اوُداــک  ِینوُفَعـْـضَتْسا َو  َمْوَْـقلا  َّنِإ  ّمُأ  َْنباـَـی   134 (: 67: هدـئام ... ) 3ْ نِإ َکِّبَر َو  ْنـِم  َکــَْیلِإ  َلِْزنُأ  اــم  ْغَِّلب  ُلوـُـسَّرلا  اـَـهُّیَأ 
اُونَمآ ال َنیذـّلا  اَهُّیَأ  ای   183 :27 و28 :) رون  ...) اوُِسنْأَتْـسَت یّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذـّلا  اَهُّیَأ  ای   182 (: 150: فارعا )

ِیف َلیَّللا  ُِجلُوی   248 ، 246 ، 245 (: 6: میرم ) ...بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  ِیُنثِرَی َو   184 (: 53: بازحا  ) ْمَُکل َنَذُؤی  ْنَأّالِإ  ِّیبَنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت 
588 ، 326 (: 6: تارجح  ) أَبَِنب ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیّذلا  اَهُّیُأ  ای   297 (: 29: نامقل ) ِلیَّللا ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  ِراهَّنلا َو 

--------------------------

تایاور تسرهف 

تایاور تسرهف 

یلص  ) ربمایپ [ ...يرأ ام  يرتو  عمسَأ  ام  ُعمست  کَّنِإ   20 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .هّوبنلا حیر  ّمشَأو  هلاسرلاو  یحولا  رون  يرَأ  آ  فلا ، أ ،
انأو هّللا  لوسر  وخأو  هّللا  دبع  انأ   21 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا 
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یخَأ َو اذه  ّنِإ   28 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ...باجأو ] عمـس  َبانَأ َو  ْْنَم  ُلّوَأ  ّینِإ  ّمهّللا   27 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ;... [ ربکألا قیدصلا 
44 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...هک متسه  یـسک  نیتسخن  نم  ربمایپ ! يا   42 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  [ یتفیلخو یّیـصو 

ایندـلا یف  یخأ  تنأ   64 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع هب  بوسنم  راعـشا  زا  لـیئربج ]  نع  لاـق  قودـص  لـجر  ًادّـمحم  ّیبـنلا  هنمآ  نبا  ّنِإ 
یلص  ) مرکا ربمایپ   . [ رارض الو  ررـض  الو  ّراضم  لجر  ّکنإ   71 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ ...ّقحلاب ینثعب  يّذلاو  هرخآلاو 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...و تسا  هدـش  فرطرب  وت  زا  دـشاب  وت  نیمک  رد  هک  يرطخ  ره  سپ  نیا  زا   51 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا 
نـسح همطاف ، یلع ،  )= نانیا  55 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ ههرکت ءیـشب  نـآلا  نم  کـیلإ  اولـصی  نل  مّهنإ   55 ملسو :[)

هیلع هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ  [ .اهرارقا اهتوکـس  ربکأ  هّللا   105 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ  [ .دنتـسه نم  تیب  لها  نیـسحو ) 
ّمهّللا  82 ّزعّولج :[ دـنوادخ  [ .دوبن ینأشمه  نیمز  يور  رد  زگره  همطاـف  وت  رتخد  يارب  مدـیرفآ ، یمن  ار  یلع  رگا   81 ملسو :[) هلآو 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ [ .هرخآلاو ایندلا  یف  هرثعلا  هّللا  کلاقأ   84 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ [ .فزخلا مهتینآ  ّلج  موِقل  كِراب 
یتبرض شزرا   85 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ [ ....و یخأ  اذهو  ّمهّللا  ّیلإ  قلخلا  ّبحأو  یتنبا  هذه  ّمهّللا   85 ملسو :[) هلآو 

امل عنام  الو  تعنم  اـمل  یطعم  ـال  ّمهّللا   100 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ [ ....دروآ دورف  نمـشد  رب  قدـنخ  زور  رد  یلع  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ ...ّالإ یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یضرت  امأ  ( 106 ( ]: ) مالسلا هیلع   ) یلع [ .تیطعأ
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ [ ....یسوم هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ   108 هلزنملا :[ _ ثیدح  ملسو _ )
واو متـسه  وا  زا  نمو  تسا  نـم  زا  وا   11 3 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...اهلهأ اهیلع  لمح  سمـش  لیخ  ایاطخلا  ّنإ  الَأ َو   108 ملسو :[)

115 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ [ ....امش رادمامز 

هحفص 796 -------------------------- 

ییادخ ادخ  زج  هک  دـیهد  یمن  یهاوگ  امـش  ایآ   118 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ   [ ءاش ثیح  هعـضی  هّللا  یلإ  رمَـألا 
اَهُّیَأ  153 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع .مّدـلاّالإ ] اهؤفطی  هجاجع ال  يرأل  ّینِإ   137 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  [ ...و تسین 
یلع [ ...اهنآ نیرتاـناوت  تموکح ، يارب  دارفا  نیرت  هتـسیاش  مدرم  يا   158 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...رمألااذـهب سانلا  ّقحأ  َّنإ  سانلا 
یلع کنیعتـسأ  ّینِإ  ّمـهّللا   175 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ دنتـساخرب عازن  هب  نـم  مّلـسم  ّقـح  رد  نـم  اـب  ناـنآ   158 مالـسلا :[ ) هـیلع  )

راـیتخا رد  رما  نـیا   177 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و هفاـحق  یبأ  نبا  اهـصّمقت  دـقل  هـّللاَو  اـمَأ   175 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع [ ...شیرق
اوعاضأو هرجـشلاب  اوّجتحا   118 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  [ ...دـنک باـختنا  راـک  نیا  يارب  ار  سک  رهو  تسادـخ 

ّنإ  230 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...كدف اهنت  دوب ، هتخادنا  هیاس  نآ  هب  نامـسآ  هچنآ  زا  ام  يرآ   177 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ .هرمثلا
 _ همطاف ترضح  [ ...و تسایوگو  رگدادو  تسا  مکاح  ادخ  باتک  نیا   249 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .نوثّروی ءایبنألا ال 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف _  ...[ زا وت  هک  تسا  یهلا  باتک  رد  ایآ  هفاحق ! یبا  رـسپ  يا   49 ثّروی : ّیبنلا ال  ّنإ   248 اهیلع :[_  هّللا  مالس 
هک هاگنآ   255 _]: 
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یلع  [ ...اوعّبتاو مهتمـس  اومزلاـف  مکّیبن  تیب  لـهأ  اورظنا   269 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...ورملق رد  ار  تفـالخ  رما  تشذـگ  رد  رمع 
یبأب الأ   281 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ءامّسلا موجن  لثمک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم لآ  لثم  ّنإ  الأ   280 مالسلا :[ ) هیلع  )
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ  .[ بلاـط یبأ  نب  ّیلع  ءاـضقلاو  هّنـسلاب  یتّمُأ  ملعأ   281 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هّدـع نـم  مـه  یّمُأو 
یلـص  ) ربمایپ  [ ...دارأ نمف  اهباب  ّیلعو  ملعلا  هنیدم  انأ   285 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  [ .ٌّیلع مکاضقأ   285 ملسو :[)

286 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  ...[ نانآ هب  ار  ادخ  نیدو  نک  تکرح  نمی  يوس  هب  یلع ! يا   285 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا 
هللا یلـص   ) ربمایپ [ ...یـضقی نم  یتّمُأ  یف  لعج  يّذلا  هّلل  ُدـمحلَا   287 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .ُّیلع یـضق  امک  ءاضقلا 
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ترـضح نآ   293 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نأ ّلج  هل ; نیأ  الف   َ نیـألا نّیأـهّللا  ّنإ   289 ملـسو :[) هلآو  هیلع 
هیلع ) قداص ماما   [ .هدـی ّدـک  نم  كولمم  فلأ  قتعأ  ًاـّیلع  ّنإ   211 ...يدارفا : هب  ار  اذـغ  نیا  .میتسه  مرحم  اـم  دومرف : (] ملـسو هلآو 

نارئاز فقو  تانق  نیا   317 مالـسلا :[ ) هیلع   ) قداص ماما   ...[ نیمز لد  رد  هتفهن  ياهتمعنو  دز  یم  لـیب  ناـنمؤمریما   317 مالسلا :[ )
هب باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ...امیظع ] یتأ  ّهنإف  قسافلا  دـقأ   318 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...ینارذگهرو ادخ  هناخ 

هَقَدَـص مُْـکیَلَع  َضَرَف  ْدـَـق  َهـّللا  َّنِإ   333 مالـــسلا :[ ) هـــیلع   ) یلع  [ .دـــتفا یم  ماد  هـــب  يزور  درک ، رارف  زورما  رگا   331 ناـمثع :[
اب دربن  يارب  رجاهم  نادنزرف  يا   336 مَّلس :[ هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلصمرکا  ربمایپ  [ ْمُِکلاْومَأ
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354 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...رفک نارس 

هحفص 797 -------------------------- 

هیلع  ) یلع  [ ...نامثع اـهعطقأ  هعیطق  ّلـک  ّنإ  ـالأ   354 هیقـشقش :[ هبطخ  مالـسلا _ ) هیلع   ) یلع  [ ...ًاـجفان موقلا  ثلاـث  ماـق  نأ  یلإ  ...
هیلع  ) یلع  [ ...هک يا  هنـشت  رتش  ماحدزا  ناسب  نانآ   361 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نمو نولوقی  اّمم  ءِّربُأ  ّینإ  ّمهّللا   354 مالسلا :[ )
یلو هدرک  فارتـعا  دوـخ  تعیب  هب  وا   375 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هب زینکو  مـالغ  رداـمزا  سک  چـیه  مدرم ! يا   367 مالسلا :[ )
ادخ هدنب  زا   416 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...یتعیب اثکنو  یناملظو  یناعطق  امّهنإ  ّمهّللا   395 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هک تسا  یعّدم 

هب ار  امـش  هک  میا  هدـمآ  اـم  مدرم ! يا   425 هفوک :[ مدرم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هماـن   [ ...نارواـی هفوـک ، مدرم  هب  ناـنمؤم  ریمأ  یلع 
هیلع  ) یلع  [ ...یناسک هراب  رد  راک  نیا  دیـسرت  دـیابن  نم  لثم  زا   425 مالسلا :[ ) هیلع   ) یبتجم ماما  [ ...و شربمایپ  ّتنـسو  ادخ  باتک 

زا مغ  رابغ  ًارارک  ریشمش ، نیا   445 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دوخ ياج  رب  وت  دنوش  هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  رگا   436 مالسلا :[ )
هیلع  ) یلع [ ...هتعیب یف  یل  هجاح  ـال  ناـمثع ؟ لـتق  دـعب  ینعیاـبی  مل  وَأ   452 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .تـسا هدودز  ادـخ  ربماـیپ  هرهچ 
یف نینمؤملا  ّمُأ  ذخأی  مکّیَأ   454 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .دوش یمن  لالح  نارگید  يارب  يزیچ  هدرم ، ناملسم  لام  زا   453 مالسلا :[ )
( ]: مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  [ ...كرـشلا راد  ّنإ  لاقف  مهلاومأ  كرتو  هرـصبلا  لهأ  لتق  ًاّیلع  ّنإ   454 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع ]؟ همهس

لمع کی  زا  يدونشخ  ار  دارفا  مدرم ، يا   460 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...امنإو .طخسلاو  اضرلا  سانلا  عمجی  اّمنإ  ساّنلا  اهّیأ   454
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نم ینجرخأ  يّذلا  هّللدـمحلا   463 ...كاصع :» نم  کعاطأ  نمب  برـضا  :» تفگ ساّبع  نبا  هب  ماـما   461 ...ریز : هب  نآ  زا  مشخ  اـی 
یلع [ ...طورشم تسا  یتلیضف  مالسا  رد  امـش  يارب  هفوک ، مدرم  يا   464 هرصب :[ زا  جورخ  ماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع [ .دالبلا ثبخأ 

وت رد  ییاـهزیچ  رگا   475 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دـحأ نم  یـضری  الو  ّقحلاب  قلخلا  قلخ  ّلـجو  ّزع  هّللا  ّنإ   468 مالسلا :[ ) هیلع  )
هکلب تسین ، یبرچ  هـمقل  وـت  يارب  يرادناتـسا   478 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع ...و ] يدـش  یم  ماگـشیپ  نم  يارب  تـعیب  ذـخا  رد  دوـبن ،

487 هیواعم :[ هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع [ ...نامثع ونبو  هّیمُأ  ینب  نم  ٌلجر  تنأ  اـّمنإ   479 مالسلا :[ ) هیلع  ) یلع  [ ....تسا یتناما 
ءاوـس ّقـحلا  یف  ساـّنلاو  كرتـشم  قـیرطلا   526 مالــسلا :[ ) هـیلع   ) یلع ...ّقحلاـب ] ٌلـیواقم  مـلحلا ، حـیجارم  يأّرلا ، نیماـیم  مـّکنإ 

529 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ نآو .دـنناسکی  قـح  ربارب  رد  مدرمو  تسا  یموـمع  هار  هار ،  نیا   529 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...نمو
یف هداهـشلا  هقزرا  ّمهّللا   535 ورمع :[ هراب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نخـس  [ ...تیل .میقتـسم  طارـص  یلإ  هدـّیأو  یقتلاب  هبلق  رّون  ّمهّللا 

تقیقحو یمهف  نید  نامه  نخس  نیا  امـش ، رب  نیرفآ   538 هبتع :[ نب  مشاه  ّقح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما ياعد   [ ...هقفارملاو کلیبس 
545 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...یتسه کیرش  نانآ  اب  وت  دننک ، بسک  یـشاداپ  ره  هورگ  نیا   539 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...و يزومآ 

میظعت رد  دوخ  يوخ  هک  ار  هچنآ   546 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ هاگلتق هطقن  نیا...تسا  ناشیاهبکرم  هاگباوخو  نانآ  زادنا  راب  اجنیا 
549 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دنگوس ادخ  هب  دیراگنا ، یم  ناگرزب 

هحفص 798 -------------------------- 

، دعب اّمأ   551 یحیسم :[ بهار  هراب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع [ .تسام نادناخ  زا  درم  نیا 
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565 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هیلع اوّجتحاو  هوقالف  نـآلا  هوتئا   554 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...اعمـساف ًاکلام  امکیلع  تْرَّمأ  دق  ّینإف 
دوهـش مهو  راصنألاو  نیرجاهملا  عبت  ساّنلا  اـّمنإ   565 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دـینک  جاـجتحا  وا  ربو  دـیورب  وا  غارـس  هب  نونکا 

، کعنصب کیفاکن  ّانإ ال   572 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .دینکم تفلاخم  نم  اب  قارع ، مدرم  يا   569 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...نیملسملا
هیلع  ) یلع  ... [ نیا رد  هّللادمحب  امش  هک  دننک ، زاغآ  امش  اب  ات  دینکم  دربن  زاغآ   573 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نحنف ءاملا  یلإ  ّمله 
هیلع  ) یلع  ... [ ار مچرپ  نیا  يزور  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تسیچ ؟ مچرپ  نیا  ناتـساد  دـیناد  یم  اـیآ   585 مالسلا :[ )

تلقن کیلإ  ّمهّللا   586 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دوشن کیدزن  يرگتراغ  هبو  دگنجن  یناملـسم  اب  هک  نیا  مالـسلا :[ )
( مالـسلا هیلع   ) یلع  [ ...و ّقحلل  اندّدسو  ّیغلا  انبّنجف  انّودع  یلع  انترهظأ  نإ   595 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و نادبألا  ِتبَْعتأو  مادقألا 

تابث هک  دیشاب  رابدربو  رباص  نآلا   603 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...یّتلا هایحلا  یلإ  هوزجعت  نل  يّذلا  توملا  نم  مکرارف  نیأ   595 ]: 
یلع  [ ...لباقم رد  ار  دوخ  يایندو  درخب  ار  ادـخ  ياـضر  هک  تسین  یـسک  اـیآ   604 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  ... [ زا امـش  رب  شمارآو 

ای زورما   611 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ نانآ هبو  دنک  ظفح  ار  اهنآ  نابحاص  ادـخ   . تسادـخ ياهمچرپ  اهنیا   609 مالسلا :[ ) هیلع  )
یّتح تومت  نل  کـّنإ   614 هّللا :[ دـبع  هب  هباـطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماـما   ...[ ناطیـش هک  شاـب  هاـگآ  .منیب  یم  هتـشکار  وت  ادرف 

ّنإ  618 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ ...ّقحلا نع  هبکانلا  هیغابلا  هئفلا  کلتقت 
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هنوظفحی هظفح  هّللا  نم  هیلع  ّالإ  دـحأ  نم  سیل  ّهنإ   627 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...و یعـسلا  هنع  هب  ئطبی  الو  هودعی  نل  ًاموی  کیبأل 
هیلع  ) یلع  ...[ زج نمـشد  زاو  هدـیماجنا  اجک  هب  نمـشدو  امـش  راـک  هک  دـینیب  یم  مدرم ، يا   627 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نأ نـم 

هک تسا  يا  هینایب  نیا   654 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هک ار  يدرف  نیرتکیدزن  شیوخ  يارب  نایماش  هک  دیشاب  هاگآ   640 مالسلا :[ )
اذـهو نآرقلا  اـنمّکح  اـّمنإو  لاـجرلا  مّـکحن  مـل  اـّنإ   656 مالـــسلا :[ ) هــیلع   ) یلع  [ ...ود نآ  ناوریپو  هیواــعمو  ناــنمؤمریما  یلع 
مکحُأ  672 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...نینمؤملل ّهلذمو  یلاولل  هنتف  کلثم  یشم  ّنإف  عجرإ   714 ، 663 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...نآرقلا

رگید درک ، یم  راتفر  شناگدنب  اب  دوخ  ملع  اب  دنوادخ  رگا   673 یسوموبا :[  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع  [ هزواجت الو  هّللا  باتکب 
هیلع هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  ینرمأ   675 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .هرمأ یلع  ٌبلاـغ  هّللا  ّنإ   673 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ ناـنآ يارب 

ناـثکان اـب  هدـننک  دربن  یلع )  )= نیا هملـس ،  ُّما  يا   687 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .نیقراملاو نیطـساقلاو  نیثکانلا  لاـتقب  ملـسو ) هلآو 
یناوریپ هک  دـینک  اـهر  ار  ریهز ) نب  صوـقرح  )= وا  687 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ [ .تسا نم  زا  دـعب  ناـقرامو  ناطـساقو 

( مالسلا هیلع   ) یلع [ .انومتحبصاف ًاثالث  اندنع  مکل  ّنإ  امأ   688 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ ...نید رما  رد  هک  تشاد  دهاوخ 
هملک ربکأ ، هّللا   701 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .دیرازگب زامن  اجنآ  رد  ات  مینک  یمن  يریگولج  ادـخ  دـجاسم  هب  امـش  دورو  زا   701 ]: 

701 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .لطابلا اهب  داری  ّقح 

هحفص 799 -------------------------- 

رد مالسلا ) هیلع   ) یلع [ .بنذ ّلک  نم  هّللارفغتسأ 
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( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  ...[ ناردام محرو  ناردـپ  بلُـص  رد  نانآ  زا  یهورگ  ; دـنوش یمن  دوبان  جراوخ ) )= نانآ  707 جراوخ :[ خساپ 
تیمکاح ّقح  يرآ   716 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...يرواد رما  هبو  مدرک  نّیعم  یتّدم  نانآو  امـش  نایم  ارچ  دییوگ 3 یم  هکنیا   711

ّقح رما  رد  نم  نارایو  ناردارب  امش  هفوک ، مدرم  يا   717 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...جراوخ یلو  يا )...  هدنب  چیهو   ) تسادخ نآ  زا 
726 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دیاب ایردو  نابایب  ياهیکیرات  رد  امنهار  ناونع  هب  موجن  زا   723 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نم .دیتسه 

حلاص هدـنب  يوس  هب  مدرم ، يا   727 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دروم ادرف  ادابم  هک  مهد  یم  رادـشه  امـش  هب  نم  دّرمتم ،)  ) هورگ يا 
مکؤاوـهأ هفلتخملا  مهنادـبأ  هـعمتجملا  ساـنلا  اـهّیأ   737 مالــسلا :[ ) هـیلع   ) یلع [ ...یهورگ يراـی  هـب  .دیباتــشب  سیمع  نـب  ورمع 

739 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع ] ...؟ نولتاقت يدعب  مامإ  ّيأ  عمو  نوعنمت ؟ مکراد  دعب  راد  ّيأ   ... 738 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...مکمالک
، مکلاثمأ لاجر  موقلا   739 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ نانخـس تسا ، فلتخم  ناشیاهـشیارگو  مه  رانک  رد  ناشیاهندـب  هک  مدرم  يا 
742 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مویلا کیخأ  برح  یلع  تعمجأ  دق  برعلا  ّنإو  الأ   739 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...و ملع ؟ ریغب  ًالوقأ 

یتسه یناسک  زا  رَتشَا )! يا   )= وت دـعب ، اّما   749 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دـنوادخ هک  تشهب  ياهرد  زا  تسا  يرد  داهج  مدرم ، يا 
هک منک  یم  شیاتـس  ار  ییادخ...بلاط  یبأ  نب  یلع  ادـخ  هدـنب  زا   756 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ ار نید  ناـنآ  کـمک  هب  نم  هک 

لها زا  امش  نارداربو  دّمحم  ياه  هلان  نیا   759 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ]؟ کلام ُلثم  نیأ   756 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ...[
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منادنزرف ياربو  دـنزرف  نم  يارب  رکب ) یبأ  نب  دّـمحم   )= وا  764 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و ادخ  نمـشد  صاعورمع ، .تسا  رـصم 
هّوأ  766 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...رمألا بقاوعو  قلخلا  رئاصم  هیلإ  يّذلا  هّللدمحلا   765 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مردارب نادنززرفو 

...یموی یف  رکسعم  ّینإو  الأ  هّللا ! دابع  داهجلا ، داهجلا ،  767 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و هومکحأف  نآرقلا  اولت  نیّذلا  یناوخإ  یلع 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  [ ...بش ود  ای  بش  کی  .دشاب  یهت  ممکـش  مهاوخ  یم  نمو  دـیآ  یم  ادـخ  رما   767 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [

کمیزایح ددشُأ   775 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هک دنتـسه  یناگدـننک  دایرف  هک  دـیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  نایباغرم )  )= اهنآ  774
امکیصوُأ مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ..................... ..................... ..................... ..................... [ اکیقال 776 توملا  ّنإف  توملل 

 _ مالسلا امهیلع  نیسحو _  نسح  شدنزرف  ود  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ّتیصو  نتم   [ ...امکتغب نإو  ایندلا  ایغبت  نأو ال  هّللا  يوقتب 
دحأ یلع  ّربکت  اّهنإ ال  اـمأ   781 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تسا نم  رمع  رخآ  بش  بشما  مراد  دـنچ  ینخـس  وتاب  نسح ، يا   779 ]: 

امهیلع یلع _  نب  نسح  ...و ] نولّوألا  هکردـی  مل  لـجر  هلیّللا  هذـه  یف  یـضم  دـق  ّهنإ  ـالأ   781 مالـسلا :[ ) هیلع   ) نسح ماما  [ .هدـعب
782 مالسلا :[ _  امهیلع  یلع _  نب  نسح   [ ...و دنا  هدیسرن  وا  تقیقح  هب  ناینیشیپ  هک  تشذگرد  يدرم  بشما   781 مالسلا :[_ 

هحفص 800 -------------------------- 

یف کل  هّللا  كراب   39 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...نم .دیوگ  یمن  غورد  نانآ  هب  مدرم  يامنهار  هاگ  چیه  یتسار  هب  ب 
زرب  85 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ همطاف هجوزلا  تمعن  ّیلع  ای  هّللا  لوسر  هنبا 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 870 

http://www.ghaemiyeh.com


برع هـک  مدرک  یمن  رکف  زگره  نـم  دـنگوس ، ادـخ  هـب   97 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ [ .هّلک كرـشلا  یلإ  هّلک  ناـمیإلا 
ربمایپ اب  هک  يدـنویپ  مارتحا  هب   163 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ ای دریگب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخ  زا  ار  تفـالخ 

هک يزور  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب   171 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...یناملـسم ره  هک  نیا  ببـس  هبو  يراد  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  )
ار ناشیا  هک  یناـسکو  شیرق  ربارب  رد  ارم  اـهلاراب ،  174 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...زورما هب  ات  درک  ضبق  ار  شربمایپ  ناـج  دـنوادخ 

رظن زا  هک  یلاح  رد  دیرتصیرح ، تفالخ  هب  نم  زا  امـش  دنگوس ، ادـخ  هب   175 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...امرف يرای  دندرک ، کمک 
هیلع  ) یلع  [ ...دوخ نت  رب  نهاریپ  ناـس  هب  ار  تفـالخ  هفاـحق  یبا  دـنزرف  دـنگوس ، ادـخ  هب   176 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و طـیارش 

(]: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...ار نانآ  دوخ ) مرکو  لضف  زا   ) دـنوادخ هک  داب  تراشب  دّـمحم  نادـناخ  رب   177 مالسلا :[ )
شود زا  ابعو  تسسگب  شفک  دنب   280 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هک دیریگ  شیپ  رد  ار  نانآ  هارو  دیرگنب  تلاسر  نادـناخ  هب   207

ادخ هب   377 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و منک  یمن  هنهادم  منید  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب   369 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ناوتانو داتفیب 
زج ار  وت  يومع  رسپ  دنگوس ، ادخ  هب   378 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...لامو ناج  رب  هیواعم  هک  مهد  یمن  هزاجا  مه  زور  ود  دنگوس 

هب  389 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...یتسه ناگدش  دازآ  زا  وت  هک  هیواعم  يا  نادب   383 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و تشکن  یسک  وت 
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شتاقالم رگا  اریز  نکم ، تاقالم  هحلط  اـب   404 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نتخاون اب  هک  متـسین  راتفک  دـننام  زگره  نم  مسق ، ادـخ 
یلع  [ ...نابایب نیا  لد  ردو  نامـسآ  ریز  رد  ار  وت  هک  تسا  راوگاـن  نم  يارب   435 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...يواگ نوچ  ار  وا  ینک 

هب  463 ساّبع :[ نبا  هب  باطخ  مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ یلع  ... [ ار وت  رما  هک  ار  نانآو  ار  نایـصاع  ناـعیطم  اـب   456 مالسلا :[ ) هیلع  )
هنیدـم رد  نماب )  راصناو  نارجاهم   ) تعیب  468 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هکلب مدماین  امـش  يوس  هب  دوخ  لیم  هب  نم  دنگوس ، ادخ 

یلع  [ ...و نآرق  نانمشد  يوس  هب  دینک ، تکرح  ادخ  نانمشد  يوس  هب   483 ، 482 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ماش رد  وت  رب  ار  تّجح 
ماـن هب   530 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...گـنرین وا  هچ  تسین ، رترادمتـسایس  نـمزا  هیواـعم  دـنگوس ، ادـخ  هـب   528 مالـسلا :[ ) هیلع  )

وا هک  دـنگوس  ادـخ  هب   551 ، 550 مالـسلا :[ ) هیلع   ) حیـسم نارای  هفیحـص   [ ...هتـشذگ رد  هک  ییادخ  نابرهم ،  هدـنیاشخب  دـنوادخ 
اهمـشچ دیزیهرپب ، ادخ  تفلاخم  زا  ادخ ، ناگدنب   568 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...زگره نم  .تسوگغورد  راتفگ  نیا  رد  هیواعم ) )=

مرکا لوسر   [ ...دندروآ مالـسا  هک  هاگ  نآو  دنروآ  مالـسا  ات  دـینک  دربن  مدرم  اب   584 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دـینکفا  ریز  هب  ار 
( مالسلا هیلع   ) یلع  [ ...لد میمـص  زا  هورگ  نیا  دیرفآ ، ار  ناسناو  تفاکـش  ار  هناد  هک  ییادخ  هب   586 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

ینّیعم زور  وت  ردپ  يارب   609 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نوچو ناسرب  هدش  هرصاحم  نارای  هبار  دوخو  نک  هلمح  ماش  هاپس  رب   587 ]: 
تسا
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مکح هب  توعد  نتفریذپ  يارب  یـسک  ره  زا  نم  ادخ ، ناگدنب   627 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...فقوت هن  دنک ، یمن  زواجت  نآ  زا  هک 
643 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نآرق

هحفص 801 -------------------------- 

رفس تّقـشمزا  اهلاراب ،  656 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هیواـعمو نینمؤـملا  ریمأ  ّیلع  هیلع  یـضاقت  اـم  اذـه  .میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
اب راب  نیا  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب   667 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  لقن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  [ ...و تشگزاب  هودـناو 

یلاو رورغ  بجوم  تعیاـشم  هوـحن  نیا  هک  درگرب   670 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و منیزگ  یمرب  ار  هار  نـیا  موـش ،  وربور  ناـیماش 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  ... [ نآرق تایآ  اریز  نکم ، هرظانم  نآرق  تایآ  هب  جراوخ  اب   672 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .تسا نانمؤم  ّتلذو 

بیرف ار  امش  هک  یـسک  نآ  .داب  امـش  رب  یتخبدب   730 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ناطیـشلا ...مکّرغ  نم  مکّرـض  دقل  .مکل  ًاسؤب   705
یلع ادـخ  هدـنب  زا  تسا  یناـمرف  نیا  .میحرو  ناـمحر  دـنوادخ  ماـن  هب   730 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  ... [ امــش رب  یگرزب  ناـیز  داد 

،758 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .دنیرگب رگ  هحون  نانز  دیاب  کلام ، يا  وت ، لثم  يارب   752 ، 751 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نانمؤمریما
داب امـش  رب  ادخ ، ناگدنب   760 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...شجنر رـصم  يوـس  هب  رتـشا  مازعا  زا  هک  تسا  هدـش  شرازگ  نم  هب   759
سک چیه  هزانج  رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  سپ  هک  دـینادب   767 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و منز  یم  ودرا  زورما  نم  راکیپو ، داـهج 

ره ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ 781 پ  مالسلا :[ ) هیلع   ) نسح ماما  [ .دوش یمن  هتفگ  ریبکت  تفه 
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رگا تفگ : نانآ  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  20 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و تخادرپ  یم  تاداـبع  هب  ارح  هوک  رد  لاـس 
...تـسا نـم  دزن  مدرم  نیرتـبوبحمو  نـم  رتـخد  نـیا  اراـگدرورپ ،  44 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...وا یگناـگی  هـب  دـنک ، نـینچ  ادـخ 

یلع  ... [ هک ار  هچنآو  تسین  نآ  يارب  يا  هدنریگزاب  ینک ، اطع  وت  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ ،  85 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ [
 : ...و درک  دراو  دوخ  يابع  ریز  ار  دوخ  ناهارمه  نت  راهچ  هلهابم  زور  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  106 مالسلا :[ ) هیلع  )

نیمه هار  سپ   138 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...و درادـب  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  اراـگدرورپ ،  110
شیوخ راک  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ   164 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .ما هتفرگ  شیپ  رد  نم  هک  تسا 

هک یلاحرد  دش ، حور  ضبق  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ   168 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ییارآ فص  ربارب  رد  .مدیشیدنا 
زا ییاهیراتفرگ  هچ  اب  وت  تشذگرد  زا  سپ  ادـخ ، ربمایپ  يا  ناجردـپ ،   177 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نم .دوب  نم  هنیـس  رب  وا  رس 

نانآ مان  هک  یهورگ  يادف  مردامو  ردـپ   249 دراذـگ : یمن  ثرا  هب  يزیچ  ربمایپ   181 مالسلا :[ ) اهیلع   ) همطاف ترـضح   [ ...بناج
417 ، 416 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دندرک  عطق  نم  اب  ار  دوخ  دـنویپ  ریبزو  هحلط  اراگدرورپ ،  282 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...رد
هک ییادخ  تسا  هتـساریپ   544 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ناوت امو  تسا  هتخاس  اـم  رّخـسم  ار  بکرم  نیا  هک  ییادـخ  تسا  هتـساریپ 

هّزنم .تسا  ششخبو  تمعن  بحاص 
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( ]: مالسلا هیلع   ) یلع [ ...و راد  زاب  متس  زا  ار  ام  يدومرف  زوریپ  دوخ  نمشد  رب  ار  ام  رگا  اراگدرورپ ،   545 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ... [
ربمایپ  658 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع « [ اهلثم کل  ّنإ  » ...داد ربخ  نم  هب  ارجام  نیا  زا  هّیبیدح  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  595

شریذپ  687 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  .[ منک دربـن  ناـقرامو  ناطـساقو  ناـثکان  اـب  هک  دومرف  نم  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ
702 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ رد یناوتان  کی  نارای  راشف  ببس  هب  نیمکح  يرواد 

هحفص 802 -------------------------- 

يا هنتف  نـم  زا  سپ   714 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...یلو دشاب  قح  هدنیوج  هک  یـسک  نآ  اریز  دـینکم ، گنج  جراوخ  اب  نم  زا  سپ 
نم هک  ار  هچنآ  وـت  ث  724 ت ، ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  ... [ اب ار  بش  دریم ، یم  نآ  رد  نمؤم  بلق  هک  دـهد  یم  خر 

مالساو یتسه  یناسر  نایز  درم  وت   21 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع هب  باطخ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...و يونش  یم  مونش  یم 
رگید يارـسو  ناـهج  نیا  رد  نم  ردارب  وـت   51 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دنزب ررـض  یـسک  هب  یـسک  دـهد  یمن  هزاجا 

ياههاگیاج زا  هکنآ  لاح  یناسرت ؟ یم  ریشمش  اب  ارم  هیواعم  يا  وت   70 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...هک ییادخ  هب.یتسه 
لوزت  383 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...کـمک هک  يدرک  کـمک  ار  ناـمثع  زور  نآ  رد  وت   78 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ندـمآ دورف 

یلع  [ ...دنویپ وا  ابو  يدوب  بحاصم  ادخ  ربمایپ  اب  یتّدم  وت   444 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ،... [ كذجان یلع  ّضع  لزت ، الو  لابجلا 
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زا يدرم  وت   455 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ،...[ دیشخب یم  دوس  ار  وت  شاک  يا  یتشاد ، یـشناد  وت   452 ریبز :[ هب  باطخ  مالسلا ) هیلع  )
هب طوبرم  لـئاسم  رد  هک  یتسه  نآ  زا  رتـمک  وت   487 هیواعم :[ هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  [ ...رب نامثع  دـالواو  یتسه  هّیما  دـالوا 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع [ ...روآ درگ  ار  دوخ  هداـیپو  راوس  ورب  یتسه ! هچ  وت   587 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و ینک  هلخادم  تموکح 

هک یتقو  ات   618 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ ...دنشکب ار  وت  قح  زا  فرحنمو  رگمتس  هورگ  هک  یتقو  ات  يریم  یمن  وت   587
هیلع  ) یلع [ .مینک یمن  دربن  امـش  اب  دـیا  هدرکن  گنج  هب  زاغآ  ات   701 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دیرادروخرب ّقح  هس  زا  دـیتسه  ام  اب 

هب میادخ  .تسا  نم  تیب  لهاو  ترتع  رغـصا  لقث  ...و  ادخ  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادـخ  باتک  ربکا  لقث   701 مالسلا :[ )
...و دیریگن  یشیپ  نم  ترتعو  ادخ  باتک  رب  مدرم ، يا  ناه.دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زیخاتـسر  زور  ات  نم  راگدایود  هک  هداد  ربخ  نم 

هتفرگ رارق  امش  ّتیعقوم  نوچمه  يدب  ّتیعقوم  رد  هک  مرادن  غارس  ار  یتّیعمج  ح  چ ، 138 ج ، ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [
يزیچ  256 ، 249 تسا : هقدص  دـنامب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ ; یمن  ثرا  هب  يزیچ   180 مالسلا :[ ) اهیلع  ) همطاف  [ ...هزانج امش  .دنـشاب 

یلع [ ...يورب رانک  ماقم  نیا  زا  هک  منیب  یم  تحلـصم  نینچ   390 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ هک نادب  ینک ، یم  بلط  هناقاتـشم  هک  ار 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  [ ...و تخیگنارب  ار  شربماـیپ  دـنوادخ   . مراد وت  تسودو  وت  هب  زین  يرگید  خـساپ  ارچ ،  429 مالسلا :[ ) هیلع  )

زا ارچ   578
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زین وت  يارب  يزور  نینچ   603 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع ]؟ دینک یم  رارف  رادیاپان  یگدنز  هب  دـیرادن  ار  نآ  اب  هلباقم  ییاناوت  هک  یگرم 
هعاـمج یف  اـهلعج  هلیبـسل  یـضم  اذإ  یّتـح   658 ملـسو :[) هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ [ ...یهد یم  ماـجنا  يراـک  نـینچو  تـسه 

282 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...لمعو لقع  لامک  رد  ار  نآ  عورفو  لوصاو  نید  تقیقح   269 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...معز

هحفص 803 -------------------------- 

469 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .يدرک زواجت  هزادناو  ّدح  زا  بیبح ،  368 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و ءادّرلا  طقسو  لعَّنلا  تعطقنا  یتح 
ياضر هناشن  مرتخد  توکـس  تسا ، گرزب  ادـخ   28 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...وت يوس  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  ایادـخ  خ 

، دهد یم  لیکشت  لافـس  ار  نانآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ  رب  ار  یگدنز  ادنوادخ ،  81 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .تسوا
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دنک ظفح  ناهج  ود  رد  شزغل  زا  ار  وت  ادـخ   84 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .نادرگ كرابم 
سپ یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  ...و  درک  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس  ار  ادـخ   85 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع هب  باطخ  ملـسو )

هک سکره  ، » مدرم يا  ...و  متـسه  نانمؤم  يالومو  نم  يالوم  دناودخ   139 (]: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .دش دونـشخ  نم  زا 
ربمایپ نارادزار  توبن  نادـناخ   138 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ «.[ تسوا ربهرو  ـالوم  مه  یلع  متـسه ، وا  ربهرو  ـالوم  نم 

...و تسا  نانآ  دزن  زاجعاو ) ملع   ) تماماو تیـالو  صیاـصخ   174 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و اهـشناد  نزخمو  وا  نامرف  هاـگهانپو 
دنوادخ  331 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ ناناملسم هب  ّقلعتم  هک  ار  یقوقح  درادن  قح  هفیلخ   280 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [
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نوخ نتخیر  زاو  نانآ  راـتفگ  زا  نم  ایادـخ   336 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  ...[ زا .تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  ار  تاـکز 
( ]: مالسلا هیلع   ) یلع  [ ...یضار قح  هب  لمع  زج  یناسنا  ره  زا  هدیرفآ و  ار  اهناسنا  قح  هب  ادخ   361 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هفیلخ

امشو نم  نایم  ادخ   531 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هناگتفه ياهنیمزو  اهنامسآ  راگدرورپو  اهنیمزرـسو  ناگدنب  ثراو  دنوادخ   476
ینارون ار  وا  بلق  ایادـخ   533 ، 532 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...مریگ یم  کمک  وا  زاو  منک  یم  راذـگاو  وا  هب  ار  امـشو  تسا  مکاح 

هک ـالبرک  تبرت  يا  تلاـح  هب  اـشوخ   536 ورمع :[ هراـب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نخـس  [ ...اـمرف تیادـه  تسار  هار  هـب  ار  واو  زاـس 
یم جنر  هب  اهندبو  دوش  یم  هتـشادرب  اهماگ  وت  يوس  هب  ایادـخ ،  546 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دـنوش  یم  روشحم  وت  زا  یهورگ 

( مالسلا هیلع   ) یلع  [ ...زیخاتسر زور  رد  دوش  زوریپ  نآ  رد  سکره  هک  تسا  یماقم  نیا  ایادخ   595 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دتفا 
یتیصخش هچ  دهد ، ریخ  کلام  هب  ادخ   746 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...يریگب وا  زا  ار  وا  لقع  ات  ناریمن  ار  رُسب )  )= وا ایادخ ،  706 ]: 

وت هراـب  رد  هک  یهورگ  دـنوش _  یم  كـاله  وت  هار  رد  هورگ  ود  ز  ذ ، 759 د ، مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دوب هوک  رگا  .کـلام  دوب 
ربمایپ هناخ  هب  زج  مالسا ، زور  نآ  رد   12 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ .دنزرو یم  ینمشد  وت  اب  هک  یهورگو  دننک  یم  ولغ 

رهظم ود   28 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نیمّوس نمو  دوب  هتفاین  هار  هجیدخو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )
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هنم اَنأو  یّنم  ّهنإف  » دینکم ییوگدـب  یلع  هراب  رد   97 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دندش وربور  مه  اب  كرـشو  نامیا  لماک 
115 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ «[ يدعب مکّیلو  وهو 

هحفص 804 -------------------------- 

نالتاق صوصخ  رد   285 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  ...و  یمالـسا  ياهتّنـس  هب  نم  تّما  نیرتاناد 
( مالسلا هیلع   ) یلع [ ...ًارمأ نولبقتسم  ّانإف  يریغ  اوسمتلاو  ینوعد   390 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...يزرو یم  رارصا  ّدح  زا  شیب  نامثع 

امش رب  دورد   535 ، 534 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دیهدن  شحف  دیشاب ، هدنهد  مانشدو  هدننک  تنعل  امش  هک  مرادن  تسود   393 ]: 
.یتفگ نخس  دایز  نامثع  نالتاق  هراب  رد   671 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...هایگو بآ  یب  ياهلحمو  كانتشحو  ياهنیمزرس  نانکاس  يا 

...نآ طسبو  ضبق  رایتخا  اهنتو  تسین  ییاج  هفوک  زج  نم  فّرـصت  رد   519 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دندش  دراو  مدرم  هچنآ  رد 
767 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دـندرک  راوتـسا  ار  نآو  دـندناوخ  ار  نآرق  هک  یناردارب  غیرد ، اغیرد ،  747 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [
]: البرک نیمزرـس  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع [ .ءـالبو برک  تاذ   775 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .حـئاون اهعبتت  حـئاوص  ّنّهناف  ّنهوعد 
(]: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دشاب رذوبا  زا  رتوگتـسار  هک  تسا  هدنکفین  هیاس  یـسک  رب  نامـسآو  هتفرگنرب  رد  نیمز   546
زا تسادخ ،  ِنآ  زا  شیاتس  416 س  مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...فلاخم لد  ردو  هدرک  تعیب  تسد  هب  هک  دنک  یم  نامگ  ریبز   272

نیدلا همالس   137 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر   [ ...و مینک  یم  لّکوت  وا  ربو  میراد  نامیا  وا  هبو  میهاوخ  یم  يرای  وا 
( ]: مالسلا هیلع   ) یلع [ .هریغ نم  انیلإ  ّبحأ 
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ینیمزرس  289 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...يرواد هک  تسا  هداد  رارق  ار  یناسک  نم  نادناخ  رد  هک  ار  ادخ  ساپـس   170
...تسا رود  نامسآ  زا  کیدزن و  بآ  هب  امـش  نیمزرـس   300 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...ناناملـسم فّرـصت  هب  ًادیدجو  تمحز  هب  هک 

ادخ ساپس   461 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .مدادن صاصتخا  دوخ  هب  يزیچ  لام  نیا  زا  هک  ار  ادخ  ساپـس   459 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [
ءادعأ یلإ  اوریس  هّللا ، ءادعأ  یلإ  اوریس   464 هرصب :[ زا  جورخ  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) یلع [ .درب نوریب  اهرهش  نیرتکاپان  زا  ارم  هک  ار 

یلع همان   [ ...و هدز  زابرـس  قح  زا  هک  یـسک  اب  داهج  ...هک  ار  ییادـخ  دـمح ، وت ، رب  مالـس   528 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و ننـسلا 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  [ ...ددرگ کیرات  ناهجو  دیآ  بش  هک  راب  ره  هک  ار  يادخ  ساپـس   537 میلس :[ نب  فنخم  هب  مالـسلا ) هیلع  )

ار زورو  زور  رد  ار  بش  هک  ار  ییادخ  شیاتس   544 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و نینرقم  هل  اّنک  امو  اذه  انل  رّخس  يّذلا  ناحبـس   543
هیلع  ) یلع  [ ...شیاتـس .دادن  رارق  ناگدش  شومارف  زا  ارم  هک  ار  ادـخ  ساپـس   545 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دـنک یم  دراو  بش  رد 

هک ار  يادخ  ساپس   559 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...راکیپ هب  ار  امـش  امـش ) رب  بآ  نتـسب   ) لمع نیا  اب  هیواعم  هاپـس   551 مالسلا :[ )
يربماـیپ هب  ار  ربماـیپ  هک  ییادـخ  هـب  دـنگوس   591 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...هـک ار  هـچنآو  دوـش  یمن  راوتـسا  تسکـش  ار  هـچنآ 

هابت شیایندو  نید  رد  ار  صخش  ییوگغوردو  يرگمتـس   634 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .يدش نامیـشپو  يدید  ار  شتآ  تخیگنارب ،
ار وا  شزغلو  دنک  یم 
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ینخس  701 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دننک یم  لابند  ار  یلطاب  نانآ  اّما  قح ، رهاظ  هب  تسا  ینخس   650 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دزن
701 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .تسا هدش  دصق  قح  ریغ  ینعم  نآ  زا  یلو  تسا  قح 

هحفص 805 -------------------------- 

رفن هد  مرضاح  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس   726 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...زگرهو دنا  هدرکن  روبع  بآ  زا  جراوخ )  ) هک ادخ  هب  دنگوس 
روماو ناگدنب  ماجنارس  هک  تسازس  ار  ییادخ  ساپس   738 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .منک ضوع  هیواعم  نارای  زا  رفن  کی  اب  ار  امش  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع  ... [ اب نم  کیدزن  يدنواشیوخ  زا  ربمایپ  نارای  يا  امـش  766 ش  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تسوا يوس  هب  ناهج 
نوچمه يدرمناوجو  راقفلاوذ  نوچ  يریشمش   78 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و وت  ّدج  رب  زور  کی  رد  ار  نآ  نم  هک  يریشمش   18 ]: 

یم شرافس  يوقت  هب  ار  امـش   459 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نوچ .دـیدوب  رتش  نآ  ناوریپو  نز  نآ  نایهاپـس  امـش   92 تسین : یلع 
...ّقح ناگدـنیوگ  نیتم ، نارابدرب  كرابم ، يأر  نابحاص  امـش   474 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ تسا يزیچ  نیرتـهب  يوقت  هک  منک 
تیب زا  ار  امش   611 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دیتسه نم  يادن  نایوگ  کّیبلو  نارای  هعیبر ، هلیبق  يا  امش   526 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [
دادو لدع  هب  هک  دوب  نیا  نانآ  اب  ام  طرش   701 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...دیتسه ام  تبحاصم  رد  هک  یمادام  مینک  یمن  مورحم  لاملا 
یلع  [ ...داقتعا نودب  راتفگ  تسا  حیحص  ایآ  دنتسه ، امش  نوچ  ینادرم  نایماش   721 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...قح هبو  دننک  يرواد 

سرتو يوقت  هب  ار  امش   739 مالسلا :[ ) هیلع  )
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امهیلع نیسحو _  نسح  شدنزرف  ود  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ّتیصو  نتم   [ ...دیشابن ایند  یپ  رد  هکنیاو  منک  یم  شرافس  ادخ  زا 
ّیلع هبرض   511 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ریرج نم  هدنیامن  هک  یلاح  رد  شاب ، هدامآ  نامرف  رودص  ط  ض ، 779 ص ، مالسلا :[ _ 
تباث نارای  ات  ییامرف  فقوت  یمک  هک  درادن  ررـض   100 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .نیلقثلا هدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  [ .دـنراذگ یمن  ثرا  هب  يزیچ  اـیبنا  هفیاـط   627 مالـسلا :[ ) هیلع   ) نسح ماما   [ ...وت راکادـفو  مدـق 
نع َبرکلا  یلج  ًاملاط   440 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ رد هرـصب  مدرم  هک  یلاح  رد  دندش ، هرـصب  دراو  ریبزو  هحلط   239 ملسو :[)

یگدنز رد  هنهادمو  ّقلمت  زگرهو  ریگتخسو  قیقد  رایسب  ادخ  روتسد  يارجا  رد  یلع  452 ع  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ هّللا لوسر  هجو 
هیلع  ) یلع  [ ...ار تفالخ  بکرمو  تسا  وت  لام  نآ  زا  یمین  هک  شودب  رمع ،  111 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .درادن هار  وا 

(]: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...تقیقح خرچو  تسا  قح  روحم  وا  تسا ،  یلع  اب  قحو  قح  اـب  یلع   260 ، 191 مالسلا :[ )
ربمایپ [ .راد امنیأ  هعم  رودی  هعم ، ّقحلاوّقحلا  عم  راّمع   271 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ّیلع عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  ّیلع   236

526 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

هحفص 806 -------------------------- 

هیلع  ) یلع  [ ...عامـس لقع  هیاعرو ال  هیاـعو  لـقع  نیدـلا  اولقع   274 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...ماشلا لهأل  معزی  هغباـنلا  نبـال  ًاـبجع 
...نید زا  ناجراخو  نارگمتسو  نانکشنامیپ  اب  وت  یلع !  344 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ّمث هّنـسلا ،  ملعو  نآرقلا  ملع   282 مالسلا :[ )

ربمایپ [

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .دننز گناب  وت  رب  بأوح  نیمزرـس  ناگـس  هک  دسرب  يزور  ادابم  هشیاع !  393 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
( ]: مالسلا هیلع   ) قداص ماما   [ ...یلو تشک  نانآ  داسفاو  يرگیغای  ببـس  هب  ار  هرـصب  مدرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  434 ملسو :[) هلآو 

هک نانچمه  متـسه ، ادخ  ربمایپ  نم  یلع ،  584 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...اوضفخاو راصبألا  اوّضغ  ّلجو ، ّزع  هّللا  اوّقتا  هّللاداـبع   454
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع [ .کلام اـی  یکاوبلا  نیکبیلف  کـلثم  یلع   657 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...متـسه هّللا  دبع  دنزرف 

مارتحاو تلیضف  رد  هک  يا  هبطخ  نایاپ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  دنک  یم  لقن  دوخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  758 ، 769
شیپ وـت  يارب  هاـم  نیا  رد  هـک  یتشونرـس  يارب  دوـمرف : ینک ؟ یم  هـیرگ  ارچ   : مدرک ضرع  .درک  هـیرگ  دوـمرف  ناـیب  ناـضمر  هاـم 

کقرف یلع  هبرـض  کبرـضف  دومث  هقان  رقاع  قیقـش  نیرخآلاو  نیلّوألا  یقـشأ  ثعبنا  دقو  ّکبرل  یّلـصت  تنأو  کب  ّینأک  » .دیآ 3 یم
دنک یم  مایق  دومث  هقان  هدنشک  ياتمه  ناهج  مدرم  نیرتیقـش  یتسه  زامن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  ایوگ  ینعی  کتیحل » اهنم  بضخف 

یّیـصوو یخأ  نوکی  نأ  یلع  ینرزاوـی  مکّیأـف  .دزاـس ف  یم  نیگنر  نوـخ  اـب  ار  تنـساحمو  دروآ  یم  دورف  وـت  قرف  رب  یتبرـضو 
یمن دربـن  زا  زگره  هک  مهد  یم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف   42 اذکو : اذـکو  یخأ  نوکی  نأ  یلع  ینرزاوی  مکّیأف   42 یتفیلخو :

ام هّللاوف   169 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .یتیب لهأ  ّالإ  نیعم  یل  سیل  اذإف  ترظنف   105 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ ...و دزیرگ 
هدمآ باّطخ ، دنزرف   174 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هّیبن هّللا  ضبق  ذنم  ّیلع  ًارثأتسم  یّقح  نع  ًاعوفدم  تلز 
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تهج زا  دنقرمـس ، هب  مّود  فرط  زا  ندع ، هب  فرط  کی  زا  كدـف   185 مالسلا :[ ) امهیلع   ) همطاف ]؟ یـشکب شتآ  هب  ار  ام  هناخ  يا 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  [ .ینبضغأ اهبضغأ  نمف  یّنم  هعضب  همطاف   200 مالسلا :[ ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ، ...[ اقیرفآ هب  مّوس 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ [ .تسا هتخاـس  نیگمـشخ  ارم  دزاـس  نیگمـشخ  ار  وا  سکره  .تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف   258 ملسو :[)
هیلع  ) یلع  [ ...و ّهبر  ّقح  هفرعم  یلع  وهو  هشارف  یلع  مکنم  تام  نم  ّهنإف   265 هیقشقش :[ هبطخ  [ .يروّشللو هّللایف   258 ، 211 ملسو :[)
دابع نم  ًادبع  مکیلإ  تثعب  دـقف   284 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تعجر دق  سانلا  هعجار  تیأر  یتح  يدی  تکـسمأف   281 مالسلا :[ )

تضهن اّملف   367 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...اهدرو موی  میهلا  لبإلا  ّكادـت  ّیلع  اوّکادـتف   349 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مانی ـال  هّللا 
( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  [ ...تأیلف هجیلولا  یعّداو  هعیبلاب  ّرقأ  دـقف   394 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و يرخُأ  تقرمو  هفئاط  تثکن  رمـألاب 

395

هحفص 807 -------------------------- 

ٌماوقأ اذه  انرکـسع  یف  اندهـش  دقلو  اندهـش  دـقف   429 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ يذـّلا رمـألا  اذـه  نـع  بزعت  نأ  يرأ  تـنک  دـقف 
اذإف  604 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و نیقیلاـب  هّللا  مکتّبثو  هنیکـسلا  مکیلع  تلزنأ  اوربصاـف  نـآلاف   460 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...یف

777 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .هبعکلا ّبرو  تزف   663 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هب سانلا  نسحأ  نحنف  هّللا  باتک  یف  قدّـصلاب  مکح 
یلع  ... [ وأ هّلحم  ریخأتو  ّهلذم  یلع  اوّرقأف  لاتقلا  مکومعطتـسا  دق   78 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .کیخأ یف  اهلاضن  عقاوم  تفرع  دق  ق 

هیلع  ) یلع  [ ...تّحشف ءامسلا  هتّلظأ  ام  ّلک  نم  كدف  انیدیأ  یف  تناک  559 ك  مالسلا :[ ) هیلع  )
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يزرواشک زا  رتبوبحم  ادخ  رظن  رد  يراک   317 مالسلا :[ ) هیلع   ) قداص ماما   [ ...و ّرملاب  برـضی  نینمؤملا  ریمأ  ناک   253 مالسلا :[ )
( ]: مالسلا هیلع   ) یلع [ .دریذپب دوخ  مهس  تباب  ار  هشیاع  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک   317 مالـسلا :[ ) هیلع   ) قداص ماما  [ .تسین
یلع [ ...ءاسنلا تارارقو  لاجرلا  بالـصأ  یف  ٌفطن  ّهنإ  هّللاو  ّالک ،  626 مالـسلا :[ ) هیلع   ) نسح ماما   .[ نینمؤملا ریمأ  ای  یناـیفک   454

739 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ ماما مادک  ابو  دیراد ؟ یم  زاب  نمشد  فّرصت  زا  دوخ  هناخ  زا  دعب  ار  هناخ  مادک   730 مالسلا :[ ) هیلع  )
نآ رب  یهورگ  776 گ  مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ درک و دـهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک 

تعیب يارب  شکرـس  رتش  ناـس  هب  نم  هک  یتـفگ   176 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دندیـشوپ  مشچ  نآ  زا  یهورگو  دـندیزرو  لـخب 
یلع  ...[ نم اب  دـندرک ، تعیب  نامثعو  رمعو  رکبوبا  اـب  هک  یهورگ   186 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دنگوس ادخ  هب  .مدـش  هداد  قوس 

هب طوبرم  ماما  شنیزگ   548 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ثراو نارگیدو  دنتفر  یلو  دندوب  ثراو  زین  مّود  هورگ   388 مالسلا :[ ) هیلع  )
زا ریت  ندـش  باترپ  نوچمه  یهورگ   569 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تسین ناهج  راـطقاو  فارطا  رد  قّرفتم  راـصناو  نارجاـهم  همه 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم لآ  ساقی ب  691 ل ال  ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...و دنوش  یم  جراخ  نید  زا  نامک 
( مالسلا هیلع  ) یلع زجر  [ اکّمهأ ام  سانلا  ّبر  کیفکی  اکّنَظ  عفراف  هّللا  ّالإ  سیل   279 ، 32 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .ٌدحأ هّمُألا  هذه  نم 

یلع وفک  کتنبا  همطافل  ناک  املًاّیلع  قلخأ  مل  ول   64 ]: 
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82 ضرألا : هجو 

هحفص 808 -------------------------- 

(: کتیب لهأ  نم  لجر  وأ  تایاور : یخرب  رد   ) کنم لجر  وأ  تنأ  ّالإ  کنع  اـهیّدؤی  ـال   92 ّیلع : ّالإ  یتف  الو  راقفلا  وذّالإ  فیـس  ال 
139 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  [ .دننک عّلطم  رما  نیا  زا  ار  نارگیدو  دنهد  ربخ  نابیاغ  هب  نارـضاح  تسا  مزال   120

یلع [ ...اهیعرض ارّطشت  ام  ّدشل   149 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع (...[ ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم باحصأ  نم  نوظفحتـسملا  ملع  دقل 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  [ شیجلل سامخأ  هعبرأو  هسُمُخ  هّلل   249 هقدص : انکرت  ام  ثّرونال ;  260 ، 191 مالسلا :[ ) هیلع  )

هنمو ًهبحـص  هّللا  لوسرب  تنک  دقل   434 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...رّوثلاک هدـجت  هقلت  نإ  ّکنإف  هحلط  ّنیقلت  335 ال  مئانغ :[ هراب  رد 
ناک دقل   454 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .ءیش یّفوتملا  ملسملا  نم  ملـسمل  ّلحی  452 ال  ریبز :[ هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع  [ ...و ًهبارق 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  [ ...كدـنع سیل  اـم  عبت  ـال   455 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ناطیـشلا ّنکلو  کـعفن ، ول  ملع  کـل 
هّللا لمع  ول   583 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...مهاّیإ مککرتو  هّجح  یلع  هّللا  دـمحب  مّکنإف  مکوؤدـبی ، یّتح  ْمُهولتاقت  494 ال  ملسو :[)

( مالسلا هیلع   ) یلع [ .همسا اهیف  اورکذت  نأ  هّللادجاسم  مکعنمن  673 ال  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .لسرلاب مهیلع  ّجتحا  ام  هملعب  هقلخ  یف 
( مالسلا هیلع   ) یلع [ .انوؤدبت یّتح  مکلتاقن  701 ال  مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .انیدیأ عم  مکیدیأ  تماد  ام  ءیفلا  نم  مکعنمن  701 ال  ]: 

لاـجرلا بالـصأ  یفل  مّهنإ  نونفی  ـال   705 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...هوجو وذ  لاّـمح  نآرقلا  ّنإـف  نآرقلاـب ، مهمـصاخت  ـال   701 ]: 
ّقحلا بلط  نم  سیلف  يدعب ، جراوخلا  اولتاقت  711 ال  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .همایقلا موی  یلإ  ءاسّنلا  ماحرأو 
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رد نم   19 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دور یم  دوخ  ردام  لابند  هب  هک  يا  هقان  هّچب  ناس  هب  نم  713 م  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...هأطخأف
 ... ار نخس  نیا  مگرزب ; قیدصو  ربمایپ  رداربو  ادخ  هدنب  نم   20 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ رد هک  یماگنه  هب  یکدوک  نارود  نامه 

لیعامـسا رجحو  ادـخ  هناـخ  هک  یـصخش  نیرتوـکینو  نیمز  يور  درف  نیرتـهب  يارب  ار  دوـخ  ناـج  نم   27 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع [
90 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ [ .تسا رتـالاب  نـالف  ماـقم  زا  بعک ، رتخد  هبیـسن ، ماـقم   56 رعـش :[ مالـسلا _ ) هیلع  ) یلع [
]: هلزنملا ثیدح  ملسو _ ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...یـسوم هب  تبـسن  تسا  نوراه  تیعقوم  نامه  نم ،  هب  تبـسن  وت  تیعقوم 
هب اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم   90 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .نالفو نالف  ماقم  نم  ٌریخ  بعک  تنب  هبیـسن  ُماقم   105
هللا یلص   ) ربمایپ تایحرد  نم   138 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ] ؟ درک دیهاوخ  هلماعم  اهنآ  اب  هنوگچ  مراذگ ; یم  راگدای 

ياهیتشک اب  ار  هنتف  ياهجوم   157 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مرتراوازـس وا  بصنمو  ماقم  هب  وا  گرم  زا  سپ  مهو  ملـسو ) هلآو  هیلع 
160 مالسلا :[ ) هیلع   _) یلع  [ ...و دینیزگ  يرود  یگتسدودو  فالتخا  داجیا  زا  .دیفاکشب  تاجن 

هحفص 809 -------------------------- 

ار د نآ  هدـنامیقابو  منک  یم  يوریپ  وا  شور  زا  زین  نم   173 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .مرت هتـسیاش  نارگید  زا  تیالوو  تفالخ  رب  نم 
حلاصم رد  ار  كدـف )  )= اجنآ یفاضا  دـمآ  رد  مرـضاح  زین  نم   205 مالسلا :[ ) اهیلع   ) همطاف [ .درک مهاوخ  میـسقت  ناناملـسم  نایمر 

شیوخ ياهومع  رسپو  یلاوم  زا  نم   225 مالسلا :[ ) اهیلع   ) همطاف [ .منک فرص  یمالسا 
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ّتلظأ ام   249 میراذگ :...; یمن  ثرا  هب  هناخو  نیمزو  هرقنو  الط  ناربمایپ  هورگ  ام   244 مالسلا :[ ) هیلع  ) ایرکز ترضح  [ .مراد سرت 
مامإ فرعی  ملو  تاـم  نم   272 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .رذ یبأ  نم  قدصأ  هجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  ّتلقأ  الو  ءارـضخلا 
تسا نامسآ  ناگراتـس  ناس  هب  تلاسر  نادناخ  لَثَم   281 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  [ .هّیلهاجلا هتیم  تام  دقف  هنامز 

ملع رهش  نم   284 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ متـشاد هاگن  تسد  افلخ  راک  زاغآ  رد  نم   281 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ یکی رگا  هک 
نآ زا  رتالاب  وا  دـیرفآ و  دـنوادخ  ار  اهناکم   285 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  [ ...سک ره  .تسا  نآ  رد  یلعو  متـسه 
نم  316 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  [ ...زیزعلا هّللا  قتعأ  ًانمؤم  ًادبع  قتعأ  نم   293 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هک تسا 

...نامثع لتق  زا  سپ  رگم  تسین  يزاین  وا  تعیب  هب  ارم   336 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...يرترب لیعامسا  نادنزرف  يارب  ادخ  باتک  رد 
يوم دننام  مدرم   349 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هّلق دوب ، هوک  زا  رگا  دوب ؟ یـسک  هچ  کـلام  یناد  یم   337 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [

هیلع  ) یلع  ...[ نم يارب  نآ  ردو  متـشادن  لیم  تفـالخ  هب  زگره  نم   367 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و دـنتخیر  مرود  هب  راتفک  ندرگ 
دنکن تعیب  نم  اب  دهاوخ  یم  هیواعم   375 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ راداو ربمایپ  نشور  هار  هب  ار  امـش  نم  مدرم !  ... 370 مالسلا :[ )

هک منیب  یم   393 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...یثداوح اب  ام  هک  دیورب  يرگید  غارـسو  دـینک  اهر  ارم   388 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و
نیمزرس زا  امش  زا  یکی 
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راک زا  تسد  دـنزیرن  نوخ  اـت  ریبزو  هحلط  هک  مناد  یم  نم   409 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر   [ ...و درذگ  یم  بأوح 
یلع ، ... [ مرادن وا  تعیب  هب  يزاین  درکن ؟ تعیب  نم  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  وا  رگم   442 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع ،... [ دنراد یمن  رب  دوخ 
هیلع  ) یلع  [ ...و نید  لـها  یگمه  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  ناراـی  هک  يدرک  هدـهاشم   453 مالـسلا :[ ) هیلع  )

تکرش زا  امش  فّلخت  زا  نم   539 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و نیدلا  یف  هقفلا  وه  اذه  ًالهأو ; ًابحرم   481 ریرج :[ هب  باطخ  مالسلا )
...تّجح مامتا  زا  شیپ  میرادـن  شوخو  میا  هدـمآ  هطقن  نیا  هب  اـم   548 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مدرم زا  ناتندـش  ادـجو  داهج  رد 

تردق هیواعم   568 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...يایوگ نابز  نانآو  دنتـسه  راصناو  نارجاـهم  وریپ  مدرم   556 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [
 ... امـشو ام  هک  بآ  يوس  هب  دـییایب  .مینک  یمن  لثم  هب  هلباقم  زگره  اـم   542 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هکلب درادن ، ار  دـنب  بیرخت 
ارم نانخس  مدرم ،  582 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...مدرک ربـص  گـنج  رما  ردو  مداد  تلهم  امـش  هب  نـم   573 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [

ّیلعف هـالوم  تنک  نم   590 ، 589 مالـسلا :[) هیلع  ) یلع  [ ...و تسا  یـشکندرگ  زا  یهاوـخدوخ  .دیراپـسب  رطاـخ  هب  ار  نآو  دیونـشب 
624 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ  [ ...و هالاو  نم  لاو  ّمهّللا  .هالوم 

هحفص 810 -------------------------- 

رد نم   644 مالسلا :[) هیلع   ) یلع  ... [ توعد هک  متسه  یـسک  نیتسخنو  مدرک  توعد  ادخ  باتک  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم 
رد .مدوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ بتاک  هّیبیدح  نیمزرس 
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یلع  ...[ میداد رارق  مکاح  ار  نآرق  هکلب  میدادـن ، رارق  ادـخ  نید  رد  مکاـح  ار  مدرم  اـم   657 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...فرط کـی 
ام  669 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نانآای متخاـس  قّرفتم  ار  عمج  نآ  نم  جراوخ ؟) ) ناـنآ اـی  مدرک  ناریو  نم   663 مالسلا :[ ) هیلع  )

هاگآ ناسنا  اب  تفلاـخم   715 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...[ مکاح دوخ  ناـیم  رد  ار  نآرق  هکلب  میدادـن ، رارق  مکاـح  ار  صاخـشا  زگره 
شیاتـس .میدرگ  یمزاب  وا  يوس  هبو  مییادـخ  زا  ام   722 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تسا ینامیـشپ  بجومو  ترـسح  هیام  هاوخریخو 
تمحر شیادـخ  هک  رکب _  یبا  نب  دّـمحمو  دـش  هدوشگ  نمـشد  تسد  هب  رـصم   759 ( ]: مالـسلا هیلع   ) یلع  ... [ هک ار  يدـنوادخ 

هیلع  ) یلع  [ ...تموـکح عـضو  رد  هاـم  نیا  رد  تساـههام  رورـس  نآو  دیـسر  ارف  ناـضمر  هاـم   765 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...دـنک
معن 777 ن  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ مدرم رگا  سپ  .نک  مکحم  ار  شدنبو  ریس  ار  شمکش  شاب ، تنمشد  بظاوم   774 مالسلا :[ )

هب یصخش  همان   ... 249 هّضف :...  الو  ًابهذ  ثّرون  ءاـیبنألا ال  رـشاعم  نحن   85 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  [ .ٌّیلع لعبلا 
اپ اترـس  زا  راّمع  زگره ، هن   510 ، 509 هیواعم :[ هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  [ ...تیاده ار  وا  هک  دراد  يرکف  هن  هک  دیـسر  متـسد 

تروص هب  ناـنآ  تسین ، نینچ  هن   617 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...وا نوخو  تشوگ  اب  دـیحوتو  تسا  نامیا  زا  راشرس 
متملع دقو   19 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...لیصفلا عاّبتا  هعّبتأ  تنک  دقلو  730 و  مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...نادرم بلُص  رد  ییاه  هفطن 

دقلو  18 ...مَّلس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلصهّللا  لوسر  نم  یعضوم 
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40 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  .[ تسه زین  نم  ثراوو  ریزوو   20 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...ءارحب هنـس  ّلک  یف  رواجی  ناک 
 ........................... .............................. رجحلاــبو قیتــعلا  تیبلاــب  فاـــط  نــمو  یـــصحلا  أـــطو  نــم  ریخ  یـــسفنب  تــیقو 

یلع  [ ...و كدجب  هتـضضعأ  يّذلا  فیـسلا  يدنعو   56 رعـش :[ مالـسلا _ ) هیلع   ) یلع ........................... .............................. [
هیالولا ّقح  صئاـصخ  مهلو   177 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .ًاـطْون هّللا  لوسر  نم  نوّدـشألاو  ًابـسن  نوـلعأ  نحنو   78 مالـسلا :[ ) هیلع  )

تناک ام  هّللاو   349 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ًادنف ناکل  لبج  نم  ناک  ول  کلام ؟ امو   282 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و هّیصولا  مهیفو 
377 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ الو ینید  یف  نهادأ  هّللاو ال   370 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ یف الو  هبغر  هفالخلا  یف  یل 

هحفص 811 -------------------------- 

دنتـسکش ارم  تعیب  یعمج  متـساخ ، اپب  روما  هرادا  هب  یتقو   389 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ نیذـّلا ءاقلطلا  نم  ّکنأ  هیواعم  ای  ملعاو 
هّللاو  404 مالــسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...یّتـح مدــّللا  لوـط  یلع  ماـنی  عبــضلاک  نوـکأ  ــال  هـّللاو   394 مالـــسلا :[ ) هــیلع   ) یلع  [ ...و

رتش  ! امـش رب  ياو   447 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هورقعا .ناطیـش  ّهنإف  لـمجلا  اورقعا  مکلیو   432 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .ناعتـسملا
( مالسلا هیلع   ) یلع [ .یمر ناطیشلا  ّنکلو  تیمر  ذإ  تیمر  امو   447 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...تسا ناطیش  نآ  هک  دینک  یپ  ار  هشیاع 

کل سیل  کلمع  ّنإو   468 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تئج نکلو  ًارایتخا  مکتیتأ  ام  هّللاو   448 لمج :[ گنج  رد  هشیاع  هب  باـطخ 
530 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و رجفیو  ردغی  هّنکلو  یّنم  یهدأب  هیواعم  ام  هّللاو   479 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و هنامأ  هّنکلو  همعطب 

زا نانآ  رب  ياو 
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لزعلاو هیـالولاو  کـل  ّمُأ  ــال  تـنأ  اــمو   546 بـهو :[ نـب  دیعــس  باوـج  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع [ .ناــنآ زا  امــش  رب  ياو  اــمش ،
، امش رب  ياو   662 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...هّللا سیلأ  عجرن ؟ دهعلاو  اضرلا  دـعبأ  مکحیو ،  578 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...لوخدلاو

مهنیبو مکنیب  تلعج  مل  مکلوق : اـّمأو   662 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...و میا  هدش  یـضار  هک  نونکا  دـییوگ ؟ یم  ار  نخـس  نیا  الاح 
هیلع  ) یلع  [ ...سانلا هیف  لخد  اـمیف  لـخداف  ناـمثع  هلتق  یف  ترثکأ  دـقو   716 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ اـّمنإف میکحتلا ؟ یف  ًـالجأ 

ام هّللاو   721 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ّقحلاب لمعلاو  لدعلاب  مکحلا  یف  امهیلع  انؤانثتسا  قبـس  دقو   719 هیواعم :[ هب  باطخ  مالسلا )
ضغبمولاـغ ٌّبـحم  ناـنثا _  کـیف  کـله  726 ه _ مالــسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...و هـفطنلا  نود  مهعراــصم  ّنإو  هوربـعی  نـلو  هوربـع 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نادـناخو  نادـنزرف  اب  تّما  نیا  دارفا  زا  يدرف  چـیه   279 ، 12 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .لاق
40 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هک دینادب  نم  ناگتـسبو  نادـنواشیوخ  يا  ناه   32 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  .[ دنک یمن  يربارب  ملـسو )
هک دیناد  یم  یگمه   138 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ] ...؟ تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  درف  نیرتراوازـس  مدرم ، يا  ناه 

ضبق ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ  هک  یماـگنه   164 مالـسلا :[ ) هیلع  ) یلع  [ ...هک ماداـم  یلو.مرت  هتـسیاش  نارگید  زا  تفـالخ  يارب  نم 
همکح لـئومو  هملع  هبیعو  هرمأ  أـجلو  هّرـس  عضوم  مه   167 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ ار دوـخ  یگماـکدوخ ، اـب  شیرق  درک ، حور 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ دش ، لزان  یبرُقلا << اَذ  ِتآ  َو   << هیآ هک  یماگنه   280 ، 174 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ......و
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اهیلع  ) همطاف ترضح  [ .ًاقطانو ًالدعو  ًامکَح  هّللا  باتک  اذه   227 مالسلا :[ ) هیلع   ) قداص ترضح  [ ...دیسرپ لیئربج  زا  ملـسو ) هلآو 
امش زا  سکره   280 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .یلاّتلا قحلی  مهبو  یلاغلا  ُءیفی  مهیلإ   . نیقیلا دامعو  نیّدـلا  ساسأ  مه   248 مالسلا :[ )
نامز ماماو  دریمب  سکره   281 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...وا ربمایپ  ّقحو  دوخ  راگدرورپ  قح  هب  هک  یلاـح  رد  دریمب ، دوخ  رتسب  رد 
دازآ ار  ینمؤم  هدنب  سکره   281 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  [ ...تسا هتفر  ایند  زا  ّتیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  دوخ 

...يزیچ گرم ، زا  سپ  درذـگ ، رد  ناـهج  نـیا  زا  سکره   316 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ ...راّبج زیزع  دنوادخ  دزاس ،
460 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ...(...[ نوچمهو ) دوب ام  اب  هکرعم  نیا  رد  زین  تردارب  انامه   319 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [

هحفص 812 -------------------------- 

وا ندرگ  رد  نم  هک  تسا  نیا  هیواعم  فدـه   494 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ [ .شورفم یتسین  کلام  هک  ار  يزیچ  زگره 
یلع  ... [ عناق رظن  راهظا  رب  ار  هیواعم  دیـسر ، وت  هب  نم  هماـن  هاـگره   ... 507 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  ... [ هچره ات  مشاـب  هتـشادن  یتعیب 

نم هـک  دـننادب  هدـنامرف  ود  ره   551 یحیـسم :[ بهار  هراـب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  .[ تیبـلا لـهأ  اـّنم  اذـه   508 مالـسلا :[ ) هـیلع  )
هیلع  ) یلع [ .مهمادقأ ّتبثو  مهّربصو  اهلهأ  هّللا  مصع  .هّللا  تایار  یه   554 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...مداد کلام  هب  ار  لک  یهدنامرف 
تّما نایم  رد  هاگره   627 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تسا ینانابهگن  وا  رب  ادخ  بناج  زا  هکنیا  رگم  تسین  سک  چیه   611 مالسلا :[ )

ره  653 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .دینک يریگ  هرانک  دیآ  دیدپ  يا  هنتف  نم 
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يارب زورما  برع  انامه   715 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...تسا هدرک  هدنز  نآرق  هک  ار  هچنآ  هک  دـندش  هدـیزگرب  نیا  يارب  مَکَح  ود 
هک ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناراـی  740 ي  مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع  [ ...ًالبق هکنانچ  دـنا ، هدـش  نامیپمه  تردارب  اب  گـنج 

ثرأ ـالو  كاـبأ  ثرت  نأ  هـّللا  باـتک  یفأ  هفاــحق ! یبأ  نباــی   149 مالـسلا :[ ) هـیلع   ) یلع  [ ...دنتـسه وا  یگدـنز  خـیرات  ناـظفاح 
کی  286 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  [ ...مههّقفف نمیلا  لهأ  یلإ  قلطنا  ّیلع  ای   255 مالسلا :[ ) اهیلع   ) همطاف ]...؟ یبأ

یلع  [ ...و رفکلا  هّمئأ  یلإ  اورفنا  نیرجاـهملا  ءاـنبأ  اـی   335 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ  [ ...و ادـخ  مهـس  میانغ )  ) نآ مجنپ 
دّمحمابأ ای  ّیلع  ّزعی   393 ملسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ [ .نیقراملاو نیطـساقلاو  نیثکانلا  لتاقت  ّیلع ! ای   354 مالسلا :[ ) هیلع  )

دیبع هب  باطخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع  [ ...ًاموی کب  ترفظ  نئل  هّللاو  امأ  قساف ، ای   456 مالسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ ...تحت ًارّفعم  كارأ  نأ 
لتاق هّللاو  اذـه  هملـس ، ّمُأ  ای   568 مالـسلا :[ ) هیلع   ) یلع [ .تسین صاـصق  ياراد  هدوبن ، دـمع  هب  نوـچ  یلتق ، نینچ  کـی   563 هّللا :[

نم مـْهَّسلا  قرمی  اـم  نیدـلا  نـم  نوـقرمی   687 ملـسو :[) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ [ .يدـعب نـم  نیقراـملاو  نیطـساقلاو  نیثکاـنلا 
689 شنارایو :[ صوقرح  هراب  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  [ .هیمرلا

هحفص 813

مالعا تسرهف 

مالعا تسرهف 

،7 (: بلاط یبا  نب  یلع  مالسلا / ) هیلع   ) یلع ماما  مالـسلا / ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ( / مالـسلا هیلع   ) ماما  ) نانمؤم ریما  أ  فلا ، صاخـشا 
،44 ، 43 ، 42 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 31 ، 30 ، 29 ، 27 ، 25 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11
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،80 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 50 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46
،113 ، 112 ، 111 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 101 ، 100 ، 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 88 ، 87 ، 84 ، 82 ، 81
،149 ، 148 ، 147 ، 146 ، 145 ، 143 ، 142 ، 141 ، 139 ، 138 ، 136 ، 132 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 115 ، 114
،177 ، 176 ، 174 ، 173 ، 170 ، 168 ، 167 ، 166 ، 165 ، 163 ، 162 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 154 ، 152 ، 151 ، 150
،222 ، 216 ، 213 ، 212 ، 208 ، 206 ، 203 ، 202 ، 200 ، 198 ، 195 ، 193 ، 192 ، 191 ، 188 ، 187 ، 186 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179
،287 ، 285 ، 282 ، 280 ، 279 ، 277 ، 276 ، 273 ، 272 ، 271 ، 269 ، 268 ، 267 ، 266 ، 259 ، 258 ، 251 ، 237 ، 236 ، 230 ، 224
،318 ، 317 ، 316 ، 315 ، 313 ، 312 ، 311 ، 309 ، 307 ، 304 ، 303 ، 300 ، 299 ، 297 ، 296 ، 295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 289
،359 ، 355 ، 354 ، 353 ، 351 ، 350 ، 349 ، 347 ، 345 ، 344 ، 343 ، 337 ، 336 ، 333 ، 332 ، 331 ، 329 ، 326 ، 323 ، 321 ، 319
،433 ، 440 ، 439 ، 438 ، 433 ، 425 ، 422 ، 407 ، 406 ، 403 ، 393 ، 383 ، 382 ، 381 ، 377 ، 374 ، 373 ، 370 ، 366 ، 364 ، 363
،605 ، 596 ، 584 ، 582 ، 548 ، 545 ، 535 ، 5232 ، 522 ، 506 ، 504 ، 489 ، 487 ، 485 ، 484 ، 474 ، 468 ، 465 ، 456 ، 455 ، 454
،707 ، 703 ، 701 ، 700 ، 694 ، 690 ، 684 ، 676 ، 668 ، 664 ، 658 ، 657 ، 656 ، 655 ، 645 ، 644 ، 637 ، 629 ، 626 ، 616 ، 608

،752 ، 751 ، 746 ، 745 ، 743 ، 741 ، 738 ، 735 ، 726 ، 725 ، 724 ، 723 ، 716 ، 709
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قداص ماما  . 786 ، 784 ، 783 ، 781 ، 778 ، 777 ، 776 ، 774 ، 773 ، 772 ، 769 ، 768  ، 766 ، 764 ، 762 ، 761 ، 760 ، 756 ، 753
،223 ، 221 ، 84 ، 66 ، 63: نمیا ّمُأ  . 65 ، 63: نمیا . 65 ، 64 ، 63: یثیل دقاو  وبا  . 454 ، 318 ، 316 ، 250 ، 94 ، 63 ، 20 ( : مالسلا هیلع  )

.16: يدادغب یسولآ  . 237 ، 236 ، 225

هحفص 814 -------------------------- 

.375 ، 34،43 ، 31: یفاکسا . 286 ، 272 ، 69: بعک نـب  ّیبُأ  . 32: مثکا نبا  . 32: هفینحوبا . 376 ، 336 ، 30: قاحسا . 16: باشخ نبا 
،105 ، 79 ، 75 ، 69: رکبوبا . 53 ، 52 ، 41: یقشمد هّیمیت  نبا  . 39 ، 38: بهلوبا . 754 ، 622 ، 36 ( (: مالـسلا هیلع   ) یلع بقل  ) بارتوبا
،221 ، 218 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 195 ، 193 ، 182 ، 179 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 152 ، 151 ، 150 ، 141 ، 121 ، 120 ، 115
،763 ، 760 ، 755 ، 754 ، 578 ، 399 ، 388 ، 364 ، 334 ، 309 ، 293 ، 292 ، 276 ، 267 ، 260 ، 259 ، 257 ، 248 ، 241 ، 233 ، 222

یبا )= هفیذحوبا . 69: دوعسم نبا  . 64 ( (: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ياهمان  زا  یکی  ) دمحا . 63: بوشآ رهش  نبا  . 764
،338 ، 325 ، 324 ، 278 ، 203 ، 202 ، 169 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150 ، 74: نایفسوبا . 570 ، 69: ءادردلاوبا . 492 ، 271 ، 69 (: هفیذح
.88: رضن نب  سنآ  . 743 ، 687 ، 345،347 ، 80: هملس ّمُأ  . 735 ، 686 ، 685 ، 635 ، 626 ، 581 ، 576 ، 526 ، 521 ، 487 ، 486 ، 403
،18 ، 15 ، 14: بلاطوبا . 691 ، 677 ، 122 ، 42: یماش ریثک  نبا  . 97: ریخلاوبا . 93: لیبحارش نب  هاطرأ  . 207 ، 89 ، 88: کلام نب  سنآ 
،93 ، 92 ، 91 ، 89 ، 50 ، 44 ، 37 ، 35 ، 34 ، 21 ، 20 ، 19: دیدحلا یبا  نبا  . 758 ، 729 ، 468 ، 467 ، 396 ، 304 ، 162 ، 81 ، 65 ، 46
،201 ، 200 ، 199 ، 197 ، 193 ، 192 ، 189 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 180 ، 170 ، 168 ، 167 ، 164 ، 159 ، 154 ، 153 ، 152 ، 97

،234 ، 230 ، 225 ، 221 ، 220 ، 212 ، 210 ، 207 ، 205
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،418 ، 410 ، 397 ، 387 ، 383 ، 376 ، 372 ، 371 ، 368 ، 353 ، 349 ، 326 ، 324 ، 303 ، 260 ، 255 ، 254 ، 252 ، 239،249 ، 238
،487 ، 486 ، 484 ، 482 ، 481 ، 478 ، 477 ، 474 ، 473 ، 471 ، 467 ، 456 ، 455 ، 454 ، 452 ، 447 ، 446 ، 445 ، 427 ، 426 ، 421
،541 ، 540 ، 539 ، 538 ، 536 ، 535 ، 534 ، 533 ، 532 ، 521 ، 512 ، 510 ، 509 ، 506 ، 504 ، 502 ، 500 ، 499 ، 498 ، 494 ، 493
،587 ، 586 ، 585 ، 584 ، 583 ، 582 ، 579 ، 577 ، 575 ، 570 ، 569 ، 563 ، 559 ، 554 ، 553 ، 552 ، 551 ، 550 ، 548 ، 547 ، 546
،629 ، 627 ، 624 ، 614 ، 613 ، 612 ، 611 ، 609 ، 608 ، 607 ، 606 ، 605 ، 601 ، 600 ، 599 ، 596 ، 595 ، 594 ، 593 ، 592 ، 589
،709 ، 708 ، 707 ، 697،704 ، 677 ، 675 ، 674 ، 673 ، 667 ، 662 ، 661 ، 654 ، 647 ، 637 ، 636 ، 634 ، 633 ، 632 ، 631 ، 630
،476 ، 262 ، 91 ، 54: ریثا نبا  . 94 ، 89 ، 88 ، 55 ، 54: ماشه نبا  . 773 ، 771 ، 759 ، 746 ، 742 ، 739 ، 736 ، 729 ، 726 ، 725 ، 720

هیلع ) یبتجم ماما  . 763 ، 29 ، 15 ( : مالسلا هیلع   ) میهاربا . 15 (: مشاه دنزرف  ) دسا . 376 ، 336 ، 56: لیعامسا . 729 ، 660 ، 658 ، 481
،670 ، 669 ، 614 ، 538 ، 477،536 ، 472 ، 446 ، 445 ، 439 ، 431 ، 429 ، 426 ، 424 ، 367 ، 253 ، 236 ، 188 ، 109 ، 103 ( : مالسلا

هماُسا . 339 ، 231 ، 138 ، 114: لبنح نب  دمحا  . 110 (: تسا ءابع  لآ  نت  جنپ  روظنم  ) ءاسک باحـصا  . 781 ، 778 ، 777 ، 775 ، 774
.483 ، 135: رکاسع نبا  . 295 ، 135: یناهفصا میعنوبا  . 368 ، 328 ، 136 ، 131: دیز نب 

هحفص 815 -------------------------- 

،463 ، 443 ، 442 ، 441 ، 434 ، 433 ، 432 ، 427 ، 424 ، 423 ، 385 ، 383 ، 381 ، 378 ، 372: ساّبع نبا  . 135: ینیومح قاحساوبا 
،736 ، 723 ، 710 ، 705 ، 703 ، 695 ، 683 ، 682 ، 672 ، 665 ، 653 ، 652 ، 617 ، 616 ، 615 ، 597 ، 588 ، 587 ، 540 ، 538 ، 477
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رمع نب  دّمحم  رکبوبا  . 142: یفوک هدقع  نبا  . 141: يدیبعلا . 141: ناکّلخ نب  . 229 ، 220 ، 219 ، 197 ، 135: يردخ دیعسوبا  . 765
،225 ، 207 ، 203 ، 192 ، 150: هدیبع وبا  . 149: موـتکم ُّما  نبا  . 146 ( : مالـسلا هیلع   ) داّجـس ماما  . 142: ینیما هّللا  هـیآ  . 142: يدادغب

نب دمحا  . 724 ، 556 ، 514 ، 417 ، 409 ، 400 ، 397 ، 345 ، 334 ، 257 ، 184 ، 180 (: يرونید هبیتق  نبا  ) هبیتق نبا  . 303 ، 271 ، 237
هفیقس رد  هک  یناسک  ) هفیقس لها  . 301 ، 176 ، 158: حارج هدیبعوبا  . 154: هرصب بیقن  دیز  یبا  نبا  . 220 ، 154: يرهوج زیزعلا  دبع 

،109 ( ]: مالسلا هیلع  [ ) نیـسح ماما  . 479 ، 185: یـسلدنا ّهبردبع  نبا  . 180: ریضح نب  ْدیَُـسا  . 177 (: دـندمآ درگ  تفالخ  رما  تهج 
نب میهاربا  . 781 ، 778 ، 774،777 ، 768 ، 675 ، 670 ، 669 ، 547 ، 536،538 ، 472 ، 446 ، 445 ، 337،367  _ 236 ، 188 ، 185

.203: لیضفوبا . 366 ، 201 (: ناهیّتلا نبا  میهلاوبا  ) ناهیت نبا  . 192: هّللا دبع  نب  سایا  . 189: رفعجوبا . 238 ، 188: صاعلاوبا . 188: راّیس
یبا نبا  . 324 ، 278 ، 219: یلعیوبا . 218: هناّجد وبا  . 218 ، 210: دّمحم نب  رکبوبا  . 281 ، 279 ، 207  _]: مالـسلا مهیلع  دّمحم _]  لآ 

، يروباشین میهاربا  نب  دمحم  نب  دمحا  قاحـساوبا  . 233 ، 229 ، 219: دیعسوبا . 219: راجنلا نبا  . 219: هیودرم نبا  . 499 ، 219: متاح
.229: يدـبع نوراهوبا  . 227: یلبرا . 226: یفقث دیعـس  نب  مـیهاربا  . 236 ، 224: سیمع تنب  ءامـسا  . 627 ، 219: یبـلعث هب  فورعم 

یسوموبا . 249: يرهوج رکبوبا  . 262 ، 249: هریرهوبا . 239: راّبجلادبع نسحلاوبا  . 239: يولع يرـصب  رفعجوبا  . 233: ینزام رشبوبا 
،693 ، 683 ، 680 ، 674 ، 672 ، 658 ، 653 ، 652 ، 467 ، 429 ، 427 ، 423 ، 340 ، 339 (: سیق نب  هّللا  دبع  / یسوموبا ) ینمی يرعـشا 
،337 ، 272: رذوبا . 563 ، 331 ، 329 ، 265 ، 263: ؤلؤلوبا . 255: هفاحق یبا  . 254: روصنم رفعجوبا  . 254: حاّفس سابعلاوبا  . 722 ، 720
.399 ، 350 (: هعیبر یبا  )= هعیبروـبا  350: ورمع وـبا  . 343 هـعمز : نـبا  . 341: دـبع ُّما  نـبا  . 338: طـیعم یبا  . 312: هـنیَُذا . 422 ، 347

.768 ، 743 ، 728 ، 610 ، 366،527 ، 359 (: يراصنا بّویا  وبا  ) بّویا وبا  . 689 (: تاراشتنا ) یملعا

هحفص 816 -------------------------- 

یبا )= فنخم وبا  . 365: ءامسا . 680 ، 362: هبیبح ُّما  . 360: سیدع یبا 
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ُّما . 398: بالک ُّما  نبا  . 376 عفار : وبا  . 372: دُُحا باحصا  . 372: ردب باحصا  . 371: ینالقسع رجح  نبا  . 426 ، 421 ، 410 (: فنخم
فنحا . 403: لضفلا ُّما  . 686 ، 516 ، 461 ، 457 ، 427 ، 433 ، 411 ، 409 ، 408 ، 407 ، 398 (: ّتنس لها  رظن  زا  هشیاع  بقل  ) نینمؤملا

،427: لیفّطلاوبا . 416 ، 415: هماُسا . 412: دوسا . 782 ، 723 ، 540 ، 463 ، 411: یلئود دوسألاوبا  . 723 ، 540 ، 451 ، 410: سیق نب 
.450 ، 449: هیمعثخ ءامسا  . 442: نابا . 634 ، 449 ، 440 ، 306: نسحلاوبا . 440: فوع نب  دوسا  . 439 ، 436: کـلام نب  فنحا  . 631
،572 ، 559 ، 556 ، 480 ، 479 ، 478 ، 476: يدنِک سیق  نب  ثعـشا  . 470: فوع نب  هدرب  وـبا  . 468 ، 457: یناه ُّما  . 455: ماشه نبا 

مساقلاوبا . 486: هیُما نـب  صاـعلا  یبا  . 479: مثیم نـبا  . 771 ، 708 ، 683 ، 660 ، 657 ، 653 ، 642 ، 635 ، 615 ، 614 ، 600 ، 583
.547: رفعیوبا . 547: دایز نبا  . 545: بیبح نبا  . 531 ، 528: دبرا . 524 ، 523: ینالوخ ملسموبا  . 513: سمخا . 498: يدزا . 493: یخلب
.570: هماماوبا . 624 ، 594 ، 587 ، 556 ، 557 ، 555 (: یملس ) روعألاوبا . 652 ، 615 ، 603 ، 601 ، 600 ، 585 (: يرقنم ) محازم نبا 
،635: ههربا . 635: لجح نب  لاـثَا  . 628: رمحا . 625 ، 624 ، 623: يریمح حوـنوبا  . 624 ، 619: لهجوبا . 609: مهدا . 605: بعکوبا

ربمایپ ثیدـح  رد  هملک  نیا   ) نامز ماـما  . 652: یفوـک مثعا  نبا  . 645: حرـس یبا  نبا  . 645: طـیعم یبا  نبا  . 639: عـفار یبا  نبا  . 636
نامز  < ام نامز  ردو  دوش  یم  هّمئا  همه  لماش  هک  تسا  هملک  یّلک  ناونع  نآ  زا  روظنمو  تسا  هدـمآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

.731: يدعس میرموبا  . 727: نانس ّما  . 699: ءاّوک نبا  . 672 (: تسا فیرـشلا _  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  ناـمز _  ماـما  روظنم   > تبیغ
ُّما . 786 ، 779 ، 778 ، 775 ، 774 ، 772 ]: هّللا هنعل  [ مـجلم نـبا  . 755 (: یفقث  ) قاحـساوبا . 745: برک وـبا  . 731: فوع نب  سرـشا 

متاـحوبا . 780: ورمع نـــب  ریثا  . 778: يزار حوــتفلاوبا  . 778 ( ]: مالــسلا هـیلع   [) اـضرلا یــسوم  نـب  یلع  ماــما  . 780 ، 777: موثلک
.786: مثق نبا  . 787: یعفاش هّللا  دبع  نب  رهاط  ّبیطوبا  . 780: یناتسجس

هحفص 817 -------------------------- 

نب ءارب  . 118: هدیرب ب 
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،743 ، 742 ، 637 (: يرماع ) هاطرأ نب  رُسب  . 456: یغاب . 694 ، 358 ، 223: يرذالب . 219: زازب . 218  : لالب . 213: ناریشب . 135: بزاع
هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  پ  . 772 ، 771: یمیمت هّللا  دبع  نب  كرب  . 691 ، 257: يراخب . 639: ریشب . 749 ، 748 ، 747 ، 746 ، 745 ، 744
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ملـسو /) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  (/ ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ () ملـسو هلآو  هیلع 

،19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 14 ، 12 ، 7  ، 6  ، 5 ((: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ملسو /) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ملـسو /)
،54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 49 ، 48 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 35 ، 33 ، 32 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 21 ، 20
،92 ، 91 ، 90 ، 89 ، 88 ، 87 ، 85 ، 84 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 76 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 ، 66 ، 64 ، 63 ، 62 ، 61 ، 57 ، 56
،122 ، 121 ، 120 ، 119 ، 118 ، 117 ، 115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 100 ، 93
،147 ، 146 ، 145 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 ، 136 ، 135 ، 134 ، 133 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 123
،175 ، 174 ، 173 ، 171 ، 170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 165 ، 163 ، 161 ، 160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 154 ، 151 ، 150 ، 149
،206 ، 205 ، 204 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197 ، 196 ، 195 ، 193 ، 191 ، 189 ، 188 ، 184 ، 183 ، 182 ، 180 ، 179 ، 177
،230 ، 229 ، 228 ، 227 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 217 ، 216 ، 215 ، 213 ، 211 ، 209 ، 208 ، 207

،253 ، 252 ، 251 ، 250 ، 249 ، 248 ، 244 ، 242 ، 241 ، 239 ، 238 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234 ، 233 ، 232
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،285 ، 284 ، 283 ، 282 ، 281 ، 280 ، 279 ، 275 ، 273 ، 272 ، 271 ، 270 ، 264 ، 262 ، 261 ، 259 ، 258 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254
،333 ، 328 ، 324 ، 323 ، 318 ، 316 ، 311 ، 307 ، 304 ، 303 ، 302 ، 301 ، 299 ، 295 ، 293 ، 292 ، 291 ، 289 ، 288 ، 287 ، 286
،371 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 358 ، 356 ، 354 ، 350 ، 349 ، 347 ، 346 ، 345 ، 343 ، 342 ، 340 ، 336 ، 335 ، 334
،435 ، 434 ، 431 ، 428 ، 426 ، 425 ، 424 ، 422 ، 421 ، 416 ، 413 ، 407 ، 406 ، 405 ، 402 ، 394 ، 393 ، 391 ، 389 ، 374 ، 372
،505 ، 494 ، 489 ، 486 ، 485 ، 484 ، 481 ، 472 ، 466 ، 465 ، 462 ، 461 ، 458 ، 455 ، 454 ، 448 ، 447 ، 444 ، 441 ، 438 ، 437
،622 ، 620 ، 618 ، 617 ، 610 ، 598 ، 597 ، 596 ، 590 ، 586 ، 585 ، 578 ، 576 ، 569 ، 561 ، 550 ، 541 ، 535 ، 526 ، 525 ، 510
،690 ، 689 ، 688 ، 687 ، 686 ، 680 ، 678 ، 670 ، 667 ، 663 ، 659 ، 658 ، 657 ، 656 ، 653 ، 637 ، 636 ، 631 ، 630 ، 624 ، 623
ث ت ، . 785 ، 784 ، 781 ، 775 ، 773 ، 754 ، 743 ، 740 ، 728 ، 727 ، 724 ، 720 ، 717 ، 715 ، 714 ، 710 ، 709 ، 705 ، 699 ، 691

.513: رماع نب  ریوث  . 180: سیق نب  تباث  . 302: يومح نیدلا  یقت  . 53: يزیرقم یلع  نب  دمحا  نیدلا  یقت 

هحفص 818 -------------------------- 

،226 ، 46: بلاـط یبا  نب  رفعج  . 377 ، 258 ، 53 ، 52 ، 31: ظحاج . 782 ، 444 ، 170 ، 93 ، 92 ، 57 ، 31 ، 20: لیئربج . 18: رفعج ج 
.142: یناعج . 219 ، 135: یطویس نیدلا  لالج  . 130: راّیط رفعج  . 743 ، 233 ، 121 (: هّللا دبع  نب  رباج  ) رباج . 65: حانج . 763 ، 292
(: یّلجب هّللا  دبع  نب  ریرج  / ریرج ) یّلجب ریرج  . 435 ، 420 ، 414: يرزج . 265،232: هنیفج . 262: نادیز یجرج  . 189: دوسألا نب  راّبج 

هدعج ) یموزخم هریبه  نب  هدعج  . 510 ، 507 ، 506 ، 505 ، 504 ، 499 ، 498 ، 489 ، 483 ، 482 ، 481 ، 476 ، 388
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.16: يروباشین مکاـح  . 12 ( ]: مالـسلا هـیلع   [) مدآ ترــضح  ح  . 746: همادـق نب  هیراـج  . 598: يربـط ریرج  . 766 ، 468 (: یموزخم
،185 ، 36: جاّجح . 32 ( : مالسلا هیلع  ) داوج ترـضح  . 32 ( : مالسلا هیلع   ) مظاک ترـضح  . 32 ، 11 ( ]: مالسلا هیلع   [) حیسم ترـضح 
،472 ، 446 ، 445 ، 439 ، 431 ، 429 ، 426 ، 424 ، 367 ، 253 ، 236 ، 188 ، 109 ، 103 (: نایعیش مّود  ماما  ( ) مالسلا هیلع   ) نسح . 278
،188 ، 185 ، 109 نایعیش :) موس  ماما  ( ) مالـسلا هیلع  ) نیـسح . 781 ، 778 ، 777 ، 775 ، 774 ، 670 ، 669 ، 614 ، 538 ، 536 ، 477
،221 ، 199 ، 55 یبلح : . 781 ، 778 ، 777 ، 774 ، 768 ، 675 ، 670 ، 669 ، 547 ، 538 ، 536 ، 472 ، 446 ، 445 ، 367 ، 337 ، 236

ردارب ) ثراـح . 93: هـحلط یبا  نـب  ثراــح  . 78: هـلظنح . 533 ، 532 ، 324 ، 318 ، 278 ، 97 ، 78 ، 77: هزمح . 691 ، 226 ، 223
روظنم ) نینسح . 157 (]: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   [) دّمحم ترضح  . 153: رذنم نب  بابح  . 326 ، 139: تباث نب  ناّسح  . 107 (: بحرم

نب ثراـح  . 778 ، 777 ، 670 ، 453 ، 225 ، 224 ، 221 ، 159 (: دـشاب یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـماو  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما 
.222 ، 186 ( : مالسلا هیلع   ) قداص ترضح  . 222 ، 210 ، 185 ( ]: مالسلا هیلع  [) داّجس ترضح  . 402 ، 401 ، 184: هصفح . 169: ماشه

هفیذح . 265: هفیذح . 429 ، 276 ، 254: یلع نب  نـسح  . 218: همـص نب  ثراح  . 220 ، 210: یلع نب  نسح  نـب  نـسح  . 201: بابح
نب نارمح  . 440 ، 421 ، 414 ، 410 ، 357: يدـبع هلبج  نب  مـیکُح  . 348: ینادْـمَه هّللا  دـبع  نب  ثراـح  . 343: موجح . 272: ینامی

.409: اریمح . 406: متاـح . 403: بـلطملا دــبع  نـب  ثراـح  . 393 ( : مالـسلا هـیلع  ) يدـهم ترــضح  . 379: ردـص نـسح  . 360: نابا
.627 ، 614 ، 538 ، 429 ، 426 ، 425 ، 424 ( ]: مالسلا هیلع  [ ) یبتجم ترضح  . 416: ناسح . 519 ، 421 ، 410: میکح

هحفص 819 -------------------------- 

.502 ، 486: هّیما نـب  بْرَح  . 512 ، 472: بشوح . 577 ، 469: بیبح . 93: هحلط یبأ  نب  هـحلط  نـب  ثراـح  . 440: فاـنم نب  میکح 
،596 ، 573 ، 536 ، 534 ، 533 ، 523 (: يدنک ) يدع نب  رجح  . 520 ، 519: سباح . 500: ریَُمن نب  نیصح 
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نب ثراح  . 548: روعا ثراح  . 546: ریثک نبا  نیسح  . 547 ، 544: یعبر مهس  نب  ّرح  . 537: ثراحلا یبأ  نب  ثراح  . 738 ، 728 ، 610
،737 ، 643 ، 626 ، 603 ، 600 ، 598 ، 585: هملـسم نب  بیبح  . 725 ، 583: هّرم نب  ثراـح  . 574: بْرَح . 755 ، 553: یفحج ناهمج 
وذ ) ریهز نـب  صوــقرح  . 633: لـجِح . 757 ، 631: رـصن نـب  ثراـح  . 628: ثـیرُح . 597: ّرــشلا رجح  . 597: دــیزی نـب  رجح  . 761

.718: نانس نب  هزمح  . 699 ( ]: مالسلا هیلع   [) دوواد ترضح  . 696 ، 695 ، 689 (: هرصیوخلا وذ   ) صوقرح . 718 ، 689 ، 688 (: هیدثلا
،28: هجیدخ . 670 ، 660 ، 26 (: تّرا نب  باّبخ   ) بابخ خ  . 784: ناطح . 749: يرکب ناّسح  نب  ناّسح  . 743: يّزعلا دبع  نب  بطیوح 

بیطخ . 184: باّطخ . 148: یـسابع يافلخ  . 131 (: زیورپ ورسخ  ) ورـسخ ،. 115 ، 114 ، 88: دـیلو نـب  دـلاخ  . 238 ، 84 ، 54 ، 46
دلاخ . 611 ، 540: سودس رّمعم  نب  دلاخ  . 597 ، 527: تباث نب  همیزخ  . 519: فافخ . 474 ، 463: یعوبری هّرق  نب  دیلخ  . 350: يدادغب
ِلبْعِد ذ  د ، . 771 (: هفاذح ) هفینح نب  هجراخ  . 725 ، 724: تّرألا بابخ  . 692: یمشاه بیطخ  . 613: فدنخ . 612: دلاخ . 573: یسود

،92 ( (: مالسلا هیلع   ) یلع ریشمش  مان  ) راقفلاوذ . 692: دومحم فیان  رتکد  . 769 ، 650: يرونید . 263: يدرو یلع  رتکد  . 212: یعازُخ
يذ  ) يریمح عالکلا  يذ  . 256 ، 208 ، 207 ، 206 ، 197 ((: ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ کیدزن  نادنواشیوخ  ) یبرقلا اذ  . 106
ماما ( ) مالـسلا هیلع   ) اـضر . 188: هلزتـعم سیئر  ر  . 766: نیتداهشلاوذ . 691 (: عفان ) هیدثلاوذ . 623 ، 622 ، 621 ، 612 ، 512 (: عالکلا

نب هعافر  . 303: اضر دیشر  . 299: داز خّرف  متسر  . 297 (: نایدوهی ياوشیپ   ) تولاـجلا سأر  . 236 ، 224 حابر : . 222 (: نایعیش متشه 
.743 ، 366: عفار

هحفص 820 -------------------------- 

.62: هرارُز . 69 ، 55: بلطملادبع نب  ریبز  ز  . 540: میثخ نب  عیبر  . 779 ، 483 ، 479 (: یضر فیرش  موحرم   ) یضر . 470: يدبع هعیبر 
،224 ، 223 ، 222 ، 212 ، 188 ، 187 ، 85 ، 84 ، 83 ، 81 _ (: اهیلع هّللا  مالـس  ارهز _  همطاـف  ترـضح   _ ) اـهیلع هّللا  مالـس  ارهز _ 

دیز . 130: هثراح نب  دیز  . 110: يرشخمز . 258 ، 256 ، 253 ، 238 ، 237 ، 236 ، 235 ، 230 ، 229 ، 227 ، 226 ، 225
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.426 ، 418 ، 350 ، 347 ، 203: دیز . 358 ، 354 ، 285 ، 203 ، 201: تباث نب  دـیز  . 239 ، 238 ، 189: بنیز . 188 ، 141: مقرا نب 
،273 ، 272 ، 266 ، 191 ، 179 ، 167 ، 141: ریبز . 406: رفز . 426 ، 418 ، 350: ناحوص نب  دیز  . 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 242: ایرکز
،411 ، 410 ، 409 ، 408 ، 407 ، 404 ، 402 ، 401 ، 400 ، 397 ، 395 ، 392 ، 387 ، 380 ، 375 ، 370 ، 369 ، 363 ، 358 ، 356 ، 344
،470 ، 453 ، 452 ، 451 ، 448 ، 444 ، 441 ، 440 ، 439 ، 438 ، 437 ، 436 ، 435 ، 431 ، 419 ، 417 ، 416 ، 415 ، 414 ، 413 ، 412

نب دایز  . 614 ، 477: سیق نـب  رحز  . 463: هیبا نب  داـیز  . 713 ، 562 ، 520 ، 517 ، 516 ، 501 ، 489 ، 483 ، 480 ، 479 ، 478 ، 477
نب داـیز  . 705 ، 573 ، 553 ، 543 ، 533: رـضن نب  داـیز  . 533: یئاـط نیـسح  نب  دـیز  . 479 ، 478: بـحرم نـب  داـیز  . 478: بعک

،695 ، 690 ، 689: یئاـط عون  نب  هعرز  . 644: نیـصح نب  دیز  . 627: بهو نب  دـیز  . 612 ، 576 ، 573: هصْفَح نب  داـیز  . 573: رفعج
.227 ، 222 ، 50 (: ینیرحب مشاه  دیس   ) ینیرحب دیس  . 57 ، 36: سوواط نب  دیس  س  . 743: نورح نب  هرارز  . 693: يواملق ریهز  . 696
،262 ، 108 ، 106 ، 104 ، 103: صاّقو دعس  . 93: هحلط نب  دیعس  . 79 ، 76: ذاعم دعس  . 295 ، 193 ، 69  : ناملس . 56: یطویس . 51: هرمس

دعس . 106: عوکا نب  هملس  . 675 ، 538 ، 517 ، 516 ، 513 ، 501 ، 416  ، 368 ، 363 ، 358 ، 342 ، 340 ، 275،300 ، 269 ، 267 ، 266
یضترم دّیـس  . 187 ، 185: سیق نب  میلـس  . 180: همالس نب  هملـس  . 657 ، 169: ورمع نب  لیهـس  . 163: جاجَس . 637 ، 155: هدابع نب 

،527 ، 420 ، 377 ، 376 ، 359 ، 218 (: يراصنا  ) فینح نب  لیهس  . 211: حاّفس . 256 ، 220 ، 188 ، 187 ، 185 (: یضترم دّیس  موحرم  )
،327: صاعلا نب  دیعس  . 371: ملاس . 471 ، 248 ، 247: نامیلس . 776 ، 663 ، 229: يزوج نب  طبس  . 220: يدوهمس . 660 ، 626 ، 603

.347 ، 339: يوما صاع  نب  دیعس  . 407 ، 373 ، 351 ، 348

هحفص 821 -------------------------- 

نب نادوس 
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نب دعس  . 501: طمس . 583 ، 471: یعازخ درص  نب  نامیلس  . 470: لئاس . 458 ، 415 ، 371 ، 370: رمع نب  فیس  . 362: يدارم نارمح 
سیق نـب  دیعــس  . 617 ، 576: هّیمـس . 573: ینادـمه دیعـس  . 546 ، 538: بـهو نـب  دیعـس  . 525: یمهج هربــس  . 520 ، 519: کلام

،741 ، 740: نارمن نب  دیعـس  . 729: هعیبر نب  ملاـس  . 668: میلس . 606: دیوس . 723 ، 683 ، 660 ، 629 ، 627 ، 616 ، 596 (: ینادمه )
خیش . 730 ، 696 ، 690 ، 630 ، 614 ، 589 ، 502 ، 21: ناطیــش ش  . 749 ، 748 ، 747 (: نایفـس ) يرماـغ فوـع  نب  نایفـس  . 745
ریهش . 147: يرتشوش یقت  دّمحم  خیـش  . 108  : نیدلا فرش  . 93: هحلط نب  عفاش  . 92: قودص خیش  . 188 ، 66 ، 64 ، 63 ، 54: یسوط

،577 ، 502 ، 501 ، 498 ، 386  : لیبحرش . 339: دلاخ نب  لبش  . 265: نازمره هدازهاش  . 691 ، 188: یناتسرهش . 179: يرونید هبیتق  نبا 
،673 ، 614 ، 553 ، 543: یناه نب  حیرش  . 503 ، 502 ، 501 ، 500 ، 499: ینمی لیبحرش  . 441: يدبع داّدش  . 434: شحرش . 671 ، 578

يذ نب  رمش  . 589: يریمح ههربا  نب  رمش  . 728 ، 575 ، 574 ، 573: یعبر نب  ثبش  . 573: یمیمت ثبش  . 540: روعا نب  کیرش  . 683
ناـحوص نب  هعـصعص  . 93: بأوص . 92: قودــص ض  ص ، . 773: هرجب نـب  بیبـش  . 756: رماـع نب  بیبـش  . 607 ]: هّللا هنعل  [ نشوجلا

نامیـش نـب  هربـص  . 458 ، 434: هیفـص . 415: بیهُـص . 783 ، 705 ، 557 ، 556 ، 432 ، 431 ، 350 ، 348 ، 347 (: هعصعص ) يدبع
.761 ، 739 ، 738 ، 737 ، 736 ، 592: يرهف سیق  نب  كاّحض  . 98: رارض . 74 ، 73: مضمض . 668 ، 661: قیفش نب  حلاص  . 540: يدزا
،355 ، 349،351 ، 340 ، 339 ، 332 ، 213 ، 203 ، 192 ، 184 ، 152 ، 142 ، 118 ، 76 ، 50 ، 49 ، 42 (: يربط ریرج  نب  دّمحم  ) يربط ط 
،420 ، 417 ، 416 ، 414 ، 411 ، 409 ، 407 ، 404 ، 403 ، 402 ، 400 ، 399 ، 393 ، 378 ، 377 ، 371 ، 370 ، 369 ، 366 ، 363 ، 360
،554 ، 551 ، 541 ، 525 ، 521 ، 481 ، 463 ، 459 ، 458 ، 454 ، 453 ، 452 ، 450 ، 442 ، 435 ، 429 ، 428 ، 427 ، 426 ، 424 ، 422

،583 ، 582 ، 579 ، 577 ، 575 ، 573 ، 567 ، 562 ، 557 ، 556 ، 555
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،620 ، 619 ، 618 ، 617 ، 612 ، 611 ، 607 ، 606 ، 605 ، 604 ، 603 ، 601 ، 600 ، 599 ، 598 ، 595 ، 592 ، 588 ، 587 ، 586 ، 584
،665 ، 663 ، 660 ، 658 ، 651 ، 650 ، 643 ، 641 ، 640 ، 630 ، 627 ، 625

هحفص 822 -------------------------- 

 _ 758  _ 751 _ 749  _ 746  _ 739  _ 736 _ 731  _ 729 ، 718  _ 702 ، 701 ، 696 ، 692 ، 689 ، 684 ، 683 ، 669،670،672
،387 ، 380 ، 375 ، 370 ، 369 ، 368 ، 365 ، 363 ، 356 ، 300 ، 267 ، 266 ، 167 ، 141: هحلط . 783  _ 778  _ 777  _ 773  _ 770
،422 ، 421 ، 419 ، 417 ، 416 ، 415 ، 414 ، 413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 409 ، 408 ، 407 ، 404 ، 402 ، 401 ، 397،400 ، 395 ، 392
،501 ، 489 ، 484 ، 483 ، 480 ، 479 ، 478 ، 477 ، 470 ، 456 ، 451 ، 442 ، 441 ، 440 ، 439 ، 437 ، 436 ، 435 ، 433 ، 432 ، 431
.651 ، 78 ، 77: هبتُع ع  . 776 (: یسوط خیش  موحرم   ) یسوط . 140: یسربط . 93: هحیلط نب  هحلط  . 713 ، 562 ، 520 ، 517 ، 516 ، 512
،521 ، 505 ، 496 ، 493 ، 492 ، 491 ، 358 ، 330،340 ، 313 ، 87،262: صاعورمع . 97  ، 78 ، 77: بلطملادبع نب  ثراح  نب  هدیبع 
،622 ، 621 ، 619 ، 615 ، 611 ، 601 ، 594 ، 593 ، 592 ، 589،590 ، 588 ، 587 ، 586 ، 585 ، 577 ، 562 ، 561 ، 560 ، 558 ، 557
،677 ، 664 ، 663 ، 659 ، 658 ، 656 ، 655 ، 654 ، 653 ، 649 ، 643 ، 641 ، 640 ، 635 ، 632 ، 631 ، 629 ، 628 ، 625 ، 624 ، 623

نب هّللا  دبع  . 771 ، 770 ، 765 ، 764 ، 763 ، 762 ، 761 ، 753 ، 746 ، 737 ، 723 ، 720 ، 719 ، 693 ، 685 ، 683 ، 681 ، 680 ، 678
.92: هنیکس باّهولا  دبع  . 89  : قفانم یبا  نب  هّللا  دبع  . 673 ، 563 ، 522 ، 521 ، 400 ، 332 ، 331 ، 330 ، 339 ، 88: هّللادیبع . 87: ریبج

نب ورمع  . 93: هلیمج نب  هّللا  دبع  . 93: نامثع نب  زیزع  . 93: هحلط نب  نامثع 
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،402 ، 401 ، 400 ، 399 ، 398 ، 392 ، 366 ، 365 ، 356 ، 355 ، 354 ، 343 ، 326 ، 193 ، 110: هشیاع . 98: همرکع . 776 ، 94: دودبع
،446 ، 444 ، 442 ، 439 ، 438 ، 436 ، 435 ، 434 ، 433 ، 431 ، 422 ، 421 ، 418 ، 414 ، 413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 409 ، 408 ، 404
،417 ، 415 ، 413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 376 ، 253 ، 230: فینح نب  ناـمثع  . 516 ، 462 ، 461 ، 458 ، 453 ، 452 ، 450 ، 449 ، 448

نب هّللا  دبع  . 253: یلع نب  نسح  نب  هّللا  دبع  . 234: رافلا نب  یلع  . 233: یمرضح ءالع  . 230: همقلع هّللا  دبع  . 658 ، 477 ، 420 ، 418
،269: فوع . 262: بلطملا دبع  نب  ساّبع  . 261: هعیبر برع  . 261: رَضُم برع  . 261: ناندع برع  . 261: ناطحق برع  . 260: نامثع
.332: رکب یبا  نب  نامحرلا  دبع  . 278: هملسم نب  دمحم  نب  رمع  . 660 ، 653 ، 597 ، 583 ، 477 ، 278 ، 276: ساّبع نب  هّللا  دبع  . 276
،678 ، 522 ، 517 ، 516 ، 515 ، 418 ، 402 ، 371 ، 370 ، 358: رمع نب  هّللا  دـبع  . 600 ، 400 ، 362 ، 340 ، 339: رماع نب  هّللا  دـبع 
.660 ، 535 ، 533،534 ، 350: یعازُخ قِـمَح  نب  ورمع  . 492 ، 461 ، 340: حرَـس یبأ  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  . 722 ، 683 ، 681 ، 679

.351: یحمج لبنح  نب  نامحرلادبع 

هحفص 823 -------------------------- 

هورع ) هورع . 360: لیدـب نـب  ورمع  . 360 ، 333: حرَـس یبا  نب  هـّللا  دـبع  . 359: یعازخ لیدــب  ورمع  . 354: باتع نب  ناـمحرلا  دـبع 
دبع نـب  هـّللا  دـبع  . 556 ، 362: فوـع هـّللا  دـبع  . 731 ، 729 ، 721 ، 718 ، 362 (: یبـسار ) بهو نـب  هـّللا  دـبع  . 362 ، 360 (: یثیل
یبأ نب  هّللا  دـیبع  . 368: مالـس نب  هّللا  دبع  . 362: یباص نب  رمع  . 362: دیبع نب  ورمع  . 362: يراـصنا مزح  نب  ورمع  . 362: نامحرلا

.379: داـقع دومحم  ساـّبع  . 745 ، 740 ، 736 ، 376: ساـّبع نب  هـّللا  دـیبع  . 376: باهـش نب  راّـمع  . 741 ، 672 ، 656 ، 376: عفار

.723 ، 642 ، 614 ، 600 ، 574 ، 573 ، 548 ، 533 ، 519 ، 406 ، 405 (: يدع ) متاح نب  يدع  . 399: هعیبر یبا  نب  هّللا  دـبع   388: هبقع
نب نارمع 

تیالو www.Ghaemiyeh.comغورف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 927زکرم  هحفص 907 

http://www.ghaemiyeh.com


،597 ، 596 ، 582 ، 534 ، 533 ، 443 (: یعازخ ) لیدـب نب  هّللا  دـبع  . 547 ، 435: داـیز نب  هّللا  دـیبع  . 428: کلملا دـبع  . 411: نیصح
دبع . 451: زوـمرج نب  ورمع  . 659 ، 455 ، 453 ، 450 (: یعازخ ) فلخ نب  هّللا  دـبع  . 446: یّبض یبرثـی  نب  ورمع  . 626 ، 610 ،، 603

یسیع نب  یلع  . 780 ، 616 ، 588 ، 436 ، 200 ، 14: بلطملا دبع  . 539 ، 457: عفار یبا  نبا  هّللا  دبع  . 455: دیسا نب  باتع  نب  نامحرلا 
،587 ، 540 ، 538 ، 477 ، 443،463 ، 342 ، 441 ، 434 ، 433 ، 432 ، 427 ، 424 ، 423 ، 385 ، 381 ، 378 ، 372: ساّبع . 16: یلبرا
،27: ینیما همّالع  . 765 ، 736 ، 723 ، 710 ، 705 ، 703 ، 695 ، 683 ، 682 ، 672 ، 665 ، 653 ، 652 ، 617 ، 616 ، 615 ، 597 ، 588
،261 ، 259 ، 253 ، 164 ، 141 ، 104 ، 69 ، 35 ، 34: نامثع . 63 ، 28: بلطملا دـبع  نب  ساّبع  . 28: يدنک فیفع  . 688 ، 618 ، 135
،336 ، 334 ، 333 ، 330 ، 328 ، 326 ، 325 ، 324 ، 311 ، 310 ، 309 ، 300 ، 278 ، 277 ، 275 ، 274 ، 273 ، 268 ، 267 ، 266 ، 264
،366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 362 ، 361 ، 358 ، 357 ، 355 ، 354 ، 353 ، 351 ، 350 ، 347 ، 346 ، 344 ، 343 ، 342 ، 339 ، 338 ، 337
،407 ، 402 ، 401 ، 400 ، 399 ، 398 ، 397 ، 396 ، 393 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 385 ، 382 ، 381 ، 380 ، 377 ، 376 ، 372 ، 371
،496 ، 492 ، 486 ، 485 ، 484 ، 480 ، 479 ،، 462 ، 453 ، 439 ، 438 ، 437 ، 436 ، 433 ، 432 ، 428 ، 419 ، 413 ، 412 ، 410 ، 408
،612 ، 605 ، 599 ، 579 ، 578 ، 577 ، 574 ، 567 ، 563 ، 526 ، 522 ، 519 ، 518 ، 517 ، 516 ، 514 ، 509 ، 503 ، 502 ، 501 ، 500

دبع . 37: رماع . 755 ، 751 ، 743 ، 742 ، 740 ، 719 ، 718 ، 713 ، 694 ، 689 ، 686 ، 682 ، 680 ، 677 ، 676 ، 636 ، 624 ، 619 ، 614
،277 ، 269 ، 268 ، 105 ، 51: نامحرلا دبع  . 676 ، 453 ، 452 ، 450 ، 444 ، 421 ، 409 ، 37: ریبز نب  هّللا 
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،582 ،، 576 ، 536 ، 526 ، 519 ، 477 ، 467 ، 449 ، 446 ، 443 ، 431 ، 429 ، 426 ، 424 ، 357 (: رسای راّمع  ) راّمع . 374 ، 355 ، 278
،342 ، 340 ، 337 ، 76: دوعـسم نب  هّللا  دبع  . 758 ، 625 ، 624 ، 623 ، 622 ، 621 ، 620 ، 619 ، 618 ، 617 ، 590 ، 588 ، 586 ، 585

،141 ، 105 ، 88 ، 76 ، 75 ، 69 ، 57 ، 26 ، 16: رَمُع . 737 ، 539 ، 533 ، 357 ، 344 ، 343

هحفص 824 -------------------------- 

،267 ، 266 ، 261 ، 260 ، 259 ، 257 ، 253 ، 251 ، 236 ، 221 ، 206 ، 204 ، 201 ، 192 ، 191 ، 188 ، 185 ، 184 ، 180 ، 150 ، 149
،396 ، 388 ، 374 ، 372 ، 364 ، 358 ، 338 ، 330 ، 309 ، 305 ، 302 ، 301 ، 299 ، 278 ، 276 ، 275 ، 274 ، 271 ، 270 ، 269 ، 268

نبا ) دیـسا نب  باتع  . 131: هحاور نب  هـّللا  دـبع  . 127: یسیع . 713 ، 689 ، 688 ، 681 ، 675 ، 621 ، 563 ، 521 ، 517 ، 516 ، 485
.185: ّهبردبع . 169: لـهج یبأ  نب  هـمرکع  . 167: هداـنُج نب  هّللا  دـبع  . 160: ّیبُا نب  هـّللا  دـبع  . 150: فانم دـبع  . 202 ، 136 (: صاعلا
،209 ، 200 (: ناّفع نب  ناـمثع  نب  ورمع  ) ناـمثع نب  ورمع  . 222 ، 197 ( ]: مالـسلا هیلع  [) نیدباعلا نیز  نیـسحلا  نب  یلع  . 188: ماطغ
.213: راـیزاب رمع  نـب  هـّللا  دـبع  . 213 ، 211: نسحلا نـب  هـّللا  دـبع  . 210: مزح نــب  رمع  . 609 ، 253 ، 209: زیزعلادبع . 478 ، 353

یقّتم هب  فورعم   ) ماـسح نـب  ّیلع  نیّدـلا  ءـالع  . 374 ، 355 ، 277 ، 274 ، 266 ، 218: فوع نب  نامحرلادـبع  . 266 ، 210: هّللادبع
،614 ، 494 ، 487: نایفـس یبأ  نب  هـبتع  . 644 ، 486 ، 485: ناّفع نب  ناـمثع  . 224: سیَمُع . 534 ، 227 ، 222: یشاّیع . 219 (: يدنه
،562 ، 520: رمع نب  هّللا  دـیبع  . 642 ، 519: قَـمِحلا نب  ورمع  . 506: هبْقُع . 498: يدْزَا منغ  نب  نامحرلادـبع  . 497: لابقا سابع  . 635

نب ورمع  . 543 ، 541: يراصنا رماـع  نب  هبقع  . 541: يراـصنا ورمع  نب  هبقع  . 531: یـسبع هّللا  دبع  . 619 ، 614 ، 613 ، 612 ،، 587
هّللا دبع  . 567: سیق نب  همقلع  . 567: یناملس هدیبع  . 540: سیقلا دبع  . 543: دلاخ نب  هبقع  . 540: يدبع موجرم 
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نب ورمع  . 624: رـُشب نـب  فوـع  . 616: ساـّبع . 643 ، 592: صاـعورمع نـب  هـّللا  دـبع  . 567: سیقلا دــبع  نـب  رماـع  . 567: هبتع نـب 
.669: يراصنا هعیدو  نب  هّللا  دبع  . 661: یمیمت هورع  . 654 (: يرعشا یسوموبا  ) سیق نب  هّللا  دبع  . 634: یقشمد هورع  . 628: نیصحلا

باّبخ نب  هّللا  دبع  ) باّبخ هّللا  دبع  . 693: ناطح نب  نارمع  . 693 يودب : نامحرلا  دبع  . 692: رصنل اوبا  رمع  . 692: صابا نب  هّللا  دبع 
.739: لیقع . 737 ، 735 (: طـیعم یبا  نبا  ) هبقع نب  هراـمع  . 729: یئاط هّللا  دـبع  . 709: ءاّوـک نب  هّللا  دـبع  . 725 ، 724 ، 695 (: تّرألا
.761: دلاخ نب  نامحرلا  دـبع  . 754: هملـس نب  هّللا  دبع  . 745: یفقث ورمع  . 745: نادملا دـبع  نب  هّللا  دـبع  . 737 سیمع : نـب  ورمع 

.764: دیعق نب  هّللا  دبع  . 763: رکب یبا  نب  نامحرلادبع 

هحفص 825 -------------------------- 

هّللا دبع  . 769: یمیمت نب  ورمع  . 773 ، 771 ، 769 ]: هّللا هنعل   [ يدارم مجلم  نب  نامحرلا  دبع  . 763 (: رکب یبا  نب  دّمحم  رهاوخ  ) هشیاع
همطاف ف  . 784: یـشاقو ناّطح  نب  نارمع  . 785 ، 782: یسیع . 770: هیواعم نب  هّللا  دـبع  . 771 ، 770: رکب نـب  ورمع  . 769: کلام نب 

،189 ، 185 ، 184 ، 182 ، 181 ، 180 ، 176 ، 164 ، 109 ، 83 ، 80 ، 79 ، 55 ، 36 ، 15 هیلع :) هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ( ) مالـسلا اهیلع  )
،328 ، 257 ، 254 ، 239 ، 233 ، 232 ، 220 ، 219 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 205 ، 204 ، 201 ، 200 ، 199 ، 197 ، 193 ، 190

دنزرف . 521: دسا تنب  همطاف  . 328: یموزخم همطاف  . 265 ، 264 ، 263 (: زوریف ) یناریا زوریف  . 223  : يزار رخف  . 201: هورف . 365 ، 334
،181: ذفنق . 679 ، 497 ، 492 ، 403 ، 376 ، 275 ، 131: رصیق ق  . 747: منغ نب  سارف  . 693: یناملآ نزولف  . 622: نوعرف . 593: صاع

نب هظرق  . 403: مثق . 768 ، 755 ، 637 ، 636 ، 635 ، 492 ، 376: دعس نب  سیق  . 212: رفعج نب  میق  . 200: يدنوار نیدلا  بطق  . 188
نب سیق  . 751 ، 728 ، 635 ، 610 ، 597 ، 573 ، 527 ، 477 ، 463 ، 444: هدابع نب  دعـس  نب  سیق  . 435: ورمع نب  عاـقعق  . 429: بعک

همادق . 532: دئاق . 513: رسق . 752 ، 444: هدابع
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،167: یبـلک ل  ك ، . 782: هرارز نب  عاـقعق  . 773 ، 772 ، 771: ماُطق . 763: مساق . 777 ، 743: ساـبع نب  مثق  . 670: يدْزَا نالجع  نب 
لیمک . 679 ، 547 ، 475 ، 376 ، 275: يرسک . 288 ، 250 ، 222: ینیلک . 222 ، 200 (: نایعیش متفه  ماما  ( ) مالـسلا هیلع   ) مظاک . 412

.368: کـلام نب  بعک  . 362 ، 360 ، 357 (: هنانک  ) یبیحت رـُشب  نب  هناـنک  . 351 ، 350 (: بعک ) هدـبع نب  بعک  . 348: یعخن داـیز  نب 
،11 ( : مالسلا هیلع   ) حیـسم م  . 64: یثیل . 763 ، 762: رُشب نب  هنانک  . 626: ناسیک . 455 ، 446 ، 444 ، 442 ، 439 ، 415: روس نب  بعک 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم . 312 ، 211 ، 182 ، 118،126 ، 108 ، 105 ، 75 ، 14 ( : مالسلا هیلع   ) یسوم . 550 ، 302 ، 14 ، 13

میرم . 254 ، 220 ، 212 ، 211 ، 31 ، 30: نومأم . 15 ( : مالـسلا هیلع   ) یلع ردام  ملـسو :)) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا دـبع  نب  دّـمحم  )
.248 ، 32 ( : مالسلا اهیلع  )

هحفص 826 -------------------------- 

،312 ، 309 ، 276 ، 275 ، 267 ، 262 ، 253 ، 209 ، 201 ، 200 ، 187 ، 186 ، 148 ، 108 ، 105 ، 78 ، 77 ، 36 ، 34 ]: هّللا هنعل   [ هیواعم
،471 ، 468 ، 407 ، 403 ، 392 ، 391 ، 390 ، 389 ، 388 ، 387 ، 386 ، 385 ، 383 ، 382 ، 381 ، 379 ، 378 ، 377 ، 376 ، 348 ، 313
،506 ، 505 ، 504 ، 503 ، 502 ، 499 ، 498 ، 495 ، 494 ، 493 ، 492 ، 491 ، 490 ، 489 ، 487 ، 486 ، 485 ، 484 ، 483 ، 482 ، 481
،555 ، 552 ، 534 ، 532 ، 531 ، 530 ، 525 ، 523 ، 522 ، 520 ، 518 ، 517 ، 516 ، 515 ، 514 ، 513 ، 511 ، 510 ، 509 ، 508 ، 507
،583 ، 582 ، 578 ، 577 ، 576 ، 575 ، 574 ، 573 ، 571 ، 570 ، 569 ، 568 ، 567 ، 566 ، 565 ، 562 ، 561 ، 560 ، 559 ، 557 ، 556
،613 ، 612 ، 611 ، 610 ، 609 ، 608 ، 606 ، 605 ، 602 ، 601 ، 600 ، 599 ، 598 ، 597 ، 596 ، 594 ، 593 ، 592 ، 589 ، 588 ، 585

،628 ، 627 ، 626 ، 625 ، 622 ، 620 ، 618 ، 617 ، 616 ، 615 ، 614
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،665 ، 658 ، 657 ، 656 ، 655 ، 653 ، 651 ، 650 ، 649 ، 645 ، 643 ، 642 ، 641 ، 640 ، 637 ، 636 ، 635 ، 634 ، 633 ، 630 ، 629
،724 ، 723 ، 721 ، 720 ، 718 ، 713 ، 710 ، 707 ، 695 ، 688 ، 686 ، 685 ، 683 ، 682 ، 680 ، 679 ، 678 ، 676 ، 673 ، 670 ، 669
،765 ، 764 ، 763 ، 762 ، 761 ، 758 ، 757 ، 755 ، 754 ، 753 ، 750 ، 749 ، 748 ، 746 ، 742 ، 741 ، 740 ، 737 ، 736 ، 735 ، 731

نینـسح دّمحم  . 632 ، 496 ، 453 ، 451 ، 444 ، 360 ، 359 ، 354 ، 346 ، 334 ، 209 ، 200 ، 35: مـکح نـب  ناورم  . 783 ، 770
.520 ، 516 ، 515 ، 415 ، 368 ، 180 ، 89 (: يراـصنا  ) هملـسم نب  دّـمحم  . 53: دعـس نب  دّـمحم  . 95 ، 76 ، 53: يزیرقم . 42: لکیه
،331 ، 94 (: دیفم خیش   ) دیفم . 89: يولع ّدعم  نب  دّمحم  . 88: ریمع نب  بعصم  . 76: دادقم . 70: يربط نیدلا  ّبحم  . 782 ، 57: لیئاکیم
.136 (: تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع روظنم   ) نانمؤم يالوم  . 107: بَحرَم . 98: سادرم . 663 ، 469 ، 463 ، 462 ، 458 ، 452 ، 444 ، 427
،596 ، 585 ، 572 ، 559 ، 556 ، 554 ، 553 ، 529 (: یعخن رتشا  ) رتشا کلام  . 746 ، 154: هبقع نب  ملسم  . 141: رصنتسملا نب  یلعتسُم 

میهاربا ظفاح  دّـمحم  . 760 ، 759 ، 758 ، 757 ، 756 ، 755 ، 652 ، 647 ، 646 ، 645 ، 642 ، 636 ، 633 ، 632 ، 616 ، 603 ، 599
ماما ( ) مالسلا هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  . 196 (: كدف نیمزرس  يوس  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ریفـس  ) طیحم . 192: يرصم

كراـبم . 254 ، 211 (: یـسابع هفیلخ  نیمّوـسو  روـصنم  دـنزرف  ) يدـهم . 211 (: یـساّبع هفیلخ  نـیمّود  ) روـصنم . 200 (: نایعیـش متفه 
.213: نسحلا نب  ّیلع  نب  نسح  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  . 213: نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  نب  نسح  نب  ییحی  نب  دّـمحم  . 213: يربط

کلام . 272: دادقم . 785 ، 772 ، 771 ، 684 ، 664 ، 563 ، 555 ، 467 ، 357 ، 223 ، 221: يدوعسم . 254 ، 213 (: یساّبع هفیلخ  ) لّکوتم
،340 ، 329،339 ، 264 ، 263 (: هریغم ) هبعش نب  هریغم  . 254 (: یساّبع هفیلخ  نیمراهچو  يدهم  دنزرف  ) يدهم نب  یسوم  . 252: سوا نب 

،378 ، 377
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،301 (: ذاعم  ) لبج نب  ذاـعم  . 289 (: هر  ) یسلجم . 287: يربط ّبحم  . 285: يدنه نیـسح  دماح  ریم  . 744 ، 676 ، 507 ، 408 ، 385
،357 ّبیطلا :) نبا  ّبیط   ) هب بّقلم  رکب  یبا  نب  دّمحم  . 404 ، 336

هحفص 827 -------------------------- 

نب دّـمحم  . 366: نـالجع نب  کـلام  . 765 ، 762 ، 761 ، 759 ، 756 ، 753 ، 752 ، 751 ، 519 ، 461 ، 450 ، 449 ، 448 ، 423
،626 ، 587 ، 446 ، 445 ، 444: هیفنح دّـمحم  . 438: لوحکم . 428: هریوـن نـب  کـلام  . 423: رفعج نـب  دــمحم  . 444 ، 421: هحلط
.472: فنخم نب  دّمحم  . 496 ، 544 ، 543 ، 469: یعوبری بیبح  نب  کـلام  . 497 ، 492 ، 462: هفیذح یبأ  نب  دّـمحم  . 445: ینئادم

سیق نب  لقعم   ) یحاـیر لـقعم  . 519: حوشکم . 592 ، 489 (: صاـع  ) ورمع نب  دّـمحم  . 163: همَلیسم . 537 ، 473: میَلُـس نب  فنخم 
هملسم . 608 ، 607: يرماع عَّطَقُم  . 582  : ثراح نب  دثرم  . 577: نعم . 782 ، 576: نارمع نب  یسوم  . 573 ، 551 ، 544 ، 532 (: یحایر

.744: عینم . 725 ، 708 ، 692: دّربم . 692: میلس فیرـش  دّمحم  . 660  : نادـعم . 729 ، 644: یکدف نب  رعـسم  . 637 ، 636: دّلخم نب 
نب کــلام  . 763 ]: هـّللا هـنعل  [ نایفـس یبا  نـب  هیواـعم  . 761: يدـنک هیواـعم  . 763 ، 762: جـیدح نـب  هیواـعم  . 754: سیق نـب  دّـمحم 
یلص  ) یفطصم . 782 ]: تسا هّللا  هنعل  هیواعم _  روظنم  ) برح نب  هیواعم  . 777: مجلم . 773: همقلع نب  نادرو  نب  عشاجم  . 765: بعک

.154: هرصب بیقن  . 767 ، 99 ، 98: لفون . 90: هبیسن ن  . 783 ((: ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  بقل  ( ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا 
،491 ، 479: محازم نب  رصن  . 476 (: نایدوهی ياوشیپ  ) اسرن . 750 ، 637 ، 636 ، 386: ریشب نب  نامعن  . 362: لقان . 382 ، 362 ، 346: هلئان
.769: رماع نب  لازن  . 766: هلاضف نب  لفون  . 605: یلجب ثراح  نب  میعن  . 605: یلَجب بیَهُص  نب  میعن  . 673 ، 510: یشاجن . 515 ، 496

دیلو . 125: لفون نب  هقرو  . 735 ، 342 ، 327 ، 326 ، 77 ، 78: دیلو . 65: دقاو . 96 ، 89 ، 77 ، 76 ، 75 ، 61 ، 53 (: يدقاو بتاک  ) يدقاو و 
دیلو . 634 ، 373 ، 347 ، 346 ، 342 ، 338: هبتع نب  دیلو  . 753 ، 741 ، 735 ، 587 ، 557 ، 506 ، 325: هبقع نب 
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.212 ، 55 ، 46 ، 39 ، 15: مشاه ه _ . 773: دلاجم نب  نادرو  . 605: یمعثخ دوعسم  نب  بهو  . 490: نادرو . 340: طیعم یبا  نب  هبتع  نب 
.78 ، 77 (: نایفسوبا رسمه  ) دنه . 54 (: هجیدخ دنزرف  ) هلاه یبا  نب  دنه  . 64: یمشاه

هحفص 828 -------------------------- 

.347: دـیلو نب  ماشه  . 563 ، 562 ، 521 ، 332 ، 330: نازمره . 521 ، 312 ، 211 ، 182 ، 118 ، 109 ، 108 ، 105: نوراه . 98: هریبه

.538 ، 526: صاـّقو یبا  نب  هـبتع  نـب  مشاـه  . 497: یناوجخن هاشودـنه  . 475: زمره . 446: لاله . 585 ، 582 ، 429: هبتع نب  مشاـه 
،32 ( : مالـسلا هیلع   ) ییحی ي  . 663: یبلک ماشه  . 631 ، 630: لاقرم مشاه  . 614: باّطخ نب  یناه  . 546: میلـس نب  همثره  . 541: یناه
( مالسلا هیلع   ) فسوی . 771 ، 746 ، 688 ، 548 ، 253 ، 203،209 ، 201 ، 154 ، 103 ]: هّللا هنعل  ( [ هیواعم نب  دـیزی   ) دـیزی . 248 ، 245

دیزی . 315 ، 246 ، 245 ، 243 _ ]: مالّسلا امهیلع  ([_ قاحـسا نب  بوقعی  ) بوقعی . 221: يومح توقای  . 196: نون نب  عشوی  . 786 ، 8:
.400 (: یلعی ) هّیما نـب  یلعی  . 361: یلجب دسا  نب  دـیزی  . 300 ، 299: مّوس درگدزی  . 481 ، 467 ، 261: یبوقعی ، 253: کلملا دـبع  نب 
.701: یبراحم مصاع  نب  دـیزی  . 645: یناه نب  دـیزی  . 617: رسای . 741 ، 706 ، 574 ، 573 ، 550 ، 534 ، 533: یبحرا سیق  نب  دـیزی 

.764 (: سیمع تنب  ءامسا  شرسمه  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنزرف   ) ییحی . 755: ینانک ثراح  نب  دیزی  . 750: يواهر هرجش  نب  دیزی 

هحفص 829 -------------------------- 

فیاوطو لیابق 

،155 ، 79 ، 69: سوا . 211 ، 35: ناورم لآ  . 692 ، 679 ، 590 ، 586 ، 578 ، 347  ، 337  ، 334  ، 325  ، 324  ، 50: يوما آ  أ ، فلا ،
،394: لمج باحصا  . 304: يأر باحصا  . 338: طـیعم یبا  لآ  . 292: مور يروطارپما  . 601 ، 407 ، 346 ، 339 ، 211: نایوما . 217
.692 (: جراوخ زا  یهورگ  ) هّیـضابا . 692 (: جراوـخ زا  یهورگ  ) هقرازا . 453: نایدْزَا . 604 ، 444 ، 443 ، 442 ، 439 ، 418: دْزَا . 574
،201 ، 200 ، 181 ، 179 ، 157 ، 156 ، 152 ، 77 ، 46 ، 43 ، 14: مشاه ینب  . 699 ، 222 ، 210 ، 75 ، 13: لیئارـسا ینب  ب  . 773: عجشا

.777 ، 616 ، 434 ، 365 ، 360 ، 275 ، 261 ، 223 ، 202
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.754 ، 616 ، 467 ، 406 ، 400 ، 360 ، 339،346 ، 338 ، 333 ، 326 ، 325 ، 324 ، 261 ، 210 ، 37 ، 36 (: هّیما لآ  ) هّیما ینب  . 36: دْزَا ینب 
،254 ، 155 ، 148: سابع ینب  . 118 ، 117: رماع ینب  . 114: دیز ینب  . 93: فانم دبع  ینب  . 744 ، 93 ، 87: هنانک ینب  . 88: راّدلا دبع  ینب 

یبا ینب  . 254: ناورم ینب  . 218 ، 217: ریضنلا ینب  . 203: يدع ینب  . 259 ، 203: هدعاس ینب  . 607 ، 406 ، 170: دسا ینب  . 392 ، 265
ینب . 437: منغ ینب  . 414: نزام ینب  . 413: دعس ینب  . 357: رَهُز ینب  . 347: هریغم ینب  . 357 ، 345: موزخم ینب  . 338 ، 324 ، 266: طیعم

.670: فوع ینب  . 667: دیعسونب . 661: میمت ینب  . 528: رازف ینب  . 491: مهس ینب  . 443: رکب . 444 ، 442 (: هبض ) هبض

هحفص 830 -------------------------- 

.365 ، 357 ، 324 ، 267: میت . 202: راـــصنا هریت  ث  ت ، . 743: هملــسم ینب  . 692 (: جراوــخ زا  یهورگ  هّیــسهیب ( . 675: میلـس ینب 

.692 (: جراوخ زا  یهورگ  ) هبلاعث . 87: فیقث . 773: بابرلا میت  . 621: عالک هریت  . 550: بْلغَت . 513: هلیجب هریت  . 533 ، 531 ، 410: میمت

.217 ، 169 ، 155 ، 69 (: جرزخ هریت  ) جرزخ . 392 ، 12 ، 7 (: ناورهن جراوخ  ) جراوخ . 620 ، 613 ، 612: ریَمُح . 626: نـبُج خ  ح ، ج ،

ناــــیمور 292. ز  ر ، . 605 ، 604: مَْـعثَخ . 475: يرـسک نادـناخ  . 443: هـعازُخ . 170: مشاـه نادـناخ  . 203 ، 202 ، 155: نایجرزخ
میلس هلیبق ) . ) 668: ّیط نب  نامالـس  هلیبق )  ) ش س ، . 267: هرهُز . 627 ، 626 ، 613 ، 612 ، 611 ، 604 ، 602 ، 582 ، 440 ، 261: هعیبر

،723 ، 715 ، 673 ، 670 ، 668 ، 660 ، 654 ، 625 ، 609 ، 606 ، 605 ، 589 ، 560،586 ، 511 ، 480 ، 353  : نایماش . 668: روصنم نب 
.35: یــساّبع غ  ع ، . 518 ، 406 ، 405: ّیط . 418: هبض . 692 (: جراوــخ زا  یهورگ  ) هیرفــص ط  ض ، ص ، . 755 ، 744 ، 735 ، 731
.587 ، 571 ، 561 ، 527: ناـیقارع . 660 ، 453: هزنع . 540 ، 443 ، 421 ، 419: سیقلادـبع . 408: هـینرُع . 368: هیناـمثع . 324: يدع
.347: ناـحوص نادــنزرف  ك  ق ، ف ، . 531: نافطغ . 261: ناندع ناـینامثع 740 . . 692 (: جراوـخ زا  یهورگ  ) هدراـجع . 531: سبع

یلع نانمشد  زا  هورگ  نیمّود   ) ناطـساق . 155 ، 119 ، 117: برع لیابق  . 739 ، 725 ، 709 ، 704 ، 189 ، 176 ، 125 ، 73 ، 51: شیرق
هیواعم نانآ  هتسدرس  هک  مالّسلا _ هیلع  _
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.261: ناطحق . 674: نایشیرق . 604 ، 443: هعاُضق هلیبق ) . ) 418: نالیغ نب  سیق  هلیبق ) . ) 412: سیق ( هلیبق . ) 392 (: دوب

هحفص 831 -------------------------- 

.392 ، 6 (: جراوخ ناـمه  اـی  مالّـسلا _ هیلع   _ یلع نانمـشد  زا  هورگ  نیموـس  نیقراـم : ) ناـقرام م،ن  . 604 ، 558 ، 498 ، 443: هدنِک
مان ) همّکحم . 475: سراف ّتلم  . 757 ، 558 ، 443: جحْذَم . 653 ، 626 ، 604 ، 603 ، 583 ، 440 ، 261: رَضُم . 432 ، 359 ، 354: نایرصم

نانمشد زا  هورگ  نیلّوا  نیثکان : ) ناثکان . 113 ، 109 ، 105: نارجن . 12: بصاون . 769: دارم . 693 ، 692 (: ناورهن جراوخ  یلصا  هورگ 
،439 ، 438 ، 437 ، 422 ، 421 ، 420 ، 417 ، 416 ، 413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 407 ، 403 ، 394 ، 392 ، 6.391 _(: مالّسلا هیلع   _ یلع
_، ه . 692 (: ناورهن جراوخ  زا  یهورگ  ) تادجن . 550: رمن . 293: اراصن . 687 ، 467 ، 466 ، 465 ، 455 ، 453 ، 446 ، 444 ، 443 ، 441
نب رکشی  هلیبق ) . ) 440 (: تسا نمی  هلیبق  روظنم  ) نمی . 293: دوهی . 745 ، 671 ، 614 ، 557 ، 528 ، 478 ، 443: نادْمَه . 310: هّیمشاه ي 

.706: لئاو نب  رکب 

هحفص 832 -------------------------- 

نکاما

یّلحم ماـن  ) يوصقلا هودـعلا  . 75 (: تـسا هدـمآ  نآرق  رد  ماـن  نـیا  ردـب _ < گـنج  رد  < تـسا یّلحم  ماـن  ) اینّدـلا هودـعلا  آ  فـلا ،
،299 ، 131 ، 130: ناریا . 324 ، 278 ، 100 ، 97 ، 95 ، 91 ، 89: دُُحا . 75 (: تسا هدـمآ  نآرق  رد  مان  نیا  ردـب _ < گنج  رد  < .تسا
،525: هلیخن هاگودرا  . 480 ، 478: ناجیابرذآ . 475: ناتسناغفا . 407: ساطوبا . 360: هلیا . 351 ، 346 ، 334: اقیرفآ . 549 ، 516 ، 300

ماــش ناــیم  يزرم  هــقطنم  حرذا ( . 604 ، 592: ندرا . 550: هریزجلا . 749 ، 748 ، 549 ، 548: راـبنا . 537: ناهفـصا . 749 ، 538
هاـگودرا . 757: هیردنکـسا . 727: ثـالثا . 704: اـپورا . 705 ، 703: جراوـخ هاــگودرا  . 692: ریازجلا . 689: زاوـها . 660 (: زاجحو

،407 ، 406 ، 405 ، 404 ، 403 ، 402 ، 401 ، 400 ، 396 ، 387 ، 362 ، 356 ، 318 ، 300 ، 167: هرصب . 13: محللا تیب  ب  . 764: هعرج
،466 ، 465 ، 459 ، 458 ، 454 ، 453 ، 446 ، 444 ، 440 ، 435 ، 433 ، 432 ، 431 ، 422 ، 421 ، 420 ، 415 ، 412 ، 411 ، 410 ، 408

.373 ، 342 ، 154 ، 97 ، 93 ، 74 ، 73: ردب . 746 ، 724 ، 721 ، 576 ، 540 ، 528 ، 520 ، 509 ، 482 ، 477 ، 467
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.318: یلع رئب  . 302: سدـقملا تیب  . 692 ، 679 ، 620 ، 525 ، 271 ، 270 ، 257: توریب . 471 ، 234 ، 220: دادغب . 76: رمحا رحب 
.196: امیت . 292 ، 136 ، 131 ، 118: كوبت . 722: هلیخن ناگداپ  ث  ت ، پ ، . 547: ریسرهب . 482: نیرحب . 363: قالوب

هحفص 833 -------------------------- 

خ ح ، ج ، . 737 (: هّکمو قارع  نیب  ییاتسور  ) هّیبلعث . 545: سرث . 744 ، 743: هلاُبت . 738: رمدت . 730: نزوم لت  . 692: نارهت . 641: كرت
.27 (: ترخآ رد  ) رثوک ضوح  . 20 (: ارح راغ  ) ارح . 755: هریزج . 745: ناشیج . 740: ْدَنَج . 277: فرَج . 134: هفْحُج . 121: هبقع هرمَج 

رجح . 746 ، 741 ، 740 ، 736 ، 660 ، 635 ، 611 ، 557 ، 507 ، 482 ، 465 ، 165 ، 145 ، 127 ، 119 ، 74 ، 51: زاجح . 46 ، 45: هشبح
.410: ریَفُح . 434 ، 409: بأْوَـح . 657 ، 372: هّیبیدـح . 592 ، 503 ، 376 ، 347: صمح . 100: نـینُح . 399 ، 355 ، 56: لیعامسا
،15: ادخ هناخ  . 746: هّرح . 740: تومرضح . 731 ، 726 ، 710 ، 694: ءارورح . 499: ماـش صمح  . 498: هیروـس صمح  . 458: هبیزح
د، . 692: سراف جیلخ  . 513: روباخ . 613 ، 540 ، 474 ، 463 ، 407 ، 351 ، 201 ، 196: ناسارخ . 106 ، 105: ربیخ . 96 ، 95: قدنخ . 354
.468 ، 431 ، 429 ، 422 ، 421 ، 419 ، 418 ، 417 ، 410،415: هراـمالا راد  . 362 ، 361 هفــالخلا : راد  . 103: هودَّنلا راد  ز  ر ، ذ ،
،716 ، 680 ، 677 ، 675 ، 672: لدنجلا همود  . 545: یسوموبا رید  . 543: هلجد . 641 ، 503 ، 483: قشمد . 414: قزّرلا راد  . 413: نیغّابد
،527 ، 492 ، 309 ، 292 ، 130: مور . 467 ، 431 ، 423: راق يذ  . 407: قرِع تاذ  . 63: يوط وذ  . 742: ناورم رید  . 689: قرود . 720
س . 435: هیواز . 552 ، 551 ، 550: هّقر . 513: هعجُر . 468: هبحر . 540 ، 351: ير . 431 ، 422 ، 404 ، 347 ، 337: هذبر . 134: غبار . 641

.100: علس

هحفص 834 -------------------------- 

.513 تارف : لـحاس  . 398 ، 366 ، 355: فرس . 301: رصیق نیمزرس  . 176: نیّفص نیمزرس  . 203 ، 169: هفیقس . 136 ریدغ : نیمزرس 
،275 ، 103: ماش . 604 ، 498 ، 465 ، 201 ، 130 ، 125 ، 96 ، 36 (: برع  ) هریزج هبش  ش  . 553: موّرلا روس  . 738: هوامس . 547: طاباس
،494 ، 491 ، 486 ، 485 ، 483 ، 481 ، 475 ، 467 ، 396 ، 392 ، 388 ، 387 ، 386 ، 382 ، 381 ، 377 ، 362 ، 348 ، 347 ، 333 ، 300

،506 ، 505 ، 504 ، 503 ، 202 ، 501 ، 500 ، 499 ، 498
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،588 ، 587 ، 585 ، 584 ، 582 ، 570 ، 567  ، 561 ، 558 ، 553 ، 536 ، 534 ، 533 ، 528 ، 523 ، 521 ، 519 ، 518 ، 510 ، 508 ، 507
،641 ، 639 ، 635 ، 634 ، 633 ، 632 ، 627 ، 625 ، 622 ، 621 ، 620 ، 616 ، 613 ، 612 ، 609 ، 607 ، 604 ، 603 ، 597 ، 594 ، 589
،751 ، 749 ، 748 ، 741 ، 737 ، 736 ، 726 ، 720 ، 719 ، 715 ، 713 ، 683  ، 677 ، 676 ، 674 ، 673 ، 667 ، 664 ، 660 ، 659 ، 651
،471 ، 469 ، 468: نیّفص . 745 ، 744 ، 741 ، 604 ، 399 (: ءاعنص ) نمی ياعنـص  ط  ض ، ص ، . 331: رتشوش . 770 ، 764 ، 762 ، 758
،504 ، 502 ، 501 ، 500 ، 499 ، 498 ، 496 ، 495 ، 490 ، 489 ، 487 ، 486 ، 484 ، 482 ، 480 ، 478 ، 477 ، 476 ، 475 ، 474 ، 473
،538 ، 536 ، 535 ، 534 ، 533 ، 532 ، 531 ، 530 ، 529 ، 527 ، 525 ، 522 ، 520 ، 517 ، 516 ، 515 ، 514 ، 513 ، 512 ، 507 ، 506
،626 ، 625 ، 618 ، 611 ، 610 ، 607 ، 602 ، 591 ، 584 ، 583 ، 582 ، 581 ، 563 ، 560 ، 556 ، 555 ، 552 ، 551 ، 546 ، 543 ، 539
،721 ، 720 ، 719 ، 718 ، 716 ، 713 ، 710 ، 706 ، 702 ، 696 ، 694 ، 693 ، 684 ، 675 ، 671 ، 667 ، 665 ، 664 ، 639 ، 635 ، 627
.716: نیّفص يارحـص  . 748 ، 667: ءادودنص . 768 ، 767 ، 766 ، 765 ، 761 ، 758 ، 755 ، 742 ، 740 ، 737 ، 731 ، 725 ، 723
،501 ، 496 ، 475 ، 471 ، 422 ، 387 ، 340 ، 339 ، 325 ، 299: قارع غ  ع ، . 520: ّیط . 744 ، 743 ، 408: فئاط . 65 ، 64: نانجض
،643 ، 641 ، 636 ، 621 ، 616 ، 615 ، 612 ، 611 ، 610 ، 609 ، 606 ، 605 ، 604 ، 592 ، 584 ، 570 ، 567 ، 557 ، 553 ، 552 ، 507
،755 ، 750 ، 748 ، 743 ، 739 ، 738 ، 737 ، 736 ، 735 ، 730 ، 694 ، 685 ، 674 ، 673 ، 667 ، 664 ، 661 ، 660 ، 659 ، 655 ، 651

.317،496: ناتسبرع . 75: هبقع . 766 ، 764

هحفص 835 -------------------------- 

وبا نیع  . 750 ، 471: رمتلا نیع 
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،140 ، 134 ، 128 (: مخ ریدغ  ) ریدغ . 63 ، 55 ، 54 ، 48: روث راغ  . 57 ، 19: ارح راغ  . 730 ، 692 ، 482: ناّمع . 477: بیذع . 472: هدرو
،205 ، 204 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 196: كدف . 604 ، 491 ، 489 ، 130: نیطـسلف ق  ف ، . 781: يرغ . 738: نیبیرغ . 141
،232 ، 230 ، 229 ، 228 ، 227 ، 226 ، 225 ، 224 ، 223 ، 222 ، 221 ، 220 ، 219 ، 218 ، 215 ، 213 ، 212 ، 210 ، 209 ، 208 ، 206
،560 ، 559 ، 557 ، 555 ، 553 ، 552: تارف . 513: ایسیقرف . 471: هجولف . 334 ، 258 ، 257 ، 256 ، 254 ، 253 ، 237 ، 236 ، 235 ، 234
،664 ، 563: هرهاق . 545: نیبق . 545: هبق . 289: هیسداق . 105 (: تسا يژد  ماـن  ) صومق . 763 ، 757: طاطسف . 748 ، 573 ، 571 ، 562
.37 ، 20: ارح هوک  . 785 ، 621 ، 104 ، 103 ، 28،72 ، 16 ، 7: هـبعک ل  ك ، . 758 ، 757 مزلق : . 727: نزاوب رصق  . 592: نیرسنق . 692
،346 ، 342 ، 340 ، 339 ، 333 ، 330 ، 326 ، 318 ، 300: هفوک . 675 ، 547 ، 546 ، 472 ، 155: البرک . 100: علس هوک  . 87: دحا هوک 
،474 ، 473 ، 471 ، 470 ، 468 ، 467 ، 466 ، 465 ، 463 ، 446 ، 431 ، 428 ، 427 ، 425 ، 424 ، 423 ، 356 ، 351 ، 350 ، 348 ، 347
،686 ، 683 ، 672 ، 667 ، 665 ، 653 ، 622 ، 576 ، 546 ، 545 ، 543 ، 540 ، 538 ، 527 ، 523 ، 511 ، 510 ، 482 ، 477 ، 476 ، 475

هفیوک . 781 ، 778 ، 772 ، 771 ، 769 ، 768 ، 764 ، 748 ، 747 ، 742 ، 737 ، 731 ، 728 ، 725 ، 724 ، 723 ، 710 ، 707 ، 694 ، 689
،120 ، 119 ، 114 ، 113 ، 112 ، 104 ، 77 ، 74 ، 64 ، 47 ، 45: هّکم م  . 526: ندیل . 277: نانبل . 563: ناشاک . 475: لباک . 330: رمع نبا 
،425 ، 420 ، 415 ، 404 ، 403 ، 398 ، 397 ، 396 ، 389 ، 369 ، 366 ، 363 ، 336 ، 318 ، 228 ، 227 ، 202 ، 189 ، 188 ، 134 ، 121
.399 ، 357 ، 341 ، 49 ، 28 ، 19 ، 15: مارحلا دجـسم  . 13: هفوک دجـسم  . 770 ، 769 ، 750 ، 684،743 ، 617 ، 514 ، 482 ، 465

،115 ، 114 ، 108 ، 95 ، 87 ، 82 ، 75 ، 74 ، 66 ، 65 ، 62: هنیدم
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،149 ، 146 ، 134

هحفص 836 -------------------------- 

،364 ، 360 ، 357 ، 351 ، 347 ، 346 ، 342 ، 330 ، 326 ، 300 ، 286 ، 284 ، 275 ، 233 ، 228 ، 212 ، 210 ، 204 ، 203 ، 202 ، 165
،569 ، 525 ، 519 ، 518 ، 514 ، 484 ، 482 ، 477 ، 466 ، 465 ، 461 ، 425 ، 420 ، 415 ، 406 ، 404 ، 403 ، 398 ، 386 ، 380 ، 369
.7: هفوک بارحم  . 167 ، 157 ، 71 ، 70 (: مَّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلصربمایپ  دجسم  ) ّیبنلا دجـسم  . 746 ، 743 ، 742 ، 741 ، 689 ، 618
،360 ، 359 ، 357 ، 356 ، 340 ، 339 ، 325: رصم . 748 ، 727 ، 548 ، 547 ، 299 (: یناساس ناهاش  تموکح  ّرقم  ) نئادـم . 119: ینم
،760 ، 759 ، 758 ، 757 ، 756 ، 755 ، 754 ، 753 ، 752 ، 751 ، 689 ، 619 ، 616 ، 594 ، 496 ، 495 ، 494 ، 493 ، 492 ، 482 ، 462
،412: َدبِرم . 745 ، 604: برآ م  . 597: ءارذَع جْرَم  . 318: حتفلا دجسم  . 318: تاقیم . 218: ریضنلا ینب  هّلحم  . 771 ، 765 ، 764 ، 761
،271 ، 258 ، 254 ، 253 ، 248 ، 224 ، 185 ، 140 ، 36 (: فرـشا فجن  ) فجن ن  . 52: ِجْبنَم . 551: لصوم . 415: هنیدم دجـسم  . 413
،667 ، 540: هلیخن . 475: روباشین . 731 ، 727 ، 726 ، 721 ، 686 ، 393: ناورهن . 163: دَجن . 781 ، 777 ، 331 ، 293 ، 285 ، 277 ، 272
،477 ، 476: نادْمَه . 451: عابسلا يداو  . 196: يرقلا يداو  ي  ه ،_ و ، . 745: نارجن . 596: نیرصان . 755 ، 551: نیبیصن . 731 ، 694
،736 ، 730 ، 636 ، 482 ، 408 ، 300 ، 286 ، 145: نمی . 645 ، 47 ، 46: برثی . 747: تیه . 623: رجه . 537 ، 512 ، 481 ، 479 ، 478

.498: ناطحق نمی  . 318: ُعْبنَی . 482 ، 163 ، 118: همامی . 747 ، 746 ، 740

هحفص 837 -------------------------- 

عیاقو

،62 (: كوبت هوزغ   ) كوبت . 721: نیّفص نامیپ  ت  پ ، . 366 ، 355: ّجح لامعا  . 156 ، 153: هفیقس نمجنا  . 87 (: دُُحا دربن   ) دُُحا فلا 
،160 ، 168 ، 88: دُحا گنج  . 742 ، 735 ، 455 ، 447 ، 238 ، 168 ، 98 ، 73: ردب گنج  . 72: ربیخ گنج  ج  . 483: نیّفص خیرات  . 108
،639 ، 591 ، 553 ، 552 ، 539 ، 481 ، 388 ، 379 ، 170: نیّفص گنج  . 150: هدعاس ینب  هفیقـس  لاجنج  . 105: كوبت گنج  . 610

اب گنج  . 742
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ح . 688 ، 610 ، 125: نینُح گـنج  . 750 . 686 ، 685 ، 379: ناورهن گـنج  . 471 ، 391 ، 368 ، 337: لمج گـنج  . 292: نایمور
هثداح ) لـمج ثداوح  . 709 ، 372: هیبیدح . 193 ، 179 ، 162: هفیقـس ثداوح  . 125 ، 120: عادوـلا هّـجح  . 774 ، 398 ، 117: ّجح

،684 ، 680 ، 677 ، 667 ، 663 ، 662 ، 601: ّتیمکح . 405 «: ناّدترم  » هثداح . 377: نیّفص ثداوح  . 429 ، 428 ، 394 ، 377 (: لمج
.175: ریدغ زور  . 170: هفیقس ياهزور  . 672: لدنجلا همود  . 540: ملید . 121: هّجحلا يذ  مـهد  ر  د ، . 718 ، 702 ، 708 ، 710 ، 692

.711: زیخاتسر زور  . 651 (: نیّفص گنج  رد  اهنآرق  ندرک  هزین  رس  رب  ) فحاصملا عفر  . 444: لمج زور 

هحفص 838 -------------------------- 

،127 ، 121: ترجه مهد  لاس ) . ) 61 (: دوش یم  بوسحم  ّمهم  یخیرات  عیاقو  ءزج  هک  ربمایپ  ياـهگنج  زا  عون  کـی  ) هّیرـس ص  س ،
.154: يرجه لاس 610  . 151 (: هفیقس عامتجا  ) هفیقس . 141: يرجه لاس 487  . 131: يرجه مهن  لاس  . 130: يرجه متشه  لاس  . 134

همانحلص . 604 «: مرع  » لیس . 436: ّجح رفس  . 637 ، 428 ، 364 ، 259 ، 203 ، 195 ، 191 ، 182 ، 179 ، 155 (: هدعاس ینب  هفیقس  ) هفیقس
.397 ، 310 (: هرمع ّجـح  ) هرمع . 302: لیفلا ماـع  . 120: نابرق دـیع  . 141: مـخ ریدـغ  دـیع  غ  ع ، . 658 ، 657 (: هّیبیدح حلص  ) هّیبیدح

تیب حتف  . 176 ، 150 (: هفیقس يارجام  ) هفیقـس هعجاف  . 189 ، 107 ، 46: ربیخ حتف  . 26 ، 25: هّکم حـتف  ف  . 676: مخریدغ . 541: هبقع
،113: ّجح مسارم  . 651 ، 640 ، 635 ، 601: ریرهلا هلیل  . 55 ، 49: تیبملا هلیل  م  ل ، . 653: لمج هنتف  . 310: ّجح هضیرف  . 301: سدقملا
،618 ، 607 ، 584 ، 472 ، 408 ، 333: نیّفص دربن  . 433 ، 114: دُُحا دربن  ن  . 462: عیدوت مسارم  . 659 ، 362 ، 212 ، 134 ، 126 ، 120

دربن . 391: ناثکان اـب  دربن  . 623 ، 584 ، 408 ، 364 (: لـمج دربن  ) لـمج نینوخ  دربن  . 353: نایماش اـب  دربن  . 765 ، 758 ، 684 ، 625
.140 ، 136 ، 134: ریدغ هعقاو  . 54: ترجه هــعقاو  ي  ه ،_ و ، . 740: بازحا دربـن  . 770 ، 769 ، 735 ، 691 ، 584: ناورهن . 405: ردب

.362: راّدلا موی  . 141 ، 136 ، 127 (: هّجحلا يذ  هام  مهدجه  ) مارحلا هّجحیذ  مهدجه  . 463 ، 452: لمج هعقاو 

هحفص 839 -------------------------- 

عبانمو ذخآم  تسرهف 

عبانمو ذخآم  تسرهف 

نایبلاو فشکلا  نآرقلا  ماکحا  فلا 
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بلاط یبا  نب  ّیلع  هیـضقأ  يدّـمحملا  یحولا  رانملا  هعیـشولا  ّصن ) لباقم  رد  داـهتجا  ) داـهتجالاو ّصنلا  هقرحملا  قعاوصلا  تاراـغلا 
هعیشلاو جراوخلا  جراوخلا  بدا  لاوطلا  رابخالا  ایاصولاو  نورّمعملا  یناغا  هیاهنلاو  هیادبلا  لمجلا  هباصا  لاومألا  فارشألاو  باسنألا 
يرولا مالعا  جاجتحا  مولعلا  ءایحا  روثنملا ) ) روثنملا ّردـلا  هعیـشلا  نایعا  یلاما  عامـسالا  عاتما  هینامثعلا  ریدـغلا  باعیتسالا  هباغلا  دـسا 
ثیدح قیرط  یف  هیالولا  فارشالاو  هیبنتلا  هّیوبنلا  هریـسلا  هینامثعلا  یلع  ضقنلا  هعیفرلا  تاجردلا  تاعجارملا  داشرا  هرـضنلا  ضایرلا 

میلس لصا  ءاسنلا  مالعا  هسایسلاو  همامإلا  هفیقسلا  لیجنا  ریدغلا 

هحفص 840 -------------------------- 

راحب لیدـعتلاو ب  حرجلا  فارـشالا  باـسنا  لوزنلا  بابـسا  حوتفلا  درلاو  هیبنتلا  مالـسإلا  یف  جراوخلا  يومـالا  رـصعلا  یف  جراوخلا 
نمحرلا ءالآ  ریسفت  ناهرب  ریسفت  يربط  ریسفت  لماک  خیرات  يربط  خیرات  ث  عیانـصلا ت ، عیادب  دمحا  دنـسم  یـسررب  راحب ) ) راونألا

ریسفت یبوقعی  خیرات  یفاشلا  صیخلت  ءادفلا  یبا  خیرات  تاروت  سیمخلا  خیرات  يزار  حوتفلاوبا  ریسفت  یّمق  ریـسفت  ماکحألا  بیذهت 
هرکذت رـصم ) عبط  ) افلخ خیرات  نودلخ  نبا  خیرات  رکاسع  نبا  خیرات  بیذهتلا  بیذهت  دادغب  خـیرات  نادـیز  یجرج  خـیرات  یـشاّیع 
قـشمد خیرات  يرخف  خیرات  هدیزگ  خـیرات  فاّشک  ریـسفت  یبطرق  ریـسفت  فلـسلا  براجت  يزار  ماما  ریـسفت  لوقعلا  فحت  صاوخلا 

ر ذ ، افلخ د ، لاصخ  ریـسلا  بیبح  ءایلوألا  هیلح  مَّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یَّلـص  دّـمحم  تایح  مـالکلا  رهاوج  خ  ح ، بولقلا ج ، راـمث 
تیالو هلاسر  یناعملا  حور  یناقمام  لاجر  یبقعلا  رئاخذ  لین  رعاش  ناوید  بلاطوبا  ناوید 

هحفص 841 -------------------------- 

هلآ و هیلع و  هّللا  یَّلـص  ربمایپ  هریـس  هّیوبن  هریـس  یبلح  هریـس  ماشه  نبا  هریـس  ط  ص ، نیظعاولا س،ش ، هضور  لـئاسر  تّما  يربهر 
یضاق يافش  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  يدنفا  یقابلادبع  هدیصق  حرش  ءافشلا  حرش  یقهیب  ننس  هجام  نبا  ننس  مَّلس 
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حبص ملسم  حیحص  يراخب  حیحص  هّتس [ [ حاحص يدیدح  حرش  هدبع  هغالبلا  جهن  حرش  هعیش  رد  یمالسا  ياهتیصخش  یفاش  ضایع 
اـضرلا راـبخأ  نویع  یلع  ماـمإلا  هّیرقبع  ءاـفلخلاو  ّیلع  راونـألا  تاـقبع  دـیرفلا  دـقع  ق  ف ، غ ، يربک ع ، تاـقبط  قعاوص  یـشعألا 

نینمؤملاریما ءاضق  لاجرلا  سوماق  میرک ) نآرق  / نآرق ) دیجم نآرق  ّتیدـبا  غورف  نادـلبلا  حوتف  یـشاجن  سرهف  يرغلا  هحرف  تاوزغ 
( عورف  ) یفاـک لوـصا ) ) یفاـک بلاـطلا  هیاـفک  لاّـمعلازنک  فاّـشک  دـئاوفلا  زنک  ریثـک  نبا  لـماک  ریثا  نبا  لـماک  هّـمغلا  فـشک  ك 

نایبلا عمجم  هّمئألا  دیلاوم  كردتسم  بهذلا  جورم  دّربم م  لماک  يرزج  لماک  هضور ) ) یفاک

هحفص 842 -------------------------- 

لئاسولا كردتـسم  بقانم  یهانتمان  درم  ملاعم  همّدـقم  عالّطالا  دـصارم  نادـلبلا  مجعم  لحنو  لـلم  لـبنح  نب  دـمحا  دنـسم  يزاـغم 
جهن هغالبلا ن  جهن  رداصم  هّنّسلا  جاهنم  جراوخلا  خیرات  صّخلم  نییمالـسإلا  تالاقم  نییبلاطلا  لتاقم  بلاط  یبا  لآ  بقانم  فراعم 
شقن خیراوتلا  خسان  هینامثعلا  ضقن  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  مثیم  نبا  هغالبلا  جـهن  مالـسإلا  ضیف  هغالبلا  جـهن  هدـبع  هغالبلا 

ناورهنلا هعقو  نیّفص  هعقو  هعیشلا  لئاسو  ءافولا  ءافو  نایعألا  تایفو  مالسا و  رد  ظاّعو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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