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یحو هناخ  هب  شتآ 

: هدنسیون

داجس نیسح  دمحم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  همئالا  نماث (  رهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  9شتآ 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

: یماما هیقف  هللا  تیآ  ترضح  14همّدقم 

هقلطم تیالو  زا  عافد  سرد  داتسا  14همطاف 

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تضهن  15لحارم 

تّیمولظم قیرط  زا  فادها  هب  15یبایتسد 

! درادن تملاسم  همطاف  16تضهن 

! هعیش يوگلا  اهنت  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف 16هار 

! تّنس لها  مسیرورت  ینابرق  نیلّوا  18هعیش 

! لاؤس 19کی 

! تسین توکس  ینعم  هب  20تدحو 

هعیش ناماما  هریس  رد  21تدحو 

! هدوبن یصخش  همطاف  21عافد 

تسا هتفر  ولج  لالدتسا  ياپ  اب  هشیمه  23هعیش 

! 24رّکذت

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تیصخش  هب  ارذگ  یهاگن  لوا : 28شخب 

: تنس لها  بتک  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دعب  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » اب تّما  راتفر  مّود : 57شخب 

57هراشا

: تّنس لها  بتک  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ رتخد  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » هناخ هب  شتآ  لّوا : 60لصف 

( مالَّسلااهیلَع « ) همطاف  » نینج طقس  مّود : 115لصف 

نیخیش رب  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » بضغ مّوس : 127لصف 

« دش دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  رب  هک  ییاهتیصم  رگید  : » موس 169شخب 
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« مالسا خیرات  تشذگرس  هب  ارذگ  یهاگن  »208

208هراشا

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ثیدح  خیرات و  210لقن 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  نامز  رد  ثیدح  خیرات و  211لقن 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  ) ربمایپ رتسب  رانک  زا  يربخ  212روسناس 

رکبوبا نامز  رد  خیرات  ثیدح و  213لقن 

رمع نامز  رد  خیرات  ثیدح و  213لقن 

نامثع نامز  رد  خیرات  ثیدح و  214لقن 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ترضح  نامز  رد  خیرات  ثیدح و  215لقن 

هیواعم نامز  رد  خیرات  ثیدح و  216لقن 

خیرات رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  هلمح  217هلأسم 

!؟ تمیق هچ  هب  219تعیب 

!! سردنُم 222خیرات 

! تسه دیما  ياج  مه  223زاب 

! مالسا خیرات  ياهتّیصخش  رد  223تقد 

!؟ مدرم ای  ادخ  باختنا  224تفالخ !

!؟ ارچ راغ  225رای 

! نآ تشونرس  زبس و  رهش  225تفالخ !

! هفیقس ناشک  226هدبرع 

!؟ دوب هنوگچ  زور  227نآ 

!! تسا هدرمن  ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) 227دّمحم

!! منز یم  ار  شندرگ  تسا  هدرم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم دیوگب  هک  ره  228رمع :

!! دیوش هفیلخ  230دیئامرفب 

(! ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ رّهطم  ناج  یب  ندب  زا  230دیونشب 

....هفیلخ زا  تیامح  هب  تخس  232گنس 

!! مُّرب یم  ار  شا  ینیب  دنک  تفلاخم  هک  232ره 
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!! مدنب یم  انح  ناتنوخ  اب  ار  ما  233هزین 

....دوش یمن  مارآ  نوخ  اب  زج  هک  يرابغ  234درگ و 

!! تسا رگبوشآ  هک  ار  هدابع  نبدعس  234دیشکب 

...دوش مک  دعس  رس  زا  وم  رات  کی  234رگا 

!! ...دیریگب ار  گس  235نیا 

!! درادن تّینما  زین  یحو  هناخ  دروخ ! یم  کتک  مه  235دادقم 

!! دنک یم  تکرح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  يارب  236رمع 

!! تسین ندز  شتآ  عنام  هناخ ، رد  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف 236ندوب 

(!! مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  هار  رد  237رمع 

! رکبوبا رمع و  تسد  زا  ياو ! ردپ ! يا  مالَّسلااهیلَع :)  ) 237همطاف

!!؟ دیتخات ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ لها  رب  دوز  هچ  رکبوبا ! يا  مالَّسلااهیلَع :) ) 238همطاف

!! مینز یم  ار  تندرگ  هنرگو  نک ! تعیب  238رمع :

!! دنشکب ارم  تسا  کیدزن  ردارب ! يا  مالّسلا :) هیلع  ) 239یلع

!! ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  ردارب  هب  هنیدم  نکروگ  239تحیصن 

!! مینک یمن  تعیب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع اب  240زج 

!! دوش هفیلخ  امش  زا  یکی  ام و  زا  240یکی 

!! ام يارزو  امش  اورنامرف و  ام  241رکبوبا :

!! ام ینونک  رصع  رد  241هدبرع يا 

!! تساهربخ هچ  وت  زا  دعب  نیبب ! ایب و  یئاجک  ادخ  لوسر  242يا 

...عمط ساره و  رد  242همه 

!! ....هک يرتش  هّدام  نوچ  زورنآ  243ناناملسم 

! دیشکب ار  وا  دش ، یعیب  نینچ  بکترم  هرابود  هک  ره  244رمع :

!! تسا هارمه  گرم  اب  تروشم  نودب  تعیب  244رمع :

!! دراد تیّولوا  تفالخ  هب  رکبوبا  نم و  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع 245رمع :

!! دناد یم  ار  تّما  حالص  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ادخ و  زا  رتشیب  245رمع 

!! تسا مولظم  مالّسلا ) هیلع   ) 246یلع
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!! تسوت لام  نآ  زا  یمین  هک  ار  یناتسپ  شودب  رمع  يا  مالّسلا :) هیلع   ) 246یلع

...هک دینکن  جراخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم نادناخ  زا  ار  تفالخ  مالّسلا :) هیلع   ) 247یلع

...هک تفر  یمن  نآ  منامگ  رد  زگره  مالّسلا :) هیلع  ) 248یلع

!! تسا هدمآ  رید  ( مالّسلا هیلع   ) 248یلع

...و منک  اهر  ار  ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ندب  دیئوگ  یم  ایآ  مالّسلا :) هیلع   ) 249یلع

!! دوبر ار  تفالخ  هماج  رکبوبا  مالّسلا :) هیلع   ) 249یلع

! دنک یم  هشیپ  ربص  دوخ  نامز  ناقفخ  رب  مالّسلا :) هیلع   ) 250یلع

!! دوش یم  باترپ  وخ  تشرد  نشخ و  يدرم  فرطب  مه  زاب  تفالخ  250يوگ 

...رمع نامز  رد  251مدرم 

!! ...هک داد  رارق  یبیجع  ياهلکیه  نایم  ار  تفالخ  رمع  مالّسلا :) هیلع  ) 251یلع

!؟ دوش یم  بوسحم  زایتما  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  هک  یتقو  میوگب  هچ  253سپس 

!! تسنیا شروعش  هک  يرعاش  زا  254لیلجت 

!؟ اجک ات  255تحاقو 

!! کیرات ياهمدآ  فرط  زا  کیرات و  ياهنیمزرس  هب  رفس  زا  256ناغمرا 

!! تفرگ رارق  هلمح  دروم  ترتخد  هناخ  هک  ار  وت  داب  هدژنم  ملَسو !!) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) نیملسم ربمایپ  257يا 

!! نرق 2000 257ياهوگلا 

!!؟ ارچ سپ  هن  258رگاو 

تاراشتنا نیمه  263زا 

زکرم 266هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 

باتک تاصخشم 

نیسحدمحم داجس ، هسانشرس : 

مامـضنا هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  بئاـصم  تیمولظم و  تداهـش ، رد  یحو : هناـخ  هب  شتآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
داجس نیسحدمحم  فیلات  تمیق /؟ هچ  هب  تعیب  باتک 

.1382 مالسلا ، هیلع  همئالا  نماث  رهم  مق : رشن :  تاصخشم 

ص [ 253  : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 98000-10-8057-964 لایر ؛  98000-10-8057-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تسا هدش  يروآ  عمج  تنس  لها  رداصم  عبانم و  زا  الک  باتک  نیا  تشاددای : 

....؟ تمیق هچ  هب  تعیب  باتک  مامضنا  هب  یحو  هناخ  هب  شتآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

همانباتک تشاددای : 

....؟ تمیق هچ  هب  تعیب  باتک  مامضنا  هب  یحو  هناخ  هب  شتآ  دلج :  يور  ناونع 

؟ تمیق هچ  هب  تعیب  رگید :  ناونع 

همانتشذگرس .ق --  11 ترجه --  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

ثیداحا لیاضف --  .ق --  11 ترجه --  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

تنس لها  رظن  .ق --  11 ترجه --  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

تعیب تفالخ --  عوضوم : 

BP27/2/س 27آ17 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م 17646-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع
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1 ص :

هراشا

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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2 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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3 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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4 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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: یماما هیقف  هللا  تیآ  ترضح  همّدقم 

(: مالّسلا  ِ هیلع  ) قداصلا لاق 

ِردَقلا َهَلَیل  َكَردأ  دَقَف  اهَتَفِرعَم  َّقَح  َهَمِطاف  َفَرَع  نَم 

.تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  کش  یب  دسانشب  تسه  هک  يدح  رد  ار  همطاف  هک  یسک 

ج43 ص65) راونالاراحب : )

هقلطم تیالو  زا  عافد  سرد  داتسا  همطاف 

.دوب هقلطم » تیالو  میرح  زا  عافد  سرد  ، » داد میلعت  ناهج  نایعیش  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ارس  ود  يوناب  هک  ییاهـسرد  زا  یکی 
« _ ترتع نآرق و   » ِنانمشد هداتفا و  هرطاخم  هب  هقلطم » تماما  تیالو و  ریسم  ، » هک دیـسر  ساسحا  نیا  هب  ینامز  ناگرزب  يوناب  نآ 

هب تما  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هک  یتناما  ود  نامه 

5 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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نابهگن نآرق و  ِلدِع  نیلقث  ثیدح  نآرق و  ّصن  تداهش ، هب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ندرک  يوزنم  قیرط  زا  تشاذگ _  هعیدو 
(. َنوُِرفاکلا َهِرَک  َول  ِهِرِوُن َو  ُِّمتُم  ُهللا  مِهِهاوفِأب و  ِهللا  َرُون  اُوئفُطِیل  نودیُری   ) .دندرک مالسا  زغم  حور و  يدوبان  رد  یعس  دنمالسا ،

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تضهن  لحارم 

هکرعم دراو  ًالمع  سپـس  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  هباطخ  لالدتـسا و  هار  زا  تسخن  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  ملاـع  ود  یب  یب 
تروص يدوبک  ندروخ و  یلیس  هناخ و  برد  ندش  هتخوس  نآ  زا  سپ  عرازم و  رگید  كدف و  هرداصم  تمیق  هب  ادتبا  هچرگا  دش ؛

مامت ترضح  نآ  تداهـش (1)  هب  هرخالاب  بئاصم و  رگید  يرامیب و  نینج و  طقـس  سپـس  وزاب و  دـیدش  مروت  نداوه و  هناـیزات  و 
.دش

تّیمولظم قیرط  زا  فادها  هب  یبایتسد 

ار دنشاب  یم  شلوسر  ادخ و  نانمشد  نامه  تقیقح  رد  هک  مالّسلا )  ِ هیلع  ) یلع قح  نیبصاغ  ماجنارـس  اهتیمولظم  نیا  لمحت  اب  نکل 
خماش ماقم  هب  هّجوت  اب  تازرابم ، نیا  هجیتن  رد  و  دیـشک ، نالطب  طخ  ناـنآ  هنابـصاغ  تموکح  تیعورـشم  رب  درک و  خـیرات  ياوسر 

ینعی شماما  تیمولظم  تابثا  يارب  ار  دنس  نیرت  یلاع  ترضح  نآ 

6 ص :

.تخادرپ میهاوخ  كرادم  دانسا و  هب  همادا  رد  - 1

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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هحفـص رب  دـنا  هیجان  هقرف  اهنت  هک  هّیماما  هعیـش  دـئاقع  راکفا و  تیناقح  تابثا  نینچمه  و  مالّـسلا )  ِ هیلع  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح 
.دومن ّکح  خیرات  ياه 

! درادن تملاسم  همطاف  تضهن 

ار یناشیدنا  دب  ياه  شالت  مامت  افلخ ، طسوت  شکاپ  رکیپ  عیشت  مسارم  ندادن  هزاجا  دوخ و  ربق  نتشاد  هاگن  یفخم  اب  ترـضح  نآ 
خیرات ياوسر  بآ و  رب  شقن  دنراد  هتشاد و  ار  اهمتس  نیا  ثول  زا  مالـسا  ردص  خیرات  ناراکتیانج  نماد  ندرک  كاپ  رد  یعـس  هک 

.دومن

ناوریپ تسد  زا  دشاب  یم  هعیش  یتاغیلبت  هبرح  نیرتگرزب  هک  ار  خیرات  هعطق  نیا  هک  دنا  هدرک  یعس  هشیمه  هشیمه و  مالسا  نانمشد 
.دنروآ رَِدب  بتکم  نیا 

! هعیش يوگلا  اهنت  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هار 

دانسا هئارا  اب  هراومه  تسا  نایرج  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناگتفیش  نادنزرف و  ياهگر  رد  نوخ  ات  هک  دننادب  دیاب  نانآ  تاهیه !
هدنورپ نیا  مالسا ، نانمشد  نیدناعم و  داد ، دهاوخن  هراجا  دنز  یم  ار  لوا  فرح  یناهج  گنهرف  رد  هزورما  هک  یخیرات  كرادم  و 

زا ناوت  ّدح  رد  دنیامن و  مالعا  هموتخم  ار  یئانج  ياه 
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َو  ) همیرک هیآ  قادصم  هب  درک و  دـنهاوخ  عافد  نیعمجا  هللا  تاولـص  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  هّیلک  هقلطم  تیالو  تماما و  میرح 
یم راذگاو  هادـف  انحاورا  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  هب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نوخ  ماقتنا  ًاناطلُـس ) ِهِِّیلَِول  انلَعَج  دَـقَف  ًامولظَم  َِلُِتق  نَم 

.دنیامن

بانج دـنمجرا  لضاف  ینعی  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز يرارذ  زا  یکی  مالـسملا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  ناگتفیـش  زا  یکی 
بتک زا  یضعب  رد  هک  ار  يا  هحیحص  ذخآم  كرادم و  هک  دندش  نآ  رب  هتاضافا  تماد  داّجس  نیسحدمحمدیس  ياقآ  مالیسلا  هجح 

زا سپ  ِعیاقو  ِدانـسأ  هدومن و  يروآ  عمج  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  ناـشردام  تیمولظم  تاـبثا  هنیمز  رد  دراد ، دوجو  هّماـع  هربتعم 
ناهاوخدب و ياه  یشاپمس  رذگهر  نیا  زا  ات  دنهد  رارق  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  تافو 

نیودـت هدـش ، يراذـگمان  یحو » هناـخ  هب  شتآ   » ماـن هب  هک  ار  سیفن  هعومجم  نیا  هللادـمحب  .دـنیامن و  یثنخ  ار  خـیرات  ناـهاگآان 
.مهلاثما هللاّرثک  مهیعس و  هللارّکش  .دنیامن 

یماما هیقف  نیسحدیس 

.يرمق يرجه  یلوالا 1418  يدامج  هّرغ  خیرات 
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هدنسیون راتفگشیپ 

! تّنس لها  مسیرورت  ینابرق  نیلّوا  هعیش 

دیدش تالمح  تامجاهت و  اب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) یفطصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  نامز  زا  هعیش 
ارچ دوب ، دهاوخ  ام  ياعّدم  دهاش  نیرتهب  مالسا  خیرات  .تسا  هدوب  وربور  راّفک  اهمان و  ناملسم  زا  معا  دوخ  نیفلاخم  هنامحر  یب  و 

نیلّوا .دندیسر  تداهشب  یعیجف  روطب  رفاک  ياهمان  ناملـسم  نیمه  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  بتکم ، نیا  ناگرزب  ناماما و  هک 
نبا مان ، ناملـسم  یناطیـش  تسد  هب  مالّـسلا )  ِ هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  نیدّحوملا  یلوم  ترـضح  ینعی  هّیماما  هّقح  بهذـم  ياوشیپ 

تسد زا  وا  قح  رد  ربمایپ  تاشرافـس  هب  هّجوت  اب  ربمایپ  راگدای  نیا  همطاف  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  .دیـسر  تداهـش  هب  يدارم  مجلم 
دروم دـندناوخ  هفیلخ  ار  دوخ  غورد  هب  هک  یناسک  طسوت  وا  نما  ياوأم  هناخ و  دـنامن و  ظوفحم  مالـسا  ردـص  نایناج  راب  تیاـنج 

تابرض رثا  رد  تیاهن  رد  هک  تفرگ  رارق  دیدش  متش  برض و  دروم  و  دش ! هدیشک  شتآ  هب  تفرگ ! رارق  موجه 
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بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  ترضح  ینعی  هعیش  مّود  ماما  .تفگ  عادو  ار  ایند  نیا  جنر  درد و  زا  رپ  یبلق  اب  دیسر و  تداهش  هب  هدراو 
مّوس ماما  .دش  دیهش  دناوخ  یم  ملَـسو !!) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) هللا لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  یـسک  هیواعم  روتـسد  هب  مالـسلاامهیلع 

ود نایم  ادخ ! رکذ  و  ادخ ! مان  اب  مان  ناملسم  نارفاک  نیمه  ار  مالسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـشسح  ترـضح  یتعیـس  هعیش 
تقد اب  رگا  روط  نیمه  و  دندناوخ !! یجراخ  ار  وا  دندرب و  تراسا  هب  ار  شلایع  لها و  دندیناسر و  تداهش  هب  هنشت  بل  اب  بآ  رهن 

!! دنتفگ نیرفآ  دوخ  هب  دنتشک و  ناناملسم  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ حلاص  نادنزرف  نیا  یقاب  میرگنب 

یم حالـص  دوخ  هک  یعقوم  رد  ات  تشاد  هاگن  ظوفحم  نانآ  كاـپان  تسد  زا  نیمز  يور  ار  دوخ  تّجح  نیرخآ  دـنوادخ  هکنیا  اـت 
.تسا هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ینانچ  نآ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دهد و  روهظ  هزاجا  نذا و  وا  هب  دناد 

! لاؤس کی 

دندرمش یم  رفاک  دوخ  نارادمدرس  هب  تناها  رطاخب  ار  هعیـش  هک  ّتنـس  لها  ياملع  ایآ  هکنیا : نآ  تساجنیا و  رد  لاؤس  کی  ياج 
قح رد  تسا  نانآ  يافلخ  حالطـصا  هب  تسد  هب  ادخ  لوسر  دالوا  تراغ  لتق و  زا  یکاح  هک  خیرات  هایـس  تاحفـص  هعلاطم  زا  سپ 

ینایناج
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ندیشک شتآ  نوخ و  كاخب و  ایآ  دنهد ؟ یم  یباوج  هچ  دندرک  لامیاپ  ار  رـشب  قوقح  نیرت  یئادتبا  هک  دوخ  فیثک  لامعا  اب  هک 
!؟ تسین رفک  بجوم  كاپ  ياهناسنا  يا  هّدع  هکلب  ادخ  لوسر  نادنزرف  هن  نتشک  هنشت  و 

يزیرنوخ و هب  تسد  اهنآ  دننام  مه  هعیش  ایآ  تسا ؟ هداد  اهنآ  هب  یباوج  هچ  اه  يزیرنوخ  اه و  یکاّفس  همه  نیا  لباقم  رد  هعیش  اما 
تسیز و مولظم  هراومه  هللا  تاولـص  مهیلع  دوخ  راهطا  همئا  روتـسد  هب  هکلب  هن ! دز ؟ اهنآ  سیماون  تکرح و  کته  تراغ و  لـتق و 

.دـندرک هاگآ  نشور و  ار  دوخ  ناوریپ  بهذـم ، نیا  ناـماما  یکی  یکی  هدرکن و  لـیطعت  ار  دوخ  یگنهرف  ياـهتیلاعف  لاـح  نیع  رد 
.تسا دهاش  نیرتهب  خیرات 

! تسین توکس  ینعم  هب  تدحو 

هقرفت نیملـسم  نایم  درک و  یـشک  ناملـسم  دیابن  هک  یلاح  نیع  رد  هک  دـهد  یم  دای  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يراتفر  شور 
هب داد و  صیخـشت  یعقاو  ياهتیـصخش  زا  ار  یلعج  ياهتیـصخش  دومن و  حیحـص  یخیرات  عیاقو  هب  هاگآ  ار  ناناملـسم  دیاب  تخادنا 

تایعقاو ییوگزاـب  یخیراـت و  لـئاسم  ندرک  حرطم  زا  ناناملـسم " نیب  تدـحو  ظـفح   " لاـیخ هب  دـیابن  .دومن و  یفرعم  ناناملـسم 
.دومن يراددوخ 
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هعیش ناماما  هریس  رد  تدحو 

اب يدـعب  ناماما  ترـضح  نآ  یپ  رد  تخومآ و  هعیـش  هب  ار  سرد  نیا  مالّـسلا )  ِ هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  ینعی  خـیرات  مولظم  نیلّوا 
لفاحم و رد  نکل  دـش  نیـشن  هناخ  لاس  جـنپ  تسیب و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  نیع  رد  هک  دـنداد  داـی  اـم  هب  دوخ  شور  هریس و 
هدرک و وگزاـب  ار  دوب  هدـش  ترـضح  نآ  هب  هک  ییاـهملظ  .دوـمن و  یم  دوـخ  قـح  قاـقحا  دـمآ ، یم  شیپ  ِیعقوم  یتـّ هک  یـسلاجم 

.تخاس یم  رایشوه  ار  ناناملسم 

قّقحت رد  یئازـسب  شقن  مـالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  ینعی  ملَـسو ) هلآَو  هـیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربماـیپ  رتـخد  ناـیم  نـیا  رد 
ترضح دوخ  نامز  ماما  زا  هک  یلاح  رد  هک  ارچ  .دومن  ءافیا  ار  توکـس " ینعم  هب  هن  تدحو   " ینعی هعیـش  نامرآ  نیا  هب  ندیـشخب 

.درک یگداتسیا  ناج  ياپ  ات  هدرک و  عافد  مه  ترضح  نآ  فادها  زا  دومرف  یم  تعاطا  مالّسلا  هیلع  یلع 

! هدوبن یصخش  همطاف  عافد 

برد هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  روز  اب  نتفرگ  تعیب  يارب  اهمان  ناملـسم  هک  يزور  اـی  تعیب " زور  « " هعیبلا موی   » ناـیرج
ترـضح يارب  .دندرب  دجـسم  هب  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  ار  ترـضح  نآ  نکمم  عضو  نیرتعیجف  اب  هدروآ و  موجه  ترـضح  نآ  هناخ 

عافد  » اهنت هن  هدوبن و  یصخش  عافد  کی  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف 
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رد هچناـنچ  .تسا  هدوب  يداـقتعا  ینید و  ـالماک  هلأـسم  و  دوخ » ماـما  زا  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف عاـفد   » هکلب هدوـب  شرهوـش » زا  يو 
ياضر رد  ار  ادـخ  ياضر  هلآ  هیلع و  هللا  یلع  مرکا  ربمایپ  دوش  یم  هراشا  راتـشون  نیمه  رد  اهنآ  زا  يا  هشوگب  هک  يداـیز  تاـیاور 

هب مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف بضغ  رد  ار  دوخ  بضغ  دوخ و  بضغ  رد  ار  ادـخ  بضغ  همطاـف و  ياـضر  رد  ار  دوـخ  ياـضر  دوـخ و 
.دیامن یم  یفرعم  ناناملسم 

همطاف ياضر  رد  نم  ياـضر  : » دـیوگ یم  یتقو  هک  ارچ  دـناد  یم  تّجح  ار  همطاـف  تانکـس  تاـکرح و  لاـعفا و  ماـمت  روط  نیمه 
لاحـشوخ ادـخ  يارب  زجب  همطاف  هک  دوش  یم  هتـسناد  تسا » مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ياضر  رد  ادـخ  ياضر  : » دـیامرف یم  اـی  و  تسا »

ربمایپ تاشرافـس  همه  نآ  دوجو  اـب  هک  دـش  مهارف  هنوگچ  هنیمز  اـما  .دوش  یمن  تحاراـن  نیگمـشخ و  ادـخ  يارب  زج  و  دوش ، یمن 
لذارا و يا  هدـع  هک  اجنآ  ات  دـننک  راتفر  نینچ  يو  هشوگ  رگج  اهنت  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دروم  رد  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

عقوم هراومه  ربمایپ  هک  يرد  دـش ، یمن  دراو  نذا  نودـب  لیئربج  هک  يا  هناخ  برد  دـندش و  عمج  ّتیلهاج  ناشک  هدـبرع  شابوا و 
!! دننازوسب ار  هوبّنلا » تیب  لها  ای  مکیلع  مالّسلا   » درک یم  ادن  تشاذگ و  یم  رد  هناتسآ  رب  تسد  ود  نتفر ، دجسم 

هناحیر ود  مالّسلا )  ِ هیلع  ) نیسح نسح و  دنتسناد  یمن  ایآ  دنتسناد ، یم  هکلب  ریخ ! دندوب !؟ ربخ  یب  هناخ  رد  همطاف  دوجو  زا  ایآ 
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هب ار  يا  هرظنم  نینچ  ندید  لّمحت  ناناملسم  تما و  ارچ  سپ  دنتسناد !! یم  هکلب  ریخ ، دنا !؟ هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
هدـش و ثحب  اهنآ  زا  لّصفم  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  یبلاطم  اـهنیا  .دـندرک  توکـس  اـه  يرگیـشحو  نیا  لـباقم  رد  .دـنداد و  دوخ 

.دش دهاوخ 

تسا هتفر  ولج  لالدتسا  ياپ  اب  هشیمه  هعیش 

یمن رب  بل  زا  بل  لیلد  نودب  هدرک و  یم  یط  ار  هرظانم  ثحب و  لزانم  لالدتـسا  ياپ  اب  دوخ  بهذـم  رد  هعیـش  هشیمه  هک  اجنآ  زا 
دارفا يا  هّدـع  طّسوت  مّهوت  نیا  هّتبلا  هک  هدـش ، هداد  هولج  یندرکن  رواـب  يا  هلأـسم  تیب  لـها  هناـخ  برد  ندـنازوس  هلأـسم  هتـشاد ،

هک تسا  هدمآ  دوجوب  دنا  هدوب  دناعم  جوجل و  ای  هدزن و  قرو  دوخ  فاصنا  تشگنا  اب  ار  خـیرات  زا  یقرو  یّتح  هک  خـیرات  هب  لهاج 
نآ رب  ام  اذـل  تسین !! تسد  رد  یکردـم  هلأسم  نیا  يارب  دـنیوگ  یم  زاب  یخیرات ، كرادـم  رداـصم و  هدـهاشم  ندـید و  دوجو  اـب 

ناگدشمگ و هر  يارب  یغارچ  ات  هدرک  میظنت  خیرات  رد  گرزب  تیانج  نیا  كرادـم  رداصم و  هئارا  هرابرد  ار  هوزج  نیا  هک  میدـش 
لخد چیه  نودب  و  تسا » ّتنس  لها  عبانم  زا  ًامامت  عبانم  كرادم و   » هتبلا .دشاب  هدوب  مالیسا  نانمـشد  نیدناعم و  يارب  نینهآ  یتشم 

.تسا هتفرگ  رارق  ناشرایتخا  رد  هدومن و  همجرت  ناگدنناوخ  يارب  یفّرصت  و 
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! رّکذت

نیا هب  هعجارم  دـصق  دوخ  تاقیقحت  يارب  ای  دـنراد و  ار  عبانم  كرادـم و  یبایزاب  دـصق  هک  يزیزع  ناگدـنناوخ  زا  هتـسد  نآ  يارب 
یتوافتم ياهپاچ  ًاعون  بتک ، هک  ارچ  دـیوشن ، لفاغ  دنتـسم  باتک  پاچ  لاس  پاچ و  زا  هک  مناسر  یم  عـالطا  هب  دـنراد  ار  راتـشون 

لها بتک  زا  باـتک  نیا  رد  هک  ار  یبلاـطم  ماـمت  بناـجنیا  .دـشاب  یم  ّتلع  نیمه  هب  اـه  سردآ  رد  شیپ  سپ و  ًـالامتحا  هدروخ و 
نیا دروم  رد  كرادم  مامت  هک  مرادن  زین  ار  نآ  ياعدا  و  ما ، هدومن  رکذ  ار  اهنآ  باتک ، لصا  هب  هعجارم  زا  سپ  ما  هدرک  رکذ  ّتنس 

.ما هدروآ  ار  ما  هدید  هچنآ  هدرک و  وجتسج  ناوت  ّدح  ات  هکلب  ما ، هدومن  يروآ  عمج  ار  خیرات  زا  هعطق 

ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  ّقح  بصغ   » و نینج » طقـس   » نینچمه و  یحو » هناخ  هب  شتآ   » هلأسم دـیتسه  رـضحتسم  هک  يروطنامه 
يا هدع  يارب  یّتح  یفالتخا و  لئاسم  وزج  هریغ  اه و  یمارتحا  یب  زا  معا  ترضح » نآ  رب  هدراو  ياهتبیـصم  ریاس   » و مالَّسلااهیلَع ») )

یـسررب دروم  یقیقحت  روط  هب  رـضاح  نرق  ات  لوا  نرق  زا  هیدامتم  نورق  یط  رد  ار  هلأسم  راهچ  نیا  ام  اذـل  دـشاب ، یم  یندرکن  رواب 
نوچ نکل  تسا  يرارکت  یتاـیاور  دراوم  یـضعب  رد  هچ  رگا  هک  میدـش  نآ  رب  تسا  یّمهم  عوضوم  عوضوم ، نوچ  میا و  هداد  رارق 

نودب هناگادج و  روطب  دنا ، هدوب  توافتم  تیاور  لقان  ای  تیاور و  دنس  ًاضعب 
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.میروایب هدش  لقن  نآ  زا  هک  یباتک  هدنسیون و  مان  اب  هارمه  ار  اهنآ  تارابع  فّرصت ، لخد و 

ّدح رد  مه  نآ  ملَـسو _ ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  هاگدـید  زا  ار  مالَّسلااهیلَع ) « ) ارهز همطاف   » ترـضح تیـصخش  ادـتبا  ام 
.دندومن راتفر  هنوگچ  ناناملسم  مالسا ، رد  یتّیصخش  هچ  اب  هک  دوش  تنشور  ات  هدومن  یفرعم  ناوت _ 

همطاف دروم  رد  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ تاشرافـس   » نیب هنوگچ  امـش  هک : میراد  ار  لاؤس  نیا  تنـس  لها  زا  نایاپ  رد  و 
« _ هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اب  تّما  راتفر  دروم  رد  دنتسم  یخیرات  تایاور  رابخا و   » و مالَّسلااهیلَع ») )

مرکا ربمایپ  هّجوت  مارتحا و  دروم  هنوگ  نیا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رگا  و  دـینک ؟ یم  عمج  هدـش _  لقن  امـش  دوخ  ياـهباتک  زا  هک  ار 
؟ دش راتفر  وا  اب  هنوگ  نیا  ارچ  دوب ، ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  )

اب هک  يراتفر  هک  ارچ  دـندش ؟ دـترم  رفاک و  ربمایپ  زا  دـعب  تما  هکنآ  ای  دـش !؟ رفاک  ربمایپ  زا  دـعب  هللاذاعم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ایآ 
هداد هزاجا  يراتفر  نینچ  رفاک  اب  یّتح  مالـسا  سدقم  نید  رد  دـش  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ زا  دـعب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

.تسا هدشن 

کت ثیدح  کی  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ّقح  رد  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ زا  حیحـص  تایاور  تاشرافـس و  همه  نیا  ایآ 
حیرـص ّصن  فلاخم  هک  میراذـگ » یمن  یقاب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  هورگ  ام  « » ثِرَُون ـال  ِءاـیبنالا  َرِـشاَعَم  ُنَحن   » دـهاش نودـب  يوار 

؟ دور یم  نیب  زا  تسا  نآرق 

اب ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ياه  هتفگ  نآرق و  تایآ  هک  یناسک  ایآ  و 
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رد ربمایپ  نت  هراپ  هاَتبَا » ای   » هلان يادص  لاس  دص  راهچ  رازه و  زا  دعب  زونه  هک  یلکش  هب  هدرک _  بوکدگل  دوخ  نیگنن  ياه  هنشاپ 
ربمایپ ياـه  هتفگ  نآرق و  هدـننک  ارجا  يرجم و  دـنناوت  یم  دـنکفا _  یم  شتآ  اـهناسنا  ناـج  هب  دـسر و  یم  شوگب  خـیرات  ياـضف 

؟ دنشاب ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  )

یلاعت هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یکی  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مقتنم  روهظ  رد  لیجعت  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا  دیما 
.دـهد رارق  نیتسار  مالـسا  ياول  تحت  ار  اهناسنا  ماـمت  دـشخب و  یلمع  ققحت  اـهناسنا  هناـقداص  یعقاو و  تدـحو  هب  فیرـشلا  هجرف 

.زور نآ  دیما  هب  هللاءاشنا 

داّجس نیسح  دّمحمدّیس 

رفص 1418 متشه  مق _ 
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: میدقت

، ما هتسکش  ولهپ  ردام  يا  وت  هب 

، منابرهم زیزع و  ردام  يا  وت  هب 

، ما هدروخ  یلیس  ردام  يا  وت  هب 

، میاهنت بیرغ و  ردام  يا  وت  هب 

، ما هتسخ  هدیمرآ و  ردام  يا  وت  هب 

...وت هب 

: هب میدقت  و 

! منامز ماما  يا  وت 

، مزوسلد نابرهم و  ردپ  يا  وت 

، مناج زا  رتزیزع  يا  وت 

...تیاه هنوگ  رب  يراج  ياه  کشا  هب  میدقت  و 

: هب میدقت  و 

نایزابخ یفطـصم  خیـش  موحرم   » دومن تیاده  نشور ، هار  نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  ارم  هک  یـسک  صوصخ  مراوگرزب  دـیتاسا  یمامت 
دشاب یئابطابط .» زیزعلادبعدیس  راوگرزب  همالع  داتسا  موحرم   » دز مناج  هب  ملق  شتآ  وا  روضح  فرش  هک  یـسک  صوصخ  و  هداز .»

.دوش مهار  هقردب  نانآ  ریخ  ياعد  هک 
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( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تیصخش  هب  ارذگ  یهاگن  لوا : شخب 
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مالـسا مرکا  ربمایپ  راب  رهوگ  ناـبز  زا  ار  ( مـالَّسلااهیلَع « ) ارهز همطاـف  ترـضح   » بقاـنم لـئاضف و  زا  یئاـه  هشوگ  اـم  شخب  نیا  رد 
وربور یتیصخش  هچ  اب  هک  دوش  هتسناد  يدح  ات  هکنآ  ات  دومن  میهاوخ  لقن  امش  يارب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  « ) دمحم ترضح  »

؟ ...ارچ ...ارچ و  سپ  هن  رگاو  دوب ؟ یتیصخش  نینچ  راوازس  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دعب  تما ، راتفر  نیا  ایآ  میتسه و 

: حیضوت

عوضوم هک  ارچ  میدومن ، افتکا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  ثیداـحا  زا  يا  هشوگ  رکذ  هب  طـقف  اـم  شخب  نیا  رد  _ 1
.میزادرپب مالَّسلااهیلَع ) « ) ارهز همطاف   » ترضح بقانم  لئاضف و  هب  هک  دوب  نآ  زا  جراخ  راتشون  نیا 

هدوب و توافتم  اهنآ  یبرع  تاراـبع  هک  ارچ  تسین  روطنیا  نکل  دـسرب  رظن  هب  يرارکت  ثیداـحا  زا  یـضعب  شخب  نیا  رد  دـیاش  _ 2
ُهللا یَلَص   ) مرکا ربمایپ  دح  هچ  ات  هک  دوش  یم  هتسناد  .دشاب و  یم  مّلس  ملآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناسل  رد  رارکت  زا  یکاح 

( ملَسو هلآَو  هیلَع 
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« همطاـف  » هکنآ رطاـخ  هب  اـهنت  نیا  تسا و  هدوـمن  یم  ار  مـالَّسلااهیلَع ) « ) همطاـف  » مارتـحا دروـخرب و  نسح  يراتفرـشوخ و  شراـفس 
.تسا هدوب  دنوادخ  نامرف  روتسد و  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » مارتحا هکلب  تسین  هدوب  ربمایپ  رتخد  مالَّسلااهیلَع ) )

هدنناوخ یگتسخ  بانطا و  بجوم  میزادرپب  تنس  لها  بتک  رد  ثیداحا  كرادم  دانسا و  رکذ  هب  میتساوخ  یم  هک  یتروص  رد  _ 3
تنـس لها  بتک  رد  ار  ثیداـحا  یباـیزاب  دـصق  هک  زیزع  ناگدـنناوخ  زا  هتـسد  نآ  يارب  اذـل  .میدـش  یم  عوضوم  زا  نتفر  نوریب  و 

ادیپ یسرتسد  تنس  لها  رداصم  عبانم و  هب  دنناوت  یم  ثیدح  ره  لیذ  سردآ  هب  هعجارم  اب  هک  میا  هداد  سردآ  هراشا  روط  هب  دنراد 
.دنیامن

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ هاگدید  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترضح  تیصخش 

«. درک یم  تبحص  يو  اب  ردام ، مکش  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترضح  _ » 1

هحفص 12.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

«. دندش رضاح  میرم  موثلک و  هیسآ ، ءاّوح ، ترضح  مالَّسلااهیلَع ،)  ) همطاف ترضح  تدالو  عقوم  _ » 2

.13 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

ریش هجیدخ  ترضح  زج  یسک  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترضح  _ » 3
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«. دروخن

.14 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

میرم موثلک و  هیسآ ، ءاوح ، ترضح  نآ  تدالو  نامز  تفگ و  یم  نخس  يو  اب  ردام  مکـش  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترـضح  _ » 4
«. داتفا هدجس  هب  دمآ  ایندب  هکنآ  ضحم  هب  دندرک و  ادیپ  روضح 

.152 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

همطاف انامه  و  دیدرگ ، دقعنم  یتشهب  ياه  هویم  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هفطن  (: » ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مالـسا مرکا  ربمایپ  _ 5
«. نامیاز نوخ  هن  دنیب و  یم  ضیح  نوخ  هن  هک  تسا  ناسنا  تروص  هب  يا  هیروح  مالَّسلااهیلَع ) )

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 6

«. تسا هدینادرگ  رود  شتآ  زا  ار  شا  هیرذ  شنارادتسود و  وا و  دنوادخ ، هک  ارچ  دش  دیمان  همطاف  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  قیرط  دنچ  زا  فیرش  ثیدح  نیا 

سابع نبإ  ثیدح  فلا _ 

.16 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

هریرهوبا ثیدح  ب _ 

19 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

23 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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رباج ثیدح  ج _ 

.20 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ثیدح  د _ 

.20 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

ناملس ثیدح  ه _ _

یم تنس  لها  زا  رتشیب  رداصم  يارب  نینچمه  . 23 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 
.دینک عوجر  هحفص 153 و 155   3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب  دیناوت 

: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکا  ربمایپ  _ 7

«. مسوب یم  ار  وا  موش  یم  تشهب  يوب  قاتشم  نم  هاگره  ناسنا ، تروص  هب  تسا  يا  هیروح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

« ریدغلا  » باتک نینچمه  153 و  هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  ثیدـح  نیا  عبانم  يارب 
.18 هحفص  3 دلج

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 8

« تسا لگ  همطاف  »

.18 هحفص  3 دلج ریدغلا » : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 9

«. نایمدآ تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاف  مرتخد  »

24 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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.18 هحفص  3 دلج ریدغلا » : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

همطاف ارچ  دندیسرپ : ترضح  نآ  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باوج  رد  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  ربمایپ  _ 10
: دش هدیمان  همطاف  مالَّسلااهیلَع ،) )

«. تسا هتخاس  رود  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  شا  هیرذ  وا و  لجوّزع ، دنوادخ  هک  ارچ  »

.155 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 11

رطاخب تسا و  هدـینادرگ  عطق  وا  زا  ار  سافن  ضیح و  نوخ  یلاعت  يادـخ  هک  ارچ  هدـش  هدـیمان  لوتب  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف اـنامه  »
«. دوش یم  هدنادرگرب  يو  هب  تراکب  بش  ره  هکنآ 

.25 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 12

«. تسا هدیدن  نامیاز  نوخ  ضیح و  نوخ  زگره  تسا ، هرهطم  هرهاط  مرتخد  انامه  »

.153 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 13

تسه و هدوب و  وگتسار  هک  یسک  ینعی   ) هقیّدص مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »

25 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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«. تسا دنوادخ  هدیزگرب  وا  تسا و  دنک ) یم  قیدصت  ار  شراتفگ  شلمع ، و  دوب ، دهاوخ 

.180 هحفص  3 دلج هسمحلا » لئاضف  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

: تفگ یم  بترم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترضح  یئوگتسار  تقادص و  دروم  رد  هشیاع  و  _ 14

«. دشاب یم  راتفگ  رد  مدرم  نیرتوگتسار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »

.181 هحفص  3 دلج هسمحلا » لئاضف  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 15

«. تسا نایملاع  نانز  هدیس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  قیرط  دنچ  زا  فیرش  ثیدح  نیا 

هشیاع ثیدح  فلا _ 

.27 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

نیصح نب  نارمع  ثیدح  ب _ 

.34 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

هرمس نب  رجاج  ثیدح  ج _ 

.40 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

26 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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سابع نبا  ثیدح  د _ 

.41 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

هدیرب یبأ  ثیدح  ه _

دیناوت یم  رتـشیب  رداـصم  يارب  نینچمه  . 42 هحفص دـلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لـها  زا  رداـصم ، يارب 
.169 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب  دینک  عوجر 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 16

«. دشاب یم  نیرخآ  نیلوا و  زا  نانز ، نیرتهب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

.42 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 17

تنس لها  بتک  رد  قیرط  دنچ  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  دشاب .» یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن و  راهچ  نایملاع  نانز  نیرتهب  »
: تساهنآ زا  تسا  هدش  دراو 

هریرهوبأ ثیدح  فلا _ 

هحفص 43. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

سنأ ثیدح  ب _ 

هحفص 44. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 18

«. دشاب یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن ، راهچ  نایملاع  نانز  هدیس  »

27 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  قیرط  ود  زا  فیرش  ثیدح  نیا 

.دنا هدرک  تیاور  تنس  لها  زا  ثیدح  لها  ناگرزب  زا  يدایز  هدع  هک  سابع  نبا  ثیدح  فلا _ 

.49 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

نمحرلادبع ثیدح  ب _ 

هحفص 50. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 19

: هدش دراو  ثیدح  عون  ود  دروم  نیا  رد  دشاب .» یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن ، راهچ  تشهب  لها  نانز  لضفا  »

سابع نبا  ثیدح  فلا _ 

هحفص 52.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

هریرهوبأ ثیدح  ب _ 

.57 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 

: دومرف مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ترضح  هب  باطخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 20

«. دشاب یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن ، راهچ  نایملاع  نانز  هدیزگرب  هک ، تسا  یفاک  وت  يارب  نیمه  تلیضف  زا  »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

28 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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رباج ثیدح  فلا _ 

هحفص 58. دلج 10  قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

سنأ ثیدح  ب _ 

هحفص 59. دلج 10  قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هریرهوبأ ثیدح  ج _ 

.64 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

«. دشاب یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن ، راهچ  تشهب  لها  نانز  هدیس  _ » 21

: تسا هدش  دراو  قیرط  دنچ  زا  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

سابع نبا  ثیدح  فلا _ 

هحفص 65.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هشیاع ثیدح  ب _ 

.67 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

دیعسوبأ ثیدح  ج _ 

.68 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 22

«. دشاب یم  تشهب  لهأ  نانز  هدیس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

29 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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: تسا هدش  دراو  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ثیدح  فلا _ 

.80 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هفیذح ثیدح  ب _ 

.69 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هشیاع ثیدح  ج _ 

.81 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هملس ّمأ  ثیدح  د _ 

.87 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

دیعسوبأ ثیدح  ه _

هحفص 91.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

شمعأ ثیدح  و _ 

تنس لها  زا  رتشیب  رداصم  يارب  نینچمه  هحفص 96 .  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 
ات 177. هحفص 169   3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  دیناوت  یم 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 23

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف اهنآ  زا  تسا ، نانز  زا  رفن  راهچ  قاتشم  تشهب  »

30 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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«. دشاب یم 

هحفص 169  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک و  . 99 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  زا  رداصم ، يارب 
ات 177.

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 24

«. دشاب یم  مالسلااهیلع  همطاف  اهنآ  زا  رفن ، راهچ  رگم  نانز  زا  دندشن  لماک  »

.100 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 25

«. دشاب یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اهنآ  زا  دنرفن ، راهچ  اهنآ  ار و  نایملاع  نانز  ياه  هدیس  نیعلاروح ، رب  داد  يرترب  دنوادخ  انامه  »

« هسمخلا لئاضف   » باـتک 101 و  هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دـینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  ثیدـح  نیا  عباـنم  يارب 
.173 هحفص  3 دلج

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 26

«. تسا تما  نیا  نانز  هدّیس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

یملسأ یبأ  ثیادح  فلا _ 

هحفص 102.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هریرهوبأ ثیدح  ب _ 

31 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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هحفص 102.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

هشیاع ثیدح  ج _ 

ثیدح نیا  رتشیب  رداصم  يارب  نینچمه  هحفص 105 .  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 
ات 177. هحفص 169   3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  باتک  رد 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 27

«. تسا تما  نیا  نانز  نیرتهب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

: تسا هدش  دراو  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

دوعسم نبا  ثیدح  فلا _ 

هحفص 114.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

رمع نبا  ثیدح  ب _ 

هحفص 115.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 

سنأ ثیدح  ج _ 

ثیدح نیا  رتشیب  رداصم  يارب  نینچمه  هحفص 115 .  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  عبانم  يارب 
هحفص 177-169.  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 28

بضغ مالسلااهیلع  همطاف  هاگره  دنک  یم  بضغ  دنوادخ  انامه  »

32 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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«. دوش یضار  همطاف  هاگره  دوش  یم  یضار  دنک و 

« هسمخلا لئاضف   » باتک هحفص 116 و   10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دـینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  زا  ثیدـح  نیا  عبانم  يارب 
.189 هحفص  3 دلج

(: مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هب  باطخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 29

«. یشاب یضار  وت  هاگره  دوش  یم  یضار  ینک و  بضغ  وت  هاگره  دنک  یم  بضغ  دنوادخ  انامه  »

.181 هحفص  3 دلج ریدغلا .» : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 30

منهج شتآ  رب  ار  شا  هیرذ  زین  دـنوادخ  سپ  درک  لمع  بوخ  رایـسب  یناسفن  ياهـشهاوخ  اب  هزرابم  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »
«. درک مارح 

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  عنون  ود  دروم  نیا  رد 

دوعسم نب  هللادبع  ثیدح  فلا _ 

هحفص 123.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  عبانم  يارب 

هحفص 131.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 31

«. ار وا  نادنزرف  هن  و  ار ، مالسلااهیلع  همطاف  دنک  یمن  باذع  دنوادخ  انامه  »

33 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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هحفص 132.  10 دلج قحلا » قاقحا  : » باتک هب  دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  زا  ثیدح  نیا  عبانم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 32

.دراد تسود  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تراگدرورپ  انامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ! يا  تفگ : دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  »
«. مدروآ ياجب  رکش )  ) هدجس نم  سپ 

.134 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 33

«. دشاب یم  مالسلااهیلع  همطاف  دوش  یم  تشهب  لخاد  هک  یسک  لوا  »

لئاضف  » باـتک هحفـص 135 و  دـلج 10  قحلا » قاـقحا   » باـتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لـها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداـصم  يارب 
.204 هحفص  3 دلج هسمخلا »

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 34

«. دیامن یم  روبع  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ارچ  ار ، ناتیاهمشچ  دیدنبب  رشحم  لها  يا  دوش : یم  هداد  ادن  تمایق  زور  »

: تسا هدش  لقن  عون  دنچ  تنس  لها  رداصم  رد  ثیدح  نیا 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ثیدح  فلا _ 

هحفص 139. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هریرهوبأ ثیدح  ب _ 

34 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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.146 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

بویأوبأ ثیدح  ج _ 

.147 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

رمع نبا  ثیدح  د _ 

.151 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هشیاع ثیدح  ه _

.152 هحفص دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

دیعس وبأ  ثیدح  و _ 

هحفص 153. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

: تسا هدشن  رکذ  نآ  يوار  نکل  هدیسر  نومضم  نیا  هب  هک  یثیداحا  یضعب  ز _ 

هحفص 154. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 35

«. دراذگ یم  مدق  نم  يولج  رد  هک  یلاح  رد  دوش  یم  ثوعبم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تمایق  زور  رد  »... 

هحفص 154. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

35 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 36

«. دوش یم  ثوعبم  تسا  راوس  ءابضغ (1)  رتش  رب  هک  یلاح  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تمایق  زور  »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  دنچ  دروم  نیا  رد 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ثیدح  فلا _ 

هحفص 157. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

ریمع نبدیوس  ثیدح  ب _ 

هحفص 155. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هدیرب ثیدح  ج _ 

هحفص 158. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هّرم نب  ریثک  ثیدح  د _ 

هحفص 159. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هریرهوبأ ثیدح  ه _

هحفص 159. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 37

یلاح رد  دوش  یم  هدناشوپ  یتشهب  ياه  هّلح  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »

36 ص :

.دوب ریسلا  عیرس  هک  دشاب  یم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  نارتش  زا  يرتش  مان  - 1

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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«. دوش یم  تشهب  دراو  دنتسه  وا  تمدخ  رد  زینک  رازه  داتفه  هک 

هحفص 160. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 38

هتفرگ رب  رد  ار  دنوادخ  شرع  ياه  هیاپ  زا  يا  هیاپ  دراد ، هارمه  هب  ار  نینوخ  یـسابل  هک  یلاح  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تمایق  زور  »
دنوادـخب دـنک  یم  مکح  مرتخد  يارب  دـنوادخ  سپ  نک » مکح  مدـنزرف  لتاق  نم و  نیب  رابج ، يا  و  لدـع ، يا  : » دراد یم  هضرع  و 

!« مسق هبعک 

هحفص 164. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 40

«. تسا هدیزگرب  نایملاع  نانز  رب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دنوادخ  انامه  »

هحفص 165. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 41

«. دشخب یم  عفن  ناکم  دص  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تبحم  »

هحفص 166. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

37 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 42

«. دشاب یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  »

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  بتک  رد  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

هماسأ ثیدح  فلا _ 

هحفص 167. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

هشیاع ثیدح  ب _ 

هحفص 169. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

باطخلا نبرمع  ج _ 

هحفص 171. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

(: مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هب  باطخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 43

«. تیادف هب  مردام  ردپ و  »

باـتک هب  نینچمه  هحفص 185 ، دـلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لـها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداـصم  يارب 
هحفص 144.  1 دلج دادغب » خیرات  »

(: مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هب  باطخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 44

«. دشاب یم  شردپ  ردام  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف »

هحفص 156.  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

زا کیمادک  هللا ! لوسر  ای  دندیسرپ : هک  سابع  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع باوج  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 45
امش دزن  تا  هداوناخ  لها 

38 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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: دومرف ترضح  تسا ؟ رت  ینتشاد  تسود 

«. تسا مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نم  دزن  نم  لها  نیرت  ینتشاد  تسود  »

هحفص 176. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

وا يولج  تماق  مامت  هب  ترضح  دش  یم  دراو  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مالـسا مرکا  ربمایپ  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هاگره  _ 46
«. داد یم  ياج  تسشن ، یم  دوخ  هک  یناکم  رد  ار  وا  دیسوب و  یم  ار  وا  سپس  داتسیا ، یم 

.18 هحفص  3 دلج ریدغلا »  » باتک هحفص 185 و  دلج 3 هسمخلا »  لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  رداصم ،  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 47

«. تسا نم  رتخد  نیرتهب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

هحفص 183. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 48

«. دراد رارق  نم  هنیس  رد  هک  یحور  نآ  تسا  نم  حور  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

هحفص 184. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

: دوب هتفرگ  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تسد  هک  یلاح  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 49

وا انامه  دـنادب ، سپ  تخانـشن  ار  وا  سک  ره  تسا و  هتخانـش  مه  ار  وا  تلزنم  ردـق و  قیقحت  هب  سپ  دسانـش  یم  ار  وناب  نیا  هکنآ  »
نت هراپ 

39 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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دنک تیذا  ار  وا  سک  ره  سپ  دشاب ، یم  دراد _  ياج  ما  هنیـس  رد  هک  یحور  نآ  تسا _  نم  حور  وا  تسا ، نم  بلق  وا  تسا ، نم 
«. تسا هدرزآ  ارم 

هحفص 20. دلج 3 ریدغلا »  » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 50

«. دشاب یم  نیجع  نم  تشوگ  نوخ و  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تشوگ  »

هحفص 184. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 51

«. دیسوب یم  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هشیمه  »

3 دلج ریدـغلا »  » باتک هحفص 185 و  دـلج 10  قحلا » قاقحا   » باـتک هب : دـینک  عوجر  تنـس  لـها  بتک  رد  ربخ  نیا  رداـصم  يارب 
.18 هحفص

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 52

«. دیسوب یم  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف يولگ  ریز  هشیمه  »

.159 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ربخ  نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 53

درد هب  ار  وا  هچنآ  ارم  دروآ  یم  درد  هب  دـنک ، یم  تیذا  ار  وا  هچنآ  ارم ، دـنک  یم  تیذا  تسا ، نم  نت  هراپ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف »
«. دروآ یم 

« هسمخلا لئاضف   » باتک هحفص 187 و   10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ربخ  نیا  رداصم  يارب 

40 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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.185 هحفص  3 دلج

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 43

نم یبوخ  رد  دراداو ، ینامگدـب  هب  ار  نارگید  اـی  دـنک و  دـب  ناـمگ  وا  یبوخ  رد  هک  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  ( مـالَّسلااهیلَع  ) همطاـف »
«. تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا و  هدرب  دب  نامگ  دیدرت و 

3 دلج ریدغلا »  » باتک هحفص 190 و  دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 
(. دروآ تیذا  رازآ و  هب  ار  وا  هچنآ  ارم  دروآ  یم  رازآ  هب  هلمج : هفاضا  اب   ) هحفص 20

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 55

دربب ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هب  ینامگدـب  کش و  هک  ره  تسا  هدرب  نم  هب  ینامگدـب  کش و  تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »
«. دنک تیذا  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  تیذا  و 

3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باـتک 20 و  هحفص 3 دلج ریدغلا »  » باتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداصم  يارب 
.186 هحفص

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 56

«. دنک داش  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  داش  تسا ، نم  زا  يا  هبعش  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

هحفص 200. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 57

41 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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ار وا  هچنآ  ارم  دـنک  یم  تحاراـن  دـنک و  داـش  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنک  یم  داـش  تسا ، نـم  زا  يا  هبعـش  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف اـنامه  »
«. دیامن تحاران 

هحفص 186.  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 58

«. دنک داش  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  داش  تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

لئاضف  » باـتک هحفـص 203 و  دـلج 10  قحلا » قاـقحا   » باـتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لـها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداـصم  يارب 
.187 هحفص  3 دلج هسمخلا »

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 59

بضغ هب  ار  وا  هچنآ  ارم  دروآ  یمرد  بضغ  هب  دنک و  تیذا  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  تیذا  تسا ، نم  نت  هراپ  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف »
«. دروآرد

لئاضف  » باـتک 205 و  هحفص دـلج 10  قحلا » قاـقحا   » باـتک هب : دـینک  عوـجر  تنـس ، لـها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداـصم  يارب 
«. ...ارم دروآ  یم  رد  هب  : » تسا هدمآ  بضغ »  » ياجب هکنیا  فالتخا  اب   ) 185 هحفص  3 دلج هسمخلا »

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 60

«. تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  انامه  دروآرد ، بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

3 دلج ریدغلا »  » باتک هحفص 206 و  دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 
.21 هحفص

42 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 61

«. دنک تیذا  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  تیذا  تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

لئاضف  » باـتک هحفـص 209 و  دـلج 10  قحلا » قاـقحا   » باـتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لـها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداـصم  يارب 
.185 هحفص  3 دلج هسمخلا »

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 62

«. دشاب یم  تسا  ما  هنیس  رد  هک  نم  حور  نم و  بلق  وا  تسا و  نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

3 دلج ریدغلا »  » باتک هحفص 212 و  دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 
.20 هحفص

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 63

«. تسا هدیزرو  هنیک  ضغب و  نم  هب  انامه  دزروب  ضغب  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هب  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف »

هحفص 216. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 64

«. دروآرد بضغ  هب  ار  وا  هچنآ  ارم  دروآ  یمرد  بضغ  هب  تسا  نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

هحفص 218. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

43 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 65

هب ارم  انامه  دروآرد  بضغ  طخس و  هب  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  یضار  ارم  انامه  دنک  یضار  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سک  ره  »
«. تسا هدروآرد  بضغ  طخس و 

هحفص 217. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 66

«. دنک تحاران  ار  وا  هچنآ  ارم  دنک  یم  تحاران  تسا ، نم  نت  هراپ  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف »

هحفص 219. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 67

ار وا  هچنآ  ارم  دـنک  یم  لاحـشوخ  دـنک و  تحاراـن  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنک  یم  تحاراـن  تسا ، نـم  نـت  هراـپ  ( مـالَّسلااهیلَع  ) همطاـف »
«. دنک لاحشوخ 

10 دلج قحلا » قاقحا   » باـتک هحفص 21 و   3 دلج ریدغلا »  » باتک هب : دـینک  عوجر  تنـس ، لها  بتک  رد  ثیدـح ، نیا  رداصم  يارب 
هحفص 323.  4 دلج لبنح » دمحا  دنسم   » باتک نینچمه  200 و 220  هحفص

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 68

ار وا  هچنآ  ارم  دـنک  یم  تحاراـن  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نم  زا  هک  تسا  نم  تلزنم  ردـق و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف تلزنم  ردـق و  »
«. دنک تحاران 

44 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 
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هحفص 220. دلج 10  قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس ، لها  بتک  رد  ثیدح ، نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 69

«. دیامن کمک  يرای و  ار  وا  هک  ره  ارم  تسا  هدرک  کمک  يرای و  تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

هحفص 212.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 70

«. تسا نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

ات 228. هحفص 222   10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  رداصم  يارب  ب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 71

«. نایمدآ لکش  هب  تسا  يا  هیروح  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تسا ، نم  نت  هراپ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف »

ات 20. هحفص 18   3 دلج ریدغلا »  » باتک )222 و  مالَّسلااهیلَع )

همطاف درک  یم  عادو  هک  یـسک  نیرخآ  اـب  درک  یم  ترفاـسم  دـصق  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مالـسا مرکا  ربماـیپ  هاـگره  _ 72
«. دوب مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دش  یم  وربور  هک  یسک  لوا  اب  تشگ  یمرب  رفس  زا  هک  یماگنه  دوب و  مالَّسلااهیلَع ) )

: تسا هدش  دراو  ثیدح  عون  ربخ 2  نیا  هرابرد 

«: نابوث  » ثیدح فلا _ 

45 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


.233 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ذخأم  يارب 

«: رمع نبا   » ثیدح ب _ 

بتک رد  رتشیب  رداـصم  يارب  نینچمه  . 235 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دـینک  عوجر  تنـس  لها  بتک  رد  ذـخأم  يارب 
.163 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها 

«. دیسوب یم  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تش  " یمرب رفس  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  هاگره  _ » 73

هحفص 237.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  ثیدح  نیا  رداصم  يارب 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 74

«. دش دهاوخ  قحلم  نم  هب  يدوزب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  »

: هدش دراو  یثیداحا  دروم  نیا  رد 

« هشیاع  » ثیدح فلا _ 

.439 هحفص  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  رداصم  يارب 

« سابع نبا   » ثیدح ب _ 

هحفص 448.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  رداصم  يارب 

« هبیبح ّمأ   » ثیدح ج _ 

هحفص 451.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  رداصم  يارب 
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« هلثاو  » ثیدح د _ 

هحفص 452.  10 دلج قحلا » قاقحا   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  رداصم  يارب 

.192 هحفص  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  نینچمه 

(: ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالسا مرکا  ربمایپ  _ 75

«. دزروب ضغب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  تبسن  هک  داب  یسک  رب  دنوادخ  تنعل  انامه  »

هحفص 180.  3 دلج هسمخلا » لئاضف   » باتک هب : دینک  عوجر  تنس  لها  بتک  رد  رداصم  يارب 

لماک تیصخش  لوا  نخـس  زا  مه  نآ  مالَّسلااهیلَع ،)  ) همطاف تمظع  نارک  یب  يایرد  زا  دوب  يا  هرطق  اهراتفگ  تاملک و  نیا  يرآ !
(. ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  « ) یفطصم دمحم   » تبترم یمتخ  ترضح  ملاع ،

نتشون و زا  هک  یناسک  نآ  افلخ و  تسد  هب  هدش  سردنم  خیرات  شوگ  رد  هک  تسوت  ربمایپ  يادص  زا  يا  هشوگ  اهنیا  ناملسم ! يا 
.تسا هدیچیپ  دندنازوس  ار  ثیداحا  دندرک و  یم  عنم  ثیدح  لقن 

...نک تواضق  ناوخب و  وا ، زا  دعب  تما  راتفر  نیا  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دروم  رد  ربمایپ  ياه  هتفگ  نیا  يرآ !
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: تنس لها  بتک  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دعب  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » اب تّما  راتفر  مّود : شخب 

هراشا
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: تّنس لها  بتک  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ رتخد  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » هناخ هب  شتآ  لّوا : لصف 

1 هرامش كردم 

ماشه نبا 

« هدعاس ینب  هفیقّسلارما   » ناونع اب  هحفص 306  مراهچ  دلج  هّیوبنلا " هریسلا   " مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] هتشذگرد 218   ] ماشه نبا 
همطاف ترـضح  هناـخ  رد  هحلط  ریبز و  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  عاـمتجا  هب  هراـشا  تشذـگ _  هچ  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  _ 

.دنک یم  مالسلااهیلع 

: دیوگ یم  يو 

هدـعاس ینب  هفیقـس  رد  راـصنا  زا  يا  هدـع  دومرف  تلحر  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  یناـمز  تفگ : قاحـسا  نبا  »
عمج زا  همطاف  هناخ  رد  هللادـیبع " نبا  هحلط   " و ماوع " نبریبز   " و بلاـط " یبا  نب  یلع   " نکل .دـندش  عمج  هداـبع  نبدعـس  فارطا 

«. دندرک يریگ  هرانک 
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2 هرامش كردم 

هبیش یبأ  نبا 

« فّنصملا  » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] هتشذگ 235  رد   ] هیبش یبأ  نبا  هب  فورعم  یفوک  یسبع  نامثع  نبدمحم  نب  هللادبع  رکبوبا ،
هدرک تیاور  ملـسأ  زا  دنـس  رکذ  اب  يرجه ] پاچ 1409  لاس  ، ] توریب لوا  پاـچ  هرامش 37045 ، تیاور  هحفص 432  متفه  دلج 

: هک

رتخد همطاف  دزن  ریبز  یلع و  دـنتفرگ ، یم  تعیب  رکبوبا  يارب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  دـعب  هک  ینغاـمز  اـنامه  »
هب ربخ  نیا  نوچ  سپ  .دـندومن  یم  یهاوخرظن  وا  زا  دـندرک و  یم  تروشم  همطاف  اـب  دـندوب و  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ

، ام دزن  سکچیه  مسق  ادخب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ رتخد  يا  تفگ : .دش و  هناور  همطاف  هناخ  يوسب  دیـسر  رمع  شوگ 
تبحم نیا  مسق ! ادخب  نکلو  تسین ، وت  زا  رت  ینتشاد  تسود  ام  دزن  سکچیه  تردپ  زا  دعب  و  تسین ، تردپ  زا  رت  ینتشاد  تسود 

.دننازوسب اهنآ  رب  ار  هناخ  مهدب  روتسد  يا  هدرک  عمج  دوخ  دزن  هک  ار  يدارفا  نیا  هک  دوش  یمن  نآ  زا  عنام 

رگا هک  دروـخ  مسق  اـنامه  تفگ و  هچ  نم  هب  رمع  هک  دـیناد  یم  تفگ : هدـمآ و  ریبز  یلع و  دزن  همطاـف  تفر ، رمع  هک  نوـچ  سپ 
«. درک دهاوخ  ار  راک  نیا  مسق ! ادخب  و  دنازوس ، یم  امش  رب  ار  هناخ  دیورن  نوریب 
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3 هرامش كردم 

هبیتق نبا 

همامإلا و  » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ،] لاس 276  هتـشذگ  رد  ( ] هَبیَُتق نبا  هب  فورعم   ) يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادبع  دـمحموبا 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  هعیب  تناک  فیک  : ] ناونع تحت  دّلجم ، کی  رد  دـلج   2 رصم ، پاچ  موس ، پاچ  ، 12 هحفص لوا  دلج  هسایّسلا »

هک هدرک  تیاور  يراـصنا  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  دنـس  رکذ  اـب  درک » تعیب  هنوـگچ   (1) ههجو هللا  مّرک  یلع  [ » هـــهجو هللا  مرک 
: تفگ

سپ درک (2) . لاؤس  دندوب  هدش  عمج  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هدرک و  یچیپرـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  يا  هدـع  زا  رکبوبا  يزور  انامه  »
نیا رد  دندومن ، يراددوخ  هناخ  زا  ِندش  جراخ  زا  اهنآ  سپ  داتـسرف  دندوب _  هدش  هعمج  یلع  هناخ  رد  هک  اهنآ _  لابند  هب  ار  رمع 

: تفگ هناخ  لها  هب  باطخ  و  دینک » رضاح  مزیه  : » هک داد  روتسد  رمع  ماگنه 

« مشک یم  شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  ّالاو  دیوش  جراخ  دیاب  تسوا ! تسد  رد  رمع  ناج  هک  سک  نآ  هب  مسق  »

!« دشاب هناخ  رد  همطاف  هچ  رگا  تفگ : رمع  تسا !؟ هناخ  نیا  رد  همطاف  یناد  یم  ایآ  ضفحابا ! يا  تفگ : رمع  هب  یصخش 
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هب هک  تسا  یـسک  لّوا  ترـضحنآ  نوچ  .دـنرب  یم  راکب  مالّـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هب  مارتحا  يارب  نایّنـس  هک  تسا  یتراـبع  - 1
.تسا هدروآ  نامیا  (ص ) مالسا ربمایپ 

.تفرگ ار  اهنآ  غارس  ینعی  - 2
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4 هرامش كردم 

همطاف هناخ  برد  تشپ  شباحـصا ] رمع و   ] هکنآ ات  دـیوگ ...« : یم  دنـس  رکذ  اب  باـتک  ناـمه  هحفـص 13  رد  هبیتق » نبا   » نینچمه
قّرفتم دـندرک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دندینـش ، ار  همطاف  هیرگ  داـیرف و  يادـص  مدرم  نوچ  سپ  دـندرک  باـبلا  ّقد  دـندش و  عمج 

.دندنام اجنامه  شباحصا  رمع و  نکل  .دندش 

! نک تعیب  دنتفگ : وا  هب  سپ  دندناشک  رکبوبا  فرطب  ار  وا  هدومن و  جراخ  هناخ  زا  روز  اب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع سپ 

؟ دینک یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : مالّسلا ) هیلع   ) یلع

.»!؟ دز میهاوخ  ار  تندرگ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  ینکن  تعیب  رگا  دنتفگ :
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5 هرامش كردم 

هبیتق نبا 

[ لوـقلا نم  اـهیف  يرجاـم  هفیقّـسلا و  رکذ   ] ناوـنع تحت   18 هحفص  1 دلج هسایّـسلا » هماـمالا و   » دوـخ باـتک  رد  هبیتـق  نبا  نینچمه 
: هک دنک  یم  تیاور  يراصنا  نمحرلادبع  نب  هللادبع  زا  دنس  رکذ  اب  نآ » رد  اهراتفگ  هفیقس و  زا  یشرازگ  »

: تفگ درم  هک  یضرم  نامه  رد  هدش و  ضیرم  هک  درک  تموکح  هام  دنچ  لاس و  ود  رکبابا  سپس  »... 

يا و  مداد ، ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأـت  اـیند  زیچ  چـیه  رب  مسق  ادـخب  ...تسا  هدرک  هبلغ  نم  رب  دـیدش  درد  اـنامه 
لاحب ار  یلع  هناخ  شاک  يا  مدوب ؛ هدادـن  ماجنا  شاـک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  زیچ  هس  نآ  اـما  ...مدوب  هدادـن  ماـجنا  ار  هس  نآ  شاـک 

«. ...دندرک یم  گنج  نالعا  نم  اب  هچ  رگا  متشاذگ  یم  او  دوخ 
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6 هرامش كردم 

یبوقعی

تحت توریب ، پاچ  ، 123 هحفـص مود  دلج  دوخ  خیرات  باتک  رد  يرجه ] لاس 284  هتشذگ  رد   ] تنس لها  روهـشم  خرّوم  یبوقعی 
: دیوگ یم  رکبوبا » اب  تعیب  هدعاس و  ینب  هفیقس  زا  یشرازگ  [ » رکب یبأ  هعیب  هدعاس و  ینب  هفیقس  ربخ   ] ناونع

، تفگ اهنآ  هب  باوج  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع .دننک  تعیب  وا  اب  هک  ات  دندش  عمج  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دزن  يا  هدع  »...
رگم دوبن  رضاح  یسک  دیـسر  ادرف  حبـص  هک  نوچ  سپ  .دیوش  هدامآ  دیا _  هدیـشارت  ار  ناتیاهرـس  هک  یلاح  رد  تعیب _  يارب  ادرف 

ربمایپ رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع زا  تیامح  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  يا  هدع  عامتجا  ربخ  نوچ  .رفن  هس 
هیلع  ) یلع دندرب  موجه  همطاف  هناخ  هب  و  دندش ، همطاف  هناخ  هناور  يا  هدع  اب  دیـسر ، رمع  رکبوبا و  هب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

ار نآ  و  هتفرگ ! یلع  زا  ار  ریـشمش  رمع  درک ، دروخرب  رمع  اب  سپ  دوب ، حلـسم  ریـشمش  هب  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  هناخ  زا  مالّـسلا )
...دندش هناخ  دراو  ماگنه  نیا  رد  و  تسکش ،
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7 هرامش كردم 

یبوقعی

یم رکبوبا » یتـموکح  نارود  [ » رکب یبا  ماـّیأ   ] ناوـنع تحت  توریب  پاـچ   137 هحفـص مود  دلج  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  نینچمه 
: دیوگ

هفیلخ يا  دیـسرپ : وا  زا  هتفر و  وا  تداـیع  هب  فوـع » نب  نمحرلادـبع   » درم هک  یـضرم  ناـمه  رد  دـش ، ضیرم  رکبوـبا  هک  یناـمز  »
؟ تسا هنوگچ  تلاح   1 ربمایپ

هـس نآ  اما  ...مدوب  هدادن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأت  زیچ  چـیه  نم  رب  انامه  تفگ : رکبوبا 
: مدوب هدادن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  زیچ 

...مدوب هتخادنین  ندرگ  هب  ار  تفالخ  هدّالق  شاک  يا 

.دندرک یم  گنج  نالعا  نم  اب  هچ  رگا  .مدوب  هدادن  رارق  هدع  نآ  موجه  دروم  هدرکن و  شیتفت  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا 
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8 هرامش كردم 

يرذالب

لوا دلج  رصم  پاچ  فارـشألا » باسنا   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 279  هتـشذگ  رد  « ] يرذالب  » هب فورعم  ییحی » نبدمحا  »
: دیوگ یم  هرامش 1184  ثیدح  هفیقس » زا  یشرازگ  « » هفیقّسلا رما   » ناونع تحت   586 هحفص

: تفگ هک  نوع  نبا  زا  وا  و  یمیت ، نامیلس  زا  وا  و  براحم ، نب  هملس  زا  هک  ینئادم ،»  » هدرک تیاور  »

.درکن تعیب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع سپ  داتسرف ، يو  لابند  هب  مالّسلا ،) هیلع   ) یلع زا  نتفرگ  تعیب  يارب  رکبوبا  »

هدـش و هجاوم  وا  اب  برد  تشپ  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دـش  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هناور  شتآ  يا  هلعـش  اب  رمع  ماگنه  نیا  رد 
!؟ منیب یم  ما  هناخ  ندز  شتآ  لاح  رد  ار  وت  ایآ  باطخ ! رسپ  يا  تفگ :

!« دوب مکحم  دوب  هدروآ  هک  ینید  رب  نتردپ  هکنانچ  متسه  مکحم  ّرصم و  رمع  نیا  هب  نانچنآ  و  يرآ ! تفگ : رمع 

58 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
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9 هرامش كردم 

يرذالب

هک مـثیه » نـبرکب   » نـم يارب  درک  تـیاور  : » دـیوگ یم  هرامـش 1188  ثیدح  هحفـص 587 ، باتک ، ناـمه  رد  يرذـالب »  » نینچمه
: تفگ هک  سابع » نبا   » زا مه  وا  و  حلاص » یبأ   » زا مه  وا  و  یبلک »  » زا مه  وا  و  رمعم »  » زا هدرک  لقن  وا  يارب  قازرلادبع » »

یلع يوسب  ار  رمع  رکبوبا ، دوب ، هدرک  يریگ  هرانک  هناـخ  رد  دومن و  يراددوخ  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یناـمز  »
«! نک رضاح  نم  دزن  تروص  نیرتدب  اب  ار  یلع  : » داد روتسد  يو  هب  داتسرف و  مالّسلا ) هیلع  )

(1) شودب رمع ! يا  : » تفگ مالّسلا ) هیلع   ) یلع .دش  لدب  ّدر و  ینانخس  ود  نآ  نیب  دمآ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  رمع  هک  نوچ  سپ 
هکنآ زج  تسین  يزیچ  هدرک  صیرح  رکبوبا  تموکح  تراما و  رب  نینچ  ار  وت  زورما  هچنآ  مسق ! ادخب  تسوت ، لام  نآ  زا  یمین  هک 

«. دراپسب وت  هب  ار  تموکح  ادرف 

59 ص :

ریـش و زا  هدـش و  راوس  نآ  رب  قحان  هب  اهنآ  هک  هدومن  هیبشت  يرتش  هب  ار  تفالخ  (ع ) ترـضح اجنیا  رد  ندیـشود _  زا  رما  لـعف  - 1
«. هّیقشقش  » مّوس هبطخ  هغالبلا _  جهن  هب : دینک  عوجر  .دنرب  یم  هرهب  نآ  يایازم  رگید 
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10 هرامش كردم 

يربط

توریب پاچ  هحفص 443  مود  دلج  كولملا » ممألا و  خیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 310  هتشذگ   ] يربط ریرج  نبدمحم 
: دیوگ یم  يرجه ) لاس 11  ثداوح  )

: تفگ وا  هک  بیلک »  » رسپ دایز »  » وا و  هریغم »  » زا ریرج »  » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : و  دیمح » نبا  ، » ام يارب  درک  تیاور  »

هدمآ و اجنآ  هب  باطخلا  نبرمع  دندوب ، هدش  عمج  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  رد  نیرجاهم  زا  يا  هدع  و  ریبز »  » و هحلط »  » هک ینامز  »
: تفگ

«. منازوس یم  امش  رب  ار  هناخ  ّالاو  دیوش  جراخ  تعیب  يارب  مسق ! ادخب  »

وا هب  سپ  داتفا ، شتـسد  زا  ریـشمش  دیچیپ و  شیاپ  رد  ياپ  سپ  دـش ، رو  هلمح  اهنآ  هب  دوخ  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  ماگنه  نیا  رد 
«. دندومن ریگتسد  ار  وا  هدش و  رو  هلمح 

60 ص :
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11 هرامش كردم 

يربط

: دیوگ یم  توریب  پاچ   443 هحفص مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  نینچمه 

ام يارب  درک  تیاور  تفگ : وا  هک  هناوـعوبأ »  » اـم يارب  درک  تیذاور  تفگ : وا  هک  ریرـض » ییحی  نباـیرکز  ، » اـم يارب  درک  تیاور  »
: تفگ وا  هک  يریمح » هنمحرلادبع  نبدیمح   » زا وا  و  يدوالا » هللادبع  نبدواد  »

هدزرـس و تعیب  نیا  زا  ریبز »  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » نکل دـندش ، راوتـسا  دوخ  تعیب  رب  دـندرک و  تعیب  رکبوبا  اـب  مدرم  سپ  ».... 
: تفگ یم  دوب  هدیشک  ار  شریشمش  هک  یلاح  رد  ریبز » »

، دیسر رمع »  » و رکبوبا »  » هب ربخ  نیا  هک  یعقوم  سپ ، .دوش  تعیب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع اب  هکنیا  ات  درک  میهاوخن  فالغ  ار  ریشمش  نیا 
«. دینزب گنس  هب  ار  نآ  دیریگب و  شتسد  زا  ار  ریبز  ریشمش  : » تفگ رمع » »

هب تفگ : هدرک و  رضاح  رکبوبا »  » دزن روز  اب  ار  ریبز «»  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » هدرک و تکرح  اهنآ  فرط  هب  رمع »  » ماگنه نیا  رد 
«. دیئامن تعیب  روز  هب  هکنآ  هچ  دشاب و  امش  تیاضر  اب  هکنآ  هچ  دینک  تعیب  دیاب  تروص  ره 

61 ص :
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12 هرامش كردم 

يربط

: دیوگ یم  هحفص 446  مود  دلج  دوخ  خیرات  رد  يربط  نینچمه 

« دشار نبدابع   » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : وا  هک  دابع » نبدابع   » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : هک  ملسم » نب  یلع   » میارب درک  تیاور 
: تفگ هک  سابع » نبا   » زا وا  و  هبتع » نب  هللادیبع   » زا وا  و  يرهز »  » ام يارب  درک  تیاور  تفگ : وا  هک 

« یلع ، » هک دوب  نآ  داد ، خر  مّلس  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یّلص  ربمایپ  تلحر  نامز  هک  یثداوح  زا  تفگ : باطخلا ! نبرمع  نینمؤملاریما  »
«. ...دندوب هدش  عمج  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  هدرک و  یچیپرس  ام  اب  تعیب  زا  مود  نآ  اب  يا  هدع  و  ریبز »  » و مالّسلا ) هیلع  )

62 ص :
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13 هرامش كردم 

يربط

لاـس 13 ثداوح  رد  كولملا » ممـالا و  خـیرات   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] هتـشذگ 310  رد  « ] يربط ریرج  نبدـمحم   » نینچمه
زا یـشرازگ  [ » تاقدّـصلا یلع  هلاّمع  هباّتک و  هتاضق و  ءامـسا  رکذ   ] ناونع تحت  توریب ، پاچ  هحفـص 619 ، مود  دلج  رد  يرجه ،

: تفگ هک  یلعالادبع » نبا  سنوی   » ام يارب  درک  تیاور  دیوگ : یم  رکبوبا » نامز  رد  یتایلام  ياسؤر  نارادباسح و  تاضق و  یماسا 
ام يارب  درک  تیاور  تفگ  هک  دعـس » نب  ثیل   » اـم يارب  درک  تیاور  تفگ : هک  ریکب » نب  هللادـبع  نـب  ییحی   » اـم يارب  درک  تـیاور 

: تفگ هک  فوع ) نب  نمحرلادبع  « ) شردپ  » زا وا  و  فوع » نبا  نمحرلادبع  نبرمع   » زا وا  و  ناسیک » نب  حلاص   » زا وا  و  ناولع » »

یمن فسأت  اـیند  زیچ  چـیه  رب  اـنامه  تفگ : رکبوبا  ...متفر  وا  تاـقالم  هب  درم _  هک  یـضرم  رد  دـش _  ضیرم  رکبوبا  هک  یناـمز  »
هـس مدوب و  هداد  ماجنا  شاک  يا  مدرک و  كرت  هک  راک  هس  و  مداد ، یمن  ماجنا  شاـک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  راـک  هس  رب  رگم  مروخ 
يا مدوب : هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  يزیچ  هس  نآ  اـما  .مدوب  هدرک  لاوس  اـهنآ  دروم  رد  ربماـیپ  زا  شاـک  يا  هک  زیچ 

«. ....دندومن یم  گنج  نالعا  نم  هیلع  رب  هچ  رگا  مدوب  هدرکن  یمارتحا  یب  همطاف  هناخ  هب  شاک 

63 ص :
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14 هرامش كردم 

يدوعسم

دلج رصم  پاچ  بهذلا » جورم   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 346  هتشذگ  رد  « ] يدوعسم یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلاوبأ ، »
یتـموکح و شور  هریـس و  زا  ییاـه  هشوگ  رکبوبا و  بسن  [ » هریـس هراـبخا و  نم  عمل  هبـسن و  رکذ   ] ناوـنع تحت  ، 194 هحفص مود 

: دیوگ یم  رکبوبا » یضیرم  [ » رکب یبأ  ضرم   ] تمسق رد  يو » نامز  ثداوح 

«: تفگ دیسر  راضتحا  تلاح  هب  نوچ  دش ، ضیرم  دورب  ایند  زا  هکنآ  زا  لبق  زور  هدزناپ  رکبوبا  »...

شاک يا  مداد و  ماـجنا  هک  راـک  هس  نآ  اـما  ....مدوب  هدادـن  ماـجنا  شاـک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  تسین  نم  رب  یکاـب 
«. ...تفگ يدایز  نانخس  باب  نیا  رد  و  مدوب ، هدادن  رارق  شیتفت  دروم  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  .مدوب  هدادن  ماجنا 

64 ص :
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15 هرامش كردم 

يدوعسم

یم هفیقـس » نایرج  « » هفیقّـسلا هیاـکح   » ناونع تحت  هحفـص 142  هّیـصولا » تابثا   » ماـنب دوخ  رگید  باـتک  رد  يدوعـسم »  » نینچمه
: دیوگ

نینمؤملاریما دزن  هنع  هللا  یـضر  سابع » ، » دومرف تلحر  ایند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هک  ینامز  هدـش  تیاور  سپ  »....
شنایعیش ناوریپ و  زا  يا  هدع  اب  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما سپ  ....منک  تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتـسد  تفگ : تفر و  مالّـسلا ) هیلع  )

رو هلمح  شا  هناخ  هب  يا  هدع  ماگنه  نیا  رد  دوب ، هداد  يروتسد  نینچ  يو  هب  ربمایپ  نوچ  دندز  یفنم )  ) هزرابم هب  تسد  شلزنم  رد 
همطاف  ] نانز هدیس  اهنآ  دندرک ، جراخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  وا  دندیشک و  شتآ  هب  ار  شا  هناخ  برد  دندروآ و  موجه  اجنآ  هب  هدش و 

.درک طقس  ار  نسحم  هک  يدح  هب  دنداد  یتخس  راشف  برد  تشپ  ار  مالَّسلااهیلَع ]) )

هب سپ  درک ، مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  تفگ : هدرک و  تعنامم  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نکل  دنریگب  تعیب  يو  زا  دنتـساوخ  یم  اهنآ 
رد .دیا  هتـشک  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  انامه  سپ  دیتشک  ارم  رگا  تفگ : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع .میـشک  یم  ار  وت  دنتفگ : يو 
ات هدیـشک ، رکبوبا  فرطب  دوب  تخـس  اهنآ  رب  شندرک  زاب  دوب و  هدرک  تشم  هک  یلاح  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  ماگنه  نیا 

«. دوب هتسب  تشم و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تسد  هک  یلاح  رد  .دندیشک  مالّسلا ) هیلع  « ) یلع  » تسد هب  ار  رکبوبا  تسد  هرخالاب  هکتیا 

65 ص :
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16 هرامش كردم 

ّهبردبع نبا 

باـتک  ] ناونع تحت  دـیرفلادقع »  » ماـن هب  دوـخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 328  هتـشذگ  رد  « ] یـسلدنآ ّهبر  دبع  نبدـمحم  نبدـمحا  »
رد ناشیا » نامز  ثداوح  ناشیا و  خـیرات  ءافلخ و  دروم  رد  مود  همان  توقاـی  [ » مهماـّیأ مهخیراوت و  ءاـفلخلا و  یف  هیناـثلا  هدجـسعلا 
لاس توریب  پاچ  رد  دندرک _  فلخت  رکبوبأ  تعیب  زا  هک  یناسک  هدعاس _ » ینب  هفیقـس   » تمـسق رکب » یبأ  تفالخ  مایا   » تمـسق

: دیوگ یم  هحفص 64  موس  دلج  يرجه  لاس 1353  رصم  پاچ  رد  هحفص 13 و 14 و  مجنپ  دلج  يرجه   1404

هیلع « ) یلع  » اما دـندوب ، هدابع » نبدعـس   » و ریبز »  » و سابع »  » )و مالّـسلا هیلع  « ) یلع  » دـندرک فلخت  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  هک  یناـسک  »
زا ار  اهنآ  ات  داتسرف  اهنآ  يوسب  ار  رمع » «، » رکبوبا  » هکنآ ات  دندوب  هتسشن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  ریبز »  » و سابع »  » و مالّـسلا )

سپ دزادرپب » گنج  هب  اهنآ  اب  دـندرک  يراددوخ  هناخ  زا  ندـش  جراخ  زا  رگا  : » داد روتـسد  رمع »  » هب رکبوبا » ، » دزاس جراـخ  هناـخ 
( مالَّسلااهیلَع « ) همطاف  » اب رمع »  » ماـگنه نیا  رد  دـشکب ، شتآ  هب  ار  اـجنآ  اـت  هدـش  همطاـف  هناـخ  هناور  شتآ  زا  ییا  هلعـش  اـب  رمع » »
! يرآ تفگ : رمع » « !؟ يا هدمآ  ام  هناخ  ندیشک  شتآ  يارب  ایآ  باطخ ! رسپ  يا  تفگ : يو  هب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هدرک ، دروخرب 

«. ....دندرک نینچ  تما  هچنانچ  دینک  تعیب  رکبوبا »  » اب هکنآ  رگم 
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17 هرامش كردم 

یناربط

مانب دوخ  فورعم  باـتک  رد  يرجه ] لاس 360  هتـشذگ  رد   ] یناربط یماش  یمَُخل  ریطم  نب  بویا  نبدـمحا  نب  نامیلـس  مساـقلاوبا ،
: دیوگ یم   43 هرامش ثیدح   62 هحفص لوا  دلج  یبرعلا _  ثارتلا  ءایحا  مود  پاچ  ریبکلا » مجعملا  »

زا یّلجب » دواد  نب  ناولع   » هک تسا ، هدرک  تیاور  وا  يارب  ریفع » نبدیعس   » هک درک  تیاور  ام  يارب  يرـصم » حرف  نب  حور  عابنُزوبا  »
: تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  وا  و  فوع » نب  نمحرلادبع  نبدیمح   » زا وا  و  ناسیک » نب  حلاص  »

يایوج وا  زا  مدرک و  مالس  وا  هب  متفر ، وا  تدایع  هب  درم  نآ  رد  هک  یضرم  نامه  دوب ، ضیرم  هفاحق » یبأ  رـسپ  رکبوبا   » هک ینامز  »
...تسا بوخ  تلاح  هللادمحلا  متفگ : نم  تسشن ، یتخس  اب  يو  .مدش  لاح 

هـس مدوب و  هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  راک  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأت  ایند  زا  يزیچ  رب  نم  انامه  تفگ ... : رکبوبا 
.مدوب هدیسرپ  ادخ  لوسر  زا  شاک  يا  هک  زیچ  هس  و  مدوب ، هداد  ماجنا  شاک  يا  مدادن و  ماجنا  هک  راک 

مدوب و هدـشن  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  شاک  يا  سپ  مدوب : هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  راـک  هس  نآ  اـما 
«. دش یم  هتسب  گنج  نامیپ  نم  هیلع  رب  هچ  رگا  مدرک  یم  كرت  ار  اجنآ 
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18 هرامش كردم 

ربلادبع نبا 

هفرعم یف  باـعیتسالا   » ماــنب دوـخ  باــتک  رد  يرجه ] لاـس 463  هتـشذگ  رد   ] ربلادـبع نبدـمحم  نب  هللادـبع  نـب  فـسوی  رمعوـبا ،
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  ملسأ  زا  دنس  رکذ  زاب   975 هحفص موس  دلج  هرهاق  رد  هضهّنلاراد  پاچ  باحصالا »

همطاف اب  هدش و  دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  دـنتفرگ ، یم  تعیب  رکبوبا  يارب  هک  ینامز  رد  ریبز  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع انامه  »
.دندوب هتخادرپ  یهاوخرظن  تروشم و  هب  رما  نیا  دروم  رد 

زا سکچیه  ربمایپ ! رتخد  يا  : » تفگ دـیناسر و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناـخ  هب  ار  دوخ  رمع  دیـسر ، رمع  شوگب  ربخ  نیا  هک  یناـمز 
نیا هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نکلو  تسین  ام  دزن  وت  زا  رتبوبحم  سکچیه  وا  زا  دـعب  دوبن و  تردـپ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  ام  دزن  مدرم 
دارفا نبا  دزن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفر  رمع  یتقو  درک » میهاوخ  نانچ  نینچ و  هنیآ  ره  دشاب  نینچ  رگا  دنا  هدـش  عمج  وت  دزن  دارفا 
هچنآ رب  هک  مسق  ادـخ  هب  درک و  مهاوخ  نانچ  نینچ و  دـینکن  تعیب  رگا  هک  دروخ  مسق  دـمآ و  نم  دزن  رمع  اـنامه  تفگ : هدـمآ و 

«. تسا راوتسا  رادیاپ و  هدروخ  مسق 
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19 هرامش كردم 

یناتسرهش

لـلملا و  » دوـخ فورعم  باـتک  رد  يرجه ] لاس 548  هتـشذگ  رد   ] یناتـسرهش دمحا  رکب ، یبأ  نب  میرکلادـبع  نبدـمحم  حـتفلاوبا 
: دیوگ یم   57 هحفص لوا  دلج  ، 1402 پاچ : لاس  هفرعملاراد  توریب  پاچ  لّحنلا »

: تفگ یم  هک  دوب  نآ  ماظن (1)  دئاقع  هلمج  زا 

هناخ رد  یـسک  هک  یلاح  رد  دیـشکب » شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  : » دز یم  دایرف  هدـش و  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  رمع 
(. مالسلا مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  رگم  دوبن 
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.تفر ایند  زا  يرجه ]  231  ] لاس رد  يو  دوب  دوخ  نامز  رد  هلزتعم  بهذم  ياسؤر  زا  یلزتعم  یناه  نبرایس  نب  میهاربا  ماظن  - 1
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20 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

لاس هتـشذگ  رد  « ] یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا   » هب فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیدلاّزع  دیدحلا  یبأ  نب  دـمحم  نب  هللا  هبه  نب  دـیمحلادبع 
: دیوگ یم  هحفص 21  مود  دلج  هفیقس » نایرج  « » هفیقّسلا ثیدح  : » ناونع تحت  يرجه ]  655

تنس لها  نیثّدحم  زا  یهجوت  لباق  عمج  هکنآ  هب  هجوت  اب  دیوگ ، یم  هعیـش  هک  هچنآ  تسا ، فلتخم  هفیقـس  هصق  دروم  رد  تایاور 
: هک تسا  نآ  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  رتشیب 

.دندرک جراخ  هناخ  زا  روز  هب  ار  ترضح  هکنآ  ات  درک  يراددوخ  رکب ) یبا  اب   ) تعیب زا  مالّسلا ») هیلع   ) یلع انامه  »

مهاوخن تعیب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع زج  سکچیه  اب  تفگ : یم  درک و  يراددوخ  رکب ) یبا  اب   ) تعیب زا  زین  ماوع » نبریبز   » نینچمه و 
.درک

.دندومن یچیپرس  تعیب  زا  مشاه  ینب  عمج  ....و  برح » نب  نایفسوبأ   » نینچمه و 

: دنا هتفگ  نیثدحم 

: تفگ شنانخـس  هلمج  رد  رمع  دندمآ  راصنا  ریغ  و  راصنا »  » زا يا  هدع  رمع و  یتقو  هک  نوچ  دوب  هدیـشک  زین  ار  شریـشمش  ریبز » »
«. دینزب گنس  هب  دیریگب و  ار  صخش  نیا  ریشمش 
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21 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبأ  نبا  سپس 

یلع  ) ار اهنآ  مامت  سپـس  .تسکـش  هکنآ  ات  دز  گنـس  هب  ار  نآ  تفرگ و  ریبز  تسد  زا  ار  ریـشمش  شدوخ  رمع  هک : هدش  هتفگ  «و 
هب مالّـسلا ) هیلع   ) یلع رگم  دـندرک  تعیب  رکبوبا  اـب  اـهنآ  ماـمت  هکنیا  اـت  دـیناشک  رکبوبا  فرطب  مشاـه ) ینب  ریبز و  مالّـسلا ) هیلع  )

.ییاهنت

هناخ هب  نکل  داد ) رارق  شیوخ  هاگهانپ  ار  اجنآ  و   ) درب هاـنپ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـگنه  نیا  رد  سپ 
همطاف عقوم  نیا  رد  .دنتخاس  جراخ  هناخ  زا  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تروص  نیرتدب  روز و  اب  دندش و  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

لاح هب  يررـض  ییاهنت  هب  ( مالّـسلا هیلع   ) یلع : ] دنتفگ هدـش و  قرفتم  ناگدـنروآ  موجه  سپ  دوب ؛ هداتـسیا  هناخ  برد  مالـس  اهیلع 
: هک تسا  هدش  هتفگ  هتبلا  درادن .» اهنآ 

«. دندرب رکبوبا  دزن  هدرک و  جراخ  هناخ  زا  رگید  دارفا  نآ  اب  روز  هب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نانآ  »

«. تسا هدرک  لقن  دایز  يربط  ریرج  نبدمحم   » تایاور هنوگ  نیا  زا 
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22 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   22 هحفص مود  دلج  هغالبلا  جهن  رد  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  نینچمه 

: هک تسا  نآ  دنا  هتفگ  اهنآ  ناگرزب  نیثدحم و  رثکا  هچنآ  اما 

همطاـف هـکنآ  اـت  درکن  تـعیب  تسـشن و  هناـخ  رد  درک و  يراددوـخ  هاـم  شـش  اـت  رکبوـبا  اـب  تـعیب  زا  مالّـسلا ) هـیلع   ) یلع اـنامه 
....تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع ) )

23 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   23 هحفص دوخ  حرش  مود  دلج  رد  دیدحلا  یبأ  نبا 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  زا  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبدمحم  رفعجوبا 

ُهللا یَلَص   ) ربمایپ یتقو  هک  تسا  نآ  تسام  دزن  هک  يرابخا  زا  ...تفگ  هتفر  ربنم  رب  يزور  دیسر  تموکح  هب  رمع  هک  ینامز  رد  .... 
يا هدـع  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناـخ  رد  هدرک و  فلخت  اـم  اـب  تعیب  زا  ریبز  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفر  اـیند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 

....دندوب هدش  عمج 
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24 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   45 هحفص مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا   » نینچمه

: هک هدرک  تیاور  زیزعلادبع » نبدمحا  »

رد هک  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دزن  هدرک و  یچیپرـس  تعیب  زا  يا  هدـع  اب  دادـقم »  » و ریبز »  » دـنتفرگ یم  تعیب  رکبوبا »  » يارب هک  ینامز 
.دندوب هتخادرپ  تروشم  روش و  هب  مه  اب  هتفر و  دوب ، مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ 

ادـخب : » تفگ درک و  دروخرب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اـب  ماـگنه  نیا  رد  دـش ، هناور  ناـنآ  يوسب  دـش ) علطم  هیـضق  نیا  زا  هک  « ) رمع »
«. دنشکب شتآ  هب  اهنآ  رب  ار  هناخ  مهدب  روتـسد  يا  هدرک  عمج  دوخ  دزن  ار  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  وت  تیـصخش  مسق !

قرفتم رگا  دروخ  مسق  هدمآ و  نم  دزن  رمع »  » هک دـیتسناد  تفگ : هدـمآ و  اهنآ  دزن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تشگرب  رمع »  » نوچ سپ 
.تسا رادیاپ  تباث و  هدروخ  مسق  هچنآ  رب  مسق ! ادخب  دشکب و  شتآ  هب  امش  رب  ار  هناخ  دیوشن 
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25 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دوخ  حرش  هحفص 46 و 47  مود  دلج  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »

 _ دـش ضیرم  رکبوبا  هک  ینامز  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  فوع » نب  نمحرلادـبع   » زا دوخ  لماک »  » باـتک رد  دربم »  » و دـمحا »  » و
....تسـشن و رتسب  رد  رکبوبا  .مدـش  وا  لاح  يایوج  هدرک و  مالـس  وا  هب  متفر ، وا  دزن  تداـیع  تهج  درم  نآ  رد  هک  یـضرم  ناـمه 

: تفگ

و مدوب ، هدادـن  ماجنا  ار  راک  هس  نآ  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  راک  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأت  زیچ  چـیه  رب  نم  هک  شاـب  هاـگآ 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  زا  شاک  يا  هک  زیچ  هس  مدوب و  هداد  ماجنا  ار  راک  هس  نآ  شاـک  يا  مدادـن و  ماـجنا  هک  راـک  هس 

.مدوب هدرک  لاؤس  اهنآ  دروم  رد  ملَسو )

: مدوب هدادن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماجنا  هک  راک  هس  نآ  اما 

گنج نامیپ  نم  هیلع  رب  اجنآ  رد  هچ  رگا  متـشاذگ  یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  اـجنآ  مدوب و  هدـشن  رو  هلمح  همطاـف  هناـخ  هب  شاـک  يا 
.دش یم  هتسب 
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26 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   50 هحفص هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  مود  دلج  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا   » نینچمه

: تفگ یم  زیزعلادبع » نبدمحا  رکبوبا  »

: هک هّبُش » نب  رمع  دیزوبا ،  » ام هب  داد  ربخ 

هدش كانبضغ  ریبز »  » و مالّسلا ) هیلع  « ) یلع  » نینچمه دندش  كانبـضغ  تخـس  رکبوبا  اب  مدرم  تعیب  دروم  رد  نیرجاهم  زا  يا  هدع 
علطم هیـضق  نیا  زا  هک  « ) رمع  » .دـندز یفنم  هزرابم  هب  تسد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  لخاد  دـندوب  حلـسم  ود  ره  هک  یلاـح  رد  و 

هناخ هناور  دندوب ، لهـشألادبع » ینب   » هلیبق زا  ود  ره  هک  شقو » نب  همالـس  نب  هملـس   » و ریـضح » نبدیـسأ  : ) هلمج زا  يا  هدع  اب  دش )
.دندش همطاف 

هتفرگ و ار  ریبز »  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » ریـشمش اهنآ  سپ  .داد  مسق  ادـخب  ار  اهنآ  دز و  دایرف  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ماگنه  نیا  رد 
.دیناشک یم  رکبوبأ ) فرطب   ) جراخ و هناخ  زا  ار  ریبز »  » و یلع » «، » رمع  » سپس دنتسکش  ار  اهنآ  ات  هدز  راوید  هب  ار  ود  ره 
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27 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

هدرک تیاور  نینچ  رگید  يدنـس  اب  يرهوج ) « ) رکبوبا : » دـیوگ یم   50 هحفـص مود  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »
: هک تسا 

«. دوب دندش  رو  هلمح  همطاف  هناخ  هب  رمع »  » هارمه هب  هک  یتعامج  اب  زین  سامش » سیق  نب  تباث  »

28 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   51 هحفص دوخ  حرش  مود  دلج  رد 

.تسکش ار  ریبز »  » ریشمش هک  دوب  هملسم » نبدمحم   » دوب و نیرجاهم  اب  هارمه  زین  هملسم » نبدمحم   » هک نینچمه  هدش  تیاور  و 
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29 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   56 هحفص مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »

: تفگ درک و  تیاور  نم  يارب  هیواعم » نبدمحا  : » تفگ هک  درک  تیاور  نم  يارب  هّبش » نبرمع  دیزوا ، : » تفگ يرهوج ) « ) رکبوبا »
: هک درک  تیاور  نم  يارب  نمحرلادبع » نب  هملس   » زا رمع » نبدمحم  : » تفگ درک و  تیاور  نم  يارب  لیمش » نبرصن  »

رد مشاه  ینب  زا  يا  هدـع  ریبز و  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تسـشن ؛ ملَـسو )) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) هللا لوسر   ) ربنم رب  رکبوبا  هک  ینامز 
: تفگ اهنآ  هب  هدرک و  تکرح  اهنآ  فرط  هب  رمع »  » ماگنه نیا  رد  دندوب ، مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ 

یم شتآ  هب  امـش  رب  ار  هناخ  هکنآ  ای  دـیوش  جراخ  هناخ  زا  ندرک  تعیب  يارب  هکنیا  ای  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  مسق  »
«. مشک

، هدرک هلمح  وا  فرطب  دیبل » نبدایز   » هلمج زا  راصنا  زا  يا  هدـع  هدـش ؛ جراخ  هناخ  زا  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز »  » ماگنه نیا  رد  سپ 
.دنکشب ات  دینزب  گنس  هب  ار  شریشمش  دیشک : دایرف  دوب  ربنم  يالاب  هک  رکبوبا  داتفا ، ریبز  تسد  زا  ریشمش 

: دیوگ یم  سامح » نب  ورمعوبا  »

« ....تسا ریبز »  » ریشمش هبرض  رثا  نیا  : » دنتفگ یم  و  مدید ، دروخ ، نآ  هب  هبرض  نآ  هک  ار  یگنس  نم  هنیآ  ره 
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30 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دیوگ یم   56 هحفص مود  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »

دندوب يدارفا  هلمج  زا  زین  دوسأ » نب  دادـقم   » و صاقو » یبأ  نبدعـس  : » هک هدـمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  تفگ : يرهوج ) « ) رکبوبا »
نیا رد  .دـننک  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » اب هک  دـندوب  هدـش  نامیپ  مه  اهنآ  دـندوب ، هدرک  عامتجا  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  هک 
یم دایرف  هک  یلاح  رد  دـش  جراخ  هناخ  زا  ریـشمش  اب  ریبز  هک  دـش ، رو  هلمح  اهنآ  هب  ناشیا  رب  هناخ  ندز  شتآ  تهج  رمع »  » ماگنه
نآ رب  مدرم  هک  يرما  رد  دیابن  هک  ارچ  تسین  ام  رب  یهانگ  دنتفگ : هدرک و  یهن  هلان  هیرگ و  زا  ار  وا  مدرم  درک ، یم  هیرگ  دیـشک و 

! دوش فالتخا  دنا  هدرک  عامتجا 
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31 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

دنک یم  تیاور  یبعـش  زا  ....يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب   57 هحفـص مود  دلج  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »
: هک

؟ تساجک ریبز  دیسرپ : رکبوبا 

( دنک یم  عافد  يو  زا  و   ) یلع دزن  ریشمش  اب  دنتفگ : وا  هب 

.دیروایب نم  دزن  ار  ودنآ  هتفر و  اهنآ  ناکم  هب  دیزیخرب و  دیلو ! نبدلاخ  يا  و  رمع !»  » يا تفگ : رکبوبا 

.داتسیا هناخ  برد  هناتسآ  رد  دیلو  نبدلاخ  هدش و  هناخ  لخاد  رمع  دندش ، هناور  یلع  هناخ  فرط  هب  ودنآ  سپ 
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32 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

میبأ زا  ...يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب   47 هحفـص شـش  دلج  هغالبلا  جهن  رد  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا   » نینچمه
: هک دنک  یم  تیاور  دوسألا 

« ریبز  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » نینچمه .دندش  كانبـضغ  دش  ماجنا  اهنآ  تروشم  نودب  هک  رکبوبأ  تعیب  رد  نیرجاهم  زا  يا  هدـع 
.دندیزگ ینکس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  حلسم  هدش و  كانبضغ 

 _ لهـشألادبع نیب  هلیبق  زا  همالـس » نب  هملـس   » و ریـضح » نبدیـسأ   » اهنآ نایم  رد  هک  شباحـصا  زا  يا  هدـع  اب  رمع »  » ماگنه نیا  رد 
سپ داد ، دنگوس  ادخب  ار  اهنآ  دیـشک و  دایرف  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دـندرک ، هلمح  مالَّسلااهیلَع ])  ) همطاف  ] هناخ هب  دـندش  یم  هدـید 

....دیناشک یم  روز  هب  ار  ود  نآ  رمع »  » ماگنه نیا  رد  تسکش ، ات  دندز  گنس  هب  هتفرگ و  ار  ریبز »  » و یلع »  » ياهریشمش اهنآ 
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33 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

یم تیاور  تباث » نب  باهش   » زا ....يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب  هحفص 48  مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »
: هک دنک 

.دوب سامش » نب  سیق   » دندش مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  دراو  هک  یناسک  هلمج  زا 

: هک هدرک  تیاور  میهاربا  نبدعس  تفگ : يرهوج  رکبوبا  نینچمه 

ار ریبز »  » ریـشمش هک  دوـب  یـسک  هملـسم » نبدـمحم   » دـندوب و رمع  اـب  زور  نیا  رد  هملـسم » نبدـمحم   » و فوـع » نب  نمحرلادـبع  »
.تسکش
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34 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: دنک یم  تیاور  یبعش  زا  ....يرهوج  رکبوبا  زا  دنس  رکذ  اب   48 هحفص مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا 

؟ تساجک دیلو » نبدلاخ  «! » رمع  » يا تفگ : رکبوبا 

.تسا هتسشن  اجنآ  رد  تفگ : رمع 

( مالّـسلا هیلع   ) یلع هناخ  فرط  هب  ودـنآ  سپ  .دـیروایب  نم  دزن  ار  ودـنآ  دـیورب و  ریبز »  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » دزن تفگ : رکبوبا 
.داتسیا برد  ینوریب  هناتسآ  رد  دیلو » نبدلاخ   » هدش و هناخ  لخاد  رمع »  » ماگنه نیا  رد  دندرک  تکرح 

؟ تسیچ يارب  ریشمش  نیا  تفگ : ریبز »  » هب رمع » »

: دیوگ یم  يوار  ما ، هدرک  ایهم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع اب  تعیب  يارب  ار  نیا  تفگ : ریبز » »

«.... نویمشاه مامت   » و دوسأ » نب  دادقم   » هلمج نآ  زا  دندوب ، مدرم  زا  يدایز  هدع  هناخ ، رد 

درم نیا  دـلاخ ! يا  تفگ : تخاس و  جراخ  هناخ  زا  روزب  ار  وا  درک و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  ار  وا  هتفرگ و  ار  ریبز »  » تسد رمع »  » سپس
عمج دوب  هداتـسرف  رمع  دـلاخ و  کمک  هب  ار  اهنآ  رکبوبا  هک  مدرم  زا  يداـیز  هدـع  هناـخ  نوریب  رد  هک  یلاـح  رد  .دریگب  مکحم  ار 

.دندوب هدش 

رمع درک  يراددوخ  ندش  دنلب  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نک ! تعیب  زیخرب و  تفگ : ( مالّسلا هیلع   ) یلع هب  دش و  هناخ  لخاد  رمع  سپس 
هتفرگ ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تسد 
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هناـخ جراـخ  هب  درک و  دـنلب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع روزب  سپ  درک ، يراددوـخ  ندـش  دـنلب  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع زیخرب ، تفگ : و 
دب رایسب  یتروص  اب  دندوب ) هدز  زابرس  تعیب  زا  و   ) دندوب ودنآ  اب  هک  یناسک  ار و  ودنآ  رمع  هتفرگ و  ار  ودنآ  دلاخ  سپس  دیناشک ،
رمع زا  ار  راتفر  نیا  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دوب ، مدرم  زا  رپ  هنیدـم  ياهنابایخ  دـندرک ، یم  هاـگن  هدـش و  عمج  مدرم  دـیناشک ، یم 

همطاف دـندوب ، هدـش  عمج  وا  فارطا  هیمـشاهریغ  هیمـشاه و  نانز  زا  يا  هّدـع  درک ، یم  هلولو  دیـشکرب و  كانزوس  ياـه  هلاـن  دـید 
: دیشک دایرف  هداتسیا و  برد  هناتسآ  رد  مالَّسلااهیلَع ) )

يادـخ ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  رمع  اب  مسق ! ادـخب  .دـیدرک  راتفر  هللا  لوسر  لها  اب  دـب  هچ  دـیدرک و  شومارف  دوز  هچ  رکبوبا ! يا 
! منک تاقالم  ار  دوخ 
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35 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

یم تیاور  هبش  نبرمع  زا  ...يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب   48 هحفص مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  نینچمه 
: هک دنک 

نآ هب  مسق  تفگ : درک و  تکرح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  يوسب  نیرجاهم  زا  یمک  هدع  راصنا و  زا  هجوت  لباق  يا  هدع  اب  رمع » »
نیا رد  مشک ! یم  شتآ  هب  امـش  رب  ار  هناخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیوش ، جراخ  هناخ  زا  تعیب  يارب  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  سک 

زا ریشمش  هدش ، زیوالگ  وا  اب  رگید  یصخش  هارمه  يراصنا » دیبل  نبدایز   » نکل هدش ، جراخ  هناخ  زا  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  ماگنه 
یلاح رد  هدرک و  جراخ  هناخ  زا  ار ) هناخ  لخاد  دارفا   ) رمع سپـس  تسکـش ، ات  دز  گنـس  هب  ار  ریبز  ریـشمش  رمع  داتفا ، ریبز  تسد 

.دننک تعیب  رکبوبا  اب  هکنآ  ات  دیناشک  یم  دب  یتروصب  ار  اهنآ  دوب  ناشندرگ  هب  نامسیر  هک 

: هک دنک  یم  لقن  لیمش » نبرضن   » زا يوار )  ) دیزوبا

رکبوبا سپس  دناوخ ، یم  هبطخ  هدز و  هیکت  ربنم  رب  رکبوبا  هک  یلاح  رد  دندرب  رکبوبا  دزن  داتفا  نیمز  هب  ریبز  تسد  زا  ریـشمش  نوچ 
.دینزب گنس  هب  ار  ریشمش  نیا  تفگ :

هبرـض ياج  نیا  دنتفگ  یم  مدرم  مدید ، دروخ  وا  هب  ریبز  ریـشمش  هک  ار  یگنـس  مدوخ  نم  قیقحت  هب  دـیوگ : یم  سامح » نبورمع  »
.تسا ریبز  ریشمش 
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36 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

دنک یم  تیاور  دعس  نب  ثیل  زا  ....يرهوج  رکبوبا  زا  دنـس  رکذ  اب   51 هحفص مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا  »
: هک

.دش یم  گنج  نالعا  نم  هیلع  رب  هچ  رگا  مدوب  هدشن  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  شاک  يا  تفگ : قیّدص ! رکبوبا 

37 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

: هک دنک  یم  تیاور   164 هحفص مهدفه  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبأ  نبا   » نینچمه

هب متـشادن و  راک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  اب  شاـک  يا  تفگ : درم ) وا  رد  هک  یـضرم   ) دـش ضیرم  رکبوبا  هک  یناـمز  قیقحت  هب  »
: دیوگ یم  همادا  رد  دیدحلا  یبأ  نبا  مدش .» یمن  رو  هلمح  اجنآ 

یعقوم نامه  درک _  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رب  هک  یمادـقا  زا  هدـش : تیاور  هک  هچنآ  ندوب  حیحـص  رب  تلالد  رکبوبا  هتفگ  نیا 
نیا رب  تلالد  نینچمه  .دـنک و  یم  دـندوب _  هدز ) یفنم  هزراـبم  هب  تسد   ) هناـخ رد  ود  نیا  ریغ  ریبز و  و  مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » هک

! دوخ هب  هن  هداد  دوخ  ریغ  هب  ار  قح  رکبوبا  هک  دراد  بلطم 
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38 هرامش كردم 

دیدحلا یبأ  نبا 

هماما یف  هعیـشلا  هب  نعط  اـم  رکذ   [ ناونع تحت   168 هحفـص مهدفه  دلج  هغالبلا  جهن  رب  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم » دـیدحلا  یبأ  نبا  »
یم هعیـش ، مود  ضارتعا  رد  اهنآ » زا  باوج  دـنک و  یم  ضارتعا  رکب  یبا  تماما  هب  هعیـش  هچنآ  نایب  رد  [ » اـهنع باوجلا  رکب و  یبأ 

: دیوگ

باتک رد   ) یـضترمدیس هچنآ  هک  تسا  نآ  نم  دزن  رهاظ  و  میدرک ، رکذ  ًالبق  ار  مالَّسلااهیلَع ،) « ) همطاف هناـخ  هب  هلمح   » ثیدـح اـما 
نیا زا  هک  تشاد  قح  مه  رکبوبا  و  نآ ، زا  یضعب  هکلب  دنیوگ  یم  اهنآ  هچ  ره  هن  نکل  دشاب  یم  حیحـص  دیوگ  یم  هعیـش  و  یفاش )
نید ندوب  مکحم  زا  یکاح  يو  ینامیشپ  تمادن و  نیا  نکل  .دشاب  تحاران  دوخ  هدرک  نیا  زا  دنک و  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  راک 

!! دشاب یم  ادخ  زا  يو  سرت  يو و 

!! يو نعاطم  رد  ات  دوزر  رامشب  يو  بقانم  وزج  تسا  رتهب  رکبوبا  ینامیشپ  نیا  سپ 
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39 هرامش كردم 

دیدحلا یبإ  نبا 

هب یهاگن  [ » هرابخأ نم  فرط  رکذ  ریبز و  نب  هللادبع   ] ناونع تحت   146 هحفص متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبإ  نبا  » 
: دیوگ یم  ریبز » نب  هللادبع  یگدنز 

: تسا هتفگ  روهشم ) خروم   ) يدوعسم

نکل تفرگ ، وا  لتق  هب  میمـصت  هدرک و  ینادنز  کیرات  رایـسب  ینادنز  رد  ار  هّیفنح  نب  دـمحم  نب  نسح  ریبز  نب  هللادـبع  سپـس  ... 
نبدـمحم  » شردـپ هک  انم _ »  » نیمزرـس هب  هکنآ  ات  دز  نابایب  هوک و  هب  هدرک و  رارف  هللادـبع  نادـنز  زا  هدز و  راکب  يا  هلیح  نسح » »

.دیسر دوب _  اجنآ  رد  هّیفنح »

ینادنز تشذگ  یم  تخـس  رایـسب  اجنآ  رد  زور  بش و  هک  ینادـنز  رد  ار  مشاه  ینب  مامت  یئوج ، ماقتنا  دـصق  هب  ریبز » نب  هللادـبع  »
هللادبعابا  » مانب ار  یـصخش  راتخم »  » یفرط زا  نکل  درک ، مزیه  زا  ولمم  ار  نادنز  هناهد  درک و  ار  اهنآ  ندنازوس  دصق  سپـس  هدرک و 

اجنآ زا  ار  مشاه  ینب  ماـمت  هدرک و  هلمح  نادـنز  نآ  هب  هکنآ  اـت  ...درک  هناور  ریبز  نب  هللادـبع  فرط  هب  رفن  رازه  راـهچ  اـب  یلَدُـج »
.داد تاجن 

: دیوگ یم  يدوعسم 

ندز شتآ  يارب  مزیه  يروآ  عمج  مشاه و  ینب  ندرک  نادنز  دروم  رد  يو  فرط  زا  ریبز » نب  هللادـبع   » ردارب ریبز » نب  هورع   » يزور
نایم رد  هکنآ  رطاخب  هللادبع  مردارب  تفگ : یم  درک و  یم  یهاوخ  رذع  اهنآ 
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داجیا اهنآ  نایم  رد  هملک ! تدحو  ات  دروآرد  تعاطا  تحت  ار  همه  هکنیا  دشاپن و  مه  زا  ناناملسم  عامتجا  دتفین و  هقرفت  ناناملـسم 
 _ دـندرک يراددوخ  رکبوبأ  اب  تعیب  زا  هک  ینامز  مشاه _  ینب  اب  باـطخلا » نبرمع   » هک روطناـمه  دز  يراـک  نینچ  هب  تسد  دوش 

.دشکب شتآ  هب  اهنآ  رب  ار  هناخ  ات  درک  رضاح  مزیه  داد و  ماجنا 
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40 هرامش كردم 

دیدحلا یبإ  نبا 

هباحّصلا رمأ  یف  ینیوجلا  یلاعملا  یبأ  مالک  داریا   ] ناونع تحت  هحفص 16 و 17  متسیب  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبإ  نبا 
: دیوگ یم  ینیوج  یلاعملا  یبأ  زا  لقن  هب  نآ » رب  در  هباحص و  روما  رد  ینیوج  یلاعملا  یبأ  تاضارتعا  لقن  [ » هیلع دّرلا  و 

: هک دوش  هتفگ  رگا 

هقرفت زا  يریگولج  رطاخب  و  مالـسا » ماظن  ظفح   » رطاخب دـش  هتـسکش  شتنایـص  دـش و  عقاو  موجه  دروم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ 
.دنتشاد یم  رب  تعاطا  زا  تسد  دنتشگ و  یم  رب  نید  زا  نامز  نآ  ناناملسم  هک  ارچ  ناناملسم  نایم 

: هک دوش  یم  هتفگ  باوج  رد 

هفیلخ هیلع  رب  هشیاع  هک  ارچ   ) دـش عقاو  کـته  دروم  هشیاـع » جدوه   » لـمح گـنج  رد  هک : اـجنآ  دـیهدب  ار  باوج  مـالک و  نیمه 
مه زا  نیملـسم  عامتجا  دوشن و  هراپ  تعاـطا  نامـسیر  هکنآ  اـت  تفرگ  رارق  هلمح  دروم  وا  جدوه  و  هدرک ) ماـیق  ناناملـسم  یمـسر 

....دورن رده  هب  ناناملسم  نوخ  دشاپن و 

هب هلمح  تسا  زیاج  کش  نودب  دوب ، هدشن  عقاو  زونه  هک  يرما  رطاخب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  هلمح  دشاب  زیاج  هک  یتقو  سپ 
.دوب هدش  عقاو  هک  يرما  رطاخ  هب  هشیاع  جدوه 
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تـسا منهج  شتآ  رد  يدبا  دورو  بجوم  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  مه  نآ  هریبک ، ناهانگ  زا  هشیاع  جدوه  زا  تمرح  کته  هنوگچ 
.دور یم  رامشب  نامیا  ناکرا  نیرتمهم  زا  يرازیب  نیا  تسج و  يرازیب  نآ  هدنهد  ماجنا  زا  دیاب  و  دشاب ، یم 

نامیا ناکرا  زا  ندز ، شتآ  هب  دیدهت  و  مزیه ، يروآ  عمج  شلزنم و  رد  هنایـشحو  دورو  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  هلمح  نکل 
هنتف شتآ  و  دیشخب ! تزع  ناناملسم  هب  راک  نیا  هلیسوب  دنوادخ  و  درکن ! مکحم  ار  نید  ياهنوتس  راک  نیا  هک  ارچ  دور ؛ یم  رامشب 

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف تمرح  هک : مییوگن  رگا  دوب ! یکی  نز  ود  ره  تمرح  هکنآ  لاح  و  درک ! ادـیپ  همتاخ  راـک  نیا  اـب  يزیرنوخ  و 
همطاف هک  ارچ  .دوب  رتمهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رطاخب  وا  تنایـص  رتالاب و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تلزنم  نأـش و  رتشیب و 

، رهوش هب  تبسن  نز  دننام  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دوب و  ترضح  نآ  نوخ  تشوگ و  زا  یئزج  دوب و  ربمایپ  زا  يا  هراپ  مالَّسلااهیلَع ) )
یم تعفنم  هراجا  دـقع  ياجب  هک  يدـقع  و  هیراع ، روطب  مه  نآ  يا  هلـصو  رگم  تسین  یتبـسن  رهوش  نز و  نیب  هک  ارچ  دوبن  هیبنجا 

...دوش یم  يراج  دشاب 

همطاـف هک  اـهنآ  هچ  ناناملـسم  ماـمت  هـکنآ  لاـح  دـشاب و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف تـلزنم  رد  وا ، ریغ  اـی  هشیاـع  هنوـگچ  زگره ! هـن !
نانز هدیـس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  دـنناد  یم  دـنرادن  تسود  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هکنآ  هچ  دـنراد و  تسود  ار  مالَّسلااهیلَع ) )

!؟ دشاب یم  نایملاع 
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41 هرامش كردم 

ریثا نبا  نیّدلاّزع 

هتـشذگ رد  « ] ریثا نبا   » هب فورعم  ینابیـش  دحاولادبع  نب  میرکلادبع  نبدمحم  نبدـمحم  مرکلا ، یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  نیّدـلاّزع 
یم دنـس  رکذ  اب  هحفـص 327  مود  دلج  رد  لاس 1399  توریب  پاچ  خـیراتلا » یف  لماکلا   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 630 

: دیوگ

....تفگ هتفر و  ربنم  زارف  رب  يزور  دیسر  تموکح  هب  رمع  هک  ینامز  »

هب تسد   ) دنتفر و مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  هدرک و  فلخت  ام  زا  دندوب  ود  نآ  اب  هک  یناسک  ریبز و  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع انامه 
(«. دندز یفنم  هزرابم 

....راصنا زا  يا  هدع  نینچمه 

91 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


42 هرامش كردم 

ریثا نبا  نیّدلاّزع 

: دیوگ یم   331 هحفص خیراتلا » یف  لماکلا   » باتک مود  دلج  رد  ریثا  نبا  نینچمه 

: هک هتفگ  يرهز 

.تفر ایند  زا  اهنع  هللا  یضر  همطاف  هکنآ  ات  دندرکن  تعیب  رکبوبا  اب  هام  شش  ات  ریبز  مشاه و  ینب  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع
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43 هرامش كردم 

ریثک نبا 

يرجه لاس 1403  توریب  پاچ  هّیوبنلا » هریّـسلا   » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 744  هتشذگ  رد   ] ریثک نب  لیعامـسا  ءادفلا  یبأ 
: هک دنک  یم  تیاور  بیهو »  » زا دنس  رکذ  اب  هفیقّسلا ] هّصق   ] ناونع تحت   495 هحفص مراهچ  دلج  رد 

رمع رکبوبا و  اهنآ  نایم  رد  هک  دندش  عمج  هدابع  نبدعس  هناخ  رد  مدرم  تفر  ایند  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هک  ینامز  »
« ....دندش یم  هدید  ....و 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  ات 

( مالّـسلا هیلع   ) یلع دیـسرپ  .دیدن  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نکل  تخادـنا  مدرم  ياه  هرهچ  رد  یهاگن  هتفر و  ربنم  يالاب  رکبوبا  سپ  »
«. ....دندرک رضاح  روز  هب  ار  وا  هتساخرب و  راصنا  زا  يا  هدع  ماگنه  نیا  رد  تساجک ؟
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هرامش 44 كردم 

يدفص

لاس توریب  پاـچ  تاـیفولاب » یفاولا   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 764  هتـشذگ  رد   ] يدفـص کبیإ  نب  لیلخ  نیدـلا  حالص 
: هک دنک  یم  تیاور  ملسأ »  » زا دنس  رکذ  اب  نامثع ] نب  هللادبع   ] ناونع تحت  ، 311 هحفص مهدفه  دلج  يرجه   1401

يو زا  تروشم و  يو  اب  هتفر و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دزن  ریبز »  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » دـنتفرگ یم  تعیب  رکبوبا  يارب  هک  یناـمز  »
«. دندومن یم  فیلکت  بسک 

ام دزن  ادخ  قلخ  زا  سکچیه  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : هدـش و  دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  دیـسر  رمع »  » هب ربخ  نیا  هک  یتقو 
هک هدیـسر  ربخ  نم  هب  نکلو  تسین  وت  زا  رت  ینتـشاد  تسود  ام  دزن  تردپ  زا  دعب  سکچیه  تسین و  تردـپ  زا  رت  ینتـشاد  تسود 

.تشگرب سپس  منک  یم  نانچ  نینچ و  هنیآ  ره  دشاب  نینچ  رگا  دنا ، هدش  عمج  وت  دزن  يا  هدع 

نینچ و دـیوشن  جراخ  تعیب  يارب  رگا  هک  هدروخ  مسق  هدـمآ و  نم  دزن  رمع  تفگ : هدـمآ و  هناـخ  دارفا  دزن  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف
.تسا راوتسا  رادیاپ و  هدروخ  مسق  هچنآ  رب  مسق  ادخب  دنک و  یم  نانچ 
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45 هرامش كردم 

نیدلادامع لیعامسا 

رد يرجه ] لاس 732  هتـشذگ  رد   ] نیدـلادامع دـّیوم  کلم  بویأ ، نب  هاشنهاش  نبرمع  نبدـمحم  نبدـمحم  نب  یلع  نب  لیعامـسا 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب   156 هحفص لوا  دلج  رصم  پاچ  رشبلا » رابخأ  یف  رصتخملا   » مانب دوخ  باتک 

اهنع هللا  یـضر  همطاف  هناخ  زا  ار  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  هنع و  هللا  یـضر  یلع  ات  داد  روتـسد  ار  باـطخ  نبرمع  رکبوبا ، سپـس  »....
!« نک گنج  اهنآ  اب  دندرک  يراددوخ  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  زا  رگا  هک : داد  روتسد  رمع  هب  رکبوبا  .دزاس  جراخ 

همطاـف اـب  سپ  دـناشکب ، شتآ  هب  ار  اـجنآ  اـت  دـش  هناور  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  يوسب  شتآ  يا  هعطق  اـب  رمع  ماـگنه  نیا  رد 
!؟ یشکب شتآ  هب  ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  ایآ  باطخ !؟ رسپ  يا  اجک  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف درک ، دروخرب  مالَّسلااهیلَع ) )

.دندش رکبوبأ ) تعیب   ) لخاد تما  هک  روطنامه  رکبوبأ ) تعیب  رد   ) دیوش لخاد  هکنآ  رگم  يرآ ! تفگ : رمع 
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46 هرامش كردم 

يریون

یف برألا  هیاهن   » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 733  هتـشذگ  رد   ] يریون يرکب  باهولادبع  نبدمحأ  سابعلاوبأ  نیدـّلا  باهش 
: هکدنک یم  تیاور  ملسأ »  » زا دنس  رکذ  اب   40 هحفص مهدزون  دلج  يرجه  لاس 1395  هرهاق  پاچ  بدألا » نونف 

تروشم هب  يو  اب  هتفر و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف دزن  ریبز  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دـنتفرگ  یم  تعیب  مدرم  زا  رکبوبا  يارب  هک  یناـمز  »
دزن ادخ  قلخ  زا  سکچیه  ربمایپ  رتخد  يا  تفگ : هدش و  دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  دیـسر ، رمع  هب  ربخ  نیا  هک  نیمه  .دنتخادرپ 

هک هدیـسر  ربخ  نم  هب  نکلو  تسین  وت  زا  رت  ینتـشادتسود  ام  دزن  تردپ  زا  دعب  سکچیه  تسین و  تردپ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  ام 
سپـس درک  مهاوخ  نانچ  نینچ و  هنیآ  ره  دشاب  نینچ  رگا  دنا ) هدومن  يراددوخ  رکبوبأ  اب  تیب  زا  و   ) دنا هدش  عمج  وت  دزن  يا  هدع 
جراـخ رکبوبا ) اـب  تعیب  يارب   ) رگا هک  دروخ  مسق  هدـمآ و  نم  دزن  رمع  تفگ : هدـمآ و  اـهنآ  دزن  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف .تشگرب 

.تسا راوتسا  رادیاپ و  هدروخ  مسق  هچنآ  رب  هک  مسق  ادخب  درک و  مهاوخ  نانچ  نینچ و  دیوشن 
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47 هرامش كردم 

يدنه یقتم 

[ يرجه لاس 975  هتـشذگ  رد  ، ] یندم یلذاش  یبروات  يدنه » یقتم   » ناخ یـضاق  نب  کلملادبع  نیدـلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلاءالع 
هفالخلا « ] ءاخ  » فرح تمسق  يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاعفالا » لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلازمنک   » مانب دوخ  فورعم  باتک  رد 

زا هرامش 14138  ثیدح  هحفـص 651  مجنپ  دـلج  رد  رکبوبأ  تفالخ  ءافلخ _  تفالخ  رد  لوا  باب  لاـعفالا ] مسق  نم  هراـمالا  عم 
: هک دنک  یم  تیاور  ملسأ 

دزن ریبز »  » و مالّـسلا ) هیلع  « ) یلع  » دـنتفرگ یم  تعیب  مدرم  زا  رکبوـبا  يارب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ زا  دـعب  هک  یناـمز  »
.دندومن یم  فیلکت  بسک  يو  زا  دنتخادرپ و  تروشم  هب  يو  اب  هتفر و  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف »

هدـش و دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  درک و  تکرح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  فرطب  دیـسر  باطخلا  نبرمع  هب  ربخ  نیا  هک  نیمه 
: تفگ

دزن وت  زا  رت  ینتشاد  تسود  سکچیه  تردپ  زا  دعب  دوبن و  تردپ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  ام  دزن  سکچیه  ادخ ....! لوسر  رتخد  يا 
مهد روتسد  ینکن ) جراخ  ار   ) دنا هدش  عمج  وت  دزن  هک  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  تبحم ! نیا  مسق  ادخب  نکل  تسین و  ام 

.دنشکب شتآ  هب  نانآ  رب  ار  هناخ 

: تفگ نانآ  هب  باطخ  هدمآ و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفر  رمع  هک  نیمه 

( رکبوبا اب  تعیب  تهج   ) رگا هک  دروخ  مسق  ادخ  هب  هدمآ و  نم  دزن  رمع 
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.دشاب یم  راوتسا  مکحم و  تسا  هدروخ  مسق  هک  هچنآ  رب  ادخب ! مسق  دشک و  یم  شتآ  هب  امش  رب  ار  هناخ  دیورن  نوریب 
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48 هرامش كردم 

يدنه یقتم 

رکذ اب  هرامش 14113  ثیدح   631 هحفص مجنپ  دلج  لاعفالا » لوقالا و  ننس  یف  لامعلازنک   » دوخ باتک  رد  يدنه » یقتم   » نینچمه
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  دنس 

مداد ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسأت  متـسین و  تحاران  يزیچ  رب  نم  انامه  تفگ : درم  هک  یـضرم  رد  قیدص ! رکبوبا  »
....زیچ هس  ...زیچ و  هس  مدوب و  هدادن  ماجنا  شاک  يا  و 

مدوب و هدـشن  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  شاک  يا  سپ  مدوب : هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  راـک  هس  نآ  اـما 
«. دنتسب یم  گنج  نامیپ  نم  هیلع  رب  هچ  رگا  متشاذگ ، یماو  دوخ  لاح  هب  ار  اجنآ 
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49 هرامش كردم 

يدنه يولهد 

مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 1167  هتـشذگ  رد   ] یفنح يدنه  يولهد  زیزعلادـبع  موبأ  يرمع  نمحّرلادـبع  يولوم  نب  هللا  ّیلو 
رکذ اب   78 هحفـص نینیعلا » هّرق   » مانب دوخ  رگید  باتک  رد  نینچمه  29 و  هحفص مود  دلج  يرجه  روهال 1396  پاچ  ءافلخلا » هلازا  »

: هک دنک  یم  تیاور  ملسأزا  دنس 

يا مداد و  ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مروخ  یمن  فسات  تحاران و  يزیچ  رب  نم  اـنامه  تفگ : درم  هک  یـضرم  رد  قیدـص ! رکبوبا  »
....زیچ هس  ....زیچ و  هس  مدوب و  هدادن  ماجنا  شاک 

مدوب و هدـشن  رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  شاک  يا  سپ  مدوب : هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مداد و  ماـجنا  هک  راـک  هس  نآ  اـّما 
«. دنتسب یم  گنج  نامیپ  نم  هیلع  رب  هچ  رگا  متشاذگ ، یماو  دوخ  لاح  هب  ار  اجنآ 
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50 هرامش كردم 

هلاحک اضر  رمع 

تمسق لاس 1404 _  توریب  مجنپ  پاچ  ءاسنلا » مالعا   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  رـصاعم ،] ، ] تنـس لـها  ياـملع  زا  هلاـحک  اـضر  رمع 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دمحم تنب  همطاف  ءاف »  » فرح

هدش عمج  مالّسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دزن  دندوب و  هدرک  فلخت  هدز و  زابرس  وا  اب  تعیب  زا  هک  يا  هدع  زا  رکبوبا  هکنآ  ات  .... 
.دندوب هتـسشنزاب  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  رد  اهنآ  درک ، لاؤس  هدابع _  نبدعـس  ریبز و  سابع و  دننام  دندوب _ 

.داتسرف نانآ  يوسب  ار  باطخلا  نبرمع  رکبوبا ، سپ 

ندمآ نوریب  زا  نانآ  دناوخ ) ارف  تعیب  تهج  هناخ  زا  جراخ  هب  ار  نانآ  و   ) دیشک دایرف  هدش و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف لزنم  هناور  رمع 
هناخ زا  اـی  تسوا  تسد  رد  رمع  ناـج  هک  سکنآ  هب  مسق  تفگ : هدـیبلط و  مزیه  رمع  ماـگنه  نیا  رد  دـندیزرو ، تعناـمم  هناـخ  زا 

! مشک یم  شتآ  هب  شلها  رب  ار  هناخ  هکنآ  ای  دیوش و  جراخ 

! تسا مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  نیا  رد  رمع !) هینک   ) صفح ابأ  يا  تفگ : رمع  هب  یصخش 

(. مشک یم  شتآ  هب   ) دشاب هناخ ) نیا  رد   ) همطاف هچ  رگا  تفگ : رمع 
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51 هرامش كردم 

دوصقملادبع حاتفلادبع 

14 هحفص هرهاق  پاچ  هفالخلا » هفیقـسلا و   » مان هب  دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  املع و  زا  دوصقملادبع  حاتفلادبع 
رد هک  یلاح  رد  هدمآ _  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع لزنم  هب  باطخلا  نبرمع  هک .... : تسا  هدمآ  كولم  مما و  خیرات  رد  و  دیوگ .... : یم 

جراخ هناخ  زا  رکبوبا ) اـب   ) تعیب يارب  اـی  مسق  ادـخب  تفگ : و  دـندوب _  عمج  نیرجاـهم  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  ریبز و  هحلط و  لزنم 
؟ مشک یم  شتآ  هب  امش  رب  ار  هناخ  هکنآ  ای  دیوش و 

: دیازفا یم  حاتفلادبع 

.دوش یم  هدید  رایسب  نیخروم  تارابع  رد  ترابع ، نیا  هب  هیبش  و 

اب رمع  داتـسرف ، مالّـسلا ) هیلع   ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  هناـخ  يوـسب  يا  هدـع  اـب  ار  رمع  رکبوـبا ، هک : هدـش  لـقن  نینچمه 
هدرک يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  نانآ  هک  ارچ  دنـشکب  شتآ  هب  ار  اجنآ  اـت  هدرک  تکرح  اـهنآ  هناـخ  فرطب  شتآ  اـب  شباحـصا 

؟ تسه مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  نیا  رد  یناد  یم  ایآ  هک : هدرک  ضارتعا  رمع  هب  مدرم  زا  يا  هدع  نایم  نیا  رد  دندوب ،

!! دشاب همطاف  هچ  رگا  تفگ : رمع  نکل 

102 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


52 هرامش كردم 

دوصقملادبع حاتفلادبع 

: دیوگ یم   15 هحفص هفالخلا  هفیقّسلا و  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع 

اب روزب و  نکل  هدرک  يراددوـخ  رکبوـبا  اـب  تعیب  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هـک .... : دـنا  هدرک  لـقن  ربـتعم  مـهم و  نیخروـم  نـینچمه 
....دندرب ندرک  تعیب  تهج  ناشک  ناشک  ار  وا  دنتخیوآ ) شندرگ  هب  هک   ) نامسیر

53 هرامش كردم 

دوصقملادبع حاتفلادبع 

لوا دـلج  توریب  پاـچ  مالّـسلا ) هیلع  « ) بلاـط یبا  نبا  یلع  ماـمالا   » ماـنب دوخ  رگید  باـتک  رد  دوصقملادـبع  حاتفلادـبع  نینچمه 
: دیوگ یم   190 هحفص

هیلع  ) همطاف هناخ  فرطب  شنینواعم  باحـصا و  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  زور  نیا  رد  باـطخلا  نبرمع  هک  هدـش  هتفگ  نینچ  يرآ  ... 
!! دشاب یم  ناناملسم  نایم  شمارآ  تدحو و  ظفح  يارب  هلیسو  نیرتهب  شتآ  هک : دندیسر  هجیتن  نیا  هب  درک  یم  تکرح  مالّسلا )
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54 هرامش كردم 

میهاربا ظفاح  دّمحم 

ار هناخ  هنیآ  ره  : » ار باطخ  نبرمع  هتفگ  يرجه ] لاس 1351  هتشذگ  رد   ] تنس لها  مهم  رصاعم و  يارعش  زا  میهاربا  ظفاح  دمحم 
هحفص لوا  دلج  رد  يدالیم  لاس 1937  توریب  پاچ  دوخ  ناوید  باتک  رد  هتفرگ و  وا  رب  ءانث  حدـم و  مشک » یم  شتآ  هب  امـش  رب 

: دیوگ یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلعورمع ناونع : تحت  هّیرمع » هدیصق   » رد  82

اهیِقلُِمب مِظعَأ  اِهِعِماِسب  مِرکَأ  ُرَمِع ***  اََهلاق  ٍّیلَِعل  ٍَهلوَق  َو 

اهیف یفَطصُملا  ُتِنب  عیاُبت َو  َمل  نِإ  اِهب ***  َکیَلَع  یقبَأ  َكَراد ال  ُتقَّرَح 

اهیماحَو ٍناندَع  ِسِراف  َمامَأ  اِهب ***  ُهوُفَی  ٍضفَح  یبَأ  ُریَغ  َناک  ام 

.رادب گرزب  ار  شا  هدنیوگ  رادب و  یمارگ  ار  مالک  نیا  هدنونش  دز ، مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب  رمع  ینخس  وکین  هچ 

هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم رتخد  هچ  رگا  ینکن  تعیب  هک  یتروص  رد  ینامب ، نآ  رد  مراذگ  یمن  ار و  تا  هناخ  مشک  یم  شتآ  هب 
.دشاب هناخ  نآ  رد  ملَسو )

راوسهش لباقم  رد  تسناوت  یم  رمع )  ) صفحوبا زا  ریغ  یسک  هچ 

104 ص :
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(1) .دیوگب ینخس  نینچ  نانآ  عفادم  ناندع و  نامدود 

105 ص :

رد دش  رازگرب  رصم  رد  يدالیم  لاس 1918  لئاوا  رد  هک  رصم  يارعـش  سنارفنک  رد  ار  دوخ  هدیـصق  نیا  میهاربا  ظفاح  دمحم  - 1
دمحا نیما و  دمحا  نوچ  ّتنـس  لها  زا  ناگرزب  دنهد و  یم  رارق  دوخ  قیوشت  دروم  ار  وا  همه  دـناوخ و  یم  ّتنـس  لها  مامت  لباقم 

حرـش پاچ و  هب  تمه  اهنیا  ریغ  کب و  یطایمدـلا  یفطـصم  نارطم و  لـیلخ  نیما و  یلع  مراـج و  یلع  يراـیبالا و  میهاربا  نیزلا و 
.دنهد یم  رارق  پاچ  دروم  راب ، نیمدنچ  رب  ار  وا  ناوید  دننک و  یم  ینادردق  دیجمت و  رایسب  رعاش ، زا  دنرامگ و  یم  نآ  رب  یـسیون 

ریدغلا ج7 ص86 هب : دینک  هاگن 
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( مالَّسلااهیلَع « ) همطاف  » نینج طقس  مّود : لصف 

106 ص :
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107 ص :
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108 ص :
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55 هرامش كردم 

هبیتق نبا 

نبا فراعملا »  » باتک زا   132 هحفـص موس  دلج  دوخ  بقانملا »  » باتک رد  يرجه ] لاس 588  هتشذگ  رد   ] يورس بوشآ  رهـش  نیا 
: دنک یم  لقن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دالوا  رکذ  نایب  رد  يرجه ] لاس 276  هتشذگرد   ] يرونید هبیتق 

: زا دنترابع  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نادنزرف 

.دش هتشک  يودع » ذفنق   » هبرض زا  نسحم »  » انامه و  مالسلا ) مهیلع   ) موثلک ما  بنیز و  نیسح و  نسح ،

: دیوگ ّفلؤم 

: ياهمان هب  دش  دنزرف  دنچ  ياراد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع سپ  هک : تسا  هدمآ  نینچ  هبیتق  نبا  فراعم  باتک  يزورما  ياهپاچ  رد 

نکل دوب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ناشردام  يربک ؛ بنیز  يربک و  موثلک   ّ ما نسحم و  نیسح و  نسح و 
(1) دیسر !! تکاله  هب  یکدوک  نس  رد  مالّسلا ) هیلع  « ) یلع نبا  نسحم  »

109 ص :

نیا هک  تسا  رایـسب  ردـقنآ  تنـس  لها  بتک  رد  ًاصوصخ  بتک ، رد  دربتـسد  فیرحت و  هک  دنرـضحتسم  قیقحت  هعلاطم و  لـها  - 1
! دشاب یم  مگ  اهنآ  نایم  رد  دروم 
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56 هرامش كردم 

يرذالب

: دیوگ یم   404 هحفص لوا  دلج  رصم  پاچ  فارشالا » باسنا   » مانب دوخ  باتک  رد  لاس 279 ] هتشذگ  رد   ] يرذالب نینچمه 

: زا دنترابع  هک  دروآ  ایندب  دنزرف  دنچ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع يارب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

(1)! تفر ایند  زا  یکدوک  رد  هک  نسحم  هلملادبعابأ و  هینک  اب  نیسح  دمحمابأ  هینک  اب  نسح 

57 هرامش كردم 

هحفـص 142 هیـصولا » تابثا   » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاـس 346  هتـشذگ  رد   ] يدوعـسم یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلا  یبأ 
: دیوگ یم  هفیقسلا » تیاکح   » ناونع تحت 

طقس ار  مالّسلا ) هیلع  « ) نسحم  » هک دندرشف  نانچ  برد  تشپ  ار  نانز  هدیـس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هب  دوخ  موجه  رد  نانآ  .... 
! درک

110 ص :

رکذ مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  نادنزرف  دادعت  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع  « ) نسحم  » مان هک  یناسک  مامت  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  - 1
ندـمآ ایندـب  ای  دـلوت و  زور  هب  هراشا  نیخروم  زا  مادـکچیه  نکل  تسا  هتفر  ایند  زا  یکچوک  رد  هک : دـنا  هدـش  روآداـی  دـنا  هدرک 
ترضح تداهش  دلوت و  هکنیا : نآ  دراد  نورد  رد  نیگنس ، رایـسب  يرـس  بلطم  نیا  دنا و  هدرکن  مالّـسلا ) هیلع  « ) نسحم  » ترـضح

.تسا هدوب  زور  کی  رد  مالّسلا ) هیلع   ) نسحم
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58 هرامش كردم 

یناتسرهش

« لحنلا للملا و   » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 548  هتشذگ  رد   ] یناتـسرهش دمحا  رکب  یبأ  نب  میرکلادبع  نبدمحم  حتفلا  یبأ 
: دیوگ یم   57 هحفص لوا  دلج  يرجه  توریب 1402  پاچ 

:(1) تسا هتفگ  ماظن 

مکـش زا  ار  دوخ  نینج  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  دز  تعیب  زور  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف مکـش  هب  يا  هبرـض  ناـنچ  رمع »  » اـنامه »... 
«. ...تخادنا

111 ص :

.تفر ایند  زا  يرجه ]  231  ] لاس رد  يو  دوب  دوخ  نامز  رد  هلزتعم  بهذم  ياسؤر  زا  یلزتعم  یناه  نب  رایس  نب  میهاربا  ماظن : - 1
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59 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

رد « ] یلزتـعم دـیدحلا  یبأ  نبا   » هب فورعم  یلزتـعم  ینئادـم  نیّدـلاّزع  دـیدحلا  یبأ  نبدـمحم  نبدـمحم  نب  هللا  هبه  نب  دـیمحلادبع 
یم  192 هحفـص مهدراهچ  دلج  يرجه  لاس 1407  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يرجه ] لاس 655  هتشذگ 

: دیوگ

: دیوگ یم  قاحسا  نبدّمحم 

هنیدـم هب  ار  بنیز  هـک  درک  طرـش  وا  اـب  دـنک  دازآ  ار  صاـعلا  یبأ  هـک  درک  هدارا  ملَـسو ) هـلآَو  هـیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ هـک  نوـچ 
دوخ بنیز  يوش ! قحلم  هنیدم  رد  تردپ  هب  هک  وش  هدامآ  تفگ : بنیز  هب  دیسر  هکم  هب  صاعلا  یبأ  هک  ینامز   (1) دتسرفب

112 ص :

بنیز جاودزا  هب  مالـسا  زا  لبق  هک  دوب  (ص ) ربمایپ نارتخد  زا  یکی  بنیز  رهوش  تنـس ) لـها  خـیراوت  زا  ـالقن  هب   ) صاـعلا یبأ  - 1
رد درواین و  نامیا  ربمایپ  هب  مالـسا  روهظ  زا  دـعب  صاـعلا  یبأ  دوب ، ربماـیپ  رـسمه  نیرتهب  هجیدـخ  رهاوخ  رتخد  يو  ئدوب  هدـمآرد 
زا يدایز  هدـع  دـندش و  زوریپ  ردـب  گنج  رد  ناناملـسم  هک  ینامز  .دـش  مزاع  ربمایپ  اـب  گـنج  هب  ناکرـشم  هورگ  رد  ردـب  گـنج 

يارب هکم  لها  هک  ینامز  .دـندروآ  ربمایپ  تمدـخ  ار  يو  دوب ، ءارـسأ  وزج  زین  ربمایپ  داـماد  صاـعلا  یبأ  دـندیدرگ  ریـسا  ناکرـشم 
قفاوت اب  دـنتخادرپ و  یم  هیدـف  مانب  ....و  الط  لوپ ، يرادـقم  دوخ  ریـسا  يدازآ  لـباقم  رد  اـهنآ   ) دـندومن مادـقا  دوخ  ءارـسا  يدازآ 

وا یـسورع  بش  رد  هک  دوب  يدنبندرگ  دوب  هداتـسرف  ربمایپ ) رتخد   ) شرـسمه هک  صاعلا  یبأ  هیدـف  دـش ) یم  دازآ  ریـسا  ناناملـسم 
هب دنتشاد ، هجیدخ  هب  تبسن  یصاخ  هقالع  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  اجنآ  زا  .دوب  هدرک  هیده  يو  هب  مالـسلاامهیلع )  ) هجیدخ ترـضح 

، دـیئامن دازآ  وا  هیدـف  اب  هارمه  ار  ریـسا  نیا  دـیهاوخ ، یم  رگا  دومرف : ناناملـسم  هب  هدـش و  تحاران  رایـسب  دـنبندرگ  ندـید  ضحم 
هب دید ) ناناملـسم  زا  ار  تشذگ  نیا  هک  « ) صاعلا یبأ   » دندومن دازآ  دنبندرگ  هارمه  هب  ار  صاعلا  یبأ  هدرک و  لوبق  ًاروف  ناناملـسم 

یبأ نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب  .درک  دهاوخ  هنیدم  هناور  ار  بنیز  ربمایپ ، رتخد  هکم  هب  ندیـسر  ضحم  هب  هک  داد  هدـعو  (ص ) ربمایپ
.دینک هعجارم  هحفص 297 و 298  مود  دلج  ماشه  نبا  هریس  هب  نینچمه  ات 192 و   189 هحفص مهدراهچ  دلج  دیدحلا 
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.درک رفس  هدامآ  ار 

ادخ لوسر  رتخد  بنیز _  .درک  هنیدم  هب  بنیز  ندرب  رومأم  ار  عیبر » نب  هنانک   » شردارب صاعلا ، یبأ  دیوگ : یم  قاحـسا  نبدـمحم 
نیا .دندرک  تکرح  هنیدم  فرطب  هتفرگ و  ار  رتش  نامسیر  هنانک  هتـسشن و  دوب  رتش  رب  هک  یجدوه  رد  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

زا يا  هدـع  .دوب  تروـص _  نیا  هب  مه  نآ  بنیز _  نتفر  زا  نخـس  اـج  همه  دـیچیپ و  هکم  رد  شیرق  ناـنز  نادرم و  ناـیم  رد  ربـخ 
بیقعت ار  وا  هقان  بنیز ، ندرک  تیذا  دـصق  هب  یبصق » نب  يزعلادـبع  نبدـسأ  نب  بلطملادـبع  نب  دوسأ  نبرابه   » هلمج زا  نیکرـشم 

اهر بنیز  جدوه  فرط  هب  يا  هزین  ندیسر  ضحم  هب  يو  .دوب  دوسأ  نبرابه  دیسر  بنیز  هقان  هب  نیکرشم  زا  هک  یـسک  لوا  دندرک ،
.تخادنا مکش  زا  هچب  هدرک و  طقس  دیسر  هنیدم  رد  هک  نوچ  دیسمرت  هلمح  نیا  زا  دوب  هلماح  هک  بنیز  درک 

نیرابه اجک  ره  هک  داد  روتسد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ دندرک  حتف  ار  هکم  ناناملـسم  یتقو  هکم  حتف  زور  رطاخ  نیمه  هب 
.دنناسرب لتق  هب  ار  وا  دندید  ار  دوسأ 

: دیوگ یم  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  دیدحلا  یبأ  نبا 

.مدناوخ دنک  تمحر  شیادخ  هک  رفعج » یبأ  بیقن   » يارب نینچمه  ار  ربخ  نیا 

« دوسأ نبرابه   » نوخ وا ، مکش  زا  هچب  نداتفا  بنیز و  ندناسرت  رطاخب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  یتقو  تفگ : بیقن » »
ار همطاف  هک  یناسک  نوخ  کش ، نودب  دوب  هدنز  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نامز  رد  رگا  هک  تسا  نشور  درک ، حابم  ار 

113 ص :
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.درک یم  حابم  تخادنا  شمکش  زا  هّچب  ات  هدناسرت 

: متفگ بیقن »  » هب دیوگ  یم  دیدحلا  یبأ  نبا 

لقن امش  زا  تخادنا » مکش  زا  ار  نسحم  شدنزرف  هکنیا  ات  دندناسرت  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف يا  هدع   » هک ار  ربخ  نیا  مناوت  یم  ایآ 
؟ منک

یمن يا  هدـیقع  رظن و  ربخ  نیا  دروم  رد  نم  هک  ارچ  نکن  لقن  نم  زا  زین  ار  ربخ  نیا  نالطب  نکلو  نکن  لقن  نم  زا  هن ! تفگ : بیقن 
!! مهد

114 ص :
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هرامش 60 كردم 

يربط

مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 691  هتـشذگ  رد   ] يربط دمحم  رکب  یبا  نبدـمحم  نب  هللادـبع  نبدـمحأ  سابعلاوبأ  نیدـلا  بحم 
نب ثیل  زا  مالَّسلااهیلَع ])  ) همطاف دلو  رکذ  : ] ناونع تحت   55 هحفص لاس 1356  هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ  بقانم  یف  یبقعلا  رئاخذ  »

دنزرف دنچ  وا  يارب  همطاف  دروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : هک  دـنک  یم  تیاور  دـعس 
.تفر ایند  زا  غولب  زا  لبق  هیقر »  » هک دروآ  ایندب  هیقر »  » و موثلک » ما  «، » بنیز «، » نسحم «، » نیسح «، » نسح  » ياهمانب

: دیوگ یم  ثیل  زا  ریغ   ) يرگید

ُنِـسُحم َکَـلَهَف   ) تفر اـیند  زا  یکدوـک  رد  نسحم »  » نکل دروآ  ایندـب  ار  نسحم » « » نیـسح « » نسح  » وا يارب  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف
(. ًاریغَص

115 ص :
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هرامش 61 كردم 

یبهذ

تحت هرامش 824  هحفـص 268 - لوا  دلج  نازیملا » ناسل   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 748  هتشذگ  رد   ] روهشم هخروم  یبهذ 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب  دمحا »  » ناونع

: تسا هتفگ  تنس ) لها  ثیدح  نیظفاح  زا  « ) یفوک دامح  دمحا  نبدمحم  »

«. دش طقس  وا  زا  نسحم »  » هک دز  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  يدگل  نانچ  رمع  کش  نودب  »

116 ص :
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62 هرامش كردم 

يدفص

توریب 1401 پاچ  تاـیفولاب » یفاولا   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 764  هتـشذگ  رد   ] يدفـص کبیا  نب  لیلخ  نیدلا  حالص 
: دیوگ یم  یلزتعم _  ماظن  هرامش 2444 _  رایس _  نب  میهاربا  فلالا _ » فرح   » ناونع تحت   17 هحفص مشش  دلج  يرجه 

: هک تسا  دقتعم  یلزتعم  ماّظن 

«. تخادنا مکش  زا  ار  نسحم »  » هک دز  ار  همطاف  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع  کش  نودب  »

117 ص :
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نیخیش رب  مالَّسلااهیلَع ) « ) همطاف  » بضغ مّوس : لصف 

118 ص :
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119 ص :
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63 هرامش كردم 

یبوقعی

تحت هحفـص 126  مود  دـلج  توریب  پاچ  دوخ  خـیرات  رد  يرجه ] لاس 284  هتـشذگ  رد   ] تنـس لها  دزن  روهـشم  خروم  یبوقعی 
: دیوگ یم  هدعاس  ینب  هفیقس  زا  یشرازگ  « » هدعاس ینب  هفیقس  ربخ   » ناونع

زجعم هکنآ  ای  دیوش  جراخ  ما  هناخ  زا  هکنآ  ای  تفگ : هدش و  جراخ  هناخ  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دـندش ، هناخ  لخاد  نیمجاهم  »... 
! درک مهاوخ  نیرفن  ار  امش  ادخ  دزن  هتشادرب و  رس  زا 

«. دندش جراخ  هناخ  زا  دوب  هناخ  رد  سک  ره  نانآ و  ماگنه  نیا  رد 

120 ص :
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64 هرامش كردم 

يرذالب

ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاـس 279  هتـشذگ  رد  « ] يرذـالب  » هب فورعم  يدادـغبلا  دواد  نبرباـج  نب  ییحی  نبدـمحا  نسحلاوبأ 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب   405 هحفص لوا  دلج  رصم  پاچ  فارشالا » باسنأ  »

« دش نفد  بش  رد  همطاف  »

: دیوگ یم  هحفص  نیمه  رد  دنس  رکذ  اب  يو 

دورب اـیند  زا  هکنآ  زا  لـبق  سیمع »  » رتـخد ءامـسأ »  » هک ارچ  ....دومن  نفد  بش  رد  ار  مـالَّسلااهیلَع ) « ) همطاـف ( » مالّـسلا هیلع  « ) یلع »
ُهللا یَلَـص   ) ربمایپ زا  دـعب  شتایح  نامز  رد  هک  دومن  یمـسبت  نآ  ندـید  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دوب و  هدرک  تسرد  یتوباـت  وا  يارب 

وا دوخ  هک  ارچ  دنداد  لسغ  ءامسأ »  » و مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دوب  هدشن  هدید  مسبتم  زگره  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 
.دنتشادن شتوف  زا  ربخ  رمع  رکبوبا و  .دوب و  دومن  تیصو  نینچ 

121 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


65 هرامش كردم 

يرذالب

لقن یناه » ما   » زا دنس  رکذ  اب  هحفص 45  يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ  نادلبلا » حوتف   » مانب دوخ  رگید  باتک  رد  يرذالب  نینچمه 
يا تفگ : قیدـص ! رکبوبا  هب  زوسناج  يا  هلان  اب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک : دـنک  یم 

؟ درب یم  ثرا  وت  زا  یسک  هچ  يدرم  یتقو  رکبابا !

.منادنزرف هداوناخ و  تفگ : رکبوبا 

! مربن ثرا  متسه  وا  رتخد  هک  نم  یلو  يربب  ثرا  ربمایپ  زا  وت  هک  دوش  یم  هچ  ار  وت  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

122 ص :
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66 هرامش كردم 

لبنح نبدمحا 

بختنم باتک  هیـشاح  رد   ) توریب پاچ  دنـسملا »  » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 241  هتـشذگرد   ] هلبانح ماما  لبنح  نبدـمحا 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ رـسمه  هشیاع  هک : دـنک  یم  لقن  ریبز  رـسپ  هورع  زا  دنـس  رکذ  اـب  و 10  هحفـص 9  لوا  دلج  لامعلازنک )

: هک داد  ربخ  وا  هب  ملَسو )

ربمایپ ثاریم  كرتام و  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفر  اـیند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنآ  زا  دـعب  »
.دهد رارق  وا  رایتخا  رد  دوب ، هداد  صاصتخا  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  )

! تسا لاملا  تیب  ءزج  هقدص و  ام ، ِكرتام  تسین و  یثرا  ار  ام  هک : تسا  هتفگ  ربمایپ  تفگ : رکبوبا  نکل 

«. درکن تبحص  يو  اب  دوب  هدنز  ات  رگید  درک و  كرت  ار  وا  یتحاران  اب  هدش و  كانبضغ  همطاف  رطاخ  نیمه  هب  اذل 

67 هرامش كردم 

لبنح نبدمحا 

: هک دنک  یم  لقن  رگید  يدنس  رکذ  اب  دوخ  دنسم »  » باتک زا   10 هحفص رد  لبنح » دمحا   » نینچمه

رکبوبا زا  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف رطاـخ  نیمه  هب  درک و  يراددوخ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  يزیچ  هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ 
.دش تحاران  تخس 

123 ص :
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هرامش 68 كردم 

يراخب

باتک  » ناونع تحت  حیحـص »  » مانب تنـس  لها  دزن  دوخ  مهم  باـتک  رد  يرجه ] لاس 256  هتشذگ  رد   [ يراخب لیعامـسا  نبدمحم 
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 82 و 83  مجنپ  دلج   38 هرامش ثیدح  ربیخ  هوزغ  باب  يزاغملا »

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دوخ  ثرا  تساوخرد  يو  زا  داتـسرف و  رکبوبأ  دزن  ار  یـسک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
رطاخ نیمه  هب  درک  يراددوخ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  يزیچ  هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ  ....درک  ار  دوب ، هداد  صاصتخا  ملس 

لاح تفر و  ایند  زا  ات  درکن  تبحـص  زگره  وا  اب  درک و  كرت  ار  وا  هدـش و  تحاران  تخـس  رکبوبأ  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  دوب 
دومن و نفد  هنابـش  ار  وا  هدناوخ و  زامن  وا  رب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفر  ایند  زا  هک  ینامز  دوب و  هدـنز  ربمایپ  زا  دـعب  هام  شـش  هکنآ 

.دوش رضاح  وا  مسارم  رد  رکبوبا  دادن  هزاجا 

124 ص :
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69 هرامش كردم 

يراخب

3 هحفص متشه  دلج  ....ثرون » ال  ( » (ص یبنلا لوق  باب  مود  باب  ضئارفلا » باتک   » شخب دوخ  حیحص »  » باتک رد  يراخب  نینچمه 
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب 

اهنآ هب  رکبوبأ  نکل  ....دـندرک  ار ، (ص ) ربمایپ زا  دوخ  ثرا  تساوخرد  وا  زا  هدـمآ و  رکبوبأ  دزن  ساـبع »  » )و مـالَّسلااهیلَع  ) همطاـف
.دزن یفرح  هنوگچیه  يو  اب  دوب  هدنز  ات  هدرک و  يریگ  هرانک  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف اذل  .تخادرپن  يزیچ 

125 ص :
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70 هرامش كردم 

يرونید

رصم موس  پاچ  هسایـسلا » همامالا و   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 276  هتشذگ  رد   ] يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادبعدمحموبا 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب   13 هحفص  1 دلج دلجم _ ) کی  رد  دلج  ود   ) پاچ 1382 لاس 

.میدروآرد بضغ  هب  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب ، مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دزن  ات  ایب  تفگ : رکبوبأ  هب  رمع  تشذگ  هک  يدنچ  زا  سپ  .... 

دورو هزاجا  اهنآ  هب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نکل  دـنتفرگ  دورو  هزاجا  وا  زا  هتفر و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف دزن  رگیدـکی  قاـفتا  هب  سپ 
.درک دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  ار  اهنآ  هکنآ  ات  دنتفگ  نخس  وا  اب  هدمآ و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع دزن  راچان  دادن 

ماگنه نیا  رد  .دـنادرگرب  راوید  هب  ار  دوخ  تروص  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف دنتـسشن ، مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف دزن  ودـنآ  هک  نیمه  سپ 
: تفگ هدرک و  نخس  هب  عورش  رکبوبا  اذل  دادن ، ار  ناشمالس  باوج  نکل  دندرک  مالس  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  ودنآ 

!؟ میدروآرد بضغ  هب  ار  وت  ترهوش  دروم  رد  نینچمه  ربمایپ و  ثرا  دروم  رد  ام  ایآ  ادخ  لوسر  هبیبح  يا 

هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم زا  اـم  نکل  دـنربب  ثرا  وت  زا  تا  هداوناـخ  لـها و  هک  ار ، وت  دوش  یم  هچ  تفگ : ( مـالَّسلااهیلَع  ) همطاـف
...؟ میربن ثرا  ملَسو )

لوبق مروایب  امش  دای  هب  ار  ربمایپ  زا  یثیدح  رگا  ایآ  تفگ : همطاف  سپس 

126 ص :
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؟ دینک یم  ادیپ  داقتعا  نآ  هب  دینک و  یم 

! يرآ دنتفگ : رکبوبأ  رمع و 

بضغ همطاف ، بضغ  نم و  تیاضر  همطاف ، تیاضر  : » تفگ یم  هک  دیدینـشن  ربمایپ  زا  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : همطاف  سپ 
هدرک یـضار  ارم  دنک  یـضار  ار  همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ارم  رتخد  همطاف  سک  ره  سپ  .تسا  نم 

؟» تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  انامه  دروآرد  بضغ  هب  ار  همطاف  سک  ره  تسا و 

(. ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  میدینش  يرآ ! دنتفگ : رکبوبأ  رمع و 

دیدروآرد بضغ  طخس و  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  هکئالم  دنوادخ و  نم ، انامه  سپ  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
...درک مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  امش  زا  منک  تاقالم  ار  ربمایپ  هاگره  و  دیدرگن ، یضار  ارم  و 

: تفگ یم  مالَّسلااهیلَع ])  ) همطاف  ] هک یلاح  رد  درک  هیرگ  هب  عورش  رکبوبا  ماگنه ، نیا  رد 

.درک مهاوخ  نیرفن  مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  رکبوبا )  ) ار وت  مسق ! ادخب 
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71 هرامش كردم 

يرونید

: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب   12 هحفص لوا  دلج  باتک  نامه  رد  هبیتق » نبا   » نینچمه

هناتـسآ رد  اهنع  هللا  یـضر  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دـندش ) رو  هلمح  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  هب  ناگدـننک  موجه  هک  یعقوم  .... )
لباقم رد  ادخ  لوسر  هزانج  مرادن  غارس  دنشاب  هتفر  یسک  ندید  هب  امـش  زا  رتدب  هک  ار  یموق  چیه  تفگ : داتـسیا و  شا  هناخ  برد 

ءادا ار  ام  قح  هک  یلاح  رد  دیتسـشن  تروشم  هب  دـینک  تروشم  ام  اب  هکنآ  نودـب  تفالخ  هماـج  ندرک  رب  رد  يارب  دـیدراذگ و  اـم 
....دیدرکن

: دیوگ یم  دنس  نامه  اب   12 هحفص لوا  دلج  هسایسلا  همامالا و  رد  هبیتق » نبا   » نینچمه

تکرح ياج  زا  رمع  داد  رکبوبا  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ندـماین  ربخ  تشگرب و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  زا  ذـفنق  هک  یناـمز 
يادص اب  دینـش  اهنآ  يادص  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دندرک ، بابلا  قد  دندش ، مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  هناور  يا  هدع  اب  هدرک و 

: تفگ دنلب 

(....« رکبوبا  ) هفاحق یبأ  نبا  و  رمع )  ) باطخ نبا  زا  وت  زا  دعب  دمآ  ام  رس  رب  هچ  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ! يا  »
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72 هرامش كردم 

يربط

هحفـص مود  دلج  توریب  پاچ  كولملا » ممالا و  خـیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 310  هتـشذگ  رد   ] يربط ریرج  نبدّمحم 
: دیوگ یم  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  لاس 11  ثداوح  نمض  رد   448

....دندرک ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دوخ  ثرا  بلط  يو  زا  هدمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و 

ءزج دنام  یم  ياجب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  ياجب  ثرا  ناربمایپ  ام  : » تفگ هک  مدینـش  ربمایپ  زا  نم  تفگ : اهنآ  هب  رکبوبا  نکل 
: دیوگ یم  هشیاع  تسا !» لاملا  تیب 

شرهوش تفر  اـیند  زا  هک  نوچ  .تفگن و  نخـس  يو  اـب  زگره  دوب  هدـنز  اـت  هتفگ و  كرت  ار  رکبوبا  همطاـف  هک  دوـب  نیمه  رطاـخب 
.دادن ربخ  رکبوبا  هب  دومن و  نفد  هنابش  ار  وا  (ع ) یلع

.دنداد لسغ  ار  وا  سیمع » تنب  ءامسأ   » اب هارمه  یلع » : » هک تسا  هتفگ  يدقاو 
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73 هرامش كردم 

يواحط

دابآردیح پاچ  و 48  هحفـص 47  لوا  دـلج  راثآلا » لکـشم   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 321  هتـشذگ  رد   ] يواحط رفعجوبأ 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  يرجه  پاچ 1333  لاس 

دوخ ثرا  ات  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یسک  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
...دنک ّدر  وا  هب  ار  ربمایپ  زا 

رکب یبأ  رب  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف نیمه  رطاـخب  .درک  يراددوخ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  يزیچ  هنوـگره  تخادرپ  زا  رکبوـبا  سپ 
( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ زا  دعب  هک  یلاح  رد  تفگن  نخـس  دوب  هدنز  ات  وا  اب  درک و  كرت  ار  وا  هدش و  كانبـضغ  تخس 

رکبوبا هب  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  هدناوخ و  زامن  وا  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  شرهوش  تفر  ایند  زا  هک  مه  ینامز  دوب و  هدنز  هام  شش 
.دادن ربخ 
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74 هرامش كردم 

یقهیب

ننـسلا  » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 458  هتشذگ  رد   ] يروباشین یقهیب  یـسوم  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  نیـسح  نبدمحا  رکبوبا 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 300  مشش  دلج  يربکلا »

ثرا هک  تساوخ  يو  زا  داتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یـسک  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
....دنادرگرب يو  هب  ار  ربمایپ 

زین ار  تیاور  نیا  و   ) .هدـش كانبـضغ  رکبوبا  رب  تخـس  همطاـف  اذـل  درک  يراددوـخ  وا  هب  يزیچ  هنوـگره  تخادرپ  زا  رکبوـبا  سپ 
(. تسا هدروآ  نامیلا  یبأ  زا  دوخ  حیحص  رد  يراخب 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  رگید  يدنس  اب  همادا  رد  یقهیب 

.دنادرگرب اهنآ  هب  هدیسر  اهنآ  هب  ربمایپ  زا  هک  ار  اهنآ  ثاریم  هک  دنتساوخ  يو  زا  هدمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و 

میراذـگ یم  دوخ  زا  ار  هچنآ  تشاذـگ و  میهاوخن  ياجب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  : » تفگ هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : رکبوبا  نکل 
اب دوب  هدنز  ات  درک و  كرت  وا ا  هدش و  كانبضغ  رکبوبا  رب  اهنع  هللا  یضر  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ماگنه  نیا  رد  تسا !» لاملا  تیب  زا 

هنابـش ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دهد  عالطا  رکبوبا  هب  هک  نآ  نودـب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفر  ایند  زا  هک  ینامز  تفگن و  نخـس  يو 
.درک نفد 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  رگید  يدنس  اب  همادا  رد  یقهیب 
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ربماـیپ هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  ار و  ربماـیپ  ثاریم  هک  تساوخ  رکبوـبا  زا  همطاـف  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ تلحر  زا  دـعب  »
.دنادرگزاب يو  هب  دوب  هداد  صاصتخا 

دهاوخ لاملا  تیب  وزج  هقدص و  هدنام  یقاب  ام  زا  هچنآ  تشاذگ و  میهاوخن  یقاب  دوخ  زا  یثرا  ام  تفگ : ربمایپ  تفگ : رکبوبا  نکل 
«. تفر ایند  زا  ات  تشاد  همادا  یتحاران  نیا  درک و  كرت  ار  وا  هدرک و  بضغ  رکبوبا  رب  اهنع  هللا  یضر  همطاف  سپ  .دوب 

.دنا هدرک  لقن  زین  رگید  قیرط  زا  دوخ  حیص  رد  ملسم  نینچمه  و  یسیوا »  » زا دوخ  حیحص  رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا 
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75 هرامش كردم 

ریثا نبا 

مود پاچ  لوسرلا » ثیداـحال  لوصـالا  عماـج   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاـس 606  هتـشذگ  رد   ] يرزج ریثا  نبا  تاداعّـسلاوبأ 
نیدشار و ءافلخ  رکذ   » ناونع تحت  تراما  تفالخ و  باتک  مراهچ _  باتک  ءاخ _ » فرح   » تمسق رد  يرجه  لاس 1400  توریب 

: دیوگ یم  هرامش 2079  ثیدح  هحفص 482  مراهچ  دلج  نانآ » تعیب 

اهنآ هب  ربمایپ  زا  هک  ار  اهنآ  ثاریم  هک  دنتـساوخ  يو  زا  هدـمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  ملـسم » »
هچنآ تشاذگ و  میهاوخن  ياجب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  : » تفگ هک  مدینش  ربمایپ  زا  تفگ : رکبوبا  نکل  .دنادرگرب  اهنآ  هب  هدیسر 

«! تسا لاملا  تیب  زا  میراذگ  یم  دوخ  زا  ار 

تفگن و نخس  يو  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  كرت  ار  وا  هدش و  كانبضغ  رکبوبا  رب  اهنع  هللا  یضر  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ماگنه  نیا  رد 
.درک نفد  هنابش  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دهد  عالطا  رکبوبا  هب  هکنآ  نودب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تفر  ایند  زا  هک  ینامز 
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هرامش 76 كردم 

ریثا نبا 

رد موس  لـصف  نیثراولا _  رکذ  ضئارف و  ماـکحا  ناونع  تحت  هحفـص 386  دوخ  لوصالا » عماج   » مهد دـلج  رد  ریثا » نبا   » نینچمه
: هک دنک  یم  لقن  اهنآ  ننس  رد  یئاسن  دواد و  یبأ  حیحص و  رد  ملسم  زا  هرامش 7417  ثیدح  هللا  لوسر  ثاریم 

دنوادخ هک  هچنآ  ار و  ربمایپ  ثاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  همطاف  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  : » تفگ هشیاع 
.دنادرگزاب يو  هب  دوب  هداد  صاصتخا  ربمایپ  هب 

دهاوخ لاملا  تیب  وزج  هقدص و  هدنام  یقاب  ام  زا  هچنآ  تشاذگ و  میهاوخن  یقاب  دوخ  زا  یثرا  ام  تفگ : ربمایپ  تفگ : رکبوبا  نکل 
«. تفر ایند  زا  ات  تشاد  همادا  یتحاران  نیا  درک و  كرت  ار  وا  هدرک و  بضغ  رکبوبا  رب  اهنع  هللا  یضر  همطاف  سپ  .دوب 

134 ص :
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77 هرامش كردم 

ریثا نبا 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هریرهوبأ  زا  يذمرت »  » زا هرامش 7418  ثیدح  هحفص 388  لوصالا » عماج   » مهد دلج  رد  ریثا » نبا  »

؟ درب یم  ثرا  وت  زا  یسک  هچ  تفگ : هدمآ و  رکبوبا  دزن  همطاف 

!؟ ...مربن ثرا  مردپ  زا  نم  ارچ  سپ  تفگ : همطاف  .میاه  هچب  هداوناخ و  تفگ : رکبوبا 
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هرامش 78 كردم 

یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا 

نم َيِوُر  ام   » ناونع تحت   46 هحفص مشش  دلج  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه ] لاس 655  هتشذگ  رد   ] یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا 
: دیوگ یم  رکب » یبأ  عم  همطاف  رمأ 

: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  دوخ  حیحص  رد  ملسم »  » و يراخب » »

.دنادرگرب اهنآ  هب  هدیسر  اهنآ  هب  ربمایپ  زا  هک  ار  اهنآ  ثاریم  هک  دنتساوخ  يو  زا  هدمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و 

میراذـگ یم  دوخ  زا  ار  هچنآ  تشاذـگ و  میهاوخن  ياجب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  : » تفگ هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : رکبوبا  نکل 
«! تسا لاملا  تیب  زا 

تفگن و نخس  يو  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  كرت  ار  وا  هدش و  كانبضغ  رکبوبا  رب  اهنع  هللا  یضر  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ماگنه  نیا  رد 
.درک نفد  هنابش  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دهد  عالطا  رکبوبا  هب  هکنآ  نودب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تفر  ایند  زا  هک  ینامز 
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79 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: هک دنک  یم  لقن  كرابم  نب  دواد  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 49  مشش  دلج  هغالبلا  جهن  رب  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

يو زا  رمع  رکبوبا و  دروم  رد  میتـفر و  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نسح  هب  نسح  نب  هللادـبع  نب  یـسوم  نب  هللادـبع  دزن 
.میدرک لاوس 

: هکنیا نآ  میوگ و  یم  هتفگ  نسح  نب  هللادبع  مدج  هچنآ  ار  وت  باوج  تفگ : يو 

، میکانبـضغ مه  ام  سپ  دوب ، كانبـضغ  يا  هدـع  رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  يو  دوب ، وگتـسار  ینز  لـسرم  ربماـیپ  رتخد  اـم  رداـم 
: دیوگ یم  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  .وا  بضغ  رطاخب 

دیمحلادـبع نبدـمحم  نبدـیمحلادبع  نیدـلا  لالج  بیقن  هک  دـنا  هدروآرد  رعـش  هب  زاجح  نیبلاط  ءارعـش  زا  يا  هدـع  ار  بلطم  نیا 
: هک درک  لقن  میارب  تسین  منهذ  رد  شمان  هک  رعش  نیا  رعاش  دوخ  تفگ : يولع 

مامحلا ول ال  كاذب  ًایلم  تنک  ام ***  ینیوهلا و  صفح  ابأ  ای 

مارکلا نونبلا  عنصی  اذک  ام  یضرن ***  یبضغ و  لوتبلا  تومتأ 
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80 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

تفر ایند  زا  همطاف  انامه  هک : تسا  تباث  حیحص و  نم  دزن  دیوگ : یم   50 هحفص دوخ  حرش  مشش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
زاـمن وا  رب  رکبوبا ) رمع و   ) ود نآ  هک  درک  تیـصو  هک  دوب  يدـح  رد  بضغ  نیا  دوب و  كانبـضغ  رمع  رکبوـبأ و  رب  هک  یلاـح  رد 

.دنناوخن

81 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

لقن يرهوج  رکبوبا  زا  كدف ] رابخا  یف  ریّسلا  نم  درو  ام  رکذ   ] ناونع تحت   213 هحفص مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
: تفگ هک  دنک  یم 

.تساوخ دهاش  همطاف  زا  دوب  هدیشخب  همطاف  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  كدف  ربمایپ  هکنیا  تابثا  يارب  رکبوبا  هک  یتقو 

.دیشخب نم  هب  ار  كدف  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هک  دهد  یم  تداهش  نمیا  ما  تفگ : رکبوبا  هب  همطاف 

! دشخبب دهاوخب  ات  دوبن  ملس  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لام  نیا  تفگ .... : رکبوبا 
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.درک مهاوخن  تبحص  زگره  وت  اب  مسق ! ادخب  تفگ : همطاف 

.درک مهاوخن  كرت  ار  وت  متسین و  تحاران  وت  زا  نم  مسق ! ادخب  تفگ : رکبوبا 

.درک مهاوخ  نیرفن  ار  وت  مسق ! ادخب  تفگ : همطاف 

.دوش نفد  هنابش  دناوخن و  زامن  وا  رب  رکبوبا  هک  درک  تیصو  دیسر ، توف ) لبق  تاظحل   ) راضتحا تلاح  هب  همطاف  نوچ  سپ 

هرامش 82 كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب  217 و 218  هحفص مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

دوخ ثرا  ات  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یسک  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
....دنک ّدر  وا  هب  ار  ربمایپ  زا 

رکبوـبأ رب  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف نیمه  رطاـخب  .درک  يراددوـخ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  يزیچ  هنوـگره  تخادرپ  زا  رکبوـبا  سپ 
( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ زا  دعب  هک  یلاح  رد  تفگن  نخـس  دوب  هدنز  ات  وا  اب  درک و  كرت  ار  وا  هدش و  كانبـضغ  تخس 

رکبوبا هب  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  هدناوخ و  زامن  وا  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  شرهوش  تفر  ایند  زا  هک  مه  ینامز  دوب و  هدنز  هام  شش 
.دادن ربخ 
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هرامش 83 كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  نینچمه  همادا ، رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

.دنادرگرب اهنآ  هب  ار  ربمایپ  زا  ناشثاریم  هک  دنتساوخ  وا  زا  هدمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و 

رکبوبا همطاف  ماگنه  نیا  رد  .تسا  هقدص  دنامب  ياجب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام  تفگ : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : رکبوبا  نکل 
.تفر ایند  زا  ات  تفگن  نخس  وا  اب  هدرک و  كرت  ار 

84 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

همطاـف بضغ  تاـبثا  ناوـنعب   ) یـضترمدیس هک  هچنآ  دـیوگ : یم  نـینچ  هحفـص 253  مهدزناـش  دـلج  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
بضغ نیا  رکبوبا ) اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ، ) تاقالم نامز  طقف  هکنآ  رگم  دنک  یمن  تلالد  تسا  هدروآ  رکبوبأ ) رب  مالَّسلااهیلَع ) )

جراخ رکبوبا  دزن  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هکنآ  زا  دـعب  هک  درادـن  نآ  رب  تلالد  رابخا  نیا  تسا و  هدـش  لصاح  رکبوبا  رب  همطاف  زا 
اب مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  مرادن  داقتعا  نم  نکل  هدوب  كانبضغ  مه  زونه  دش 

140 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


اب همطاف  هک  مناد  یم  هدـش و  تباث  نم  هب  هکلب  تسا _  هتفگ  هاضقلا  یـضاق  هچناـنچ  دـشاب _  هدـش  جراـخ  رکبوبا  دزن  زا  تیاـضر 
رب رگید و  رابخا  زا  هکلب  ربخ  نیا  زا  هن  نکل  دوب  كانبـضغ  رکبوبا  رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  دـش و  جراـخ  رکبوبا  دزن  زا  بضغ 
دزن زا  همطاف  ندوب  كانبـضغ  ندش و  جراخ  رب  تلالد  ًامیقتـسم  هک  دنک  لالدتـسا  تایاور  نآ  هب  هک  دوب  راوازـس  مه  یـضترمدیس 

.دنک یم  رکبوبا 

85 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  ظحاج  نامثعوبا  زا  هحفص 264  مهدزناش  دلج  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 

يدـح هب  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف بضغ  نیا  دوب و  كانبـضغ  تخـس  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هک  تسا  نشور  حـضاو و  بلطم  نیا  و 
....دناوخن زامن  وا  رب  رکبوبا  هک  دومن  تیصو  هک  دوب  هدیسر 

86 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: دیوگ یم   286 هحفص مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

( یفاش مانب  دوخ  باتک  رد   ) دراد و هدیقع  نآ  هب  یضترمدیس  هک  هچنآ 

141 ص :
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هدیـشخب وا  هب  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  هک  درک  اعدا  كدف ؛] نتفرگ  يارب   ] ادتبا رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  تسا _  هتفگ 
هک هچنآ  مامت  نینچمه  رکبوبأ و  ندناوخن  زامن  وا و  تلحر  ربخ  نامتک  ربق  ندرک  ناهنپ  اما  دشاب و  یم  حیحص  زین  نم  دزن  تسا _ 

حضاو و تسا (1) هتفگ  یضترمدیس 

142 ص :

دوخ هک  تسا  بلطم  دنچ  دنک  یم  هراشا  نآ  هب  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا و  هتفگ  دوخ  یفاش  باتک  رد  هر  یـضترمدیس  هک  هچنآ  - 1
«. میراذگ یمن  ياجب  یثرا  دوخ  زا  ناربمایپ  ام  « » ءایبنالا رـشاعم  نحن   » هیاور بیذکت  _ 1 تسا : هدروآ  شحرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

یثرا ار  ام  : » تفگ ربماـیپ  هک  رکبوبا  ياـعدا  لـباقم  رد  هباحـص  توکـس  _ 2 دـیدحلا 260-16/25 . یبا  نبا  حرـش  هب : دـینک  هاگن 
دعب كدف و  ندوب  هیده  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ياعدا  لباقم  رد  توکـس  نیمه  هک  ارچ  تسین  شا  هتفگ  تحـص  رب  یلیلد  تسین »
رکب یبآ  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نیرفن  _ 3 دیدحلا 265-16/263 . یبا  نبا  حرـش  هب  دینک  هاگن  .دوب  امرفمکح  ثرا  ياعدا  نآ  زا 
نداد تداهش  _ 4 دیدحلا 16/274 . یبا  نبا  حرـش  هب : دـینک  هاگن  .دـنک  یم  نیرفن  يزامن  ره  رد  ار  رکب  یبأ  ترـضح  نآ  هکنیا  و 

یبا نبا  حرـش  هب : دینک  هاگن  .تسناد  لطاب  ار  ود  نیا  تداهـش  رکبوبا  هکنیا  كدف و  ندوب  هیدـه  هب  نمیا  ما  و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع
رمع و طسوت  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف زا  كدف  نتفرگ  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  ار  كدف  رکب  یبأ  ندـنادرگرب  _ 5 دیدحلا 16/268 .

همطاـف هکنیا  _ 6 دـیدحلا 16/274 . یبا  نـبا  حرــش  هـب : دـینک  هاـگن  .نآ  ندرک  هراـپ  كدـف و  هماـن  رد  رمع  نتخادـنا  ناـهد  بآ 
وا تلحر  زا  ربخ  رکبوبأ  رمع و  هکنیا  دـشن و  هدـید  داـش  نادـنخ و  زگره  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ زا  دـعب  مالـسلااهیلع 

هکنآ ات  دوش  نفد  بش  رد  هک  دومن  تیصو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هکنیا  _ 7 دیدحلا 16/280 . یبا  نبا  حرش  هب : دینک  هاگن  .دنتشادن 
یلع نتـسب  دـهع  وا و  تلحر  زا  لبق  ودـنآ و  تاـقالم  تساوخرد  ندرک  در  نینچمه  دـنوشن و  رـضاح  يو  زاـمن  رد  رکبوبا  رمع و 
یبا نبا  حرش  هب : دینک  هاگن  .دنوشن  رـضاح  شرازم  رـس  رب  نینچمه  دنراذگن و  زامن  شفیرـش  ندب  رب  ودنآ  هک  وا  اب  مالّـسلا ) هیلع  )
نیا زین  هعیـش  زا  ریغ  هک  تسا  نشور  و  دـیوگ : یم  هر  یـضترمدیس  هک  ارچ  ندیـشک » شتآ   » ثیدـح تابثا  _ 8 دیدحلا 16/281 .

دیدحلا 16/283. یبا  نبا  حرش  هب  دینک  هاگن  .دنا  هدرک  لقن  ار  بلطم 
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تسا و یقاـب  زا  رتحیحـص  رتشیب و  دـنا  بلطم  نیا  زا  یکاـح  هک  یتاـیاور  هک  ارچ  تسا  يوق  نم  دزن  راـبخا  هنوگنیا  تسا و  نشور 
.تسا تایاور  هنوگنیا  رد  رابتعا  تحص و  نم  هدیقع  همطاف  بضغ  یتحاران و  دروم  رد  روطنیمه 

143 ص :
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87 هرامش كردم 

یبهذ

باتک هیشاح  رد  هک  صیخلتلا »  » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 748  هتشذگ  رد   ] روهـشم خروم  یبهذ  دمحا  نبدمحم  هللادبعوبا 
زا هورع  هورع و  زا  وا  يرهز و  لـیقع  زا  ثیل  دـیوگ : یم   154 هحفص موس  دلج  رد  هدیسر  پاچ  هب  نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا  »

هیلع  ) یلع هکنآ  لاح  درک و  نفد  ار  وا  مالَّسلااهیلَع )  ) یلع دـش ، نفد  بش  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف : » هک دـنا  هدرک  تیاور  هشیاـع 
«. دادن رکبوبا  هب  عوضوم  نیا  زا  يربخ  یه  مالّسلا )

88 هرامش كردم 

یبهذ

ءاقلخ دـهع  تمـسق  رد  توریب  پاـچ  يرجه  لاـس 1413  لوا  پاـچ  مالـسالا » خـیرات   » ماـنب دوخ  رگید  باـتک  رد  یبهذ  نینچمه 
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب   21 هحفص نیدشار 

ربمایپ هچنآ  زا  ار  شتاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفر  ایند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هکنآ  زا  دعب 
.دنادرگرب وا  هب  دوب  هداد  صاصتخا  وا  هب  دنوادخ  هتشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

دوخ زا  یثرا  ام  هک : تسا  هتفگ  ربمایپ  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هب  رکبوبا  نکل 
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ار رکبوبا  دـش و  كانبـضغ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دـشاب  یم  لاملا  تیب  ءزج  هقدـص و  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  یقاب 
....تفر ایند  زا  هکنآ  ات  درک  كرت 
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89 هرامش كردم 

ریثک نبا 

مجنپ دلج  رد  توریب  مشـش  پاچ  هیاهنلا » هیادبلا و   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 744  هتشذگ  رد   ] ریثک نب  لیعامسا  ءادفلاوبا 
: دیوگ یم   285 هحفص

هک تسا  هتفگ  دنـس  رکذ  اب  تسا .» هقدـص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام   » ربماـیپ هتفگ  باـب  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب » »
: تفگ هشیاع 

....دندرک ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دوخ  ثرا  بلط  يو  زا  هدمآ و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و 

ءزج مینک  یم  كرت  ام  هچنآ  میراذـگ و  یمن  ياجب  ثرا  ناربمایپ  اـم  : » تفگ هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  نم  تفگ : اـهنآ  هب  رکبوبا  نکل 
: دیوگ یم  هشیاع  تسا !» لاملا  تیب 

.تفگن نخس  يو  اب  زگره  دوب  هدنز  ات  هتفگ و  كرت  ار  رکبوبا  همطاف  هک  دوب  نیمه  رطاخب 

: دیوگ یم  همادا  رد  ریثک  نبا 

[ دراد دوجو  فالتخا  کی  تیاور  دنـس  لاجر  رد  هکنیا  تواـفت  اـب   ] تسا هدرک  لـقن  روطنیمه  ار  ثیدـح  نیا  زین  لـبنح  نبدـمحا 
هـشیاع هک  تسا  هدروآ  مک ] فـالتخا  اـب   ] هشیاـع زا  هورع  زا  ....شردـپ  زا  میهاربا  نب  بوـقعی  زا  زین  ار  تیاور  نیا  دـمحا »  » سپس

: تفگ
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هچنآ زا  ار  شتاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفر  ایند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  هکنآ  زا  دـعب 
همطاف هب  رکبوبا  نکل  .دنادرگرب  وا  هب  دوب  هداد  صاصتخا  وا  هب  دنوادخ  هتشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ
لاملا تیب  ءزج  هقدـص و  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگ و  یمن  یقاب  دوخ  زا  یثرا  ام  هک : تسا  هتفگ  ربمایپ  تفگ : مالَّسلااهیلَع ) )

....تفر ایند  زا  هکنآ  ات  درک  كرت  ار  رکبوبا  دش و  كانبضغ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دشاب  یم 

: دیوگ یم  همادا  رد  ریثک  نبا 

تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  نوچ  هکنیا : هفاضا  اب  هدروآ  دوخ  حیحـص  يزاغم  باـتک  رد  يراـخب  ًاـقیقحت  ار  تیاور  نیا  و 
( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف رب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع دوخ  دادن و  نذا  روضح  يارب  ار  رکبوبا  درپس و  كاخ  هب  هنابش  ار  وا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع

.دناوخ زامن 
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90 هرامش كردم 

ریثک نبا 

« هفیقس هصق   » ناونع تحت  هحفص 496  مراهچ  دلج  هیوبنلا » هریسلا   » مانب دوخ  رگید  باتک  رد  ریثک  نب  لیعامـسا  ءادفلاوبا  نینچمه 
تبحـص قیدص ! رکبوبا  اب  دوب  هدـنز  ات  زگره  دـش و  كانبـضغ  تخـس  دوب ...!! مدآ  ینب  نانز  دـننام  ینز  همطاف  يرآ ! دـیوگ : یم 

.درکن
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91 هرامش كردم 

يرکبراید

مود دلج  توریب  پاچ  سیمخلا » خـیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 966  هتشذگ  رد   ] يرکبراید نب  دمحم  نب  نیـسح  خیش 
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هریرهوبأ  زا  دنس  رکذ  اب  هحفص 173 

؟ درب یم  ثرا  وت  زا  یسک  هچ  تفگ : دمآ و  رکبوبأ  دزن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

.منادنزرف هداوناخ و  تفگ : رکبوبا 

...؟ مربب ثرا  دیابن  مردپ  زا  نم  ارچ  سپ  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

: تفگ هشیاع  دیوگ : یم  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  همادا  رد  يرکبراید 

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هچنآ  زا  ار  شتاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفای  تافو  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب 
.دنادرگرب وا  هب  تشاذگ  یقاب  دوخ  زا 

رکبوبا زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  دوب  بلطم  نیمه  رطاخب  .دـیزرو  تعناـمم  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  نآ  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ 
هک ینامز  .تفر  ایند  زا  ات  تشاد  همادا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف یتحاران  ندیزگ و  يرود  نیا  درک و  كرت  ار  وا  دش و  تحاران  تخس 

تشاذگ و عالطا  نودب  همطاف  نفدزا  ار  رکبوبا  درپس و  كاخب  هنابش  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  شرهوش  تفر  ایند  زا 
....درادگ زامن  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع
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92 هرامش كردم 

يدنه یقتم 

رد يرجه ] لاس 975  هتـشذگ  رد   ] یندم یلذاش  يروات  يدنه  یقتم  ناخ  یـضاق  نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلاءالع 
هرامالا عم  هفالخلا  باتک  ءاـخلا  فرح  بلح  رد  يرجه  لاس 1390  پاچ  لاعفالا » لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلازنک   » مانب دوخ  باـتک 

: تفگ هشیاع  هک : دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  هرامش 14069  ثیدح  مجنپ ص584  دلج  رد  رکبوبا  تفالخ  لوا »_  باب  _ 

دوخ ثرا  تساوخرد  يو  زا  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یسک  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
....درک ار  دوب ، هداد  صاصتخا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ هب  دنوادخ  هچنآ  زا 

زا مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  دوب  رطاـخ  نیمه  هب  .دـیزرو  تعناـمم  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  يزیچ  هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ 
.دش تحاران  تخس  رکبوبأ 
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93 هرامش كردم 

يدوهمس

پاچ یفطـصملاراد » رابخأب  ءافولا  ءاـفو   » ماـنب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 911  هتـشذگ  رد   ] يدوهمـس دمحا  نب  یلع  نیدـلارون 
: دیوگ یم  اهیبا ] تاقدص  رکب  یبا  نم  همطاف  بلط   ] ناونع تحت  هحفص 995  مود  دلج  توریب 

هیلَع ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه  تفگ : هشیاع  هک  هدـش  هدروآ  ریبز  رـسپ  هورع  زا  حیحـص  باتک  رد  و 
...درک ار  ربمایپ  زا  شثاریم  بلط  قیدص ! رکبوبا  زا  ملَسو ) هلآَو 

« تسا هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثر  ار ا  ام  : » تفگ ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ انامه  تفگ : رکبوبا  سپ 

تـشاد همادا  رکبوبأ  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ندیزگ  يرود  نیا  درک و  كرت  ار  رکبوبا  دـش و  كانبـضغ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپ 
.تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هکنآ  ات 
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هرامش 94 كردم 

يدوهمس

: دیوگ یم  همادا  رد  يدوهمس 

: تسا هنوگنیا  شظفل  تسا و  هدرک  لقن  زین  هبش » نبا   » ار تیاور  نیا 

ربمایپ زا  شثاریم  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یـسک  دشاب  یـضار  وا  زا  یلاعت  دنوادخ  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
همطاـف رطاـخ  نیمه  هب  اذـل  درک  يراددوخ  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هب  يزیچ  هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ  ....دـنادرگزاب  وا  هب  ار 

....تفر ایند  زا  ات  تفگن  نخس  زگره  وا  اب  هدرک و  كرت  ار  وا  دش و  كانبضغ  تخس  رکبوبأ  رب  مالَّسلااهیلَع ) )

ربخ اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نفد  توف و  زا  ار  رکبوبا  هکنآ  لاح  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفر  اـیندزا  هک  نوچ  و 
....درکن
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95 هرامش كردم 

يدوهمس

: دیوگ یم  باتک  نامه   996 هحفص رد  يدوهمس  نینچمه 

: هک تسا  هدمآ  هبش » نبا   » زا رگید  یتیاور  رد  و 

تـسا هدمآ  تیاور  نآ  رد  تسا و  هدمآ  زین  يراخب  حیحـص  تیاور  رد  هچنانچ  ....دندمآ  رکبوبا  دزن  سابع  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
: هک

«. تفر ایند  زا  ات  درکن  تبحص  زگره  وا  اب  درک و  كرت  ار  رکبوبا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپ  »
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هرامش 96 كردم 

ینابیش

نم لوصالا  عماج  یلا  لوصولا  ریـسفت   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 944  هتشذگ  رد   ] ینابیـش عبید  نبا  نمحرلادبع  هللادبعوبا 
: دیوگ یم  هرامالا » هفالخلا و  باتک   » تمسق  46 هحفص مود  دلج  يرجه  لاس 1346  رصم  پاچ  لوسرلا » ثیدح 

دندمآ و رکبوبا  دزن  دشاب _  یـضار  ودنآ  زا  دنوادخ  هک  سابع _  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هشیاع  زا  »
.دنادرگرب اهنآ  هب  ار  ناشثاریم  هک  دنتساوخ  وا  زا 

ماگنه نیا  رد  تسا .» هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین ، یثرا  ار  ناربمایپ  ام  : » تفگ هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  تفگ : رکبوبا  سپ 
ایند زا  هام  شش  زا  دعب  هکنآ  ات  تفگن  نخس  وا  اب  زگره  درک و  كرت  ار  رکبوبا  دشاب _  یـضار  وا  زا  ادخ  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

عـالطا نودـب  ربـخ  نـیا  زا  ار  رکبوـبا  درپـس و  كاـخب  هنابـش  ار  وا  دـشاب _  یـضار  وا  زا  دـنوادخ  هـک  مالّـسلا ) هـیلع   ) یلع .تـفر 
«. ...تشاذگ

.تسا هدش  هدروآ  ملسم  زا  ترابع  دنا و  هدروآ  يراخب  ملسم و  ار  تیاور  نیا  دیوگ : یم  عبید  نبا 
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97 هرامش كردم 

ینابیش

ثاریم  » رد موس  لصف  ضئارف  باتک  تمـسق  رد  لوا  ثیدـح  باـتک ، ناـمه  و 12  هحفـص 11  مراهچ  دـلج  رد  عبید  نبا  نینچمه 
: دیوگ یم  تشاذگ » یقاب  دوخ  زا  هچنآ  هللا و  لوسر 

هتـشاذگ یقاب  دوخ  زا  ربمایپ  هچنآ  ربمایپ و  زا  شثاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفگ : هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا 
.دیامن میسقت  ار 

« تسا هقدـص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  تسین  یثرا  ار  ام  : » تفگ ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  انامه  تفگ : رکبوبا  نکل 
همطاـف هکنآ  اـت  تشاد  همادا  هکراـتم  بضغ و  نـیا  درک و  كرت  ار  رکبوـبا  هدـش و  بـضغ  رد  تخـس  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف سپ 

.تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع ) )

: دیوگ یم  عبید  نبا 

.دشاب یم  ترابع  نیرترصتخم  يراخب  ترابع  ظفل و  دنا و  هدروآ  يذمرت  هسمخ و  حاحص  ار  تیاور  نیا 
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98 هرامش كردم 

هلاحکاضر رمع 

مراهچ دلج  لاس 1404  توریب  پاچ  رد  ءاسنلا » مالعا   » مانب دوخ  فورعم  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  ياملع  زا  هلاحک  اضر  رمع 
ار وا  ام  هک  ارچ  میورب ، مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف غارـس  هب  مه  اـب  اـیب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  سپـس  دـیوگ .... : یم  ات 124  هحفص 122 

همطاـف یلو  دنتـساوخ ، دورو  هزاـجا  يو  زا  دـنتفر و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  هب  رگیدـکی  قاـفتا  هب  سپ  مـیا ؛ هدرک  كانبـضغ 
.دادن دورو  هزاجا  ودنآ  هب  مالَّسلااهیلَع ) )

یتقو .درب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دزن  ار  ودـنآ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دـندرک ، تبحـص  يو  اـب  هتفر و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع يوس  هب  سپ 
همطاـف هب  رکبوبا  رمع و  سپـس  دـنادرگرب ، راوـید  فرطب  ناـنآ  زا  ار  شیوـخ  يور  يو ، دنتـسشن  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف دزن  ودـنآ 

...درک نتفگ  نخس  هب  عورش  رکبوبا  دادن ؛ ار  ودنآ  مالس  باوج  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف یلو  دندرک ، مالس  مالَّسلااهیلَع ) )

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  زا  یقیدـح  رگا  ایآ  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دـش ] مامت  رکبوبا  نانخـس  هکنآ  زا  سپ  ]
؟ دینک یم  لمع  نا  هب  دینک و  یم  شوگ  نآ  هب  مناوخب  امش  يارب 

.يرآ دنتفگ : مالسلااهیلع ] همطاف  هب   ] رکبوبا رمع و 

یم هک  دیدینـشن  ار  ثیدـح  نیا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  زا  ایآ  مسق ، ادـخب  ار  امـش  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف
هک ره  تسا ، نم  بضغ  طخس و  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف بضغ  طخس و  تسا و  نم  ياضر  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ياضر  دومرف :
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ره هتشاد و  یضار  ارم  درادب  یضار  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  انامه  درادب  تسود  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
؟ تسا هدروآ  بضغ  هب  ارم  انامه  دروآرد  بضغ  هب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک 

.میا هدینش  يرآ ! دنتفگ : ودنآ 

ارم رطاخ  ياضر  دیدروآرد و  بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وا  هکئالم  ادخ و  انامه  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
....دومن مهاوخ  تیاکش  وا  دزن  رفن  ود  امش  زا  منک  تاقالم  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هک  ینامز  دیدرواین ؛ ياجب 
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99 هرامش كردم 

هلاحک اضر  رمع 

: دیوگ یم  لاس 1404  توریب  پاچ  هحفص 131  مراهچ  دلج  ءاسنلا » مالعا   » باتک رد  هلاحک  اضر  رمع  نینچمه 

دورو زا  ترـضح ] نآ  زینک  « ] سیمع رتخد  ءامـسأ   » نکل دـمآ  هشیاع  زور ] نامه  رد   ] تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  یناـمز 
.درک يریگولج  هرجح ] هب   ] هشیاع

یَلَـص  ) ربمایپ رتخد  دزن  نم  دورو  زا  هیمعثُخ  نز  نیا  تفگ : درک و  تیاکـش  يو  هب  ءامـسأ »  » زا و  هتفر ] شردپ  رکبوبا ، دزن   ] هشیاع
.دنک یم  يریگولج  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا 

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ نانز  دورو  زا  تلع  هچ  هب  ءامـسأ »  » يا تفگ : هدـمآ و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناـخ  برد  رکبوبا 
یسک هک  هداد  روتـسد  نم  هب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دوخ  تفگ : ءامـسأ  تسیچ ؟ يا  هتخاس  هک  یجدوه  نیا  و  ینک ؟ یم  يریگولج 

....مزاسب یجدوه  نینچ  وا  يارب  هک  داد  روتسد  نم  هب  منکن و  دراو  وا  رب  ار 
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100 هرامش كردم 

هلاحک اضر  رمع 

: دیوگ یم  هحفص 115-114  مراهچ  دلج  باتک  نامه  رد  هلاحک  اضر  رمع  نینچمه 

شا هناخ  برد  هناتـسآ  رد  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  دـندش ) رو  هلمح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناـخ  هب  ناگدـننک  موجه  هک  یعقوم  .... )
دیراذگ و ام  لباقم  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  مرادن  غارس  دنشاب  هتفر  یسک  ندید  هب  امش  زا  رتدب  هک  ار  یموق  چیه  تفگ : داتـسیا و 

....دیدرکن ءادا  ار  ام  قح  هک  یلاح  رد  دیتسشن  تروشم  هب  دینک  تروشم  ام  اب  هکنآ  نودب  تفالخ  هماج  ندرک  رب  رد  يارب 

تکرح ياج  زا  رمع  داد  رکبوبا  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ندـماین  ربخ  تشگرب و  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  زا  ذـفنق  هک  یناـمز 
اب دینـش  ار  اهنآ  يادـص  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دـندرک ، بابلا  قد  دـندش : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هناـخ  هناور  يا  هدـع  اـب  هدرک و 

سپ رکبوبا ....)  ) هفاحق یبأ  نبا  و  رمع )  ) باطخ نبا  زا  وت  زا  دعب  دمآ  ام  رـس  رب  هچ  ادخ ! لوسر  يا  ردـپ ! يا  تفگ : دـنلب  يادـص 
هب یلاح  نانچ  دندش و  قرفتم  دندرک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دندینـش  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هیرگ  يادص  مدرم  تیعمج  هک  نوچ 

تـشپ  ] شناشفارطا رمع و  نکل  دوش ؛ هکت  هکت  ناشیاهرگج  دنـشاپب و  مه  زا  ناشیاهبلق  دوب  کیدزن  ایوگ  هک  دوب  هداد  تسد  مدرم 
.دندناشک رکبوبأ  فرطب  ار  وا  دندرک و  جراخ  هناخ  زا  روز  اب  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع سپس  .دندنام  یقاب  برد ]
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« دش دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  رب  هک  ییاهتیصم  رگید  : » موس شخب 
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هرامش 101 كردم 

يریمن

رد پاچ 1410 ه _ هرونملا » هنیدملا  خـیرات   » مانب دوخ  باتک  رد  يرجه ] لاس 262  هتشذگ  رد   ] يرصب يریمن  هّبـش  نبرمع  دیزوبا 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هملس » یبأ   » زا دنس  رکذ  اب   198 هحفص لوا  دلج 

ار كدـف  : » هک دروآ  رکبوبا  دای  هب  ار  بلطم  نیا  هدـمآ و  رکبوبا  دزن  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاـف  اـنامه 
«. دوب هداد  صاصتخا  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  هدوب  یکلم  كدف  هک  ارچ  هدیشخب  يو  هب  ربمایپ 

«!! تسین یثرا  ار  ناربمایپ  انامه  : » تسا هتفگ  هک  مدینش  ربمایپ  زا  نم  تفگ : رکبوبا  نکل 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ نارتخد  دنربب و  ثرا  وت  زا  وت  نارتخد  ایآ  رکبابا ! يا  تفگ : يو  باوج  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
؟ دنربن ثرا  يو  زا 

! تسا نینچ  يرآ  تفگ : رکبوبا 
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102 هرامش كردم 

يرذالب

« نادـلبلا حوتف   » مانب دوخ  باـتک  رد  يرجه ] لاس 279  هتـشذگ  رد   ] يرذالب يدادـغب  دواد  نبرباـج  نب  ییحی  نبدـمحا  نسحلاوبأ 
: تفگ هک  دنک  یم  لقن  دمحم  نبرفعج  زا  دنس  رکذ  اب   44 هحفص يدالیم  لاس 1959  رصم  پاچ 

: تفگ قیدص ! رکبوبا  هب  دشاب  یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  یتسردب 

همطاـف زا  رکبوبا  سپـس  .دیـشخب  نم  هب  ار  نآ  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ کـش  نودـب  هک  ارچ  نادرگرب  نم  هب  ار  كدـف 
.تساوخ دهاش  هنّیب و  مالَّسلااهیلَع ) )

هک دنداد  تداهـش  ودنآ  تخاس و  رـضاح  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ مالغ  حابر »  » و نمیا » ما   » مه مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
.تسا هدیشخب  يو  هب  ار  كدف  ربمایپ 

! نز ود  درم و  کی  تداهش  هب  رگم  دوش  یمن  تباث  هک  تسا  یئاعدا  اعد ، نیا  تفگ : رکبوبا  سپس 
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103 هرامش كردم 

یبوقعی

تحت  115 هحفـص مود  دـلج  توریب  پاـچ  دوخ  خـیرات  رد  يرجه ] لاس 284  هتـشذگ  رد   ] تنـس لـها  دزن  روهـشم  خروم  یبوقعی 
: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب  ملَسو ]) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ تافو  « ] هافولا  » ناونع

هدـنز رتشیب  بش  لهچ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  مه  همطاف  و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف رگم  تشاذـگن  یقاـب  دوخ  زا  يدـنزرف  ربماـیپ  و  .... 
لـسغ رد  ار  وا  سیمع  تنب  ءامـسأ  داد و  لسغ  ار  وا  یلع  سپ  دهد ، لسغ  ار  يو  شرهوش  یلع  هک  درک  تیـصو  همطاف  ...دنامن و 

...دوب همطاف  همداخ  ءامسأ  و  دومن _  کمک  نداد 

مه رامع »  » هک تسا  هتفگ  یسک  و  رذوبا .»  » و ناملـس »  » رگم دوبن  رـضاح  وا  مسارم  رد  یـسک  هک  یلاح  رد  دش  نفد  بش  رد  همطاف 
.دوب

راذگ تنم  ام  رب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دنتفگ : هدمآ و  وا  تدایع  هب  ربمایپ  نانز  زا  یـضعب  دوب  یـضیرم  رتسب  رد  همطاف  هک  ینامز  و 
.مینک تکرش  وت  لسغ  مسارم  رد  هدب  هزاجا  و 

یجایتحا چیه  هن ! دیداد ؟ ماجنا  دیتفگ و  هجیدخ )  ) مردام دروم  رد  ار  هچنآ  دیئوگ  یم  هک  دیتسین  ییاهنامه  امـش  ایآ  تفگ : همطاف 
.مرادن ناتروضح  هب 

هنوگچ تلاح  دنتفگ : دندمآ و  يو  تدایع  هب  شیرق  زا  رگید  نانز  ربمایپ و  نانز  زا  يا  هدع  يو  یـضیرم  مایا  زا  يزور  نینچمه  و 
؟ تسا
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.رورسم مور  یم  امش  نایم  زا  هکنیا  زا  و  مرازیب ، امش  يایند  زا  مسق  ادخب  هک  تسا  هنوگنآ  ملاح  تفگ : همطاف 

تاـعارم هدرکن و  ظـفح  نم ، زا  ار  یقح  چـیه  هک  ارچ  مراد  تیاکـش  امـش  زا  هک  مـنک  یم  تاـقالم  یلاـح  رد  ار  شلوـسر  ادـخ و 
.دیتخانشن ارم  تمرح  دیدرکن و  لوبق  نم  دروم  رد  ار  ربمایپ  زا  یتیصو  چیه  دیدرکن و  تیاعر  نم  زا  يا  همذ  چیه  دیدرکن ،
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104 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

هتـشذگ رد   ] یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هب  فورعم  یلزتعم  ینئادم  نیدـلازع  دـیدحلا  یبا  نبدـمحم  نبدـمحم  هللا  هبه  نب  دـیمحلادبع 
یم دنس  رکذ  اب   57 هحفص مود  دلج  يرجه  پاچ 1407  لاس  لیجلاراد  توریب  پاچ  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  يرجه ] لاس 655 

: دیوگ

یلع اب  هکنآ  يارب  تفگ : ریبز  تسیچ ؟ يارب  ریـشمش  نیا  تفگ : ریبز  هب  رمع  سپ  مالّـسلا ]....) هیلع   ) یلع هناخ  هب  موجه  عقوم  رد  ]
سپس تسکش ، ار  وا  دز و  گنس  هب  دروآرد و  ریبز  تسد  زا  ار  ریشمش  هدش و  زیوالگ  ریبز  اب  رمع  سپ  .منک  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  )

.دریگب ار  وا  شاب و  ریبز  بظاوم  دلاخ  يا  تفگ  درک و  نوریب  هناخ  زا  درک و  دنلب  ار  وا  هتفرگ و  ار  ریبز  تسد 

هب ار  دوخ  دیزرو و  تعنامم  نتساخرب  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع .نک  تعیب  رکبوبا  اب  زیخرب و  تفگ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هب  رمع  سپس 
تعناـمم نتـساخرب  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع سپ  زیخرب ! تـفگ : تـفرگ و  ار  مالّـسلا ) هـیلع   ) یلع تـسد  رمع  سپ  دینابـسچ ، نـیمز 

اب هنوگچ  هک  دید  ار  هرظنم  نیا  همطاف  هک  نوچ  سپ  .تخاس  جراخ  هناخ  زا  دـیناشک و  ریبز  دـننام  روزب  ار  یلع  رمع ، سپ  .دـیزرو 
ادخب دیدرب ! هلمح  ادخ  لوسر  تیب  لها  رب  دوز  هچ  رکبابا ! يا  دز : دایرف  داتـسیا و  شا  هناخ  برد  رانک  دندرک  دروخرب  ریبز  یلع و 

.میامن تاقالم  ار  يادخ  هکنآ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  رمع  اب  زگره  مسق 

167 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


105 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  دنس  رکذ  اب   57 هحفص مود  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 

.دوب یلع  هارمه  زین  سابع  نبا  هک  یلاح  رد  درک  دروخرب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب  رمع  يزور 

([ مالّـسلا هیلع   ) یلع  ] تسوت هارمه  هک  یـسک  دـیدرت  کش و  نودـب  دـنگوس  ادـخب  انامه  سابع ! نبا  يا  تفگ : سابع  نبا  هب  رمع 
ودنآ مدیسرپ  تفگ  سابع  نبا  .میدیـسرت  زیچ  ود  رب  ام  هکنآ  رگم  دشاب  یم  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازس 

! بلطملادبع دالوا  هب  يو  تبحم  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع یناوج  ینس و  مک  تفگ : رمع  دنمادک ؟ زیچ 

106 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هداتق  نبورمع  زا  دنس  رکذ  اب   58 هحفص مود  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 

هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ اـیآ  مهد  یم  مسق  ادـخب  ار  وت  دومرف : يو  هب  سپـس  دومن ؛ دروـخرب  رمع  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع يزور 
؟ داد رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وت  ملَسو )
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.هن تفگ : رمع 

؟ دیداد ماجنا  رکبوبا )  ) تقیفر وت و  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  سپ  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یلع

شا هدالق  منک و  یم  دوخ  زا  ار  تفالخ  سابل  يدوزب  سپ  نم  اما  شراک و  لابند  تفر  اـیند  زا  هک  رکبوبا )  ) مقیفر اـما  تفگ : رمع 
.مزادنا یم  تندرگ  هب  مندرگ  زا  ار 

107 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

دنک یم  لقن  يراصنا  ریفع  نب  ریثک  نبدیعس  زا  دنـس  رکذ  اب   11 هحفص مشش  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
: هک

یم مشاـه  نیب  زا  ار  دوـخ  ریبز  هک  ارچ  دوـب  ناـشیا  اـب  زین  ریبز  دـندوب و  هدـش  عـمج  بلاـط  یبا  نب  یلع  هناـخ  رد  مشاـه  ینب  و  .... 
....تسناد

ریشمش رمع  سپ  دندوب  ملسا  نب  هملس  ریضح و  نب  دیسأ  رمع  ناهارمه  هلمج  زا  دندرک  تکرح  همطاف  هناخ  فرطب  يا  هدع  اب  رمع 
هدـنب نم  تفگ : یم  یلع  هک  یلاـح  رد  دـندناشک  یم  رکبوبا  فرطب  ار  یلع  ریبز و  یگمه  سپـس  دز  راوـید  هب  تفرگ و  ریبز  زا  ار 

وا هب  یصخش  .دندناشک  رکبوبا  دزن  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  ات  میادخ ! لوسر  ردارب  متسه و  ادخ 
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امـش هک  یلاح  رد  درک  مهاوخن  تعیب  امـش  اـب  زگره  امـش ، زا  تعیب  هب  مرتراوازـس  نم  تفگ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نک  تعیب  تفگ :
.درک مهاوخن  اهر  ار  وت  ینکن  تعیب  ات  تفگ : رمع  سپس  ....دینک  تعیب  نم  اب  هکنیا  رد  دیرتراوازس 

رکبوبا يارب  ار  نتفرگ  تعیب  زورما  تسوت ! لام  نآ  زا  یمین  هک  ناتـسپ ] نیا  زا  شودب   ] شودـب رمع  يا  تفگ : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع
تعیب رکبوبا  اب  منک و  یمن  لوبق  ار  تنخـس  هک  دنگوس ! ادخب  شاب ! هاگآ  دنادرگ ! زاب  وت  هب  ار  تفالخ ]  ] ادرف هکنآ  ات  ریگب  تخس 
همطاف هکنآ  ات  دـماین  نوریب  زگره  و  تشگزاب ، شا  هناـخ  هب  دـنک  تعیب  هکنآ  نودـب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  اـت  ....درک  مهاوخن 

....تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع ) )

108 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

زا دوخ  دانسا  اب  هفیقس » زور  يارجام  « » هفیقسلا موی   » ناونع تحت  مهدزیس  هحفص  مشش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  مالسلاامهیلع ]  ] یلع نبدمحم  نبرفعج  زا  يرهوج »  » زیزعلادبع نبدمحا  رکبوبا 

اهنآ زا  و  درب ، یم  راصنا  ياه  هناخ  برد  هب  هنابش  ار  وا  درک و  یم  راوس  یغالا  رب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف مالّسلا ) هیلع   ) یلع انامه 
نینچمه .درک  یم  يرای  بلط 
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رکبوبا اب  ام  تسا و  هتـشذگ  نامز  رگید  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : یم  اهنآ  نکل  تساوخ  کمک  اهنآ  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
یمن رب  يور  وا  زا  زگره  درک  یم  تـعیب  بـلط  اـم  زا  رکبوـبا  زا  رتدوز  مالّـسلا )) هـیلع   ) یلع  ) وـت مـع  رــسپ  رگا  مـیا ؛ هدرک  تـعیب 

.میدنادرگ

يوسب منک و  اهر  شا  هناخ  رد  نفک  لسع و  نودـب  ار  ادـخ  لوسر  هزانج  هک  دـیتشاد  نآ  عقوت  ایآ  تفگ : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع سپ 
!؟ مزادرپب شکمشک  عازن و  هب  وا  زا  دعب  تنطلس  رد  اهنآ  اب  مباتشب و  مدرم 

دنوادخ هک  ار  يراک  اهنآ  دندرک  نکل  .يراک  نینچ  مالّـسلا )) هیلع   ) یلع  ) وا يارب  دوبن  راوازـس  تفگ : یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف و 
.دهدب ار  اهنآ  يازس 

109 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

هیلع  ) یلع مالـسلااهیلع و  همطاف  نیب  ترجاـم  ناونع  تحت   198 هحفـص مهن  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه 
: دیوگ یم  بوقعیوبا  خیش  لوق  زا  دنس  رکذ  اب  هشیاع » و  مالّسلا )

هیلع  ) یلع رازآ  تیذا و  دروـم  هک  هچنآ  ره  هشیاـع  فرط  زا  تفر  اـیند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربماـیپ  هـک  یناـمز  زا 
یتخس تالکـشم و  مامت  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف یلع و  هک  یلاح  رد  دیـسر و  ودنآ  شوگ  هب  دوب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف و  مالّـسلا )

ربص اه 
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...تفر ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف دندرک  یم 

هب مادـقا  راب  نیدـنچ  همطاف  نیمه  رطاخب  و  دـش ، هرداصم  همطاف  زا  كدـف  دـندنام ، روای  نودـب  اهنت و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف یلع و 
( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ نانز  مامت  تفر  ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ینامز  ....دربن  شیپ  زا  يراک  نکل  دومن  هلداجم 

زین یمالک  درکن و  تکرش  هیزغت  مسارم  رد  هدز و  یـضیرم  هب  ار  دوخ  هک  هشیاع ، رگم  دندومن  تکرـش  مشاه  ینب  هیزعت  مسارم  رد 
!! هدش لاحشوخ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف گرم  زا  هشیاع  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  هک  دش  لقتنم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب  هشیاع  زا 

: دیوگ یم  بوقعیوبا  خیش  مالک  نایاپ  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

.دوب یبّصعتم  یلزتعم  یّنس  هکلب  دوبن  هعیش  بوقعیوبا  هکنادب  دنک و  تمحر  شیادخ  هک  بوقعیوبا  خیش  راتفگ  زا  يا  هصالخ  نیا 

110 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

هک ینامز  ار _  مالّسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مالک  هحفص 265  مهد  دلج  دوخ  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
لقن هنوگنیا  دندومن  یم  لد  درد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  اب  هک  یلاح  رد  دندرپس _  كاخب  ار  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف

: دنک یم 
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قحلمن وت  هب  كدنا  ینامز  رد  تسا و  هدیمرآ  وت  رانک  رد  وت و  رب  هک  يرتخد  نآ  ترتخد ، زا  و  نم ، زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
يوریپ رد  نم  هکنیا  زج  تفر ، نیب  زا  وا  قارف  رد  میراذ  دوخ  هدش ، مک  تا  هبوبحم  قارف  زا  میئابیکـش  ربص و  ادخ ! لوسر  يا  .دـش 

تیلست و ياج  تبیصم  نیا  رد  متشاد  امش  نادقف  رد  نم  هک  يرثأت  هب  هجوت  اب  و  میرگ ، یم  يدرک  یم  هیرگ  اهتبیـصم  رد  هک  وت  زا 
نایم زا  وت  سدقم ]  ] ناج هکنآ  زا  دعب  مداهن  تهاگمارآ  دحل و  رد  ار  وت  كرابم ]  ] رـس رب  نم  هک  ارچ  .دراد  دوجو  میراد  نتـشیوخ 

هیلا انا  انا هللا و  میدرگ ) یمرب  ادخب  میئادخ و  زا  ام  انامه  سپ  ( ) دوب نم  هنیس  رب  ترس  نداد  ناج  ماگنه   ) دش جراخ  نم  هنیس  ولگ و 
مهودنا نزح و  اما  تشگ ، تفایرد  هدش  هداهن  ورگ  هب  و  دش ، هتفرگ  سپ  تناما  دوب و ) یتناما  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف  ) انامه نوعجار 
يدوزب .دربب و  دیدیزگ  تماقا  نآ  رد  امش  هک  يا  هناخ  هب  ارم  دنوادخ  هکنآ  ات  درذگ  یم  یباوخ  یب  رد  مبش  اما  تسا و  یگـشیمه 

ار شرازگ  سرپب و  وا  زا  ار  تشذگرس  دندش ، تسدمه  رگیدکی  اب  نم  هیلع  رب  امش  تما  هک  تفگ  دهاوخ  امـش  هب  ناتیمارگ  رتخد 
زا رگا  هک  ارچ  نیگمشخ ، هن  تسا و  گنتلد  هن  هک  يا  هدننک  عادو  مالس  ادخ ! لوسر  يا  داب  امش  يود  ره  رب  مالـس  .هاوخب و  وا  زا 

.دشاب یم  هدومرف  هدعو  نارباص  هب  ادخ  هچنآ  هب  ینامگدب  هطساوب  هن  منامب  رگا  تسین و  میگنتلد  هطساوب  مور  یم  اجنیا 
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111 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

[ كدف رابخا  یف  ریّسلا  نم  درو  ام  رکذ  : ] ناونع تحت   211 هحفص مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

: هک دنک  یم  لقن  خیرات  ثیدح و  نایوار  زا  نت  دنچ  زا  دنس  رکذ  اب  كدف » هرابرد  خیرات  زا  یشرازگ  )

شیوخ رداچ  تسب و  رس  رب  ار  دوخ  دنبرس  تسا  هتفرگ  عطاق  میمصت  كدف  هرداصم  رب  رکبوبا  دید  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ینامز 
ار دوخ  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  يو  .درک  تکرح  دجـسم  يوسب  شناراکتمدـخ  شموق و  ناـنز  زا  يا  هدـع  اـب  دـیچیپ و  دوخ  رب  ار 

نایم رد  هک  رکبوبا  رب  دوب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  نتفر  هار  دننام  یتوافت  چیه  نودـب  شنتفر  هار  دوب و  هدـیناشوپ 
.دنتخیوآ مدرم  همطاف و  نیب  يا  هدرپ  ماگنه  نیا  رد  .دش  دراو  دوب  هتسشن  نانآ  ریغ  راصنا و  نیرجاهم و  زا  هدع 

.دروآرد هلزلز  هیرگ و  هب  ار  مدرم  مامت  هک  يا  هلان  دروآرب ، لد  زا  زوسناج  يا  هلان  هاگنآ 

اب ار  دوخ  مالک  سپـس  .تفای  مارآ  نانآ  شورخ  شوج و  دـش و  شوماخ  مدرم  همهمه  داـیرف و  اـت  دومرف  توکـس  يا  هظحل  سپس 
....داتسرف ادخ  لوسر  رب  دورد  هدومن و  زاغآ  ادخ  شیاتس  دمح و 

هچنآ دروآ  مهاوخ  نابز  هب  زین  اهتنا  رد  ار  نامه  میوگب  ادـتبا  ار  هچنآ  (ص .) دـمحم رتخد  ما  همطاف  نم  مدرم ! يا  ناه  دومرف  سپس 
میوگ یم 
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....هدامآ ياهبلق  زاب و  ياهشوگ  اب  دیونشب  سپ  .تسین  روج  ملظ و  مهد  ماجنا  هچنآ  تسین و  يور  هدایز 

زا یثرا  ارم  هک  دـیرادنپ  یم  امـش  نونکا  سپـس  تفگ : شا  هبطخ  رخآ  رد  هک  اجنآ  ات  دومرف  داریا  ینالوط  يا  هبطخ  مالک و  سپس 
نیقی هب  هک  یموق  يارب  تسا  رتهب  دنوادخ  زا  مکح  ماقم  رد  سک  هچ  و  دیا ؟ هتشگرب  تیلهاج  ماکحا  نامز و  هب  ایآ  « ؟ تسین مردپ 

(1)« دنا هدیسر 

.دنتفرگ نم  زا  ار  مردپ  ثرا  افج  ملظ و  روز و  هب  ناملسم ! تیعمج  يا  دیهد  ارف  شوگ 

هزات و راک  بجع  مربن ! ثرا  مردـپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  دـیوگ  یمن  هاگچیه  دـنوادخ  رکبوبا !)  ) هفاحق سپ  يا 
رـشحم زیخاتـسر و  زور  رد  وت  اـب  .ربب  ریگرب و  هدـش  هداـهن  لـحر  هدز و  راـهم  يرتـش  تش ، نیا  وت و  نیا  کـنیا  يا ! هدروآ  یتـشز 
تـسا یهاگ  هدـعو  شوخ  هچ  و  (ص ) دـمحم تسا  یهاوخداد  وکین  دـنوادخ و  تسا  يرواد  وکین  هچ  سپ  درک ، دـهاوخ  تاقالم 

راوخ باذع  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  تسا و  یهاگرارق  یقافتا  ره  يارب  دـنرب و  یم  نایز  لطاب  لها  تعاس  نآ  زورنآ و  .تمایق 
.دومن دهاوخ  لولح  یسک  هچ  رس  رب  یگشیمه  باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسک  هچ  رس  رب  هدننک  لیلذ  و 

: تسا هتفگ  هک  دورس  ار  هثاثأ  رتخد  دنه  رعش  دش و  هجوتم  شردپ  ربق  فرط  هب  سپس 
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«. درک یمن  هولج  گرزب  نانچنآ  يدوب  یم  وت  رگا  هک  داتفا  قافتا  یمهرب  مهرد و  ياهالب  هفلتخم و  لئاسم  اهربخ و  وت  زا  دعب  »

«. دندرک راکشآ  ار  اه  هنیس  رارسا  دش ، لئاح  وت  ام و  نایم  كاخ  هدرپ  یتفر و  هک  نیمه  وت  تما  زا  دنچ  ینادرم  »

«. دش بضغ  ام  زا  یثاریم  ره  دندرمش و  نامفیفخ  دندرک و  شرت  يور  ام  هب  ینادرم  یتفر  وت  هک  نیمه  »

.دندمآرد هیرگ  هب  هکنآ  رگم  دش  یمن  هدید  زور  نآ  رد  مدرم  زا  يدرم  نز و  چیه  دیوگ : يوار 

تلفغ یتسـس و  فعـض و  نیا  مالـسا ! ناظفاح  يا  تلم ! ناوزاب  يا  دومرف : هدرک و  راصنا  بناج  هب  ور  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپس 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  مردـپ  رگم  ارچ !؟ نم  یهاوخداد  هب  کمک  زا  يراگنا  لهـس  نیا  و  تسیچ ؟ زا  نم  قح  دروم  رد 

یب دوز  هچ  و  دیدش ! لامعا  نیا  بکترم  دوز  هچ  دوش ؟» ظفح  وا  نادنزرف  دروم  رد  سک  ره  مارتحا  تمرح و  : » دومرف یمن  ملَسو )
یم و   ] دیشک یم  زین  ار  وا  نید  تسا  هتفر  ایند  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  هک  کنیا  ایآ  دیدرک ! عورـش  ار  یمارتحا 
امش نایم  رد   ] یتسـس فعـض و  و  دوب ، یگرزب  تبیـصم  ربمایپ ، تلحر  انامه  هک  دیـشاب ! هاگآ  میرادن ]!؟ يا  هفیظو  چیه  ام  دیئوگ :
نآ تسا و  دایز  رایسب  زین  تبیـصم ] نیا  زا  یـشان   ] يور جک  هابتـشا و  و  تسا ، دایز  عیـسو و  زین  دمآ ] دیدپ  تبیـصم  نیا  رثا  رب  هک 

یـشالتم مه  زا  اههوک  دش و  یناملظ  کیرات و  وا  تلحر ] تبیغ و   ] هطـساوب نیمز  تفر و  نیب  زا  دوب  امـش  نایم  رد  هک  یگتـسبمه 
دندش و
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تینوصم و دیدرگ و  کته  وا  تمرح  دش و  عیاض  وا  زا  دعب  ربمایپ  مرح  میرح و  دـندش و  هدیـشک  يریخ  یب  يدـیماان و  هب  اهوزرآ 
لبق درک و  دزـشوگ  امـش  هب  ار  ثداوح  نیا  ربمایپ _  تلحر  زا  لبق  نآرق _ )  ) دوخ باتک  رد  دنوادخ  تفر و  نیب  زا  وا  مرح  تینما 

: دومرف هک  اجنآ  داد  رادشه  امش  هب  شتلحر  زا 

ای دریمب و  وا  رگا  سپ  دنتفر ، ایند  زا  يرگید  ناگداتسرف  وا  زا  شیپ  هک  يربمایپ  رگم  تسین  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم «و 
شاداپ ار  ناگدننک  رکـش  ادخ  و  دـناسر ، یمن  ینایز  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  هک  سک  نآ  و  دـیدرگ ؟ یمرب  بقع  هب  دوش  هتـشک 

(1) «. داد دهاوخ 

یلاح رد  مردپ ؟ ثرا  رطاخب  مدش  عقاو  مولظم  موش و  درخ  نم  ایآ  راصنا !) هورگ   ) هلیق نارـسپ  يا  امـش  زا  تسا  دـیعب  رود و  یلیخ 
دارفا و ياراد  امش  هک  یلاح  رد  و  میراد !؟ رارق  عامتجا  کی  رد  مونـش و  یم  ار  ناتیادص  دیتسه و  نم  ناگدید  يولج  رد  امـش  هک 
زا دنوادخ  هک  دـیتسه  ییاه  هبخن  امـش  هکیلاح  رد  دـیتسه و  رپس  حالـس و  ریـشمش و  ياراد  هک  یلاح  رد  دیـشاب و  یم  راتفگ  ذوفن 
اب هزرابم  هب  دیدرک و  لمحت  ار  اهجنر  اهیتخـس و  دـیدیگنج و  نیکرـشم ]  ] برع نارـس  اب  امـش  هکنیا  اب  و  درک ، ناتباختنا  مدرم  نایم 

راگزور تاکرب  هجیتن ، رد  دیدروآرد و  شدرگ  هب  ار  مالسا  يایسآ  گنس  هک  اجنآ  ات  دیتفر  قطنم  یب  ناعاجش  و  كرشم ]  ] ياهتلم
 . دش شوماخ  گنج  ياهشتآ  درک و  ادیپ  ترثک  نایرج و  ریش  نوچمه 
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.دیدرگ راوتسا  مکحم و  نید  تموکح  ماظن و  تفرگ و  مارآ  نایغط  هنتف و  جوم  داتسیا و  زاب  نایرج  زا  كرش  هراوف 

اهتعاجش نآ  زا  دعب  و  دیدیئارگ ؟ يدرس  هب  دیتشگرب و  بقع  هب  غاد  مکحم و  مادقا  نآ  زا  سپ  دیداتـسیا و  زاب  تکرح ، زا  سپ  ایآ 
دراو هبرـض  امـش  ناـمیا  نید و  رب  دنتـسکش و  ناـشنامیپ  دـهع و  زا  دـعب  ار  دوـخ  ياهتمـسق  هک  یموـق  زا  سرت  مـه  نآ  دیدیـسرت ؟

!؟ دندرک

ياه ینهد  جک  اهندز و  هبرض  نیا  هب   ) هک دیاش  تسین  امش  رب  اهنآ  زا  یتمرح  چیه  قیقحت  هب  هک  ارچ  ار ، رفک  نایاوشیپ  دیشکب  سپ 
.دنهدب نایاپ  نید ) هب 

هدرک ادیپ  لیم  بذاک )  ) شمارآ توکس و  هب  و  دیا ! هدروآ  هانپ  ینارذگشوخ  هافر و  هب  امش  هک  منیب  یم  نم  انامه  هک  دیـشاب  هاگآ 
سپ دیدروآ ، الاب  دیدوب  هدروخ  ذیذل ) نیریـش و  ياذغ  زا   ) هچنآ و  دیدرک ، یم  يرادـهگن  ار  هچنآ  دـیتخاس  اهر  هجیتن  رد  و  دـیا ،

زاین و یب  دنوادخ  هک  ارچ  دسر ) یمن  ادخ  هب  يررـض  چیه   ) دیوش رفاک  دـنک ، یم  یگدـنز  نیمز  يور  رب  هک  سک  ره  امـش و  رگا 
.دوب دهاوخ  شیاتس  دمح و  دروم 

كرت نیا  دـینک و  یمن  میراـی  امـش  هک  مناد  یم  هک  یلاـح  رد  متفگ ، اـجنیا  رد  ار  هچنآ  متفگ  امـش  يارب  نم  اـنامه  دیـشاب ! هاـگآ 
یتسس فعض و  هب  نید ) هب   ) امش نیقی  هدش و  هتسکش  دنک و  ناتیاه  هزین  رس  هک  ارچ  تسا  هدش  نیجع  امش  حور  اب  يرای  ترصن و 

.هدش لیدبت 

هک یحورجم  رتش  نیا  تشپ  رب  مکحم  ار  نآ  ار و  كدف  دیریگب  سپ 

178 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 187 

http://www.ghaemiyeh.com


غاد و .دنام و  دهاوخ  یقاب  ناتیارب  خیرات ) لوط  رد   ) نآ راع  گنن و  هک ) دینادب  یلو   ) دیدنبب دشاب  یم  تسس  فیعـض و  نآ  ياهاپ 
شتآ هب  ار  امـش  امـش ) توکـس  تفالخ و  بضغ  كدـف و  نیا   ) تبقاع دیـسر و  دـهاوخ  ناگدـنیآ ) هب   ) اسر یئادـص  اب  نآ  هناشن 

دنوادخ روضح  رد  میهد  یم  ماجنا  هچنآ  هک ) دینادب  و   ) دشک یم  هنابز  اهلد  رب  هک  یـشتآ  نآ  دـیناسر  دـهاوخ  دـنوادخ  هتخورفارب 
(1) تساهنآ ) راظتنا  رد  یتبقاع  هچ  دنمهف  یم  ناراکمتس  يدوزب  و   ) تسا

112 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب  214 و 215  هحفص مهدزناش  دلج  دوخ  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

تفر و ربنم  رب  اذل  دـش ، مامت  نیگنـس  وا  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف ياه  هتفگ  دینـش ، ار  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هبطخ  رکبوبا  نوچ  سپ 
: تفگ

نامز رد  اهوزرآ  اهاعدا و  نیا  منیب !؟ یم  امش  زا  دیونـش ، یم  هک  ینخـس  ره  ربارب  رد  هک  تسا  يرـصنع  تسـس  هچ  نیا  مدرم ! يا  »
.دیوگب نخس  هدید  هک  ره  دیوگب و  هدینش  هک  ره  دوب ؟ اجک  ادخ  لوسر 
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!!! دش دهاوخ  هنتف  داجیا  ثعاب  داتفا  قافتا  هچنآ  دوب ، شمد  شدهاش  هک  دوب  يا  هدام  هابور  تفگ  نخس  هکنآ 

زا هکنآ  زا  سپ  ار  هنهک  عوضوم  نیا  دیوگ : یم  دریگب و ) رس  زا  ار  تفالخ  گنج  دهاوخ  یم  هک   ) تسا یسک  مالّسلا ) هیلع   ) یلع
شدزن دارفا  نیرتبوبحم  هک  ، (1) لاحط ما  دننام  دبلط ، یم  يرای  کمک و  نانز  زا  روظنم  نیا  يارب  و  دـینک ! هزات  هدـش  سردـنم  مه 

.دوب راکانز  هراکدب و  نز 

هتشادن راک  نم  اب  یسک  هک  ینامز  ات  یلو  مدرک  یم  نایب  نشور  حیرص و  متفگ  یم  رگا  و  متفگ ، یم  متـساوخ  یم  رگا  هک  دینادب :
«. منک یم  رایتخا  توکس  مه  نم  دشاب 

: تفگ هدرک و  يور  راصنا  فرطب  هاگنآ 

لوسر نامیپ  هب  نانآ  نیرت  مزتلم  دارفا و  نیرتراوازس  ار  امش  نم  یلو  هدیسر  نم  هب  امش  نادرخ  یب  زا  ییاه  هتفگ  راصنا ! هورگ  يا  »
ربارب رد  منابز  تسد و  نم ، هک  دینادب  .دـیدرک  نامیرای  دـیداد و  نامهانپ  امـش  میدرک و  ترجاهم  امـش  يوس  هب  ام  .مناد  یم  ادـخ 

« .تسا هتسب  دنشاب ! هتشادن  ام  زا  ار  نآ  قاقحتسا  هک  یناسک 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  .دومن  تکرح  شلزنم  فرطب  زین  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف .دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  سپس 

دیز یبا  نب  ییحی  یبا  نبرفعج  ییحیوبا  بیقن   » يارب ار  نخس  نیا 
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؟ دنز یم  هشوگ  هیانک و  هنوگنیا  یسک  هچ  هب  رکبوبا  متفگ : وا  هب  مدناوخ و  يرصب )

: دیوگ یم  نخس  هدرپ  یب  حیرصت و  نینچ  یسک  هچ  هب  وگب  هکلب  تفگ : بیقن » »

؟ هدوب هک  شدوصقم  هک  منک  لاؤس  وت  زا  هک  دوبن  مزال  درک  یم  حیرصت  رکبوبا  رگا  متفگ :

.تسا مالّسلا ) هیلع  « ) بلاط یبا  نب  یلع   » رکبوبا دوصقم  تفگ : دیدنخ و  بیقن 

؟ تسا مالّسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  باطخ  هتفگ  رکبوبا  هچنآ  مامت  ایآ  متفگ :

.تسا تموکح  تفالخ و  ثحب  ثحب ، مدنزرف ! يرآ  تفگ : بیقن 

؟ دنتفگ هچ  راصنا  نایم  نیا  رد  متفگ :

هنوگره زا  ار  مدرم  اذـل  دوش و  داجیا  فالتخا  بارطـضا و  مدرم  نایم  رد  هک  هدیـسرت  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع دـنتفگ : زین  نانآ  تفگ :
.تسا هتشاد  رذح  رب  یمادقا 
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114 هرامش كردم 

دیدحلا یبا  نبا 

: دیوگ یم  دنس  رکذ  اب   216 هحفص مهدزناش  دلج  دوخ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

زا يزیچ  دنگوس  ادخب  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  : » تفگ و  درک ! هیرگ  رکبوبا  تفگ ، نخس  رکبوبا  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  نوچ  و 
« ....يرانید مهرد و  چیه  .دسر  یمن  ثرا  وت  هب  تردپ 

.دیشخب نم  هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  ار  كدف  انامه  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

؟ دهدب تداهش  بلطم  نیا  هب  تسا  رضاح  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا 

.داد تداهش  هدمآ و  مالّسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  سپ 

.داد تداهش  هدمآ و  نمیا  ما  سپس 

نیب ار  كدف  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  هک  دناد  تداهـش  دـندمآ و  فوع  نب  نمحرلادـبع  باطخلا و  نبرمع  سپس 
.درک یم  میسقت  ناناملسم 

و فوع ! نب  نمحرلادبع  تفگ  تسار  و  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  يا  یتفگ  تسرد  تسار و  تفگ : رکبوبا 
ار یقاب  داد و  یم  كدف  زا  ار  امش  جرخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  تسا و  تردپ  زا  وت  لام  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا 

؟ ینک هچ  كدف  اب  یهاوخ  یم  وت  سپ  .داد  یم  ادخ  هار  رد  زین  ار  نآ  زا  یتمسق  درک و  یم  میسقت  ناناملسم  نیب 

.درک یم  مردپ  هک  منک  نامه  مهاوخ  یم  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
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!.... داد یم  ماجنا  تردپ  ار  هچنآ  مهد  یم  ماجنا  نم  هک  مروخ  یم  دنگوس  ادخب  وت  يارب  تفگ : رکبوبا 
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114 هرامش كردم 

يربط

باتک رد  يرجه ] لاس 691  هتـشذگرد  « ] يربط  » دمحم نبا  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  هللادبع  نبدـمحا  سابعلاوبا  نیدـلا  بحم  ظفاح 
ءامسأ یلا  اهتیـصو  رکذ   ] ناونع تحت   53 هحفص ق  _. لاس 1356 ه هرهاق  پاچ  یبرقلا » يوذ  بقاـنم  یف  یبقعلا  رئاـخذ   » ماـنب دوخ 

: هک دنک  یم  تیاور  اهتوم ] دعب  هعنصت  امب  سیمع  تنب 

: تفگ سیمع  رتخد  نامسأ  هب  دنارذگ  یم  ار  دوخ  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  يرامیب  رتسب  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ینامز 

یم نز  ندـب  يور  رب  يا  هچراپ  هک  دـنهد  یم  ماجنا  نانز  اب  هک  دـننک  نانچ  مگرم  زا  سپ  هک  مرادـن  تسود  نم  انامه  ءامـسأ ! يا 
.دشاب یم  ادیپ  وا  ندب  مجح  نکل  دنزادنا 

؟ مهد ناشن  امش  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ایآ  دننک ، یم  تسرد  تیم  يارب  يزیچ  هشبح  نیمزرس  رد  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامـسأ 
.تخادنا اهنآ  يور  رب  يا  هچراپ  هدیچیپ و  رگیدکی  هب  ار  امرخ  بوطرم  گرب  يرادقم  ءامسأ  سپس 

يا .درم  اـی  تسا  نز  هک  تسین  صخـشم  تروص  نیا  رد  تیم  هک  ارچ  هنوگنیا ، تسوکین  اـبیز و  هچ  تفگ : مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف
.دیهدن سک  چیه  هب  دورو  هزاجا  و  دیهد ، لسغ  ارم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع وت و  متفر  ایند  زا  نم  هک  ینامز  ءامسأ !
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لخاد تفگ : ءامـسأ  نکل  دوش ، دراو  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف رب  تساوخ  دـمآ و  هشیاع  تفر  ایند  زا  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف هک  یناـمز 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  رتخد  اـم و  نیب  نز  نیا  تفگ : درب و  رکبوبأ  دوخ  ردـپ  دزن  ار  ءامـسأ  تیاکـش  هشیاـع  سپ  .وشن 

.تسا هتخاس  سورع  جدوه  دننامه  يزیچ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف يارب  هدش و  لئاح  ملَسو )

هیلَع ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  رب  دراو  ربمایپ  نانز  يراذگ  یمن  ارچ  ءامـسأ  يا  تفگ : داتـسیا و  برد  هناتـسآ  رد  دمآ و  رکبوبا 
؟ يا هدرک  تسرد  سورع  جدوه  لثم  يزیچ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف يارب  ارچ  و  دنوش ؟ ملَسو ) هلآَو 

ار ما  هتخاس  هک  يزیچ  نیا  منکن و  دراو  يو  رب  ار  سک  چیه  هک  هداد  روتسد  نینچ  نم  هب  دوخ  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تفگ : ءامـسأ 
ماجنا هداد  روتسد  وت  هب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هچنآ  تفگ : رکبوبا  .منک  نینچ  وا  يارب  داد  روتسد  وا  مداد و  ناشن  وا  هب  دوب  هدنز  زین 

.دنداد لسغ  ءامسأ  یلع و  ار  همطاف  .تشگرب و  سپس  هدب 

: تفگ هک  هدش  تیاور  هملس  ّمأ  زا  و 

 _ درب یم  رسب  دوخ  تخس  یضیرم  رد  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هک  ییاهزور  زا  يزور 
يارب بآ  يرادـقم  تفگ : نم  هب  دـش _  جراخ  هناخ  زا  دوخ  ياهراک  ماـجنا  يارب  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هکنآ  زا  سپ 

.نک هدامآ  میارب  ندرک  لسغ 

هب مهنآ  دومن  ندرک  لسغ  وشتـسش و  هب  عورـش  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپ  .مدرک  هدامآ  ندرک  لسغ  يارب  بآ  دیوگ : یم  هملـس  ّمأ 
لسغ تروص  نیرتهب 
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.مدید وا  زا  نم  هک  یندرک 

.نک رضاح  ار  نم  سابل  نیرتهب  دومرف : سپس 

وا رتسب  سپ  نک ، نهپ  قاطا  طسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : تفر و  دوخ  قاطا  هب  سپس  دیشوپ  ار  نآ  مدروآ و  ار  سابل  دیوگ : هملس  ّمأ 
درک و هلبق  فرط  هب  يور  سپـس  تشاذگ و  دوخ  تروص  ریز  ار  دوخ  تسار  تسد  دـیباوخ و  يو  سپـس  مدومن ، نهپ  هدروآ و  ار 

یلع هک  ارچ   ] دـهدن لسغ  ارم  يدـحأ  نکن و  رـضاح  نم  رب  ار  یـسک  چـیه  سپ  تفر  مهاوخ  ایند  زا  نالا  نم  اـنامه  دومرف : نم  هب 
هناـخ هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  .تفر  اـیند  زا  همطاـف  ناـکم  ناـمه  رد  دـیوگ : هملـس  ّمأ  داد .] دـهاوخ  لـسغ  ارم  مالّـسلا ) هیلع  )

.متفگ وا  هب  ار  دوب  هداد  روتسد  دوب و  هدومرف  همطاف  هچنآ  تشگرب 

هک یلاح  رد  دومن  نفد  هداد و  لسغ  ار  وا  سپ  دوش  رـضاح  تشاذگ  مهاوخن  ار  يدحا  مسق ! ادخب  تفگ : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع سپ 
.دوبن رضاح  وا  مسارم  رد  سک  چیه 
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115 هرامش كردم 

يدنه یقتم 

رد يرجه ] لاس 975  هتـشذگ  رد  ، ] یندم یلذاش  يروات  يدنه » یقتم   » ناخیـضاق نب  کلملادبع  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدـلاءالع 
باتک ءاـخلا » فرح   » تمـسق يرجه  لاس 1390  بلح  پاچ  لاـعفالا » لاوقـالا و  ننـس  یف  لاـمعلازنک   » ماـنب دوخ  فورعم  باـتک 
ثیدح هحفــص 622  مـجنپ  دـلج  رکب _  مـیبأ  تفـالخ  ءاـفلخ _  تفـالخ  رد  لوا  باـب  لاـعفألا ] مـسق  نـم  هراـمالا  عـم  هفـالخلا  ]

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  باطخلا  نبرمع  زا  دنس  رکذ  اب   14097 هرامش

( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف زور  نآ  يادرف  دش ؛ هتفرگ  تعیب  رکبوبا  يارب  تفر  ایند  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ هک  يزور  نامه 
لوسر مردپ  ثرا  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپ  درک ، یم  یهارمه  ار  يو  زین  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هک  یلاح  رد  هدمآ  رکبوبأ  دزن 

.نادرگرب نم  هب  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ

....دهد یم  تداهش  نم  يارب  نمیأ  ّمأ  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف تسین  یثرا  ار  ناربمایپ  ام  تفگ  ربمایپ  تفگ .... : رکبوبا  نکل 
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هرامش 116 كردم 

يدنه یقتم 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  هریرهوبأ  زا  هرامش 14120  ثیدح  هحفص 636  مجنپ  دلج  رد  لامعلازنک  بحاص 

رمع و سپ  دومن  بلط  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  ثاریم  اهنآ  زا  هدـمآ و  رمع  رکبوبا و  دزن  همطاف  اـنامه 
«!.... تسین یثرا  ارم  : » هک میدینش  ربمایپ  زا  دنتفگ : رکبوبا 
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117 هرامش كردم 

یجنلبش

سنأ زا  رـصم  پاچ   47 هحفـص راصبألارون »  » مانب دوخ  باتک  رد  مهدراهچ ] نرق  لئاوا  هتـشذگ  رد   ] تنـس لها  ياـملع  زا  یجنلبش 
: تفگ هک  دنک  یم  تیاور 

هدنخ زگره  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) شردپ تافو  زا  دعب  دشاب _  یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف مسق  ادخب  ... 
همطاف انامه  تفگ : هک  هدش  تیاور  دشاب _  یـضار  وا  زا  دنوادخ  هک  مالّـسلا _ ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  دشن و  هدید  وا  زا  يا 

داتسیا و ربق  رس  رب  تفر و  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  شردپ  ربق  فرطب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد 
: درک ندناوخ  هب  عورش  ار  رعش  نیا  هدیلام و  تروص  نامشچ و  رب  تشادرب و  ار  ربق  كاخ  زا  تشم  کی  سپس  درک  هیرگ 

اَِیلاَوَغ ِنامَّزلا  يَدَم  َمُشَی  نَأ ال  دَمحَأ ***  ََهبُرت  َّمَش  نَم  یلَع  اذام 

اِیلاَیل َندُع  ِماَّیَألا  یَلَع  تَّبُص  اهَّنَأ ***  َول  ُِبئاَصَم  َّیَلَع  تَّبُص 

.دیوبن ار  يرطع  چیه  یگدنز  مامت  رد  هک  هدیئوب  ار  دمحا  ربق  كاخ  هک  یسک  رب  تسا  یکاب  هچ 

.دندش یم  بش  اهزور  دندیراب ، یم  اهزور  رب  هنوگنیا  رگا  هک  دنا  هتفرگ  ندیراب  نم  رب  اهتبیصم  نانچنآ 
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118 هرامش كردم 

هلاحکاضر رمع 

مدراهچ دلج  لاس 1404  توریب  پاچ  ءاسّنلا » مالعا   » مانب دوخ  فورعم  باتک  رد  تنـس  لـها  رـصاعم  ياـملع  زا  هلاـحکاضر  رمع 
: دیوگ یم  هحفص 131 و 132 

زا ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : درپس  كاخ  هب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبأ  نب  ّیلع  هک  یناـمز  و 
.دش قحلم  وت  هب  كدنا  ینامز  رد  تسا و  هدیمرآ  وت  رانک  رد  وت و  رب  هک  يرتختد  نآ  ترتخد ، زا  و  نم ،

وت زا  يوریپ  رد  نم  هکنیا  زج  تفر ، نیب  زا  وا  قارف  رد  میراد  دوخ  هدش ، مک  تا  هبوبحم  قارف  زا  میئابیکـش  ربص و  ادخ ! لوسر  يا 
تیلـست و ياـج  تبیـصم  نیا  رد  متـشاد  امـش  نادـقف  رد  نم  هک  يّرثأـت  هب  هجوت  اـب  و  میرگ ، یم  يدرک  یم  هیرگ  اهتبیـصم  رد  هک 

نایم زا  وت  سدـقم ]  ] ناج هکنآ  زا  دـعب  مداهن  تهاگمارآ  دـحل و  رد  ار  وت  كرابم ]  ] رـس نم  هک  ارچ  دراد ؛ دوجو  میراد  نتـشیوخ 
انا انا هللا و  میدرگ ] یم  رب  ادخب  میئادخ و  زا  ام  انامه  سپ  ( ) دوب نم  هنیـس  رب  ترـس  نداد  ناج  ماگنه   ] دـش جراخ  نم  هنیـس  ولگ و 

.نوعجار هیلا 

.تشگ تفایرد  هدش  هداهن  ورگ  هب  و  دش ، هتفرگ  سپ  تناما  دوب و ) یتناما  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف  ) انامه

تماقا نآ  رد  امـش  هک  يا  هناخ  هب  ارم  دـنوادخ  هکنآ  ات  درذـگ  یم  یباوخ  یب  رد  مبـش  اما  تسا و  یگـشیمه  مهودـنا  نزح و  اـما 
يدوزب .دربب و  دیدیزگ 

190 ص :
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شرازگ سرپب و  يو  زا  ار  تشذگرس  دندش ، تسدمه  رگیدکی  اب  نم  هیلع  رب  امـش  تما  هک  تفگ  دهاوخ  امـش  هب  تیمارگ  تخد 
رگا هک  ارچ  نیگمشخ ، هن  تسا و  گنتلد  هن  هک  يا  هدننک  عادو  مالس  ادخ ! لوسر  يا  داب  امش  يود  ره  رب  مالـس  .هاوخب و  وا  زا  ار 

.دشاب یم  هدومرف  هدعو  نارباص  هب  ادخ  هچنآ  هب  ینامگدب  هطساوب  هن  منامب  رگا  تسین و  میگنتلد  هطساوب  مور  یم  اجنیا  زا 

119 هرامش كردم 

هلاحکاضر رمع 

: دیوگ یم   119 هحفص مراهچ  دلج  باتک  نامه  رد  هلاحکاضر  رمع  نینچمه 

: هک تسا  هدمآ  دیدحلا  یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  و 

: تفگ و  درک ! هیرگ  رکبوبا  درک ، تبحص  رکبوبأ  اب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نوچ  و 

!!.... يرانید مهرد و  چیه  تشاذگن ! یقاب  ثرا  هب  يزیچ  تردپ  مسق ! ادخب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا 

.دیشخب نم  هب  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  ار  كدف »  » انامه تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف سپ 

تداهش وت  ياعدا  نیا  دروم  رد  تسا  رضاح  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا 
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!!؟ دهد

.دنداد تداهش  ود  ره  تخاس و  رضاح  ار  نمیأ  ّمأ  سپس  دروآ و  تداهش  يارب  ار  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

.درک میسقت  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ربمایپ  هکنیا  هب  دنداد و  تداهش  دندمآ و  فوع  نب  نمحرلادبع  باطخلا و  نبرمع  سپ 

: تفگ رکبوبا 

نب نمحرلادبع  رمع و  و  تفگ ، تسار  مه  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع و  یتفگ ، تسار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  رتخد  يا 
ُهللا یَلَـص   ) ادـخ لوسر  تردـپ  تسا و  هدوب  تردـپ  لام  هدوب  وت  زا  هک  هچنآ  هک  تسا  نآ  رطاخب  نیا  و  دـنتفگ !! تسار  مه  فوع 

.دومن یم  میسقت  ادخ  هار  رد  مدرم و  نیب  ار  یقاب  درک و  یم  ادج  كدف  زا  ار  امش  جرخ  زین  ملَسو ) هلآَو  هیلَع 

؟ ینک هچ  كدف  اب  یهاوخ  یم  وت  مالَّسلااهیلَع ])  ) همطاف يا  ]

مروخ یم  دنگوس  ادخب  وت  يارب  تفگ : رکبوبا  .مهد  ماجنا  درک  یم  مردپ  هک  يراک  نامه  مهاوخ  یم  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
!!.... مهد ماجنا  داد  یم  ماجنا  تردپ  هک  يراک  نامه  نم  هک 

ارهز ترـضح  هـبطخ  لاـس 1404  توریب  پاــچ  اـت 124   116 هحفـص مراـهچ  دـلج  باـتک  ناـمه  رد  هلاـحکاضر  رمع  نـینچمه 
لقن میدروآ  ات 108  هحفـص 105  رد  ارنآ  ام  هدرک و  لقن  دـیدحلا  یبأ  نبا  هک  يا  هبطخ  اب  مک  رایـسب  فالتخا  اب  ار  مـالَّسلااهیلَع ) )

.تسا هدومن 

پاچ  19 هحفص مراهچ  دلج  ءاسنلا » مالعا   » باتک رد  هلاحکاضر  رمع 
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: دیوگ یم  لاس 1404  توریب 

: هک تسا  هدمآ  يرذالب  نادلبلا  حوتف  باتک  رد  و 

ار نآ  داد و  صاصتخا  نم  هب  ار  كدف  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  انامه  تفگ : رکبوبأ  هب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف انامه 
.داد تداهش  مالَّسلااهیلَع ])  ) همطاف يارب  ( ] مالّسلا هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  دروم  نیا  رد  .دیشخب و  نم  هب 

....داد تداهش  هدمآ و  نمیأ  ّمأ  سپ  روایب ، رگید  دهاش  کی  تفگ : رکبوبا  سپ 

تداهـش نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  اـی  دـیاب  رما  نیا  ندرک  لوبق  يارب  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکبوبا 
!! ...دنهدب

193 ص :
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[57]

دوصقملادبع حاتفلادبع 

(« مالّـسلا هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  مامالا   » مانب دوخ  باتک  رد  تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  ءاملع و  زا  دوصقملادـبع  حاتفلادـبع 
: دیوگ یم  هحفص 190  لوا  دلج 

هک دنناد  یم  یبوخب  ار  بلطم  نیا  و  دنوش ، یم  عمج  رگیدـکی  فارطا  هتـسد  هتـسد  راکـشآ ، ناهن و  رد  مدرم  دـید  نوچ  رمع  ».... 
شا هناخ  فارطا  دنادناوخ و  یم  يو  زا  تیامح  هب  ار  رگیدکی  اذل  دشاب ، مدرم  یلو  دیاب  هک  تسا  يدرف  نیرترب  بلاط  یبأ  دـنزرف 

«. ....بایرد ار  تا  هتفر  تسد  زا  ثلاریم  ایب  نوریب  هناخ  زا  هک  دنناوخ  یم  ار  وا  مان ، هب  هدش و  عمج 

هلـصاف فاکـش و  هب  دوب ! راظتنا  دروم  هک  هملک  تدحو  نآ  دنا و  هدش  بزح  ود  هتـسد و  ود  ایند  رد  ناناملـسم  هک ، درگن  یم  رمع 
! دناد یمن  ادخ  زج  ار  نآ  تبقاع  هک  هدش  لیدبت  يا 

.ددنب تخر  مدرم  نایم  زا  فالتخا  هنتف و  ات  دشابن  لتق  راوازس  هدابع  نب  دعس  دننام  ارچ  بلاط  یبأ  نب  یلع  رمع ، رظن  رد  نونکا 

تدـحو يارب  وا  يزوسلد  تریغ و  زا  هدوب  رتراـگزاس  رمع  نداد  جرخ  هب  تنوشخ  رتـشیب  یتخـس و  رـس  هب  هشیدـنا  رظن و  هنوـگنیا 
.دوب یم  نانآ  ریمض  تانونکم  رگنایب  هک  ینانخس  مه  نآ  دنتفگ  یم  اهنخس  هنیمز  نیا  رد  مدرم  نیملسم ، مالسا و 

مزع میمـصت و  يوخ و  هراـبرد  تسناوت  یمن  یـسک  یلو  دـمآ  یمرد  ینیقی  ملـسم و  لـئاسم  تروصب  هشیدـنا  تاروصت و  مک  مک 
باطخ دنزرف 

194 ص :
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.دنتـشاد غارـس  يو  زا  دراوم  یخرب  رد  هک  دوب  ییاه  يور  دـنت  نامه  تفر  یم  راـظتنا  دوب و  روصتم  يو  زا  هچنآ  دـیوگب و  ینخس 
اب رـس  مشچ  اب  ندید  زا  لبق  دـندرک و  یم  ینیب  شیپ  هتـشذگ  يور  زا  ار  هدـنیآ  ثداوح  هکدـندوب  یمدرم  نایم  نیا  رد  دـیاش  هتبلا 

.دندرک یم  سح  لایخ  مشچ 

رد نت  وام  تفالخ  هب  دوش و  میلـست  رکبوبا  ربارب  رد  هک  دهاوخب  یلع  زا  دیدهت  هار  زا  دراذگ و  شیپ  مدـق  رمع  رگا  هک  دـندید  یم 
؟ دش دهاوخ  هچ  راک  نیا  هجیتن  هاگنآ  داد ، دهاوخ  ناشن  دوخ  زا  یگداتسیا  هدومن و  تمواقم  يو  دهد 

.دومن دهاوخ  راتفر  يدنت  یتخس و  اب  تخسرس  ِفلاخم  نیا  تفلاخم و  نیا  اب  دور و  یم  نوریب  هداج  زا  رمع  راچان 

هناخ يوسب  ناتـسدمه  نارای و  زا  یهورگ  اب  هدراذـگ و  شیپ  مدـق  رمع  هک  دـش  عیاش  مدرم  نایم  زور  نآ  رد  اـه  ینیب  شیپ  نیا  اـب 
ات هچنآ  هب  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  ار  ادـخ  لوسر  هدازومع  هک  دراد  ار  نآ  هشیدـنا  هتـشگ و  راپـسهر  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف 

.دیامن راداو  هتفریذپن  لاح 

هک دندرک  یم  ینیب  شیپ  يا  هدع  درک ؛ دهاوخ  مخ  تعاطا  رس  ریشمش  ربارب  رد  اهنت  دنتفگ  یم  يا  هدع  دندز : یم  ياهسدح  مدرم 
.تشادنپ یم  شتآ  ار  تعاطا  تدحو و  ظفح  هلیسو  هناگی  موس  هتسد  دیدرگ ؛ دهاوخ  ور  رد  ور  ریشمش  اب  ریشمش 

رود باطخ ، هداز  روتـسد  نیا  اب  هچ  دنیامنن  وگزاب  ار  مزیه  ناتـساد  هک  دنا  هدز  دـنب  اهنآ  ناهد  رب  تسا و  هتـسب  مدرم  ناهد  رگم  و 
لزنم نآ  رب  اباهم  یب  ای  دیامن و  میلست  ار  نانآ  هلیسو  نیا  هب  ات  دومن  هرصاحم  دندوب  یم  نآ  رد  شباحصا  یلع و  هک  ار  همطاف  هناخ 

!! دزاتب
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شوج و هارمه  هک  دـیئاپب  یکدـنا  دـش و  رهاظ  جوم  يور  فک  دـننام  دـمآ  شیپ  یناهگان  اـی  قباـس  هشقن  اـب  هک  اهناتـساد  نیا  همه 
هار وا  لاـبند  شناتـسدمه  دروآ و  يور  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هناـخ  هب  ناـشورخ  نیگمـشخ و  درم  نـیا  .تـفر  ناـیم  زا  رمع  شورخ 

.دنروآ موجه  دوب  کیدزن  ای  دندروآ و  موجه  هناخ  هب  دنداتفا و 

.دوب راکشآ  تبیصم  جنر و  رثأت و  هودنا و  راثآ  نآ  رب  هک  يا  هرهچ  دش ، رهاظ  برد  نایم  رد  ادخ  لوسر  نوچ  يا  هرهچ  هاگان 

شوج و دـش و  کشخ  دوخ  ياـج  هب  رمع  دوب ، ادـیوه  بضغ  مئـالع  شیناـشیپ  رب  دیـشخرد و  یم  کـشا  تارطق  شیاهمـشچ  رد 
....هک اریز  دنداتسیا  هدز  تهب  لباقم ، رد  دندوب  هداتفا  هارب  يو  لابند  هک  شناهارمه  تفر و  نایم  زا  هاگان  هب  ششورخ 

رگید داتفا  نیمز  هب  يراوخ  یگدنمرش و  ایح و  تدش  زا  نانآ  ياهرـس  دندید و  ارهز  شا  هبیبح  يور  لالخ  زا  ار  ادخ  لوسر  يور 
.تفر اهلد  زا  بات 

، دش کیدزن  ردپ  ربق  يوس  هب  كدنا  كدنا  نازرل ، هدز و  نزح  ياهمدق  اب  هدومن و  تکرح  يا  هیاس  دننام  همطاف  دـندید  هک  نیمه 
: دش دنلب  ارهز  هلان  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دش  يو  هجوتم  هرسکی  اهشوگ  اه و  مشچ 

!!....« ادخ لوسر  اباب  يا  ادخ .... ! لوسر  يا  اباب  »

....دمآ هزرل  هب  هشیپ  متس  هورگ  نآ  ياپ  ریز  نیمز  ادص  نیا  ناکت  زا  هک  ییوگ  وت 

نیا دور و  یمن  نانآ  نیب  زا  تسا و  مدرم  نیب  رد  هرامه  هک  یبئاغ  نآ  دروآ ، يور  كاپ  تبرت  نآ  هب  تفر و  رت  کـیدزن  ارهز  زاـب 
: دومن یم  هثاغتسا  نینچ 
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»؟! دمآ ام  رس  رب  هچ  هفاحق  یبأ  هداز  باطخ و  هداز  تسد  زا  وت  زا  سپ  ....ادخ  لوسر  اباب  يا  »

دوخ نایم  رد  دوش و  هتفاکـش  نیمز  دندرک  یم  وزرآ  مدرم  نآ  يرآ  دزیرن ، کشا  هک  دـنامن  یمـشچ  دزرلن و  هک  دـنامن  یلد  رگید 
.دزاس ناشناهنپ 

: دیوگ یم  نینچ   192 هحفص لوا  دلج  باتک  نامه  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع 

رد رمع  نکل  .دنک  یـضار  دوخ  زا  ار  ود  نآ  هکنیا  ات  دز  یم  اپ  تسد و  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف یلع و  زا  ندـید  يارب  هتـسویپ  رکبوبا 
همطاـف یلع و  هناـخ  فرطب  قاـفتا  هب  دومن و  بلج  دوـخ  رظن  قـبط  ار  رمع  يار  هرخـالاب  هکنآ  اـت  داد  یمن  هار  وا  هب  صوـصخ  نیا 
هزاـجا هبترم  ود  دادـن  هزاـجا  يو  نکل  دنتـساوخ  تاـقالم  دورو و  هزاـجا  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف زا  دـندرک  تـکرح  مـالَّسلااهیلَع ) )

هب دندش و  دراو  يو  رب  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف زا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تساوخرد  اب   ) هرخالاب هکنیا  ات  ....دادن  هزاجا  مه  زاب  دنتـساوخ 
ود نآ  زا  ار  دوخ  يور  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف نکل  دنتـسشن  يو  لباقم  رد  هدمآ  شیپ  دادن  ار  اهنآ  باوج  همطاف  اما  دندرک  مالـس  وا 

....دنادرگرب راوید  فرطب 

: تفگ دوب  اهنآ  يود  ره  اب  يو  نخس  يور  نکل  هداد  رارق  بطاخم  ار  رکبوبا  هک  یلاح  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف

باوج رمع  سپـس  رکبوبا و  دـینک ؟ یم  لمع  نآ  هب  هدرک و  لوبق  ار  نآ  مروایب  امـش  دایب  ادـخ  لوسر  ثیداحا  زا  یثیدـح  رگا  ایآ 
.يرآ دنداد :

نم تیاضر  رد  همطاف  تیاضر  تفگ : یم  هک  ادخ  لوسر  زا  دیدینشن  ایآ  مهد ! یم  مسق  ادخب  ار  امـش  تفگ : مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف
ارم رتخد  همطاف  سک  ره  سپ  تسا ، نم  بضغ  طخس و  رد  همطاف  بضغ  طخس و  و 

197 ص :
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سک ره  تسا و  هتشاد  یضار  ارم  هنیآ  ره  درادب  یـضار  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  قیقحت  هب  سپ  درادب  تسود 
؟ تسا هدروآرد  بضغ  طخس و  هب  ارم  قیقحتب  دروآرد  بضغ  طخس و  هب  ار  همطاف 

!! میا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  کش  نودب  يرآ  دنتفگ : رمع  رکبوبا و 

نم انامه  سپ  : » تفگ هدننز  شتآ  يا  هلان  زوس و  اب  هدرک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  دوخ  تسد  ود  سپس  دوخ و  تروص  ماگنه  نیا  رد 
هاگره ....دیتشادن و  هاگن  یضار  ارم  زگره  دیدروآرد و  بضغ  طخس و  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وا  هکئالم  ادخ و 

«. درک مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  امش  زا  مدرک  تاقالم  ار  ادخ  لوسر 

198 ص :
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« مالسا خیرات  تشذگرس  هب  ارذگ  یهاگن  »

هراشا

199 ص :
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200 ص :
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( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  ثیدح  خیرات و  لقن 

نانآ هب  دراذگ و  اجب  شیوخ  تما  نارای و  نایم  رد  ار  اهبنارگ  ثاریم  ود  دومرف و  تلحر  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر 
: دنوشن ادج  زگره  هتسویپ و  ود  نآ  هب  هراومه  هک  داد  نامرف 

« ....یتَرتِع هللا َو  َباتِک  ِنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِرات  یِّنِإ  »

« ....مترتع ادخ و  باتک  مراپس (1)  یم  تناماب  امش  نایم  ار  اهبنارگ  هعیدو  ود  هک  یلاح  رد  منک  یم  كرت  ار  امش  نم  انامه  »

دیاقع و زا  یمالسا ، مولع  یمامت  ثیدح ، تروص  هب  دنتشاد و  هدهع  رب  ار  ینآرق  قیاقح  نایب  دوخ ، تایح  نارود  رد  ترـضح  نآ 
: دنیامرف یم  ثیدح  لقن  دروم  رد  ناشیا  دنتخاس ، رشتنم  دوخ  تاوریپ  نایم  رد  ار  ماکحا  فراعم و 

هک یناسک  دنرایـسب  هچ  .دیامن  لقتنم  دنا  هدینـشن  هک  نارگید  هب  دمهفب و  دونـشب و  ارم  نخـس  هک  ار  يا  هدنب  درادب  مّرخ  دـنوادخ  »
(2)« دنیامن یم  وگزاب  دوخ  زا  رت  هدیمهف  رتاناد و  يارب  ار  ملع  شناد و 

201 ص :

.دنا هدشن  تیاور  نیا  رکنم  هقرف  ود  زا  يدحا  هک  دشاب  یم  ینس  هعیش و  لوبق  دروم  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  - 1
دلج یـسلجم : همالع  راونالاراحب  و  هللا ، لوسر  منع  ثیدـحلا  غیلبت  ملعلا _  لضف  باب   _ 14  / /125 و لوا دلج  يذمرت : حیحص  - 2

/109 و 112. لوا

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 210 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10868/AKS BARNAMEH/#content_note_201_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10868/AKS BARNAMEH/#content_note_201_2
http://www.ghaemiyeh.com


[2]

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  نامز  رد  ثیدح  خیرات و  لقن 

ثیداحا لباقم  رد  دندرک و  راتفر  هنوگچ  ربمایپ  هعیدو  ود  نیا  اب  یمالسا  هعماج  دارفا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ زا  دعب  اما 
؟ دندومن افیا  ار  یشقن  هچ  ربمایپ 

يرای ار  نابز  هک  دـندومن  راتفر  هنوگنآ  نانآ  اب  دـندرک و  نیـشن  هناخ  هدومن و  درط  هعماج  نتم  زا  ار  ربمایپ  نادـناخ  اـهنآ  هنافـسأتم 
.تسین اهنآ  ندرمشرب 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  هیلع _  هللا  ناوضر  ناملس _ 

«. دیدنام رودب  تیاده  همشچرس  زا  دیداتفا و  رد  تریح  هب  تفالخ ) بضغ   ) دوخ تسیاشان  لمع  رثا  رد  امش  »

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و 

ياـه تمعن  رد  هنیآ  ره  دـندوب  هدرک  تعیب  یلع  اـب  ناـنیا  رگا  دوـب ، یلمع  دـب  هک  دـیدرک  تفـالخ ) بـضغ  ، ) دـیدرکن دـیدرک و  »
(1) دندش .» یم  قرغ  ینیمز  ینامسآ و 

: دیوگ یم  هیلع _  هللا  ناوضر  رذوبا _  و 

رد ار  تثارو  تیالو و  تسا ، هدز  رانک  ادـخ  هک  نآ  دـیدز  یم  رانک  تسا و  هتـشاد  مدـقم  ادـخ  ار  هک  نآ  دـیتشاد  یم  مدـقم  رگا  »
کنیا اما  دیدوب ، قرغ  دنوادخ  ياهتمعن  رد  هنیآ  ره  دیتشاد ، یم  فارتعا  ناتربمایپ  نادناخ 

202 ص :

رصم ج2/46 و ج6/17. پاچ  یلزتعم  دیدحلا  یبأ  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب : دینک  هاگن  - 1
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« نوِبلَقنَی ٍِبلَقنُم  َّيأ  اومَلَظ  َنیِذلا  ُمَلعَیَس  َو  « » ار ناتلامعا  هجیتن  دیشچب  دیدرک ، لمع  نینچنیا  هک 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  ) ربمایپ رتسب  رانک  زا  يربخ  روسناس 

ربمایپ و لباقم  رد  يرآ  ربمایپ ! رتسب  رانک  زا  دوب  هدـش  يزیر  همانرب  تسایـس  کی  هک  ثیداحا  یخیرات و  عیاـقو  رد  يربخ  روسناـس 
دوخ تکربرپ  رمع  رخآ  تاظحل  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  هک  ییاجنآ  .دش  عورـش  ربمایپ ! تایح  تاظحل  نیرخآ  رد 

زوـنه نکل  دـنیامن ، صخـشم  دوـخ  زا  دـعب  راـب ، نیرخآ  يارب  ار  تما  فـیلکت  اـت  دـندرک ، ذـغاک  ملق و  بـلط  دـندنارذگ ، یم  ار 
: دز دایرف  رمع  هک  دوب  هدشن  مامت  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ تساوخرد 

« هللا ُباتِک  اُنبسَح  ُرُجهََیل  َلُجَّرلا  َّنأ  ُهوُعَد ! »

« تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک  دیوگ ! یم  نایذه  درم  نیا  انامه  ار ! درم  نیا  دینک  شیاهر  »

ُهللا یَلَص   ) ربمایپ روتـسد  دنتفگ : يا  هدع  .تسا  هدش  هتخانـش  ناناملـسم  نایم  فالتخا  نیلوا  نیا  داتفا و  فالتخا  باحـصا  نایم  رد 
یَلَص  ) ربمایپ هک  دوب  اجنیا  دیوگ ، یم  تسار  رمع  دنتفگ : هتـساخرب و  رمع  زا  تیامح  هب  يا  هدع  دینک و  لمع  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 

.تسین راوازس  نم  دزن  يریگرد  عازن و  هک  دیوش  جراخ  نم  دزن  زا  دومرف : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا 

!؟ دوب هدومنن  یفرعم  ار  دوخ  نیشناج  هظحل  نیا  زا  لبق  ات  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ رگم  یتسارب 

ناونعب ار  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  صخـش  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ اهراب  اـهراب و  هک  ارچ  تسا ، تبثم  باوج 
.دومن یفرعم  ناناملسم  هب  نیشناج 

203 ص :
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دوجو یتایآ  تسا » سب  ار  ام  نآرق   » دیوگ یم  رمع  هک  ینآرق  رد  هک  ارچ  هن ! هللا ؟» باتک  انبسح   » هک تفگ  یم  یتسارب  رمع  ایآ  و 
ار هشیدـنا  نیا  درک و  ار  نآرق  ندـنابوک  دـصق  نآرق  اـب  رمع  ًاـقیقحت  سپ  رمـالا » یلوا  نم و  «، » ربماـیپ نم و  : » دـیوگ یم  هـک  دراد 

.تخاس یلمع  یبوخب 

[3]

رکبوبا نامز  رد  خیرات  ثیدح و  لقن 

هک يروطب  دـش  یلمع  يرتشیب  تردـق  توق و  اب  يربخ ) روسناس   ) تسایـس نیا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ 
یثیداحا مامت  درک و  یلمع  ار  راک  نیا  دنازوسب و  ار  اهنآ  یخیرات  عیاقو  ثیداحا و  يروآ  عمج  زا  سپ  هک  دش  نآ  رب  رکبوبا  ادـتبا 

(1) .دینازوس شتآ  رد  دوب  هتشون  دوخ  هک 

هک ثیداحا  يرـس  کی  هب  اهنت  ار  اهنآ  دنرادب و  زاب  ثیدـحی  نتـشون  لقن و  زا  ار  مدرم  هک  تشادـن  ناکما  نامز  نآ  رد  دـیدرت  یب 
اذل دیامن  عونمم  ار  ربمایپ  زا  ثیدح  لقن  یلک  روطب  هک  دید  نآ  رد  ار  هراچ  رکبوبا  اذل  دـنهدب  قوس  دـندوب  هتخادرپ  هتخاس و  دوخ 

: داد روتسد 

(2) «. دیشاب لوغشم  نآرق  هب  دینکن و  لقن  ثیدح  ربمایپ  زا  »

! دومن لیوأت  ناوت  یم  هنوگره  هب  ار  يوبن  ثیداحا  نودب  نآرق  اریز  نآرق ! طقف  يرآ 

[4]

رمع نامز  رد  خیرات  ثیدح و  لقن 

ار ربخ  روسناس  ثیدح و  عنم  تسایس  شتموکح  نارود  رد  زین  رمع 

204 ص :

ج1/5. یبهذ : نیدلا  سمش  ظافحلا _  هرکذت  هب : دینک  هاگن  لاثم  ناونعب  - 1
ج1/13. یبهذ : نیدلا  سمش  ظافحلا _  هرکذت  هب : دینک  هاگن  لاثم  ناونعب  - 2
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اب تروشم  هب  ار  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون  لقن و  هلأسم  شتموکح  رد  يدازآ ، هب  رهاظت  روظنم  هب  هک  رابمکی  هدومن و  لابند  تدش  هب 
هراچ هار  ندیشیدنا  هام  کی  زا  سپ  مه  نآ  یصاخ  يرگ  هلیح  یکریز و  اب  دندرک ، مالعا  ار  نآ  موزل  نیملـسم  مومع  داهن و  مدرم 

: دومن مالعا  هدمآ  مدرم  نایم  هب  تفای و  ار 

یضعب نتشون  اب  هک  مدروآ  دایب  ار  هتشذگ  ياهتما  نکل  مسیونب ، ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ياه  تنـس  متـساوخ  یم  نم  »
یمن مهرد  يزیچ  اب  ار  نآرق  ادخ ، باتک  زگره  نم  اذل  دندنام ، زاب  دوخ  ینامـسآ  باتک  زا  اهنآ ، هب  دایز  هجوت  خـیراوت و  اهباتک و 

(1) !!« مزیمآ

ربمایپ ثیداحا  خیرات و  لقن  هلیسو  هب  ار  مدرم  هک  داد  یم  روتسد  اهنآ  هب  داتـسرف ، یم  تیرومأم  هب  ار  ربمایپ  نارای  هک  یماگنه  رمع 
هب ار  وا  هدومن ، یچیپرس  يو  نامرف  زا  نانآ  زا  یکی  دش  یم  علطم  رگا  .دنرادن و  زاب  ندناوخ  نآرق  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

.دیشک شتآ  هب  ار  يدایز  ثیداحا  لاح  نیع  رد  و  تشاد ، رظن  تحت  ار  يو  دوب  هدنز  ات  دومن و  یم  راضحا  شیوخ  دزن  هنیدم 

[5]

نامثع نامز  رد  خیرات  ثیدح و  لقن 

یم ار  ربمایپ  هباحـص  دوخ  نارود  رد  رمع  رگا  .دـش  رتدـیدش  خـیرات  ثیداحا و  لقن  هیلع  تفالخ  هاگتـسد  هزرابم  نامثع  ناـمز  رد 
يارب نامثع  دنازوس ، یم  ار  اهنآ  ياه  هتشون  تشاد و  رظن  تحت  ار  ناشیا  درزآ و 

205 ص :

نایب عماج  هب : دینک  هاگن  نینچمه  ج 3/206 و  ندنل : پاچ  يدقاولا _  بتاک  دعـس  نبدمحم  يربکلا _  تاقبطلا  هب : دینک  هاگن  - 1
ج 1/64 و 65. ربلادبع : نبا  هلضف _  ملعلا و 
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هنیدم زا  ار  رذوبا  هکنانچ  دیناسر  یم  لتق  هب  یتح  دیعبت و  هجنکـش ، ار  ربمایپ  گرزب  نارای  ثیدح ، خیرات و  یئوگزاب  زا  يریگولج 
درپس و ناج  تبرغ  رد  اجنآ  رد  هکنآ  ات  دومن  دیعبت  هذبر  فلع  بآ و  یب  کشخ و  يارحـص  هب  هاگنآ  هنیدم و  هب  ماش  زا  ماش و  هب 

(1) .داتفا نیمز  رب  شوهیب  هک  دز  نانچ  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  یباحص  رگید  رسای  رامع  نینچمه 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ترضح  نامز  رد  خیرات  ثیدح و  لقن 

نآ اب  هتفر  هتفر  هدرک و  رـس  هتـشذگ  يافلخ  شور  اب  نرق  عبر  کی  ناناملـسم  هک  دیـسر  تفالخ  هب  ینامز  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
: دیامرف یم  وگزاب  دولآدرد  زیمآ و  هوکش  ییاه  هلمج  رد  ار  شیوخ  نامز  تیعقوم  ترضح  نآ  دندوب ، هتفرگ  وخ 

، دندومن تفلاخم  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  اب  هناهاگآ  اهنآ  رد  هک  دـنا  هداد  ماجنا  اهراک  سب  نم ، زا  شیپ  يافلخ  »
هب لوا  لکش  هب  ار  اهراک  مراداو و  روما  نآ  كرت  هب  ار  مدرم  نم  هچنانچ  نونکا ، .دنداد و  رییغت  ار  شتنس  دنتـسکش و  ار  يو  نامیپ 

دنهاوخ اهر  سک  یب  اهنت و  ارم  دـش و  دـنهاوخ  هدـنکارپ  مفارطا  زا  منایرکـشل  منادرگزاب ، دوب  ربماـیپ  ناـمز  رد  هک  یتروضـص  نآ 
(2) ....دنام .» مهاوخ  یقاب  اهنت  منایعیش  زا  یکدنا  اب  رثکادح  ای  دومن و 

ار ترضح  نآ  راتفر  هک  برع  موق  نکل  دز  خیرات  ثیدح و  رشن  هب  تسد  نیـشیپ  يافلخ  هریـس  فالخ  رب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما 
يویند عفانم  فلاخم 

206 ص :

ج5/49. يرذالب : فارشالا _  باسنا  هب : دینک  هاگن  - 1
ج 63-8/61. ینیلک : بوقعی  نبدمحم  یفاک _  هضور  باتک  - 2
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رد ار  ترضح  نآ  هکنآ  ات  هتخادنا  هار  هب  ار  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياهگنج  دنتـساخرب و  ناشیا  اب  تفلاخم  هب  دندید  یم  شیوخ 
.دندناسر تداهش  هب  تدابع  بارحم 

[7]

هیواعم نامز  رد  خیرات  ثیدح و  لقن 

هکلب درکن  افتکا  مه  نیا  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يربخ  روسناس  تسایـس  ناوارف  ياـهگنرین  اـب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  نمـشد  هیواـعم ،
زا دوب  ترابمع  تسایـس  نآ  دـهد و  یم  سپ  ار  يو  يدرمناوجاـن  نیا  ناواـت  مالـسا  خـیرات  زونه  هک  دز  دـیدج  یتسایـس  هب  تسد 

رازه و ود  زا  شیب  رمع  نب  هللادـبع  ثیدـح و  دصیـس  رازه و  جـنپ  زا  شیب  هریرهوبا  هک ؛ دـناسر  اجنادـب  ار  راک  و  ثیدـح .» لـعج  »
تبسن ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هب  غورد  هب  ثیدح  دصیـس  رازه و  ود  زا  شیب  کی  ره  کلام  نب  سنا  هشیاع و  ماجنارس 

.(1) دنداد !

رب یخیرات  عیاقو  ثیدـح و  لعج  رد  ملاـظ  ناـمکاح  رگید  هیواـعم و  تیاـضر  بلج  يارب  هباحـص ، زا  ناـشناراکمه  رگید  اـهنیا و 
هنوگنیا زا  يا  هعومجم  هک  یبتک  هچیرد  زا  دیاب  هزورما  مالسا  خیرات  مالسا و  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دنتسج و  یم  تقبس  رگیدکی 

حـضتفم و یثیداحا  لعج  یفرط  زا  ءافلخ و  يارب  نیغورد  لئاضف  لعج  اب  اهنآ  .دوش  یفرعم  ایند  هب  تسا  یخیرات  عیاقو  ثیداـحا و 
روسناس رگید  یفرط  زا  تساهنآ و  زا  ولمم  اهنآ  خیرات  تنس و  لها  بتک  هک  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ يارب  هدننک  اوسر 

رابخا

207 ص :

لاس 1380. نارهت  پاچ  دعب ، هب   289  / يرکسع یضترم  هشیاع _  نینمؤملا  ّمأ  ثیداحا  - 1

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 216 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10868/AKS BARNAMEH/#content_note_207_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا لاکـشا  عفد  هدرک و  یفرعم  تسه  ناشهاوخلد  هک  روطنامه  ار ، نآ  ناـگرزب  مالـسا و  دـندرک  یعـس  یخیراـت  حیحـص  عیاـقو  و 
.دنیامن دوخ  يافلخ 

[8]

خیرات رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  هلمح  هلأسم 

شناری رمع و  هلمح   » هلأسم هک  دنا  هتسشن  راظتنا  نیا  هب  خیرات  زا  لهاج  هداس و  رواب و  شوخ  يا  هدع  هک  تسا  بجعت  رایـسب  ياج 
.دشاب هدش  رکذ  يروسناس  چیه  نودب  خیرات  رد  مالَّسلااهیلَع »)  ) ارهز همطاف  هناخ  هب 

هدش رکذ  هدش  هراپ  هراپ  سردنم و  خیرات  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  ندیـشک  شتآ  هلأسم  دنرظتنم  هک  يدارفا  تفگ : دیاب 
زا اهنآ  زا  دعب  هناگ و  هس  يافلخ  تاکرمگ  اهلاناک و  زا  خیرات  نیا  هک  ارچ  دنشاب ، یم  لهاج  یـصاخشا  ای  دناعم و  يدارفا  ای  دشاب ،

يارب یتقو  هجیتن  رد  .تسین  نآ  رد  تایعقاو  لقن  يارب  يدـیما  چـیه  اذـل  تسا ، هتـشذگ  ....و  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  رظن  ریز 
هجیتـن هب  هثداـح  نیا  دروم  رد  هعیـش  ثیداـحا  راـبخا و  هب  عوجر  اـب  ناوت  یم  میتفاـی  يا  هراـشا  نیرتـکجچوک  یخیراـت  هثداـح  نیا 

.لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  تفگ : ناوت  یم  تأرج  هب  هک  تساجنیا  دیسر ، بولطم 

: هک دوش  یم  لقن  تنس  لها  زا  راتشون  نیمه  رد  لاثم  ناونعب 

یم شتآ  هب  امـش  رب  ار  هناخ  هک  نآ  ای  تعیب و  يارب  دیوش  جراخ  ای  دز : دایرف  دـش  عقاو  (ع ) همطاف هناخ  برد  تشپ  رمع  یتقو  _ 1
.مشک

.دندشن جراخ  جراخ  زا  اهنآ  دنیوگ : یم  هک  تسه  رگید  ییاج  رد  _ 2

ُِدلاخلا َماق  ُرَمُع َو  َلَخَد  َو  : » دنیوگ یم  هک  تسه  رگید  ییاج  رد  _ 3

208 ص :
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.داتسیا برد  هناتسآ  رد  دلاخ  دش و  هناخ  لخاد  رمع  بابلِاب ،»

لها خـیرات  رد  مه  نآ  یخیرات  ياه  هتکن  نیمه  رکذ  ایآ  دندیـشک و  یم  تروص  نیرتدـب  اـب  ار  ریبز  یلع و  هک  رگید  ییاـج  و  _ 4
هکنآ اب  .دندیشک  شتآ  هب  ار  هناخ  دنیوگب : اهنآ  ياهلاگنچ  رد  خیرات  ریـس  نیا  اب  دیتشاد  راظتنا  امـش  ایآ  تسین ! بجعت  ياج  تنس 

نیا تابثا  يارب  تسه  هعیش  بتک  رد  هک  رگید  يرایـسب  داوش  تسا و  هدومن  هراشا  دوخ  هیـصولا  تابثا  رد  يدوعـسم  بلطم  نیا  هب 
.میزادرپ یم  نآ  يروآ  عمج  رکذ و  هب  هناگادج  يا  هوزج  رد  هللاءاشنا  هک  دشاب ، یم  یفاک  بلطم 

209 ص :
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!؟ تمیق هچ  هب  تعیب 

210 ص :
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211 ص :
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...داد خر  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ زا  دعب  هچنآ  رد  یلیلحت  یشرگن 

رییدغلا زا  یسابتقا 

: رثا

( هللا همحر   ) یفجن ینیما  نیسحلادبع  خیش  ریبخ  همالع 

: قیقحت همجرت و 

داّجس نیسح  دّمحمدّیس 

!! سردنُم خیرات 

.میسانشب میهاوخب ، هک  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ هباحص  زا  کی  ره  تیّوه  ياهزرم  تسین ؛ يراوشد  رایسب  راک 

یبوخ رهاظم  طلخ  هدوهیب و  نانخس  زا  هک  تسا  یخیرات  تسا ، هدیـسر  ام  ینونک  رـصع  ام و  تسدب  هک  مالـسا  زا  یخیرات  هکنآ  اب 
اهتّیعقاو و هک  ارچ  تسا ؛ هدوبن  ناما  رد  ینادجو ، ره  زا  رودـب  ِناگدنـسیون  ِراب  تیانج  ياه  تسد  زا  و  تسین ؛ یلاخ  اه  يدـب  اه و 

كاپان ياهبلق  هچیزاب  هدیدرگ و  هتشغآ  مهب  یناملظ _  ياهرصع  اهنامز و  رد  دوخ _  ریـسم  یط  رد  هدننک ، کیرات  ِياهتّیعقاو  ریغ 
ثداوح و تمهت و  ياه  ملق  طـسوت  و  هدـش ، داـجیا  نآ  رد  يرایـسب  ياـه  فیرحت  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، هتفرگ  رارق  هدـننک  هارمگ  و 
ءارآ و هجیتـن  رد  و  یعقاوریغ ، لـئاسم  تامّدـقم و  اـب  نآ  تاحفـص  و  تسا ؛ هـتفرگ  رارق  هسیـسد  دروـم  یلعج ، یگتخاـس و  عیاـقو 
زج هک  یسایس _  ياهتیانج  يا و  هلیبق  یموق و  یفیاوط و  ياه  هرعن  زا  ّولمم  و  تسا ، هدیدرگ  هایس  نازادرپ  غورد  ِنیغورد  تاّیرظن 

.تسا هدیدرگ  هتشادن _  يا  هزیگنا  نیملسم  ندش  هورگ  هورگ 

213 ص :

مالس ارهز  همطاف  ترضح  بئاصم  تیمولظم و  تداهش ، رد  یحو : هناخ  هب  شتآ 
اهیلع هللا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 269ناهفصا   هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسه دیما  ياج  مه  زاب 

ياه ییوگ  هفازگ  هک  تسا ، هدنام  ياجب  تریصب  نابابرا  يارب  تقیقح  زا  يزومر  هدش ، هراپ  هراپ  هایـس و  خیرات  نیمه  رد  همهنیا  اب 
عیاقو و  دوش ، یمن  هتفرگ  هابتـشا  صلاخ  بآ  اب  نآ  ياهنجل  دـنام و  یمن  هدـنامن و  یفخم  زگره  هاگآ ، ِناداّـقن  ياـنیب  مشچ  زا  نآ ،

.دشاب یم  صیخشت  لباق  یبوخب  نآ  ِنیغورد  یگتخاس و  عیاقو  زا  نآ  یعقاو  حیحص و 

هدیرب تخانـش  صیخـشت و  اب  و  دـهد ، یم  صیخـشت  نآ  فراخز  زا  ار  قیاقح  یبوخب  شیدـنا ، دازآ  هاگآ و  ناسنا  ره  هک  يروطب 
ار مالسا  خیرات  نادرم  دب  بوخ و  ياهتّیصخش  هجیتن  رد  هدیچ و  مه  رـس  رب  ار  هدش  هراپ  هراپ  قیاقح  سردنم ، خیرات  نیا  ياه  یگ 

جراخ رابغ  درگ و  همهنیا  يالبال  زا  ار  مالسا  هتشذگ  ياهّتُما  ِشزرا  دنک و  یم  كرد  یبوخب  ار  ناگتـشذگ  ياه  سایقم  هتخانش و 
.دیامن یم 

! مالسا خیرات  ياهتّیصخش  رد  تقد 

ّمهم و ياهتّیـصخش  یگدـنز  رد  قیمع ، هاگن  ّربدـت و  لـّمأت و  اـب  هک ؛ تسنآ  تسا  مزـال  وج  تقیقح  ناـسنا  قّقحم و  کـی  رب  هچنآ 
اب دنا ، هتسیز  یم  مالسا  ردص  رد  هک  اهنآ ، نانیـشناج  هچ  و  اه ، نیلّوا  هچ  دب _  بوخ و  ياه  لبنـس  زا  ّمعا  مالـسا _  گرزب  نادرم 
هک يا  هیامرس  نیا  تقیقح _ »  » هکنآ ات  دهد ؛ رارق  نیب  هّرذ  ریز  اجبان ، ياه  ّتیبصع  يرظن و  گنت  هنوگره  زا  جراخ  زاب و  یمشچ 

.دروآ تسدب  ار  دیامن _  یم  وجتسج  وا  لابندب 

214 ص :
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!؟ مدرم ای  ادخ  باختنا  تفالخ !

بـصنم اب  هک  یناسک  صوصخ ، دـنا ، هدومن  افیا  ّمهم  شقن  مالـسا  خـیرات  ِداـجیا  رد  هک  یگرزب  ياـهناسنا  هریـس  یگدـنز و  يرآ !
نت هب  یّصاخ  هّدع  طسوت  يرابجا و  یباختنا  اب  ار  تفالخ  سابل  نیا  ولو  دنا ؛ هدش  هتخانش  یمالـسا  تّما  نایم  رد  نیدشار » يافلخ  »

ءاهب و هنوگره  دـقاف  تلادـع ، نازیم  رد  مه  و  ام ، ینونک  رـصع  رد  مه  و  ناـمز ، نآ  رد  مه  راـبتعا ، رازاـب  رد  هک  یباـختنا  دـندرک ؛
: هک ارچ  تسا ؛ یشزرا 

(1) ٌهَرَیِخلا ) ُمَُهل  َناک  ام  ُراتخَیو َو  ُءاشَی َو  ام  ُُقلخَی  َکُّبَر  (َو 

.دنرادن یباختنا  ّقح  چیه  نانآ  و  دیامن ، یم  رایتخا  دنک و  یم  قلخ  دهاوخب  ار  هچنآ  هک  تسوت  دنوادخ  اهنت  نیا 

(2) مِهِرمَا ) نِم  ٌهَرَیِخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  نَا  ًارمَا  ُُهلوُسَر  ُهللا َو  َیضَق  اِذا  ٍهَنِمُؤم  ٍنِمؤُِمل َو ال  َناک  ام  (َو 

ار تساهنآ  هب  طوبرم  هک  يرما  نآ  رد  باختنا  ّقح  يا  هنمؤم  نمؤم و  نز  درم و  چیه  دنداد  يروتـسد  شلوسر  ادخ و  هک  ینامز  و 
دنرادن

(5) ٍّرَقَتسُم ) ٍرمَا  ُّلُک  مُهَئاوهَا َو  اوُعَبَّتا  اُوبَّذَک َو  َو   ) (4) َنُولَمعَی ) اُوناک  اِمب  مُهُِّیلَو  َوُه   ) (3) ُدَعب ) نِم  ُلبَق َو  نِم  ُرمالا  ِهِّلل  (َو 

« تسرپرـس ّیلو و   » هک تسوا  اهنت  تسا و  دـنوادخ  هب  ّصتخم  شدـعب  لبق و  زا  تسا ) یتسرپرـس  هب  طوبرم  هک  ي   ) روما یماـمت  و 
نانآ

215 ص :

.68 صصق : - 1

.36 بازحا : - 2
.4/ مور - 3

.127/ ماعنا - 4
.3/ رمق - 5
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مامت دندومن و  يوریپ  دوخ  یناطیـش  یناسفن و  ياهاوه  زا  و  دندرک ، ادخ  رما  بیذکت  هجیتن  رد  اّما  دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  رد  تسا 
.دوش یم  تبث  روما 

!؟ ارچ راغ  رای 

نیرت یئادـتبا  رد  هک  تسا  يرجاـهم  اـهنت  نیا  و  راـغ ، رد  تسا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) راوگرزب ربماـیپ  هارمه  بحاـص و  نیا 
و دزاس !! یم  ّریحتم  ناهدـب و  تشگنا  دوخ  يراوگرزب  مارتحا و  هب  ار  ام  مالـسا ، ردـص  ِنیرجاهم  مامت  ِترجاـهم  زا  لـبق  ترجه و 
!! دوش یم  هدرمش  شحاف  ياه  تیانج  نیرتگرزب  زا  وا ، تالاح  ندرمش  کچوک  رد  ریصقت  هنوگره  و  وا ، ّقح  رد  فاحجا  هنوگره 

(1) !! دوش یم  اه  یتفوطع  یب  هاگدورف  رد  دورف  ثعاب  و  ددرگ ! یم  تلادع  نازیم  زا  جورخ  بجوم  و 

! نآ تشونرس  زبس و  رهش  تفالخ !

زگره و  مینکن ! قیقحت  ثحب و  تفالخ  عوضوم  فارطا  رد  و  میرذگب !

216 ص :

رد وا  يارب  فاـصوا  همه  نیا  هک  يراـغ  راـی  نیا  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  هراـشا  هفیلخ  رب  ضارتـعا  شور  نیا  هـک  دـنامن  یفخم  - 1
ربمایپ تیب  لها  قح  رد  هک  اه  هچ  دینیبب  دـیئایب  دور  یم  رامـشب  تیانج  هب  تناها  ینـس  عبانم  رد  دوش و  یم  هدـید  ّتنـس  لها  بتک 

هلمج کی  رد  دور و  یم  لاؤس  ریز  وا  تسیاشان  لامعا  اب  فاـصوا  نآ  حالطـصا  هب  تسا و  هدرکن  هک  ( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )
حیـضوت نیا  دـسر ! یم  ار ! سابع  ترـضح  مسق  ای  منیبب  ار  سورخ  مد  اـی  نهپ و  شیر  هسوک و  هجیتن : هب  هعلاـطم  زا  دـعب  هدـنناوخ 

همالع هلمج  نیا  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد  دنک  یم  ندوب  هعیـش  ياعدا  هک  رـصاعم )  ) هعیـش خویـش  زا  یکی  هک  دش  هداد  نآ  رطاخب 
همالع يراتـشون  شور  زا  وا  یعالطا  یب  وا و  يداوس  یب  زا  یکاح  يریگ  هجیتن  نیا  هک  تسا  هتفرگ  رکبوبا  رب  انث  حدـم و  ار  ینیما 

.دشاب یم  هللا  همحر  ینیما 
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هچ اب  هنوگچ و  راغ !! رای  نیا  ِتفالخ  هرخالاب  هک  میزادرپن ! یـسرزاب  قیقحت و  هب  تفـالخ »  » هدـش ناریو  بارخ و  رهـش  فارطا  رد 
؟ دش مامت  یتمیق 

!؟ دش هرادا  هنوگچ  و  دش !؟ لاغشا  هنوگچ  دش !؟ هرصاحم  رهش  نیا  هنوگچ 

 _ عرـش بحاص  تاشرافـس  اهتّیـصو و  هب  ًاعقاو  ایآ  و  تسا !؟ يرادـبناج  هنوگره  زا  یلاخ  نآ  دروم  رد  تاّیرظن  تقیقح  رد  اـیآ  و 
هرابکی هب  مّرخ ، زبسرس و  رهش  نیا  هکلب  ریخ ! ای  و  دش !؟ ارجا  وا  تاروتسد  و  دش !؟ لمع  ملَسو _) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ 

ادیپ هبلغ  نآ  رب  رگمتـس  یتموکح  هک  ییاج  ات  تفرگ !؟ رارق  ایند  تسایر  لام و  هب  ياهتّبحم  تاوهـش و  اهاوه و  زات  تخات و  دروم 
! اهضیقن ّدض و  هاگ  یلاهوت ، هاگ  رابرپ و  هاگ  دش !؟ وروریز  تفرگ و  رارق  نارگمتـس  ياه  همکچ  لامدگل  كاپ ، كاخ  نیا  درک و 

(!! ناسانشراک  ) دقع ّلح و  لها  حالطصاب  هچیزاب  هاگ  و  اهتملاسم ، هاگ 

! هفیقس ناشک  هدبرع 

تشز و ياـهوگتفگ  اـیند ، شوگ  هک  یتقو  مه  نآ  میوش ، لـئاسم  نیا  دراو  میهاوخ  یمن  میرادـن و  لـئاسم  نیا  هب  يراـک  اـم  هتّبلا 
هدید خیرات _  ایند _  شوگ  ياه  همرن  رب  هراوشوگ ، ود  دننام  تسرد  گرزب ، تیانج  نیا  ربخ  و  تسا ! هدینـش  ار  هفیقـس  راب  تّفخ 

! دوش یم 

نیرجاهم نیب  هک  راکنا ، لباقریغ  ياهیشاّحف  اه و  یئوگدب  اه ، هدبرع  نآ 

217 ص :
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(1)( ...ٌهَِعفار ٌهَِضفاخ  ٌَهبِذاک ، اِهتَعقَِول  َسَیل  ُهَِعقاولا  ِتَعَقَو  اذا   ) ...داتفا قاّفتا  راصنا  و 

چیه و  تسا ! هداتفا  قاّفتا  ّکش  نودـب  هک  تسا  يا  هعقاو  هفیقـس ،» هعقاو   » هک شاـب ! هاـگآ  نادـب و  هن ! اـجک !؟ و  یک !؟ یـسُرپ  یم 
زونه هک  زونه  نآ  رد  ياهدایرف  اـه و  هدـبرع  زا  نآ ! رد  ياهیدـنلب  یتسپ و  نآ  اـب  مهنآ  درک  دـهاوخن  هدرکن و  بیذـکت  ارنآ  سک 

.دنک یم  درد  ایند  شوگ  تسا 

: دیوگ یم  وا  هب  و  دراد ، رارق  رگوجتسج  یئوجشناد  لباقم  رد  خیرات ، نوچ  يداتُسا  هک ، ییاج  مهنآ  طوبرم ؟ هچ  ام  هب  یتسار 

!؟ دوب هنوگچ  زور  نآ 

؛ تسناد یم  حرطم  هورگ  هتـسد و  ره  هب  تبـسن  یتوافت  یب  رد  ار  دوخ  تمالـس  يراگتـسر و  حالف ، مدرم  زا  سک  ره  زور ، نآ  رد 
؛ دوبن ناما  رد  دیدهت  هنوگره  زا  دیدش ، تافالتخا  ِزوُرب  رطاخب  مدرم  ياهناج  دندش ! دایز  هبترم  کی  هب  زور  نآ  رد  هک  ییاه  هورگ 

! دنتسیاب رگید  يا  هتسد  ِلباقم  رد  و  دنریگب ، دوخ  هب  ار  يا  هتسد  گنر  هکنآ  رگم 

!! تسا هدرمن  ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم

: مه نآ  طوبرم !! هچ  ام  هب  يرآ !

ار هدش  نوریب  فالغ  زا  ياهریشمش  خیرات ، مشچ  ود  هکنآ : زا  دعب 

218 ص :

یلا 3.  1 هعقاو : - 1
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....دشک یم  دایرف  مدرم  نایم  رد  هک  دینش ، ششوگ  ود  اب  ار   (1) ادص » نشخ   » درم نآ  هدبرع  و  دید ،

«! مشک یم  ار  وا  تسا  هدُرم  دّمحم  دیوگب  هک  ره  »

(2) منک !!» یم  مین  ود  ریشمش  اب  ار  وا  مدینش  رگا  هک  تسا ! هدُرم  ادخ  لوسر  دیوگب ، یسک  مونشن   » ....دیشک یم  دایرف 

یم باترپ  نامسآ  هب  منز  یم  ریـشمش  اب  ار  شرـس  تسا ! هدُرم  ( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دّمحم دیوگب  هک  ره   » ...تفگ یم  ای  و 
(3) تسا !!» هتفر  نامسآ  هب  دّمحم  هکلب  هن ! منک !

!! منز یم  ار  شندرگ  تسا  هدرم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم دیوگب  هک  ره  رمع :

: دیوگ یم  و  هتسناد !! وا  حدم  ار  هراب  نیا  رد  رمع  هتفگ  هک  تسا  لین  رعاش  میهاربا ، ظفاح  نیا  و 

اهیربا فیَّسلاب  هتماه  تّولع  تضبق ***  یفطصملا  سفن  لاق  نم  حیصی 

219 ص :

و 1/115،  3/108 دـیدحلا : یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  ، 3/161 ریثا : نـبا  خـیرات  لـماکلا ، و 74 ،  60 یجنلبـش : راـصبالارون  - 1
: يربط خیرات  ندـیل ، 3/191 ط  دعـس : نبا  تاقبط  ، 2/248 يرکبراید : رثا  سیمخلا  خـیرات  ، 2/472 هباصالا : هیـشاح  رد  باعیتسالا 

.3/829 هرّونملا : هنیدملا  خیرات  ، 54 هرامش ثیدح   1/66 ریبکلا : مجعملا  ، 5/59
بهاوملا ، 1/156 ءادفلا : یبا  خیرات  ، 5/242 ریثک : نبا  خیرات  ، 1/128 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 3/198 يربط : خیرات  - 2

زا بهاوملا  حرـش  ، 7/164 ریثا : نبا  زا  لـماکلا  خـیرات  هیـشاح  رد  هدـش  پاـچ  هنحـش  نبا  زا  رظاـنملا  هضور  ینالطـسق ، زا  هیندـّللا 
ص36 یطایمد : زا  ظفاح ، يرکذ  ات 274 ،  3/371 یبلح : هریس  هیشاح  رد  هدش  پاچ  نالهد  ینیز  زا  هیوبّنلا  هریّسلا  ، 8/280 یناقرز :

.یلازغ زا  لقن  هب 
.لبق رداصم  هب  تدوش  عوجر  ...دوبن  باطخ  نب  رمع  زج  یسک  وا  و  - 3
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باترپ نامسآ  هب  مریشمش  اب  ار  شرس  تسا  هدرم  یفطصم  دیوگب  هک  ره  تفگ : یم  هدیـشک و  دایرف  هک  دوب  یـسک  اهنت  رمع  ینعی 
(1) منک !! یم 

220 ص :

کش نودب  . 38 هحفص هحفص : رد 90  رصم  هداعـسلا  پاچ  یطایمد ، یفطـصم  حرـش  اب  لینلارعاش ، میهاربا  ظفاح  دمحم  ناوید  - 1
تلحر زا  دـعب  هَدـِئاز » ِنبورمَع   » هک ارچ  تسا ؛ هدوبن  وا  لهج  رطاخب  رمع  طسوت  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ گرم  راـکنا 

هیلَع ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  دجسم  رد  دزاس ) عّلطم  دمآ  دهاوخ  هک  یتایآ  زا  ار  رمع  و   ) دسر ارف  رکب  یبا  هکنآ  زا  لبق  ترـضحنآ و 
ام َو  هک : دـنک  یم  توـالت  ار  هیآ  نیا  باحـصا ، ریاـس  يو و  لـباقم  رد  درک ، راـکنا  ار  ربماـیپ  گرم  رمع  هک  یعقوـم  ملَـسو ) هلآَو 

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم و  ینعی : ....مُِکباقعَا  یلَع  ُمتبَلَقنِا  َِلُتق  وَا  َتاـم  نِاَـفَا  لُـسُّرلا  ِِهلبَق  نُم  تَلَخدَـق  ٌلوُسَر  ّـِالا  ٌدَّمَُحم 
و دیدرگ !؟ یمرب  مالسا  زا  لبق  ّتیلهاج  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  ام ! یلبق  ناگداتسرف  دننام  يا  هداتسرف  رگم  تسین 

خیرات هب : دوش  عوجر  دُرم ! دنهاوخ  زین  نانآ  يریم و  یم  زین  وت  انامه  . 144 نارمع : لآ  َنُوتِّیَم ، مُهَّنِا  ٌتِّیَم َو  َکَّنِا  دناوخ : یم  هاگنآ 
یباحـص نیا  هدـئاز _  نبورمع  نابز  زا  هدـش  رکذ  تایآ  ندینـش  زا  سپ  رمع  8/218 و  یناقرز : بهاوملا  حرـش  ، 5/243 ریثک : نبا 

هنیـس و رب  یتشم  هباصالا 2/523 _  دوش : هتـشامگ  هنیدم  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  هوزغ  هدزیـس  رد  ربمایپ  هک  ادـخ  لوسر  گرزب 
دّمحم دـیئوگب  رگا  هک  مدرم _ ، دـیدهت  و  رمع ، طسوت  ربمایپ  گرم  راکنا  یعقاو  تلع  اما  دزاون !! یم  وا  تروص  رب  یمکحم  یلیس 

مدرم ناهذا  هکنآ  ات  هتشادن  دوب ، رکب  یبا  نتفای  يارب  تقو  فالتا  هک  هایس  یتسایس  زج  یلیلد  تشک _  مهاوخ  ار  امـش  تسا  هدُرم 
هماسا رکـشل  رد  هکنآ  ياجب  ربمایپ _  گرم  عقوم  رکبوبا  هک  ارچ  دوش ، رـضاح  رکبوبا  ات  دنک  لوغـشم  ربمایپ  نیـشناج  هب  تبـسن  ار 

 _ دنیزگ یم  تماقا  هدوب  هنیدم  زا  جراخ  هک  حنُـس  مان  هب  يا  هقطنم  رد  درخ و  یم  رمع  شرای  دوخ و  ناج  هب  ار  ربمایپ  تنعل  دشاب ،
رمع طسوت  ربمایپ  گرم  راکنا  زا  هتـسد  راد و  نیا  ياملع  رثکا  هک  ینیب  یمن  اـیآ  دوش !! یم  هدیـشک  بش  هب  راـک  هرخـالاب  هکنآ  اـت 
یم يا  هدـع  ًالثم  دـننک !؟ یم  یهاوخرذـع  ههاریب  ياههار  زا  و  درمـشب !! لـهاج  ار  رمع  یـسک  اداـبم  اـت  هدرکن  لوبق  ار  رمع  لـهج 

ینازاتفت دصاقملا  حرش  هدرک !! شومارف  ار  یحضاو  نیا  هب  هلئـسم  هک  تسا  هدوب  رمع  ندرک  مگ  اپ  تسد و  رطاخ  هب  دیاش  دنیوگ :
وا دـنگوس  ادـخب  تفگ : یم  ّبترم  هک  يروطب  تفرگ  رمع  زا  ار  رکفت  تردـق  ربمایپ  گرم  یتحاران  دـیوگ : یم  يرگید  2/294 و 

رگا دـیوگب : کـنخ  هیجوـت  نیا  هدـنیوگ  هب  تسین  رفن  کـی  تسا !! هتفر  نامـسآ  هب  شیوـخ  راـگدرورپ  يوـسب  هکلب  تـسا  هدرمن 
رک و ار  ناسنا  تبحم  هک  اـجنآ  زا  . 7/184 ریدـغلا : منز !!؟ یم  ار  شندرگ  : .... هک دـشک  یم  دایرف  رمع  دوخ  ارچ  سپ  دوب  نینچنیا 

یم یقلت  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ هب  يو  تبحم  زا  یکاح  ارنآ  هتسناد و  وا  حدم  ار  رمع  هتفگ  نیا  رعاش ، دیامن ، یم  روک 
ربمایپ ندب  هک  ییاج  مهنآ  دش ؛ دهاوخ  نیشوپ  هدرپ  یهیجوت  چیه  اب  هدش  رکذ  تایآ  هب  تبـسن  هفیلخ  تلفغ  هکنآ  زا  لفاغ  دیامن !!
يرمع نیمه  هک  دوش  یم  رتدایز  اجنآ  بّجعت  و  دشاب ! هداتفا  اهنت  بیرغ و  شلزنم  نایم  رد  ناج  نودب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

ود درادن !! ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  گرم  لّمحت  هدز و  كاچ  نابیرگ  نینچ  تبحم  زا  رعاش  نیا  لوقب  ًالثم  هک 
!! دیامن یم  ترضحنآ  تفالخ  رس  رب  عازن  راد  روحم  ار  دوخ  دنک و  یمن  تکرـش  ربمایپ  لسغ  نیفدت و  مسارم  رد  زور  هنابـش  هس  ای 

( داجس )
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!! دیوش هفیلخ  دیئامرفب 

ثحب يا  هنیمز  رد  هتخود و  مشچ  ییوسب  سک  ره  هتخیر و  مهب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربماـیپ هدـش  میتی  تّما  هکنآ : زا  دـعب 
یجنـس رظن  نارگید  زا  هکنآ  زا  لبق  مهنآ  دننک !! یم  فراعت  رگیدکی  هب  ار  تعیب  مادک  ره  رکبوبا  رمع و  نایم ، نیا  رد  دـنک و  یم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  رکبوبا  شرای  هب  رمع  تسا ؛ هتفرگ  ار  اج  همه  یکیرات  تسین و  یـسک  هب  سک  چـیه  ایوگ  دـنروآ !! لمعب 
رفن ود  نیا  زا  مادک  ره  منک ! تعیب  وت  اب  نم  ات  هدب  ار  تتـسد  وت  هن ! دـیوگ : یم  رمع  هب  رکبوبا  منک و  تعیب  وت  اب  ات  هدـب  ار  تتـسد 

ود نآ  اب  هک  زین  هنیدم (1)  فورعم  نکروگ  حارج _  هدیبعوبا  یفرط  زا  و  دـنیاشگب ؛ تعیب  يارب  ار  يرگید  تسد  دـنک  یم  شالت 
!(2) دنک یم  هّجوتم  نیخیش )  ) ود نیا  يوس  هب  ار  مدرم  تسا 

(! ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ رّهطم  ناج  یب  ندب  زا  دیونشب 

ربمایپ و كاپ  ترتع  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ربمایپ  راوگرزب  قحب و  ّیصو  یفرط  زا 

221 ص :

.دوش قیقحت  دوبن  یلو  تسا  هدش  هداد  سردآ  مجنپ ص314 و 315  دلج  رد  - 1
.3/199 يربطلا : خیرات  - 2
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مدرم يور  رب  ار  برد  دندوب و  يراوگوس  لوغشم  دوب  ناشلباقم  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ندب  هک  یلاح  رد  مشاه  ینب 
شتالخ رـس  رب  عازن  هب  ور  ترـضحنآ و  هب  تشپ  هدرک و  اهر  شا  هداوناخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  زین  ربماـیپ  باحـصا  دـندوب ، هتـسب   (1)

يور هب  دشن و  نفد  ربمایپ  ندب  هبنشراهچ (4)  بش  ای  هبنشراهچ  زور  ات  هبنشود  زور  زا  یلوق  هب  زور (3) و  هس  هکنآ  ات  دندرک (2) 
مـسارم رد  ترـضحنآ  ناکیدزن  زج  سکچیه  دـندرک و  نفد  ار  شکرابم  ندـب  ترـضحنآ  تیب  لـها  هرخـالاب  همکنآ  اـت  دوب  نیمز 
تفالخ یعّدم  دارفا  زا  کیچیه  دش (6) و  هدرپس  كاخ  هب  بش  رخاوا  ای  بش و  رد  شکرابم  ندب  تشادن (5) و  تکرش  شنیفدت 

راومه نآ  اب  ار  ربمایپ  ربق  هک  یئاهلیب  زا  یفیعض  يادص  ناشیاه  هناخ  رد  بش  ياه  همین  رد  هکنآ  رگم  دمنتشادن  ربمایپ  نفد  زا  ربخ 
ناششوگب دندرک  یم 

222 ص :

.163 هرضنلا : ضایرلا   _ 4/336 ماشه : نبا  هریس  - 1
یناثلا ص76. مسقلا  نم  ندیل ج2 _  ص821 ط  دعس : نبا  تاقبط  - 2

ج1 ص152. ادفلا : یبا  خیرات   _ 5/271 ریثک : نبا  خیرات  - 3
هریس ، 1/499 هجام : نبا  ننس  ، 6/274 دمحا : دنسم  4/343 و 344 ، ماشه : نبا  هریس  ندیل ج2 ص58 و 79 ، دعس ط  نبا  تاقبط  - 4

ترـضح نآ  ندب  هک  تسنآ  حیحـص  ءاعبرالا =  هلیل  هنفد  حصالا  دـسیون : یم  1/152 و  ءادفلا : یبا  خـیرات  ، 2/340 سانلادیس : نبا 
زاب تسا و  نیمه  ّنف  لـها  همه  هّیرظن  روهمجلا =  نع  روهـشملا  وه  دـسیون : یم   5/171 ریثک : نبا  خیرات  دش ، نفد  هبنـشراهچ  بش 
حرش ، 3/394 یبلح : هریـس  دندش ، نفد  هبنـشراهچ  بش  ربمایپ  هک  تسنآ  حیحـص  رظن  ءاعبرالا  هلیل  نفد  ّهنا  حیحّـصلا  و  دـیوگ : یم 

.3/380 یبلح : هریس  هیشاح  رد  هدش  پاچ  نالحد  ینیز  هریس  ، 8/284 یناقرز : زا  بهاوملا 
.78 مّود : مسق  زا  ج2  ندیل و : ص824 ط  دعس : نبا  تاقبط  - 5

كدمحا 6/274. دنسم  ، 1/499 هجام : نبا  ننس  - 6
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(2) دندوبن !! ربمایپ  نیفدت  مسارم  رد  رکبوبا  رمع و  دروخ (1) و  یم 

....هفیلخ زا  تیامح  هب  تخس  گنس 

تفر و هب  رکبوبا  فارطا  رد  راوتسا  مکحم و  تخـس و  گنـس  دننام  هک  دتفا  یم  باطخلا  نب  رمع  هب  شمـشچ  خیرات  هکنآ : زا  دعب 
(3) تسا !! هتفرگ  فک  ار  شناهد  هک  دیوگ  یم  روز  نخس  دشک و  یم  هدبرع  نانچ  هتخادرپ و  دمآ 

!! مّرُب یم  ار  شا  ینیب  دنک  تفلاخم  هک  ره 

يور هب  هک  دونـش ، یم  ار  رذنم  نب  بابح  ینعی  ردب ، يوجگنج  گرزب  ربمایپ و  رای  ِدنلب  و  ّتیبصع ، يادص  خـیرات  هکنآ : زا  دـعب  و 
! مُّرب یم  ریشمش  اب  ار  شا  ینیب  دیوگب ، میوگ ، یم  هچنآ  فالخ  سک  ره  مسق ! ادخب  دروآ : یمرب  دایرف  و  دشک ، یم  ریشمش  رکبوبا 

منم مهد ! رابتعا  مناوتیم  هکنآ  منم  تسین ! يرابتعا  ار  وت  سپ  متـسین  رکبوبا )  ) وت هناوتـشپ  مریگب و  رار  هناوتـشپ  مناوت  یم  هکنآ  منم 
ضارتعا رکبوبا  هب  نانخس  نیا  اب  هک  بابح _  هب  سپ  تسا ! ناریش  هشیب  رد  هک  يا  هّچب  ریش  نآ  ردپ 

223 ص :

نبا خیرات  ، 4/344 ماشه : نبا  هریس  ، 6/274 دمحا : دنسم  مّود ص78 ، مسق  زا  ج2  ندیل و : پاچ  دعـس ص 824  نبال  تاقبط  - 1
.5/270 ریثک :

.تسا هدمآ  کلامعلازنک 3/140  رد  هچنانچ  هبیش ، یبا  نبا  زا  لقن  هب  - 2
ص133. ج1 / دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص53 ، مود : مسق  زا  ندیل 2/787 و  پاچ  دعس : نبا  تاقبط  - 3
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! هن دـیوگ : یم  باـبح  و  دـشک ! یم  ار  وت  دـنوادخ  ینک  ضارتعا  رکبوبا  هب  یهاوخب  هک  یتروصرد   (1) دوش یم  هتفگ  دـنک _  یم 
نب بابح  هرخالاب  (2) و  يا ! هدرک  ارم  نتـشک  دصق  هک  منیب  یم  ار  وت  هکلب  ادخ ، هن  دیوگ : یم  ای  و  ادخ ! هن  یـشک  یم  ارم  وت  هکلب 

نیمز هب  ار  وا  دوش و  یم  هدز  شمکش  رب  دگل  دننک و  یم  شندز  کتک  هب  عورش  هدش و  ریگتسد  سپس  دوش و  یم  هرـصاحم  رذنم 
(3) .دننک یم  شناهد  رد  كاخ  هدناباوخ و 

!! مدنب یم  انح  ناتنوخ  اب  ار  ما  هزین 

! دنگوس ادخب  ناه ! هک : دروآ  یمرب  دایرف  دنز و  یم  زابرس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دنیب  یم  ار  یموس  صخـش  خیرات  هکنآ : زا  دعب  و 
ینامز ات  و  میامن ! یم  نیگنر  هتـسب و  انح  ناتنوخ  اب  ار  ما  هزین  و  منک ! یم  باترپ  امـش  فرط  هب  مراد  نادریت  رد  هک  ییاهریت  یمامت 

اب ما  هداوناخ  نادنزرف و  یّتح  دشاب و  نم  اب  هک  ره  نایفارطا و  دارفا و  یمامت  اب  و  منک ! یم  هلمح  امـش  هب  مراد  تسدرد  ریـشمش  هک 
(4) مگنج ! یم  امش 

224 ص :

.داب یمن  باطخ  نبرمع  زج  یسک  فرح  نیا  هدنیوگ  دیآ  یمرب  تارابع  زا  هچنآ  - 1
همامالا و ، 2/248 دیرفلا : دقع  ، 4/339 ماشه : نبا  هریـس  ، 3/181 نیبّتلا : ناـیبلا و  ، 1/56 دمحا : دنسم  ، 10/45 يراخب : حیحـص  - 2
5/246 ریثک : نبا  خیرات  1/162 و 164 ، هرظّنلا : ضایّرلا  2/136 و 137 ، ریثا : نبا  خیرات  3/209 و 210 ، يربط : خیرات  ، 1/9 هسایسلا :
،3/387 یبلح : هریـس  1/128 و ج2/4 ، دـیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ، 2/45 لوصولا : ریـسیت  ، 1/97 هوفـصلا : ج 7/142 ، و 

.25: يرصم اضردمحم  داتسا  رثا  قیدّصلا ، رکبوبا 
.2/16 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 3

هریس ، 1/128 دـیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ، 2/137 ریثا : نبا  خـیرات  ، 3/210 يربط : خـیرات  ، 1/11 هسایـسلا : هماـمالا و  - 4
.3/387 یبلح :
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....دوش یمن  مارآ  نوخ  اب  زج  هک  يرابغ  درگ و 

یم هرخسم  هدرک و  تّمذم  ار  ریشمش _  روز  اب  نتفرگ  تعیب  هنوگنیا _  تعیب  هک  دنیب  یم  ار  یمراهچ  صخـش  خیرات  هکنآ : زا  دعب 
یمن مارآ  يزیرنوخ  اب  زج  هک  منیب  یم  يرابغ  درگ و  هک  یتسارب  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هدامآ  گـنج  شتآ  يارب  مزیه  و  دـیامن !!

(1)! دوش

!! تسا رگبوشآ  هک  ار  هدابع  نبدعس  دیشکب 

هداتفا ّتلذ  يراوخ و  بادرگ  رد  هنوگچ  هک  دنیب  یم  ار  نایجرزخ _  هدرکرـس  هدابع _  نبدعـس  نوچ  یـسک  خیرات  هکنآ : زا  دـعب 
دعس هک  دشکب ! ار  وا  ادخ  ار ! دعس  دیـشکب  هک : دوش  یم  هدز  دایرف  وا  هب  تبـسن  دوش و  یم  لامیاپ  نانآ  ياهاپ  ریز  هنوگچ  تسا و 
دروآ یمرب  دایرف  هداتـسیا و  دعـس  رـس  يالاب  هنوگچ  رمع  و  دراد ! هنتف  بوشآ و  دصق  دعـس  دوش : یم  هتفگ  ای  و  تسا ! هدـش  قفانم 
ردـب هقدـح  زا  تنامـشچ  هک  يروطب  اـی : و  دوش !! ِهل  تیاـضعا  هک  يروطب  منک  بوک  دـگل  ار  وت  هک  ما  هدـش  نآ  رب  دعـس ! يا  هک :

(2)! دیآ

...دوش مک  دعس  رس  زا  وم  رات  کی  رگا 

نبدعس رـس  زا  یئوم  رات  کی  رگا  مسق ! ادخب  دیوگ : یم  و  هتفرگ ! ار  رمع  شیر  هک  دنیب  یم  ار  دعـس  نب  سیق  خیرات  هکنآ : زا  دعب 
ات دوش  مک  هدابع 

225 ص :

دوش ج2533 ط2. عوجر  ریدغلا  هب  ....هجاجع  يرأل  ینا  - 1
هریس 1/162 و 164 ، هرضنلا : ضایرلا  ، 4/339 ماشه : نبا  هریس  ، 3/210 يربط : خیرات  ، 2/249 دیرفلا : دقع  ، 1/56 دمحا : دنسم  - 2

.3/387 یبلح :
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زا ار  تندب  ات  دوش  مک  دعس  رـس  زا  وم  رات  کی  رگا  هکنآ : ای  و  ومراد ! یمنرب  ترـس  زا  تسد  تسه ، تناهد  رد  ملاس  نادند  کی 
(1)! تشاد مهاوخنرب  ترس  زا  تسد  منکن  یشالتم  مه 

!! ...دیریگب ار  گس  نیا 

زگره مریگن ، تعیب  امـش  همه  زا  یلع  عـفن  هب  اـت  دروآ : یمرب  داـیرف  هدیـشک  ریـشمش  اـب  هک  دـنیب  یم  ار  ریبز  خـیرات  هـکنآ : زا  دـعب 
ریبز تسد  زا  ار  ریـشمش  هرخالاب  هکنآ  ات  دـیریگب ! ار  گس  نیا  دـنز : یم  دایرف  باوج  رد  رمع  و  درک ! مهاوخن  فالغ  ار  مریـشمش 

(2) دنکش ! یم  ات  دننز  یم  گنس  رب  هتفرگ و 

!! درادن تّینما  زین  یحو  هناخ  دروخ ! یم  کتک  مه  دادقم 

نب بابح  و  دـنبوک ! یم  شا  هنیـس  هب  شندرک  تکاس  يارب  هک  دـنیب  یم  ار  ادـخ  لوسر  گرزب  یباحـص  نیا  دادـقم  هکنآ : زا  دـعب 
هناخ تّما و  هاـگهانپ  تّوبن و  هناـخ  هک  دـنیب  یم  ار  يا  هّدـع  و  دـنیب ! یم  هتـسکش  تسد  هتـسکش و  ینیب  هدروخ و  کـتک  ار  رذـنم 

اب اّما  دنا ! هداد  رارق  دوخ  هاگهانپ  نمأم و  ار  اجنآ  هتـسناد و  هاگهانپ  نیرتهب  ار  مالَّسلااهیلَع )  ) یلع همطاف و  هناخ  نیملـسم _  تفارش 
باعرا و دروم  زین  اهنآ  و  دنرادن !! تینما  زین  نانآ  لاح  نیا 

226 ص :

.3/387 یبلح : هریس  ، 3/210 يربط : خیرات  - 1
2/5 و دلج : 1/58 و 132 و  دیدحلا : یبا  نبا  حرـش  ، 1/167 هرضنلا : ضایرلا  ، 3/199 يربط : خیرات  ، 1/11 هسایـسلا : همامالا و  - 2

.19
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(1) دنریگ ! یم  رارق  تشحو  سرت و 

!! دنک یم  تکرح  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  يارب  رمع 

اهنآ هب  ورب و  دـیوگ : یم  وا  هب  دـنک و  یم  هناور  تّوبن  هناـخ  فرط  هب  ار  رمع  هدز و  هیکت  تفـالخ  دنـسم  رب  هک  تسا  رکبوبا  نیا  و 
!! گنجب نانآ  اب  سپ  دندرک  تعنامم  ندـمآ  زا  رگا  و  دـینک !! تعیب  وا  اب  دـیوش و  رـضاح  هللا !! لوسر  هفیلخ  رـضحم  رد  دـیاب  وگب ،

رارق وا  هار  رـس  همطاف  دیـشک !! شتآ  هب  شلها  رب  ار  هناخ  هکنآ  ات  دـنک !! یم  ور  همطاف  هناخ  فرطب  شتآ  زا  يا  هلعـش  اـب  رمع  سپ 
شتآ هب  ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  ًاعقاو  ایآ  باطخ ! رـسپ  يا  انَراد ؟ َقِرُحِتل  َتنِجَأ  باّطَخلا !! َنباَی  دیوگ : یم  رمع  هب  باطخ  دریگ و  یم 

(2) !! دینک تعییب  رکبوبا  اب  ناناملسم  مدرم و  ریاس  دننام  هکنآ  رگم  يرآ ! دیوگ : یم  همطاف  باوج  رد  رمع  و  مَعَن ! لاق  یشکب !!؟

!! تسین ندز  شتآ  عنام  هناخ ، رد  ( مالَّسلااهیلَع  ) همطاف ندوب 

همطاف هناخ  هنوگچ  هک  دنیب  یم  دـنیب ، یم  یحو  لها  هناخ  هب  ار  بلط  تسایر  هورگ  کی  هنایـشحو  موجه  خـیرات ، هکنآ : زا  دـعب  و 
يارب مزیه  اتساوخرد  هنوگچ  هک  دنیب  یم  ار  باطخ  نبرمع  نانآ ، ربهر  (3) و  دریگ !! یم  رارق  راب  تنوشخ  وم  هنایشحو  هلمح  دروم 

همطاف هناخ  ندنازوس 

227 ص :

.1/58 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 3/210 يربط : خیرات  - 1
.3/1207 ءاسنلا : مالعا  ، 1/156 ءادفلا : یبا  خیرات  ، 2/250 دیرفلادقع : - 2

خیرات ، 2/254 دیرفلا : دـقع  ، 1/414 بهذـلا : جورم  ، 4/52 يربط : خـیرات  ، 1/18 هسایـسلا : هماـمالا و   131 دـیبع : یبا  لاوـما  - 3
.2/105 یبوقعی :
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زا هکنآ  رگم  مشک ! یم  شتآ  هب  شلها  رب  ار  هناخ  مسق ! ادـخب  هک : هتفرگ  ار  شناهد  فک  هک  دـنز  یم  داـیرف  ناـنچ  و  دـیامن !! یم 
: هک دـشک  یم  دایرف  باوج  رد  اما  تسا !! همطاف  هناخ  نیا  رد  دوش : یم  هتفگ  رمع  هب  دـیئامن !! تعیب  رکبوبا  اب  دـیوش و  جراخ  هناخ 

(1) مشک !! یم  شتآ  هب  ار  هناخ  دشاب  هناخ  رد  همطاف  هچ  رگا 

(!! مالَّسلااهیلَع  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  هار  رد  رمع 

رد سک  ره  اب  ار  هناخ  ات  درک  یلع  هناخ  يوس  هب  ور  رمع  کش  نودب  دیوگ : یم  هنحـش  نبا  هک  دونـش  یم  خـیرات  هکنآ : زا  دـعب  و 
تعیب رکبوبا  اـب  ناناملـسم  دـننام  دروآرب : داـیرف  همطاـف  هب  ِباـطِخ  سپ  تفرگ ! رارق  وا  هار  رـس  همطاـف  هک  دـشک ، شتآ  هب  تسنآ 

(2)! دینک

! رکبوبا رمع و  تسد  زا  ياو ! ردپ ! يا  مالَّسلااهیلَع :)  ) همطاف

یلاح رد  دونـش ، یم  ار  ربمایپ _  نت  هراپ  نامه  هتـسخلد _  هدز و  مغ  نیگهودنا و  یئوناب  هویـش  هلان و  يادص  خیرات  هکنآ : زا  دـعب 
لوسر يا  ردپ ! يا  هللا !! َلوُسَر  ای  ُهاَتبَا  ای  دروآ : یم  رب  دایرف  دوخ  يادص  نیرتدـنلب  اب  هیرگ و  کشا و  اب  هدـمآ و  نوریب  هدرپ  زا  هک 

تسدزا و  دندروآ ! ام  رس  رب  اه  هچ  هفاحق  یبا  رسپ  باطخ و  رسپ  وت  زا  دعب  هک  نیب  ایب و  ادخ !

228 ص :

: ءاسنلا مـالعا  دـلج 2/19 ، 1/134 و  دـیدحلا : یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  ، 1/13 هسایـسلا : هماـمالا و  ، 3/198 يربـط : خـیرات  - 1
.3/1205

.7/164 ریثا : نبا  لماکلا  هیشاح  رد  هنحش  نبا  خیرات  - 2
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(1) میدیشک !! اه  هچ  رفن  ود  نیا 

!!؟ دیتخات ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ لها  رب  دوز  هچ  رکبوبا ! يا  مالَّسلااهیلَع :) ) همطاف

یمشاه نانز  هک  یلاح  رد  و  دنک ! یم  يراز  نویـش و  و  دشک ! یم  دایرف  ناج  لد و  زا  هک  دنیب  یم  ار  همطاف  خیرات  هکنآ : زا  سپ  و 
هب دیتخات و  وا  هداوناخ  رب  ربمایپ  زا  دـعب  دوز  هچ  رکبوبا ! يا  دروآ : یمرب  دایرف  زوسناج  دـنلب و  يادـص  اب  دـننک ، یم  یهارمه  ار  وا 

(2) منک !! تاقالم  ار  ادخ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  رمع  اب  زگره  هک  مسق ! ادخب  دیدرب ! ناشجارات 

!! مینز یم  ار  تندرگ  هنرگو  نک ! تعیب  رمع :

نینمؤملاریما ترـضح  ینعی  يراوگرزب  یکاپ و  هروطـسا  رکیپ و  هنوگچ  هک  دنیب  یم  و  تسا ، رظان  دهاش و  خـیرات  هکنآ : زا  دـعب  و 
ذخأ يارب  ار  وا  هتسب  ياهتـسد  اب  دوش ! راهم  ات  دنا  هدرک  شا  ینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  دننام  دننک و  یم  ریگتـسد  ار  مالّـسلا ) هیلع  )
یلع هب  و  دننک ! یمن  یمادقا  چیه  و  دـنا ! هداتـسیا  اشامت  هراظن و  هب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  دنناشک (3) و  یم  تلاح  نیرتدـب  اب  تعیب 

هک تسا  یلع  نیا  و  نک ! تعیب  دوش : یم  هتفگ 

229 ص :

.1/225 ادوصقملادبع : حاتفلادبع  رثا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مامالا  ، 3/1206 ءاسّنلا : مالعا  ، 1/13 هسایسلا : همامالا و  - 1
1/134 و 2/19. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2

.3/407 یلزتعم : دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 1/228 یشعالا : حبص  ، 2/285 دیرفلادقع : - 3
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ار تندرگ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخ  نآ  هب  تروص  نیا  رد  دیوگ : یم  وا  هب  رمع  و  دوش ! یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  دیوگ : یم 
(2) !! دیا هتشک  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  نیتسار  هدنب  تروصنیا  رد  دیوگ : یم  رمع  باوج  رد  یلع  (1) و  مینز !! یم 

!! دنشکب ارم  تسا  کیدزن  ردارب ! يا  مالّسلا :) هیلع  ) یلع

يور ار  دوخ  درب و  یم  هانپ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  ربق  هب  یلع _  ینعی  ربمایپ _  ردارب  دنیب  یم  خیرات  هکنآ : زا  دعب 
یم فیعـضت  ارم  لصا ، نودـب  بیجنان و  مدرم  نیا  هنوگچ  هک  نیبب  ردارب ! يا  دـنز : یم  دایرف  هلاـن  هیرگ و  اـب  هتخادـنا و  ربماـیپ  ربق 

!! (3) دنزیرب منوخ  دنشکب و  ارم  تسا  کیدزن  و  دنیامن !

!! ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  ردارب  هب  هنیدم  نکروگ  تحیصن 

، حاّرج هدیبعوبا  هدبرع  يادص  دندناشک _  یم  هنیدـم  ياه  هچوکرد  تعیب  يارب  ار  یلع  هک  يزور  نآ  رد  خـیرات _  هکنآ : زا  دـعب 
ناگرزب و ناـنیا  و  یناوج ! زونه  وت  ّمع !! رـسپ  يا  دـنز : یم  داـیرف  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هب  باـطخ  هک  دونـش  یم  ار  هنیدـم  نکروگ 

ماقم نیا  يارب  رکبوبا  هک  تسین  نیا  زج  و  يرادن ! ار  ناشیا  هبرجت  وت  دشاب  هچ  ره  دنتسه و  وت  موق  خویش 

230 ص :

!! َکَُقنُع ُبرضَن  وُه ،  ّ ِالا َهِلا  يّذلا ال  ِهللا  نَِذا َو  - 1
مالعا 2/8 و 19 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 1/13 هسایّسلا : همامالا و  هب : دوش  عوجر  ِِهلوُسَر ! وُخَا  ِهللاَدبَع َو  َنُُولتقَت  نَِذا  - 2

.3/1206 ءاسّنلا :
.1/14 هسایّسلا : همامالا و  - 3
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هک راذگاو !! وا  هب  نک و  رکبوبا  میلـست  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ایب و  سپ  (1) !! تسوت زا  رت  شوک  تخـس  رتدنمورین و  وت و  زا  رت  قئال 
يارب نامز  نآ  رد  وت  اهنت  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  هرخالاب  داد ، هزاجا  راگزور  يدوب و  هدـنز  درک و  تیرای  تخب  نیا  زا  دـعب  رگا 

زا دـنرادن ، نارگید  هک  تسا  یتازایتما  ار  وت  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  وت  قح  دوب و  یهاوخ  رت  هتـسیاش  رتراوازـس و  تفـالخ )  ) رما نیا 
سکچیه رب  ربمایپ  هب  تیداماد  تبـسن  وت و  رابت  ندروآ و  مالـسا  رد  وت  هقباـس  وت و  یئاـناد  ملع و  وت و  نید  تلیـضف و  هکنآ  هلمج 

(2) !! تسین یفخم 

!! مینک یمن  تعیب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع اب  زج 

زج ام  دنتفگ : یم  هدروآرب و  دایرف  دوبن  یسکب  سکچیه  هک  تخـس  زور  نآ  رد  هک  دنیب  یم  ار  راصنا  هورگ  خیرات  هکنآ  زا  سپ  و 
!! مینک یمن  تعیب  رگید  یسک  اب  یلع  اب 

!! دوش هفیلخ  امش  زا  یکی  ام و  زا  یکی 

امـش هورگزا  یئاورنامرف  و  اـم ، هورگ  زا  یئاورناـمرف  هک  تسنآ  راـک  نیرتهب  دـنز : یم  داـیرف   (3) نّویردـب زا  یکی  هکنآ : زا  دـعب  و 
یهاوخ یم  نینچ  تسنیا و  وت  رظن  رگا  دنز : یم  دایرف  ماگنه  نیا  رد  رمع  و  دنشاب !! امرفمکح 

231 ص :

!! تسناد یمن  ار  نیا  ربمایپ  ایآ  - 1
.2/5 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 1/13 هسایّسلا : همامالا و  - 2

يارب یّمهم  زایتما  ناناملـسم  دوب  هدرک  تکرـش  ردب  گنج  رد  سک  ره  هک  ارچ  دش ، یم  هتفگ  نّویردب  ردب ، گنج  نازرابم  هب  - 3
.دندوب لئاق  وا 
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(1) !! يریمب تسا  رتهب 

!! ام يارزو  امش  اورنامرف و  ام  رکبوبا :

نیا و  ام !! نارایتسد  ءارزو و  امـش  مینایاورنامرف و  ام  دنز : یم  دایرف  راصنا  هب  باطخ  هک  درگن  یم  رکبوبا  هب  خـیرات  هکنآ  زا  سپ  و 
(2) !! دننک یم  مین  ود  هب  ار  القاب ) هناد  کی  ای   ) امرخ گرب  کی  هک  روطنامه  دوش  یم  فصن  امش  نییب  ام و  نیب  تفالخ )  ) رما

!! ام ینونک  رصع  رد  يا  هدبرع 

یم و  دنک !! یم  شیاتس  ار  رمع  نآ  اب  هک  يا  هدیصق  رد  دونش ؛ یم  ار  لین  رعاش  میهاربا  ظفاح  يادص  ام  رـصع  خیرات  هکنآ : زا  دعب 
اهیراُبت يدیألا  ُجَرزَخلا  ِتَّدَمَف  اَهلوانَت ***  یَک  ًاّفَک  ُسوُالا  اََهل  تَّدَم  دیوگ :

(3) اهیتآ ُءانحَّشلا  یَتَأ  اِهب و  یلوَأ  ُهَبِحاص ***  َّنأ  ٍقیرَف  ُّلُک  َّنَظ  َو 

232 ص :

رد .رکبوبا و  بقانم  باب  يراخب : حیحـص  هب : دوش  عوجر  تعطتـسا !! نإ  تمف  کلذ  ناک  اذا  رمع : لوق  ریمأ و  مکنم  ریمأ و  اّنم  - 1
: ماشه نبا  هریـس  ، 3/181 ظـحاج : زا  نیبّتلا  ناـیبلا و  و 3/129 ،  2/55 دعـس : نبا  تاقبط  ج10/45 ، هلماـح ) نز   ) یلبح مجر  باـب 
1/162 و 163 و 164، هرضنلا : ضایرلا  ، 3/67 مکاح : كردتسم  3/206 و 209 ، يربط : خیرات  ، 197 ینالقاب : زا  دیهمتلا  ، 4/339

2/41 و 45. لوصولا : ریسیت  ، 5/146 ریثک : نبا  خیرات 
: دعس نبا  تاقبط  ، 2/234 يرونید : هبیتق  نبا  زا  راـبخالا  نویع  ، 1/181 نیبّتلا : نایبلا و  رکبوبا ، بقانم  باب  رد  يراـخب : حیحـص  - 2

هملبالا ّدقک  ترابع  اب   1/13 ریثا : نبا  زا  هیاهن  ، 3/386 یبلح : هریس  ، 2/452 لوصولا : ریسیت  ، 2/158 دیرفلا : دقعلا  ، 3/129 2/55 و :
.8/205 سورعلا : جات  هملبالا ، ّقشک  ترابع  ياجب 

زین جرزخ  داژن  ناـهگان  هک  دروآرد *  دوـه  گـنچ  هب  ار  ربماـیپ  ینیـشناج  ماـقم  هکنآ  دـیما  هـب  درک  زارد  ار  شتـسد  سوا  داژن  - 3
تفـالخ ماـقم  بسک  هب  دوخ *  سیئر  هک  دنتـشادنپ  ناـنچ  هورگ  ود  زا  کـی  ره  درواـین _  مک  سوا  داژن  زا  اـت  دوـشگ  ار  شتـسد 
میهاربا ظفاح  ناوید  زا  هّیرمع  هدیـصق  هب : دوش  عوجر  دنتـشاذگ ! نادـیم  هب  ياپ  اه  هنیک  اه و  ینمـشد  هک  دوب  اجنیا  تسا و  راوازس 

یطایمدلا ص38. یفطصم  حرش  اب  رصم ص90 و  هداعّسلا  پاچ  لینلا  رعاش 
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!! تساهربخ هچ  وت  زا  دعب  نیبب ! ایب و  یئاجک  ادخ  لوسر  يا 

اب دیآ و  یم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ربق  کیدزن  هک  دونش  یم  ار  هَثاثا  دنزرف  حَطـسَم  ِردام  يادص  خیرات ، هکنآ : زا  دعب  و 
: دیوگ یم  نویش  هلان و 

ُبَطُخلا ُرَثُکت  َمل  اهَدِهاش  َتنُک  َول  ٌهَثَبنَه ***  ٌءابنَأ َو  َكَدَعب  َناک  دَق 

(1) ُبِغَتالو مُهدِهشاَف  َکَموَق  َّلَتخَا  َو  اهَِلباو ***  ِضرَالا  َدقَف  َكاندَقَف  انإ 

...عمط ساره و  رد  همه 

ار زورنآ  مدرم  هدوت  هک  دوب  رگید  یبلاطم  اهنیا و  تفگ ، دـهاوخ  دـیوگ و  یم  هتفگ و  خـیرات  ار  دـش  لـقن  هک  هچنآ  یماـمت  يرآ !
همه نآ  و  دوبن ، راکبان  ِموق  نآ  حالـصا  ناوت  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  ار  سکچیه  دوب و  هتخادـنا  ساره  هب  ار  همه  درک و  یم  دـیدهت 

نآ رد  اه  یتکازن  یب  يریگرد و 

233 ص :

سک ره  زگره  یتشاد  روضح  وت  رگا  هک  داد *  خر  یئاه  يریگرد  هچ  اهربخ و  هچ  وت  زا  دـعب  هک : نیبب  اـیب و  ادـخ ! لوسر  يا  - 1
هک نیبب  ایب و  تسین * !! ناراب  زا  يا  هرهب  ار  نیمز  نآ  هک  میدـش  ینیمز  دـننام  وت  نداد  تسد  زا  اب  اـم  اـنامه  دـناوخ * ! یمن  هبطخ 

: دعـس نبا  تاقبط  هب : دوش  عوجر  راذگماو !! دوخ  لاحب  ار  نانآ  شاب و  اهنآ  دهاش  سپ  تسا  هداتفا  فالتخا  تتّما  نایم  رد  هنوگچ 
همطاف زا  لقن  هب  رعـش ، نیا  رگید  تاـیبا  اـب  هارمه  ار  تیب  ود  نیا  هک  1/132 و 2/17  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص853 ،

.دنک یم  لقن  شزیزع  ردپ  گوس  رد  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز
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هنت کی  اه  هنتف  اـه و  بوشآ  همه  نآ  لـباقم  رد  وا  هکلب  اـت  تشاذـگن  یقاـب  یتمارک  تمرح و  تّما ! زا  رفن  کـی  يارب  یّتح  زو ، ر 
!! دتسیاب

!! ....هک يرتش  هّدام  نوچ  زورنآ  ناناملسم 

لقع لاـمک  رد  هکلب  دـندوبن ! مه  تسم  هتبلا  هک  يدـید _  یم  هدـش  تسم  جرم  جره و  زا  ناـنچ  ار  زور  نآ  ناناملـسم  یفرط  زا  و 
هرخالاب هکنآ  ات  درذگب  اه  هنتف  اهبوشآ و  ینیگنـس  زا  ات  نک  گنرد  يدنچ  کی  دنتفگ  یم  دوخ  رئامـض  اب  هک  دندرک _  یم  نینچ 

هتخاس دوخ  هک  یبش  یخیرات  يالبال  رد  ناگتفای  هر  زا  ناهارمگ  ددرگ و  راکـشآ  دنداهن  داینب  هک  ار  یـشور  نآ  دوش و  متخ  هلئاغ 
هداد تسد  زا  ار  شا  هّچب  هک  يرتش  هّدام  دننامه  ار  يا  هّدع  تسا  هداتفا  قافتا  ینونک  ّتیعقوم  رد  هچنآ  هک  دنوش ! هتخانـش  دـندوب !

دبای و یمن  ار  وا  دنک و  یم  وجتسج  رایـسب  هچ  و  دور ، یم  شا  هّچب  شوجتـسج  رد  رگید  نیمز  هب  ینیمز  زا  دنک و  یم  يراز  هلان و 
!! درادن يدوس  نآ  هدننک  هلان  يارب  هک  يا  هلان  اسب  هچ  تسا و  هدومن  دزگ  یم  نادندب  تشگنا 

!! تسا ّتیلهاج  نامز  ياه  هنتف  زا  هک  یتفالخ  هرابرد  میوگب  هچ  و 

نوچمه ار  لّمأت  رکف و  نودب  راک  ار  نآ  رمع  رکبوبا و  هکنآ : زا  دعب 

234 ص :
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(2) تشاد !! ناما  رد  شّرش  زا  ار  ناناملسم  ادخ  هک  دننیب (1)  یم  ّتیلهاج  نامز  ریبدت  نودب  ياهراک 

! دیشکب ار  وا  دش ، یعیب  نینچ  بکترم  هرابود  هک  ره  رمع :

(3)! دنناسرب لتقب  ار  وا  درک  ور  يا  هنوگ  هنتف  تعیب  نینچ  هب  نیا ، زا  دعب  هک  سک  ره  دهدا  یم  روتسد  رمع  هکنآ : زا  دعب 

!! تسا هارمه  گرم  اب  تروشم  نودب  تعیب  رمع :

تسین و هتفریذپ  شتعیب  دنک  تعیب  یئاورنامرف  اب  ناناملسم  اب  تروشم  نودب  هک  یسک  دیوگ : یم  هفیقس  زور  رد  رمع  هکنآ : زا  دعب 
هتـشک اـهنآ  يود  ره  هک  تسین  بّجعت  ياـج  دوـش  لـمع  نیا  فـالخ  رگا  هک  درادـن ! ار  نـتفرگ  تـعیب  قـح  زین  یئاورناـمرف  چـیه 

(4) !! دنوش

235 ص :

.3/210 يربط : خیرات  - 1
نز ندرک  راسگنس   ) یلبحلا مجر  یباب  رد  يراخب  حیحـص  ، 2/19 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 196 ینالقاب : زا  دیهمتلا  - 2

: يرذالب زا  فارشالا  باسنا  ، 3/200 يربط : خیرات  ، 1/55 دمحا : دنسم  ، 10/44 دشاب :) رادرهوش  هک  یتروص  رد  انز ، رطاخب  هلماح 
: هرـضنلا ضایرلا  ، 3/238 ریثا : نـبا  هیاـهن  ، 2/135 ریثا : نـبا  لـماک  و 44 ،  2/42 لوصولا : ریـسیت  ، 4/338 ماـشه : نبا  هریـس  ، 5/15
! تسا حیحص  تیاور  نیا  دنس  دیوگ : یم  و  5و8 ، هقرحملا : قعاوصلا  3/388 و 392 ، یبلح : هریس  ، 5/264 ریثک : نبا  خیرات  ، 1/161

.1/568 سورعلا : جات  ، 137 يدفص : زا  نوتملا  مامت 
.21 رجح : نبا  زا  هقرحملا  قعاوصلا  1/123 و 124 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 196 ینالقاب : زا  دیهمتلا  - 3

،4/338 ماشه : نبا  هریس  ، 1/56 دمحا : دنسم  ، 10/44 انز :) رطاخب  هلماح  نز  ندرک  راسگنـس   ) یلبح مجر  باب  يراخب  حیحـص  - 4
.5/246 ریثک : نبا  خیرات  ، 1/128 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 2/45 لوصولا : ریسیت  ، 3/175 ریثا : نبا  زا  هیاهن 
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!! دراد تیّولوا  تفالخ  هب  رکبوبا  نم و  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع رمع :

(1) دراد !! تیّولوا  تفالخ  هب  رکبوبا  نم و  زا  امش  نایم  رد  یلع  کش  نودب  دیوگ : یم  سابع  نبا  هب  رمع  هکنآ  زا  دعب  و 

!! دناد یم  ار  تّما  حالص  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ادخ و  زا  رتشیب  رمع 

نآ رطاخب  اهنت  هکلب  میدرکن ! ینمـشد  رطاخب  زگره  ار  تفالخ ) بضغ   ) راک نیا  ام  هک  مسق  ادخب  دـیوگ : یم  رمع  هکنآ  زا  دـعب  و 
هب وا  زا  هک  یئاـه  هنیک  رطاـخب  شیرق  هفئاـط  برع و  هک  میتـشاد  نآ  ناـمگ  و  تسا ! لاـس  ّنس و  مک  ناوج و  یلع  میدـید  هک  دوب 

یلع ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ربمایپ هک  دوب  هنوگچ  سپ  دیوگ : یم  رمع  باوج  رد  سابع  نبا  و  دنوشن !! عمج  وا  درگ  دنتـشاد 
ُهللا یَلَـص   ) ربمایپ زگره  لاح  نیا  اب  دز و  یم  نیمزب  ار  نانآ  وا  داتـسرف و  یم  نادیم  هب  برع  یگنج  ناناولهپ  نالی و  اب  دربن  يارب  ار 

ار وا  تقیفر  وت و  طقف  هک  تسا  بّجعت  درمشن !! هبرجت  مک  ناوج و  ار  وا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع 

236 ص :

یم لقن  نامسلا  نبا  ظفاح  ، 7/213 یناهفصا : بغار  زا  تارضاحم  1/134 و 2/20 و 115 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
ود نیا  نیب  تفگ : هدرک و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ور  رمع  دنتـشاد ، یعازن  مه  اـب  دـندمآ و  رمع  دزن  یناـبایب  برع  رفن  ود  هک  دـنک 

درک و هلمح  وا  هب  رمع  دـنک !؟ تواضق  ام  نیب  صخـش  نیا  ایآ  تفگ : رمع  هب  ضارتعای  اب  برع  ود  نآ  زا  یکی  سپ  نک ! تواضق 
يالوم وا  انامه  نمؤمب !! سیلف  هالوم  مکحی  مل  نم  نمؤم و  لک  الوم  يالوم و  اذـه  یـسانش !؟ یم  ار  درم  نیا  ایآ  وت  رب  ياو  تفگ :

2/170 هرـضّنلا : ضایرلا  هب : دوش  عوجر  تسین !!! نمؤم  دـنکن  تواضق  وا  هرابرد  شیالوم  سک  ره  تسا و  ینمؤم  ره  يالوم  نم و 
قعاوص یمزراوخ ص98 و  بقانم  یّکم و  ریثکاب  نبدمحأ  خیـش  زا  لآملا  هلیـسو  ص68 و  يربط : نیّدـلا  ّبحم  زا  یبقعلا  رئاخذ  و 

تاـحوتفلا ص13 و  بهاوـملا : حرـش  رد : نومــضم  نـیمه  هـب  بـیرق  تـسا و  هدرک  لـقن  ینطقراد  ظـفاح  زا  هـک  ص107  هقرحم 
هّیمالسالا 2/370.
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(1) دیناوخ !! یم  هبرجت  مک  ناوج و 

!! تسا مولظم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع

باوج رد  سابع  نبا  و  تسا !! مولظم  یلع  تتسود  کش  نودب  سابع ! نبا  يا  دیوگ : یم  سابع  نبا  باوج  رد  رمع  هکنآ  زا  دعب  و 
شناوج هبرجت و  مک  ار  وا  دـنوادخ  هنوگچ  سپ  مسق ! ادـخب  ار  امـش  دـیناوخ !؟ یم  ناوج  هبرجت و  مک  ار  وا  امـش  دـیوگ : یم  رمع 

(2) دریگب !!؟ رکبوبا  زا  ار  تئارب  هروس  یلع  هک  دهد  یم  روتسد  تدناد و  یمن 

!! تسوت لام  نآ  زا  یمین  هک  ار  یناتسپ  شودب  رمع  يا  مالّسلا :) هیلع   ) یلع

نم ، (4) میادخ لوسر  ردارب  میادخ و  هدنب  نم  انامه  دیوگ : یم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ طبس (3)  ود  ردپ  هکنآ  زا  دعب  و 
نم اـب  ندرک  تعیب  هب  امـش  هـک  یتروـص  رد  درک  مهاوـخن  تـعیب  امـش  اـب  زگره  متـسه ، امـش  زا  رتراوازـس  تفـالخ )  ) رما نـیا  هـب 

شودب رمع ! يا  دیوگ : یم  یلع  و  مینک ؛ یمن  اهر  ار  وت  زگره  ینکن  تعیب  ات  هک : دـنز  یم  دایرف  رمع  ماگنه  نیا  رد  دـیرتراوازس !!
.(5) تسوت يارب  نآ  زا  یمین  هک  ار  تفالخ  ناتسپ 

237 ص :

2/20 و 115. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 6/391 لامعلازنک : ، 7/213 یناهفصا : بغار  تارضاحم  - 1
.2/18 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2

.يرتخد دنزرف  طبس : - 3
.ِهللا ِلوُسَر  وُخَأ  ِهللاُدبَع َو  اَنأ  - 4

یلیثملا برض  هرطـش : کل  ًابلح  رممع ! ای  بلحا  حیـضوت : . 2/5 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ، 1/12 هسایّـسلا : همامالا و  - 5
زا هیانک  تسوت  لاـم  منآ  فصن  هک  يریـش  ار ، ریـش  ناتـسپ  شودـب  رمع  يا  زا : تسا  تراـبع  نآ  یظفل  همجرت  هک  برع  رد  تسا 

همین نآ  يارب  وت  دـش و  دـهاوخ  وت  نآ  زا  تفـالخ  زا  یمین  هک  تسنآ  رطاـخب  وت  ياـه  يریگ  تخـس  تادـیدهت و  نیا  ماـمت  هکنآ 
( داجس ! ) ینک یم  هناحوبذم  شالت  هنوگنیا  تدوخ 
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...هک دینکن  جراخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم نادناخ  زا  ار  تفالخ  مالّسلا :) هیلع   ) یلع

تفـالخ و نیرجاـهم ! هورگ  يا  مـسق ! ادـخب  ار  امـش  مـسق ! ادـخب  ار  امـش  دـیامرف : یم  مالّـسلا ) هـیلع   ) ترـضحنآ هـکنآ  زا  دـعب  و 
ّقح و و  دیربن ! ناتیاه  هناخ  هب  شا  هناخ  نورد  زا  و  دـینکن ! نوریب  شنادـناخ  زا  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم یئاورنامرف 
ام مسق ! ادخب  نیرجاهم ! هورگ  يا  دیربن ! نیب  زا  مدرم  نایم  رد  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم نادناخ  ماقم  تلزنم و  نأش و 

تفالخ هب  امـش  زا  رتراوازـس  ام  اهنت  میتسه و  اراد  ار  تیبلا  لهأ  بقل  هک  منیئاـم  اـهنت  هک  ارچ  میتسه  تفـالخ  هب  مدرم  نیرتراوازس 
ریبدت زا  و  تسا ، هاگآ  دـنوادخ  ياهتّنـس  هب  (1) و  دناوخ ار  ادـخ  باتک  هک : تسا  یـسک  ام  نایم  رد  طقف  هکنآ  هب  هّجوت  اـب  میتسه !
روطب دننآ  هتـسیاش  مدرم  هک  ار  هچنآ  و  دـیامن ، رود  تّما  زا  ار  تامیالمان  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  اهنت  و  تسا ، علّطم  قلخ  روما 

ياهاوه زا  دـیئایب و  سپ  تسام ! نایم  رد  اـهنت ، یـصخش  نینچ  هک  مسق  ایدـهخب  دـیامن ، میـسقت  ناـشنایم  رد  تلادـع  هب  يواـسم و 
زا رتشیب  هچ  ره  دیوش و  یم  فرحنم  هارمگ و  دنوادخ  هار  زا  کش  نودب  دیدرک  نینچ  رگا  هک  دینکن ، يوریپ  ناتیناطیـش  یناسفن و 

(2) .دش دیهاوخ  رود  قح  هار 

238 ص :

( داجس  ) .دشاب یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  صخش  طسوت  تئارب  هروس  ندناوخ  هب  هراشا  دیاش  - 1
.2/5 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 1/12 هسایّسلا : همامالا و  - 2
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...هک تفر  یمن  نآ  منامگ  رد  زگره  مالّسلا :) هیلع  ) یلع

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  زا  دعب  و 

دنتخادرپ شکمشک  عازن و  هب  وا  زا  دعب  ِتفالخ  رس  رب  ناناملسم  تفر  ایند  زا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ ربمایپ  هکنآ  زا  سپ 
ُهللا یَلَـص   ) دّمحم زا  دعب  برع  هک  تشذـگ  یمن  منهذ  رد  تفر و  یمن  نآ  منامگ  رد  زگره  مسق ! ادـخب  هک  دوب  یتروص  رد  نیا  و 

؛ دنزاس رود  نم  زا  ار  تفالخ  ترضحنآ  زا  سپ  و  دننک ! فرحنم  شنادناخ )  ) شتیب لها  زا  ار  تفالخ )  ) رما نیا  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 
يارب مه  رـس  تشپ  دنباتـش و  رد  رکبوبا  يوسب  همیـسارس  مدرم  مدـید  هک  یناـمز  رگم  تشادـناو  بّجعت  هب  رتشیب  لارم  زیچ  چـیه  و 

تفالخ و ياعّدا  هک  یناـسک  ناـیم  زا  نم  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  متـسب (1) و  ار  متـسد  نم  سپ  دـنا ، هدرک  ماحدزا  رکبوبا  اب  تعیب 
! مدوب اهنآ  نیرتراوازس  دنتشاد  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دّمحم زا  دعب  ینیشناج 

!! تسا هدمآ  رید  ( مالّسلا هیلع   ) یلع

اه و هناخ  ِرد  روای ، ندرک  ادـیپ  يارب  هدرک و  راوس  رتسا  رب  ار  مـالَّسلااهیلَع )  ) همطاـف اهبـش  ههجو (2)  هللا  مّرک  یلع  هـکنآ  زا  دـعب  و 
هتـشذگ راـک  زا  راـک  يدـمآ ! رید  ادـخ ! لوسر  رتـخد  يا  دـنیوگ : یم  وا  باوج  رد  ناـنآ  و  دور !! یم  راـصنا  نیرجاـهم و  لـفاحم 

تعیب رکبوبا )  ) درم نیا  اب  رگید  ام  ! تسا

239 ص :

.تسا ترضحنآ  ندرکن  تعیب  زا  هیانک  - 1
هیلع  ) یلع ترـضح  مان  زا  دـعب  ّتنـس  لـها  هک  تسا  یتراـبع  دراد ؛ مرتحم  دوخ  دزن  ار  وا  ماـقم  دـنوادخ  ینعی : ههجو  هللا  مّرک  - 2

( داجس  ) .دنیامن یم  رکذ  ترضح  نآ  هب  مارتحا  تهج  مالّسلا )
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شتعیب زا  زگره  میدرک و  یم  تعیب  وا  اب  دـمآ  یم  اـم  دزن  تعیب  يارب  رکبوبا  زا  لـبق  یلع  تیومع  رـسپ  ترهوش و  رگا  و  میدرک !!
!! (1) میدرک یمن  یچیپرس 

...و منک  اهر  ار  ( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ ندب  دیئوگ  یم  ایآ  مالّسلا :) هیلع   ) یلع

اهر شا  هناخ  رد  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ فیرش  ندب  دیئوگ  یم  امـش  ایآ  دیوگ : یم  باوج  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  و 
تسا و هدرک  اجب  هکنآ  رگم  هدرکن  يراک  نسحلاابا  دـیوگ : یم  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف و  مزادرپب !؟ عازن  هب  وا  تفـالخ  رـس  رب  منک و 

(2) !! دنک یمن  تساوخزاب  نانآ  زا  ادخ  زج  یسک  دسر و  یمن  نانآ  باسحب  یسک  ادخ  زجب  هک  دندرک  يراک  نانآ 

!! دوبر ار  تفالخ  هماج  رکبوبا  مالّسلا :) هیلع   ) یلع

دیـشوپ یتروص  رد  ار  تفالخ  هماج  رکب ) یبا   ) هفاحق یبا  رـسپ  هک  مسق  ادخب  ناه ! دیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هکنآ  زا  دـعب  و 
وا درگرد  زیچ  همه  هک  دشاب  یم  ایـسآ  يارب  ینینهآ  نوتـس  روحم و  دـننامه  تفالخ  هب  تبـسن  نم  ّتیعقوم  تسناد  یم  یبوخب  هک 

ناوت يا  هدنرپ  چـیه  لاب  تسا و  ریزارـس  باتـش  اب  نآ  زا  فراعم  مولع و  هک  متـسه  یگرزب  راشبآ  نوچمه  دـیآ و  یمرد  تکرحب 
! درادن ار  نآ  يالاب  هب  ندیسر 

240 ص :

1/131 و 2/5. دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ، 1/12 هسایّسلا : همامالا و  - 1
.نامه - 2
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! دنک یم  هشیپ  ربص  دوخ  نامز  ناقفخ  رب  مالّسلا :) هیلع   ) یلع

رد مدرک و  یـشوپ  مشچ  تفالخ  زا  مدرک و  نت  هب  ار  يریگ ) هرانک   ) نهاریپ هدرک و  اهر  ار  تفالخ  ساـبل  ماـگنه  نیا  رد  نم  سپ 
رب هکنآ  ای  مزاتب و  وا  رب  مزیخرب و  اهنت  ياهنت  یلاخ و  تسد  اب  هکنآ  ای  متفاین  دوخ  لباقم  رد  رتشیب  هار  ود  مدرک و  هشیدنا  دوخ  راک 

ار نمؤم  دیامن و  یم  توترف  ریپ و  ار  نالاسدرخ  دنک و  یم  هدوسرف  ار  نالاسگرزب  هک  يربص  میامن ، ربص  هدـننک  روک  یکیرات  نیا 
ربص سپ  تسا ؛ رت  کیدزن  لقع  درخ و  هب  هار  ود  نیا  زا  ربص  هار  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  سپ  دـنک  یم  لیلذ  راخ و  گرم  مد  اـت 

امغی و هب  ار  مثاریم  هنوگچ  هک  مدید  یم  هک  ارچ  تسا !! هتسب  ناوختسا  ار  میولگ  هار  هتفر و  راخ  ممشچ  رد  ایوگ  هک  يربص  مدرک ،
.دنرب یم  جارات  هب 

!! دوش یم  باترپ  وخ  تشرد  نشخ و  يدرم  فرطب  مه  زاب  تفالخ  يوگ 

« یـشعا  » رعـش هب  هاگنآ  درک !! باترپ  رمع )  ) باّطخ دنزرف  فرطب  دوخ  زا  دعب  ار  تفالخ  يوگ  اّما  دُرم ، اهنآ  یلّوا  هرخالاب  هکنآ  ات 
: دومرف هدرک و  دانتسا 

(1) ِرباج یخَأ  َناّیَح  َموَی  َو  اهِروُک ***  یلَع  یموَی  ام  َناّتَش 

241 ص :

يراگزور ما و  هدش  راوس  زاهج  یب  رتش  رب  ناوارف  یتخـس  اب  هک  درذـگ  یم  نم  رب  هک  يراگزور  نایم  تسا  قرف  ردـقچ  ینعی : - 1
یم ترضحنآ  زا  دعب  نامز  ربمایپ و  نامز  رد  دوخ  راگزور  هب  هراشا  تیب  نیا  اب  ترـضح  دیاش  درذگ !! یم  رباج  ردارب  ناّیح  رب  هک 

.دیامن
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رد یلع  هک  یلاح  رد  دینک  اهر  ارم  دـینک  اهر  ارم  تفگ  یم  ّبترم  شتایح  نامز  رد  هک  رکبوبا )  ) وا تسا  لّجعت  ياج  ردـقچ  سپ 
رتش ناتـسپ  ود  دـننام  ار  تفالخ  هکنآ  ات  تسب  مکحم  يرگید  يارب  ار  تفالخ  دـنبرمک  شگرم  عقوم  لاحنیا  اب  تسامش (1)  نایم 

دنت و هشیمه  شنانخس  هک  داد  رارق  ینشخ  وخ و  تشرد  رایسب  هاگیاج  رد  ار  تفالخ  هجیتن  رد  دنـشاب و  هدرک  میـسقت  دوخ  نیب  رد 
ایوگ وا  ناهارمه  درک  یم  یهاوخرذع  سپس  درک و  یم  هابتشا  دیزغل و  یم  ّبترم  دوب و  نشخ  رایـسب  شدروخرب  دوب و  دنیاشوخان 

هب ار  اهنآ  دننک  شیاهر  رگا  دوش و  یم  هراپ  شا  ینیب  دنشکب  مکحم  ار  وا  راسفا  دنهاوخب  رگا  هک  دنا  هدش  راوس  شکرس  يرتش  رب 
! دناشک یم  اه  ههاریب 

...رمع نامز  رد  مدرم 

اه و یگ  هتسد  دنچ  اه و  یگهاریب  اه و  ینمشد  ناربج و  لباق  ریغ  تاهابتـشا  راچد  رمع )  ) وا نامز  رد  مدرم  هک  دنگوس  ادخب  سپ 
!! مدرک ربص  تشاد  هک  یئاه  یتخس  همه  نآ  اب  ینالوط  تّدم  نیا  مامت  رد  نم  لاحنیا  اب  سپ  دندش  اه  یمارآان 

!! ...هک داد  رارق  یبیجع  ياهلکیه  نایم  ار  تفالخ  رمع  مالّسلا :) هیلع  ) یلع

242 ص :

زا رتهب  هک  ارچ  دـیریگب  سپ  نم  زا  ار  تفالخ  و  دـینک ! اهر  ارم  دـینک ! اهر  ارم  تفگ  یم  ّبترم  دوخ  تایح  ناـمز  رد  رکب  یبا  - 1
یتروص رد  دیریگ  سپ  نم  زا  ار  تفالخ  دینک و  اهر  ارم  دـینک  اهر  ارم  تسا  هدـمآ  تارابع  زا  یـضعب  رد  تسامـش و  نایم  رد  نم 

!!. مکیف ّیلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا و  ینولیقا  تسا : نینچ  هدش  لقن  ترابع  تسامش ؛ نایم  رد  یلع  هک 
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ياو ادـخ ! يا  مناشیا !! زا  یکی  زین  نم  دوخ  لایهخب  هک  داد  رارق  يا  هّدـع  نایم  رد  ار  تفالخ  اما  دُرم  زین  رمع )  ) وا هرخالاب  هکنآ  ات 
ارم هک  دندناسر  یئاجب  ار  راک  هک  تشاد  یّکـش  نانآ  همه  رب  نم  يرترب  رد   (1) رما يادتبا  رد  یـسک  هچ  اجک و  یئاروش !؟ هچ  هک 

ات مدرک  زاورپ  نانآ  اب  (2) و  مدومیپ یتخسب  ار  راوشد  هار  نیا  نانآ  اب  نم  لاح  نیا  اب  اّما  دنهد !! رارق  اهلکیه  اه و  هفایق  نیا  رانک  رد 
لیم شیداماد  تبارق  رطاخب  زین  يرگید (4)  درک و  رگید  فرط  هب  يور  تشاد  نم  زا  هـک  يا  هنیکرطاـخب  نانآ (3)  زا  یکی  هکنآ 
نیب هینضح  ًاجفان  هک  یلاح  رد  داتـسیا و  نانآ  یمّوس  هرخالاب  هکنآ  ات  تشاد ! هک  یتشز  هقباس  هب  هّجوت  اب  مهنآ  درک  يرگید (5) هب 

هک يراهب  فلع  نوچمه  ار  تفالخ )  ) تشاد صاصتخا  ادـخ  هب  هچنآ  دنتـساخ و  اپب  وا  اـب  زین  شناـکاین  نادـنزرف  و  هفلتعم ، هلیثن و 
ياّیهم ار  يو  نامثع )  ) وا لامعا  و  دش ، هبنپ  تفالخ )  ) شیاه هتـشر  هک  دنتفر  شیپ  یئاجب  ات  دندیعلب و  دـسر  یم  وا  هب  هنـسرگ  رتش 

درک و لتق 

243 ص :

( داجس  ) .تسا هدوب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ربمایپ دوخ  نامز  رد  ای  ربمایپ و  زا  دعب  نامز  لوا  نامه  ترضحی  روظنم  دیاش  - 1
عافترا اب  نیمز  زا  غرم  ندیرپ  یتخسب  يانعم  هب  تغل  رد  ّفس  هکنآ : حیضوت  اوّفس ، اذا  تففسا  دیامرف : یم  ترـضح  ترابع  رد  - 2

زا یـضعب  رطاخب  مدوب  يوق  رایـسب  یغرم  هک  نم  هک  دـننامهف  یم  هیانک  نیا  اـب  ترـضح  هک  دـشاب  ناـنچ  دـیاش  تسا و  مک  رایـسب 
دنتـشادن ار  زاورپ  يارای  یفرط  زا  دـندوب و  هدروآرد  دوخ  گنچ  رد  ار  تفالخ  نانآ  فرط  کی  زا  متـشاد و  رظن  رد  هک  یحلاـصم 

(. داجس  ) مدرک یم  زاورپ  هعطق  هعطق  نانآ  دننامه  هدیشک و  نیئاپ  ار  دوخ  نم 
(. داجس  ) تسا هدوبن  صاقو  یبا  رسپ  دعس  زج  یسک  وا  ًارهاظ  - 3

( داجس  ) .دوب نامثع  رهاوخ  رهوش  هک  تسا  فوع  نب  نامحّرلادبع  روظنم  ًارهاظ  - 4
( داجس  ) .تسا نامثع  روظنم  - 5
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....دراد (1) همادا  ثیدح  تخاس ....! نوگنرس  ار  وا  اه ) يور  هدایز   ) شیاهیروخرپ

!؟ دوش یم  بوسحم  زایتما  مالَّسلااهیلَع )  ) همطاف هناخ  ندز  شتآ  هک  یتقو  میوگب  هچ  سپس 

ياهتیانج نآ  و  دزاس ، یم  رو  هلعـش  ار  رتسکاخ  ریز  ياهـشتآ  و  دـشک ، یم  هدـبرع  ام  رـصع  رد  لین (2)  رعاش  زورما  هکنآ  زا  دـعب 
دناد یم  انث  حدم و  دوخ  ناینیـشیپ  رب  و  دوش _  شومارف  دبا  ات  رگا  هک  مسق  ادخب  زگره ! هن ! دنک _  یم  يروآ  دای  ار  هدش  شومارف 

تشذگ زا  دعب  ار  شدایرف  يادص  و 

244 ص :

اهحرـش و نآ  هرابرد  ثیدـح  نف  لها  هک  تسا  هدـش  يراذـگمان  فورعم و  هّیقـشقش » : » هب هک  تسا  يا  هبطخ  نامه  هبطخ  نیا  - 1
هدومن رکذ  ار  ثیدح  نیا  دنا  هتـشاد  یتراهم  تغالب ) تحاصف و   ) يرو نخـس  ّنف  رد  هک  یناسک  یمامت  دنا و  هتفگ  رایـسب  نانخس 

( مالّسلا هیلع   ) یلع زج  یسک  نآ  هدنیوگ  کش  نودب  هک  تسنآ  رگنایب  يدنس ، چیه  نودب  یئاهنتب و  دوخ  هبطخ ، نیا  نیماضم  .دنا 
تسین هجوت  لباق  تسا !! هغالبلا  جهن  رد  یـضردّیس  ياه  هتفاب  زا  هبطخ ، نیا  دنیوگ : یم  هک  یناسک  رطاخ  نیمهب  دشاب ، دناوت  یمن 

( مالّـسلا هیلع   ) یلع زا  ار  هبطخ  نیا  ثیدح  لها  زا  يدایز  هّدـع  دراذـگ  دوجو  هصرع  هب  ياپ  یـضردیس  هکنآ  زا  لبق  اهنرق  هک  ارچ 
هلـسلس اهقیرط و  زا  ار  هبطخ  نیا  دنا  هدمآ  ایندب  دیـس  زا  دـعب  ای  هدوب و  یـضردّیس  رـصع  مه  هک  یناسک  یفرط  زا  دـنا و  هدرک  لقن 
يرجه يافوتم 228  ینامح  دیمحلادبع  نب  ییحی  ظفاح  (1 نانآ : هلمج  زا  دنا  هدرک  لقمن  هتشادن  دّیـس  هب  یطبر  چیه  هک  یئاهدنس 

 = دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  هک  يافوتم 246  یعازخ  لبعد  رفعجوبا  یناعملا 2) للملا و  رد  يدولج  ياهدنس  هلسلس  هب  دوش  عوجر 
مساقلاوبا يافوتم 303 ، هلزتعم  خیـش  یعاـبج  یلعوبا  يافوتم 278 ، ییقربلا  دـمحم  نبدـمحا  رفعجوبا  هفئاطلا ص237 ، خیـش  یلاما 

ریبخ همالع  زا  ریدغلا  هب  دوش  عوجر  رتشیب  قیقحت  تهج  ....و  يافوتم 382  يرکسع  هللادبع  نب  نسح  دمحاوبا  يافوتم 381 ، یخلب 
ات 87.  7/82 هللا : همحر  ینیما  نیسحلادبع 

.يرجه اب 1351  قباطم  يدالیم  لاس 1933  هتشذگ  رد  میهاربا  ظفاح  دّمحم  - 2
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یم نینچ  رمع » یلع و   » ناونع تحت  شا  هّیرمع  هدیـصق  بلاق  رد  يزارفارـس  یناـمداش و  اـب  دـنک و  یم  دـنلب  تاـیانج  نآ  رب  اـهنرق 
: دیارُس

اهیقلُِمب مِظعَأ  اهِعِماِسب  مِرکَأ  رَمُع ***  اَهلاَق  ٍّیلَِعل  ٍَهلوَق  َو 

!! اهیف یفَطصُملا  ُتِنب  عیاُبت َو  َمل  نِا  اِهب *** ! َکیَلَع  یقبَا  ِكَراد ال  ُتقَّرَح  : 

اهیماح ٍناندَع َو  َسِراف  َمامَأ  اِهب ***  ُهوُفَی  ٍصفَح  یبَا  ُریَغ  َناک  ام 

همجرت

مـشک یم  شتآ  هب  !!« » ار فرح  نآ  هدـنیوگ  رامـش  گرزب  ارنآ و  هدنونـش  رامـشب  مرتحم  تفگ =  یلع  هب  رمع  هک  يا  هتفگ  نآ  «و 
هناخ نیا  رد  دمحم  رتخد  مناد  یم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  ینکن و  تعیب  هک  رگا  مراذگ =  یمن  هدـنز  نآ  رد  ار  وت  ار و  تا  هناخ 

و مالّـسلا )) هیلع   ) یلع دادـجا   ) ناندـع راکراویـس  لـباقم  رد  ینخـس =  نینچ  هک  تشادـن  ار  نآ  ناوـت  رمع  زجب  سکچیه  !« » تسا
!!« دیوگب شنایماح 

!! تسنیا شروعش  هک  يرعاش  زا  لیلجت 

هدیـصق نیا  هدـنیآ و  مه  درگ  نآ  رد  ات  دـننک  یم  اپرب  يرانیمـس  يدـالیم  لاس 1918  لـئاوا  رد  اهیرـصم  هک  یئاـج  رد  میوگب  هچ 
!!؟ دنیامن شخپ  ملاع  رـسارس  تّالجم  اه و  همانزور  رد  ارنآ  هاگنآ  دنناوخب و  رگیدکی  يارب  دـش  رکذ  هک  هچنآ  لماش  هک  ار  هّیرمع 

نوچ يروهشم  نادرم  هاگنآ  و 

245 ص :
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یطایمدلا یفطصم   » (3) و نارطم » لیلخ   » (2) و نیمأ » یلع   » و مزاج » یلع   » (1)و يرایبألا » میهاربا   » و نیزلادمحأ »  » و نیمأ » دمحأ  »
دنیامن لیلجت  تسا  شروعش  نیا  هک  يرعاش  زا  و  دنرامگ !! تّمه  تسا  شرعش  رنه  نیا  هک  یناوید  رشن  رب  ...اهنیا  ریغ  (4) و  کب »

هک هنانکفا  هقرفت  ياه  هرعن  نیا  اب  دنشاپب و  کمن  ّتیناسنا  فطاوع  ياهمخز  رب  میتسه  نآ  هب  يالتبم  هک  یتخـس  راگزور  نیا  رد  و 
َو  ) دـننک یـشالتم  دـننک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یعماوـج  رد  ار  نیملـسم  ّفـص  درادـن  يا  هرمث  نیملـسم  ندرک  هتـسد  هتـسد  زج 

!! دنهد یم  ماجنا  یبوخ  راک  هک  دنرادنپ  یم  دوخ  ماخ  لایخب  (5) و  ًاعنُص ) َنُونّسُحی  مُهَّنَأ  َنُوبَسحَی 

!؟ اجک ات  تحاقو 

اب یطایمد  نآ ، حراش  دـننک و  یم  پاـچ  دـیدجت  ًاـصوصخم  ار  هّیرمع  هدیـصق  یّتح  ار و  ناوید  نیا  ّبترم  هک  ینیب  یم  یفرط  زا  و 
: دسیون یم  دش  رکذ  هک  یمّود  تیب  حرش  رد  تحاقو  لامک 

246 ص :

؛ دیسر پاچ  هب  دلج  ود  رد  بتکلاراد  رشان  اب  لاس 1937  رد  هک  دنا  هدومن  روکذم  ناوید  حرش  حیحـصت و  هب  مادقا  رفن  هس  نیا  - 1
.دوش یم  تفای  لوا ص82  دلج  رد  هدش  رکذ  راعشا 

.دنا هدومن  روکذم  ناوید  رشن  حرش و  هب  مادقا  یمّوس  صخش  اب  زین  ود  نیا  - 2
هک هدرک  همّدقم  نتـشون  هب  مادـقا  يرجه   1353 يدـالیم =  لاس 1935  رد  لـالهلا  هبتکم  رـشن  پاـچ و  روکذـم  ناوید  رد  يو  - 3

هتفرگ و رارق  فیرحت  دروم  مود  تیب  زا  مّود  عرـصم  ناوید  پاچ  نیا  رد  هکنآ  رگم  دوش ، یم  تفاـی  رد ص184  هدش  رکذ  ياهتیب 
!! غلابت هب  عیابت  ظفل  ندرک  ضوع  اب  اهیف  یفطصملا  تنب  غلابت و  مل  نا  تسا : هدمآ  تروص  نیدب 

هدیسر پاچ  هب  هحفص  رد 90  رصم  هداعّسلا  هناخپاچ  رد  يو  حرش  هک  تسا  هدومن  روکذم  ناوید  طسب  حرش و  هب  مادقا  زین  يو  - 4
.دوش یم  تفای  حورشم  روطب   38 هحفص رد  هدش  رکذ  ياهتیب  هک  تسا 

.104/ فهک - 5
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ناـما رد  رمع  دـنزگ  زا  یلع  لاـحنیا  اـب  یلو  تسا  هناـخ  نیا  رد  ربماـیپ  رتـخد  همطاـف  هکنآ  هب  هّجوت  اـب  هک : تسنآ  دوصقم  دارم و  »
«!! تسین

ام يارب  بیلک  نبدایز  زا  وا  هریغم و  زا  ریرج  دیوگ : یم  هک  تسا  يربط  ریرج  نبا  تیاور  رد  و  دسیون : یم  شحرش  زا  رد ص39  و 
رد نیرجاهم  ناگرزب  زا  يا  هّدع  ریبز و  هحلط و  هک  یلاح  رد  دمآ  یلع  لزنم  هناتـسآ  رد  باطخلا  نبرمع  تفگ : هک  هدرک  ثیدـح 

جراـخ هناـخ  زا  تعیب  يارب  هکنآ  رگم  مشک  یم  شتآ  هب  امـش  رب  ار  هناـخ  مسق ! ادـخب  دروآرب : داـیرف  رمع  سپ  دـندوب ؛ یلع  هناـخ 
هب یگمه  رمع  ناهارمه  داتفا و  شتـسد  زا  ریـشمش  اما  دش  جراخ  رمع  فرطب  هناخ  زا  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  هک  دوب  اجنیا  دیوش ؛

« یفوک رشعموبأ  یلظنح  دایز   » نامه دش  هدرب  وا  مان  تیاور  هلسلس  رد  هک  دایز »  » نیا رگا  .دندومن  ریگتـسد  ار  وا  هدرک و  هلمح  يو 
نایاپ تسا ! هدورس  تیاور  نیمه  دانتـساب  ار  رعـش  نیا  میهاربا  ظفاح  باتک  رعاش  ًارهاظ  و  هقثو ، دامتعا  دروم  تسا  یـصخش  دشاب ،

.یطایمد مالک 

!! کیرات ياهمدآ  فرط  زا  کیرات و  ياهنیمزرس  هب  رفس  زا  ناغمرا 

، مالـسا تّما  نیملـسم و  يارب  ایوگ  هک  دـنا  هدـناسر  يّدـحب  شا  هدیـصق  رعاش و  نیا  رب  ار  انث  حدـم و  هنوگچ  هک  نیبب  ار  ناـشیا  و 
یتلیـضف رمع  شا  هفیلخ  يارب  هکنآ  ای  هدومن و  هئارا  يدیدج  هاگدـید  هکنآ  ای  و  تسا !! هدروآ  ناغمرا  هب  ار  شناد  ملع و  همّـسجم 

هک دنک !! یم  حرطم  ریگ  مشچ 
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!! ددرگ یم  دونشخ  نآ  اب  ناشربمایپ  ناناملسم و 

!! تفرگ رارق  هلمح  دروم  ترتخد  هناخ  هک  ار  وت  داب  هدژنم  ملَسو !!) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) نیملسم ربمایپ  يا 

تمرح و چـیه  يربـک  هقیّدـص  وا  نت  هراـپ  يارب  هک  دونـشب  دـنیبب و  هک  مرکا ، ربماـیپ  يارب  داـب !! هدژم  نارازه  هکلب  داـب  هدژم  ناـه !
رد شرتخد  دوجو  دونـشب  دنیبب و  و  تسین ! هدوبن و  دـنابنج  یم  لفـسا  ّکف  نینچ  دراد و  نینچنیا  يراتفگ  هک  يرعاش  دزن  یمارتحا 

! نیرفآ دص  و  نیرفآ ! تسا !! هدوبن  ناما  رد  ندیشک  شتآ  هب  زا  تسا  هدرک  كاپ  يدیلپ  هنوگره  زا  ار  نآ  لها  دنادخ  هک  يا  هناخ 
تشحو و بعر و  همه  نیا  اب  هک  یتعیب  نینچ  هب  هب !! هب  تسا !! ّدـح  نیا  هب  ناشروعـش  نأـش و  نینچنیا و  ناـشباختنا  هک  یناـسک  رب 

!! دسر یم  مامتا  هب  اه  ینکش  تمرح  اه و  یتمرح  یب  باعرا و 

!! نرق 2000 ياهوگلا 

!؟ دننک یم  هدرک و  يراتفر  نینچ  ناشبهذم  ناگرزب  اب  رگید  نایدا  ناوریپ  ایآ  مسق  ادخب  ار  امش 

ناگدـننک و لـمع  هدیدنــسپ و  يا  هّدـع  ارچ  سپ  ددنــسپ !؟ یم  لـقع  ار  هـنادرخ  یب  ياـهراتفگ  هنایــشحو و  ياـهراتفر  نـیا  اـیآ 
؟ دنناد یم  دوخ  يافلخ  ار  راتفر  نانخس و  نیا  ناگدنیوگ 

رگید نایدا  نابحاص  يارب  ایآ  دیراد  داقتعا  نآ  هب  هچنآ  هب  ار  امش 
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!! ناشداقتعاب اهناسنا  نیرتهب  دروم  رد  مهنآ  ناشراتفر  اب  ناشیاهاعدا  هنوگچ  دـنراد  اـعّدا  همه  نیا  هک  یناناملـسم  هک : تسین  لاؤس 
!؟ دراد تقباطم 

مالـسا ردـص  رد  هک  يراب  تیانج  ياهراتفر  نینچ  ایآ  درادـن » صاصتخا  یـصاخ  نامز  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا   » هکنآ هب  هّجوت  اب 
!؟ دشاب نرق 2000  ياهناسنا  يارب  قشمرس  وگلا و  دناوت  یم  داتفا ، قافتا 

!!؟ ارچ سپ  هن  رگاو 

تعیب زور  رد  رگا  هک  دننک  یم  تباث  ناشراتفر  لامعا و  اب  دنتسه و  نینچنیا  یئافلخ  وریپ  ام  رصع  رد  هک  یناسک  رب  نیرفآ  و  يرآ !
ار ناناملـسم  ربمایپ  رتخد  هناخ  هب  هلمح  رت و  غاد  ار  هفیقـس  رازاب  دنتفاتـش و  یم  ناشناگتـشذگ  ناگرزب و  يراـی  هب  زین  اـهنآ  دـندوب 

!! دندومن یم  رت  عیجف 

نایاپ
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تاراشتنا نیمه  زا 

دیجم نآرق 

.هحفص .هدش 612  مامت  تمیق  اب  يا  هشمق  یهلا  همجرت  اب  هط  نامثع  طخ 

دیجم نآرق 

هحفص .هدش 612  مامت  تمیق  اب  تشرد  طخ  همجرت و  نودب  هط  نامثع  طخ 

نانجلا حیتافم  تاّیلک 

اب .اناوخ  ابیز و  رایسب  یطخ  اب  .تسا  هدش  همجرت  حیحصت و  هاگشناد  هزوح و  دیتاسا  زا  رفن  هن  طسوت  هک  حیتافم  هخسن  نیرتحیحص 
.یـشرافس ًالماک  یفاحـص  اب  .دوش  یم  هدـید  حـیتافم  خـسن  رثکا  رد  هک  ییاهطلغ  ندرک  فرطرب  .یعوضوم  تسرهف  .فقو  مئـالع 

.لایر  17000 یجراخ : كزان  ذغاک  اب  یبیج  مین  .لایر   25000 یبیج : .لایر  تمیق 40000  .يریزو  هحفص   1296

اه یمگردرس  زا  تاجن  هار  هراختسا 

هدش هداد  حیـضوت  نآ  رد  نآرق  تاحفـص  یمامت  هک  ارچ  .دیریگب  هراختـسا  دوخ  يارب  نآ  هلیـسوب  دـیناوت  یم  امـش  هک  یباتک  اهنت 
.لایر  4800 یبیج : مین  لایر  یبیج 8500  تمیق : هحفص  .تسا 288 

س)  ) ءارهزلا لتقم 

: تمیق هحفص  یعقر 168  عطق  .تسا  هدـش  يروآ  عمج  ّتنـس  لها  عبانم  زا  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  هرابرد  هک  یلتقم  نیلوا 
لایر  4000

یحو هناخ  هب  شتآ 

یعقر عطق  هحفص  ّتنس 254  لها  عبانم  رد  س )  ) همطاف ترضح  هناخ  هب  هلمح  كرادم  دانسا و 
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وحن مولع  رد  هیاده 

.يریزو عطق  لایر   8500 تمیق : هحفص  .برع 256  هدش  يدنب  هقبط  تایبدا  رد  بالط  نایوجشناد و  هدافتسا  دروم  یباتک 

هسدقم هیحان  ترایز 

لایر تمیق 2200  هحفص  .يریزو 96  عطق 

راکذا موتخ و  اب  هارمه  ادخ  اب  طابترا 

هحفص 3500  452 یبیج : مین  .لایر   5500 تمیق : هحفص  کیتسالپ 288  ظفاحم  اب  هارمه  دلج  تخود و  هت  یفاحص  اب  .یبیج  عطق 
لایر

لولشم ياعد 

لایر تمیق 1200  یبیج : عطق  هحفص  .ناور 32  همجرت  تشرد و  طخ  اب 

اروشاع ترایز 

لایر تمیق 1200  یبیج : عطق  هحفص  .ناور 32  همجرت  تشرد و  طخ  اب 

یلامث هزمحوبا  ياعد 

لایر تمیق 1200  یبیج : عطق  هحفص  .ناور 80  همجرت  تشرد و  طخ  اب 

هیناضمر

مین عطق  هحفص  .ناور 296  همجرت  تشرد و  طخ  اب  هدـش  يدـنب  هتـسد  تروصب  ناضمر  كرابم  هام  هیعدا  لامعا و  یماـمت  لـماش 
لایر تمیق 4000  یبیج :

هنیدم هّکم و  همانترایز 

لایر تمیق 3800  یبیج : مین  عطق  هحفص  ناور 288  همجرت  تشرد و  طخ  اب  هنیدم ، هکم و  تارایز  لامعا و  هیلک  لماش 
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اضر ماما  همانترایز 

لایر تمیق 2000  یبیج : عطق  هحفص  .ناور 120  همجرت  تشرد و  طخ  اب  سدقم ، دهشم  تارایز  لامعا و  هیلک  لماش 

قارع تایلاع  تابتع  همانترایز 

تمیق یبیج : عطق  هحفـص  نارئاز 416  لاح  هب  انـشآ  ناور و  ًـالماک  یتروصب  قارع  تاـیلاع  تاـبتع  تاراـیز  لاـمعا و  هیلک  لـماش 
لایر  3500 یبیج : مین  عطق  لایر   7500

لمزم نونمؤم و  هروس  متخ 

لایر  2750 تمیق : يریزو  عطق  هحفص   48 ناور ، همجرت  تشرد و  رایسب  طخ  اب  لمزم  نونمؤم و  هروس  متخ  هقیرط  لماش 

هفرع ياعد 

لایر تمیق 2200  یبیج : عطق  هحفص  .ناور 96  همجرت  تشرد و  طخ  اب 

هیداجس هیده 

.لایر  1200 تمیق : هحفص  یبیج 196  مین  عطق  ....و  هروهشم  هیعدا  نآرق و  هروس  هدزناپ  لماش 

هبعش هپس  کناب  هرامش 64/233296  هنسحلا  ضرق  زادنا  سپ  باسح  هب  ارنآ  غلبم  دیناوت  یم  هرشتنم  ياهباتک  زا  کی  ره  هیهت  يارب 
ات لاسرا  هرامش 37185-4179  مق  یتسپ  قودنص  هب  ارنآ  شیف  زیراو و  داّجـس  نیـسحدّمحمدّیس  مانب  یکناب 1038  دک  مق  هیئافص 

.ددرگ لاسرا  امش  سردآ  هب  هروظنم  بتک  تصرف  نیلوا  رد 

Email: Sajad118 @ hormail . com یکینورتکلا : تسپ 
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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
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