
http://www.ghaemiyeh.com






هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  یتسود و 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  9یتسود و 

باتک 9تاصخشم 

9هراشا

راتفگ 16شیپ 

ینمشد یتسود و  رایعم  لوا : 21لصف 

21هراشا

ینمشد یتسود و  رایعم  اهنت  دیحوت ، . 122

22هراشا

یهلا ضغب  بح و  ساسا  رب  اه  ناسنا  يراذگ  شزرا  25فلا )

25هراشا

نیلقث ثیدح  27کی _ 

ریدغ ثیدح  28ود _ 

ایشا يراذگ  شزرا  30ب )

میهافم يراذگ  شزرا  32ج )

گنج حلص و  شزرا  37د )

اه ناسنا  یگدنز  شزرا  41ه )

ینمشد یتسود و  نیغورد  ياهرایعم  . 243

43هراشا

يدنواشیوخ طباور  داژن و  تیلم ، 43فلا )

تورث لام و  49ب )

یفارخ ياه  تنس  اه و  تعدب  53ج )

ییارگ هقرف  56د )

دنوادخ اب  یتسود  راثآ  مود : 58لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


58هراشا

لمع نادیم  رد  ضغب  بح و  ندش  راکشآ  . 158

یناکم ارف  ینامز و  ارف  یگتسب  مه  داحتا و  . 259

یهلا تیامح  زا  يرادروخرب  . 363

دنوادخ رادید  گرم و  يوزرآ  . 463

نید رد  يراوتسا  . 564

ناشیوخ دوخ و  هب  تبسن  ادخ  مکح  شریذپ   . 666

وا زا  يوریپ  ادخ و  اب  یتسود  هیاس  رد  هعماج  حالصا  . 767

نمؤم ياه  يراتفرگ  تدش   . 869

نمؤم تسد  هب  یهلا  هدارا  ققحت  . 970

تبحم بلج  رد  حلاص  لمع  نامیا و  رثا  . 1071

ینمشد یتسود و  ورملق  موس : 73لصف 

73هراشا

ناناملسمریغ اب  زیمآ  تملاسم  یعامتجا  طباور  . 175

75هراشا

كرشم ندرک  ریجا  75فلا )

كرشم زا  حالس  نتفرگ  هیراع  76ب )

ناناملسمریغ زا  نتفرگ  ضرق  76ج )

باتک لها  نارفاک و  اب  هحلاصم  76د )

76هراشا

هنیدم نکاس  يدوهی  هلیبق  هس  اب  حلص  نامیپ  77کی _ 

كدف لها  اب  حلص  نامیپ  78ود _ 

نارجن نایحیسم  اب  حلص  دادرارق  78هس _ 

كوبت گنج  نایرج  رد  حلص  دادرارق  79راهچ  _ 

هیبیدح حلص  79جنپ _ 

نیمأت دقع  80ه )_

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


80هراشا

اه هرکاذم  نایرج  رد  شیرق  ياه  کیپ  ناریفس و  نداد  ناما  81کی _ 

فلتخم لیابق  یگدنیامن  ياه  تئیه  هب  نداد  ناما  81ود _ 

هکم حتف  نایرج  رد  یمومع  ناما  81هس _ 

ناناملسمریغ هب  یلام  ياه  تخادرپ  82و )

ینمشد یتسود و  رد  لادتعا  . 284

84هراشا

نمشد ياه  یکین  هب  هجوت  84فلا )

گنج رد  قالخا  تیاعر  85ب )

ناتسود هب  تبسن  ولغ  زا  زیهرپ  87ج )

یتسود بلج  ياه  هویش  مراهچ : 89لصف 

89هراشا

نسحا لادجو  قطنم  . 189

تشذگ يرابدرب و  . 290

لباقم فرط  ياه  تلیضف  اه و  یکین  رب  دیکأت  .393

نمشد هب  ناسحا  هیده و  . 493

دادعتسااب دارفا  نتشاد  رظن  ریز  . 595

بطاخم تیفرظ  هب  هجوت  ارادم و   . 695

یمالسا تما  نانمشد  مجنپ : 100لصف 

100هراشا

امن تسود  نانمشد  . 1100

100هراشا

مالسا ربمایپ  اب  ناقفانم  دروخرب  ياه  هویش  100فلا )

مدرم هیحور  ندرک  فیعض  100کی _ 

مالسا نانمشد  نتخیگنارب  کیرحت و  101ود _ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگیاپ  ربارب  رد  یبهذم  ياه  هاگیاپ  داجیا  102هس _ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ینکفا ههبش  102راهچ _ 

ناقفانم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروخرب  ياه  هویش  103ب )

103هراشا

لمع تدش  104کی _ 

ارادم 105ود _ 

هعماج یهاگآ  حطس  شیازفا  106هس _ 

هعماج فرحنم  صاوخ  . 2107

نازادرپ غورد  ناراذگ و  تعدب  . 3107

داسف ناگدننک  جیورت  . 4108

108هراشا

نانمشد رب  ادخ  ناتسود  ییاهن  111يزوریپ 

نازاس همانرب  اب  هارمه  مشش : 113لصف 

همان 119باتک 

زکرم 122هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  یتسود و 

باتک تاصخشم 

راتساریو  - ، 1346 دمحم ، يوفص ، هسانشرس : 

شهوژپ زکرم  رد  هدش  هیهت  يوفص ؛  دمحم  هلاو / هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمـشد  یتسود و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.امیس ادص و  یمالسا  ياه 

.1386 امیس ، ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هط : باتک  هط ، یگنهرف  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  96 يرهاظ :  تاصخشم 

.22 هلاو ؛ هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تسورف : 

7-94-7019-964 لایر :  10000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  96 ؛ [- 95] .ص همانباتک : تشاددای : 

یتسود هرابرد  هیرظن.ق  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

ینمشد هرابرد  هیرظن.ق  11 ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یتسود --  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

د9 ص7 1386  / BP24/9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

1264408 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  رظنم  زا  ینمشد  یتسود و 

(22 ربمایپ ؛ اب  :   ) دک

يوفص دمحم  هدنسیون   :

هداز خیش  همطاف  راتساریو : مان 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت  رشان و 

پاچ  :

1385 لوا /  پاچ : تبون 

ناگرامش    :

لایر اهب    :

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

Email: IRC@IRIB.ir یکینورتکلا : تسپ 

2915510 راگنرود :  0251-2919670 نفلت :

-  -  -  964ISBN: 964 :   -  -   - کباش
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راتفگ شیپ 

هزومآ رد  لیلد ، نیمه  هب  هدوب و  یمدآ  ياهراتفر  همه  هب  هدـنهد  تهج  اه و  ناسنا  یناسفن  فاـصوا  نیرت  مهم  زا  ضغب »  » و بح » »
هک نامز  نآ  زا  .دراد  ناسنا  شنیرفآ  يادنلب  هب  یتیاکح  اه  ینمشد  اه و  یتسود  .تسا  رادروخرب  يرایسب  تیمها  زا  یمالـسا  ياه 

یلاشوپ قطنم  اب  شا و  هناـنیبدوخ  هاـگن  لـیلد  هب  ناطیـش  هک  یماـگنه  نآ ، زا  شیپ  یتح  تخیر و  نیمز  رب  هناـمولظم  لـیباه ، نوخ 
هراومه دش ، هدـنار  شهاگرد  زا  ادـخ  اب  ینمـشد  نیمه  هطـساو  هب  درکن و  هدجـس  مدآ  رب   (1)« ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  ٍراـن َو  ْنـِم  ینَتْقَلَخ  »

ناسنا بیترت ، نیدـب  .دراد  دوجو  یتیگ  هنحـص  رد  رـش  ریخ و  لباقت  دـنا و  هداد  ناشن  ار  دوخ  یناسنا ، ياـه  ینمـشد  اـه و  یتسود 
.دنیزگرب ار  یکی  ات  تسا  راتخم  دنیب و  یم  لطاب  قح و  یهارود  رس  رب  ار  دوخ  هراومه 

زا ار  تسود  ات  درک  اطعا  وا  هب  عطاق  ناهرب  تجح و  ود  تشاذـگن و  ناریح  باختنا  نیا  ریـسم  رد  ار  ناسنا  دـنوادخ ، نایم ، نیا  رد 
اب لقع   (2) .دنتـسه ناشیا  يایـصوا  ناربمایپ و  هک  يرهاظ  یتجح  تسا و  لقع  هک  اه  ناـسنا  داـهن  رد  یتجح  دسانـش ؛ زاـب  نمـشد 

يروآدای اب  ناربمایپ  دناوخ و  یم  وا  يوس  هب  ار  ناسنا  اه ، یکین  مامت  أشنم  رهظم و  ناونع  هب  دنوادخ  دوجو  تابثا 

ص:8

.76 ص : 12 ؛ فارعا : [ . 1 - ] 1
لسرلاف و هرهاظلا  اّمأف  .هنطاب  هجح  هرهاظ و  هجح  نیتجح : سانلا  یلع  هّلل  ّنإ  : » مالـسلا هیلع  مظاـکلا  رفعج  نب  یـسوم  نع  [ . 2 - ] 2

ص 37. ج1 ، ءافولا ، هسسوم  توریب ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقابدمحم  لوقعلاف ؛» هنطابلا  اّما  همئألا و  ءایبنألا و 
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دـنردب و ار  ماهوا  ياه  هدرپ  دـننک  یم  شالت  لطاب ، ياهدوبعم  ناتب و  زجع  شیاـه و  قرب  قرز و  اـیند و  یچوپ  یهلا ، ياـه  تمعن 
، دیـسر زین  دوصقم  هب  تشادن و  نیا  زج  یفده  اه  تب  نتـسکش  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هک  نانچ  دـنیاشگب ؛ ار  ادـخ  اب  یتسود  باب 

(1) .دنتفریذپن دنپ  یهاگآ ، زا  سپ  یتح  مدرم  دنچره 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

: لاـق َکـِْقلَخ ؟ َیلِإ  َکـُبِّبَُحا  َفـْیَکَف  َکُّبُِحا ؛ اذـَـه  ّبر  لاـق : .یْقلَخ  یلإ  یْنبِّبَح  یْنِببْحَأ و  یــسوم : ِهِّیَِجن  یلإ  َّلَـجَوَّزَع  ُهـّللا  یَحْوَأ 
(2) .ِریَْخلا َّلُک  ّإلا  یّنِم  نُوفِْرعَی _  وأ ال  َنورُکْذَی _  مُهَّنِإَف ال  مُهَْدنِع ، ِیئَالَب  مِْهیَلَع و  َيامْعَن  ْمَُهلرُکُْذا 

ار وت  نم  اراگدرورپ ، : » درک ضرع  یـسوم  .نادرگ » مقلخ  بوبحم  ارم  رادب و  تسود  ارم  : » درک یحو  یـسوم  هب  لجوزع  دـنوادخ 
هتخاس دراو  نانآ  رب  هک  ار  ییاه  یتخـس  میاه و  تمعن  : » دومرف دنوادخ  منادرگ »؟ تقلخ  بوبحم  ار  وت  هنوگچ  یلو  مراد ، تسود 

«. دنسانش یمن  یکین  زج  نم  زا  نانآ  اریز  نک ؛ دزشوگ  ما ،

ریـسم مدرم  ات  دوب  رادروخرب  مدرم  فطاوع  کیرحت  اه و  شـسرپ  ربارب  رد  يوق  قطنم  هنیب و  هزجعم ، زا  یهلا  ناربماـیپ  همه  توعد 
وخ اـهنآ  اـب  هک  يروما  تسادـخ ؛ ریغ  تبحم  تسه ، زین  نونکا  دوب و  یتسرپادـخ  عناـم  هچنآ  ناـیم ، نیا  رد  .دـنیامیپب  ار  تیدوـبع 

.میشکب تسد  اهنآ  زا  میناوت  یمن  میا و  هتفرگ 

هب تبسن  یتسود  ّمُِصی ؛ یمُِعی َو  یَّشِلل ء  َکُّبُح  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ص:9

.70  - 51 ایبنا : کن : [ . 1 - ] 1
ص 18. ج 67 ، راونالا ، راحب  [ . 2 - ] 2
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(1) «. دنک یم  رک  روک و  ار  وت  يزیچ ،

يدادـجا ابآ و  ناکاین و  دـشاب : يزیچ  ره  دـناوت  یم  دوش ، یم  تیدوبع  قیرط  ندومیپ  ادـخ و  یتسود  عنام  اهنآ  یتسود  هک  يروما 
هولج هنالداعان  تاکز ، قافنا و  زا  نخـس  اهنآ  دوجو  اب  هک  یبلط  تورث  يزودنارز و  دنناوخ ؛ یمارف  هناروکروک  دـیلقت  هب  ار  ام  هک 
.اهنآ ریظن  دنایامن و  یم  راب  تفآ  كانرطخ و  ار  یهلا  هاگشیپ  رد  اه  ناسنا  يربارب  راعش  هک  یتسرپ  ماقم  یبلط و  تسایر  دنک ؛ یم 

ار هرود  نآ  قح ، هب  هک  دوب  ناـماسبان  هتفـشآ و  ناـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعب  زا  شیپ  راـگزور  رد  مدرم  تیعـضو 
ار درخ  ياه  هنیجنگ  رادـیب و  ار  اه  ترطف  دـهد و  هعـسوت  ار  قالخا  مراکم  دوب  رومأـم  ترـضح  نآ  .دـنا  هدـیمان  تیلهاـج » هرود  »

دنتساخرب ربمایپ  اب  ینمشد  هب  هکم  نارادمروز  نازودنارز و  دش ، هداد  رـس  هّللا » ّالا  هلإ  ال   » راعـش هک  ادتبا  نامه  زا   (2) .دنک راکشآ 
، تفای هار  زین  نآ  زا  جراخ  هب  یتح  تفرگارف و  ار  برعلا  هریزج  مامت  مالـسا  يادن  لاح ، نیا  اب  .دنوش  ادخ  توعد  شرتسگ  عنام  ات 

.دراد همادا  نانچمه  نونکات  نامز  نآ  زا  اه  ینمشد  یلو 

ص:10

یبا نع  دـنک : یم  رکذ  یفاـک  لوصا  زا  لـقن  هب  ص 175 ؛ دـلج 70 ، رد  ار  تیاور  نیمه  هیبـش  ص 167 ؛ ج 74 ، ناـمه ، [ . 1 - ] 1
رک روک و  نآ ، تبحم  هک  نکاهر  ار  ایند  باقرلا ؛ ّلذی  مکبی و  ّمصی و  یمعی و  ایندلا  ّبح  نإف  ایندلا ؛ ضفرا   : » مالسلا هیلع  هللادبع 

«. دزاس یم  لیلذ  ار  ناسنا  دنک  یم  جک  ار  اه  ندرگ  دنک و  یم  لال  و 
هتمعن و ّیسنم  مهورّکذی  هیرطف و  قاثیم  مهودأتسیل  .ءایبنأ  مهیلإ  رتاو  .ءایبنأ و  مهیلإ  ثعبف  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یلع  نع  [ . 2 - ] 2

هبطخ 1. حلاص ، یحبص  هخسن  هغالبلا  جهن  یضر ، دیس  ك.ر : ...لوقعلا .  نئافد  مهل  اوریثی  غیلبتلاب و  مهیلع  اوّجتحی 
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یم تکرح  ادخ  اب  ینمـشد  مدـقم  فص  رد  يربخ  يا و  هناسر  میظع  ياه  يروتارپما  عیانـص و  نابحاص  ناراد و  هیامرـس  مه  زونه 
هطلـس اـیند و  تبحم  ندرک  هزیروئت  یـشکرس و  نیا  نداد  هولج  هجوم  زج  یتیرومأـم  هک  ینادنمـشناد  موـش ، لـباقت  نیا  رد  .دـننک 

رب تسادـق  تلاصا و  سابل  ندـناشوپ  ون و  رهاظ  هب  یمیهافم  نییبت  هضرع و  اب  نانآ  .دنتـسه  نایرج  نیا  راد  مچرپ  دـنرادن ، ناـطیش 
رـشب هشیدـنا  يارب  ییاـه  تب  یـسارکومد ،»  » و رـشب » قوقح  «، » يرادـم ناـسنا  «، » ملع «، » يدازآ  » نوچ ییاـه  هژاو  بلاـق  رد  اـهنآ ،

.دنا هتشاد  او  شدیجمت  سیدقت و  هب  زور  بش و  هدیشارت و 

»ي مسیا  » اب یهاگ  زا  ره  دنک و  یم  یگتـشگرس  یچوپ و  ساسحا  هتـشذگ  زا  شیب  دـیدج  رـصع  ناسنا  مینیب  یم  هک  تسور  نیازا 
ناسنا هچنآ  هکنآ  زا  لفاغ  دناهرب ؛ یتیوه  یب  زا  ار  دوخ  دشوک  یم  نیـشیپ  ياه  بتکم  رب  ون  يدنوسپ  دـنوشیپ و  ندوزفا  دـیدج و 

اب ار  شریـس  تعرـس  دـیازفیب و  شا  یگنـشت  رب  هک  یبارـس  هن  دزروـب ، قـشع  وا  هب  دـناوتب  هک  تسا  زار  مه  یتـسود  تسوا ، یپ  رد 
َنیذَّلَا : » نارگید هدـننک  فرحنم  مه  تسا و  فرحنم  دوخ ، مه  میرک  نآرق  ریبعت  هب  هک  دـهد  شاداـپ  دـصقم  زا  يرود  یگتـسخ و 

(45: فارعا «. ) ًاجَوِع اهَنوُْغبَی  ِهّللا َو  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی 

هچ اب  تسا و  یتسود  هتسیاش  يزیچ  هچ  مینادب  ات  مییوگب  نخس  ینمشد  یتسود و  ياه  هشیر  دروم  رد  میشوک  یم  شهوژپ  نیا  رد 
اه ثحب  نیا  روحم  .دوش  تیاعر  دیاب  يدودح  هچ  ضغب  بح و  رد  درک و  ینمشد  دیاب  يزیچ 

ص:11

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  www.Ghaemiyeh.comیتسود و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یتایآ  هدرک و  کسمت  زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هریـس  هب  یکدنا  دراوم  رد  هتبلا  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هریس 
هیاس رد  ات  دـشاب  یهلا  ياوشیپ  نآ  اـب  ناگدـنناوخ  رتشیب  ییانـشآ  يارب  يا  هچیرد  شـالت ، نیا  تسا  دـیما   (1) .میا هدروآ  هراـشا  هب 

.دوش یهلا  صاخ  ياه  تیانع  لومشم  یمالسا  تما  ناشیا ، ياهدومنهر  زا  يوریپ 

 

ص:12

نآ هریس  رب  يدهاش  دناوت  یم  دنک ، لابند  ار  یصاخ  شور  ات  تسا  ربمایپ  هب  هدننک  هیصوت  ای  هریس  نّیبم  هک  یتایآ  هژیو  هب  [ . 1 - ] 1
.دنک هعجارم  اهنآ  هب  دوخ  هدنناوخ  ات  میا  هدروآ  یقرواپ  تروص  هب  ار  تایآ  مه  يدراوم  رد  .دشاب  ترضح 
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ینمشد    یتسود و  رایعم  لوا : لصف 

هراشا

؛ َّبَحَأ ْنَم  َعَم  ءُرَْملَا  : » دومرف خـساپ  رد  ناشیا  .دزومایب  يدـنپ  يو  هب  اـت  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یبارعا  يدرم 
بـستنم راتفگ  راتفر و  دوب و  میهاوخ  وا  فیدر  مه  میرادـب ، تسود  ار  هک  ره  ام  سپ   (1)« .دراد شتسود  هک  تسا  یسک  اب  یمدآ 

.دوب دهاوخ  زین  ام  دروم  رد  يرواد  يانبم  تسود   نآ  هب 

هک دـش  دـهاوخ  رتشیب  ینامز  شـسرپ  نیا  تیمها  مینک ؟ یتسود  یـسک  هچ  اـب  هک  تفگ  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  دـیاب  هنیمز  نیا  رد 
دوش یم  نیـشن  مه  یناسک  اب  دش و  دهاوخ  دوخ  يدبا  تایح  زا  يدیدج  هلحرم  دراو  هکلب  دوش ، یمن  یناف  گرم  اب  ناسنا  میبایرد 

: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  هک  دیوگ  یم   _ يردخ دیعس  وبا   _ .تسا هتشاد  ناشتسود  ایند  رد  هک 

ْمِِهب َو يدـِتْقَی  َنیذَّلا  رَفَّنلا  َعَم  ُهّللا  ُهَثَعََبل  ًامُولْظَم ، ُْشبَْکلا  ُحـَبُْذی  امَک  َحـِبُذ  َُّمث  ِماـقَْملا  ِنکُّرلا َو  َْنَیب  اـم  ماـع  َْفلَأ  هّللاَدَـبَع  ًادـْبَع  َّنَأول 
(2) .ٌرانَف ًاران  ْنإ  ٌهَّنِجَف َو  ًهَّنَج  ْنإ  ْمِِهتَریِِسب ؛ ُریِسَی  ْمُهادُِهب َو  يِدَتْهَی 

، دنوادخ دیدرت ، یب  دوش ، حبذ  يدنفسوگ  نوچمه  هنامولظم  سپس  دنک و  تدابع  ماقم  نکر و  نیب  لاس  رازه  ار  ادخ  يا  هدنب  رگا 
هب دـشاب ، تشهب  نانآ  قیرط  رگا  .دـنک  یم  تکرح  نانآ  شور  هب  دـنک و  یم  ادـتقا  نانآ  هب  هک  تخیگنا  دـهاوخرب  یناسک  اب  ار  وا 

.تفر دهاوخ  خزود  هب  دشاب ، خزود  رگا  تشهب و 

ص:13

ص 102. ج 27 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
ص 110. ج 27 ، نامه ، [ . 2 - ] 2

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  www.Ghaemiyeh.comیتسود و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_13_2
http://www.ghaemiyeh.com


يو اب  ای  دـش  تسود  یـسک  اب  نآ  هیاـپ  رب  ناوتب  هک  تسا  یکـالم  راـیعم و  تسا ، مهم  ینمـشد  یتسود و  هنیمز  رد  هچنآ  نیارباـنب ،
(1) .مینیشنب دوخ  دقن  هب  میجنسب و  رایعم  نآ  اب  زین  ار  دوخ  راتفگ  راتفر و  میناوت  یم  تروص ، نیا  رد  .دیزرو  ینمشد 

ینمشد یتسود و  رایعم  اهنت  دیحوت ، . 1

هراشا

تساتکی و هک  يدـنوادخ  تسا ؛ رترب  ییورین  قولخم  هکلب  یفداـصت ، تلع و  یب  يا  هدـیدپ  هن  یتسه ، هک  دراد  رواـب  یناملـسم  ره 
لعف و .تسا  هتفرگ  ارف  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  یتسه و  هنهپ  وا  ملع  .دنیوا  دنمزاین  همه  تسا و  تاذلاب  ینغ  .تسوا  بوبرم  اهنت  ناهج 
رد ار  زیچ  همه  هک  یقلاخ  دوش  یم  شناگدنب  همه  لاح  لماش  وا  فطل  .درادـن  هار  نآ  رد  لطاب  تسا و  تمکح  يانبم  رب  وا  نوناق 

ریبدت کلام  .دراد  هطاحا  زیچ  همه  رب  تسا و  ناسکی  وا  دزن  تداهش  بیغ و  راکشآ و  ناهن و  .دنیرفآ  یم  ییوکین  ییابیز و  تیاهن 
.تسا تاقولخم  همه  هدنهد  هانپ  شخب و  تینما  .دراد  یتشآ  فطل و  رس  هتـسویپ  شناگدنب  اب  .تسا  یگزیکاپ  جوا  رد  روما و  همه 

اـیربک و راـهظا  هک  یگرزب  دـنوادخ  .تساـه  یتساـک  هدـننک  ناربج  ذـفان و  زیچ  همه  رب  شا  هدارا  .تسا  ریذـپان  تسکـش  زوریپ و 
، دهاوخب هنوگره  هک  یقلاخ  تسازس و  ار  وا  اهنت  یگرزب 

ص:14

دیسلا هکیرش و  کیرـشلا  هبـساحم  نم  ّدشأ  هسفن  بساحی  یتح  ًانمؤم  دبعلا  نوکیال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  [ . 1 - ] 1
اقآ شکیرـش و  هب  تبـسن  کیرـش  باسح  زا  رت  تخـس  یباسح  دـشکب ، باسح  شدوخ  زا  هکنیا  رگم  تسین ، نمؤم  هدـنب ، هدـبع ؛

ص 72. ج 67 ، راونالا ، راحب  کن : شا .» هدنب  هب  تبسن 
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، میـسانشب ییوکین  ياه  تفـص  نینچ  اب  ار  دـنوادخ  اـم  رگا   (1) .تسا يدنلبرـس  تزع و  ره  همـشچرس  دـنک و  یم  يرگ  تروـص 
ینمـشد و یتسود و  رایعم  اهنت  نیاربانب ، .تسین  یتسود  هتـسیاش  يزیچ  وا  زج  تسا و  یلامک  ره  أشنم  وا  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت 

رایعم اب  يرادنپ ، راتفگ و  راتفر ، ره  رب  دیجنـس و  وا  تساوخ  اب  ار  زیچ  همه  تسب و  لد  نآ  هب  ناوت  یم  هک  یتسه  قلطم  شزرا  اهنت 
نمؤم هک  تسور  نیا  زا  .تسا  لاعتم  هناگی  يادخ  درک ، يدنب  هتسد  وا  نازیم  اب  ار  اه  ناسنا  دز و  دییأت  رهم  ای  دیشک  نالطب  طخ  وا 

.سب دشیدنا و  یم  دیحوت  هب  اهنت 

: دنداد خساپ  تسا »؟ رت  مکحم  نامیا  بابسا  اهزیوآ و  تسد  زا  کی  مادک  : » دومرف ناشباحصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هرمع و جح و  دنداد : خساپ  یخرب  هزور و  دنتفگ : یخرب  تاکز و  دنتفگ : يا  هدع  زامن و  دنتفگ : یخرب  .دـنرتاناد  شلوسر  ادـخ و 

.تسین نیرت  مکحم  یلو  دراد ، یتلیـضف  دیتفگ ، هچنآ  زا  کی  ره  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .داهج  دـنتفگ : یهورگ 
نانمـشد زا  يرازیب  ادـخ و  ناتـسود  اـب  یتـسود  ادـخ و  هار  رد  ینمـشد  ادـخ و  هار  رد  یتـسود  ناـمیا ، زیوآ  تـسد  نـیرت  مـکحم 

(2) «. تسادخ

ص:15

نیمه يایوگ  هک  تسا  یهلا  تافص  نّیبم  یتایآ  تسا و  هدافتسا  لباق  میرک  نآرق  ياهریبعت  زا  ینـشور  هب  دش ، نایب  هچنآ  [ . 1 - ] 1
هک  27  _ 26 نارمع : لآ  7 ؛ هدجس : 62 ؛ رمز : 156 ؛ فارعا : 19 ؛ اروـش : 83 ؛ ماـعنا : 29 ؛ هرقب : 15 ؛ رطاـف : کـن : تسا ؛ تیعقاو 

 . ...و رشح  هکرابم  هروس  رخآ  تایآ  دنک و  یم  ضقن  ار  رافک  تیالو  روکذم ، تایآ  زا  سپ  هلصافالب 
ح 6. ص 190 ، ج 3 ، هیمالسا ، هیملع  یشورف  باتک  نارهت ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  [ . 2 - ] 2
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: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ناشیا 

يارب درادب و  تسود  ادـخ  يارب  سک  ره  هک  دـینادب  .تسا  نامیا  ياه  هخاش  نیرترب  زا  ادـخ ، يارب  نمؤم  هب  تبـسن  نمؤم  یتسود 
(1) .تسا دنوادخ  ناگدیزگرب  زا  دنک ، عنم  ادخ  يارب  دشخبب و  ادخ  يارب  درادب و  نمشد  ادخ 

زا سپ  شـسرپ  نیتسخن  راگدرورپ و  هب  یکیدزن  هلیـسو  نمؤم ، یقرت  ناـبدرن  جارعم و  نید ، نوتـس  ناونع  هب  زاـمن  مالـسا ، نید  رد 
رد زین  قفاـنم  .تسا  ینطاـب  هجوـت  دـشخب ، یم  تقیقح  حور و  اـه ، تداـبع  رگید  زاـمن و  هب  هچنآ  یلو   (2)، تسا هدـش  نایب  گرم 

، تسا هرهب  یب  نآ  زا  وا  هچنآ  یلو  دنک ، هولج  رت  گنررپ  شلمع  تسا  نکمم  یتح  تسا و  کیرـش  نمؤم  اب  لامعا  يرهاظ  لکش 
تسا دنمشزرا  يا  هزور  نینچمه  .دوش  یمن  طوبرم  لمع  يرهاظ  لکـش  هب  تسا و  بلق  رد  شهاگیاج  هک  تسا  دنوادخ  یتسود  
ببـس هب  دشاب و  ادخ  هب  نآ  رد  دهاجم  هاگن  هک  تسا  سدقم  يداهج  دشاب و  نآ  هناوتـشپ  يوق  يدـیحوت  راوتـسا و  يا  هدـیقع  هک 

رب نوگانوگ  ياه  نایب  هب  زین  نآرق  رد   (3) .درادرب ماگ  وا  یتسود 

ص:16

ص 189. ج 3 ، یفاک ، لوصا  ص 240 ؛ ج 66 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
ص 267. ج 7 ، 308 و 303 ؛ صص 218 ، ج 79 ، راونالا  ، راحب  [ . 2 - ] 2

ار وا  ربمایپ  دش ، یم  هدرب  يو  مان  هاگره  هک  دوب  نامزق  مان  هب  یناملسم  : » تسا هدرک  نایب  یتیآ  هک  قاحـسا  نبا  تیاور  هب  [ . 3 - ] 3
زا تاحارج  تدش  رثا  رب  ناکرشم  زا  رفن  دنچ  نتشک  زا  سپ  درک و  یتخس  داهج  دحا  گنج  رد  يو  .درمش  یم  خزود  باحـصا  زا 
لد هچ  هب  تفگ : نامزق  يور ! یم  تشهب  هب  هک  راد  شوخ  لد  دنتفگ : وا  هب  دـندرب و  رفظ  ینب  هلحم  هب  ار  وا  ناناملـسم  .دـمآ  رد  اپ 

نوچ سپـس  مدوبن ! گـنج  درم  نم  دوبن ، نیا  رگا  مدرکن و  گـنج  شیوـخ  هلیبـق  فرـش  يارب  زج  دـنگوس ، ادـخ  هب  منک ؟ شوـخ 
اب مالسا ، ربمایپ  خیرات  یتیآ ، میهاربا  دمحم  کن : .درک  یـشکدوخ  دروآرد و  دوخ  نادریت  زا  يریت  دروآ ، هوتـس  هب  ار  وا  تاحارج ،

ص 334. چ4 ، ، 1366 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  نارهت ، یجرگ ، مساقلاوبا  تافاضا : رظن و  دیدجت 
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: تسا هدش  دیکأت  میرک  دنوادخ  رد  تیالو  راصحنا 

(1) .َنوُرَّکَذَت ام  ًالیلَق  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُِعبَّتَت  ْمُکِّبَر َو ال  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا 

هچ .دینکم  يوریپ  رگید ]  ] نادوبعم زا  وا  زج  دینک و  يوریپ  تسا ، هدش  هداتـسرف  ورف  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  زا 
! دیریگ یم  دنپ  كدنا 

یهلا ضغب  بح و  ساسا  رب  اه  ناسنا  يراذگ  شزرا  فلا )

هراشا

ینمشد یتسود و  كالم  اب  اه  ناسنا  يراذگ  شزرا  زا  هتساخرب  هدرک ، دیکأت  رایـسب  اهنآ  رب  مالـسا  هک  يّربت »  » و ّیلوت »  » موهفم ود 
نامه هب  دشاب ، وا  نمشد  هک  ره  تسا و  هدرب  تیناسنا  زا  يرتشیب  بیـصن  دشاب ، وا  هب  نمؤم  ادخ و  هتفیـش  رتشیب  هک  نآ  .تسا  یهلا 

: تسا سفن  ياوه  وا  دوبعم  اریز  تسا ؛ یهت  تیناسنا  زا  نازیم 

ُّلَـضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی  ْوَأ  َنوُعَمْـسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  ًالیکَو  ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  ُهاوَه َأ  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ 
(2) .ًالیبَس

يراد ناـمگ  یـشاب ؟ وا  نماـض   [ یناوت یم   ] اـیآ يدـید ؟ تسا ، هتفرگ  شیوخ  دوبعم  ار  دوـخ  سفن ]  ] ياوـه هک  ار  یـسک  نآ  اـیآ 
.دنرت هارمگ  هکلب  دنتسین ، ناروتس  دننام  زج  نانآ  دنشیدنا ؟ یم  ای  دنونش  یم  ناشرتشیب 

ص:17

یتسود زا  ضارعا  هجیتن  هک  ادـخریغ  يوریپ  زا  هک  يرایـسب  تایآ  زین  نورفاـک و  هروس  106 ؛  _ 104 سنوی : 3 ؛ فارعا : [ . 1 - ] 1
: بازحا دننام : دناوخ ، یمارف  لوسر  ادـخ و  تیالو  هب  دـنک و  یم  یهن  ناقفانم  باتک و  لها  رافک و  یتسود  دـننام  تسا ، دـنوادخ 

فصتم یتسود  يارب  ندوبن  هتسیاش  هجیتن  رد  ضقن و  هب  ار  یتسه  ملاع  هک  یتایآ  زین  29 و 30 و  مجن : 80 ؛  ءاسن : 56 ؛  هدئام : 48 ؛
 (. مالسلا هیلع  میهاربا  جاجتحا   ) 79  _ 74 ماعنا : دننام : دنک ، یم 

(. دنک یم  نایب  ادخ  دای  زا  تلفغ  ار  ندوب  شزرا  یب  نیا  تلع   ) 79 فارعا : 44 ؛ ناقرف : [ . 2 - ] 2
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هللا یلص  مرکا  ربمایپ  يازهتسا  ای  دادترا  دننام  صاخ  يدراوم  رد  ار  نارفاک  نتشک  مکح  مالـسا  رگا  هک  تسا  نشور  ساسا ، نیا  رب 
هدرکن لام  ياپ  ار  اهنآ  هملک ) تسرد  يانعم  هب   ) یناسنا قوقح  تقیقح ، رد  دنک ، یم  رداص  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و 

هدع نتشک  هب  هکم  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   (1) .دنا هتشگ  جراخ  تیناسنا  زا   شیوخ ، رفک  اب  نانآ  نوچ  تسا ؛
(2) .دندوب هتفرگ  رارق  یمومع  وفع  دروم  ناکرشم  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  داد و  نامرف  ناشدادترا  لیلد  هب  يا 

رایعم نیا  اب  هک  یناسک  اـب  یتسود  يوریپ و  زا  زیهرپ  رب  دـنوادخ  یهلا ، یتسود  برق و  راـیعم  اـب  ناـسنا  تیناـسنا  شجنـس  لـیلد  هب 
هب  (3) .دراد یم  رذحرب  تدش  هب  نانآ  هب  هجوت  لیم و  زا  ار  شربمایپ  میرک ، نآرق  دراد و  يرایسب  دیکأت  دنتسین ، گنهامه  ینامسآ 
زین ناشیا  تبحم  اهنآ و  زا  يرادرب  نامرف  تبحم ، رد  صالخا  یبوبر و  ماقم  اب  ناربمایپ  اهنآ ، سأر  رد  یهلا و  ياـیلوا  دـنویپ  لـیلد 

(4) .دیآ یم  رامش  هب  راگدرورپ  اب  تفلاخم  نانآ ، اب  تفلاخم  تسا و  بجاو  مدرم  رب  یلاعت  دنوادخ  تبحم  نوچمه 

ص:18

رب .دراد  ضراعت  تسا ، یندشان  بلـس  یناسنا و  یقح  هک  وا  تایح  قح  اب  یـسک  گرم  مکح  رودص  هک  تسا  ههبـش  نیا  [ . 1 - ] 1
ایند و تداعـس  دـنلامک و  یکاپ و  سیدـنت  ناشیا  هکنیا  هب  هجوت  یهلا و  نایاوشیپ  ماقم  نأش و  هب  هجوت  اب  يدـیحوت ، شرگن  ساسا 
هب يداع  دارفا  هب  ناضرتعم  هبتر  مه  دیابن  نانآ  میرح  هب  نارگزواجت  ببس  نیدب  .تسا  نانآ  ياه  هزومآ  ورگ  رد  رـشب  همه  ترخآ 

.تسا دروم  یب  هدش  دای  ههبش  سپ  دنیآ ، باسح 
.564 صص 562 _  مالسا ، ربمایپ  خیرات  یتیآ ، میهاربادمحم  [ . 2 - ] 2

 . ...و 1 ؛ بازحا : 52 ؛ ناقرف : 28 ؛ فهک : کن : [ . 3 - ] 3
ناوضر تعیب  نایرج  رد  ریخا  هیآ  هک   ) 10 حتف : 20 و 46 ؛ لافنا : 92 ؛ هدئام : 81 و 59 ؛ ءاسن : 31 و 32 ؛ نارمع : لآ  کن : [ . 4 - ] 4

هنیدـم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  هب  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  زا  شیب  لاس ، نآ  رد  .دـش  لزاـن  يرجه  مشـش  لاـس  رد 
زا ات  دنداتـسرف  ربمایپ  دزن  تبون  دنچ  رد  ار  یناگدنیامن  شیرق ، .دندرب  دوخ  اب  زین  ار  ینابرق  نارتش  دندش و  ادخ  هناخ  ترایز  یهار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنروآ  ياج  هب  جح  دنهاوخ  یم  اهنت  ناناملسم  هک  دندینـش  یخـساپ  راب  ره  دنوش و  هاگآ  ناشیا  دوصقم 
ناـیم رد  تشاد و  هـگن  دوـخ  دزن  ار  وا  شیرق  .دوـب  ناـفع  نـب  ناـمثع  اـهنآ  زا  یکی  هـک  داتـسرف  شیرق  دزن  ار  یناریفـس  زین  هـلآ  و 

درک و مالعا  گنج  رب  ینبم  ار  دوخ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اجنیا  رد  .تسا  هدش  هتشک  يو  هک  دش  عیاش  ناناملسم 
رد .دیـشک  یتشآ  هب  راک  دشن و  عقاو  یگنج  تعیب ، نیا  زا  سپ  هتبلا  .دـننک  تیامح  وا  زا  ات  تفرگ  تعیب  ناناملـسم  زا  یتخرد  ریز 

.دعب هب  ص 458  مالـسا ، ربمایپ  خیرات  کن : .دراد ) یم  مالعا  ناگدـننک  تعیب  زا  ار  دوخ  تیاضر  دـنوادخ  زین  هروس  نیمه  هیآ 18 
درک و تیبرت  شدوخ  تبحم  رب  ار  شربمایپ  لـجوزع  دـنوادخ  : » تسا هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  رد  نینچمه 

مکاهن ام  هوذـخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  : » دومرف درک و  راذـگاو  وا  هب  ار  روما  نآ  زا  سپ  و  ( 4: ملق « ) .میظع قلخ  یلعل  کنإ  : » دومرف
دناسر یم  هک   ) ص3 ج17 ، راونالا ، راحب  کن : (... .« 80 ءاسن : « ) .هللا عاطا  دـقف  لوسرلا  عطی  نم  : » دومرف و  ( 7 رشح : « ) .اوهتناف هنع 

(. رگید زیچ  هن  تسا  دنوادخ  هب  ناشیا  تبحم  ربمایپ ، تیالو  رد  كالم 

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  www.Ghaemiyeh.comیتسود و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_18_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_18_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_18_4
http://www.ghaemiyeh.com


نانمـشد زا  يرازیب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هدش ، دـیکأت  رایـسب  نآ  رب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هریـس  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
ناـشیا نانمـشد  زا  یبلق  يرازیب  تیب و  لـها  تبحم  موزل  یبـلق و  هطبار  مه  تسا ، هتفرگ  رارق  شرافـس  دروم  زین  هچنآ  .تسا  ناـنآ 

.مینک یم  هدنسب  اه  شرافس  نیا  زا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  .ناشنافلاخم  زا  ندرکن  يوریپ  ناگرزب و  نآ  زا  یلمع  يوریپ  مه  تسا و 

نیلقث ثیدح  کی _ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

ِیتَْرتِع ِهّللا َو  َباتِک  ًادبَأ : يِدَْعب  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِْنیَْلقَّثلا  ْمُکِیف  ٌكِراَت  ّینِإ 

ص:19
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(1) .امِهِیف ِینوُفلَْخت  َفیَک  اورُْظناَف  َضْوَْحلا ؛ َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنِا  ِیْتَیب َو  َلْهَأ 

: دش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  نم  زا  سپ  دـینزب ، گنچ  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  یقاب  امـش  نایم  ار  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  انامه 
سپ .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  هکنیا  ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  .منادـناخ  ترتع و  ادـخ و  باتک 

.تشاد دیهاوخ  يراتفر  هچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  دیشاب  بقارم 

ریدغ ثیدح  ود _ 

هیلع یلع  تیالو  هک  دش  رومأم  هدئام  هروس  هیآ 67  لوزن  اب  عادولا ) هجح   ) دوخ جح  نیرخآ  زا  تشگزاب  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
هک نانآ  تشگزاب  ناناملسم و  رگید  ندیسر  زا  سپ  داتسیا و  مخ » ریدغ   » هب روهشم  یناکم  رد  ناشیا  .دنک  غالبا  مدرم  هب  ار  مالسلا 
ایآ : » دیسرپ دنلب  يادص  اب  سپـس  .درک  هاگآ  شیوخ  گرم  نامز  ندوب  کیدزن  زا  ار  مدرم  دناوخ و  يا  هبطخ  دندوب ، هتفر  رت  شیپ 
هک یلاح  رد  گنرد و  نودب  سپس  .يرآ » : » دنتفگ خساپ  مدرم  متسین »؟ رتراوازس  ناتدوخ  زا  امش ، هب  تبسن  يریگ  میمـصت  رد  نم 

: دومرف دوب ، هدرب  الاب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسد 

.َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  ُهاَداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاَو  َّمُهّللَا  .ُهالوَم  ٌِّیلَع  اذَهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَمَف 

نمـشد ار  وا  هک  ره  رادب و  تسود  دراد ، یم  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ! .تسوا  يالوم  زین  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  سپ 
، دنک یم  يرای  ار  وا  هک  نآ  رادب و  نمشد  دراد ، یم 

ص:20

ج نامه ، کن.تسا : هدش  رداص  اهراب  رگیدکی  هب  کیدزن  رایسب  ياه  ترابع  اب  تیاور  نیا  ص 285 . ج 2 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
 . ...و  22 ، 10 ، 5
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(1) .زاس شراوخ  دنک ، یم  اهر  ار  وا  هک  ره  نک و  يرای 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یتیالو  نامه  هدش ، تابثا  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هک  یتیالو  زا  دوصقم  نایعیش ، هدیقع  هب 
هرادا و تیحالـص  ناـنآ و  هب  طوبرم  روما  هب  تبـسن  مدرم  رب  تیولوا  ینعی  تفرگ ؛ رارقا  نآ  رب  مدرم  زا  دومرف و  تاـبثا  دوـخ  يارب 

یتسود يانعم  هب  تیالو  هدـش و  بجاو  ام  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  یبلق  تبحم  اهنت  دـندقتعم  ّتنـس  لها  لباقم ، رد  .هعماج  روما  ّیلوت 
، دننک هماقا  نآ  رب  يرامش  یب  دهاوش  دنتسین و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  یعرـش  بوجو  رکنم  نایعیـش  .يوریپ  هن  تسا ، یبلق 
رب هک  دراد  هراـشا  یمهم  رایـسب  بلطم  هب  تیاور  ياـنعم  .تسا  یبـلق  تبحم  زا  رتارف  يزیچ  دراد ، یم  ناـیب  تیاور  نیا  هـچنآ  یلو 

نید لامکا  بجوم  رما  نیا   (2) .درب یم  نیب  زا  ار  ادخ  لوسر  هتـشذگ  ياه  تمحز  همه  نآ  زا  فلخت  هدئام ، هروس  هیآ 67  ساسا 
( مالسلا هیلع  یلع  ادخ و  لوسر  تیالو  نیب  هنراقم   ) یلخاد دهاوش  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه   (3) .تسا هدش  هدرمش  تمعن  مامتا  و 

(4) .تسا نآ  رب  لیلد  زین 

ص:21

یـشورف باتک  نارهت ، يدوبهب ، رقابدمحم  حیحـصت : یناسارخ ، يدـعاس  رقاب  دـمحم  خیـش  همجرت : داشرالا ، دـیفم ، خیـش  [ . 1 - ] 1
.دعب هب  ص 159  ، 1364 هیمالسا ،

هیلع یلع  تیـالو  نآ  لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  لزاـن  مخ  ریدـغ  هعقاو  زا  شیپ  هدـش  داـی  هیآ  [ . 2 - ] 2
.هیآ هب  طوبرم  ریسافت  کن : .دومرف  مالعا  ارمالسلا 

.دش لزان  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  مالعا  زا  سپ  هیآ  نیا  . 3 هدئام : [ . 3 - ] 3
هک یتـبحم  .تسا  ناـنمؤم  رگید  تبحم  زا  رتارف  رایـسب  یتـبحم  اـعطق  دـنک ، تلـالد  تبحم  بوـجو  رب  تـیاور  رگا  یتـح  [ . 4 - ] 4

وریپ زین  لمع  رد  دـیاب  سپ  .تسا  هدرمـش  نید  مامتا  بجوم  ار  نآ  هدرک و  بجاو  نابایب  دـیدش  يامرگ  رد  ار  نآ  مـالعا  دـنوادخ 
.تشاد مدقم  نارگید  رب  ار  وا  رما  دوب و  یبوبحم  نینچ 
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مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  تبحم  هس _ 

لقن مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  ار  تیاور  نیا  ، _ باعیتسالا  _ باتک رد  ربلا ، دـبع  نبا  ّتنـس ، لها  ملاع  زا  لقن  هب   _ یـسلجم همالع  _

(1) «. دراد یمن  نمشد  قفانم  زج  دراد و  یمن  تسود  نمؤم  زج  ار  وت  ٌِقفانُم ؛ ّالإ  َکُضغُبیال  ٌنِمُؤم و  ّالإ  َکُّبُِحیال  : » دنک یم 

ایشا يراذگ  شزرا  ب )

رد یلو  دـنرادروخرب ، ینیوکت  شزرا  زا  دـنا ، هدرب  یتـسه  زا  هک  يا  هرهب  ردـق  هب  زین  تاداـمج  یتـح  ادـخ  تاـقولخم  همه  هچ  رگ 
تاذ ضعب ، بح و  يارب  ناشرایعم  اهنت  هک  ادـخ  ناتـسود  رظن  زا  .دـیازفا  یم  اـهنآ  شزرا  رب  هک  دراد  دوجو  ییاـه  یگژیو  یخرب ،

.دندنمشزرا دنوادخ  هب  ناشباستنا  ردق  هب  زین  ناکم  نامز و  تابن و  دامج و  تسا ، یلاعت  يراب 

بنج و ثکم  تمرح  سیجنت ، تمرح  نوـچمه  یـصاخ  ماـکحا  راـثآ و  دجـسم  .تسین  یکی  هدـکتب  اـب  دجـسم  مکح ، نـیا  رب  اـنب 
رد دوش و  انب  دجسم  مان  هب  هک  یناکم  یتح   (2) .دوش یم  بیرخت  هدکتب  یلو  دراد ، نآ  رد  ضئاح 

ص:22

قفانم و ّالإ  کضغبیال  : » تسا هدرک  لقن  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  زا  تیاور 67 . صص 644 و 645 ، ج 29 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
اب تسا و  دایز  رایـسب  دروم  نیا  رد  تایاور  .دنرادن  يدیدرت  نآ  رد  ناثدـحم  هک  تسا  يا  هحیحـص  رابخا  زا  نمؤم ،» ّالإ  کّبحی  ال 

ببـس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  هک  تسا  ینتفگ   ) .تسا یـسر  تسد  لـباق  طوبرم ، ياـه  باـتک  هب  يا  هعجارم  كدـنا 
یخرب دروم  رد  تسا و  هدرک  یفرعم  تما  هب  مان  اب  ار  هعیـش  ناماما  همه  دـهد ، یم  یهاوگ  نآ  رب  تاـیاور  دـندقتعم و  هیماـما  هچنآ 
عماجم هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  .تسا  رتشیب  رایـسب  دـیکأت  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچمه 

(. دننک هعجارم  ییاور 
یلهشا دیز  نبدیعس  هیرس  دوش : بیرخت  اه  هدکتب  اه و  تب  ات  داتسرف  هکم  فارطا  هب  ییاه  هّیرـس  هکم ، حتف  زا  سپ  ربمایپ  [ . 2 - ] 2

يارب فئاط  يوس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هیرـس  فئاط ؛ تب  نیفکلا ، يذ  بیرخت  يارب  ورمع  نب  لیفط  هیرـس  تانم ؛ تب  بیرخت  يارب 
رد .دـعب  هب  ص 573  مالـسا ، ربماـیپ  خـیرات  سُلف .  هناـخ  تب  بیرخت  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هیرـس  دـنیب ؛ یم  هک  یتب  ره  نتـسکش 

: کن .تسا ؛» سدقملا  تیب  هنیدم و  هکم ، تسا ، هدیزگرب  ادخ  هک  ییاه  ناکم  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  یتیاور 
ص 373. ج93 ، راونالاراحب ،
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هک یّبکرم   (1) .تسا هدـش  هداد  نآ  ندرک  ناریو  روتـسد  تسا و  شزرا  یب  دـشاب ، ناـنمؤم  نیب  هقرفت  داـجیا  يارب  یهاـگیاپ  عقاو ،
بیلـص و تب و  یلو  دز ، تسد  نادب  وضو  یب  ناوت  یمن  تسا و  مرتحم  ادخ ، هب  شباستنا  لیلد  هب  هدـش ، هتـشون  نآ  اب  نآرق  تایآ 

.دنـشاب هتـشاد  یناوارف  شزرا  يدام  رظن  زا  دـنور و  رامـش  هب  يرنه  يرثا  هچ  رگا  دنتـسه ، یناریو  هتـسیاش  شزرا و  یب  راـمق ، رازبا 
؛ دنور یم  رامش  هب   (2)« هّللا مایا   » زا دنتـسه و  یمارگ  زین  نآ  دننام  ردق و  ياه  بش  اهزور و  هعمج ، ثعبم ، ریدـغ ، نوچ  ییاهزور 

.دزو یم  یهلا  تمحر  صاخ  میسن  ییاهزور  نینچ  رد  نوچ 

ص:23

زا دننک و  داجیا  هقرفت  مدرم  نایم  ات  دنتخاس  يدجـسم  هنیدـم  ناقفانم  زا  رفن  هدزاود  كوبت ، هب  ناناملـسم  تکرح  زا  شیپ  [ . 1 - ] 1
راذگاو گنج  نایاپ  زا  سپ  هب  ار  راک  نیا  ربمایپ  .دـنک  حاتتفا  ار  اجنآ  يزامن  هماقا  اب  ات  دنتـساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.درک دجسم  نآ  ندنازوس  یبارخ و  رومأم  ار  رفن  دنچ  دش و  هاگآ  نانآ  موش  هشقن  زا  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  تشگزاب ، زا  سپ  .درک 
.637_635 صص نامه ، کن : .دش  لزان  هعقاو  نیا  دروم  رد  هبوت  هروس   110 تایآ 107 _ 

ياهزور دـننام  تسا ، هدرک  یلجت  ادـخ  تردـق  تنطلـس و  تایآ  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نامز  اهزور و  همه  هّللا » مایا  [ . » 2 - ] 2
، ییاـبطابط نیـسح  دمحمدیـس  کـن : .یهلا  تمحر  یلجت  ياـهزور  تماـیق و  زور  گرم ، زور  نیـشیپ ، ياـه  تما  رب  باذـع  لوزن 
ج ، 1374 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحمدیس  همجرت : نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا 

صص 22 و 23. ، 12
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رد ار  ناـتراگدرورپ  اـنامه  اـهل ؛ اوُـضَّرَعَتَف  َـالَأ  ٍتاَـحَفَن ؛ ْمُکِرْهَد  ِماـّیَأ  ِیف  ْمُّکبَِرل  َّنإ  : » دوـمرف یمهلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(1) «. دیهد رارق  اهنآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیشاب و  بقارم  .تسا  ییاه  میسن  ناترمع ، ياهزور 

میهافم يراذگ  شزرا  ج )

دوخ يدوخ  هب  نآ  دـننام  ملع و  تیرثکا ، تساوخ  رـشب ، قوقح  يدازآ ، يداصتقا ، تیلاعف  راـک و  نوچ  یمیهاـفم  اـم  راـگزور  رد 
يانبم ساسا  رب  .تسا  هدش  تعیرش  ماکحا  نید و  يارب  یناوارف  ياه  ههبش  اه و  لاکـشا  داجیا  ببـس  عوضوم  نیمه  دندنمـشزرا و 
دییأت ادخ و  هب  باستنا  نودب  میهافم  نیا  هک  تفایرد  ناوت  یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ّتنس  ياه و  هزومآ  هب  هجوت  اب  نیـشیپ و 

رد هکلب  دوبن ، مدرم  تیرثکا  زا  يوریپ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هریس  .تسب  لد  اهنآ  هب  دیابن  زگره  دنرادن و  یـشزرا  وا 
: میناوخ یم  نآرق  رد  .تشاد  شزرا  دنوادخ  تساوخ  اهنت  ناشیا  رظن 

(2) .َنوُصُرْخَی ّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َّنَّظلا َو  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  َكوُّلُِضی  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو 

هارمگ ادخ  هار  زا  ار  وت  ینک ، يوریپ  دنتسه ، نیمز  رس ] نیا   ] رد هک  یناسک  رتشیب  زا  رگا  و 

ص:24

یلع صنلا  یف  رثالا  بضتقم  باتک  زا  لـقن  هب  ص 273 ، ج 86 ، راونالاراحب ، رد  یـسلجم  ص 221 ؛ ج 68 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
ناضمر هام  اه ، هام  زا  هعمج و  اهزور ، زا  دنوادخ  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رـشع ، ینثالا  همئألا 
یفرعم نابرق  دیع  هفرع و  هیورت ، هعمج ، زور  ار  هدیزگرب  مایا  زین  يرگید  ثیدح  رد  و  .تسا » هدـیزگرب  ار  ردـق  بش  اه ، بش  زا  و 

ص 267. نامه ، کن : .دیامرف  یم 
(. دناد یم  تما  تمحز  ببس  يرایسب  دراوم  رد  ار  تما  زا  ربمایپ  تعاطا  هک   ) 7 تارجح : 116 ؛ ماعنا : [ . 2 - ] 2
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.دنزادرپ یمن  نیمخت  سدح و  هب  زج  دننک و  یمن  يوریپ  دوخ ]  ] نامگ زا  زج  نانآ  .دننک  یم 

رد مارح و  هک  ابر  دـننام  دوش ، یم  هدرمـش  دودرم  ینیدریغ ، يداصتقا  ياه  شالت  راک و  تسین و  لصا  ربمایپ  ّتنـس  رد  زین  داـصتقا 
(1) .تسا هدش  یفرعم  لوسر  ادخ و  اب  گنج  مکح 

ص:25

نتسکش يارب  ییاه  هیرس  هکم ، حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  : » دسیون یم  یتیآ  . 279  _ 275 هرقب : کن : [ . 1 - ] 1
رگا دراد ، یتب  شیوخ  هناخ  رد  سکره  درک : یم  دایرف  يو  يدانم  .داتـسرف  هکم  فارطا  هب  دـصاقم  رگید  لیابق و  توعد  اه و  تب 

رد ص 573 . مالـسا ، ربمایپ  خـیرات  .تسا » مارح  نآ  ياهب  دـنازوسب و  ای  دنکـشب  ار  نآ  دـیاب  تسا ، هدروآ  ناـمیا  لوسر  ادـخ و  هب 
چ تیبلا ، لآ  هسـسؤم  مق  هعیـشلا ، لئاسو  هلمج : زا  یهقف ، ییاور و  عبانم  کن : نآ  بولطم  تیاهن  يداصتقا و  تیلاعف  تیمها  دروم 

تزع ببس  ار  تراجت  هک  تراجت ) بابحتسا   ) باب 1 هلمج  زا  تراجت : تامدقم  باوبا  هراجتلا ،) باتک   ) ج 17 ق ، 1412 ه . _ ، 1
زا یتیاور  رد  مراهچ  باب  رد  .دناد  یم  لقع  تصقنم  ببـس  ار  تراجت  كرت  هک  باب 2  دناد و  یم  دـنوادخ  تبحم  بلج  ناسنا و 

لالح لام  بلط  ببـس  هب  سک  ره  هل ؛ اروفغم  تاب  لالحلا  بلط  نِم  ًّالاک  تاـب  نم  : » تسا هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یلع ایندـلاب  هناعتـسالا  بابحتـسا   » ناونع اب  شـش  باب  رد  و  .تسا » هدـنارذگ  ار  بش  هدـیزرمآ  دروآ ، زور  هب  یگتـسخ  اـب  ار  بش 

ياوقت يارب  یبوخ  کمک  هچ  يزاین  یب  تورث و  ینغلا ؛ هّللا  يوقت  یلع  نوعلا  معن  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  ترـضح  نآ  زا  هرخآلا »
يا هلیـسو  هکلب  تسین ، تاذـلاب  دوصقمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگن  رد  يداصتقا  تیلاعف  تورث و  نیارباـنب ، .تسا » یهلا 

نیمأت يدکت ، زا  يریگولج  هب   ) راگدرورپ ياضر  بلج  و  تسا ) یهلا  یتفص  تقیقح  رد  هک   ) تزع ظفح  مدرم ، زا  يزاین  یب  يارب 
تـسا هدش  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  .تسا  بولطم  لیلد  نیمه  هب  اهنت  هدوب و  ...و ) فقو  تاقدص ، بجاو ، هقفن  يادا  شاعم و 

نآ رد  هک  یتعاس  دشاب : هتـشاد  زور ) هنابـش  رد   ) تعاس هس  دیاب  ناکما  تروص  رد  لقاع  ناسنا  :» دومرف يرافغ  رذوبا  هب  باطخ  هک 
اب لجوزع  يادخ  هچ  نآ  دروم  رد  نآ  رد  هک  یتعاس  دزادرپب و  سفن  هبساحم  هب  نآ  رد  هک  یتعاس  دنک و  تاجانم  شراگدرورپ  اب 
هب تبـسن  وا  هب  کمک  ببـس  تعاس  نیا  اریز  دزادرپب ؛ لـالح  روما  زا  يریگ  هرهب  هب  نآ  رد  هک  یتعاـس  دـشیدنیب و  تسا ، هدرک  وا 

، ریبعت رد  هک  رگید  دراوم  صص 64 و 65 و  ج 67 ، صص 88 و 131  ؛ ج 1 ، ص 71 ؛ ج 12 ، راونالاراحب ، ...تسا ».  رگید  تاعاس 
.تسا فالتخا 
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مان هب  يدرم  یتسد  یهت  یلاح و  ناشیرپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  یتیاور  رد 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  مهرد  ود  اب  وا  .دنک  تراجت  ات  داد  مهرد  ود  وا  هب  ربمایپ  .دوب  رطاخ  هدرزآ  هفص ، باحصا  زا  دعس ،_ _

چیه نآ  زا  شیپ  ات  هک  دعس  .دش  تراجت  مرگرس  یناکم  رد  دجـسم  رد  رانک  رد  دروآ و  تسد  هب  یناوارف  دوس  درک و  تراجت  هلآ 
رـضاح تعامج  هب  رگید  دوب ، ترـضح  نآ  نامزالم  زا  داد و  یمن  تسد  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهزامن  زا  يزامن 

یمن : » داد یم  خـساپ  وا  تسا »! هتـشاد  زاب  زامن  زا  ار  وت  اـیند  دعـس ، يا  : » دومرف یم  وا  هب  ربماـیپ  .دوب  تراـجت  مرگرـس  دـش و  یمن 
ار شلوپ  مهاوخ  یم  مدـیرخ و  يزیچ  یـسک  زا  مریگب و  ار  شیاهب  مهاوخ  یم  متخورف و  يزیچ  یـسک  هب  .دوش  فلت  ملام  مراذـگ 

«. مزادرپب

.دناد یم  دعـس  لاح  زا  ار  وت  هودنا  ادخ  دمحم ! يا  : » تفگ دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  لیئربج  يدـنچ  زا  سپ 
تـسد زا  شترخآ  ربارب  رد  دعـس  يایند  هک  دوب  رتهب  شلوا  تلاح  : » دومرف ربمایپ  تلاح »؟ نیا  اـی  دوب  رتهب  وا  تسخن  تیعـضو  اـیآ 

وا هب  هک  ار  یمهرد  ود  وگب  دعـس  هب  .تسا  ترخآ  زا  هدـننک  فرحنم  هنتف و  لاوما ، اـیند و  تبحم  : » درک ضرع  لـیئربج  .دوب » هتفر 
«. تشگ دهاوخ  زاب  یلبق  لاح  هب  تروص ، نیا  رد  .دهد  سپ  يدوب ، هداد 

»؟ ینادرگرب نم  هب  مدوب ، هداد  وت  هب  هک  ار  یمهرد  ود  یهاوخ  یمن  اـیآ  : » دومرف دعـس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور 
یمن مهرد  ود  زج  وت  زا  نم  :» دومرف ربمایپ  .مزادرپ » یم  زین  رگید  مهرد  تسیود  نآ ، رب  نوزفا  .هّللا  لوسر  ای  هلب ، : » داد خـساپ  دـعس 

زا شراک  نآ ، زا  سپ  .دنادرگرب  ار  مهرد  ود  زین  دعس  .مهاوخ »

ص:26
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(1) .داتفا قنور 

.دـنک یم  نایب  ار  يونعم  یلاعت  زا  ناسنا  هدـنرادزاب  تراجت  زا  ینادرگ  يور  داصتقا و  هب  مالـسا  يدـیحوت  هاگن  یبوخ  هب  هعقاو  نیا 
.میرب یم  یپ  هلئسم  نیا  هب  رتشیب  مینک ، هجوت  زین  فارسا  تمرح  تعانق و  هرابرد  مالسا  یپایپ  ياه  شرافس  هب  رگا 

؛ تفر یم  لاؤس  ریز  ناربمایپ  توعد  ساسا  دوب ، كـالم  هعماـج ، تیرثکا  رظن  تساوخ و  اـب  تقفاوم  رگا  تفگ  دـیاب  یلک  روط  هب 
، یتسرپ تب  هنومن ، يارب  .دندوب  ریگرد  مدرم  رثکا  اب  یهلا  ناربمایپ  دراوم ، رتشیب  ای  همه  رد  اریز 

ص:27

هراشا بطاح  نب  هبلعث  ماـن  هب  يدرم  ناتـساد  هب  زین  هبوت  هروس  هیآ 75  هلابند  رد  . 124 صص 122 _  ج 22 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
: داد یم  خساپ  ربمایپ  یلو  دوش ، دایز  وا  لام  دـنک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ات  درک  یم  يراشفاپ  رایـسب  هک  تسا  هدـش 

یلص ادخ  لوسر  ایآ  .یـشاب  هتـشادن  ار  نآ  بات  هک  تسا  یناوارف  لام  زا  رتهب  ییآرب ، شرکـش  هدهع  زا  هک  یکدنا  لام  هبلعث ! يا  »
ار نیا  یلو  دنوش [ ! یم  دنوش ، هرقن  الط و  میارب  اه  هوک  مهاوخب  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  تسین ؟ وگلا  هوسا و  وت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا 

یگدیسر يارب  ار  نانآ  دش  روبجم  دش و  یناوارف  نادنفسوگ  بحاص  وا  ترضح ، ياعد  هبلعث و  رارصا  اب  ماجنارـس  مهاوخ » ]  یمن 
هک تفای  ینوزف  وا  لد  رد  ردق  نآ  لام  تبحم  دنام و  بیـصن  یب  هعمج  تعامج و  ياهزامن  زا  بیترت ، نیدب  .دربب  هنیدـم  نوریب  هب 

رفاک نم  و  تسا [  هیزج  لثم  مه  تاکز  : » تفگ يو  هبلعث ، دزن  تاکز  يروآ  عمج  يارب  رومأـم  ندـمآ  تاـکز و  هیآ  لوزن  زا  سپ 
هروس هیآ 75  و  هبلعث »! رب  ياو  هبلعث ! رب  ياو  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوـب  اـجنیا  رد  مهد ». ]  هیزج  هک  متـسین 

بتکلاراد نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  رـصان  ص 476 ؛ ج 9 ، نازیملا ، کن : .دـش  لزاـن  وا  شهوکن  رد  هبوت 
تلاسر زا  هداـتفا و  ماد  نیا  رد  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  هک  تسا  نآ  بلاـج  ص48 . ج 8 ، ، 1382 چ 26 ، هیمالسالا ،

، ینویزیولت تاغیلبت  يال  هبال  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  میدهاش  هنافـسأتم  .تسا  هدنام  رود  تسا ، تعانق  رب  دـیکأت  هک  شیوخ  یلـصا 
هچ ره  ییافوکـش  هجیتن ، رد  اه و  هناخراک  رتشیب  هچ  ره  تیلاعف  فرـصم و  دـشر  رب  نآ  راثآ  اهالاک و  غیلبت  هیجوت  رد  ییاـه  هلمج 

.هعماج زور  ياه  تیعقاو  ات  تسا  ناراد  هیامرس  یبلق  ياه  هقالع  هدننک  نایب  رتشیب  هک  دوش  یم  هدید  داصتقا  رتشیب 
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تدش هب  اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مدرم  رتشیب  جـیار  تداع  طاول ، انز و  يراوخ ، بارش 
.درک یم  هزرابم 

یناـسفن ياـهاوه  رب  ینتبم  هکلب  ادـخ ، تساوخ  رب  ینتبم  هن  دوش ، یم  هتخانـش  رـشب » قوقح   » ماـن هب  هچنآ  اـم  راـگزور  رد  نینچمه 
(1) .تسین نآ  زا  رت  نیغورد  يزیچ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریبعت  هب  هک  يدوبعم  ینعی  تسا ؛

یلالقتسا تروص  هب  زگره  دشاب و  ییادخ  دیاب  نآ  تهج  یلو  تسا ، بولطم  يرما  مالسا ، ربمایپ  ّتنس  رد  شناد  هکنآ  رگید  هتکن 
: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوشن  هتسیرگن  نادب 

(2) .ِراَّنلا َنِم  ُهدعقم  ْأّوَبَُتْیلَف  ِهّللا  َریَغ  ِِهب  َدارَأ  ِهّللا َو  ِریَِغل  ًاْملِع  مَّلَعَت  ْنَم 

ص:28

( .یطویس روثنملا  ردلا  زا : لقن  هب  ناقرف ، هروس  هیآ 43  لیذ   ) ص 327 ج 15 ، نازیملا ، [ . 1 - ] 1
رخف تاهابم ، يارب  ملع  بلط  شهوکن  رد  ار  یتایاور  هک  دـعب  هب  ص 57  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 38 ؛ ج 2 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2
راعـش دوش  یم  مولعم  وا  ياضر  ادـخ و  رد  ملعت  تیاغ  راصحنا  اب  .تسا  هدروآ  نارگید  هجوت  بلج  ناهیفـس و  اـب  لادـج  یـشورف ،
شناد هعسوت  ملع و  يارب  اهنت  ار  ملع  هک  نآ  اریز  درادن ؛ یهاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  رد  زین  ملع » يارب  ملع  »

رد هک  زین  لقع  .دوش  فرصم  یهار  هچ  رد  وا  رکفت  لوصحم  هک  دنک  یمن  توافت  شیارب  درادن ، یهلا  فده  دزومآ و  یم  يرـشب 
قطنم رد  .تسا  دنوادخ  زا  يوریپ  هب  شرابتعا  شزرا و  مامت  هک  تسا  يرهوگ  دوش ، یم  هتخانش  تسادق  تمظع و  هب  رضاح  رصع 

نا : » تسا وا  نامرف  عبات  یتکرح  ره  رد  هک  تسا  دنوادخ  تاقولخم  زا  گرزب  يا  هدـیرفآ  لقع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
عوطأ کنم و ال  مظعأ  ًاقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزعو و  یلاعت : هّللا  لاقف  ربدأف  ربدأ  هل  لاـق  لـبقأف و  لـبقأ    هل  لاـقف  لـقعلا  قلخ  هللا 

.درک و ور  وا  و  نک ! ور  تفگ : وا  هب  دیرفآ و  ار  لقع  دنوادخ  انامه  باقعلا ؛ کیلع  باوثلا و  کل  دیُعا ؛ کب  ٌيدـبُا و  کب  .کنم 
وت و زا  رت  گرزب  یقولخم  دـنگوس ، ملـالج  تزع و  هب  دوـمرف : یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  سپ  .درک  تشپ  وا  و  نک ! تشپ  تفگ :

وت يانبم  رب  زین  باقِع  وت و  رطاخ  هب  شاداپ  منک ؛ یم  هداعا  وت  هطـساو  هب  منک و  یم  زاغآ  وت  هطـساو  هب  مدیرفاین ! وت  زا  رترادربنامرف 
رد یلو  دور ، یمن  تیصعم  راظتنا  لقع  زا  نیاربانب ، .لهجلاو  لقعلا  باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 117 ؛ ج 1 ، راونالاراحب ، .تسا »
هک ره  دـناوخ و  یم  ارف  ناهج  نیا  یلاشوپ  تزع  ایند و  دوس  هب  اهنت  ار  ناسنا  هک  رگباسح  يا  هوق  ینعی  لقع ؛ ییارگ ، يدام  بتکم 
اه شزرا  صیخشت  رد  ناسنا  هاگ  یلو  تسا ، یبولطم  رایـسب  رما  يرگباسح  هتبلا  .تسا  هدرک  راتفر  لقع  فالخ  دنز ، زابرـس  نآ  زا 
هک دوب  دهاوخ  یلقع  دنمشزرا  لقع  ناهج ، نیا  دوس  ندرک  دادملق  شزرا  سفن و  ياوه  ایند و  نداد  رارق  رایعم  اب  .دنک  یم  هابتـشا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  شالت  گنرین  هلیح و  اب  هک  هیواعم  ساسا ، نیارب  .دنک  نیمأت  ار  یناسفن  ياه  تذل  اه و  هتساوخ  ایند و  دوس 
نتشاذگ یقاب  رب  ینبم  ترضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  یخرب  داهنـشیپ  تسا و  لقاع  دسرب ، تموکح  هب  ات  دربب  نایم  زا  ار 

بلج یتسرپادخ و  رایعم  اب  یلو  دیآ ، یم  رامـش  هب  هنالقاع  يداهنـشیپ  زین  يولع  داینبون  تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  روظنم  هب  هیواعم 
.دوب دهاوخ  دنوادخ  تیصعم  اریز  مالسلا ؛  هیلع  یلع  هب  هدش  هداد  داهنشیپ  هن  تسا و  هنالقاع  هیواعم  لمع  هن  وا ، ياضر 
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.دنک هدامآ  خزود  رد  ار  شهاگیاج  دنک ، هدارا  ار  ادخریغ  نآ  زا  دریگ و  ارف  ادخریغ  يارب  ار  یشناد  سک  ره 

گنج حلص و  شزرا  د )

يدیحوت هاگن  اب  تسا ؟ تشز  دوخ  يدوخ  هب  گنج  لباقم ، رد  تسا و  هدیدنـسپ  کین و  یحلـص ، یتشآ و  ره  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
گنج هن  مالـسا ، .تسج  يرود  نآ  زا  تسناد و  دـب  ار  یگنج  ره  ناوـت  یم  هن  تسا و  بوـخ  یحلـص ، ره  هک  تفگ  ناوـت  یم  هـن 
اضما حلـص  نامیپ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دناد  یم  لح  هار  ار  شزاس  دراوم ، همه  رد  هن  دنک و  یم  شرافـس  ار  یبلط 

رکـشل اـه  هناـخ  تب  ندرک  ناریو  یتسرپادـخ و  زا  رـشب  هدـننک  فرحنم  لـماوع  ندودز  ادـخ و  نید  شرتسگ  يارب  مه  درک و  یم 
ناسنا راتشک  روظنم  هب  هن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تنس  مالسا و  رد  داهج  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ، .تشاد  یم  لیسگ 

.تسا یهلا  یناسنا و  ییالقع ، دصاقم  نیمأت  يارب  هکلب  هانگ ، یب  ياه 

ص:29
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هجنکش رازآ و  اب  هک  ناناملسم  .هکم  حتف  هوزغ  دننام  تسا ، يردام  نیمزرـس  هب  ندش  دراو  ای  زواجتم  ندنار  نوریب  يارب  هاگ  داهج 
.دنتشگزاب شیوخ  یلصا  هاگیاج  هب  هوزغ  نیا  زا  سپ  دندوب ، هدش  شیوخ  نطو  كرت  هب  راچان  شیرق 

ینب  _ يدوهی هلیبق  هس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داهج  دننام  دوب ، مالسا  نانمشد  ینکـش  نامیپ  لیلد  هب  داهج  يدراوم ، رد 
یتدم زا  سپ  دنتـسب و  حلـص  دادرارق  ترـضح  نآ  اب  هنیدـم ، هب  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  هظیرق _ ینب   _ و ریـضن _ ینب  _، _ عاقنیق

(1) .دنتسکش ار  دوخ  نامیپ  يا  هنوگ  هب  کیره 

ص:30

يدوهی درم  .درک  هضرع  شورف  يارب  ار  ییـالاک  ناـیدوهی ، رازاـب  رد  ینز  هک  دـنا  هتفگ  عاـقنیق  ینب  هوزغ  تلع  دروـم  رد  [ . 1 - ] 1
درم هب  یناملسم  درم  دیشک و  دایرف  نز  .دندیدنخ  نز  هب  نایدوهی  دز و  رانک  ار  وا  ششوپ  يا  هلیح  اب  دنیبب ، ار  نز  يور  هکنآ  يارب 

ماـجرف زا  ار  ناـیدوهی  هعقاو ، نیا  زا  سپ  ربماـیپ  .دنتـشک  ار  ناملـسم  درم  زین  ناـیدوهی  .تشک  ار  وا  درک و  هلمح  رگ  هلیح  يدوـهی 
هرـصاحم هب  مالـسا  هاپـس  هلیـسو  هب  ماجنارـس  دنتفگ و  ازـسانهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  نانآ  یلو  دـناسرت ، ناشلمع  تشز 

خیرات کن : .درک  نوریب  هنیدم  زا  ناشنامیپ  نتسکش  ربارب  رد  ار  نانآ  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دندش  میلـست  دندمآرد و 
دروم رد   439  - 435 صص ج 1 ، ات ، یب  یمالـسا ، غیلبتلاراد  تاراشتنا  مق ، تیدـبا ، غورف  یناحبـس ، رفعج  ص 296 ؛ مالسا ، ربمایپ 
ربمایپ یتقو  نایدوهی  .دش  هلیبق  نآ  یهار  باحصا  زا  رفن  هد  زا  رتمک  اب  کمک ، تساوخرد  يارب  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  زین  ریـضن  ینب 

.دزادنیب ربمایپ  رـسرب  ماب  يالاب  زا  ار  یگنـس  ات  دـش  بلطواد  یـصخش  دـنتفرگ و  ناشیا  لتق  هب  میمـصت  دـندید ، یکدـنا  هورگ  اب  ار 
هک ریـضن  ینب  .درک  گنج  مالعا  نانآ  هب  هنیدـم ، هب  دورو  زا  سپ  دـمآ و  نوریب  اـجنآ  زا  دـش و  ربخاـب  یهلا  یحو  هلیـسو  هب  ربماـیپ 
زین ناقفانم  .دندرواین  بات  ناشیاه  هعلق  هرـصاحم  ربارب  رد  یلو  دندرک ، یگداتـسیا  دـندوب ، هدرک  تفایرد  ار  ناقفانم  کمک  هدـعو 

ص ج 2 ، تیدبا ، غورف  دـعب ؛ هب  ص 364  مالـسا ، ربمایپ  خیرات  .ر ك :  ) .دندش هدنار  نوریب  هنیدـم  زا  ماجنارـس  دـندرکن و  یکمک 
یلخاد بوشآ  راچد  ار  هنیدـمو  هتـسب  يراکمه  نامیپ  شیرق  رافک  اب  یناهنپ  قدـنخ  گنج  نایرج  رد  هک  هظیرق  ینب  دـعب ) هب   506

صص 408-419؛ مالسا ، ربمایپ  خیرات  کن : .دش  رداص  ناشنادرم  لتق  روتـسد  دندش و  راتفرگ  يرتدیدش  تافاکم  هب  دندوب ، هدرک 
.دعب هب  ص 555  ج 2 ، تیدبا ، غورف 
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یم گنج  هب  راک  نافلاخم ، ینکـشراک  يریگولج و  لـیلد  هب  هنافـسأتم  هک  درک  یم  هناور  مالـسا  غیلبت  يارب  ار  يدارفا  ربماـیپ  هاـگ 
ناکین زا  رفن  تداهـش 40  هب  هک   _ هنوعمرئب  _ هیرـس دننام  دوب ، ناشیا  يوس  زا  گنج  زاغآ  نانآ و  تمواقم  لیلد  هب  نیا  دـیماجنا و 

(1) .دیماجنا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 

ریفس يدزا ،_ ریمع  نب  ثراح   _ ندش هتشک  یفالت  هب  هک   _ هتوم  _ هیرـس دننام  دوب ، لثم  هب  هلباقم  روظنم  هب  زین  اه  گنج  زا  یخرب 
(2) .داد يور  ورمع _ نب  لیبحرش   _ تسد هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هک فارـشا  نادـنمتردق و  زا  يرامـش  هراومه  اریز  داد ؛ ماجنا  اه  هناخ  تب  ندرک  بارخ  يارب  ار  ییاه  هیرـس  زین  يدراوم  رد  ربمایپ 
لهج رد  ار  دوخ  عفانم 

ص:31

تساوخهلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسا ، هب  ندش  توعد  زا  سپ  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  هک  ءاربوبا  مان  هب  یـصخش  [ . 1 - ] 1
نب رذـنم  هارمه  هب  ار  رفن  یلوـق 70  هب  رفن و  زین 40  ربمایپ  .دتـسرفب  نیمزرـس  نآ  هب  مالـسا ، هب  دـجن  مدرم  توعد  يارب  ار  یهورگ 

هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هماـن  هنوعم  رئب  ماـن  هب  یلحم  رد  هدـع  نیا  .درک  نیمزرـس  نآ  یهار  توـمیل  قـنعملا  ورمع و 
ناگداتـسرف اب  یلیابق  هارمه  هب  تشک و  ار  شا  هدنروآ  دناوخب ، ار  همان  هکنآ  نودب  وا  دنداد و  ناشن  لیفط  نب  رماع  مان  هب  یـصخش 

.362 صص 357 -  مالسا ، ربمایپ  خیرات  .دندش  دیهش  رفن  ود  زج  هب  همه  هجیتن ، رد  هک  دش  ریگرد  ربمایپ 
.دیـسر تداهـش  هب  هتوم  مان  هب  یناکم  رد  دوب و  يرـُصب  هاشداپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ناسر  همان  ثراح ، [ . 2 - ] 2

اب لـقَرِه ، یقرـش ، مور  هاـشداپ  هک  تفاـی  ربـخ  ندیـسر ، زا  شیپ  دـش و  اـجنآ  یهار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هاپـس  سپس 
ریگرد هتوم  رد  دش و  ور  هبور  مور  هاپس  اب  ءاقلب  ياهزرم  رد  مالسا  هاپس  نیاربانب ، .تسا  هدش  دحتم  ناناملسم  هیلع  یلیابق  يراکمه 

هب ناناملسم  زا  يدادعت  اب  ادتبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدروآ  زین  ردب  گنج  دروم  رد  دعب  هب  ص 531  نامه ، .دش 
ماجنارـس دندوب و  هدرک  هرداصم  هکم  رد  ار  ناناملـسم  لاوما  شیرق  نوچ  دندش ؛ ردـب  یهار  شیرق  يراجت  ناوراک  هرداصم  دـصق 

.دعب هب  ص 253  نامه ، .دیآ  یمن  رامش  هب  ناناملسم  يوس  زا  هبناج  کی  یماظن  مادقا  زین  مادقا  نیا  ور ، نیا  زا  .داد  خر  ردب  گنج 
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تافارخ هب  یـسک  هک  دنداد  یمن  هزاجا  دندش و  یم  هشیدنا  يدازآ  عنام  گرزب ، هفارخ  نیا  جیورت  اب  دندید ، یم  مدرم  يربخ  یب  و 
ره دنونشب و  ار  مالسا  ربمایپ  نانخس  ناگمه  ات  دوب  هشیدنا  عناوم  نتشادرب  اه ، هیرس  نیا  فده  ور ، نیا  زا  .دنک  تشپ  ناش  يدادجا 

.دوش ناملسم  هنادازآ  تساوخ ، سک 

اب زج  دـنک ، یم  دـیکأت  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  وا و  نید  ادـخ و  هب  تبـسن  یتسود  زا  هتـساخرب  تسا  یتـقیقح  داـهج ، لاـح ، ره  رد 
هنوگ نآ  دروآ ، دهاوخ  ناغمرا  هب  تمظع  راختفا و  یگرزب و  زین  هدنیآ  ياه  لسن  ياربو  تسین  ینتفریذپ  ماجنا  يرابدرب  تیعطاق و 
یقاـب تمظع  دـجم و  ناتنادـنزرف  يارب  اـت  دـیگنجب  ًادْـجَم ؛ ْمُکَءاـْنبَأ  اوـُثِرُوت  اوُزُْغا  : » دوـمرف هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک 

(1) «. دیراذگ

، مالـسلا مهیلع  یلع  نب  نیـسح  یبتجم و  نسح  ماما  شنت ، هراپ  ود  ماـقم  ناـیب  رد  هک  يا  هلمج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
دننک و مایق  هچ  دنماما ؛ اوشیپ و  ود  مالـسلا ، مهیلع  نیـسح  نسح و  ادَعَق ؛ ْوَأ  اَماَق  ِناماِما  ُْنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلَا  : » دومرف تسا ، هدـش  لقن 

(2) («. دننک حلص  و   ) دننیشنب هچ 

یمارگ لوسر  دوخ  .دوب  راگدرورپ  يدونـشخ  دروم  تحلـصم و  رب  ینتبم  یلمع  راوگرزب ، ود  نآ  زا  کی  ره  گنج  حلـص و  انامه 
هک هنوگ  نامه  تسناد ، یم  گنج  رد  يزوریپ  ورگ  رد  ار  یهلا  نید  تایح  تخادرپ و  یم  دربن  هب  مامت  تیعطاق  اـب  يدراوم  رد  زین 

: دومرف تشادرب و  اعد  هب  تسد   _ ردب  _ گنج رد 

ص:32

ص 8. ج 5 ،  یفاک ، [ . 1 - ] 1
ص 291. ج 43 ، راونالا ، راحب  [ . 2 - ] 2
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اب هـچرگا  دـیزگ ، یمرب  ار  یتـشآ  زین  يدراوـم  رد   (1) !« دـش یهاوخن  شتـسرپ  رگید  دـنوش ، هتـشک  هورگ  نیا  زورما  رگا  ایادـخ ! »
(2) .تفرگ رارق  باطخ _ نب  رمع   _ ضارتعا دروم  هک   _ هیبیدح حلص   _ دننام دش ، یم  ور  هبور  يرامش  ضارتعا 

اه ناسنا  یگدنز  شزرا   ه )

مسجت و هکلب  دوش ، هدهاشم  طباور  عطق  ای  دارفا  نیب  هقلع  داجیا  یجراخ و  طباور  رد  طقف  هک  دنتسین  ییاه  هژاو  ینمـشد  یتسود و 
ایآ لاـثم ، يارب  .دوش  یم  يدـعب  ياـه  يریگ  عضوم  لـمع و  ياـنبم  هک  دـید  ناوت  یم  ییاـه  يراذـگ  شزرا  رد  ار  نآ  ینیع  دومن 

؟ دریگ یم  شیوخ  دوجو  زا  جراخ  یعبنم  زا  ار  دوخ  شزرا  هکنآ  ای  دراد  یتاذ  یشزرا  نایمدآ  تایح 

قح يدوجوم  چیه  هک  دوب  دهاوخن  نیا  زج  لوا  ضرف  یعیبط  هجیتن 

ص:33

ص 261. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
راچان مدرکن و  کش  هیبیدح  زور  نامه  رد  زج  ما ، هدروآ  مالـسا  هک  يزور  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » تفگ باطخ  نب  رمع  [ . 2 - ] 2
نمشد رگم  میتسین و  قح  رب  ام  رگم  متفگ : .ارچ  تفگ : یتسین ؟ ادخ  ربمایپ  رگم  متفگ : متفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن 

منک یمن  تیـصعم  ار  وا  میادـخ و  ربمایپ  نم  تفگ : میهد ؟ يراوخ  هب  نت  دوخ  نید  رد  ارچ  متفگ : .ارچ  تفگ : تسین ؟ لطاب  رب  ام 
هک مدوب  هتفگ  اـیآ  یلو  ارچ ، تفگ : میور ؟ یم  هبعک  فاوط  هب  يدوز  هب  هک  يدوـب  هتفگن  رگم  متفگ : .دوـب  دـهاوخ  نم  رواـی  وا  و 
هک تسا  نآ  بلاج  .درک » یهاوخ  فاوط  تفر و  یهاوخ  هبعک  هب  تدوخ  وت  قیقحت  هب  تفگ : .هن  متفگ : مینک ؟ یم  فاوط  لاـسما 

لیوحت هب  ار  ناناملـسم  هک  همان  حلـص  ياهدنب  زا  یکی  رطاخ  هب  دش  رـضاح  تشاد و  رارـصا  نامیپ  دافم  تیاعر  رب  تدش  هب  ربمایپ 
، دوـب هدـش  هدـنهانپ  ناناملـسم  هب  هتخیرگ و  شیرق  سبح  زا  هک  ار  لدـنجوبا  درک ، یم  فـظوم  هنیدـم  هب  شیرق  ناـگتخیرگ  نداد 

صص 468 و 469. نامه ، .تسا  دهع  هب  يافو  هب  ناشیا  مامتها  ترضح و  یبلط  حلص  هاوگ  نیا  دنهد و  لیهس  شردپ ، لیوحت 
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بتکم خـساپ  .تشاد  دـهاوخن  یهیجوت  دراوم  یـضعب  رد  مادـعا  لتاق و  صاـصق  نوچ  یماـکحا  دناتـسب و  ار  يرگید  ناـج  درادـن 
، تسا دوخ  تایح  کلام  شدوخ  هک  ور  نآ  زا  هن  یلو  تسا ، مرتحم  ناـسنا  یگدـنز  هک  تسا  نآ  شـسرپ  نیا  هب  مالـسا  ینامـسآ 

نتفرگ هک  دوش  یم  نشور  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هدیـشخب  تایح  وا  هب  هدیرفآ و  ار  وا  تسا ، یتسه  کلام  هک  يدنوادخ  نوچ  هکلب 
یمرد لباقم ، رد   (1) .دیآ یمن  رامش  هب  متس  یعیبط ، ياهالبو  هلزلز  دننام  تسا ، زیگنارب  ههبش  رتشیب  هک  يدراوم  رد  اه  ناسنا  ناج 

.تسین مه  شدوخ  کلام  ناسنا  اریز  تسا ؛ دنسپان  یشکدوخ ، هک  میبای 

ار مالـسا  نافلاخم  زا  يداـیز  رامـش  مادـعا  مکح  يدراوم  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوش  یم  هدـید  رگا  ور ، نیا  زا 
یهلا و موصعم  يایلوا  زا  يوریپ  يروحمادـخ و  اه ، ناسنا  رب  دـنوادخ  تیکلاـم  رب  ینبم  یلک  شرگن  نینچ  اـب   (2)، درک یم  رداص 

هناشن یلتق ، ره  هن  يرایعم ، نینچ  اب  .دوب  دـهاوخ  لح  لباق  يا  هلئـسم  دـنیوگ ، یمن  يزیچ  قح  مکح  نخـس و  زج  هک  ناـنآ  تبحم 
.دیآ یم  رامش  هب  یقالخا  تمارک  یتشذگ ، شیاشخب و  ره  هن  تسا و  یلد  گنس 

ص:34

یم زین  مکح  ياه  تمکح  هب  الاب  بلطم  رب  نوزفا  يا ، هدـع  گرم  يارب  ییازج  ماـکحا  صاـصق و  لـثم  يدراوم  رد  هتبلا  [ . 1 - ] 1
 . ...و ندوب  لتاق  دننام  درک ، هراشا  ناوت 

عون مکح ، نیا  هیجوت  رد  .تسا  هدش  نایب  رفن  زا 800  شیب  ات  زا 600  اهنآ  رامش  هک  هظیرق  ینب  ناریسا  مادعا  مکح  دننام  [ . 2 - ] 2
.تسا هجوت  لباق  رایسب  ناشیا ، ناگدننکازهتسا  لتق  مکح  دوب و  بازحا  گنج  رد  يراکمه  يرگبوشآ و  هک  نانآ  یچیپرس 
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ینمشد یتسود و  نیغورد  ياهرایعم  . 2

هراشا

كالم .تسا  نیغورد  شزرا و  یب  ياه  كالم  يانبم  رب  ینمشد  یتسود و  دوش ، یم  نیزگ  ياج  هچنآ  دنوادخ ، نتـشاذگ  رانک  اب 
ّرـس عقاو ، رد  .دراد  هشیر  يدودـح  ات  زین  نانمؤم  رتشیب  ياه  بلق  رد  هنافـسأتم  دوش و  یمن  عمج  نامیا  اب  اـهنآ  هب  داـقتعا  هک  ییاـه 

.دوب دهاوخ  رتانتعا  یب  چوپ ، اوتحم و  یب  روما  نیا  هب  دـشاب ، رت  لماک  شنامیا  سک  ره  هک  تساج  نیمه  رد  ادـخ  هب  نامیا  بتارم 
: دوش یم  هراشا  اه  كالم  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

يدنواشیوخ طباور  داژن و  تیلم ، فلا )

یم ریبعت  مسیلانویـسان ) « ) ییارگ تیلم   » هب هکنآ  زا  رت  هدرتسگ  یحطـس  رد  ناشیوخ و  هداوناـخ و  حطـس  رد  ینوخ  یبسن و  طـباور 
یموق و ياه  شنت  اه و  گنج  شیادیپ  ببـس  هک  يرایعم  دور ؛ یم  رامـش  هب  لطاب  قح و  صیخـشت  ینمـشد  یتسود و  رایعم  دوش ،

يرترب ياعدا  دنز و  یم  نماد  رتشیب  اه  ینمشد  هب  زین  تسوپ  گنر  لماع ، نیا  رانک  رد  .تسا  هدش  خیرات  لوط  رد  یناوارف  يا  هلیبق 
: تسا هدش  یفن  اراکشآ  ّتنس  نآرق و  رد  هشیدنا  نیا  .تسا  رگ  هطلس  ياه  میژر  لمع  رکفت و  يانبم  مه  زونه  دیفسریغ  رب  دیفس 

(1) .ِمیحَْجلا ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  یبُْرق  یلوُأ  اُوناک  َْول  َنیکِرْشُْمِلل َو  اوُرِفْغَتْسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  ِِّیبَّنِلل َو  َناک  ام 

ص:35

دروم ناکرـشم  زا  يرازیب  تقیقح  رد  یلو  تسا ، هدش  یهن  ناکرـشم  يارب  رافغتـسا  هیآ ، نیا  رد  هچرگ  . 113 هبوت : کن : [ . 1 - ] 1
: هبوت دنک ؛ یم  نیرفن  ار  شیوخ  ربمایپ  يومع  دنوادخ  هک  دسم  هروس  کن : عوضوم ، نیا  هب  ینآرق  ياه  هراشا  دروم  رد  .تسا  رظن 
هک ص 178  ج 16 ، نازیملا ، رد  ییابطابط  همالع  مالسلا  هیلع  میهاربا  مالک  هلیـسو  هب  ناتـسرپ  تب  خیبوت   ) 25 توبکنع : 23 و 24 ؛

تلع هک   ) 10 میهاربا : بلطم ؛) نیمه  رب  اـیبنا  هروـس   54 هیآ 52 -  حیرـصت  دـناد و  یم  تیموق  هقـالع  راـثآ  زا  ار  یتسرپ  تب  تنس 
ج نازیملا ، رد  هروس  هب  طوبرم  ياه  لوزن  نأش  کن :  ) رثاکت هروس  دـناد ؛) یم  ناگتـشذگ  زا  يوریپ  ار  باـتک  لـها  ولغ  فارحنا و 
( تسا يدـنواشیوخ  هلمج  زا  بذاک  ياه  شزرا  یفن  يّربت و  ّیلَوت و  موهفم  هرابرد  هروس  مامت  هک   ) هنحتمم هروس  ص 604 ؛) ، 20
80 هرقب : دنیادخ ؛) ناتـسودو  نادـنزرف  دوهی  هکنیا  ياعدا   ) 18: هدـئام دـننام : دـنک ؛ یم  نایب  ار  دوهی  يداژن  ياه  هقلع  هک  یتایآ  و 
75 نارمع : لآ  دور ؛) یمن  تشهب  هب  یـسک  يراصن  دوهی و  زج  هک  اعدا  نیا   ) 11 هرقب : تسا ؛) مارح  دوهی  رب  خزود  هکنیا  ياـعدا  )

هدمآ نینچمه  خیرات  رد  ص 412 .) ج 3 ، نازیملا ، کن : زین  دـنمدرم و  رگید  زا  رترب  دـنا و  هتفاب  ادـج  يا  هتفات  دوهی  هکنیا  ياعدا  )
دزن بطخا  نب  ّییح  مان  هب  ریـضن  ینب  دوهی  ناگرزبزا  یکی  هنیدـم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجاـهم  زا  سپ  هک  تسا 

هک تسا  یـسک  ناـمه  وا  : » تفگ شا  هلیبق  هب  تشگزاـب  زا  سپ  يو  .دـناسر  اـضما  هب  ناـشیا  اـب  یحلـص  دادرارق  تفر و  ترـضح 
زا توبن  اریز  دوب ؛ مهاوخ  نمـشد  وا  اب  هراومه  نم  دنا و  هداد  تراشب  وا  هب  نامنادنمـشناد  میبای و  یم  تاروت  رد  ار  شیاه  یگژیو 

ج 19، راونالا ، راحب  دش »! میهاوخن  لیعامـسا  نادـنزرف  وریپ  زگره  ام  دیـسر و  لیعامـسا  دـنزرف  هب  دـش و  جراخ  قاحـسا  نادـنزرف 
ساسا انبم و  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  نانآ  ینمشد  تدش  دوهی و  یتسرپداژن  قمع  يایوگ  نخـس  نیا  هک  ص111 
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.دناد یم  عطقنم  تمایق  رد  ار  یبسن  طباور  اه و  هقلع  هک  یتایآ  کن : .تسا  تسردان 
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لها نانآ  هک  دـیدرگ  راکـشآ  ناـشیارب  هکنآ  زا  سپ  ناکرـشم  يارب  هک  تسین  راوازـس  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  ربماـیپ و  رب 
.دنشاب نانآ ]  ] دنواشیوخ دنچره  دننک ، شزرمآ  بلط  دنخزود ،

: دومرف نینچ  هکم  حتف  زا  سپ  دوخ  ینارنخس  رد  مالسا  یمارگ  لوسر 

دیمدآ زا  امش  هک  دیشاب  هاگآ  .تسا  هدرک  لطاب  ار  ناردپ  هب  یشورفرخف  تیلهاج و  يدنـسپدوخ  رورغ و  دنوادخ ، انامه  مدرم ! يا 
، تسین ام  ردپ  تیبرع  انامه  .دنک  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  هک  تسا  يا  هدـنب  دـنوادخ ، ناگدـنب  نیرتهب  هک  دـینادب  .تسا  لگ  زا  مدآو 
ره دیـشاب  هاگآ  .دناسر  یمن  ییاج  هب  ار  وا  شبـسح  دشاب ، كدنا  شلمع  هک  ره  سپ  .تسام  نتفگ  نخـس  يارب  یتغل  نابز و  هکلب 

، تمایق زور  ات  يا  هنیک  ره  تسا و  هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  هک  ینوخ 

ص:36
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(1) (. منک یم  مالعا  لطاب  ار  نآ  و   ) تسا نم  ياپ  ود  ریز 

لیلد هب  مدرم  دش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سلجم  دراو   _ یـسراف ناملـس   _ يزور هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  تیاور  رد 
نیب هک  تسیک  مجع  نیا  : » تفگ دش و  سلجم  دراو  رمع  سپـس  .دندناشن  سلجم  يالاب  ار  وا  ربمایپ ، دزن  ناملـس  ماقم  تشادگرزب 

: دناوخ يا  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  یمارگ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  تسا »؟ هتسشن  سلجم  ردص  رد  اه  برع 

، ناملس .اوقت  هب  رگم  درادن ، يرترب  چیه  هایس  رب  خرس  مجع و  رب  برع  .دنا  هناش  ياه  هنادند  دننام  زورما  ات  مدآ  نامز  زا  مدرم  همه 
هک تسا  ییاراوگ  بآ  تسامالـسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  ام  زا  ناملـس  .تسا  یندـشن  ماـمت  یجنگ  درادـن و  یناـیاپ  هک  تسا  ییاـیرد 

(2) .دنک یم  اطع  ناهرب  دشوج و  یم  وا  زا  تمکح 

هک  (3) تسا هفص  باحصا  زا  ریقف  تسوپ و  هایس  يدرم  تیاکح  رگید ، هعقاو 

ص:37

ًابوعـش و مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیأ  ای  : » تارجح هروس  هیآ 13  رد  ص 137 . ج 21 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
اهنت ار  تیلم  داژن و  تهج  زا  ینیوکت  توافت  هدیاف  تسا و  هدش  یفن  يداژن  يرترب  زین  ...مکاقتأ .  هّللا  دـنع  مرکأ  ّنإ  اوفراعتل  لئابق 

ص 488. ج18 ، نازیملا ، کن : .رگید  زیچ  هن  دنک ، یم  یفرعم  اه  ناسنا  طابترا  تلوهس 
ادخ لوسر  نخـس  تسا و  يو  ییارگ  هلیبق  هیحور  هاوگ  ینـشور  هب  هدننک  ضارتعا  راتفگ  ص 348 . ج 22 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2

.تسا هدش  رداص  هدیقع  نیا  راکنا  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
زا ناشیا  يزور  دـندرک و  یم  یگدـنز  ربمایپ  دجـسم  رد  ادـتبا  هک  دـندوب  هنیدـم  رهـش  رد  یناتـسد  گنت  هفـص  باحـصا  [ . 3 - ] 3

يراد فقـس  ناکم  دجـسم ، نوریب  رد  نانآ  يارب  سپـس  .دش  یم  نیمأت  مدرمو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  قافنا  تاقدـص و 
.دنتفر اج  نادب  نانآ  دش و  هتخاس 
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هیام هک  ار  داژن  بسح و  نتـشادن  تسوپ و  گنر  رقف ، دـنک ، جاودزا  تساوخ  وا  زا  یمارگ  لوسر  هک  ینامز  .تشاد  مان  ربیوج _ _

: دومرف وا  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یلو  درک ، هناهب  تسا ، نانز  یتبغر  یب 

لیلذ داد و  ماقم  درب و  الاب  دوب ، نییاپ  ار  هک  نآو  دروآ  نییاپ  دوب ، فیرـش  تیلهاج  رد  هک  ار  یـسک  نآ  مالـسا ، ببـس  هب  دنوادخ 
.درب نیب  زا  درک و  مالعا  لطاب  ار  باسنا  اه و  هریشع  هب  رخافت  تیلهاج و  رورغ و  توخن و  مالـسا ، اب  .درک  زیزع  ار  تیلهاج  نارود 

.دـیرفآ لـگ  زا  زین  ار  مدآ  دـنوادخ  دـنوش و  یم  بوـسحم  مدآ  زا  یمجع  یبرع و  یـشرق و  هایـس و  دیفــس و  زا  مدرم  هـمه  زورما 
زا کی  چـیه  يارب  زورما  نم  ربیوج ! يا  .تساهنآ  نیرتاوقتاـب  نیرتداـقنم و  تماـیق ، رد  لـجوزع  دـنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم 

(1) .دشاب وت  زا  رادربنامرف  رتاوقت و  اب  هک  یسک  رگم  منیب ، یمن  وت  هب  تبسن  یتلیضف  يرترب و  ناناملسم 

جاودزا هب  ار  افلز _ ، _ شرتخد ات  داتـسرف   _ هضایب ینب   _ هلیبق دارفا  نیرت  سانـشرس  زا  دیبل ،_ نب  دایز   _ هناخ هب  ار  وا  ربمایپ ، سپس 
(2) .دش ماجنا  دنویپ  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیکأت  دایز و  راکنا  بجعت و  زا  سپ  ماجنارس  .دروآرد  وا 

نب هللادبع   _ هلمج زا  يا  هدع  نتـشک  روتـسد  هکم  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هدروآ  زین  رگید  يدروم  رد 
دوب و یحو  نابتاک  زا  ادتبا  هک  ار  دعس _

ص:38

نمؤم نز  بسانم ]  و  اتمه [  نمؤم  درم  هملسملل ؛ ٌوفک  ملسملا  هنمؤملل و  رفک  نمؤملا  : » دومرف دیبل  نبدایز  خساپ  رد  ربمایپ  [ . 1 - ] 1
«. تسا ناملسم  نز  ياتمه  ناملسم ، درم  و 

رد ار  یتایاور  هیبصعلا ، باب  رفکلا ، ناـمیالا و  باـتک  یفاـک ، لوصا  رد  ینیلک  . 121 صص 117 -  ج 22 ، راونالا ، راـحب  [ . 2 - ] 2
رد سک  ره  : » دومرف ربمایپ  .تسا  هدرک  نایب  دراد ، هشیر  اه  يدنواشیوخ  هلمج  زا  يویند  قیالع  رد  هک  اجبان  ياه  بصعت  شهوکن 

ج 3، یفاک ، لوصا  درکدـهاوخ .» روشحم  یلهاج  بارعا  اب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب ، تیبصع  يا  هرذ  هزادـنا  هب  شبلق 
ح 3 ص 419 ،
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وا هللادبع ، یعاضر  ردارب  هحلط ،_ نب  نامثع   _ یلو دشکب ، دنیب ، یم  ار  وا  سک  ره  داد  روتسد  درک و  رداص  دوب ، هدش  دترم  سپس 
ره مدوب ، هتفگن  ایآ  : » تفگ یتحاران  اب  ترـضح  هللادبع ، نتفر  زا  سپ  .تفرگ  ربمایپ  زا  ار  وا  وفع  يراشفاپ ، اب  دروآ و  ربمایپ  دزن  ار 

يارجا هب  هک  اجنآ  ات  دوب  ناناملـسم  ناـیم  رد  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ماکحتـسا  ياـیوگ  هعقاو  نیا   (1) »؟ دشکب دـنیب ، یم  ار  وا  یـسک 
، يدعب خـیبوت  وفع  رد  ریخأت  اب  زین  ربمایپ  دـندوبن و  یـضار  دوخ  رفاک  دـنواشیوخ  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مکح 

.تشاد راهظا  رکفت  نیا  زا  ار  دوخ  یتیاضران 

ای : » تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  یـسلجم  همالع 
هرابود سپـس  .دیـشک  بقع  ار  شتـسد  درم  نآ  .یـشکب » ار  تردپ  هکنآ  طرـش  هب  : » دومرف ترـضح  .ریذـپب » ارم  تعیب  هّللا ! لوسر 

ادـخ لوسر  ماگنه ، نیا  رد  .مشکب » ار  مردـپ  مرـضاح  يرآ ، : » تفگ درم  .دینـش  ار  خـساپ  نامه  زاـب  درک و  رارکت  ار  شا  هتـساوخ 
روتـسد وت  هب  ام  .دنا  هتفرگن  لوسر  ادـخ و  زج  يرارـسا  مرحم  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  نونکا  مه  : » دومرف وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يارب یگدامآ  موزل  طرش ، نیا  زا  ترضح  دارم   (2)« .يرادب یمارگ  ار  نانآ  میهاوخ  یم  هکلب  یشکب ، ار  تردام  ردپ و  میهد  یمن 
یناسک زا  وت  نونکا  مه  : » دومرف هک  ترضح  مالک  دشاب و  شردپ  هچ  رگا  تسا ، قح  نید  تیبثت  هار  رد  ادخ  نانمـشد  ندرب  نیب  زا 

هراشا ...هک ،» یتسه 

ص:39

.ماعنا هروس  هیآ 94  لیذ  ص 420 ، ج 7 ، نازیملا ، کن : ص 178 ؛ ج 17 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 245. ج 24 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
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هلوـسر و ال ـال  هّللا و  نود  نم  اوذـختی  مل  مکنم و  اودـهاج  نیذـلا  هّللا  ملعی  اّـمل  اوکرتـت و  نأ  متبـسح  ما  : » دراد هفیرـش  هیآ  نیا  هب 
(16 هبوت : «. ) هجیلو نینمؤملا 

تورث لام و  ب )

نتـسج يرود  ینمـشد و  دنمتورث و  دارفا  اب  یتسود  اهنآ و  هب  نتـسب  لد  یلو  تسین ، هدیهوکن  دوخ  يدوخ  هب  ییاراد  لام و  هچرگ 
نافلاخم مینیب  یم  لیلد ، نیمه  هب  .دوش  یم  قح  اب  ینمـشد  يوس  هب  ناسنا  ندـش  هدیـشک  ببـس  ادـخ و  یتسود  عنام  نادنمتـسم  زا 

دنتـشاد و تسد  رد  ار  هعماج  یلـصا  ياه  لغـش  اه و  تیعقوم  هک  دـندوب  شیرق  فارـشا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یلـصا 
هب هتـسویپ  ار  مدرم  هک  دنوش  يربمایپ  وریپ  دنار و  یم  نخـس  ناگدرب  يدازآ  تاکز و  قافنا ، زا  هک  دنریذپب  ار  ینید  دندوبن  رـضاح 
یم میب  يورخا  باذع  هجنکش و  زا  نادنمتسم ، نامیتی و  هب  ندرکن  یگدیـسر  ناگدرب و  ندرکن  دازآ  ناریقف و  ندرکن  ماعطا  ببس 

هیامرـس نیا  رتشیب  هچ  ره  يزودـنا  تورث  يارب  دوب  يا  هناهب  تقیقح  رد  یلهاـج  هعماـج  رد  هفارخ  نیا  جـیورت  یتسرپ و  تب  .دـهد 
(1) .دنشاب لئاق  یشزرا  اه  تب  يارب  بلق  میمص  زا  اعقاو و  هکنآ  هن  تفصولاز ، ناراد 

ص:40

ار دوخ  سیفن  لاوما  دـندوب ، لـئاق  اـه  تب  يارب  هک  یتیمها  لـیلد  هب  یلهاـج  ياـه  برع  هک  میناوخ  یم  هنومن  ریـسفت  رد  [ . 1 - ] 1
تدـش زا  مه  ار  دوخ  ياه  هچب  یتح  دـندش و  یم  تسد  یهت  ناشدوخ  دـندرک و  یم  اهنآ  ناراکتمدـخ  نایلوتم و  اه و  تب  فرص 

رب دیاب  زین  نآرق  یتح  هکنیا  رب  ینبم  ار  فارشا  داقتعا  ، 31 فرخز : رد  ماعنا  ؛ هروس  هیآ 137  ص 453 ، .دندیرب ج 5 ، یم  رس  رقف 
43 رثدم : کن : ص 71 ؛) ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ص 145 ؛ ج 18 ، نازیملا ، کن :  ) .دنک یم  لقن  دوش ، لزان  ناگرزب  فارشا و  زا  یکی 

ناتساد  ) 82  - 76 صصق : دنمتورث ؛) ریقف و  درمود  ناتـساد   ) 43  - 32 فهک : 34 ؛ هبوت : 278 و 279 ؛ هرقب : 16 ؛  - 11 دلب : و 44 ؛
تمکح 328. هغالبلا ، جهن  رگید ؛ ناوارف  تایآ  و  نوراق )
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نیا هب  ار  ترـضح  نآ  زین  میرک  نآرق  دوب و  تسد  یهت  ناناملـسم  اب  ینیـشن  مه  ایند و  هب  ییاـنتعا  یب  هراومه  مالـسا ، ربماـیپ  هریس 
: درک یم  شرافس  شور 

ْنَم ْعُِطت  اْینُّدلا َو ال  ِهایَْحلا  َهَنیز  ُدیُرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  ُهَهْجَو َو ال  َنوُدیُری  ِّیِـشَْعلا  ِهادَْغلِاب َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو 
(1) .اًطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  ُهاوَه َو  َعَبَّتا  انِرْکِذ َو  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ 

زا ار  تا  هدید  ود  نک و  هشیپ  ییابیکـش  دنهاوخ ، یم  ار  وا  يدونـشخ  دنناوخ و  یم  ماش  حبـص و  ار  ناشراگدرورپ  هک  یناسک  اب  و 
یم يوریپ  دوخ  سوه  زا  میا و  هتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  شبلق  هک  سک  نآ  زا  یهاوخب و  ار  ایند  یگدـنز  رویز  هک  ریگمرب  نانآ 

.نکم يوریپ  تسا ، يور  هدایز  رب  شراک  ساسا ]  ] دنک و

فارشا ام  ات  ینک  رود  تدوخ  زا  ار  ناتسد  گنت  دیاب  : » تفگ یم  ربمایپ  هب  هک  تسا  هدش  لزان  فلخ _ نب  هیما   _ دروم رد  هیآ  نیا 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دراد  یم  زاـب  شرافـس  نیا  يوریپ  زا  ار  شلوسر  دـنوادخ ، و  .مینک » رارقرب  هطبار  وت  اـب  برع 

(2) «. نانیکسم اب  ینیشن  مه  یتسود و  هب  داب  وت  رب  مِِهتََسلاُجم ؛ َنیِکاسَْملا َو  ِّبُِحب  َْکیَلَع  : » دومرف يرافغ  رذوبا  هب  یشرافس 

نآ .تساهنآ  هب  نتـشادن  تبحم  ایند و  لاـم و  هب  ترـضح  یتبغر  یب  ياـیوگ  هک  میروخ  یم  رب  يدراوم  هب  ادـخ ، ربماـیپ  هریـس  رد 
دننام .دشاب  هدرک  ینتورف  ادخ  ربارب  رد  ات  تسشن  یم  ناگدرب  نوچمه  ندروخ  اذغ  ماگنه  ترضح 

ص:41

.131: هط 88 ؛ رجح : 28 ؛ فهک : [ . 1 - ] 1
تبحم ترـضح  نآ  ص 289 . ج 15 ، ق ، 1409ه .  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  مق ، هعیـشلا ، لـئاسو  یلماـع ، رح  [ . 2 - ] 2

،1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  کن : تسا ؛ هدرمـش  دنوادخ  روتـسد  ار  نانیکـسم  هب  ندیزرو 
ص 8. یفاک ، هضور  ج 8 
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شفک .درک  یمن  هیکت  اه  یتشپ  رب  ناربکتم  دننام  .دـشن  ریـس  زین  وج  نان  زا  دروخن و  مدـنگ  نان  زا  زگره  .دروخ  یم  اذـغ  ناگدـنب 
نانیکـسم بکرم  هک  غالا  رب  .دیـشود  یم  ار  شنادنفـسوگ  .دز  یم  هلـصو  شدوخ  ار  شیاه  سابل  تخود و  یم  شدوخ  ار  شیاه 

اب .درک  یم  هیهت  رازاب  زا  ار  هناخ  ياه  يدنمزاین  .دیـشک  یمن  تلاجخ  درک و  یم  راوس  دوخ  هارمه  ار  یـسک  دـش و  یم  راوس  دوب ،
هب رگا  .درک  یم  مالس  مه  ناکدوک  هب  یتح  ینغ  هچ  ریقف و  هچ  دیسر ، یم  یـسک  ره  هب  .درک  یم  هحفاصم  ناسکی  دنمتورث  ریقف و 

: دومرف یم  درک و  یم  تباجا  دش ، یم  توعد  ییامرخ _  نان و  یتح  يزیچ _  ندروخ 

تسد اب  ار  زب  ندش ؛ راوس  نالاپ  یب  غالا  رب  ندروخ ؛ اذغ  ناگدرب  اب  نیمز  يور  مراد : یمنرب  تسد  گرم  ماگنه  ات  زیچ  جنپ  نیا  زا 
(1) .دوش ّتنس  نم  زا  سپ  ات  ندرک  مالس  ناکدوک  هب  ندیشوپ و  هنیمشپ  سابل  ندیشود ؛ دوخ 

: دنک یم  لقن  یمق _ سابع  خیش   _

رگم دـنامن ، ثرا  هب  يرتش  دنفـسوگ و  زینک و  مـالغ و  راـنیدو و  مهرد  ناـشیا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
ورگ دوب ، هدرک  ضرق  شلایع  هقفن  يارب  هک  وج  عاـص  تسیب  ربارب  رد  يدوهی  درم  دزن  ناـشیا  هرز  یتح  ترـضح و  نآ  يراوسرتش 

(2) .دوب

ص:42

باـتک نارهت ، یهیقف ، يداهدـمحم  قـیقحت : همجرت و  هلآ ،  هـیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  ننـس  ییاـبطابط ، نیـسحدمحم  دیـس  [ . 1 - ] 1
صص 41 و 42. ج 4 ، ، 1366 هیمالسایشورف ،

صـص 31 و 32 رد  نینچمه  يو  ص 29 . ج 1 ، چ 1 ، ، 1379 رـصع ، دوعوم  تاراشتنا  لامآلا ، یهتنم  یمق ، سابع  خیـش  [ . 2 - ] 2
اب تساخ و  یمرب  مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  دمآ ، یم  ناشیا  دزن  یتجاح  يارب  هک  يزینکو  مالغو  دازآ  صخـش  ره  هک  دراد  یم  نایب 
نم يزرل ؟ یم  ارچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ادـخ  لوسر  .دـیزرل  یم  تفگ و  یم  نخـس  ترـضح  نآ  اب  یـصخش  يزور  .تفر  یم  وا 

هدنب دـنیبب  هک  دراد  تهارک  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  .مهد  يرترب  امـش  رب  ار  دوخ  هک  مرادـن  شوخ  : » دومرف یم  و  .متـسین » هاشداپ 
«. تسا هداد  يرترب  شناتسود  رب  ار  دوخ  شا 
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: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يو 

هکم يارحص  مامت  یهاوخ ، یم  رگا  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  ار  وت  تراگدرورپ  : » تفگ دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يا  هتـشرف 
منک و دمح  ار  وت  مشاب و  ریـسزور  کی  مهاوخ  یم  اراگدرورپ ! : » تفگ درک و  دنلب  نامـسآ  هب  رـس  ربمایپ  .منک » یم  الط  تیارب  ار 

(1) «. مسرپب وت  زا  مشاب و  هنسرگ  زور  کی 

: دومرف یم  درک و  یم  یهن  درادن ، ایند  لام  تبحم  زج  يا  هشیر  أشنم و  هک  نادنمتورث  ربارب  رد  شنرک  زا  ار  مدرم  ادخ ، ربمایپ 

(2) .ِهنیِد اثُلث  َبَهَذ  َُهل  َعَضْعَضَتَف  ًاّینَغ  یتَأ  ْنَم 

، دنک شنرک  عضاوت و  وا  ربارب  رد  شتورث ] لیلد  هب   ] دور و يدنمتورث  دزن  سکره   

ص:43

.نامه [ . 1 - ] 1
هک دمآ  دهاوخ  يراگزور  مدرم ، رب  : » مزادرپ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  یتیاور  نایب  هب  ثحب ، نیا  نایاپ  رد  [ . 2 - ] 2

یگراب و نز  شهوکن  رـسمه و  هن  تسا ؛ ثنؤم  سنج  دارم ، هک  مهتلبق » مهؤاسن   ] » نانآ هلبق  ناشنانز ، ناشدوبعم و  ناشیاه ، مکش 
بادآ زج  مالـسا  زا  شمان و  زج  نامیا  زا  دوب ؛ دـهاوخ  ناـشیالاک  ناشفرـش ، ناـشنید و  ناـشتورث ، راـنید و  و  تسا ]  یبلط  توهش 

زا ناریو و  ناشیاه  لد  دابآ و  انب ، تهج  زا  ناشیاهدجـسم  دـنام ؛ یمن  يزیچ  نآ  نتفرگدای  ندـناوخ و  زج  نآرق  زا  شا و  يرهاـظ 
تلصخ راهچ  هب  ار  ناشیا  دنوادخ ، نامز ، نآ  رد  .دوب  دنهاوخ  نیمز  يور  رب  ادخ  قلخ  نیرتدب  ناشنادنمشناد  تسا و  رود  تیاده 

لوسر ای  : » دندیسرپ دندش و  هدز  تفگش  باحصا  .نانارمکح » نایلاو و  متـس  راگزور و  یطحق  اورنامرف و  متـس  درک : دهاوخ  التبم 
زین ص 453 و  ج 22 ، راونـالا ، راـحب  .تسا » یتـب  یمهرد  ره  ناـنآ  دزن  يرآ ، : » دومرف ترـضح  دنتـسرپ »؟ یم  تب  اـهنیا  اـیآ  هّللا !

یلاح رد  دننیشن ، یم  دننز و  یم  هقلح  اهنآ  رد  دنور و  یم  دجاسم  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  نم  تما  زا  یهورگ  نامزلارخآ ، رد  : » دومرف
( نامه «. ) درادن يزاین  نانآ  هب  ادخ  هک  دیوشم  نیشن  مه  ناشیا  اب  .تسایند  هب  نانآ  تبحم  ایند و  نانآ  نخس  هک 
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.تسا هتفر  تسد  زا  شنید  موسود 

.درک یمن  مورحم  نآ  زا  ار  شلوسر  دنوادخ ، دمآ ، یم  رامش  هب  لامک  شزرا و  ماقم ، لام و  رگا  نیقی ، هب 

یفارخ ياه  تنس  اه و  تعدب  ج )

هزیگنا اب  دنیادخ و  نید  دض  هکلب  دـنک ، یم  دـییأت  ار  اهنآ  یحو  هن  دنتـسه و  لقع  رب  ینتبم  هن  هک  یلطاب  ياه  بتکم  اه و  هشیدـنا 
ساسا رب  شنابحاص  هک  تسا  يروحم  كالم و  دـنوش ، یم  هتخادرپ  هتخاـس و  مدرم ، فارحنا  ینامـسآ و  ياـه  هزومآ  رد  فیرحت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درادن  هشیر  دوخ  هشیدنا  رظن و  هب  تبسن  یمدآ  یگتفیش  تبحم و  رد  زج  رما  نیا  .دنجنـس  یم  نآ 
تعدب تبحم  اریز  : » دومرف ترضح  هللا ؟ لوسر  ای  تسا  نینچ  ارچ  دش : هدیسرپ  .دریذپ » یمن  ار  راذگ  تعدب  هبوت  دنوادخ  : » دومرف

(1) «. تسا هدش  نیجع  وا  بلق  اب 

رد ای  تسا  مالـسا  هب  اهنآ  نیغورد  باستنا  هار  زا  دوخ  یقالخاریغ  ینید و  ریغ  لامعا  هیجوت  شالت  رد  ای  راذگ  تعدب  تقیقح ، رد 
رد هک  تسا  تعدـب  هب  یبلق  تبحم  نیمه  لیلد  هب  دـیاش  .تسا  سفن  بح  ياضرا  ای  تورث  ای  یعامتجا  تیعقوم  ماـقم و  بلج  یپ 

زا بسن ، رانک  رد  تعدب  یتیاور ،

ص:44

تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  ار  یناوارف  ثیداحا  دـعب ، هب  رد ص 69  ینیلک  ص 70 . ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ . 1 - ] 1
.تسا هدروآ  تعدب  دروم  رد  مالسلا  مهیلع 
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(1) .دراد رارق  تسا ، هدش  یفن  نآرق  هک  یمیمص ) رایسب  تسود  رارسا و  مرحم  « ) هجیلو  » قادصم

فالخرب دندوب و  فلاخم  اه  هدیقع  نیااب  هک  ار  یناسک  تشاد و  دوجو  يرایـسب  یفارخ  لامعا  اه و  هدیقع  یلهاج ، برع  نایم  رد 
رـسمه اـب  جاودزا  اـهنآ ، هلمج  زا  .درک  مـالعا  لـطاب  ار  اـهنآ  همه  مالـسا  ربماـیپ  دـندیزرو و  یم  ینمـشد  دـندرک ، یم  راـتفر  اـهنآ 

ادـخ لوسر  .تسناد  یم  مارح  ار  وا  اـب  جاودزا  تشادـنپ و  یم  یبسن  رـسپ  رـسمه  هلزنم  هب  ار  وا  یلهاـج  برع  هک  دوب  هدناوخرـسپ 
هثراح نب  دیز  ، _ ناشادناوخرسپ رـسمه  هک   _ شحج تنب  بنیز   _ اب هدیقع ، نیا  ندوب  لطاب  نداد  ناشن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(2) .درک جاودزا  شرسمه  زا  ییادج  زا  سپ  دوب ، _

.دناوخ لطاب  دوش ، یم  هدیمان  راغش » حاکن   » هک زین  ار  يرگید  تنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم  نینچمه 

نم هکنیا  لابق  رد  روآرد ، نم  دقع  هب  ار  ترهاوخ  دیوگب : يرگید  هب  يدرم  هکنیا  زا  ربمایپ 

ص:45

.16 هبوت : ص 76 ؛ نامه ، [ . 1 - ] 1
بلق رد  اوران  ياه  تنـسو  تسردان  دیاقع  خوسر  .تسا  هدـش  لزان  دروم  نیمهرد  بازحا  هکرابم  هروس   40 تایآ 37 _  [ . 2 - ] 2

دندرگ و رب  ادخ  نید  زا  مدرم  دنک ، جاودزا  بنیز  اب  رگا  هک  دوب  نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  دیدش  نانچ  مدرم 
رب تسا  یلیلد  هعقاو  نیا  نینچمه  تشاد ، رذح  رب  دنک ، كرت  ار  فیلکت  یساسحا ، نینچ  ببس  هب  هکنیا  زا  ار  ترضح  نآ  دنوادخ 

.تسا یلهاج  تنس  کی  نتسکش  يارب  اجنیا ، رد  هک  هتفرگ  تروص  صاخ  یفادها  اب  يدراوم  رد  ربمایپ  ياه  جاودزا  هکنیا 
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(1) .دومرف یهن  مروآرد  وت  دقع  هب  ار  مرهاوخ  زین 

عیب  ) هقلاحم عیب  مدـنگ ،) هب  مدـنگ  هشوخ  عیب   ) هنبازم عیب  يوبر ، دـقع  هلمج  زا  يرایـسب  دوقع  تالماعم و  نالطب  تسا  لـیبق  نیا  زا 
، دوب ررغ  بجوم  نوچ  دـش و  یمن  هدـهاشم  عیبم  هک  عیب  زا  عون  ود   ) هاصخ عیب  هسمالم و  عیب  و  رمت ) ربارب  رد  تخرد  يور  يامرخ 

یتسرپ تب  دننام  درک ؛ هزرابم  اهنآ  اب  تدش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یفارخ  دیاقع  اب  )(2) و  دومرف یهن  ار  نآ  ربمایپ 
نایم ای  نتسناد  ادخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز  (3) ؛ نتسناد قلخ  ادخ و  نیب  هطساو  ناعیفـش و  ار  اه  تب  و 

(4) .ندش لئاق  يدنواشیوخ  هطبار  نج  ادخ و 

ص:46

نز جاودزا  ار  وا  هیرهم  دنروآ و  یمرد  يدرم  جاودزا  هب  ار  ینز  هک  تسا  نآ  راغش  حاکن  ص 271 . ج 100 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
هدوشگ راغشلا » حاکن  نالطب   » ناونع تحت  یباب  هک  ص 303 ؛ ج 20 ، هعیـشلا ، لئاسو  کن : .دنداد  یم  رارق  يرگید  درم  اب  يرگید 

.تسا
بلج هغالبلا  جهن  هبطخ 17 و 50  هب  ار  هدـنناوخ  هجوت  مینیب  یم  بسانم  همتاخرد  ص 358 . ج 17 ، هعیـشلا ، لئاسو  کن  [ . 2 - ] 2

یناسفن ياهاوه  زا  یشان  تعدب ، هک  هتکن  نیا  هب  مه  دیامرف و  حیرـصت  شتعدب  هب  تبـسن  راذگ  تعدب  یگتفیـش  هب  مه  هک  مییامن 
ياهاوه نیناوق ، نآ  نایرجم  تسا و  تعدـب  رب  ینتبم  هدـش  بیوصت  نوناق  ینعی  یـساسا ، مرها  وا ، يراـی  هب  راذـگ  تعدـب  تسا و 

لماش یهلا  تیاده  هک  نانآ  دنوش و  یم  هارمگ  دنـشاب ، ناطیـش  تسود  هک  یناسک  اهنت  دنک و  یم  ارجا  هعماج  رد  ار  دوخ  یناسفن 
.دنبای یم  تاجن  دشاب ، هدش  ناشلاح 

.18 سنوی : [ . 3 - ] 3
.159  _ 149 تافاص : [ . 4 - ] 4
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ییارگ هقرف  د )

(1)

یبزح و یتیوه  ناـسنا  هب  اریز  دریگ ؛ رارق  اـه  ینمـشد  اـه و  یتسود  ياـنبم  دـناوت  یم  بزح  اـی  هورگ  کـی  هب  باـستنا  تیوضع و 
یب دشاب ، یتلادع  یب  متـس و  اب  هزرابم  یقالخا و  مراکم  دیحوت و  ادخ و  یتسود  یهورگ ، داحتا  نیا  يانبم  رگا  .دـهد  یم  یهورگ 

.دوب دهاوخ  مالسا  دییأت  دروم  کش 

يارب یعامتجا  لیکـشت  هکم و  مدرم  زا  يرامـش  اب  ترـضح  نآ  يرکف  مه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـه  ّتنـس  زا  یکی 
: تسا هدش  لقن  نینچ  دروم  نیا  رد  ترضح  نآ  زا  .دوش  یم  دای  لوضفلا » فلح   » هب نآ  زا  هک  تسا  ناگدید  متس  قح  نتفرگ 

(2) .منک یم  تباجا  موش ، توعد  ینامیپ  نانچ  هب  زین  نونکا  رگا  هک  متفای  روضح  ینامیپ  رد  ناعدج  نب  هّللادبع  هناخ  رد 

ادخ زا  يوریپ  لمع ، هشیدنا و  رد  نانآ  يانبم  هک  ار  یناسک  همه  زین  نآرق 

ص:47

ای رما  دروم  رد  یهورگ  يرکفمه  قلطم ، هکلب  تسین ، هزورما  جـیار  يانعم  هب  ییارگ  هقرف  ندـش و  هتـسد  هتـسد  ام ، ثحب  [ . 1 - ] 1
.تسا نینچ  زین  يزورما  بازحا  تقیقح  تسا و  رظن  دروم  يروما 

تخورف یمهـس  لئاو  نب  صاع  هب  ار  ییالاک  دیبز ، ینب  زا  يدرم  تسا : نینچ  هعقاو  هصالخ  ص 66 . مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 2 - ] 2
نآ زا  سپ  .دـیبلط  کمک  هب  ار  شیرق  دایرف ، اب  تفر و  سیبق  وبا  هوک  يالاب  زین  هدنـشورف  .درک  يراددوخ  الاک  ياهب  نداد  زا  وا  و 

ناعدج نب  هللادبع  هناخ  رد  رهف  نب  ثراح  ینب  هّرم و  نب  متی  ینب  بالک و  نب  هرهز  ینب  فانم و  دـبع  نب  بلطم  ینب  مشاه و  ینب  اب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دوش  متس  یسک  هب  هکمرد  دنهدن  هزاجا  دنناتسب و  ار  نامولظم  قح  هک  دنتـسب  نامیپ  دندمآ و  درگ 

.درک تکرش  نامیپ  نیا  رد  هک  دوب  هلاس   26
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نانآ راگدرورپ  هک  ار  یناسک  لباقم ، رد   (1) .دناد یم  هورگ  کی  وزج  ار  همه  دـمان و  یم  هللا » بزح  ، » تساهنآ تیالو  لوسر و  و 
(2) .دناوخ یم  ناطیشلا » بزح  ، » دنا هدیشک  تسد  وا  یتسود  زا  زین  نانآ  هدرک و  شومارف  ار 

اهنآ همه  تقیقح ، رد  تفرگ ، رظن  رد  سفن » ياوـه   » اـی اـیند » بـح   » ناوـت یم  ار  نـیغورد  چوـپ و  ياـهرایعم  هـمه  تـسناد   دـیاب 
؛ ٍهئَیِطَخ ِّلُـک  ُْسأَر  اینُّدـلا  ُّبُح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هنوگ  ناـمه  دـنا ، یتسوداـیند  سفن و  ياوه  قادـصم 

(3) «. تسا ییاطخ  ره  همشچرس  ایند  یتسود 

 

ص:48

.22 هلداجم : 56 ؛ هدئام : [ . 1 - ] 1
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  موق  نم و  دروم  رد  : » دیـسرپ نامثع  رذ ، یبا  اب  نامثع  هرجاشم  نایرج  رد  . 19 هلداجم : [ . 2 - ] 2

تسد دوخ  نایم  ار  ادخ  لاوما  دنسرب ، درم  یس  هب  صاعلا  یبا  لآ  هاگره  دومرف : هک  مدینـش  : » داد خساپ  رذوبا  يا »؟ هدینـش  هچ  هلآ 
یم دوخ  بزح  ار  ناقـساف  دنرمـش و  یم  شیوخ  هدنب  ار  ادخ  ناگدنب  دننک و  یم  گنرین  ادـخ  باتک  رد  دـنناخرچ و  یم  تسد  هب 

، نارهت بئارغلارحب ، قئاقدـلا و  زنک  يدهـشم ، یمق  اضر  دـمحم  نب  دـمحم  دـیآ .» یمرب  زیتس  گنج و  هب  ناراـکوکین  اـب  دـنناوخ و 
میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا : لقن  هب  هرقب ، هروس  هیآ 84  لیذ  ص 74 ، ج 2 ، ، 1368 یمالسا ، داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس 

هب ندز  گـنچ  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  ار  نید  رد  قرفت  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  هب  ناوـت  یم  ثحب ، نیا  دروـم  رد  نینچمه  .یمق 
103 نارمع : لآ  146 ؛ ءاسن : دننام : درک ، هعجارم  تسا ، هدرک  دـیجمت  حدـم و  ار  نید  روحم  لوح  هملک  تدـحو  یهلا و  نامـسیر 

 . ...و
.تسا هدش  رارکت  اهراب  نومضم  نیا  ص 258 . ج 51 ، راونالا ، راحب  [ . 3 - ] 3
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دنوادخ         اب  یتسود  راثآ  مود : لصف 

هراشا

   

: مینک یم  هراشا  راگدرورپ  تبحم  راثآ  زا  یخرب  هب  اهنت  اجنیا  رد 

لمع نادیم  رد  ضغب  بح و  ندش  راکشآ  . 1

یم ار  لمع  اب  نآ  هطبار  دـنک و  یم  دادـملق  یبلق  يرما  اـهنت  ار  ینمـشد  یتسود و  هک  میروخ  یمرب  يا  هیرظن  هب  مالـسا  خـیرات  رد 
ادـخ لوسر  دوب ، یفاک  ینابز  ياعدا  فرـص  دوب و  نینچ  رگا  هکنآ  لاح  .تسا  یناـبز  رارقا  اـهنت  ناـمیا  هک  تسا  دـقتعم  دلـسگ و 

نآ هشیدنا  نیا  رطخ  زا  ترـضح  نآ  .درک  یم  لمع  نآ  هب  دوخ  هن  دناوخ و  یم  مدرم  يارب  ار  یلمع  ماکحا  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف یم  دوب و  ناساره  تسا ، هتفهن  یپ  هک  یطارفا  يرگ  یحابا 

(1) .ٌمالَک ُنامیِءَالا  َلاق  ْنَم  ِیْتَیب َو  ِلْهَِأل  َبَصَن  اِّیلَع َو  َضَْغبَأ  ْنَم  ُْهنِم : اَنَأ  یّنِم َو َال  َْسیَلَف  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌثالَث 

جنر هب  ار  متیب  لها  دنک و  ینمـشد  یلع  اب  هک  یـسک  متـسین : وا  زا  زین  نم  تسین و  نم  زا  دشاب ، سک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  هس 
.تسا نخس  اهنت  نامیا  دیوگب  سک  ره  دنکفا و 

: دومرف نامیا  تقیقح  نایب  رد  ناشیا 

(2) .ِناکْرَْألِاب ٌلَمَع  ِناسِّللِاب َو  ٌلوَق  ِْبلَْقلِاب َو  ٌدْقَع  ُنامیِِإلا 

ص:49

ص 227. ج 27 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
یلع حیحصت : يا ، هرمک  رقاب  دمحم  همجرت : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  یناّرح ، هبعـش  نب  نسح  [ . 2 - ] 2

ح 166. ص 56 ، چ 6 ، ، 1376 یچ ، باتک  تاراشتنا  نارهت ، يرافغ ، ربکا 
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.تسا حراوج  اضعا و  اب  لمع  ینابز و  راتفگ  یبلق و  دنویپ  نامیا ،

: دومرف يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

َلََطب ُهَبِحاَص  َدَقَف  اهُّیَأَف  ُمِیلْسَّتلا ؛ اضِّرلا و  ُنیقَْیلا َو  ُْربَّصلا َو  ُداِهتْجِْالا َو  ُعْرَْولا َو  ُلَمَْعلا َو  ُْملِْعلا َو  ُهَعاَّطلا َو  ُهَفِْرعَْملَا َو  ٍهَرَشَع : ِیف  ُنامیِإلَا 
(1) .ُهَماِظن

.ندوب میلـست  اضر و  نیقی و  تماقتـسا و  شـالت و  زیهرپ و  لـمع و  شناد و  يوریپ و  تخانـش و  تسا : رگ  هولج  زیچ  هد  رد  ناـمیا 
.دشاپ یم  مه  زا  وا  ماظن  دهدب ، تسد  زا  هک  ار  کی  ره  نمؤم  سپ 

یناکم ارف  ینامز و  ارف  یگتسب  مه  داحتا و  . 2

، درادن ناکم  نامز و  هک  دشاب  اتکی  دنوادخ  روحم ، نیا  رگا  دنک و  یم  دحتم  مه  اب  ار  همه  دـحاو ، يروحم  رب  رگیدـکی  اب  یتسود 
نیا رد  .دنیآ  رامـش  هب  دحاو  یتیعمج  دنتـسه ، هک  یناکم  رد  یلـسن و  ره  يرـصع و  ره  رد  ادـخ  ناتـسود  نانمؤم و  دوش  یم  ببس 
.دربب نایم  زا  ار  نانآ  لباقتم  تیلوئـسم  سح  دلـسگب و  مه  زا  ار  نانآ  دـنویپ  دـناوت  یمن  يرهاظ  فالتخا  تواـفت و  چـیه  تروص ،

: دومرف هراب  نیا  رد  ادخ  ربمایپ 

(2) .ٌهَدِحاَو ٌسْفَن  ْمُهَّنَأَک  نوُِرفاَضَتُم  نوُرِزاَتُم  َنوُدِحَّتُم  َنونِمؤُملا 

.دنرفن کی  ییوگ  هک  نانچ  دنرگیدکی ، راکمه  نابیتشپ و  دحتم و  مه  اب  نانمؤم 

، ناشدوخ ریغ  ربارب  رد  نانمؤم  مُهاَوِس ؛ ْنَم  یلَع  ٌهَدِحاَو  دَی  نُونِمؤُملا  : » دومرف نینچمه 

ص:50

ص 175. ج 66 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
ص 150. ج 58 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
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(1) «. دنتسه گنهامه ) دحتم و   ) هدحاو دی 

ینید یقالخا و  مازتلا  یهلا و  هطبار  رب  ینتبم  یتدحو  هدنهد  ناشن  هک  يریبعت  دمان ؛ یم   (2)« هدحاو تما   » ار ناناملسم  میرک ، نآرق 
، هنومن يارب  .تشاد  هجوت  دیاب  یتسود  ياهدـنویپ  یعامتجا و  طباور  رد  الاو  يانعم  نیا  هب  .دوش  یمن  هتـسسگ  زین  گرم  اب  تسا و 

ینید یگنهامه  لوا ، هجرد  رد  نآ  كالم  هک  ندوب  وفک »  » ییاتمه و ساسارب  دیاب  تسا ، عامتجا  دحاو  نیرت  کچوک  هک  هداوناخ 
ياه هزبس  زا  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  .يرهاظ  يدام و  ياه  هقالع  اه و  یگتسباو  طقف  هن  دریگ ، لکش  تسا ، یقالخا  و 
هدرک دـشر  يدـب  هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نز  : » دومرف تسیچ ؟ اه  هلبزم  ياه  هزبس  هللا ! لوسر  ای  دـش : هدیـسرپ  دـیزیهرپب »! اـه  هلبزم 

(3) [«. درادن یقالخا  ینید و  تیبرت  و   ] تسا

رامـش هب  یعنام  دناوت  یمن  یعامتجا  ياهدادرارق  اه و  یـشک  طخ  اهزرم ، تسا و  لباقتم  تیلوئـسم  سح  ندوب ، هدحاو  تما  همزال 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دیآ 

ص:51

یم هگن  مکحم  ار  رگیدـمه  هک  تسا  ناـمتخاس  يازجا  هلزنم  هب  نمؤم  يارب  نمؤم  : » دومرف زین  يرگید  تیاور  رد  .ناـمه  [ . 1 - ] 1
ح 52. ص 41 ، لوقعلا ، فحت  نامه ؛ کن : دنراد .»

شور و هار و  دنـشاب و  یگتـسب  مه  دنویپ و  یعون  ياراد  هک  دنا  هتـسناد  یتعامج  يانعم  هب  تعامج و  يانعم  هب  ار  تما » [ . » 2 - ] 2
عمجم یحیرط ، نیدـلارخف  کـن : .دنـشاب  هتـشاد  يدـحاو  عاـمتجا  كـالم  دـنک و  عمج  ار  ناـنآ  يدـحاو  توعد  اـی  دـحاو  هقیرط 

صص 461 و 462. يوفطصملا ، هبتکملا  نارهت ، نیرحبلا ،
ياتمه وفک و  نمؤم ، درم  هملسملل ؛ ٌوفک  ملـسملا  هنمؤملل و  ٌوفک  نمؤملا  : » دومرف نینچمه  ص 35 . ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 3 - ] 3

ص 119. ج 22 ، راونالاراحب ، کن : تسا .» ناملسم  نز  ياتمه  ناملسم ، درم  نمؤم و  نز 
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(1) .ٍملسُِمب َْسیَلَف  ُْهبُِجی  مَلَف  َنیِملْسُْمَلل  ای  يِداُنی  ًالُجَر  َعِمَس  ْنَم  مُْهنِم َو  َسیَلَف  َنیِملسُْملا  ِرومُِاب  ُّمَتهَیَال  َحَبْصَأ  ْنَم 

ناناملسم زا  دنز و  یم  دایرف  يدرم  دونـشب  سک  ره  تسین و  نانآ  رامـش  رد  دزرون ، مامتها  ناناملـسم  روما  هب  دنک و  حبـص  هک  ره 
.تسین ناملسم  دهدن ، شخساپ  دهاوخ و  یم  کمک 

قلعت دننام : دناسرب ، بیـسآ  ناناملـسم ، عامتجا  یمالـسا و  تما  هب  هک  دوش  یم  یلمع  ماجنا  عنام  نانمؤم  اب  یتسود  ینامیا و  هطبار 
یسوساج ای  دشاب  یمالـسا  عامتجا  عفانم  فالخرب  لمع ، رد  هک  یلکـش  ره  هب  نانآ  اب  یفطاع  ياهدنویپ  مالـسا و  نانمـشد  هب  یبلق 

وبا  _ دنداد داهنشیپ  مالسا ، هاپس  هلیسو  هب  ندش  هرصاحم  بازحا و  گنج  نایاپ  زا  سپ  هظیرق _ ینب   _ دوهی دنا  هتفگ  .نارفاک  يارب 
ندـش میلـست  دروـم  رد  وا  زا  ناـیدوهی  .داد  هزاـجا  يو  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  .دورب  ناـنآ  دزن  تروـشم  يارب  هباـبل _

يو هتبلا  .تسا  نانآ  راـظتنا  رد  گرم  هک  دـنامهفب  اـت  درک  هراـشا  دوخ  يولگ  هب  تسد  اـب  و  يرآ » : » تفگ وا  .دـندرک  یهاوخرظن 
ادخ لوسر  دزن  دش و  دوخ  تنایخ  هجوتم  هلصافالب 

ص:52

ناردارب ام  رگم  هللا ! لوسر  ای  : » دش هدیـسرپ  مدید »! یم  ار  مناردارب  شاک  يا  : » دومرف ربمایپ  ص 239 . ج 3 ، یفاک ، لوصا  [ . 1 - ] 1
مناردارب یلو  يرآ ، : » دومرف .میدرک » تا  يراـی  میدومن و  يوریپ  وت  زا  .میدرک  ترجه  وت  اـب  .میدروآ  ناـمیا  وـت  هب  میتـسین ؟ اـمش 

یم متـسود  امـش  نوچ  دیدروآ و  نامیا  امـش  هک  هنوگ  نامه  دنروآ و  یم  نامیا  نم  هب  .دـنیآ  یم  امـش  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک 
یم ار  مناردارب  شاک  يا  .دـیدرک  مقیدـصت  امـش  هک  هنوگ  نامه  دـنیامن ، یم  مقیدـصت  دـننک و  یم  ما  يرای  امـش  دـننام  دـنراد و 
مه لیلد  هب  ار  هدـنیآ  ياـه  لـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هبطخ 12  هغالبلا ، جـهن  کن : ص 451 ؛ ج 22 ، راونالاراحب ، کن : مدـید »!

لیلد هب  ار  ربمایپ  نانز  ناـیدوهی  هک  نارمع  لآ  هیآ 183  لیذ  ص 133 ، ج 4 ، نازیملا ، دناد ؛ یم  رضاح  شیوخ  رکـشل  رد  يرکف ،
اریز دناوخ ؛ یم  رتش  هدنـشک  ار  حلاص  موق  همه  هک   14 سمش : دناوخ ؛ یم  ایبنا  نالتاق  یلبق ، ياه  لسن  درکلمع  هب  تبـسن  تیاضر 

.دندوب یضار  دوب ، لتاق  هک  رفن  کی  لمع  هب  ناگمه 
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ما هبوت  ادخ  ات  تفر  مهاوخن  اجنیا  زا  : » تفگ تسب و  دجسم  نوتس  هب  ار  دوخ  تفر و  دجسم  هب  هکلب  تشگنربهلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
، ما هدرک  تنایخ  شلوسر  ادخ و  هب  هک  ینیمزرـس  رد  مراذگن و  اپ  هظیرق  ینب  نایم  رگید  هک  منک  یم  دـهع  ادـخ  اب  دـنک و  لوبق  ار 

(1) .تشگزاب ناناملسم  عمج  هب  تفریذپ و  ار  شا  هبوت  دنوادخ  زور ، تفه  زا  سپ  ماجنارس  موشن »! هدید 

هک تسا  يرهاظ  رادیاپان و  یعامتجا  تسا ، یهورگ  يدرف و  عفانم  سفن و  ياوه  يانبم  رب  نوچ  مالسا  نانمـشد  عامتجا  لباقم ، رد 
(2) .دلسگ یم  مه  زا  يرطخ ، ساسحا  كدنا  هب 

تیروحم هدـیقع و  تدـحو  رب  ینتبم  مالـسا ، هاگدـید  زا  يدوخریغ »  » و يدوخ »  » موـهفم ود  هک  دوـش  یم  صخـشم  ساـسا  نیا  رب 
اَنَأ : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  .همانـسانش  تیلم و  ساسا  رب  هن  تسانبم ، نیمه  رب  لمع  وا و  دیحوت  دنوادخ و 
زا نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  ٍنیَـسُح ؛ ْنِم  اـَنَأ  یّنِم َو  ٌنیـسُح  اـی   (3)« .میتـسه تخرد  کـی  زا  یلع  نم و  ٍهَدِـحاو ؛ ٍهَرَجَـش  ْنِم  ٌِّیلَع  َو 

لیلد نیمه  هب  اهنت   (4) «، منیسح

ص:53

همالع یلو  تسا ، هدـش  لزان  هباـبلوبا  هراـبرد  لاـفنا  هروس  هیآ 27  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  ص 410 . مالـسا ، ربمایپ  خـیرات  [ . 1 - ] 1
 . ص83 ج 9 ، نازیملا ، کن : .دناد  یم  شودخم  ار  يأر  نیا  هعقاو ، نیا  هیآ  موهفم  قابطنا  دوجو  اب  ییابطابط 

14 رشح : یّتش .» مهبولق  اعیمج و  مهبسحت  دیدش  مهنیب  مهسأب  : » میرک نآرق  ریبعت  هب  [ . 2 - ] 2
ص 261. ج 43 ، راونالاراحب ، [ . 3 - ] 3

و ینم » سیل   » ریبعت اهنآ  رد  هک  دـناد  یمن  دوخ  زا  ار  يا  هدـع  ربمایپ  هک  یتایاور  تسا  نینچمه  ص 309 ، ج 38 ، نامه ، [ . 4 - ] 4
.نآ دننام  ص 269 و  ج 3 ، یفاک ، .ًارکسم » برش  نم  ینم  سیل  هتالصب ؛ فختسا  ینم  سیل  : » دننام تسا ، هتفر  راک  هب  اهنآ  دننام 
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.نآ دننام  ینوخ و  داحتا  هن  تسا ،

یهلا تیامح  زا  يرادروخرب  . 3

ًانمؤم ّلذأ  نم  : » دومرف ادـخ  ربمایپ   (1) .دنک یم  تیامح  ناشیا  زا  دنوادخ  دنراد و  رارق  وا  تیامح  فنک  رد  هتـسویپ  ادـخ  ناتـسود 
(2) «. دنک یم  راوخ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، راوخ  ار  ینمؤم  سک  ره  هّللا ؛ ّهلذأ 

دنوادخ رادید  گرم و  يوزرآ  . 4

نآ دنک ؛ یم  دوهی  هیلع  نآرق  هک  تسا  یجاجتحا  نامه  نیا  دراد و  ار  شیوخ  بوبحم  رادید  يوزرآ  دشاب ، ادخ  تسود  سک  ره 
(3) .دندرک یم  دادملق  ادخ  يایلوا  ار  دوخ  هک  هاگ 

ای : » داد خـساپ  يو  .دیـسرپ  ار  وا  لاوحا  دـش و  ور  هبور  يراصنا _ کـلام  نب  هثراـح   _ اـب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
»؟ تسیچ تنخـس   [ ندوب یقیقح  هناـشن  و   ] تقیقح .دراد  یتـقیقح  يزیچ  ره  : » دومرف ربماـیپ  .متـسه » یقیقح  نمؤم  نم  هللا ! لوـسر 

مرگ ياهزور  دوش و  یم  يرپس  يرادیب  هب  مبـش  ور ، نیازا  .تسا  هجوت  یب  نادب  هتفرگ و  هرانک  ایند  زا  نم  سفن  : » داد خساپ  هثراح 
هدش هداد  رارق  باسح  يارب  هک  مرگن  یم  مراگدرورپ  شرع  هب  ایوگ  .منارذگ  یم  یگنشت  هب  ار 

ص:54

: دمحم «. ) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  ْمُکْرُْصنَی َو  َهّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  « ؛ 38 جح : .اُونَمآ » َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  [ . 1 - ] 1
(7

ردب گنج  رد  هک  تسا  نانمؤم  دادما  يارب  ناگتـشرف  لوزن  یهلا ، تیامح  ياه  قادصم  زا  ص 382 . ج 66 ، راونالاراحب ، [ . 2 - ] 2
.12  _ 9 لافنا : 25 و 26 ؛ هبوت : 126 ؛  _ 123 نارمع : لآ  کن : .داد  خر  نینح  و 

6 و 7. هعمج : 94 و 95 ؛ هرقب : [ . 3 - ] 3
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: دومرف ربمایپ  مونـش »! یم  شتآ  رد  ار  شتآ  لها  هزوز  اـیوگ  دـنور و  یم  رگیدـکی  رادـید  هب  هک  مرگن  یم  تشهب  لـها  هب  تسا و 
زا هللا ! لوسر  ای  : » تفگ هثراح  شاب »! مدـق  تباث  سپ  يا ؛ هدـش  اـنیب  .تسا  هدرک  نشور  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  نیا  »
هک دیشکن  یلوط  .امرف » هثراح  بیصن  ار  تداهـش  ادنوادخ ! : » دومرف درک و  اعد  ربمایپ  دنک »! ما  يزور  ار  وت  اب  تداهـش  هاوخب  ادخ 

تداهـش هب  رفن ، هن  ای  تفه  نتـشک  زا  سپ  وا  داتـسرف و  دربن  هب  دوب ، نآ  رد  هثراح  هک  ار  يرکـشلهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دیسر

نید رد  يراوتسا  . 5

يانعم هب  بصعت  نامه  نیا ، .دننک  یمن  هلماعم  يزیچ  اب  ار  دوخ  نید  دنتسین و  هحماسم  يراک و  شزاس  لها  ادخ ، یقیقح  ناتـسود 
ِعُِطت الَف  : » دوب هتـشگ  یهن  نید  رد  ندیزرو  یتسـس  زا  هدـش و  رومأم  نادـب  زینهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  نآ  تبثم 

(2) «. دننک یمرن  ات  ینک  یمرن  هک  دنراد  تسود  .ربم  نامرف  نایوگ  غورد  زا  سپ ، َنُونِهُْدیَف ؛ ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو  َنیبِّذَکُْملا * 

.درک یم  در  ار  اهنآ  همه  دـش و  یم  ور  هبور  شیرق  فلتخم  ياهدـیدهت  اهداهنـشیپ و  اـب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ات دوب  وا  نییآ  ادخ و  هب  تبحم  تدش  نامیا و  یتبالص ، نینچ  یلصا  لیلد  یلو  دوب ، مرگ  تشپ  بلاطوبا ، ینابیتشپ  هب  ناشیا  هچرگ 

ناشیا هب  ار  شیرق  عیمطت  داهنشیپ و  بلاطوبا ، یتقو  هک  اجنآ 

ص:55

ص 126. ج 22 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
112 و 113. دوه : 75 ؛  _ 73 ءارسا : 8 و 9 ؛ ملق : [ . 2 - ] 2
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: دومرف درک ، غالبا 

ای دور  یم  شیپ  هک  يزور  ات  راک  نیا  زا  هک  دنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب 
(1)! درک مهاوخن  نینچ  مرادرب ، تسد  مهد ، یم  تسد  زا  ار  مناج 

.دوب هتفای  روضح  ناشتیاده  دیما  هبهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب و  رضاح  شیرق  ناگرزب  زا  دنچ  ینت  يرگید ، سلجم  رد 
خـساپ نینچ  دـندرک ، داهنـشیپ  ادـخ  هب  توعد  زا  ندیـشک  تسد  ربارب  رد  ار  یهاشداپ  شیرق و  رب  تسایر  ناوارف ، لام  نوچ  ناـنآ 

: دندینش

يربماـیپ هب  ارم  لاـعتم  يادـخ  .مباـی  یهاـشداپ  يرورـس و  هکنیا  يارب  هن  تسامـش و  لاـم  هب  نتفاـی  تسد  يارب  هن  ما ، هدروآ  هچنآ 
رگا ات  مداد  ناتدنپ  مدناسر و  ار  شیوخ  تلاسر  زین  نم  .مشاب  ریذن  ریـشب و  امـش  يارب  ات  تسا  هدرک  لزان  نم  رب  یباتک  هدیزگرب و 

(2) .دیشاب دنم  هرهب  ترخآ  رد  دیریذپب ،

یتیاور رد  .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  يرادـنید ، رد  ندوبن  رادـیاپ  يراک و  هحماسم  ياه  هناشن  زا  یکی  لباقم ، رد 
قـساف ناتناناوج  دساف و  ناتنانز  هک  هاگ  نآ  دوب  دهاوخ  هنوگچ  امـش  لاح  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  میناوخ  یم 

يرآ و : » دومرف هللا ؟ لوسر  ای  دمآ  دهاوخ  ینامز  نینچ  ایآ  دش : هدیـسرپ  دینک »؟ یمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  امـش  دـنوش و 
رما يدب  هب  هک  هاگ  نآ  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  امش  لاح  .دش  دهاوخ  زین  نآ  زا  رتدب 

ص:56

ص 106. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
ص 122. نامه ، [ . 2 - ] 2
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.دش دهاوخ  مه  نیا  زا  رتدب  يرآ و  : » دومرف دش ؟ دهاوخ  نینچ  ایآ  هللا ! لوسر  ای  دندیـسرپ : بجعت  اب  دـیرادزاب »؟ یکین  زا  دـینک و 
(1) »؟ دیرادنپب فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  هک  هاگ  نآ  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  امش  لاح 

.دراد هشیر  نید  ظفح  هب  تبسن  یتسس  رد  هک  تسا  قح  هب  داقتعا  لاوز  داد ، یم  رادشه  نادب  یمارگ  لوسر  هک  يرطخ 

ناشیوخ دوخ و  هب  تبسن  ادخ  مکح  شریذپ   . 6

زا یصخش ، عفانم  لیلد  هب  زگره  دندنسرخ و  نادب  دنرامـش و  یم  وکین  دسر ، یم  وا  يوس  زا  ار  هچنآ  ره  دنوادخ ، یعقاو  ناتـسود 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یمق ، سابع  خیـش  لـقن  هب  اـنب  .دـنوش  یمن  دنـسرخان  تسا ، هدرک  ردـقم  ناـشیارب  ادـخ  هچنآ 
زا هک  تسا  هدرک  دای  دنگوس  هدرک و  مکح  یلاعت  قح  : » دومرف تفر و  ربنم  هب  دجـسم  رد  دیماجنا ، شتلحر  هب  هک  يرامیب  نیـسپاو 

صاصق دزیخرب و  دشاب ، هدوب  دـمحم  دزن  يا  هملظم  ار  وا  سک  ره  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  سپ  .درذـگن  يراک  متس 
_ سیق نب  هداوـس  « _ .ناربماـیپ ناگتـشرف و  هورگ  روـضح  رد  یبـقع  صاـصق  زا  تسا  رت  بوـبحم  نم  دزن  اـیند  صاـصق  هـک  دـنک 

هقان رب  وت  .مدـمآ  وت  زاوشیپ  هب  نم  يدـمآ ، یم  فئاـط  زا  هک  یماـگنه  هّللا ! لوسر  اـی  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  : » تفگ تساـخرب و 
اصع يدوب و  راوس  دوخ  يابضغ 

ص:57

« .دراد یم  نمـشد  درادن ، نید  هک  ار  یفیعـض  نمؤم  لجوزع  دنوادخ  : » دومرف نینچمه  ص 122 . ج 16 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ . 1 - ] 1
نامه دنک .» یمن  رکنم  زا  یهن  هک  تسا  یسک  : » دومرف تسیک »؟ درادن ، نید  هک  یفیعض  نمؤم  : » دش هدیسرپ 
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« .اطخ ای  يدرک  دمع  هب  هک  مدیمهفن  نم  دمآ و  دورف  ممکش  رب  ینزب ، دوخ  هلحار  رب  ات  يدرک  دنلب  ار  اصع  نوچ  .یتشاد  تسد  رد 
ار اصع  نامه  دور و  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  اـت  تساوخ  لـالب  زا  سپـس  مشاـب »! هدرک  دـمع  هب  هک  هللا  ذاـعم  : » دومرف ترـضح 

هاـگیاج رد  ار  دوخهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  درک  یم  ادـن  هنیدـم  ياـهرازاب  رد  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  لـالب  .درواـیب 
.تسا هداد  رارق  صاصق 

مکـش وا  یلو  دـنک ، صاصق  تساوخ  درم  نآ  زا  دز و  الاب  ار  دوخ  مکـش  تفرگ ، ار  نآ  ربماـیپ  دروآ ، ار  اـصع  لـالب  هکنآ  زا  سپ 
لوسر ای  منک  یم  وفع  : » تفگ وا  ینک »؟ وفع  ای  ینک  یم  صاصق  ایآ  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  .دیسوب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

(1) !« درک وفع  ار  تلوسر  هک  هنوگ  نامه  نک ، وفع  ار  هداوس  ایادخ ! : » دومرف درک و  اعد  زین  ربمایپ  هللا »!

وا زا  يوریپ  ادخ و  اب  یتسود  هیاس  رد  هعماج  حالصا  . 7

یقالخا یناور و  یمسج و  تمالس  تینما و  طاشن ، شیاسآ ، دناوت  یم  دنوادخ  ریسم  رد  تکرح  یناسفن و  ياهاوه  نتشاذگ  رانک 
رد ادخ  ربمایپ  .دش  دـهاوخن  هعماج  بیـصن  يزیچ  ترخآ  تکاله  ایند و  یتخـس و  زج  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنک  نیمأت  ار  هعماج 

: دیامرف یم  یهلا  ياه  نامرف  زا  ینامرفان  جیاتن  نایب 

، دـشابن تلادـع  ساسا  رب  لیک  وزارت و  هاـگره  دوش و  یم  داـیز  یناـهگان  گرم  دوش ، راکـشآ  هعماـج  رد  اـنز  نم ، زا  سپ  هاـگره 
یطحق و هب  ار  مدرم  دنوادخ ،

ص:58

ص 261. مالسا ، ربمایپ  خیرات  .داد  خر  زین  ردب  گنج  رد  هیضق  نیمه  هیبش  ج 1،ص 143 . لامآلا ، یهتنم  کن : [ . 1 - ] 1
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درک دهاوخ  غیرد  نانآ  زا  نداعم ، اه و  هویم  اه و  تعارز  زا  ار  شتاکرب  نیمز ، دنهدن ، تاکز  نوچ  دنک و  یم  راچد  رقف )  ) ناصقن
تسد رد  اه  ییاراد  دننک ، محر  عطق  رگا  درک و  دنهاوخ  يرای  ینمشد  متس و  رب  ار  رگیدکی  دننک ، متـس  ماکحا  رودص  رد  نوچ  و 
يوریپ مالـسلا  مهیلع  متیب  لها  ناکین  زا  دنرادن و  زاب  يدـب  زا  دـننکن و  رما  یکین  فورعم و  هب  هاگره  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  نادـب 

(2) .دوش یمن  تباجا  یلو  دننک ، یم  اعد  ناشناکین  سپس  (1) و  درک دهاوخ  طلسم  نانآ  رب  ار  ناشنادب  دنوادخ  دننکن ،

: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  .دشاب  رثؤم  هعماج  تشونرس  رد  يدودح  ات  دناوت  یم  زین  درف  کی  حالصا  یتح 

رد هک  ینامز  ات  دـنک و  یم  حالـصا  ار  وا  درگادرگ  ياه  هناخ  لها  رما  وا و  دالوا  دـالوا  دـالوا و  رما  یمدآ ، حالـص  يارب  دـنوادخ 
(3) .دیامرف یم  ظفح  ار  ناشیا  تسا ، نانآ  نایم 

ص:59

دـنوش و یم  هریچ  نابوخرب  هعماج  دوخ  نادـب  دـهد ، یم  ناشن  هک  .مهرارـش » مهیلع  هّللا  ّطلـس  : » تسا نینچ  تیاور  ریبعت  [ . 1 - ] 1
.دشک یهابت  هب  ار  نانآ  یجراخ  يدیدهت  ینوریب و  ییورین  تسین  مزال  رگید 

حالـص ریخ و  هب  هراومه  متما  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچمه  ح 2 . ص 273 ، ج 41 ، هعیـشلا ، لئاسو  [ . 2 - ] 2
زا تاکرب  دـننکن ، نینچ  رگا  .دـنیامن  کمک  اوقت  رب  ار  رگیدـکی  دـننک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ینامز  اـت  دوب  دـنهاوخ 

، نامه .تشاد  دنهاوخن  نامـسآ  نیمز و  رد  يروای  چیه  دش و  دنهاوخ  یلوتـسم  یخرب  رب  نانآ  زا  یخرب  دش و  دـهاوخ  هتفرگ  نانآ 
ح 18 ص 123 ،

اوهل وأ  هراجت  وأر  اذإ  و  : » هعمج هروس  رخآ  هیآ  لوزن  نأش  رد  .یطویس  روثنملا  ردلا  زا : لقن  هب  ص 494 ؛ ج 13 ، نازیملا ، [ . 3 - ] 3
لبط و اب  دیسر و  رهش  هب  هعمج  زور  رد  ماش  زا  یناوراک  هنیدم ، رد  یطحق  لاس  رد  هک  تسا  هدمآ  ...ًامئاق » كوکرت  اهیلإ و  اوّضفنا 

ياه هبطخ  دـندوب و  رـضاح  هعمج  زامن  رد  هک  یمدرم  ادـص ، ندینـش  زا  سپ  هلـصافالب  .درک  مالعا  ار  دوخ  دورو  یقیـسوم  تـالآ 
: دومرف ربمایپ  .دـندنام  یقاب  نز  کـی  درم و  اهنت 12  دـندرک و  كرت  دوخ  ياه  يدـنمزاین  هیهت  يارب  ار  زامن  دندینـش ، یم  ار  ربمایپ 

روتـسد هب  يا  هدع  يدنب  ياپ  هک  دناسر  یم  هعقاو  نیا  .دیراب » یم  اهنآ  رب  گنـس  نامـسآ  زا  دنتفر ، یم  مه  كدـنا  هورگ  نیا  رگا  »
ص 125. ج 24 ، هنومن ، ریسفت  کن : .درادرب  یتعامج  زا  ار  باذع  دناوت  یم  ادخ 
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نمؤم ياه  يراتفرگ  تدش   . 8

شنزرـس يارب  شیازفا  نیا  .دوش  یم  هدوزفا  شا  یتخـس  یهلا و  يالب  رب  ایند  نیا  رد  دوش ، هدوزفا  هدـنب  یتسود  تبحم و  رب  هچ  ره 
رد ار  دوخ  هتـسویپ  دوش  یم  ببـس  هک  دزیخ  یمرب  لاعتم  يادـخ  ربارب  رد  وا  تیلوئـسم  ساسحا  شیازفا  یهاـگآ و  زا  هکلب  تسین ،
وا يورخا  يونعم و  ياـه  ماـقم  اـه و  هجرد  شیازفا  ببـس  نآ ، رب  نوزفا  دـنلفاغ .) نآ  زا  نارگید  هک  يرما   ) دـنیبب ناـحتما  ضرعم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  دهاوخ 

سپس ناربمایپ و  دومرف : ترضح  دشک ؟ یم  يرتشیب  يالب  ایند  رد  یسک  هچ  مدرم  زا  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا 
نیتسار و شنامیا  سک  ره  سپ  .دوش  یم  شیامزآ  شلامعا  یکین  شنامیا و  هزادـنا  هب  نمؤم  دـشاب و  رت  کیدزن  اهنآ  هب  سک  ره 

شا يراتفرگ  دـشاب ، فیعـض  شرادرک  نییاپ و  شنامیا  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  تخـس  شا  يراتفرگ  الب و  دـشاب ، کین  شرادرک 
(1) .دوب دهاوخ  كدنا 

هب شیارب  ییوکین  جـیاتن  تسا و  لاـعتم  دـنوادخ  هب  شتبحم  ناربـج  یعون  هب  وا و  زا  یهلا  ییاریذـپ  نمؤم ، يراـتفرگ  تقیقح ، رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دروآ  یم  ناغمرا 

ص:60
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(1) .ِماعَّطلا ِفَرُِطب  مهُدِّیَس  ِتیْبلا  َلهَأ  ُدَّهَعَتَی  امَک  ِءالَْبلا  ِعاْونَِأب  َنِمؤْملا  هَدبَع  ُدّهعَتََیل  َهّللا  نإ 

لها تشیعم  تسا  هدرک  دهعت  هناخ  ياقآ  هک  هنوگ  نامه  دزاس ، راتفرگ  اهالب  عاونا  هب  ار  شا  هدنب  تسا  هدش  دهعتم  دـنوادخ  انامه 
.دزاس مهارف  ار  هناخ 

یم يرگید  تیاور  رد  ناشیا  .دنک  یم  لزان  دوخ  نمؤم  هدـنب  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتمعن  تمحر و  الب ، يراتفرگ و  نیا  عقاو ، رد 
: دیامرف

:( دومرف زین  و   ) درب یم  نیب  زا  ار  هانگ  اطخ و  ياه  تعاس  جـنر ، درد و  ياه  تعاس  دومرف ): و   ) دـنک یم  وحم  ار  ناـهانگ  يراـمیب ،
یهانگ دنک و  اهر  ار  وا  هصغ  هک  یتقو  ات  تسا  هودنا  راتفرگ  نمؤم  هراومه  تسا و  هرافک  ياه  تعاس  يراتفرگ ، هودـنا و  تاعاس 

(2) .دشاب هدنامن  یقاب  شیارب 

نمؤم تسد  هب  یهلا  هدارا  ققحت  . 9

هب تبحم  تدـش  ببـس  هب  یبوبر و  ماـقم  هب  نتفاـی  دـنویپ  ببـس  هب  اریز  دـنا ؛ هعماـج  رد  یهلا  ياـه  تکرب  هطـساو  ادـخ ، ناتـسود 
: دومرف یم  ربمایپ  .تسا  هتفرگ  رارق  بوبحم  رایتخا  رد  نانآ  یکیرحت  یکاردا و  ياوق  مامت  دنوادخ ،

تـسود رتـشیب  ما ، هدرک  بجاو  وا  رب  هچنآ  زا  هک  يزیچ  هب  دـنادرگ  یمن  بوبحم  نم  دزن  ار  دوخ  نم  هدـنب  تسا : هدومرف  دـنوادخ 
تـسود ار  وا  نوچ  سپ  .مراد  یم  تسود  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دنادرگ  یم  مبوبحم  ار  دوخ  هدیدنـسپ ، لامعا  یکین و  اب  انامه  مرادب و 

موش یم  وا  شوگ  مرادب ،

ص:61

ص 218. نامه ، [ . 1 - ] 1
عاونا یپرد  یپ  نم  نمؤم  هدنب  رب  ایند ! يا  دـیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  : » دومرف زین  يرگید  تیاور  رد  ص 244 . نامه ، [ . 2 - ] 2

ص 52 و ج 69 ، نامه ، .دنک » دامتعا  هیکت و  وت  رب  ات  زاسم  نیریش  شیارب  ریگب و  تخـس  وا  رب  یگدنز  رد  نک و  دراو  ار  يراتفرگ 
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اب هک  موش  یم  وا  تسد  دیوگ و  یم  نخس  نآ  اب  هک  موش  یم  شنابز  دنیب و  یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  مشچ  دونـش و  یم  نآ  اب  هک 
اطع وا  هب  دنک ، تساوخرد  نم  زا  رگا  منک و  یم  شتباجا  دناوخب ، ارم  رگا  .دور  یم  هار  نآ  اب  هک  موش  یم  شیاپ  دراد و  یمرب  نآ 
نم دیآ و  یمن  شـشوخ  گرم  زا  وا  منک ، یمن  دیدرت  نمؤم ، گرم  دننام  متـسه ، نآ  هدـنهد  ماجنا  هک  يراک  چـیه  رد  منک و  یم 

(1) .مدنسپ یمن  ار  وا  يدونشخان  زین 

یپ رد  تکرب  ریخ و  زج  نارگید  يارب  تـسا و  دـنوادخ  هدارا  تساوـخ و  اـب  ربارب  دـهد ، یم  ماـجنا  هعماـج  رد  هـچنآ  ره  نیارباـنب ،
(2) .درادن

تبحم بلج  رد  حلاص  لمع  نامیا و  رثا  . 10

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

(3) .ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّنِإ 

.دهد یم  رارق  اه ] لد  رد   ] یتبحم نانآ  يارب  نامحر  يادخ ]  ] يدوز هب  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

هویـش و هدـهاشم  اب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  دزاس و  یم  نومنهر  یتسود  يوس  هب  ار  اه  لد  نتـسیز ، كاپ  ندوب و  كاـپ  نیارباـنب ،
یمق ثدحم  .دندش  یم  ناملسم  دنتفای و  یم  قح  دراد ، ینایاوشیپ  نینچ  هک  ار  مالسا  نید  یهلا ، يایلوا  مالسا و  ربمایپ  یلمع  هریس 

: دنک یم  لقن 

ص:62

ص 22. ج 67 ،  نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 129. ج 69 ،  نامه ، کن : .تسا  هدش  حیرصت  يرگید  تایاور  رد  انعم  نیا  هب  [ . 2 - ] 2

یهلا یناسنا و  ترطف  رب  ینتبم  حلاص  لمع  نامیا و  تسا : نشور  رما  نیا  لیلد  ص 144 . ج 13 ، هنومن ، ریسفت  96 ؛ میرم : [ . 3 - ] 3
دوخ لاثما  دوخ و  راتفر  زا  دننک و  یم  نیـسحت  لد  رد  ار  ناکین  زین  نادب  یتح  دنوش و  یم  بذـج  نآ  يوس  هب  اه  لد  همه  تسا و 

.دننک یمن  نایب  هچ  رگا  دنرازیب ،
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، دیسر یم  هفوک  هب  هک  یهار  زا  یهارود ، رس  رب  یلو  دوب ، هفوک  راپس  هر  ترضح  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  رفس  مه  همذ  لها  زا  يدرم 
.تسین هفوک  هار  هکنیا  : » تفگ یمذ  درم  .يرآ » : » دومرف ترـضح  يورب »؟ هفوک  هب  یهاوخ  یم  هک  یتفگن  ایآ  : » دیـسرپ درم  .تفرن 

هب نیا  : » دومرف يدمآ »؟ نم  اب  ارچ  سپ  : » دیـسرپ درم  .مناد » یم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  .يدرک » كرت  هک  تسا  نامه  هفوک  هار 
ام ربمایپ  .دـننک  هقردـب  يرادـقم  ار  وا  ندـش ، ادـج  ماگنه  هک  دوش  یم  لماک  یماگنه  قیفر  اـب  يراـتفر  شوخ  هک  تسا  نآ  تهج 

ياـه تلـصخ  هناـشنم و  گرزب  ياـهرادرک  نیمه  يارب  تسا ، هدـش  وا  وریپ  سک  ره  : » تفگ یمذ  درم  .تسا » هداد  روتـسد  نـینچ 
(1) .دش ناملسم  تشگزاب و  تفر ، یم  هک  یهار  زا  سپ  .مریگ » یم  هاوگ  تنید  رب  ار  وت  نم  تسا و  هدوب  وکین 

 

ص:63

ج 1،ص 33. لامآلا ، یهتنم  [ . 1 - ] 1
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ینمشد یتسود و  ورملق  موس : لصف 

هراشا

دوب تسود  مه  یسک  اب  ناوت  یم  ایآ  داد ؟ نایاپ  اهرهق  اه و  هطبار  هب  دیاب  ینامز  هچ  دنبای ؟ همادا  دیاب  اجک  ات  ینمـشد  اه و  یتسود 
ار دودح  دـشاب ، یـصخش  عفانم  كالم ، رگا  هک  داد  خـساپ  نینچ  ناوت  یم  ینمـشد  یتسود و  ياهرایعم  هب  هجوت  اب  نمـشد ؟ مه  و 
مه ار  دودح  وا ، یتسود  ادخ و  كالم  اب  لباقم  رد  .تسا  مکاح  عضو  نیمه  دشاب ، يدنواشیوخ  رگا  دنک و  یم  نییعت  عفانم  نیمأت 

دودـح و یهلا  نییآ  زا  ناگدـننک  یچیپرـس  يارب  لـیلد ، نیمه  هب  .دـنک  یم  نییعت  دـنوادخ  هـب  تبـسن  لـباقم  فرط  يریگ  تـهج 
زاب هبوت  رد  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدرک  ینمـشد  یتسه  ساسا  اب  هک  يرطف  دـترم  يارب  لتق  مکح  دـننام  دوش ، یم  هداد  رارق  تازاجم 

هب یمالـسا  هعماج  تیالو  شوغآ  دوش و  یم  هدرپس  یـشومارف  هب  وا  اب  هتـشذگ  ياـه  ینمـشد  دروآ ، ناـمیا  ادـخ  هب  هک  ره  تسا و 
هنیمز نیا  رد  يوبن  ّتنـس  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  .دنارب  شدب  هنیـشیپ  لیلد  هب  ار  وا  درادن  قح  یـسک  دوب و  دهاوخ  هدوشگ  وا  يور 

: مینک یم  هراشا 

هب دندوب  هدز  زاب  رـس  كوبت _  _ گنج رد  تکرـش  زا  يا ، هدـننک  عناق  لیلد  چـیه  نودـب  هک  ار  يرفن  هس  مالـسا ، یمارگ  لوسر  . 1
دندش و یهن  نانآ  اب  نتفگ  نخس  زا  ناناملسم  لوا ، هلحرم  رد  .درک  موکحم  نانآ  اب  مدرم  دمآ  تفر و  میرحت  یعامتجا و  تازاجم 

زا داد  روتسد  هدش  هدشدای  رفن  هس  هب  ربمایپ  یتدم ، زا  سپ 

ص:64
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(1) .تفریذپ ار  ناشیا  هبوت  دنوادخ  دش و  گنت  نانآ  رب  نیمز  هک  ییاج  ات  دنریگب  هرانک  زین  ناشنارسمه 

_ دیلو نبدلاخ   _ .داد رارق  كالم  ار  مالسا  زا  شیپ  ياه  ینمشد  دیابن  تسا و  دارفا  ینونک  عضو  طباور ، عطق  ای  ظفح  رد  نازیم  . 2
هب ار  نانآ  تخات و   _ رماع نب  همیذج  ینب   _ هلیبق رب  ناهگان  دوبن ، گنج  هب  رومأم  هک  یلاح  رد  دش و  هداتسرف  غیلبت  يارب  یهاپس  اب 

ار يریسا  سک  ره  تساوخ  شنارای  زا  یتح  يو  .درک  ریـسا  ار  ینادرم  تشک و  دندوب ، هتـشک  تیلهاج  رد  ار  شیومع  هکنآ  ببس 
رد دوبن ، تیلهاج  رد  هدـش  هتخیر  ياه  نوخ  زا  يریگ  ماقتنا  ببـس  هب  نتفای  رطاخ  شمارآ  زج  وا  دوصقم  .دـشکب  تسا ، هتفرگ  هک 

درب و نامـسآ  هب  ار  شتـسد  دـلاخ ، راک  زا  یهاگآ  زا  سپ  ربمایپ  .دوب  هدرک  مالعا  لـطاب  ار  تیلهاـج  ياـه  نوخ  مالـسا  هک  یلاـح 
يارب ارمالـسلا  هیلع  یلع  تسیرگ و  سپـس  .میوج » یم  يرازیب  وت  يوس  هب  تسا ، هداد  ماجنا  دـلاخ  هچنآ  زا  نم  ادـنوادخ ! : » دومرف

(2) .داتسرف  _ همیذج ینب   _ دزن تیعضو ، حالصا 

هک ییاهرایعم  ناتـسود و  فاصوا  اهنآ ، يارجا  رد  تیعطاق  یعرـش و  دودـح  هلمج : زا  یثحابم  اب  ینمـشد ، یتسود و  دودـح  ثحب 
لهج و دّبعت ، تمکح ، ملع ، دننام   ) دنا ینمشد  ای  یتسود  هتسیاش  یناسک  هچ  دهد  یم  ناشن 

ص:65

ادـخ لوسر  رعاش  هکنآ  دوجو  اب  یلوا  هک  دنتـشاد  مان  یفقث  هیما  نب  لاله  عیبر و  نب  هرارم  کلام ، نب  بعک  رفن ، هس  نیا  [ . 1 - ] 1
.دعب هب  ص 639  مالسا ، ربمایپ  خیرات  هبوت ؛ هروس  هیآ 118  لیذ  فلتخم  ياهریسفت  کن : .دش  شنزرس  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص 140. ج 21 ، راونالا ، راحب  [ . 2 - ] 2
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يرگید ياـه  ناونع  نارگمتـس و  يوس  هب  ندـش  لـیامتم  هیقت ، روج ، ناـمکاح  اـب  يراـکمه  ...و ،) روجف  لـخب ، بذـک ، تقاـمح ،
.دوش یم  يراددوخ  اهنآ  نایب  زا  هک  تسا  طابترا  رد  نارفاک  اب  تالماعم  نوچمه 

ناناملسمریغ اب  زیمآ  تملاسم  یعامتجا  طباور  . 1

هراشا

زین نآرق  تایآ  دـیآ و  یمرب  یبوخ  هب  نونکات  هدـش  هتفگ  بلاطم  ياوتحم  زا  دـش و  هراـشا  يّربت  ّیلوت و  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
هدـیقع و هب  تبـسن  یبلق  تبحم  نانآ و  هب  ندرک  دامتعا  اهنآ و  هلیـسو  هب  نتفای  شمارآ  نارفاک و  تیـالو  لوبق  دـنهد ، یم  یهاوگ 
یعامتجا و ياهدتس  داد و  زا  هتسد  نآ  لماش  هطبار ، عطق  ینمشد و  نیا  هدودحم  تسناد  دیاب   (1) .تسا مارح  عونمم و  نانآ ، هویش 

رفک یگریچ  یمالسا و  هعماج  یگتـسباو  ای  رفک  هب  یبلق  رطاخ  قلعت  ببـس  هک  دوش  یمن  یملع  ياه  هلدابم  يداصتقا و  ياه  هلماعم 
.درک یم  لمع  نادب  زین  ادخ  ربمایپ  یتح  دوب و  جیار  يرما  نایدوهی  نارفاک و  اب  يداع  ياه  ترشاعم  دتس و  داد و  .تسین  مالسا  رب 

: مینک یم  هراشا  نآ  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد 

كرشم ندرک  ریجا  فلا )

هک ار  طقرا _ نب  هللا  دبع   _ مان هب  ناکرشم  زا  یکی  ترضح  نآ  هنیدم ، هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترجاهم  ماگنه 
دروآ روث _ راغ   _ هب دوب ، هدش  هدرپس  وا  هب  هتشذگ  رد  هک  ار  رتش  ود  وا  .درک  ریجا  امنهار  ناونع  هب  تشاد ، نانیمطا  وا  هب 

ص:66

 . ...و  51 هدئام : 139 و 144 ؛ ءاسن : 28 ؛ نارمع : لآ  13 ؛ هنحتمم : 113 ؛ دوه : کن : [ . 1 - ] 1
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(1) .دش هنیدم  راپس  هر  ناشیا  هارمه  هب  زین  اجنآ  زا  .دندوب  هتفرگ  هانپ  اجنآ  رد  زور  هس  تدم  رکبوبا _  _ هارمه هب  ترضح  هک 

كرشم زا  حالس  نتفرگ  هیراع  ب )

ناما دوب و  كرشم  هک   _ فلخ نب  هیما  نب  ناوفص   _ زا نینح ،) گنج  _ ) نزاوه  _ هلیبق اب  دربن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(2) .دنادرگزاب ملاس  ار  اهنآ  گنج ، نایاپ  زا  سپ  هک  دش  نماض  تفرگ و  هیراع  نآ  لیاسو  رگید  اب  هرز  دص  دوب ، هتفای 

ناناملسمریغ زا  نتفرگ  ضرق  ج )

عاص تسیب  ربارب  رد  هنیدم  نایدوهی  زا  یکی  دزن  ناشیا  هرز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلحر  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
(3) .دوب هدرک  ضرق  شلایع  هقفن  يارب  ترضح  هک  دوب  ورگ  وج 

باتک لها  نارفاک و  اب  هحلاصم  د )

هراشا

ناناملسمریغ اب  شطباور  رد  هیلوا  لصا  ار  گنج  درب و  ریشمش  هب  تسد  هتسویپ  هک  دوبن  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هویش 
هویـش نیا  زاوج  يایوگ  هک  دیـسر  یم  اضما  هب  حلـص  ياهدادرارق  يرامـش  یب  دارفا  لیابق و  ناشیا و  نیب  لیلد ، نیمه  هب  .دهد  رارق 

تیوقت بجوم  راک  نیا  .تسا  ناناملسمریغ  اب  راتفر 

ص:67

نآ دننام  هراجا و  دـقعبلاق  رد  هک  یتالماعم  نینچ  نیقی ، هب  ص 74 . ج 11 ، نازیملا ، ص 218 ؛ مالـسا ، ربمایپ  خیرات  کن : [ . 1 - ] 1
.تسین رفک  ّیلوت  قادصم  زا  تسا ، هدش  ماجنا 

ص 583. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 2 - ] 2
ص 29. ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  [ . 3 - ] 3

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  www.Ghaemiyeh.comیتسود و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 76 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_67_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_67_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_67_3
http://www.ghaemiyeh.com


: درک هراشا  صاخ  دروم  دنچ  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  .دماجنا  یمن  یمالسا  هعماج  رب  رفک  هطلس  هب  دوش و  یم  مالسا 

هنیدم نکاس  يدوهی  هلیبق  هس  اب  حلص  نامیپ  کی _ 

_، عاقنیق ینب   _ يدوهی هلیبق  هس  اب  ترـضح  رهـش ، نآ  رد  رارقتـسا  هنیدـم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجاـهم  زا  سپ 
شباحصا ربمایپ و  هیلع  ینامز  چیه  رد  یلکش و  چیه  هب  زگره و  هکنآ  رب  ینبم  تسب  یحلـص  نامیپ  هظیرق _ ینب   _ و ریـضن _ ینب  _

: دوب نینچ  داد  رارق  نیا  ياهدنب  دننکن ، کمک  هار  نیا  رد  یسک  هب  دنهدن و  ماجنا  يراک  ینمشد ، يور  زا 

.درک دنهاوخ  یگدنز  هنیدم  رد  تلم  کی  دننام  نایدوهی  ناناملسم و  لوا _ 

.دندازآ دوخ  ینید  مسارم  ماجنا  رد  هتسد  ود  ره  مود _ 

.درک دهاوخ  يرای  دشابن ، زواجتم  رگا  ار  رگید  هتسد  فرط ، ود  زا  کی  ره  گنج ، ماگنه  موس _ 

.درک دنهاوخ  عافد  هنیدم  زا  ناگناگیب ، هلمح  ربارب  رد  هورگ  ود  ره  مراهچ _ 

.دیسر دهاوخ  ماجنا  هب  هورگ  ود  ره  تروشم  اب  نمشد  اب  حلص  دادرارق  مجنپ _ 

.دوب دهاوخ  مارح  نآ  رد  يزیر  نوخ  عون  ره  تسا ، یسدقم  رهش  هنیدم  نوچ  مشش _ 

.دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   صخش  فالتخا ، عفر  يارب  رواد  نیرخآ  گنج ، فالتخا و  نداد  خر  ماگنه  متفه _ 

راتفر يراکوکین  یهاوخریخ و  هب  رگیدکی  اب  نامیپ  ناگدننک  اضما  متشه _ 

ص:68
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(1) .درک دنهاوخ 

كدف لها  اب  حلص  نامیپ  ود _ 

دـشکن و ار  نانآ  تشاذـگ  رارق  ناـیدوهی  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـیدوهی ، ياـه  هعلق  هرـصاحم  ربیخ و  هعقاو  زا  سپ 
یتسرپرـس ار  ربیخ  كالما  نایدوهی  درک  قفاوت  هرابود  ربمایپ  سپـس  .دندش  جراخ  هرـصاحم  زا  نانآ  بیترت ، نیدب  .دنک  ناشدـیعبت 

زا ار  نانآ  تساوخ ، هک  هاگره  تفای  رایتخا  ربمایپ  دش و  راذگاو  نانآ  هب  همین  کی  میـسقت و  شخب  ود  هب  اه  نیمز  نیاربانب ، .دـننک 
ترـضح نآ  زا  كدف  دـمآرد  دـندرک و  حلـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  رارق  نیمه  اب  زین  كدـف  لها  .دـنک  نوریب  ربیخ 

(2) .دش

نارجن نایحیسم  اب  حلص  دادرارق  هس _ 

(3) .دیماجنا هیزج  تخادرپ  هب  نایحیسم  تیاضر  اب  دیسر ، اضما  هب  هلهابم  هعقاو  زا  سپ  هک  دادرارق  نیا 

ص:69

یقیقحت خیرات  يورغ ، یفـسوی  يداهدـمحم  ص 111 ؛ ج 19 ، راونالا ، راـحب  و 235 ؛ صـص 234  مالـسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
ص 218 ج 2 ، ، 1383 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  شهوژپ  شزومآ و  هسسؤم  تاراشتنا  زکرم  مق ، یبرع ، یلع  نیـسح  همجرت : مالـسا ،

.دعب هب 
.رشح هکرابم  هروس  هیآ 7  لیذ  ص 510 . ج 23 ، هنومن ، ریسفت  صص 506 و 507 ؛ مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 2 - ] 2

ج 2، هنومن ، ریسفت  نارمع ؛ لآ  هروس  هیآ 61  لیذ  ص 36 . ج 3 ، نازیملا ، کن : يدـعب ، تاقافتا  هلهابم و  هعقاو  دروم  رد  [ . 3 - ] 3
تخادرپ لابق  رد  هکنآ  رب  ینبم  دوش  یم  دـقعنم  یتعاـمج  اـی  درف  یمالـسا و  تموکح  نیب  هک  يدادرارق  هب  یلک ، روط  هب  ص 578 

نیا هب  زین  هبوت  هروس  هیآ 29  رد  دنیوگ : یم  همذ » دقع  ، » دوش نیمأت  یمالسا  تموکح  هلیسو  هب  نانآ  تینما  هیزج ، ناونع  هب  یغلبم 
زا يرگید  دراوم  ص 545 ) ج 2 ، چ 1 ، ، 1361 دلج ، ود  مالسا ، یـسایس  هقف  يروکـش ، لضفلاوبا  کن :  ) .تسا هدش  هراشا  بلطم 

هرمـض و ینب  لیابق  اب  ربمایپ  حلـص  دـننام  تسا ؛ هدـماین  نایم  هب  ینخـس  هیزج  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  هدـش  نایب  زین  نارفاک  اب  هحلاصم 
صص 54 و 55. ج 5 ، نازیملا ، کن : .عجشا 
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كوبت گنج  نایرج  رد  حلص  دادرارق  راهچ  _ 

.درک اضما  یحلص  دادرارق   _ حُرذا  _ و ءابرج _ _، _ هلیا  _ مدرم اب  يرجه ، مهن  لاس  رد  كوبت  هب  ندیسر  زا  سپ  ربمایپ 

هیبیدح حلص  جنپ _ 

ترایز يارب  هکم  تمس  هب  ناناملسم  زا  يرامـش  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تکرح  زا  سپ  يرجه ، مشـش  لاس  رد 
نایم گنج  دـش  رارق  نامیپ ، نیا  ساسا  رب  .دـیماجنا  هحلاصم  هب  راک  ماجنارـس  دـندش و  يدابع  تکرح  نیا  عنام  شیرق  ادـخ ، هناخ 
رارق نینچمه  .دنوشن  رگیدکی  ضرعتم  دنـشاب و  ناما  رد  تدـم  نیا  رد  مدرم  دوش و  فقوتم  لاس  تدم 10  هب  نارفاک  ناناملـسم و 
ناما رد  شلام  ناج و  تفر ، هکم  هب  تراجت ، ای  هرمع  ای  جح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی  رگا  هک  دـش 

.دشاب ناما  رد  شلام  ناج و  دنرذگ ، یم  ماش  ای  رصم  دصقم  هب  هنیدم  زا  هک  زین  شیرق  زا  کی  ره  دشاب و 

شیرق هب  ار  وا  دیاب  تسویپ ، ناناملـسم  هب  دوخ  ربهر  هزاجا  نودـب  شیرق  زا  یکی  رگا  هک  دوب  نیا  همان  حلـص  زیگنارب  ثحب  داوم  زا 
یلو دـندرک ، ضارتـعا  طرـش  نیا  هب  ناناملـسم  .دوشن  هداد  لـیوحت  تسویپ ، شیرق  هب  ناناملـسم  زا  یکی  رگا  یلو  دـنهد ، لـیوحت 

، دورب ناکرشم  دزن  ام  زا  یسک  رگا  : » دومرف ربمایپ 

ص:70
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(1) «. داد دهاوخ  رارق  یجرف  شیارب  دنادب ، ار  وا  یبلق  مالسا  ادخ  دیآ و  ام  دزن  یسک  اهنآ  زا  رگا  دنک و  شرود  ادخ 

، هنیدم هب  هکم  لها  دمآ  تفر و  يدازآ  لیلد  هب  دوش و  امرف  مکح  هکم  هنیدـم و  رد  شمارآ  هک  دـش  ببـس  هیبیدـح  حلـص  دادرارق 
لاس ود  اهنت  تدم  رد  دوب ، هتشذگ  ياه  لاس  ناناملسم  دادعت  زا  شیب  اهنآ  رامش  هک  يدارفا  دندش و  انشآ  مالـسا  اب  يرایـسب  مدرم 

.دندش ناملسم 

نیمأت دقع  ه )_

هراشا

هعماج مکاح  ای  ناناملـسم  زا  یهورگ  ای  درف  هک  بیترت  نیدـب  .تسا  ناناملـسمریغ  ناناملـسم و  نیب  هحلاصم  یعون  زین  نیمأـت  دـقع 
ناج و لام و  ظفح  هب  تبـسن  ناناملـسم  همه  تروص ، نیا  رد  .دـهد  یم  رارق  ناما  رد  ار  ناناملـسمریغ  زا  یهورگ  ای  درف  یمالـسا ،

هب لیامت   (2)، مالسا دروم  رد  قیقحت  يارب  تلهم  تساوخرد  دناوت  یم  يدادرارق  نینچ  تلع  .دنتسه  لوئسم  وا  سومان 

ص:71

هب .تسین  وا  هب  يزاین  تسا و  هدرک  لمع  ادـخ  مکح  فالخرب  ددـنویپ ، یم  نارفاک  هب  هک  یناملـسم  هک  تسا  نآ  دوصقم  [ . 1 - ] 1
زا .دوش  یم  عطق  وا  اب  ناناملـسم  يونعم  هطبار  نیارب ، انب  .تسا  هریبک  ناهانگ  زا  هک  دنیوگ  یم  ترجه » زا  دعب  برّعت   » یلمع نینچ 
ور هبور  ربمایپ  خساپ  نیا  اب  تسناد و  ناناملسم  يراوخ  هیام  ار  مادقا  نیا  درک و  ضارتعا  تدش  هب  باطخ  نب  رمع  ناناملـسم ، نایم 

.469 صص 467 _  نامه ، کن : دوب .» دهاوخ  نم  روای  وا  منک و  یمن  تیصعم  ار  وا  میادخ و  ربمایپ  نم  : » دومرف هک  دش 
 . 6 هبوت : کن : [ . 2 - ] 2
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: دوش یم  هراشا  نآ  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  .دشاب  نآ  دننام  (1) و  مایپ ندناسر  یناگرزاب ، طباور  يرارقرب 

اه هرکاذم  نایرج  رد  شیرق  ياه  کیپ  ناریفس و  نداد  ناما  کی _ 

دروم رد  قیقحت  هرکاذم و  يارب  ار  یناگداتسرف  تبون ، دنچ  رد  شیرق  دیماجنا ، هیبیدح  حلص  نامیپ  هب  هک  ییاه  هرکاذم  نایرج  رد 
اب ناشیا ، ناج  هب  ضرعت  نودب  زین  ترـضح  نآ  .دنداتـسرف  ناشیا  دزن  هنیدم  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تکرح  فادـها 

(2) .دش هرکاذم  دراو  اهنآ 

فلتخم لیابق  یگدنیامن  ياه  تئیه  هب  نداد  ناما  ود _ 

يارب دـش ، یم  هتفگ  دـفو »  » اهنآ هب  هک  ینوگانوگ  یگدـنیامن  ياـه  هتـسد  يرجه ، مهن  لاـس  رد  همه  زا  رتشیب  هکم و  حـتف  زا  سپ 
یگدنز شمارآ  لامک  اب  هنیدم ، رد  تماقا  دودحم  تدم  رد  نانآ  .دندش  هنیدم  راپـس  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  رادید 

(3) .دنتشگ یمرب  ییایاده  تفایرد  اب  دندرک و  یم 

هکم حتف  نایرج  رد  یمومع  ناما  هس _ 

رد دورب و  دوخ  هناخ  هب  هک  دوب  یـسک  ره  هب  هکم  حتف  يارجام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همان  ناما  نیمأت ، دراوم  زا  یکی 
هناخ هب  ای  ددنبب  ار  شا  هناخ 

ص:72

یمن هتـشک  اه  ناگورگ  ناگداتـسرف و  نهرلا ؛ الو  لسرلا  لتقی  ـال  : » دومرف هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  [ . 1 - ] 1
ص 117. ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  .دنوش »

دعب هب  ص 461  مالسا ، ربمایپ  خیرات  کن : .تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  ناشیا  نانخس  ياوتحم  شیرق و  ناریفس  مان  [ . 2 - ] 2
.دعب هب  ص 650  نامه ، کن : .تسا  هدش  تبث  خیرات  رد  اهنآ  ياضعا  اه و  تئیه  نیا  مان  [ . 3 - ] 3
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نینچمه  (1) .دیآ درگ  دوب ، هتسب   _ یمعثخ نامحرلا  دبع  نب  هللادبع   _ يارب ترـضح  نآ  هک  یمچرپ  ریز  ای  دوش  هدنهانپ  نایفـسوبا 
هدنهانپ ناشرهاوخ  هناخ  هب  دندوب و  ناکرشم  زا  هک  زینمالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رهاوخ  و  یناه _ ما   _ نادنواشیوخ زا  رفن  ود 

(2) .دنتفرگ رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شریذپ  دروم  دندوب ، هدش 

ناناملسمریغ هب  یلام  ياه  تخادرپ  و )

هب ناشیا  رظن  بلج  اه و  بلق  تفلا  يارب  اهنآ  هب  یلام  يایادـه  نداد  ناناملـسمریغ ، اب  زیمآ  تملاسم  طباور  رگید  ياه  قادـصم  زا 
یم برع  یگدـنیامن  ياه  هتـسد  هب  ادـخ  ربمایپ  هک  يرایـسب  یلام  يایادـه  دـننام  دراد ، یناوارف  ياـه  هنومن  هک  تسا  مالـسا  يوس 

(4) .ناناملسم هزات  ياه  بلق  تفلا  سنا و  يارب  تاکز ، زا  یشخب  فرصم  زاوج  رودص  زین  (3) و  داد

مرتحم ار  اهدادرارق  دوب و  دنب  ياپ  شیوخ  دـهع  هب  هشیمه  زین  یمارگ  لوسر  تسا و  مالـسا  ياه  شرافـس  زا  دـهع  هب  يافو  هچرگ 
نیا یلو  درمش ، یم 

ص:73

ص 561. نامه ، [ . 1 - ] 1
، شکرـشم رـسمه  هب  بنیز  شرتـخد  نداد  ناـما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نینچمه  و 566 . صـص 565  ناـمه ، [ . 2 - ] 2
، دنکن یهاتوک  شرهوش  ییاریذـپ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  تفریذـپ و  دوب ، هدرک  یمومع  نالعا  دجـسم  رد  هک  ار  عیبر  نب  صاعلاوبا 

ساسا رب  طباور  میظنت  ياـیوگ  زین  هعقاو  نیا  ص 280  نامه ، .تسا  كرـشم  اریز  دـباین ؛ هار  وا  هب  صاعلاوبا  هک  دـشاب  بقارم  یلو 
.دراد دوجو  زین  هطبار  عطق  يریگ و  هرانک  يدراوم  رد  تملاسم ، نیع  رد  تسا و  ینید  ياهرایعم 

.دعب هب  ص 650  نامه ، [ . 3 - ] 3
 . 60 هبوت : کن : [ . 4 - ] 4
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زا سپ  هلـصافالب  ادخ  ربمایپ  .دوش  تیاعر  دیاب  یهلا  دهع  اب  نتـشاد  ضراعت  تروص  رد  یتح  نارگید  اب  دهع  هک  تسین  انعم  نادـب 
هدمآ وا  يریگ  سپزاب  يارب  هک  شردپ  هب  دوب ، هتخیرگ  هنیدم  هب  هک  ار  ورمع _ نب  لیهس   _ رسپ لدنجوبا ،_ ، _ هیبیدح حلص  نتسب 

تــساوخرد داد و  یم  هاـنپ  دـندمآ ، یم  هنیدـم  هـب  دـندرک و  یم  رارف  هـکم  زا  هـک  یناملــسم  ناـنز  هـب  یلو   (1)، داد لـیوحت  دوب ،
(2) .تفریذپ یمن  ار  ناشیا  ندنادرگزاب 

اه ناونع  نیا  تسا و  يراج  نآ  دننام  ناعون و  مه  هب  ناسحا  ردام ، ردـپ و  هب  مارتحا  محر ، هلـص  هلمج  زا  دراوم  همه  رد  هتکن ، نیا 
يا هناهب  دیابن  ار 

ص:74

ص 468. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
تعیب نتفرگ  هب  ار  شلوسر  دنوادخ  هک  تفریذـپ  یم  تروص  هنحتمم  هروس  هیآ 10  حیرص  مکح  هب  نانز ، ندنادرگن  زاب  [ . 2 - ] 2
نیدـب .درک  یم  فظوم  ناـشرفاک ، نارهوش  هب  ناـنآ  هیرهم  تخادرپ  ناشمالـسا و  رد  ناـشیا  تقادـص  زا  ناـنیمطا  زا  سپ  ناـنآ  زا 

، نامه کن : هعقاو  نیا  دروم  رد  .دوب  هدش  وغل  تیجوز  هطبار  هک  اریز  دـننک ؛ جاودزا  نانآ  اب  دنتـسناوت  یم  ناناملـسم  یتح  بیترت ،
نادرم اهنت  ار  همان  حلص  عوضوم  ریخا ، عبنم  ود  رد  هچرگ  دعب  هب  ص 35  ج 24 ، هنومن ، ریسفت  ص 413 ؛ ج 19 ، نازیملا ، ص 476 ؛

هک دنک  یم  حیرصت  لوا  عبنم  یلو  دندوب ،) هماندهع  زا  جراخ  اصصخت  نانز   ) دناد یم  هدعاق  قباطم  ار  لعف  هلیسو  نیدب  دناد و  یم 
مومع زین  نارفاک  تشادرب  دوب و  نانز  ندنادرگزاب  هب  روبجمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوبن ، هنحتمم  هروس  هیآ 10  لوزن  رگا 

رد تراـبع  نـیا  .درک  ار  شرـسمه  دادرتـسا  ياـضاقت  هماـن ، حلـص  دانتـسا  هـب  ناـنز  زا  یکی  رهوـش  لـیلد ، نـیمه  هـب  .دوـب  دادرارق 
هوّدری مل  دمحم  باحـصأ  نم  اشیرق  یتأ  نم  ّهنأ  هیلإ و  هّدری  هیلو  نذإ  ریغی  ادـمحم  یتأ  نم  ّهنا  و  ص 353 ...«  ج 20 ، راونالاراحب ،
راـیعم نوچ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  ساـسا   ، نیا  رب  .دوش  یمن  هدـیمهف  نآ  زا  نادرم  هب  صاـصتخا  دراد و  تیمومع  زین  ...هیلإ »

رد یتح  ناوت  یمن  تسا و  مدقم  ادخ  دهع  ادخ ، ریغ  اب  ادخ  دـهع  محازت  دراوم  رد  تسوا ، مکح  دـنوادخ و  اه ، یتسود  رد  لیـصا 
.درک یقلت  یقالخا  شزرا  ار  ادخ  مکح  فلاخم  دادرارق  هب  يدنب  ياپ  دراوم ، نیا 
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، تسا هدرک  محر  عطق  وا  هک  یـسک  اب  یتح  محر  هلـص  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .داد  رارق  یهلا  نامیپ  زا  یچیپرـس  يارب 
یم رارق  نارفاک  زا  یهاپس  لباقم  رد  ترضح ، نآ  روتسد  هب  مالسا  ردص  نادهاجم  هک  مینیب  یم  لاح ، نیا  اب   (1) .درک یم  شرافس 

(2) .دنگنج یم  نانآ  اب  دنشک و  یم  ریشمش  ناشیور  هب  یلو  دننیب ، یم  اهنآ  نایم  رد  زین  ار  دوخ  ناشیوخ  هک  دنریگ 

ینمشد یتسود و  رد  لادتعا  . 2

هراشا

زا رفنت  ای  هقالع  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  تسا و  ینمـشد  یتسود و  زا  یـشان  یهاتوک  يور و  هداـیز  ضرعم  رد  هظحل  ره  ناـسنا 
مظعا ربمایپ  هریـس  رد  ینمـشد  یتسود و  رد  لادـتعا  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  .دزاس  جراخ  لادـتعا  دـح  زا  ار  وا  ییارجام ، ای  صخش 

.میزادرپ یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نمشد ياه  یکین  هب  هجوت  فلا )

نمشد ياه  یبوخ  هقالع و  دروم  صخش  ياه  يدب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینمـشد ، یتسود و  رد  نتـشادن  لادتعا  ياه  هبنج  زا  یکی 
مه دش و  یم  روآدای  ار  دوخ  ناتسود  یفنم  ياه  هبنج  مه  مالسا  یمارگ  لوسر  .دنیبن  ار  دوخ 

ص:75

، تسا هدـیرب  وت  زا  هک  یـسک  اب  هکنیا  تسا : قـالخا  مراـکم  زا  زیچ  هس  ناـج ! یلع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلمج  زا  [ . 1 - ] 1
فحت .يرذـگرد » تسا ، هدرک  متـس  وـت  هب  هک  یـسک  زا  ینک و  اـطعا  تـسا ، هدرک  مورحم  ار  وـت  هـک  نآ  هـب  ینک ؛ رارق  رب  دـنویپ 

ص 8. لوقعلا ،
هللا لوسر  عم  انک  دقلو  : » هغالبلا جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هبطخ 56  هلمج  زا  ناوارف ، یخیرات  دـهاوش  کن : هراـب  نیا  رد  [ . 2 - ] 2

«. ...انئابآ لتقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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: دنک یم  لقن  یسلجم  همالع  .دوتس  یم  ار  شیوخ  نانمشد  یقالخا  ياه  تلیضف  تبثم و  ياه  هبنج 

هرمـض ینب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : باحـصا  .دندش  جراخ  هنیدم  زا  باحـصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اهدربن ، زا  یکی  رد 
تـسا بوخ  .میـساره  رد  دننک ، يراکمه  ام  هیلع  شیرق  اب  ای  دـنروآ  موجه  هنیدـم  هب  نامبایغ  رد  هکنیا  زا  ام  دنتـسه و  ام  کیدزن 

رد ترـضح  .دـندرب  یم  رـس  هب  حلـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  راگزور  نآ  رد  هرمـض  ینب  .میرب  هلمح  ناـنآ  هب  لوا 
محر هلـص  نیدـلاو و  هب  تبـسن  برع  نیرتراکوکین  نانآ  زگره ! : » دومرف رمـض ، ینب  ياه  یکین  هب  هراـشا  اـب  دوخ  باحـصا  خـساپ 

(1)« .دنرادافو دوخ  دهع  هب  همه  زا  شیپ  دنبرع و  نیرت  هدننک 

دوب و يور  هداـیز  زا  رود  هب  لادـتعا و  ساـسارب  نانمـشد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفر  هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا  زا 
.تشاد رظن  رد  ار  نانآ  ياه  یبوخ  هراومه 

گنج رد  قالخا  تیاعر  ب )

تسا يا  هعقاو  یگژیو ، نیا  ياه  قادصم  زا  .دوب  دنب  ياپ  قالخا  هب  زین  اه  گنج  رد  یتح  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
سپ .دنتفرگ  عضوم  هاچ  نیرت  کیدزن  رانک  رد  دندیسر و  ردب  ياه  هاچ  هب  رتدوز  ناناملـسم  نآ ، رد  داد و  يور  ردب  گنج  رد  هک 

دنتساوخ شیرق  هک  یماگنه  قاحسا _ نبا   _ حیرصت هب  .دندرک  رپ  ار  اه  هاچ  هیقب  دندرک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  دنتخاس و  يا  هچضوح 
(2) .دنتشادرب بآ  هنادازآ  اهنآ  داد و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنشونب ، بآ 

ص:76

ص 54. ج 5 ، نازیملا ، ص 305 ؛ ج 20 ، راونالا ، راحب  کن : [ . 1 - ] 1
ص23. ج1 ، چ 1 ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، دلج ،  20 هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  [ . 2 - ] 2
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گنج زا  سپ  ترـضح  نآ  .دوب  اـه  گـنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یقـالخا  مراـکم  زا  زین  یگنج  ناریـسا  ندوـشخب 
نودب ار  نانآ  ریـسا  رازه  شـش  هلیبق ، نیا  ناگدنیامن  زا  دنچ  ینت  تساوخرد  هب  دیماجنا ، نزاوه _  _ هلیبق تسکـش  هب  هک  نینح _ _

(1) .درک دازآ  دوشخب و  هیدف ، نتفرگ 

هلثم زا  یهن  نآ ، زج  هــب   (2) .تسا دربن  رد  ربمایپ  یقـالخا  تمارک  ياـه  قادـصم  زا  زین  هکم  حـتف  يارجاـم  رد  یمومع  وفع  مـالعا 
رد اهنیا  همه  .دهد  یم  ناشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ینورد  لادـتعا  زین  نمـشد  ياه  هتـشک  ندرک  هعطق  هعطق  ندرک و 

تایح ياه  هظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  .دندرک  یم  هکت  هکت  ار  نمشد  ياه  هتشک  ییاشگ ، هدقع  يارب  مدرم  هک  دوب  ینامز 
: دومرف شلتاق  ندرک  هلثم  زا  زیهرپ  هب  شرافس  اب  شیوخ 

(3)! دشاب هدنزگ  گس  هچ  رگا  دیزیهرپب ؛ ندرک  هلثم  زا  دومرف : یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم 

ص:77

 . ص 600 مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
!« تـسا ماـقتنا  زور  زورما  : » دز گـناب  دـید ، ار  نایفـسابا  یجرزخ ، هداـبع  نبدعـس  هـک  یماـگنه  هـکم ، حـتف  يارجاـم  رد  [ . 2 - ] 2

نینچ و هدابع  نبدعـس  يا ؟ هداد  روتـسد  تموق  نتـشک  هب  ایآ  هللا ! لوسر  اـی  : » تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  نایفـسوبا 
نیرت هدـننک  محر  هلـص  نیرت و  ناـبرهم  نیرتراـکوکین و  وـت  شکن ! ار  تموـق  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هـب  ار  وـت  .دـیوگ  یم  ناـنچ 

ص 109. ج 21 ، راونالاراحب ، .تسا » تمحر  زور  زورما ، هکلب  نایفسابا ، يا  : » دومرف زین  ربمایپ  .یمدرم »
تیصو 47. هغالبلا ، جهن  [ . 3 - ] 3
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تکرح ماگنه  شیوخ  نازابرس  هب  باطخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  شرافس  یتیاور ، رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دیامرف یم  لقن  نینچ  یماظن  فده  يوس  هب 

اب .ادـخ  مان  هب  دومرف : یم  تسـشن و  یم  ناشربارب  رد  داتـسرف ، یم  گنج  هب  ار  يرکـشل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگره 
.دینکن هلثم  ار  یسک  .دینکن  تنایخ  .دینک  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نییآ  رب  ادخ و  هار  رد  دنوادخ و  زا  تناعتسا 

ره دـینکن و  عطق  يراـچان  تروص  رد  زج  ار  یتـخرد  دیـشکن و  ار  نز  كدوـک و  گرم و  هب  فرـشم  درمریپ  .دـینکن  رکم  ردـغ و 
رگا سپ  .دونـشب  ار  ادخ  مالک  ات  تسا  ناما  رد  وا  داد ، ناما  ناکرـشم  زا  يدرم  هب  رگا  ناشنیرتالاب  ای  ناملـسم  نیرت  نییاپ  زا  يدرم 

کمک ادـخ  زا  روـما  نیا  ماـجنا  رد  دـیناسرب و  شهانپرـس  هب  ار  وا  تفریذـپن ، رگا  دوـب و  دـهاوخ  نید  رد  امـش  ردارب  درک ، يوریپ 
(1) .دیهاوخب

: دومرف یم  ناشیا  یمق ، ثدحم  لقن  هب  انب 

ار راد  هویم  ناتخرد  .دینکن  قرغ  بآ  هب  دینازوسم و  ار  ناتـسلخن  ...دیناسرن  لتق  هب  دنراد ، ياج  اه  هلوغیب  اهراغ و  رد  هک  ار  نابهار 
دینکن و دوبان  توق ، يارب  زج  ار  تشوگ  لالح  ناروناج  دیوش و  یم  دنمزاین  نادب  هک  دینازوسن  ار  اهرازتشک  دیرواینرد و  هشیر  زا 

(2) .دیزاسن هدولآ  رهز  اب  ار  ناکرشم  بآ  زگره 

تیاکح گنج  ینمشد و  هناهب  هب  یهلا  مراحم  قالخا و  میرح  نتـسکش  نمـشد و  میرح  هب  زواجت  ندوبن  زیاج  زا  اه ، شرافـس  نیا 
.دنک یم 

ناتسود هب  تبسن  ولغ  زا  زیهرپ  ج )

ص:78

ص 177. ج 19 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
ص 28. ج 1 ، لامالآ ، یهتنم  [ . 2 - ] 2
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، تبحم تدـش  لیلد  هب  هک  دـندوب  یناسک  راتفرگ  هعیـش  ناماما  دـیآ و  یم  رامـش  هب  یتسود  رد  طارفا  ییامن ، گرزب  يور و  هدایز 
یلع هب  باطخ  رما ، نیا  هب  تبـسن  رطخ  ساسحا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنتخاس  یم  جراخ  یگدـنب  هاگیاج  زا  ار  نانآ 

: دومرفمالسلا هیلع 

هرابرد زورما  دنیوگب ، وت  هرابرد  دنا ، هتفگ  مالسلا  هیلع  یسیع  هرابرد  ناینارصن  ار  هچنآ  نم  تما  زا  يا  هفیاط  هک  مدیسرت  یمن  رگا 
(1) .دنریگرب كربت ) هب   ) ار وت  ياپ  ریز  كاخ  هکنآ  رگم  يرذگن ، ناناملسم  زا  یهورگ  رب  هک  متفگ  یم  ینخس  تا 

 

ص:79

صاع ورمع  یهدنامرف  اب  راک  هکنآ  زا  سپ  .دومرف  سالسلا  تاذ  يارجام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ار  هلمج  نیا  [ . 1 - ] 1
صص 542 و 543. مالسا ، ربمایپ  خیرات  .تشگزاب  يزوریپ  اب  دش و  هدنامرف  مالسلا  هیلع  یلع  دیسرن ، ماجنا  هب 
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یتسود بلج  ياه  هویش  مراهچ : لصف 

هراشا

ام دناوت  یم  تسا و  دیفم  رایـسب  تیبرت  میلعت و  یغیلبت و  روما  ناراکردنا  تسد  يارب  هژیو  هب  یتسود ، بلج  ياه  هویـش  اب  ییانـشآ 
ادـخ لوسر  هریـس  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  .دـنک  انـشآ  نانآ  هلیـسو  هب  يدوخ  دارفا  بلج  یگنوگچ  ناربکتـسم و  ياه  گنرین  اب  ار 

: مینک یم  هراشا  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نسحا لادجو  قطنم  . 1

ناربمایپ همه   (1) .تسا میرک  نآرق  دـییأت  دروم  روما  زا  فرط ، ود  شریذـپ  دروم  یناـبم  ساـسا  رب  هثحاـبم  یقطنم و  يوگو  تفگ 
ناسنا یمدآ ، یناوتان  وا و  تمحر  ياه  هناشن  یهلا و  تمکح  تردق و  تایآ  هب  هدنونش  نداد  هجوت  اب  دندوب و  لالدتـسا  لها  یهلا 

نینچ زا  راشرـس  دـش ، یم  يراـج  مالـسا  یمارگ  لوسر  ناـبز  رب  هک  نآرق  تاـیآ  نینچمه  .دـندناوخ  یم  ارف  ادـخ  يوـس  هب  ار  اـه 
اریز تسا ؛ قطنم  ندرب  راک  هب  ياه  قادصم  زا  زین  ناربمایپ  زاجعا  .دـجنگ  یمن  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  نایب  هک  تسا  ییاه  لالدتـسا 

، لیلد نیمه  هب  تسا و  يرشب  ياروام  أدبم  اب  هزجعم  هدنروآ  نایم  راوتسا  طابترا  دوجو  رب  یمکحم  لیلد 

ص:80

.125 لحن : [ . 1 - ] 1
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همه دمآرس  هک  تشاد  یناوارف  ياه  هزجعمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .درک  یم  عناق  دندوبن ، هزیتس  یپ  رد  هک  ار  یناگدنونش 
نآ غورد ، هب  نآ ، لثم  ندروآ  زا  یناوتان  نایب  زا  سپ  دندمآ و  یم  دجو  هب  شندینـش  زا  نارفاک  یتح  هک  یمالک  تسا ؛ نآرق  اهنآ 

(1) .دندناوخ یم  وداج  رحس و  ار 

هک تسا  نیا  بولطم  تسین و  يراـبجا  مالـسا ، لوـبق  اریز  ؛(2)  تسا ندیـشیدنا  يارب  نارکنم  هب  نداد  تصرف  شور ، نـیا  لـمکم 
یناما اب  تخیرگ و  هکم  زا  هیما _ نب  ناوفـص   _ یتقو ور ، نیازا   (3) .روز رابجا و  هب  هن  دشاب ، رایتخا  هدارا و  يور  زا  ندروآ  مالـسا 

ات تساوخ  تلهم  ناشیا  زا  هام  ود  تشگزاب ، هکم  هب  دوب ، هتفرگهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  شیارب   _ بهو نب  ریمع   _ هک
ناملـسم هنارعج _  _ رد یتدـم  زا  سپ  يو  .داد  تصرف  هام  راهچ  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـشیدنیب و  مالـسا  هرابرد 

(4) .دش

تشذگ يرابدرب و  . 2

ص:81

دننام دوب ، كالفا  هب  طوبرم  هک  يروما  لیبق  زا  تسا ، هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  يرایـسب  ياه  هزجعم  یمق  ساـبع  خیـش  [ . 1 - ] 1
ناتخرد نداد  تکرح  دننام  دش ، یم  رهاظ  تاتابن  تادامج و  رد  هک  ییاه  هزجعم  ترـضح و  ياعد  هب  ندـمآ  ناراب  هام و  نتفاکش 

.دعب هب  ص 159  ج 17 ، راونالاراحب ، دعب ؛ هب  ص 36  ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  کن : ...و .  ادخ  نامرف  هب 
.6 هبوت : [ . 2 - ] 2

256 هرقب : ِنیِّدلا .» ِیف  َهارْکِإ  ال  [ . » 3 - ] 3
ص 565. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 4 - ] 4
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دربشیپ رد  ادـخ  ربمایپ  تیقفوم  زار  .دروآ  یمرد  ریخـست  هب  ار  هدـیمر  ياه  لد  دـنک و  یم  هتفیـش  ار  اـه  بلق  تشذـگ ، يراـبدرب و 
: دوب نیمه  یلهاج ، نارود  نادان  مدرم  ياه  بلق  قامعا  هب  ندرک  ذوفن  مالسا و 

(1) .ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  ْمَُهل َو  ْرِفْغَتْسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف 

یم هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  نیقی ، هب  يدوب ، لد  تخـس  وخدنت و  رگا  يدش و  رهمرپ ] و   ] وخ مرن  نانآ  اب  یهلا  تمحر  تکرب  هب  سپ 
.نک تروشم  نانآ  اب   [ اه ] راک رد  هاوخب و  شزرمآ  ناشیارب  رذگرد و  نانآ  زا  سپ  .دندش 

نآ هویـش  .دش  یمن  جراخ  بدا  زا  دـییاشگ و  یمن  مانـشد  هب  نابز  اهازـسان ، اه و  تمهت  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یفالت هب  لیام  هکلب  دندرک ، یمن  ضارتعا  مدرم  تفرگ ، یم  ماقتنا  رگا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب و  يراوگرزب  ششخب و  ترضح ،

ار يدنفـسوگ  مس  هب  هتـشغآ  هچراپ  هک  دوب  بنیز _  _ مان هب  يدوهی  نز  زا  نتـشذگرد  ترـضح ، نآ  تشذگ  دراوم  زا  .دندوب  مه 
(2) .تشذگرد وا  زا  یلو  دش ، هجوتم  ناشیا  دروآ و  ترضح  يارب 

ریسا ار  یسک  هچ  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف ربمایپ  .دندروآ  ناشیا  دزن  ار  هفینح  ینب  زا  يریسا  يا ، هیرس  رد  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
زور ره  ربمایپ ، روتـسد  هب  سپ  .دوب  همامی  هاشداپ  يو  .دـینک » راتفر  یکین  هب  وا  اـب  .تسا  یفنح _ لاـُثا  نب  هماـمث   _ نیا دـیا ؟ هدرک 

وا يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هدریش  رتش  ماش ، حبص و 

ص:82

«. میظع قلخ  یلعل  کنإ  : » دومرف 4 ؛ ملق : 159 ؛ نارمع : لآ  [ . 1 - ] 1
ص 507. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 2 - ] 2
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، یـشک یم  رگا  دـمحم ! يا  نک  سب  : » تفگ یم  شندروآ  مالـسا  يارب  ربماـیپ  یپاـیپ  تساوـخرد  لـباقم  رد  وا  یلو  دـندروآ ، یم 
وا .دـش  دازآ  هدوشخب و  يو  لاح ، نیا  اـب  هاوخب »! یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  یبلط ، یم  اـهب  نوخ  رگا  يا و  هتـشک  ار  ینوخ  بحاـص 

تفر هکم  هب  هرمع  يارب  سپس  .دروآ  مالسا  تشگزاب و  لوسر  ترضح  دزن  تسش و  بوخ  ار  دوخ  تفر و  عیقب  هب  يدازآ  زا  سپ 
نیمأت يارب  هکنیا  لیلد  هب  یلو  دندرک ، شریگتـسد  دمآ و  نارگ  شیرق  رب  راک  نیا  .دش  هکم  دراو  تفگ و  کیبل  دـنلب  يادـص  اب  و 

زا مدنگ  يا  هناد  دهدن ، هزاجا  ادخ  لوسر  ات  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دوب هتفگ  يو  .دنتـشکن  ار  وا  دـندوب ، دـنمزاین  همامی  هب  راب  راوخ و 
دتـس داد و  هزاجا  همامث  دنداد ، رارق  یجنایم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیرق ، هکنآ  زا  سپ  و  دـسر »! یمن  امـش  هب  همامی 
(1) «. مراد یم  تسود  همه  زا  شیب  ار  وت  نونکا  یلو  متشاد ، یم  نمشد  رتشیب  سک  همه  زا  ار  وت  : » درک ضرع  ربمایپ  هب  يو  .داد 

اب ارادـم  : » دومرف یتـیاور  رد  (2) و  تـسناد یم  مدرم  نیرتراـبدرب  نیرت و  قـالخا  شوخ  ار  دوخ  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  ترـضح ، نآ 
هک مسبت  ییور و  هداشگ  ندرک ، مالس  هحفاصم ، رب  ناشیا   (3)« .تسا شیع  یشوخ و  زا  یمین  نانآ  اب  شمرن  نامیا و  زا  یمین  مدرم 

زا ببس 

ص:83

ح5. ص 180 ، ح 2 و 4 ؛ ص 179 ، ج 3 ، یفاک ، لوصا  کن : مدرم ، اب  ربمایپ  يارادم  دروم  رد  ص 614 . نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 48. لوقعلا ، فحت  [ . 2 - ] 2

ص 41. نامه ، [ . 3 - ] 3
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یم نیب  زا  ار  هنیک  رگیدـکی  هب  نداد  تسد  هک  دـینک  هحفاـصم  : » دومرف یم  دـیکأت  دوـش ، یم  یتـسود  بلج  اـه و  هنیک  نتفر  ناـیم 
(1) «. درب

لباقم فرط  ياه  تلیضف  اه و  یکین  رب  دیکأت  .3

ناگدنیامن  ) زا سیقلادبع _ دفو   _ یبای فرـش  نایرج  رد  .دـیاشگ  یم  قح  شریذـپ  يارب  ار  هار  لباقم ، فرط  ياه  یبوخ  شیاتس 
تئیه ياـضعا  زا  یکی  ّحبـشأ ،_ هللادـبع   _ هب باـطخ  ترـضح  نآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رـضحم  هب  سیقلادـبع ) هلیبق 

يرابدرب و : » دومرف ترـضح  تلـصخ »؟ ود  مادک  : » دیـسرپ هللادبع  .دراد » یم  تسود  ار  ود  نآ  ادخ  هک  يراد  تلـصخ  ود  : » دومرف
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا »؟ هدوب  نم  تشرـس  رد  ای  هدـش  ادـیپ  نم  رد  اـه  تلـصخ  نیا  : » دیـسرپ هللادـبع  .ندرکن » باـتش 
زا نآرق  هقف و  درومرد  یلئاسم  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  یتدـم  رد  وا  .تسا » هدوب  وت  تشرـس  رد  : » دومرفهلآ

(2) .داد يرترب  نارگید  رب  ار  هللادبع  اه ، هیده  نداد  ماگنه  ربمایپ  دیسرپ و  ترضح  نآ 

نمشد هب  ناسحا  هیده و  . 4

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، هیده  (3) .تسا هدـش  هدـیرفآ  دـنک ، یم  يدـب  اهنآ  هب  هک  یـسک  ینمـشد  دـنک و  یم  ناسحا  اهنآ  هب  هک  یـسک  یتسود  رب  اه  لد 
(4) .درب یم  نیب  زا  ار  هنیک  ینمشد و 

ص:84

باب هک  رفکلاو  نامیالا  باتک  یفاـک ، لوصا  کـن : دراوم  نیا  رد  رتشیب  تاـیاور  یـسررب  يارب  ح 149 . ص 54 ، ناـمه ، [ . 1 - ] 1
.تسا هدوشگ  اه  هنیمز  نیارد  یفلتخم  ياه 

 . ص 669 مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 2 - ] 2
ح 17. ص 36 ، لوقعلا ، فحت  [ . 3 - ] 3

ص 45. ج 72 ، راونالا ، راحب  [ . 4 - ] 4
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، تاکز هناگ  تشه  ياه  مهس  زا  یکی  اریز  تساه ؛ تدابع  نیرت  گرزب  زا  یکی  تاکز ، تخادرپ  رد  نمشد  هب  شـشخب  ناسحا و 
تفایرد اب  هک  دسر  یم  ینامیا  تسـس  ناناملـسم  هزات  ای  نارفاک  هب  تاکز  زا  یـشخب  بیترت ، نیدب   (1) .تسا مهبولق » هّفلؤم   » مهس

.دوش یم  فرطرب  اهنآ  نایز  ای  دبای  یم  شیارگ  مالسا  يوس  هب  ناشیاه  لد  نآ ،

هتـسد نینچمه  .دوب  رثؤم  نانآ  رظن  بلج  رد  هک  درک  یم  ناناملـسمریغ  هب  یناوارف  یلام  ياه  شـشخب  لاـملا ، تیب  زا  ادـخ ، ربماـیپ 
نینچ هاـگ  زین  یگنج  ياـه  تـمینغ  میـسقت  رد   (2) .دـنتفرگ یم  هزیاج  رتشیب  دندیـسر ، یم  ناشیا  تمدـخ  هب  هک  یگدـنیامن  ياـه 

ناـمیا رفک و  نیب  هک  يدارفا  ناـقفانم و  هب  یمارگ  لوسر  نینح ، گـنج  زا  سپ  هنومن ، يارب  .تفرگ  یم  رظن  رد  ار  ییاـه  هظحـالم 
رتش و  100 نایفسوبا ، هب  هلمج  زا  .دومرف  یم  تمحرم  یناوارف  ياه  مهس  رصنع ، تسـس  ياه  ناملـسم  هزات  ای  دنتـشاد  دیدرت  زونه 

يرامش هب  رتش و   200 مازح ، نب  میکح  هب  رادقم ، نیمه  نایفـس _ یبا  نب  دیزی   _ و نایفـس _ یبا  نب  هیواعم   _ هب هرقن ؛  (3) هیقوا  40
ربمایپ هک  دـش  ترـضح  يومع  سابع ، هلمج  زا  يا  هدـع  ضارتعا  ببـس  ندرک  میـسقت  هویـش  نیا  .دیـشخب  رتمک  ای  رتش  رگید 100 

هب داد  روتسد 

ص:85

 . 60 هبوت : [ . 1 - ] 1
.دعب هب  ص 650  مالسا ، ربمایپ  خیرات  کن : [ . 2 - ] 2

ص 91. نیرحبلا ، عمجم  کن : .تسا  مهرد  لداعم 40  هّیقُوا »  » ره [ . 3 - ] 3

هلاو هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هاگدید  زا  ینمشد  www.Ghaemiyeh.comیتسود و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 94 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_85_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_85_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13685/AKS BARNAMEH/#content_note_85_3
http://www.ghaemiyeh.com


ترضح .دش  اهنآ  يدنم  هلگ  ببس  نیا  دادن و  يزیچ  راصنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میسقت ، نیا  رد  .دنهدب  يزیچ  زین  وا 
(1) .دندش نامیشپ  دوخ  هتفگ  زا  دنتسیرگ و  یگمه  هکنآ  ات  تفگ  نخس  ناشیارب  دروآ و  درگ  ار  نانآ 

دادعتسااب دارفا  نتشاد  رظن  ریز  . 5 

يدـنم ناوت  دارفا  لابند  هب  هکلب  دـنیآ ، وا  دزن  يونعم  نارامیب  ات  تسـشن  یمن  يا  هشوگ  رد  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.دنک ناشتیاده  ات  تشگ  یم 

اج ره  ات  دوب  هدرک  غاد  بوخ  ار  شیاهرازبا  هدامآ و  بوخ  ار  شیاـه  مهرم  .دـمآ  یمرد  شدرگ  هب  شا  بط  اـب  هک  دوب  یبیبط  وا  »
تلفغ و دراوم  لابند  هب  شیوراد  اب  دنتـسه و  گنگ  ياه  نابز  رک و  ياه  شوگ  روک ، ياه  لد  نامه  هک  دنک  هدافتـسا  دشاب ، زاین 

(2) «. ...تشگ یم  ینادرگرس  تریح و  ياه  هاگیاج 

بطاخم تیفرظ  هب  هجوت  ارادم و   . 6

یمن .تسا  ارادم  دنمزاین  دننیب ، یم  دوخ  جیار  هویـش  فالخ  ار  ادخ  نید  دنراد و  تداع  یهلاریغ  یمارم  هب  هک  یناسک  نداد  یتشآ 
، لیلد نیمه  هب  .تفرگ  رظن  رد  ار  اه  تیفرظ  دیاب  هکلب  درک ، انشآ  ادخ  اب  هبش  کی  ار  همه  ناوت 

ص:86

.دعب هب  ص 602  مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
هنیدم هب  يرومأم  نداتسرف  اب  .دنتسشن  یم  نایـضاران  نیمک  رد  هراومه  زین  مالـسا  نانمـشد  هتبلا  هبطخ 108 . هغالبلا ، جـهن  [ . 2 - ] 2
لوسر نامرف  هب  مدرم  هک  ار  كوبت  گنج  زا  نامرفان  رفن  هس  زا  یکی  کـلام ، نب  بعک  یناّـسغ  هاـشداپ  هک  هنوگ  ناـمه  درک  یعس 

.دش بآ  رب  شقن  هئطوت  نیا  بعک ، يرایشه  اب  هک  دنک  بلج  دوخ  يوس  هب  دندوب ، هدرک  هطبار  عطق  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
 . ص 643 مالسا ، ربمایپ  خیرات 
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تبحـص ناشلقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  میرومأم  ناربمایپ  ام  مهلوقع ؛ ردق  یلع  سانلا  مّلکن  نأ  انرُما  ءایبنألا  رـشعم  ّانإ  : » دومرف یم  ربمایپ 
(1) «. مینک

دننام مهم  ماکحا  زا  یخرب  یتح  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  داشرا  ییاـمنهار و  طیارـش  زا  بطاـخم  اـب  هحماـسم  ارادـم و  ساـسا ، نیا  رب 
(2) .دش غالبا  هلحرم  دنچ  رد  ندیشون  بارش  تمرح 

تـسد نید و  لصا  رد  هحماسم  يانعم  هب  زگره  وا  ياـه  تیفرظ  هب  هجوت  بطاـخم و  اـب  هحماـسم  هک  تسا  نآ  اـجنیا  رد  مهم  هتکن 
يا هناهب  دیابن  زگره  ار  نید  رد  ندوب  هحمس »  » و هلهس »  » ای مدرم  اب  ارادم  موزل  سپ  .تسین  مّلـسم  ياه  شزرا  لوصا و  زا  نتـشادرب 

هظحالم نید و  نییبت  لصا  رانک  رد  هتسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   (3) .داد رارق  يرگ  یحابا  جیورت  ینکشراتخاس و  يارب 
هک تفگ  یمن  نخس  يا  هنوگ  هب  هاگ  چیه  تشاد و  هجوت  اه  شزرا  اه و  هزومآ  ماکحا و  هعومجم  نید و  میرح  ظفح  هب  بطاخم ،

.دشاب هتشاد  تافانم  یقالخا  مراکم  ادخ و  تساوخ  اب  هچ  رگا  دیآ ، شوخ  ار  مدرم 

مالعا ناشیا  تلحر  زا  سپ  تفالخ  رما  رد  تکراشم  ار  دوخ  ندروآ  مالـسا  طرـش  دارفا ، یخرب  يرامـش ، یب  دراوم  رد  لاثم ، يارب 
طرش نیا  هک  دندرک  یم 

ص:87

ص 280. ج 16 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
هروس  42 لـحن ؛ هروس   67 فارعا ؛ هروـس  تایآ 33  رد  هلحرم  جـنپ  ار  رمخ  برـش  تمرح  نایب  لحارم  ییاـبطابط  همـالع  [ . 2 - ] 2

ص 290. ج 2 ، نازیملا ، کن : .دناد  یم  هدئام  هروس  هرقب و 90   219 ءاسن ؛
.دجنگ یمن  رصتخم  نیا  رد  هلهس  هحمس و  تعیرش  حیحص  يانعم  نییبت  [ . 3 - ] 3
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هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همان  هب  يو  يرجه ، مشـش  لاس  رد   _ یلع نب  هذوه  ، _ همامی هاشداپ  هلمج ، نآ  زا  .دش  یم  در  تیعطاق  اب 
دوخ و موق  رعاش  نم  یلو  تسابیز ، کین و  سب  ینک ، یم  توعد  نادب  هچنآ  دـنچ  ره  : » تشون نینچ  مالـسا  هب  توعد  ياربهلآ  و 
زا رگا  : » دومرف ربمایپ  .منک » يوریپ  ار  وت  ات  راذـگاو  نم  هب  ار  رما  نیا  زا  یـشخب  سپ  .درب  یم  باسح  نم  زا  برع  مناشیا و  رونخس 
(1) .تفر ایند  زا  هکم  حتف  زا  سپ  يو  دور »! یم  داب  رب  دراد ، هچ  ره  وا و  دوخ  .مداد  یمن  وا  هب  تساوخ ، یم  مه  ینیمز  هعطق  نم 

نب رماـع  ینب   _ هلیبق دزن  ترـضح  نآ  داد ، يور  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ترجاـهم  زا  شیپ  هک  يرگید  دروم  رد 
ار شندروآ  مالـسا  طرـش  سارف _ نب  هریحب   _ ماـن هب  يدرم  .درک  توـعد  اـتکی  يادـخ  شتـسرپ  هـب  ار  ناـشیا  تـفر و  هعـصعص _

یم راذـگاو  دـهاوخب ، هک  ره  هب  ار  نآ  وا  تسا و  دـنوادخ  رایتخا  رد  راک  نیا  : » دومرف ربمایپ  یلو  داد ، رارق  تفـالخ  رد  تکراـشم 
(2) .درک در  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  توعد  یبدا  یب  لامک  اب  زین  هریحب  .دنک »

یکی هک  ار  تال  تب  لاس  هس  ات  ربمایپ  هک  یطرـش  هب  دش  دنهاوخ  ناملـسم  هک  دندرک  مالعا  فیقث _ ینب  هلیبق  ، _ يرگید هعقاو  رد 
نیرت مرتحم  نیرت و  گرزب  زا 

ص:88

ص 497. مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
زا هصـصعص  نب  رماع  ینب  دـفو  زا  رماع  ماـن  هب  یـصخش  يرگید  هباـشم  دروم  رد  ص 105 . ج 2 ، مالـسا ، قیقحت  خـیرات  [ . 2 - ] 2
ای وا  دارفا  زا  یکی  هک  درک  تساوخرد  سپـس  .دینـش  یفنم  خـساپ  هک  دریگب  ار  ترـضح  نآ  ماقم  ناشیا  زا  سپ  تساوخ  ترـضح 

ربمایپ .دشاب  سیئر  نانیشن  هیداب  هیداب و  رب  هک  درک  تساوخرد  زاب  .دش  در  هتساوخ  نیا  مه  زاب  هک  دوش  ناناملـسم  سیئر  شا  هلیبق 
: کن .درک  گنج  هب  دـیدهت  دـش و  ینابـصع  زین  رماع  .مهد » یم  رارق  ناروتـس  رتهم  ار  وت  یتسه ، راک  راوس  نوچ   یلو  هن ، : » دومرف

ص 664. مالسا ، ربمایپ  خیرات 
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، تیاـهن رد  .تفریذـپن  ار  طرـش  ود  نیا  ربماـیپ  .دنـشاب  فاـعم  زاـمن  ندـناوخ  زا  هـکنآ  رگید  دـنکن و  ناریو  دوـب ، برع  ياـه  تـب 
زا یلو  : » دومرف ربمایپ  .دنـشاب  روذـعم  ناشدوخ  تسد  هب  تب  ندرک  بارخ  زا  دـنناوخن و  زاـمن  دـندرک  داهنـشیپ  فیقث  ناگدـنیامن 

« .تسین يریخ  دشابن ، زامن  نآ  رد  هک  ینید  رد  یلو  درک ، مهاوخ  ناتفاعم  دینکش ، مه  رد  ار  دوخ  ياه  تب  ناتدوخ  تسد  هب  هکنیا 
(1) .دندش ناملسم  دنداد و  نت  زامن  ندناوخ  هب  فیقث  ناگدنیامن  ماجنارس 

نیا تابثا  يارب  .درک  هحماسم  ناوت  یم  مه  لوصا  رد  مالسا ، نافلاخم  ياه  لد  بلج  يارب  هک  دنشک  یم  شیپ  ار  ههبـش  نیا  یخرب 
لوسر ندیشک  مه  رد  هرهچ  يرگید  »(2) و  قینارغ  » هناسفا یکی  دوش : یم  دانتسا  هعقاو  ود  هب  زین  هتکن 

ص:89

ص ج 9 ، راونـالاراحب ، رد  هروس  نآ  لوزن  نأـش  تیاور  نورفاـک و  هروس  کـن : نینچمه  ص 667 . مالـسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
.دشاب تسرد  زین  نآ  تسا  نکمم  هک  هدمآ  يرگید  لوزن  نأش  ص 33 ، ج 7 ، راونالاراحب ، رد  253 ؛

يربط ریـسفت  هب  فورعم  نآرقلا  ریـسفت  یف  نایبلا  عماج  شریـسفت ، رد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  تنـس ، لها  فورعم  رـسفم  [ . 2 - ] 2
تب هس  میرکت  دییأت و  رد  هلمج  ود  درک و  فرـصت  ترـضح  نآ  رد  ناطیـش  دش ، یم  لزان  ربمایپ  رب  مجن  هروس  یتقو  تسا : هدروآ 

هثلاـثلا تاـنم  و  يزعلا * تـاللا و  مـتیأرفأ  : » دـمآرد تروـص  نیدـب  نآرق  تاـیآ  درک و  اـقلا  ناـشیارب  تاـنم  يّزع و  تـال ، گرزب 
یهارمه نیا  زا  زین  ناکرـشم  داد  هـمادا  ار  تاـیآ  و  یجرتـلل » ّنهتعافـش  نإ  یلعلا و  قـینارغلا  کـلت  (* » و 23  22 مجن : «. ) يرخـالا

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  داد و  ربخ  یناطیـش  ياقلا  زا  لیئربج  سپـس  .دـندرک  هدجـس  ربمایپ  اب  هروس  نایاپ  رد  دـندش و  نامداش 
زین ناوج و  درم  يانعم  هب  هک  تسا  قونرغ »  » عمج قینارغ »  » هملک .دـش  لزان  ناـشیا  يرادـلد  يارب  جـح  هیآ 52  دـش و  تحارانهلآ 

هنومن ریسقت  رد  ص 408 ) نیرحبلا ، عـمجم  ص 156 ؛ ج 14 ، هنومن ، ریـسفت  کن :  ) .تسا گنر  هایـس  ای  دیفـس  يزبآ  هدنرپ  یعون 
، دـننادب مالـسا  يوس  هب  بولق  بیبحت  يارب  ناشیا  يوس  زا  شمرن  یعون  ار  ربمایپ  راک  نیا  دـنا  هتـساوخ  یخرب  هک  تسا  هدـش  نایب 
1412 ه هفرعملاراد ، توریب ، يربط ، ریسفت  کن : يربط ، مالک  هعلاطم  يارب  صص 159 و 160 ) نامه ،  ) .درب یمن  مان  یسک  زا  یلو 

ص 133. ج 17 ، ق ، . 
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، شیرق رفاک  ناگرزب  زا  یخرب  اب  ربمایپ  يوگو  تفگ  ماگنه  يو  .دوب  انیبان  هک  موتکم _ ما  نب  هللادبع   _ زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
، هللادـبع لثم  همه  شناوریپ  دـنیوگن  هکنآ  يارب  ترـضح  نآ  دـناوخب و  نآرق  شیارب  اـت  درک  یم  ادـص  ار  ترـضح  نآ  یپ  رد  یپ 

هدیـسر تابثا  هب  ناهرب  لیلد و  اب  ریـسفت  ياه  باتک  رد  هعقاو  ود  نیا  ندوب  یلعج  تفگ  دـیاب  .درک  مخا  وا  هب  دـنا ، هدرب  ای  دـنروک 
دوب و اه  شزرا  مراکم و  رب  يراشفاپ  ادخ ، ربمایپ  مّلـسم  هریـس  نآ  رب  نوزفا   (1) .دوش یم  يراددوخ  نآ  نایب  زا  اـجنیا  رد  هک  تسا 

.داد تبسن  ناشیا  هب  ار  ییاه  هحماسم  نینچ  ناوت  یمن  زگره 

 

ص:90

ریسفت دعب ؛ هب  ص 330  ج 20 ، ص 56 ، ج 14 ، نازیملا ، کن : اهنآ ، در  لیلد  بلطم و  ود  نیا  حرـش  هرابرد  هعلاـطم  يارب  [ . 1 - ] 1
.دعب هب  ص 123  ج 26 ، دعب ؛ هب  ص 156  ج 14 ، هنومن ،
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یمالسا       تما  نانمشد  مجنپ : لصف 

هراشا

   

زا نایاپ ، رد  دنک و  یم  دیدهت  ار  یمالسا  هعماج  تداعس  تمالس و  هک  میزادرپ  یم  ییاه  نایرج  زا  یخرب  یفرعم  هب  شخب  نیا  رد 
.مییوگ یم  نخس  نانمشد  رب  ادخ  ناتسود  ییاهن  يزوریپ 

امن تسود  نانمشد  . 1

هراشا

باقن تشپ  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  ندز ، هبرض  يارب  بسانم  تصرف  نتفای  يارب  ای  ندش  هدنار  میب  زا  ای  هک  دنتـسه  ینارفاک  ناقفانم ،
: دیامرف یم  درمش و  یم  ناناملسم  نمشد  نیرت  كانرطخ  ار  اهنآ  ادخ ، ربمایپ  .دنا  هدناشوپ  نامیا 

مهرد شکرش  ببس  هب  ار  كرـشم  دنک و  یم  ظفح  شنامیا  اب  ادخ  ار  نمؤم  اریز  مسرت ، یمن  یکرـشم  نمؤم و  چیه  زا  متما  رب  نم 
ار هچنآ  دیوگ و  یم  دـیراد ، لوبق  دیـسانش و  یم  ار  هچنآ  .مسرت  یم  تسا ، نابز  شوخ  هک  یقفانم  ره  زا  امـش  رب  یلو  .دنکـش  یم 

(1) .دهد یم  ماجنا  دیناد ، یم  تشز 

.میزادرپ یم  اهنآ  اب  ربمایپ  دروخرب  یگنوگچ  ناقفانم و  درکلمع  یسررب  هب  اجنیا  رد  هلئسم ، تیمها  هب  هجوت  اب 

مالسا ربمایپ  اب  ناقفانم  دروخرب  ياه  هویش  فلا )

مدرم هیحور  ندرک  فیعض  کی _ 

ص:91

دنک یم  میسرت  نشور  راکـشآ و  نانچ  ار  ناقفانم  هرهچ  فلتخم ، تایآ  رد  زین  میرک  نآرق  ص 582 . ج 33 ، راونالاراحب ، [ . 1 - ] 1
ءاسن و هروس ؛ نیا  ددعتم  تایآ  120 ؛  _ 118 نارمع : لآ  20 ؛  _ 11 هرقب : کن : هنومن  يارب  .دشاب  نکمم  هعماج  رد  نانآ  نتفای  هک 

 . ...و نوقفانم  هبوت ،
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دـندش و یم  ادـج  مالـسا  رکـشل  زا  هار ، نیب  رد  نانآ  لاثم ، يارب  .دوب  ناناملـسم  هیحور  ندرک  تسـس  ناـقفانم ، ياـهراک  هلمج  زا 
(1) .دندناسرت یم  ار  ناناملسم  نمشد ، تازیهجت  ییامن  گرزب  اب  مالسا ، هاپس  زیهجت  ماگنه  ای  دنتشگ  یمزاب 

مالسا نانمشد  نتخیگنارب  کیرحت و  ود _ 

نب هللادـبع  ، _ هنومن يارب  .دوب  ناشیا  اب  دروخرب  ناناملـسم و  ربمایپ و  ربارب  رد  یگداتـسیا  هب  نانمـشد  قیوشت  ناـقفانم ، رگید  شور 
نانآ هب  درک و  قیوشت  ندشن  میلست  یگداتسیا و  هب  دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  ناشیاه  هعلق  ناناملـسم  هک  ار  ریـضن  ینب  دوهی  یبا ،_

(2) .تشاذگ ناشیاهنت  درکن و  یکمک  چیه  یلو  داد ، کمک  هدعو 

ص:92

اب هنیدم ، ناقفانم  هدرکرـس  یبا ، نب  هللادـبع  يرجه ، موس  لاس  رد  دـحا  گنج  يارجام  رد  هک  تسا  هدـش  نایب  خـیرات  رد  [ . 1 - ] 1
هب مدرم  موس  کی  اب  هار  نایم  رد  درک و  تکرح  دحا  تمـس  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  ناناملـسم  وهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مارح نب  ورمع  نب  هللا  دبع  تساوخرد  خساپ  رد  يو  .میهد » نتشک  هب  ار  دوخ  دیاب  ارچ  میناد  یمن  ام  : » تفگ یم  تشگزاب و  هنیدم 
، مالـسا ربمایپ  خیرات  .ددرگ  یمرب  دهد ، یمن  خر  یگنج  دـناد  یم  نوچ  هک  درک  اعدا  غورد  هب  مالـسا ، هاپـس  ندرکن  كرت  رب  ینبم 
: تفگ یم  دـناسرت و  یم  ار  مدرم  كوبت ، يوـس  هب  تکرح  هاپـس و  ندـش  هداـمآ  زا  سپ  يرجه  مهن  لاـس  رد  درف  نیمه  ص 311 

ادـخ هب  .تسا  هچیزاب  مور  اب  گنج  هک  دـنک  یم  نامگ  دور و  یم  نایمور  گـنج  هب  هار  يرود  یمرگ و  یتخـس و  نیا  اـب  دـمحم  »
ص نامه ،  ) .تشگزاـب هنیدـم  هب  درک و  كرت  ار  هاپـس  يودرا  وا  دـنوش »! یم  ریگتـسد  ریـسا و  شناراـی  ادرف  هک  منیب  یم  دـنگوس ،

(626
.درک هراشا  زین  هللادبع  قافن  هب  دش و  لزان  ریضن  ینب  هوزغ  هرابرد  رشح  هروس  ص 365 . نامه ، [ . 2 - ] 2
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگیاپ  ربارب  رد  یبهذم  ياه  هاگیاپ  داجیا  هس _ 

يرگید دجـسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  نتخادـنا  قنور  زا  يارب  هنیدـم  ناقفانم  زا  يرامـش  يرجه ، مهن  لاس  رد 
هب ندیـشخب  تیعورـشم  يارب  نانآ  .دنیامیپب  يرتمک  هار  یناراب ، ياه  بش  رد  هژیو  هب  ناروجنر  ناناوتان و  هک  هناهب  نیا  هب  دـنتخاس 

كوبت گنج  راپس  هر  نوچ  ربمایپ  .دنک  حاتتفا  ار  اجنآ  دجـسم ، نآ  رد  زامن  ندناوخ  اب  دنتـساوخ  ترـضح  زا  دوخ ، یبهذم  هاگیاپ 
هّللا لوسر  درک و  هاگآ  دجسم  هئطوت  زا  ار  ربمایپ  یهلا  یحو  تشگزاب ، زا  سپ  .درک  راذگاو  تشگزاب ، زا  سپ  هب  ار  راک  نیا  دوب ،

(1) .دومرف رداص  ار  رارض _ دجسم   _ ندنازوس یناریو و  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینکفا ههبش  راهچ _ 

.دندرک تیاکـش  یبآ  یب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  رجح ،_  _ نیمزرـس رد  كوبت ، يوس  هب  تکرح  نایرج  رد 
ياج هچ  رگید  هزجعم ، نیا  اب  : » دنتفگ دوب ، هاپس  نایم  رد  هک  یقفانم  هب  باحـصا  .دیراب  ناراب  دش و  رادیدپ  يربا  درک و  اعد  ربمایپ 
دیز  _ مان هب  ناقفانم  زا  یکی  .دش  مگ  ربمایپ  رتش  رفـس ، نیمه  رد  .دیراب » اجنیا  رد  هک  دوب  رذـگهر  يربا  : » تفگ وا  تسا »؟ دـیدرت 

شرتـش دـناد  یمن  نوـنکا  هنوـگچ  دـهد ؟ یم  ربـخ  نامـسآ  زا  تسا و  ربماـیپ  هـک  درادـنپ  یمن  دـمحم  رگم  : » تـفگ  _ تیـصل نـب 
ینکفا ههبش  نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  ربمایپ  تساجک »؟

ص:93

.دش لزان  دروم  نیا  رد  زین  هبوت  هروس   110 تایآ 107 _  ص 635 . نامه ، [ . 1 - ] 1
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تسا و هرد  نالف  رد  رتش  .تفگ  نم  هب  ار  رتش  ياج  ادخ  نونکا  .مناد  یمن  دهد ، میلعت  نم  هب  ادـخ  هچنآ  زج  مربمایپ و  نم  : » دومرف
(1) «. دیروایب ار  نآ  دیورب و  .تسا  هدرک  ریگ  یتخرد  هب  شراهم 

ناقفانم اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دروخرب  ياه  هویش  ب )

هراشا

(2)

داد یمن  هزاجا  هاگ  چـیه  تشاد و  تراظن  نانآ  درکلمع  رب  هراومه  ربمایپ  درک ، یم  دـیدهت  ار  هعماـج  ناـقفانم  رطخ  هکنآ  لـیلد  هب 
یگرزب عنام  هنیدم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صخـش  روضح  .دـنزادرپب  هئطوت  هب  هنادازآ   نانآ  هک  دوش  مهارف  یطیارش 

هک يدراوم  رد  درک و  یم  نییعت  ینیـشناج  دوش ، جراخ  رهـش  زا  ترـضح  نآ  دوب  رارق  رگا  یلو  دمآ ، یم  رامـش  هب  ناقفانم  هار  رس 
دوخ نیشناج  ار  یسک  ره  ترضح  دوش ، داجیا  تیعـضو  نیا  زا  دوب  نکمم  هک  یـصاخ  ياضف  لیلد  هب  دش ، یم  ینالوط  تبیغ  نیا 
نیا تسا و  كوبت  راپس  هر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هارمه  هب  مالسا  رکشل  دندید  هک  یماگنه  ناقفانم  هنومن  يارب  .درک  یمن 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .دندید  بسانم  ینیچ  هئطوت  يارب  ار  هنیمز  دندش و  نامداش  دیـشک ، دـهاوخ  لوط  ینالوط ، یتدـم  رفس 
تیریدم ناشیا و  یشوهزیت  تیعطاق و  اریز  درک ؛ نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناقفانم ، كرحت  ساسحا  اب  زین  هلآ ،

مالسا نانمشد  همه  ياه  هئطوت  تسناوت  یم  هقطنم  رهش و  رب  بسانم 

ص:94

صص 628 و 629. نامه ، [ . 1 - ] 1
 . 635 صص 633 _  نامه ، کن : .دنام  ماکان  هک  كوبت  زا  تشگزاب  يارجام  رد  ترضح  رورت  هئطوت  دننام  [ . 2 - ] 2
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(1) .دنک بآ  رب  شقن  ار  ناقفانم  يوس  زا 

لمع تدش  کی _ 

هنومن .درک  یم  دروخرب  ناقفانم  اب  يرتشیب  تدش  تیعطاق و  اب  ادخ  ربمایپ  درک ، یم  دـیدهت  ار  هعماج  یگرزب  رطخ  هک  يدراوم  رد 
.دـش یم  ناقفانم  تیوقت  يارب  یهاگیاپ  دـنام ، یم  یقاب  رگا  هک  تسا  رارـض  دجـسم  ندـنازوس  ندرک و  بارخ  لـمع ، تدـش  نیا 
مهن لاس  رد  ناقفانم  .دوب  ملیوُس _  _ مان هب  يدوهی  يدرم  نآ  زا  هک  دوب  هنیدم  رد  ناقفانم  یهورگ  هناخ  یناریو  روتـسد  مود ، هنومن 

لوسر .دـنتخادرپ  یم  تروشم  وگو و  تفگ  هب  داـهج ، زا  مدرم  نتـشادزاب  یگنوگچ  دروم  رد  دـندش و  یم  عمج  اـجنآ  رد  يرجه 
ناقفانم يزوس ، شتآ  نایرج  رد  .درک  هناخ  نآ  ندز  شتآ  رومأم  رفن  دنچ  اب  ار  هللادیبع _ نب  هحلط   _ زین هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

(2) .تسکش تخادنا ، یم  نییاپ  هب  هناخ  ماب  زا  ار  دوخ  هک  یماگنه  اهنآ  زا  یکی  ياپ  دنتخیرگ و 

ص:95

نآ هب  تبسن  ناقفانم  ییوگدب  ینکارپ و  هعیاش  هنیمز  شیادیپ  ببس  مالسا  هاپس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نتـشادن  روضح  هتبلا  [ . 1 - ] 1
ضرع داد و  شرازگ  ار  نایرج  هاگ  نآ  .تسویپ  ادـخ  لوسر  هب  تشادرب و  هحلـسا  یتحاران  اـب  ناـشیا  تهج  نیدـب  .دـش  ترـضح 

ادخ لوسر  .يا » هتـشاذگ  هنیدم  رد  ارم  ییانتعا  یب  يور  زا  يا و  هدوب  رطاخ  نارگ  نم  زا  دنیوگ  یم  دـنرادنپ و  یم  ناقفانم  : » درک
هنیدـم رد  مراذـگ ، یم  مرـس  تـشپ  هـچنآ  زا  تـسارح  ظـفح و  يارب  ار  وـت  هـکلب  دـنا ، هـتفگ  غورد  : » دوـمرف هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
یـسوم هب  تبـسن  نوراه  هک  یـشاب  هتـشاد  ار  یتلزنم  ماقم و  نامه  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  دونـشخ  اـیآ  : » دومرف سپـس  .متـشاذگ »

: کن .تشگزابمالسلا  هیلع  یلع  سپس  .تسا  فورعم  تلزنم » ثیدح   » هب هلمج  نیا  تسین »؟ يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  تشاد ،
 .( 626 صص 625 ،  نامه ،
ص 620. نامه ، [ . 2 - ] 2
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ارادم ود _ 

.درک یم  ارادـم  نانآ  اب  ربمایپ  درک ، یمن  دـیدهت  ار  تما  يدـیدش ، رطخ  ای  دوب  هدـشن  راکـشآ  قاـفن  تیهاـم  زونه  هک  يدراوم  رد 
ماجنا يرایسب  هدنهدرازآ  تامادقا  هچرگ  تسیز و  رهش  رد  اه  لاس  هنیدم ، ناقفانم  هدرکرـس  یبا ، نب  هللادبع  مینیب  یم  تهج  نیدب 

هوزغ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزوریپ  زا  سپ  يرجه ، مشـش  لاس  رد  .تفرگن  وا  لـتق  هب  میمـصت  ربماـیپ  یلو  داد ، یم 
ناهنپ ياه  هنیک  یبا ، نب  هللادـبع  دـندیگنج ، رگیدـکی  اب  عیـسیرم _  _ هقطنم رد  یبآ  رـس  رب  ناناملـسم  هک  ینامز  قلطـصم ،_ ینب  _

، دوب سرون  یناوج  هک  مقرا _ نبدیز   _ هلیسو هب  هللادبع  راتفگ  هعقاو و  شرازگ  .درک  تناها  نارجاهم  هب  تخیر و  نوریب  ار  هتشذگ 
يو هب  ربمایپ  تسا و  هتفگن  ینانخـس  نینچ  هک  درک  دای  دـنگوس  تفر و  ترـضح  دزن  درک و  یتسد  شیپ  هللادـبع  .دیـسر  ربماـیپ  هب 

ات دـشاب  شا  هدنـشک  وا  دوـش ، هتـشک  شردـپ  تسا  رارق  رگا  هک  تساوـخ  ربماـیپ  زا  قفاـنم  نـیا  دـنزرف  ییوـس ، زا  .درکن  ضارتـعا 
هب وا  اب  دـنامب ، ام  نایم  رد  هک  ینامز  ات  مینک و  یم  ارادـم  يو  اب  ام  هن ، : » دومرف مه  زاب  ربمایپ  .دوشن  کیرحت  لتاق  هیلع  شتاساسحا 

همه دـش و  عیاش  رایـسب  هعقاو  نیا  ربخ  اهدـعب  .درک  یم  يراشفاپ  وا  لتق  رب  باطخ  نب  رمع  نایم  نیا  رد  .درک » میهاوخ  راتفر  یکین 
، شکب ار  وا  یتفگ  هک  زور  نآ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  رمع ! ینیب  یم  : » دومرف رمع  هب  ادخ  ربمایپ  هاگ  نآ  .دندرک  شنزرـس  ار  هللادبع 

(1)« .دنشک یم  ار  وا  اه  نامه  مهد ، روتسد  رگا  زورما  یلو  دندش ، یم  هدیجنر  رطاخ و  هدرزآ  وا  يارب  یناسک  مدوب  هتشک 

ص:96

.دش لزان  یبا  نب  هللادبع  راتفگ  قافن و  يارجام  شهوکن  رد  زین  نوقفانم  هروس  .دعب  هب  ص 439  مالسا ، ربمایپ  خیرات  [ . 1 - ] 1
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یمارگ لوسر  هلیسو  هب  نینح  گنج  ياه  تمینغ  میـسقت  یگنوگچ  دهاش  هک  هرـصیوخلاوذ _  _ مان هب  یـصخش  يرگید ، یلاثم  رد 
لیامتم مالسا  يوس  هب  ار  نانآ  بولق  تساوخ  یم  ربمایپ  هک  دید  یم  ار  یناسک  مهس  اب  يداع  دارفا  ياه  مهس  توافت  دوب و  مالـسا 
هنوـگچ يرآ ، : » دوـمرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يدرک »! هچ  زورما  هک  مدـید  دـمحم ! يا  : » تفگ ترـضح  نآ  هب  دـنک ،

یـسک هچ  دزن  دشابن ، نم  دزن  تلادع  رگا  وت ! رب  ياو  : » دومرف دش و  مشخ  رد  ربمایپ  ینک ! هشیپ  تلادع  هک  مدیدن  تفگ : يدـید »؟
.داد ربخ  نید  زا  شناوریپ  وا و  جورخ  زا  دادـن و  هزاجا  ربمایپ  یلو  دـشکب ، ار  وا  تساوخ  باحـصا  زا  یکی  اجنیا  رد  دوب »؟ دـهاوخ 

(1) .دیسر لتق  هب  ناورهن  رد  دش و  جراوخ  ناگدرکرس  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  صخش  نیمه  اریز  دش ؛ زین  نینچ 

هعماج یهاگآ  حطس  شیازفا  هس _ 

لوسر لیلد ، نیمه  هب  .تسین  هعماج  یهاگآ  نازیم  شیازفا  زا  رت  مهم  یلماع  چـیه  قافن ، يارجام  ربارب  رد  هعماج  زا  تظفاحم  يارب 
يادتبا رد  .دنک  ناقفانم  ياهرطخ  اه و  یگژیو  هجوتم  ار  هعماج  درک  یم  شالت  دوخ ، رادرک  راتفگ و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

يارب ادخ  ربمایپ  رگید  مادـقا  .درک  ناوت  یم  یناوارف  ریبعت  نانخـس ، نیا  زا  هک  میدرک  هراشا  ترـضح  نآ  زا  یثیدـح  هب  شخب ، نیا 
مالسلا هیلع  یلع  ربمایپ ، .دننک  هیکت  اهنآ  هب  شیوخ  تکرح  ریسم  رد  مدرم  هک  دوب  ینئمطم  ياهوگلا  یفرعم  مدرم ، یشخب  یهاگآ 

یفرعم لطاب  قح و  رایعم  ار 

ص:97

ص 137. ج 21 ، راونالا ، راحب  606 ؛ صص 604 _  نامه ، [ . 1 - ] 1
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: تسناد نمؤم  زا  قفانم  تخانش  كالم  ار  ناشیا  دومرف و 

دراد و یمن  تسود  تسا ، هدرک  ناحتما  نامیا  هب  ار  شبلق  دـنوادخ  هک  ینمؤم  زج  ار  وت  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 
(1) .دنک یمن  ینمشد  وت  اب  رفاک  ای  قفانم  زج 

هعماج فرحنم  صاوخ  . 2

ادخ لوسر  .دیآ  یم  رامش  هب  هعماج  يارب  یگرزب  رطخ  دنوش ، جراخ  دوخ  ریـسم  زا  یمومع  راکفا  رب  راذگرثا  رـشق  ای  صاوخ  رگا 
: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص 

ادخ ناضمر ، هام  رد  زج  دنسانش و  یمن  ابیز  يادص  هب  زج  ار  نآرق  وکین و  ياه  سابل  هب  زج  ار  املع  هک  دمآ  دهاوخ  متما  رب  ینامز 
(2) .تقفش محر و  هن  يرابدرب و  هن  دراد ، ملع  هن  هک  درامگ  دهاوخ  نانآ  رب  یمکاح  دنوادخ  ینامز ، نینچ  رد  .دنتسرپ  یمن  ار 

نانآ دورو  هللا ! لوسر  ای  : » دش هدیسرپ  .دنوشن » ایند  لخاد  هک  یتقو  ات  دنناربمایپ  نانیما  ناهیقف ، : » دومرف يرگید  تیاور  رد  ترضح 
(3) «. دیشاب رذحرب  ناتنید  هب  تبسن  نانآ  زا  دندرک ، نینچ  رگا  سپ  .تسا  رئاج ]  ] ناطلس زا  يوریپ  : » دومرف تسا »؟ هنوگچ  ایند  هب 

نازادرپ غورد  ناراذگ و  تعدب  . 3

(4)« .تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  تـسا و  یهارمگ  یتعدـب ، ره  ِراـّنلا ؛ ِیف  ٍَهلَالَـض  ُّلُـک  ٌَهلَالَـض َو  هَعْدـِب  ُّلُـک  : » دوـمرف ادـخ  ربماـیپ 
هرابرد رگید  ییاج  رد  ترضح 

ص:98

ص 67. ج 19 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
ص 454. ج 22 ، نامه ، [ . 2 - ] 2

ص 380. ج 72 ، ص 36 ؛ ج 2 ، نامه ، [ . 3 - ] 3
ح 12. ص 73 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ . 4 - ] 4
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: دومرف دنناشک ، یم  فارحنا  هب  ار  هعماج  نآرق ، فیرحت  اب  هک  يأر  هب  نارسفم  شهوکن 

(1) .هِعِضاَوَم ِریَغ  یَلَع  ُهَعَضَی  َنآرُْقلا  ُلِوانَی  ٌلُجَر  يِدَعب  ْنِم  یتُّما  یَلَع  ُفاخَأ  اَم  ُرَثْکَأ 

یم اجبان  قیبطت  ریـسفت و  و   ) دـهد یم  رارق  شهاگیاجریغ  رد  ار  نآرق  هک  تسا  يدرم  مسرت ، یم  متما  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتشیب 
(. دنک

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  .دنهورگ  نیا  وزج  دندنب ، یم  غورد  ربمایپ  هب  هک  یناسک 

نم رب  دمع  هب  سک  ره  دومرف : داتـسیا و  هبطخ  هب  هکنآ  ات  دش  هتـسب  غورد  وا  هب  ردق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد 
(2) .دنک باختنا  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  دیاب  ددنب ، غورد 

داسف ناگدننک  جیورت  . 4

هراشا

یفارحنا ره  ور ، نیازا  .تسا  يداقتعا  یگنهرف و  يداصتقا ، یقالخا ، ياـه  هبنج  رد  یهلا  دودـح  تیاـعر  ورگ  رد  هعماـج  تداـعس 
ربمایپ زا  هک  ییاـه  تیاور  رد  .دـنیآ  یم  رامـش  هب  هعماـج  نانمـشد  ییاـه ، فارحنا  نینچ  ناگدـننک  جـیورت  .تسا  تکـاله  ببس 

اوذختت نأ   ) نداد رارق  ینغت  هلیسو  ار  نآرق  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  هراشا  دسافم  نیا  زا  یناوارف  دراوم  هب  هدیـسر ،
؛(5) یشون بارش  ؛(4)  ناوخ هزاوآ  نانز  نتفرگراک  هب   (3) (، ریمازم نآرقلا 

ص:99

ص 112. ج 89 ، راونالا ، راحب  [ . 1 - ] 1
هبطخ 210. هغالبلا ، جهن  [ . 2 - ] 2

هب لمع  مهف و  هب  دننک و  یم  هدنـسب  شندناوخ  هب  نآرق  زا  هک  یناسک  ناوارف ، تایاور  رد  ص 453 . ج 22 ، راونالا ، راحب  [ . 3 - ] 3
رطخ نیا  هب  تبـسن  دـیاب  همه  زا  شیب  هعماـج ، یگنهرف  ناـیلوتم  ناـیبرم و  هک  تسا  نشور  .دـنا  هدـش  شهوکن  دـنزادرپ ، یمن  نآ 

.دنشاب رایشه 
، برعلا ناسل  رد  .دـنک  یم  هراشا  تفع  ریـسم  زا  نانز  جورخ  هب  رطاـش ،» مهؤاـسن   » تراـبع اـب  يرگید  تیاور  رد  .ناـمه  [ . 4 - ] 4

دشاب هدش  هتفرگ  ءزج »  » يانعم هب  رطش »  » زا تسا  نکمم  دنک و  یم  تکرح  میقتسمریغ  ریـسم  رد  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  رطاش » »
.تسا فلتخم  دارفا  اب  طابترا  زا  هیانک  هک 

هک دننک  یم  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اهنآ  زا  یخرب  رد  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ياه  تیاور  .نامه  [ . 5 - ] 5
.دننیمز رد  ادخ  نانمشد  ناشون ، بارش 
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هب  (1) )؛ تسا نآ  ناتـسرپرس  هعماج و  یتیبرت  ماظن  داسف  نایبرم و  ندوبن  زوس  لد  هناشن  هک   ) یبلط تنوشخ  ینمـشد ؛ ییوج ؛ هزیتس 
( دوخ تسرد  يانعم  زا  ینید  میهافم  فیرحت  یلک ، روط  هب   ) ندرک ریسفت  متس ؛) ربارب  رد  ندش  میلـست   ) نامیا ندناشک  فاعـضتسا 

یتسرپ مکش   (3) ؛) هفرعملا دعب  هلالظلا   ) تخانش تفرعم و  زا  سپ  یهارمگ  ؛(2)  نتسناد تفارش  ببس  ار  روجف  قسف و  لباقم ، رد  و 
هارمگ دارفا  نداد  رارق  اوشیپ  ؛(7)  سفن ياوه  زا  يوریپ  ؛(6)  يدنسپدوخ ؛(5)  يدنمزآ  (4) ؛) نطبلا جرفلا و  هوهش   ) ینار توهـش  و 

، دنرادن ینید  يرترب  هک  یناسک  ای 

ص:100

.تسامرف مکح  برغ  ناناوجون  ناکدوک و  رب  یناور  یقالخا و  رظن  زا  رضاح  رصع  رد  هک  یکانفسا  طیارش  دننام  [ . 1 - ] 1
.نامه [ . 2 - ] 2

ص 452. نامه ، [ . 3 - ] 3
.نامه [ . 4 - ] 4

ص 6. ج 67 ، نامه ، [ . 5 - ] 5
.نامه [ . 6 - ] 6
.نامه [ . 7 - ] 7
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تشپ ؛(2)  دجاسم رد  نتفگ  نخس  ایند  زا  ینید و  ریاعـش  رهاظ  هب  ندرک  هدنـسب  ؛(1)  نانآ هب  ادـتقا  تموکح و  هعماج و  هرادا  يارب 
.رگید رایسب  دراوم  هوشر و  ؛(3)  نیتسار ناملاع  هب  مدرم  ندرک 

رامش هب  هعماج  نایبرم  هک  هورگ  نیا  تقیقح ، رد  دنتسه و  یلصا  نارصقم  هعماج ، نادنمشیدنا  يرایسب ، دراوم  رد  هک  تسا  نشور 
یتـسرپاوه و دـنهد و  یم  هولج  تبثم  ار  یفارحنا  ياهریـسم  نینچ  زا  يوریپ  شیوـخ ، یقطنم  رهاـظ  هب  ياـه  هشیدـنا  اـب  دـنیآ ، یم 
، نیاربانب .دنراتفرگ  یکاندرد  تیعقاو  نینچ  هب  یمالساریغ  ياه  ماظن  هزورما  .دننک  یم  تباث  یملع  ياه  شور  اب  ار  یهلا  تیـصعم 
ریذـبت و فارـسا ، هب  ار  مدرم  هتـسویپ  هک  زین  یتاغیلبت  ياه  هناسر  .درک  وجو  تسج  ناـنیا  ناـیم  رد  دـیاب  ار  هعماـج  یعقاو  نانمـشد 

نادنمـشناد نیمه  تیاـمح  هب  عـقاو ، رد  دـنهد ، یم  جاور  هعماـج  رد  ار  یقـالخا  دـسافم  دـننک و  یم  توـعد  تعاـنق  هیحور  كرت 
.دنوش یم  دادملق  ادخ  اب  ینمشد  داسف و  یلمع  ناورشیپ  اهنآ  سپ  .دنراودیما  فرحنم 

هقدـص و تورث ، زا  نادـنمزاین  ناتـسد و  یهت  ندوبن  رادروخرب  اینغا ، تسد  رد  لاوما  شخرچ  يراوخاـبر ، لـثم  يداـصتقا  دـسافم 
ار  (4) يراد تناما  هیحور  نتفر  نیب  زا  ندرمش و  تعفنم  ار  يراوخ  ابر  نتسناد ، یگتسکشرو  ار  تاکز 

ص:101

صص 57 و 178. لوقعلا ، فحت  ص 453 ؛ ج 22 ، نامه ، [ . 1 - ] 1
ص 453. ج 22 ، راونالا ، راحب  [ . 2 - ] 2

ص 454. نامه ، [ . 3 - ] 3
ح 138. ص 52 ، لوقعلا ، فحت  ص 454 ؛ نامه ، [ . 4 - ] 4
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، يرکف هناوتـشپ  اب  یتکرح  دسافم ، نیا  يوس  هب  هعماج  نتخاس  نومنهر  هک  میبای  یمرد  بیترت ، نیدب  .دوزفا  دراوم  نیا  هب  دـیاب  زین 
.تسا یغیلبت  یملع و 

 

نانمشد رب  ادخ  ناتسود  ییاهن  يزوریپ 

یلو تسا ، هدروآ  ناـغمرا  هب  کـی  ره  يارب  يداـیز  یعطقم  ياـه  تسکـش  اـه و  يزوریپ  هـچرگ  رفک ، دـیحوت و  هاپـس  ود  هزراـبم 
نیا یلجت  .تسا  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  اراکـشآ  ّتنـس ، نآرق و  رد  هک  دریذپ  یم  نایاپ  ادخ  ناتـسود  دوس  هب  لباقت ، نیا  ماجنارس 
سپس (1) و  دنک یم  میسرت  داسف  اپارـس  يا  هعماج  اب  ار  متـس  زا  رپ  يراگزور  ادخ ، ربمایپ  .تسا  نایامن  تیودهم  هشیدنا  رد  نامرآ 

: دهد یم  دیون  ار  تیرشب  یجنم  روهظ 

طسق و زا  ار  نیمز  دنک و  یم  جورخ  مترتع  زا  يدرم  سپس  .دوش  ینمشد  متـس و  زا  رپ  نیمز  هکنیا  ات  دوش  یمن  اپ  رب  تمایق  تعاس 
(2) .دوب هدش  رپ  متس  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  رپ  لدع 

یم ققحم  دـشاب ، هدـنام  یقاـب  اـیندرمع  زا  زور  کـی  رگا  یتح  ربماـیپ ، هدومرف  هب  هک  تسا  یمتح  یعطق و  يا  هدـعو  يزوریپ ، نیا 
(3) .دوش

، داسف كرـش ، رهاـظم  ماـمت  ندرب  ناـیم  زا  اـه و  هنیمز  همه  رد  ادـخ  یگدـنب  ندرک  هدـنز  جـع ،)  ) دوعوم يدـهم  تموکح  هماـنرب 
یتلادع و یب  ضیعبت ،

ص:102

هب ص 16  ج 3 ، ق ، 1422 ه . _ فلؤملا ، بتکم  مق ، رـشع ، یناثلا  مامإلا  یف  رثألا  بختنم  یناـگیاپلگ ، یفاـص  هللا  فطل  [ . 1 - ] 1
.تسا هدمآ  روهظ  زا  شیپ  داسف  دروم  رد  ربمایپ  زا  يدایز  تایاور  .دعب 

ح 4. ص 223 ، ج 2 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
ح 14. ص 233 ، نامه ، [ . 3 - ] 3
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ناتـسود .دوب  دـهاوخ  ناتـسرپادخ  همه  يارب  عماج  لماک و  ییوگلا  تسا و  ربمایپ  ّتنـس  ساـسا  رب  وا  ّتنـس  .تسا  يرکف  فارحنا 
تکرح و نیا  هجیتن  .دنزیخ  یمرب  شتیامح  هب  یهلا  ناگتـشرف  دنبای و  یم  روضح  شباکر  رد  دندنب و  یم  نامیپ  وا  اب  ادـخ  یقیقح 
، يزرواشک قنور  نیمز ، ینادابآ  داد ، لدـع و  شرتسگ  ترـضح ، نآ  یناهج  تموکح  رـصع  رد  ادـخ  اـب  نیمز  لـها  یتسود  هرمث 

فادـها زین  نیمز و  رب  دـنوادخ  تیمکاح  يـالاو  تیمها  لـیلد  هب   (1) .دوب دـهاوخ  تیونعم  شناد و  ییافوکـش  نداعم و  جارختـسا 
(2) «. تسا جرف  راظتنا  متما ، لامعا  نیرترب  ِجرَْفلا ؛ ُراِظْتنِا  یتَُّما  ِلامعَا  ُلَْضفأ  : » دومرف ادخ  ربمایپ  هک  تسا  يودهم  تموکح 

 

ص:103

دروم رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یناوارف  ياه  تیاور  فلتخم ، ياهدلج  رد  ، ) نامه [ . 1 - ] 1
(. تسا هدمآ  دوب ، دنهاوخ  دهاش  يودهم  تموکح  رارقتسا  روهظ و  زا  سپ  روهظ و  ماگنه  مدرم  هچنآ 

ح 5. ص 206 ، ج 3 ، نامه ، [ . 2 - ] 2
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نازاس    همانرب  اب  هارمه  مشش : لصف 

         

نادـیم یعقاو  زوریپ  ددرگ ، هتـشک  هچ  دوـش و  زوریپ  هچ  ناملـسم  .تسا  نیرفآ  تکرح  زیگناروـش و  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  بتکم 
تردـق و يایرد  رد  وا  هب  لکوت  تیامح و  اـب  دـیوج و  یم  کـسمت  یلاـعت  دـنوادخ  ینعی  یتسه ؛ لیـصا  تیعقاو  اـهنت  هب  وا  .تسا 

هـشیر هشیدنا  نیا  هکنیا  رگم  درادزاب ، ریـسم  نیا  ندومیپ  زا  ار  وا  دناوت  یمن  یـشالت  چـیه  بیترت ، نیدـب  .دوش  یم  قرغ  هن  شتزع 
اـه و شزرا  ماود  رد  کیکـشت  ندرب و  لاؤس  ریز  رب  لـصا  نادـیم ، نیا  رد  .تسا  دـیحوت  اـب  يرکف  هزراـبم  ناـمه  نیا ، دوش و  نک 

یتقوم يروما  هب  دنوادخ ، يوس  زا  هدش  رداص  یمیاد  ماکحا  یقالخا و  ياه  شزرا  تیبسن ، جاور  اب  .تسا  تیبسن  جیورت  قیاقح و 
كالم چیه  هشیدـنا ، نیا  رد  .داد  دـنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یگـشیمه  هناوتـشپ  ناناملـسم  نیاربانب ، .دـنوش  یم  لیدـبت  راد  نامز  و 

زیچ چیه  اریز  تسا ؛ رییغت  لاح  رد  هتـسویپ  هک  ییاهزاین  یناسفن و  ياه  هتـساوخ  رگم  درادـن ، دوجو  ینمـشد  یتسود و  يارب  یتباث 
یثنخ یمالـسا  هضرع  يا ، هشیدـنا  نینچ  شرتسگ  هجیتن  .دـیآ  رامـش  هب  یگـشیمه  یکالم  ات  درادـن  دوجو  ندز  کحم  يارب  یتباث 

.درادن نارگید  يارب  يرطخ  چیه  هک  تسا 

رد اجنیا  رد  هچنآ  یلو  درادن ، یطابترا  ام  ثحب  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـسررب  داقتنا و  دروم  یملع  ياه  هتـشون  رد  تیبسن ، ثحب 
یهاگن مینآ ، یپ 

ص:104
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ياـه شزرا  تاـبث  ینید و  ياـه  هزومآ  نید و  رارمتـسا  هدـنهد  ناـشن  رهاوظ ، نیا  هک  هتکن  نیا  ناـیب  يوبن و  ّتنـس  رهاوظ  هب  تسا 
.تسین راگزاس  نید ) زا  یعیسو  شخب  رد  مک  تسد   ) اه شزرا  تابث  اب  زج  هک  تسا  يونعم 

نادب ار  مدرم  ربمایپ ، هچنآ   (2) .تسا مدرم  همه  يوس  هب  وا  هداتـسرف  (1) و  یهلا ناربمایپ  متاخ  ادخ ، ربمایپ  نآرق ، حیرـص  صن  ربانب 
يرایسب یقالخا و  ياه  شزرا  تسا و  تباث  نایدا ، همه  رد  دیاقع  لوصا  .دراد  نایدا  همه  رد  یتباث  ياه  هشیر  تسا ، هدرک  توعد 

اه تدابع  یخرب  .تسا  هدش  هداد  تبسن  هتشذگ  ناربمایپ  هب  میرک  نآرق  شکاپ و  تیب  لها  راوگرزب و  نآ  نانخس  رد  زین  ماکحا  زا 
(3) .تسا یکی  تدابع  ياوتحم  حور و  یلو  دشاب ، هدرک  رییغت  يرهاظ  لکش  تسا  نکمم  هچ  رگا  .دنتسه  نینچ  هزور  زامن و  دننام 

(4) .تسا هدرک  دیکأت  هتشذگ  نایدا  ياه  هزومآ  همه  یتسرد  رب  زین  مالسا  ربمایپ 

: دناد یم  گرم  زا  سپ  شسرپ  نیتسخن  ار  نآ  تسا و  هدرک  یفرعم  يدبا  یبجاو  ار  زامن  ادخ ، ربمایپ 

شلامعا رگید  دوش ، لوبق  رگا  سپ  .تسا  زامن  دش ، دهاوخ  تساوخزاب  نآ  هب  تبسن  هدنب  هک  يزیچ  نیلوا 

ص:105

.40 بازحا : [ . 1 - ] 1
.28 أبس : [ . 2 - ] 2

مارح لثم  یماکحا  ص 200 و  ءادب ، باب  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ءادب  دننام  یتاداقتعا  توبن و  داعم ، یتسرپاتکی ، لصا  دننام  [ . 3 - ] 3
32 و ح 30 ، ص 27 ، ج 76 ، راونالاراحب ، همرحم ؛ لزت  مل  رمخلا  نأ  باـب  ص 395 ، ج 6 ، یفاک ، عورف   ) انز یشون و  بارـش  ندوب 

20 و 31 و 32 و 55. 13 و 14 و 18 _  میرم : کن : .تسا  هدمآ  زین  نآرق  رد  هک  طاول  یشورف و  مک  ندوب  مارح  و  ( 35
.نارمع لآ  هیآ 19  لیذ  ص 188 . ج 3 ، نازیملا ، کن : زین  84 و  نارمع : لآ  [ . 4 - ] 4
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(1) .دش دهاوخ  در  زین  شلامعا  رگید  دوش ، در  رگا  دش و  دهاوخ  لوبق  زین 

ياه نامز  رد  دسافم  جاور  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهرادشه  .تسا  نینچ  زین  ضیارف  رگید  هب  تبـسن  ناشیا  هاگن 
يدـهم یناهج  تموکح  رب  ناشیا  دـیکأت  ماجنارـس  .تسا  یقالخا  یمیاد  لیـصا و  ياـهرایعم  تباـث و  ماـکحا  دوجو  هاوگ  هدـنیآ ،

(2) .تسا یهلا  نید  نیا  ماکحا  لوصا و  اه ، هیاپ  مالسا ، نید  تابث  يارب  یمکحم  لیلد  جع ،) )

نآ مارح  لالح و  تمایق ، ناـمز  اـت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـالح  هک  درک  دانتـسا  یتاـیاور  هب  ناوت  یم  نآ ، رب  نوزفا 
.تساهنآ ندوبن  یبسن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ماکحا  قالطا  هاوگ  نیا  هک   (3) دناد یم  مارح  ار  ترضح 

دیاب هک  تسا  نمؤم  کی  هشیدنا  نیرت  یـساسا  ینید ، لیـصا  ياه  شزرا  هب  يدنب  ياپ  يدیحوت و  رکفت  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساسا  رب 
هب دریگ ، رارق  هناسر  باحـصا  هجوت  دروم  دیاب  هک  ار  يروما  هتـشذگ ، ثحابم  كالم و  نیا  هب  هجوت  اب  .دیجنـس  نآ  اب  ار  زیچ  همه 

: دنراد یقادصم  رگید ، یخرب  یلک و  هبنج  یخرب ، هک  مینک  یم  نایب  هدرشف  روط 

ص:106

ص 34. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو  [ . 1 - ] 1
یخرب تامومع و  تاعالطا و  رهاوظ  هب  اهنت  تسین و  ینید  نورب  یهاگن  ثحب ، نیا  هب  ام  هاگن  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  [ . 2 - ] 2
ثحب يارب  یلو  تسا ، نآ  زا  هنومن  دنچ  اهنت  دش ، نایب  هچنآ  .میراد  هیکت  ینمشد  یتسود و  ياهرایعم  نید و  ماود  رب  لاد  صوصن 

ص 161 چ 1 ، ، 1363 اردص ، مسیسکرام ، رب  يدقن  يرهطم ، یـضترم  درک : هعجارم  طوبرم  عبانم  هب  ناوت  یم  ینید ، نورب  یلقع و 
تفرعم هداز ، نیـسح  دمحم  352 ؛ صص 271 _  ج 1 ، چ 4 ، ، 1368 اردص ، نامز ، تایضتقم  مالـسا و  يرهطم ، یـضترم  دعب ؛ هب 

.رگید عبانم  دعب و  هب  ص 101  چ 3 ، ، 1378 هللا ، مهمحر  ینیمخ  ماما  شهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یسانش ،
ح 19. ص 75 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  [ . 3 - ] 3
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هجوت ) .دوش زاغآ  هتـسباو  ياه  نامزاس  امیـس و  ادص و  دوخ  زا  ادتبا  دریگ و  رارق  راک  هحولرـس  دیاب  ینید  ياهرواب  تیوقت  لصا  . 1
هیجوت نامزاس و  نورد  يونعم  ياه  هبنج  تیوقت  ناریدـم و  نادـنمراک و  هیجوت  ...و ، اهدادرارق  دـقع  یلمع ، مازتلاو  رواـب  نازیم  هب 

(. نامزاس اب  طبترم  نازاس  همانرب 

: دننام ینید ، يدیحوت و  ياهرایعم  اهوگلا و  تیاعر  موزل  . 2

ملیف و اهدرگزیم ، اه ، هبحاصم  رد  لوبقمریغ  ياهوگلا  نتـشاذگ  شیامن  هب  زا  زیهرپ  باـجح و  يارب  بساـنم  ییوگلا  یفرعم  فلا )
؛ رتائت

؛ ناتوسک شیپ  ردام و  ردپ و  هب  مارتحا  راتفگ ، رد  بدا  لیبق  زا  یقالخا  مراکم  تیاعر  ب )

هطبار نتـشادن  تروص  رد  کچوک  مان  اب  رگیدـکی  ندرب  مان  زا  زیهرپ  دـننام : راتفگ ، رد  یتح  یـسنج  ياه  میرح  تیاعر  موزل  ج )
کیکر و ظافلا  نایب  تسا و  هدش  هدید  اه  ملیف  زا  یخرب  رد  هنافسأتم  هک  دنزرف  هلیـسو  هب  ردام  کچوک  مان  ندرکن  نایب  تیمرحم ؛

؛  ...و هدننز 

.یتسرپدم یفن  یعامتجا و  شنم  كاشوپ ، هنیمز  رد  هناگیب  گنهرف  زا  ندرکن  دیلقت  د )

تـسیلابتوف زا  ینیرفآوگلا  .دنـشاب  ینید  یقالخا و  تبثم ، دـیاب  هدـش  حرطم  ياهوگلا  اهوگلا : بلاطم و  ندوب  هدـنزاس  هب  هجوت  . 3
رد يرکذ  لباق  تبثم  هطقن  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنوش ، ناوج  لسن  ياه  تیـصخش  اهوگلا و  اهنآ  دوش  یم  ببـس  هک  یجراخ  ياـه 
هک ینوگانوگ  ياه  هقباسم  دـشاب ؟ رما  نیا  زوجم  دـناوت  یم  لابتوف  هب  مدرم  هقالع  اهنت  اـیآ  دراد ؟ یعفن  هچ  تسین ، ناـنآ  هماـنراک 

.دوش یم  ارجا  یجراخ  هقباسم  کی  هجیتن  ییوگ  شیپ  يارب 
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جیورت زا  تسا  هتسیاش  دنک ، ظفح  ار  راشقا  همه  داحتا  تیوقت و  ار  یلم  رورغ  یلم و  تیمکاح  دیاب  امیس  ادص و  هکنیا  دوجو  اب  . 4
نید ناـیرج  اـب  تفلاـخم  هبیاـش  هک  يا  هنوگ  هب  یناتـساب  ياـه  شزرا  ناتـساب و  ناریا  تیروحم  رب  هناـیارگ  یلم  ياـهوگلا  یطارفا 

هب ییوگ  خساپ  يروابدوخ و  هیحور  داجیا  روظنم  هب  یلم  ثاریم  یناتـساب و  راثآ  رب  هیکت  .دـنک  يراددوخ  دروآ ، دـیدپ  ار  يروحم 
.دنوش دادملق  لیصا  شزرا  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دیابن  یلو  تسا ، دیفم  یملع  هقباس  رب  هیکت  نایناهج و  ياهریقحت 

دروم تبثم و  يداصتقا  تیلاعف  نیب  یصخشم  کیکفت  دیاب  .دوش  جیورت  هتـسناد و  لصا  شزرا و  يزودنا ، تورث  تورث و  دیابن  . 5
.دریگ رارق  غیلبت  روحم  دوش و  نایب  یفنم  يزودنا  تورث  اب  نید  رظن 

یم یگدز  فرـصم  يوس  هب  ار  هعماج  هک  نیغورد  ياهزاین  نیقلت  .دور  لاؤس  ریز  دـیابن  تعانق  هیحور  ینویزیولت ، تاـغیلبت  رد   . 6
.دراد تافانم  یقالخا  مراکم  اب  تسین و  هیجوت  لباق  تورث  ندرک  دادملق  شزرا  يروحم و  هیامرس  ساسا  رب  زج  درب ،

یقالخا و ياه  شزرا  لماوع ، رگید  نانادرگراک و  ناسیون ، همان  ملیف  ناریبدرـس ، زا  معا  اه  همانرب  دـیلوت  ناراکردـنا  تسد  رگا  . 7
نییعت يارب  دنشاب و  نکش  طخ  هک  تسا  نانآ  هدهعرب  نیا  .تشاد  دنهاوخ  هزات  ییارجا  ون و  یـشرگن  دنهد ، رارق  كالم  ار  يونعم 

.دنبایب هزات  ياه  هار  درادن ، رواب  دسانش و  یمن  رصاعم  ناهج  هک  ون  یمیهافم 

يارب دـنمرنه  نتــشاذگ  دازآ   » رکفت هـچ  رگا  .تـسا  یفارحنا  ره  رخآ  لوا و  تـسا ،» رنه  يارب  رنه   » هـک یقلت  نـیا  تیاـهن ، رد   . 8
يارب نتشاذگ  دازآ  يانعم  هب  نیا  یلو  تسا ، حیحص  بولطم » هطقن  هب  ندیسر  ات  اطخ  نومزآ و 
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تبثم ياه  تداع  قالخا و  نید ، اب  قابطنا  اـهنآ و  ندوب  یقیقح  بلاـطم و  یتسرد  هب  مازتلا  .تسین  یبلاـق  ره  رد  یتشادرب  ره  ناـیب 
دوخ میهافم ، هضرع  يارب  دنمرنه  رگا  .دوش  شومارف  دیابن  تسا ، اه  ناسنا  هب  مارتحا  رب  ینتبم  هک  هتشذگ  کین  ياه  ّتنس  هعماج و 
رتائت امنیـس و  رد  هک  دبلط  یم  ون  يا  هویـش  بلاق و  راک و  هار  ون ، یموهفم  نایب  اسب  هچ  هک  دشاب  هجوتم  دـیاب  دـنیب ، یم  انگنت  رد  ار 

.تسین دوجوم  برغ 
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همان باتک 

(. دنودالوف همجرت  اب   ) میرک نآرق  * 

.حلاص یحبص  هخسن  هغالبلا ، جهن  یضر ، دیس  * 

، نارهت هاگـشناد  تاراشتنا  نارهت ، یجرگ ، مساقلاوبا  زا  تافاضا  رظن و  دـیدجت  اـب  مالـسا ، ربماـیپ  خـیرات  میهاربا ، دـمحم  یتیآ ، . 1
.1366 مراهچ ، پاچ 

، يرافغ ربکا  یلع  حیحصت : يا و  هرمک  رقابدمحم  همجرت : مالـسلا ، هیلع  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  هبعـش ، نب  نسح  یناّرح ، . 2
.1376 مشش ، پاچ  یچباتک ، تاراشتنا  نارهت ،

.یمالسا غیلبتلاراد  تاراشتنا  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ، . 3

.ق 1404 ه . _ هللا ، همحر  یفجن  یشعرم  هللا  تیآ  هناخ  باتک  مق ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 4

.لوا پاچ  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  . 5

.1364 هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، يدوبهب ، رقابدمحم  حیحصت : یناسارخ ، يدعاس  رقاب  دمحم  همجرت : داشرالا ، دیفم ، خیش  . 6

هماج تاراشتنا  رتفد  مق ، ینادـمه ، يوسوم  رقابدـمحم  دیـس  همجرت : نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسحدمحم ، دیـس  ییاـبطابط ، . 7
.1374 مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

باـتک نارهت ، یهیقف ، يداهدـمحم  قیقحت : همجرت و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ننـس  . ____________________ ، 8
.1366 مراهچ ، پاچ  هیمالسلا ، یشورف 

.1372 ورسخرصان ، تاراشتنا  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 9 

.يوفطصملا هبتکملا  نارهت ، نیرحبلا ، عمجم  نیدلارخف ، یحیرط ، . 10

.رصع دوعوم  تاراشتنا  لامالآ ، یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، . 11

، یمالـسا داشرا  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  اضردـمحم ، نب  دـمحم  يدهـشم ، یمق  . 12
.1368

.هیمالسا هیملع  یشورف  باتک  نارهت ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، . 13

.1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، . _________________________________، 14
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.ءافولا هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 15

.1382 مشش ، تسیب و  پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  يزاریش ، مراکم  . 16

.رون هفیحص  هللا ، حور  دیس  هللا ، همحر  ینیمخ  يوسوم  . 17

یـشزومآ و هسـسؤم  تاراـشتنا  زکرم  مق ، یبرع ، یلع  نیـسح  هـمجرت : مالـسا ، یقیقحت  خـیرات  يداهدـمحم ، يورغ ، یفـسوی  . 18
.1383 هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
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