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هچابید

رد هچرگ  .دوش  یم  هدرمـش  دارفا  یتـیبرت  سـالک  نیتـسخن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  رادروخرب  ییـالاو  هاـگیاج  زا  مالـسا  رد  هداوناـخ 
، مالـسا ور ، نیازا  .دنتـسین  هداوناـخ  داـهن  هاـگیاج  هبتر  رد  نیقی ، هب  یلو  تسا ، رثؤـم  زین  نآ  دـننام  یطیحم و  لـماوع  دارفا ، تیبرت 

.دراد یگداوناخ  تیبرت  یگنوگچ  هرابرد  يا  هدیجنس  قیقد و  ياهراکهار  اهروتسد و 

هتـسارآهلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  ءایبنالا ، متاخ  كرابم  مان  هب  ار  لاـسما  یلاـعلا ،) هلظدـم   ) يربهر مظعم  ماـقم  هک  اـجنآ  زا 
رب یناحیسراف  ياقآ  بانج  يراکمه  امیس و  فراعم  ياروش  هناخریبد  شرافس  هب  امیـس  ادص و  یمالـسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسا ،

ماجنا يارب  نآ  زا  دروآ و  مهارف  هداوناخ  عوضوم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  ياـهدومنهر  زا  يا  هعومجم  اـت  دـش  نآ 
.دناسر يرای  یمالسا  هعماج  ياه  هداوناخ  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  راتفر  تیوقت  هب  ینید ، ياه  هقباسم 

نامز نیرت  هاتوک  رد  هک  یناجاقآ  نایمارهب و  يرهظم ، نایاقآ  هژیو  هب  شهوژپ  لک  هرادا  یـشهوژپ  ياه  تیروف  شخب  زا  ناـیاپ  رد 
یم ناگدنناوخ  دنمدوس  ياهدومنهر  يوس  هب  هراومه  ار  نامناگدید  میرازگ و  ساپـس  دندیـشوک ، رثا  نیا  میظنت  هیهت و  رد  نکمم 

.مییاشگ

قیفوتلا یلو  هنا 

شهوژپ لک  هرادا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

لئاسم يارب  .درک  یمن  شهوکن  زگره  درمـش و  یم  گرزب  دوب ، مک  هچرگ  ار  یهلا  ياه  تمعن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
یعمج دراو  هک  یماگنه  .تشاذگ  یم  مارتحا  یموق  ره  گرزب  هب  ههقهق ، هن  دوب ، مسبت  وا  هدنخ  .دش  یمن  ینابـصع  يویند  يدام و 

بوبحم تشادنپ  یم  یسک  ره  هک  درک  یم  دروخرب  يا  هنوگ  هب  .داد  یم  رارق  سلجم  هطقن  نیرخآ  ار  دوخ  نتـسشن  لحم  دش ، یم 
.درک یم  در  ار  وا  شوخ ، نابز  اب  ای  داد  یم  ماجنا  ار  نآ  ای  تساوخ ، یم  یتجاح  وا  زا  یسک  ره  .تسوا  دوخ  ربمایپ ، دزن  درف  نیرت 
دنلب اهادص  سلجم  نآ  رد  دوب و  تناما  قدص و  ایح و  ملح و  سلجم  وا  سلجم  .دندوب  يواسم  وا  دزن  همه  دوب و  ردپ  مدرم ، يارب 

، تنوشخ .دوب  دروخرب  شوخ  وخ و  مرن  ور ، هداشگ  .درک  یم  محرت  تبحم و  ناکدوک  هب  تشاذگ و  یم  مارتحا  ناریپ  هب  .دش  یمن 
درک و یم  لفاغت  داقتنا ، ياج  هب  تساوخ ، یمن  هچنآ  هب  تبـسن  .دوبن  وا  داـهن  رد  اـجبان  يرگ  شیاتـس  ییوج و  بیع  ییوگ ، اوراـن 

.تخاس یمن  دیماان  شدوخ  زا  ار  یسک  .تشذگ  یم 

، دوب شاداپ  دیما  هک  يروما  رد  زج  .درک  یمن  شهوکن  ار  یسک  .دوبن  هدوهیب  ياه  فرح  هب  ندش  مرگرس  ینز و  هناچ  لادج ، لها 
انشآان هک  یسک  رگا  .درک  یم  یهارمه  ار  نانآ  زین  نیـسحت  بجعت و  ماگنه  دیدنخ و  یم  مدرم  اب  هدنخ ، ماگنه  .تفگ  یمن  نخس 

وا نخس  درک ، یمن  زواجت  قح  زا  یـسک  راتفگ  ات  .درک  یم  لمحت  ار  وا  درک ، یم  افج  ترـضح  هب  راتفر  راتفگ و  رد  دوب ، بیرغ  و 
ار وا  نخس  هسلج ، كرت  اب  ای  دوخ و  یهن  اب  ای  درذگ  یم  قح  زرم  زا  یسک  نانخس  دید  یم  هک  یماگنه  درک و  یمن  عطقار 
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هدرپ : » دومرف یم  هناخ  لها  هب  .درک  یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  شدوخ ، تسد  اب  .تسشن  یم  نیمز  يور  ناگدرب ، دننام  .درک  یم  عطق 
«. دیرادرب نم  مشچ  يولج  زا  تسا ، ریوصت  نآ  رد  هک  ار  يا 

نیرت و یخـس  .درک  یم  رافغتـسا  هبترم  داـتفه  زور  ره  .دوب  لوغـشم  یهلا  رکذ  هب  هراـمه  .تسیرگ  یم  رایـسب  دـنوادخ ، فوـخ  زا 
يراد هگن  لاس ، جایتحا  هزادـنا  هب  طـقف  داد و  یم  ادـخ  هار  رد  تشاد ، هچره  .دوب  مدرم  نیرتوخ  مرن  نیرتاـفواب و  نیرتوگ ، تسار 

یم محر  هلـص  نادنواشیوخ  اب  .تشاد  تیانع  ناگتخیهرف  هب  تبـسن  .دروخ  یم  اذغ  نانیکـسم  اب  تسـشن و  یم  ناریقف  اب  .درک  یم 
.تفریذـپ یم  ار  نارـصقم  رذـع  .داد  یمن  حـیجرت  دـندوب ، لـضفا  هک  یناـسک  رب  ار  اـهنآ  ندوـب ، دـنواشیوخ  فرـص  هـب  یلو  درک ،
باحـصا ياه  غاب  هب  یگتـسخ ) ماگنه   ) .درک یمن  فلت  ار  دوخ  تقو  يا  هظحل  .دوب  ناسکی  شناـگدرب  اـب  كاـشوپ  كاروخرد و 

دوز یلو  دش ، یم  ینابصع  رید  .میرکت  شتردق  رطاخ  هب  ار  یسک  هن  درک و  یم  ریقحت  شرقف  رطاخ  هب  ار  یـسک  هن  .تفر  یم  دوخ 
وا هب  ار  راـک  تساوـخ و  یم  تیادـه  دـنوادخ  زا  ثداوـح  ربارب  رد  .دوـب  یهلا  شبـضغ  يدـج و  شا ، هظعوـم  .تشگ  یم  یـضار 

ُضِّوَفُأ  » و ( 12 میهاربا : « ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَع  نشور َو  قادـصم  هنوـمن و  .درک  یمن  هیکت  شدوـخ  هب  درک و  یم  ضیوـفت 
زا ار  شدوخ  زاین  .دروخ  یم  اذغ  ناگدرب  اب  .دیشود  یم  ار  ناویح  ریش  .درک  یم  هلصو  ار  شسابل  .دوب  ( 44 نمؤم : « ) ِهّللا َیلِإ  يْرمَأ 

تسد ناسکی  روط  هب  ریقف  رگناوت و  اب  .دیرخ  یم  رازاب 
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مالس رمع ، رخآ  ات  دومرف  یم  درک و  یم  مالـس  همه  هب  .دیـشک  یمن  ار  دوخ  تسد  دندیـشک ، یمن  ار  دوخ  تسد  اهنآ  ات  داد و  یم 
ود نایم  باختنا  رد  .درک  یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  سلجم ، رد  .دـنامب  نم  زا  سپ  تداع  نیا  ات  منک  یمن  اـهر  ار  ناـکدوک  هب  ندرک 

فورعم شوخ  يوب  هب  .دناوخ  یم  هصالخ  ار  هبادخ.دروخ  یمن  اذغ  نداد ، هیکت  لاح  رد  .تفریذـپ  یم  ار  اهنآ  نیرت  تخـس  راک ،
.دیشون یم  سفن  هس  هب  ار  یندیماشآ  بآ  .تشاد  یمرب  اذغدوخ  شیپ  زا  درک و  یمن  زارد  فارطا  هب  ار  دوخ  تسد  هرفس ، رد  .دوب 

زگره .تسشن  یم  هلبق  هب  ور  نتـسشن  رد  .دز  یمن  قح  فرح  زج  یلو  دومرف ، یم  حازم  یهاگ  .تسیرگن  یم  ناسکی  مدرم  همه  هب 
.دیشخب یم  ار  وا  هکلب  تفرگن ، ماقتنا  یسک  زا 

تدایع وا  زا  دوب ، رامیب  رگا  درک و  یم  اعد  شقح  رد  دوب ، رفاسم  رگا  تفرگ ؛ یم  ار  ناشغارس  دید ، یمن  ار  شنارای  زور ، هس  رگا 
هنوگ نیا  ناکدوک  هب  تبـسن  یتح  بقل .) هینک و  اب   ) درب یم  مان  مارتحا  اب  ار  مدرم  .تفر  یم  شرادید  هب  دوب ، ملاس  رگا  درک و  یم 
یمن هقدص  زا  یلو  دروخ ، یم  دندروآ ، یم  شرـضحم  هب  هک  ییایادـه  زا  .درک  یم  بذـج  ار  نانآ  هلیـسو  نیدـب  درک و  یم  راتفر 

، رفس يارب  .درک  یم  نفد  ار  نآ  هاتوک و  ار  دوخ  نخان  براش و  .تفر  یم  نوریب  هناخ  زا  راک  يارب  دیـشروخ  عولط  زا  سپ  .دروخ 
رفس رد  دوب و  یعیبط  شنتفر  هار  .تشاد  یمرب  دوخ  هارمه  ار  كاوسم  همرس و  هنیآ ، رفس ، رد  درک و  یم  باختنا  ار  هبنـش  جنپ  زور 
یم رظن  رد  قارتا  يارب  ار  ییاـج  هک  یماـگنه  رفـس ، رد  .تفگ  یم  ریبکت  اـه ، ییـالاب  رـس  رد  و  ُهّللا » ـَِّالا  َهِلا  ـال  ، » اـه یبیـشارس  رد 

یکی اب  عادو  ماگنه  .دشاب » ام  زامن  دهاش  نیمز  هعطق  نیا  : » دومرف یم  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  راب ، نداد  لاقتنا  ماگنه  تفرگ ،
ار اوقت  دنوادخ  : » دناوخ یم  اعد  نینچ  ناملسم ، نارفاسم  زا 
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تسد تمالس و  اب  دشاب و  ملاس  امش  يایند  نید و  دیشاب و  اورماک  تهج  ره  زا  دناسرب و  يریخ  ره  هب  ار  امش  دهد و  رارق  امـش  داز 
«. دیدرگرب رپ 

یم تسار  تسد  رد  رتشگنا  تشاذـگ و  یم  رـس  رب  هماـمع  .تشاد  هژیو  ساـبل  هعمج ، زور  يارب  .دوب  داـش  دیفـس ، زبس و  ساـبل  زا 
سابل ارم  هک  رکـش  ار  ادـخ  : » تفگ یم  دروآ و  یم  رد  نت  زا  پچ  هیحان  زا  ار  نآ  درک و  یمرب  رد  تسار  تمـس  زا  ار  سابل  .درک 

هدافتسا یمشپ  سابل  زا  صاخ  دراوم  رد  طقف  دوب و  هبنپ  زا  شسابل.دیباوخ  یم  ریصح  رب  .دشاب » ما  ییابیز  ظفح و  هلیـسو  ات  دناشوپ 
هب هرقن  نادازون ، يوم  نزو  رادقم  هب  درک و  یم  هقیقع  دلوت  متفه  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  نسح و   ) دوخ لسن  يارب  .درک  یم 
یم هّللا » ِمِْسب   » ندیـشون بآ  ماـگنه  .درک  یم  لـالخ  ندروـخ  اذـغ  زا  سپ  .درک  یم  رکـش  ار  ادـخ  همقل ، ود  ره  نیب  .داد  یم  ریقف 
زایپ ریـس و  مدرم ) اب  تاقالم  زا  شیپ   ) .درک یم  زیهرپ  غاد  ياذغ  زا  .تسـش  یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  تسد  اذغ ، ندروخ  يارب  .تفگ 

(. درک یم  نامهم  ار  نارگید  و   ) دروخ یمن  اذغ  ییاهنت  هب  .دروخ  یمن 

ماگنه .دنتـشادن  ینابرق  ییاـناوت  هک  شتما  زا  هتـسد  نآ  يارب  یکی  دوخ و  بناـج  زا  یکی  تشک : یم  ناویح  ود  ناـبرق ، دـیع  زور 
ریز یتح  هارمه و  هشیمه  شکاوسم  .تفرگ  یم  وضو  ریس ) هد   ) بآ یمک  رایسب  رادقم  اب  .دوب  فرح  مک  كانمغ و  هزانج ، عییـشت 

فرط هب  ادـتبا  دـش ، یم  رادـیب  بش  زامن  يارب  هک  یماگنه  .دوب  شبجاو  ياهزامن  ربارب  ود  شا  یبحتـسم  ياـهزامن  .دوب  شیاـکتم 
یماگنه .دوزفا  یم  ناضمر  هام  رد  دوخ  یبحتـسم  ياهزامن  هب  .دناوخ  یم  ار  نارمع  لآ  هروس  رخآ  تایآ  درک و  یم  هاگن  نامـسآ 

تسشن یم  وا  رانک  رد  یسک  هک 

7  : ص
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فکتعم دجـسم  رد  ناضمر  هام  موس  ههد  رد  .دـیوگب  دراد ، یتجاح  رگا  ات  درک  یم  هاتوک  ار  دوخ  زامن  تشاد ، ناشیا  اـب  يراـک  و 
موـس هـهد  رد  .دـش  یم  فـکتعم  زور  تـسیب  ینعی  نآ  ربارب  ود  رگید ، ناـضمر  رد  دـش ، یمن  قـفوم  یناـضمر  رد  رگا  دــش و  یم 

هب ناـضمر ، موس  تسیب و  بش  رد  دوخ  لـها  نتـشاد  رادـیب  يارب  .دـیباوخ  یمن  درک و  یم  عـمج  ار  دوـخ  باوـخ  تخر  ناـضمر ،
مورحم : » دومرف یم  داد و  یم  ماجنا  ار  راک  نیمه  دوخ  نادـنزرف  يارب  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  .دیـشاپ  یم  بآ  ناـنآ  تروص 

(1) «. دنامب مورحم  بش  نیا  ریخ  زا  هک  تسا  یسک 

8  : ص

ص 321. ج 6 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحمدیس  همالع  کن : - 1
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يروحمادخ . 1

يروحمادخ . 1

دـنهد و یم  رارق  روـحم  ار  یهلا  ياـضر  اـهراک ، همه  رد  نآ  ياـضعا  هک  تسا  يا  هداوناـخ  مالـسا ، هاگدـید  زا  بوـلطم  هداوناـخ 
يدام عفانم  دـنچره  دـننک ، یم  كرت  دـنتفاین ، یهلا  تیاضر  اب  وس  مه  ار  يراک  هک  اج  ره  .دـنک  یم  میظنت  نآ  اب  ار  دوخ  ياهراک 

ات دنرخ  یم  ناج  هب  ار  شیاه  تمحز  دندید ، یهلا  لوبقم  یلو  تقـشمرپ ، ار  يراک  رگا  لباقم ، رد  .دشاب  هتـشاد  اهنآ  يارب  يدایز 
یم یتسود  یـسک  اب  رگا  .دوب  دهاوخ  ادخ  يارب  اهنت  زین  يا  هداوناخ  نینچ  ياضعا  ياه  ینمـشد  یتسود و  .دنناسر  ماجنا  هب  ار  نآ 
دای هب  ار  وا  تسود ، نآ  راتفر  رادید و  اریز  درادـنپ ؛ یم  بولطم  ار  وا  اب  ینیـشن  مه  دـناد و  یم  ادـخ  بوخ  هدـنب  ار  وا  نوچ  دـنک ،

ینامحر ریسم  وا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دنار ، یم  دوخ  زا  زین  ار  یسک  رگا  .دیازفا  یم  شروضح  نیقی و  هجرد  رب  دزادنا و  یم  ادخ 
، نآ يراوشد  رطاخ  هب  تسا و  راوشد  رایـسب  ماقم ، نیا  هب  ندیـسر  هک  یتسار  هب  .تسا  هدـش  دراو  یناطیـش  هداج  هب  هدرک و  اهر  ار 

: دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  نانچ  دروآ ، رامش  هب  یهلا  صاخ  ناگدیزگرب  زا  ناوت  یم  ار  یمدآ  نینچ 

ِهّللا َو ِیف  َّبَحَا  ْنَم  ِناْمیِالا َو  ِبَعُش  ِمَظْعَا  ْنِم  ِهّللا  ِیف  َنِمؤُْملَا  ِنِمؤُْملا  ُّدُو 
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(1) .ِءایِفْصَالا َنِم  َوُهَف  ِهّللا  ِیف  َعَنَم  ِهّللا َو  ِیف  یَطْعَا  ِهّللا َو  ِیف  َضَْغبَا 

ادخ يارب  درادب و  تسود  ادخ  يارب  هک  یـسک  تسا و  نامیا  ياه  هتـشر  نیرت  گرزب  زا  ادخ ، ياضر  يارب  نمؤم  اب  نمؤم  یتسود 
.تسا ناگدیزگرب  زا  دنک ، يراددوخ  نداد ، زا  ادخ  يارب  دشاب و  هتشاد  ششخب  ادخ  يارب  دشاب و  نمشد  یسک  اب 

، دـسرن مه  هجیتن  هب  رگا  دراد ، یمرب  ماگ  دـنوادخ  يدونـشخ  ریـسم  رد  دوخ  ياه  تیلوئـسم  فیاظو و  ماجنا  يارب  هک  يا  هداوناخ 
یم وـکین  ار  اـهنآ  دوـخ ، ناـمگ  هب  یمدآ  هک  یجیاـتن  رایـسب  هچ  .تسا  هدرک  لـمع  شیوـخ  هفیظو  هب  اریز  دوـش ؛ یمن  نیگهودـنا 

دسانشب و ار  یعقاو  هدنـشخب  دشاب و  روحمادخ  دیاب  ناسنا  زین  اه  تمعن  هرابرد  .دوش  یمن  شبیـصن  نایز  زج  عقاو ، رد  یلو  درامش ،
شومارف ار  یلـصا  ببـس  زگره  دیابن  یلو  دـنناسرب ، یمدآ  هب  ار  اه  تمعن  نیا  ییاه  هطـساو  تسا  نکمم  .دـنکیرازگ  ساپـس  وا  زا 

: دیامرف یم  يا  هیصوت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنک 

(2) .ُهّللا َِکتُؤی  َْمل  اَم  یَلَع  ًادَحَا  َّمُذَتال  ُهّللا َو  َكاَتآ  اِمب  ًادَحَا  َدَمَْحتال  ِهّللا َو  ادخَِسب  ًادَحَا  َیِضُْرتال  ْنَا  ِنیِقَْیلا  َنِم  َّنِا 

وت هب  دـنوادخ  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  .يزاسن  نیگمـشخ  دوخ  زا  ار  ادـخ  یـسک ، ياضر  يارب  هک  تسا  نآ  نیقی  ياـه  هناـشن  زا 
.ینکن شهوکن  ار  یسک  تسا ، هدادن  وت  هب  ادخ  هچنآ  دروم  رد  ییوگن و  ساپس  ار  يدرف  تسا ، هداد 
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ص 48. لوقعلا ، فحت  - 1
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ادخ یتسود  . 2

ادخ یتسود  . 2

رب ار  وا  یتسود  دـنوادخ ، قشاـع  .تسا  یهلا  لازیـال  تاذ  هب  بح  دـنیوگ ، یم  یعقاو  قشع  نآ  هب  هک  تبحم  قشع و  هنوگ  نیرترب 
هب کمک  اـب  يویند ، یگدـنز  رد  ادـخ  هب  تبحم  .دـنک  یم  ادـف  وا  تبحم  يارب  ار  شیوخ  یتسه  همه  دراد و  یم  مدـقم  يزیچ  ره 
ادخ تبحم  هک  یسک  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دبای  یم  یلجت  ناعون  مه  روما  حالصا  هنادنـسپادخ و  تامدخ  ماجنا  نادنمزاین ،

: دیامرف یم  دهد ، یم  حیجرت  ناگدنب  تبحم  رب  ار 

(1) .ِساّنلا َهَنُؤَم    ُ هّللا ُهافَک  ِساّنلا  ِهَّبَحَم  یلَع    ِ هّللا َهَّبَحَم  ََرثا  ْنَم 

.دنک یم  تیافک  مدرم ، هب  يدنمزاین  زا  ار  وا  دنوادخ ، دهد ، حیجرت  مدرم  تبحم  رب  ار  ادخ  تبحم  هک  ره 

11  : ص
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نآرق توالت  . 3

نآرق توالت  . 3

ندودز يارب  هک  دوش  یم  راچد  ییاه  یگدولآ  اهراگنز و  هب  يدام  نوگانوگ  لـئاسم  اـب  ییوراـیور  رد  یگدـنز و  لوط  رد  یمدآ 
نارگ ریـسکا  نآرق ، .تسا  نآرق  توالت  اه ، یـصلاخان  هیفـصت  ياه  هار  نیرتهب  زا  یکی  .دراد  زاین  ینورد  يونعم و  هیفـصت  هب  نآ ،

رد .دنک  یم  لیدـبت  افـص  تینارون و  هب  ار  اه  یـصلاخان  دـهد و  یم  ییادـخ  گنر  نآ  هب  دـنک ، دروخرب  هچ  ره  اب  هک  تسا  ییاهب 
هداد رارق  رامیب  ياه  لد  هیفـصت  يارب  ار  نآ  گرزب ، يادخ  هک  تسا  يدرد  ره  يوراد  شخبافـش و  نوجعم  نآرق ، مالک  تقیقح ،

ساـسحا دریگ و  یم  ارف  ار  یمدآ  دوجو  رـسارس  یـصاخ ، تیونعم  دوـش و  یم  یناروـن  ناـسنا  بلق  یهلا ، تاـیآ  توـالت  اـب  .تسا 
هدومرف مالـسا  ربمایپ  هک  میهد  صاصتخا  مهم  نیا  هب  ار  زور  ای  بش  زا  یتعاس  مییایب  سپ  .دهد  یم  تسد  وا  هب  شیاسآ  شمارآ و 

: تسا

(1) .ِناْرُْقلا ُهَوِالت  ِتْوَْملا َو  ُرْکِذ  َلاق : اهُءالَج ؟ امَف  لِیق  .ُدیدَحلا  ُءَدْصَیامَک  ُءَدْصَت  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ 

«. نآرق ندناوخ  گرم و  دای  : » دومرف تسیچ »؟ نآ  لقیص  : » دنتفگ .دنز  یم  گنز  نهآ  دننام  اه  لد 
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تبحم ینابرهم و  . 4

تبحم ینابرهم و  . 4

باحـصا و ات  هتفرگ  شا  هداوناخ  درف  نیرت  کیدزن  زا  هک  دوب  هدرتسگ  مالـسا  یمارگ  لوسر  رد  نانچنآ  یناـبرهم  تفوطع و  هریاد 
یهلا راونا  زا  كانبات  یعاعـش  راتفر ، نیا  تقیقح ، رد  .تفرگ  یمربرد  ار  ناریـسا  ناهارمگ و  یتح  نامیتی و  ناکدوک و  زین  نارای و 

«. دینادرگ نابرهم  ناشیا  اب  ار  وت  ادخ ، تمحر  ْمَُهل ؛ َْتِنل    ِ هّللا نِم  ٍهَمْحَرامبف  : » هک دوب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  كاپ  دوجو  نیمزرس  رد 
(159 نارمع : لآ  )

زا دوب و  دوخ  باحصا  لاح  يایوج  هتسویپ  ترضح  نآ  .تشاد  صاخ  يا  هفطاع  تبحم و  شتلاسر  نارادتسود  نانمؤم و  هب  ربمایپ 
يارب تسا ، هتفر  رفـس  هب  دنتفگ  یم  رگا  .دیـسرپ  یم  ار  وا  لاوحا  دید ، یمن  ار  اهنآ  زا  یکی  زور  هس  رگا  .درک  یم  ییوج  لد  نانآ 

(1) .درک یم  تدایع  يو  زا  دوب ، رامیب  هچنانچ  تفر و  یم  وا  ندید  هب  دوب ، رضاح  رگا  درک و  یم  اعد  وا 

13  : ص
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ایح . 5

ایح . 5

(1) «. تسایح نآ  سابل  تسا و  هنهرب  مالسا ، ءایَْحلا ؛ ُهُساِبلَف  ٌنایْرُع  ُمالْسِالَا  : » دومرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

مالـسا ربمایپ  ینعی  رـشب  لماک  يوگلا  .تسا  ناگدازآ  يوخ  نامیا و  لها  یقالخا  ياه  یگژیو  زا  ینماد  كاپ  ایح و  هک  یتسرد  هب 
مک هبیاش  یمک  هزادـنا  ات  هک  مه  یحابم  ياهراک  زا  هک  دوب  هتـسارآ  تفع  ایح و  رویز  هب  ناـنچ  ناـشیا  .دوب  تفع  اـیح و  رهظم  زین 

: دیامرف یم  ترضح  هدیدنسپ  تلصخ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسج  یم  يرود  تفر ، یم  نآ  رد  یتفع 

(2) .ُهُسیلَج َموقَی  یّتَح  ُهَتَْوبِح  َّلُحَی  َْمل  سَلَج  اذا 

.دروآ یمنرد  نت  زا  ار  شسابل  ترضح  تشاد ، روضح  وا  ات  تسشن ، یم  یسک  اب  ربمایپ  یتقو 

: هک تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  نینچمه 

(3) .ِهِهْجَو ِیف  ُهاْنفَرَع  اْئیَش  َهِرَک  اِذا  َناک  اهِرْدِخ َو  یف  ِءارذَْعلا  َنِم  ًءایَح  َّدَشَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک 

هفایق زا  تشاد ، یمن  تسود  ار  يزیچ  یماگنه  هک  دوب  ناـنچ  دوب و  رتاـیحاب  هدرپ  سپ  نارتخد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.میدیمهف یم  ترضح  نآ 

14  : ص

ص 46. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 184. ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

ص 17. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
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یم زین  يرگید  ود ، نآ  زا  یکی  نتفر  اب  هک  دنا  هدش  ریبعت  رگیدکی  نیرق  قح ، نایاوشیپ  نابز  رد  هک  تسا  نانچ  نامیا  اب  ایح  دنویپ 
تـساهنآ نیرتایحاب  اه  ناسنا  نیرت  لقاع  یناسنا و  ياه  یگژیو  نیرتهب  زا  ایح ، .تسا  ناسنا  نامیا  يدایز  هناشن  اـیح  ترثک  دور و 

ربمایپ زا  .دوش  یم  زاجم  يراک  ره  دشابن ، ایح  هک  هاگ  نآ  .تسا  یکین  ریخ و  ایح ، همه  نوچ  درادن ؛ يریخ  درادـن ، ایح  هک  یناسنا 
دازآ ناسنا  اریز  ؛(1)  یهد یم  ماجنا  یتساوخ ، هچنآ  تسا و  زاجم  وت  يارب  يراک  ره  سپ  ینک ، یمن  ایح  رگا  هک  تسا  هدـش  لـقن 

ایح هک  ار  نآ  .تسوا  یناسفن  ياه  قلعت  عفانم و  ظفاح  هچنآ  رگم  دنیب ، یمن  دوخ  رب  يدـنب  دـیق و  چـیه  بهذـم ، یحابا  ادـخ و  زا 
.تسا نامرد  یب  درد  ییایح ، یب  نوچ  تسین ؛ شدرد  يارب  ییوراد  تسین ،

شتآ باذع و  زا  ار  یمدآ  دراد و  یم  زاب  يراک  تشز  زا  ار  ناسنا  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  ياه  هنیمز  ادخ ، زا  ایح 
یلع نانمؤمریما  نایب  هب  .دنا  هکـس  کی  يورود  ایوگ  هک  دنراد  دنویپ  رگیدـکی  اب  نانچ  تفع  ایح و  رگید ، يوس  زا  .دراد  یم  هگن 
سپ .تسا  تفع  اـیح ، هرمث  تسا و  گـنتاگنت  هیوسود و  تفع  اـیح و  هطبار   (2) .دنرگیدکی شوداشود  تفع  ایح و  مالـسلا ، هیلع 

(3) .تسا ینماد  كاپ  لماع  ایح 

15  : ص

ص 279. ج 1 ، رابخالا ، نویع  - 1
ص 32. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  - 2

ص 322. لوا ، رتفد  يوبن ، هریس  - 3
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سفن تزع  . 6

سفن تزع  . 6

: دیامرف یم  مالسا  مرکم  یبن  .تسا  مدرم  زا  يزاین  یب  رد  نمؤم  تزع  هک  دنتخومآ  دوخ  ناوریپ  هب  قح  نایاوشیپ 

(1) .ِساّنلا ِنَع  ُهُؤانِْغتِْسا  ِنِمؤُْملا  ُّزِع 

.تسا مدرم  زا  وا  يزاین  یب  رد  نمؤم  تزع 

طباور رد  یمدآ  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، یعامتجا  طباور  رد  رگیدـکی  زا  اه  ناـسنا  يزاـین  یب  ياـنعم  هب  نخـس  نیا  هتبلا 
یم رگید  ینخـس  رد  مالـسا  دنم  تزع  ربمایپ  .دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  سفن  تزع  ظفح  دـیاب  هراومه  اهزاین ، عفر  یعامتجا و 

: دیامرف

(2) .ِسْفَّنلا ِهَّزِِعب  َِجئاوَْحلا  اُوُبلُْطا 

.دیهاوخب سفن  تزع  ظفح  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ 

رد .دوش  افوکـش  اهنآ  رد  نارگید  زا  يزاین  یب  هولج  ات  درک  یم  راـتفر  نینچ  مدرم  اـب  دروخرب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
یتسد و گنت  راچد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  باحصا  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاورمالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنیمز ، نیا 

يدیسر و یم  ربمایپ  تمدخ  شاک  تفگ : يو  هب  شرسمه  يزور  .دش  یتخس 

16  : ص

ص 221. هیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  - 1
ص 276. ج 8 ، هداعسلا ، جهن  - 2
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وا هب  دشاب ، هتـشاد  یتساوخرد  ام  زا  سکره  دومرف : دید ، ار  وا  ترـضح ، نوچ  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  درم  .یتساوخ  یم  يزیچ  وا  زا 
يوس هب  سپ  .تسین  نم  زج  ربماـیپ  روظنم  تفگ : دوـخ  اـب  درم  .دـنک  شزاـین  یب  دـنوادخ  دـیوج ، يزاـین  یب  سکره  مینک و  اـطع 
هاگآ وت  لاح  زا  تسا و  رـشب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : نز  .درک  هاگآ  ارجام  نیا  زا  ار  وا  تشگزاـب و  شرـسمه 

.دش رارکت  راب  هس  راک  نیا  دومرف و  ار  هلمج  نامه  دید ، ار  وا  ترـضح ، نوچ  دمآ و  ربمایپ  دزن  هرابود  درم  .زاس  هاگآ  ار  وا  .تسین 
ار نآ  تخورف و  درآ  كراچ  مین  هب  دروآ و  دیرب و  مزیه  يردـق  .دـش  ارحـص  یهار  تفرگ و  هیراع  یگنلک  تفر و  درم  هجیتن ، رد 
وا .دیرخ  یگنلک  ات  تخودنا  یم  درک و  یم  راک  هتـسویپ  وا  .تخورف  دروآ و  يرتشیب  مزیه  زور  نآ  يادرف  .دندروخ  درب و  هناخ  هب 

مظعا ربمایپ  تمدخ  يزور  .تشگ  وکین  وا  لاح  دش و  رگناوت  دیرخ و  یمالغ  رتش و  ود  ات  دوزفا  یم  دوخ  ياه  هتخودنا  رب  زور  ره 
: متفگ هک  نم  دومرف : ترضح  .دینش  هچ  ربمایپ  زا  دوب و  هدمآ  تساوخرد  يارب  هنوگچ  هک  داد  شرازگ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) «. دنک شزاین  یب  دنوادخ  دیوج ، يزاین  یب  سک  ره  مینک و  اطع  وا  هب  دنک ، تساوخرد  يزیچ  ام  زا  سک  ره  »

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  دنمشزرا  نانچ  ناسنا  تمارک  تزع و 

(2) .ِكاوِّسلا ِصْوَِشب  َْولَو  ِساّنلا  ِنَع  اُونْغَتِْسا 

17  : ص

صص 184و185. راونالا ، هاکشم  - 1
ص 71. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 2
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.كاوسم بوچ  نتساوخ  ِكرت  اب  دنچ  ره  دیشاب ، زاین  یب  مدرم  زا 

: دیامرف یم  ندرک  تساوخرد  زا  زیهرپ  يارب  هراب  نیمه  رد  تزع  تمارک و  ربمایپ 

(1) .ًاْئیَش ُُهلَأْسَی  ٌدَحَا  یَشَه  ام  َِهلَأْسَْملا  ِیف  ام  َنوُمَْلعَی  َْول 

يزیچ یــسک  زا  یــسک  زگره  تـسا ، هـتفهن  ییاـه ) يزیروربآ  اــه و  یتـشز   ) هـچ ندرک  تساوـخرد  رد  دنتــسناد  یم  مدرم  رگا 
.درک یمن  تساوخرد 

.دـننک توعد  تزع  اب  هارمه  يدـنمزاین  هب  ار  نارگید  ات  دندیـشوک  یم  دـندوب و  مدرم  زا  يزاین  یب  عبط و  تعانم  يوگلا  ناربمایپ ،
: دیامرف یم  هللا  همحر  يرافغ  رذوبا  هب  دوخ  ياه  شرافس  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(2) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  ٌلیِوَط  ٌباسِح  ِهِیف  ُُهلَّجَعَتَت َو  ٌْرقَف  ٌرِضاح َو  ٌّلُذ  ُهَّنِاَف  َلاؤُّسلا  َكاِّیا َو  رَذابَا  ای 

نآ لابقتـسا  هب  دوخ  هک  تسا  يرقف  تسا و  دقن  تلذ  راک ، نیا  نوچ  زیهرپب ؛ يرادن ) زاین و  راهظا   ) ندرک تساوخرد  زا  رذوبا ! يا 
.تشاد دهاوخ  ینالوط  باسح  تمایق ، زور  رد  راک  نیا  يا و  هتفر 

: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(3) .دنک زاب  وا  رب  زاین  ِرد  دنوادخ  دیاشگب ، دوخ  رب  تساوخرد  ِرد  سک  ره  دومرف : هک  دیریذپب  ار  ربمایپ  نخس  نیا 

18  : ص

ص 431. ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  - 1
ص 308. ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

ص 19. ج 4 ، یفاک ، - 3
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یسانش تقو  . 7

یسانش تقو  . 7

مرکا ربمایپ  .تسا  تقو  زا  يرادرب  هرهب  رد  دنمدرخ  نادرم  رنه  .درادن  یتشگزاب  درذگ و  یم  تعرـس  هب  تسا و  ربا  دننامه  تصرف 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .اَهل اوُضَّرَعَتَف  الَا  ٍتاحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماّیَا  یف  ْمُکِّبَِرل  ّنِا 

.دیهد رارق  اهنآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  دیشاب  بقارم  .دزو  یم  یتمحر  ياه  میسن  نات  یگدنز  مایا  رد 

: دیامرف یم  اه  تصرف  زا  وکین  يرادرب  هرهب  رد  رگید  ینخس  رد  ناشیا 

(2) .ُْهنَع ُقَْلُغی  یتَم  يرْدَیال  ُهَّنإَف  ُهْزِهَْتنْیلَف  ِریَخلا  َنِم  ٌباب  َُهل  َِحُتف  ْنَم 

.ددنب یم  وا  رب  ار  نآ  ینامز  هچ  دناد  یمن  وا  نوچ  درامش ؛ تمینغ  ار  نآ  دش ، هدوشگ  ریخ  زا  يرد  وا  يارب  هک  سک  ره 

، يزاسدوخو لامک  هب  یبای  تسد  يارب  یمدآ  ياهب  نارگ  هیامرـس  اهنت  رذگدوز و  اه  تصرف  تسا و  هاتوک  یگدنز  هک  یتسار  هب 
زج دریگن ، راک  هب  دـنوادخ  تیاـضر  ناـعون و  مه  هب  تمدـخ  هار  رد  دـنادن و  ردـق  ار  نآ  رگا  .تسا  تقو  زا  تسرد  يرادرب  هرهب 

.درادن هارمه  هب  وا  يارب  يزیچ  ینامیشپ  ترسح و 

19  : ص

ص 221. ج 68 ، راونالاراحب ، - 1
ص 791. ج 15 ، لامعلازنک ، يدنه ، یقتم  - 2
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: دیامرف یم  لوسر  ترضح 

َْلبَق َكانِغ  َِکتْوَم و  َْلبَق  َکَتایَحَو  َِکْلغُـش  َْلبَق  َکَغارَف  َکِمْقُـس و  َْلبَق  َکَتَّحِـص  َکِمَرِه َو  َْلبَق  ََکبابَـش  ٍسْمَخ  َْلبَق  ًاسْمَخ  ِْمنَتِْغا 
(1) .َكِْرقَف

؛ ندش مرگرس  زا  شیپ  ار  تغارف  يرامیب ؛ زا  شیپ  ار  یتمالس  يریپ ؛ زا  شیپ  ار  یناوج  رامش : تمینغ  زیچ  جنپ  زا  شیپ  ار  زیچ  جنپ 
.يرادن رقف و  زا  شیپ  ار  يزاین  یب  گرم و  زا  شیپ  ار  ندوب  هدنز 

هب ار  دوخ  تاقوا  مالسا ، یمارگ  لوسر  .تسا  اهراک  میظنت  نآ ، ندرمـش  دنمـشزرا  یـسانش و  تقو  هتـسجرب  ياه  قادصم  زا  یکی 
يارب یـشخب  .تخادرپ  یم  دـجهت  شیاین و  زاـمن و  تداـبع و  هب  شخب  نیا  رد  هک  ادـخ  يارب  یـشخب  دوب : هدرک  میـسقت  شخب  هس 
روما هب  یگدیـسر  يارب  ار  رگید  شخب  نانآ و  یفطاـع  یحور و  ياـهزاین  نیمأـت  ناـنآ و  اـب  نتفرگ  سنا  وگو و  تفگ  هداوناـخ و 

(2) .دوب هتشاذگ  مدرم 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(3) .َكِرانید َکِمَهْرِد َو  یلَع  َکنِم  َّحَشَأ  َكِرْمُع  یلَع  نُک 

.شاب ترانید  مهرد و  زا  رت  لیخب  دوخ ، رمع  رب 

20  : ص

ص 298. راونالا ، هاکشم  - 1
ص 13. قالخا ، مراکم  - 2

ص 460. نامه ، - 3
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يدنم تریغ  . 8

يدنم تریغ  . 8

تفع مـیرح  زا  یناـبهگن  تـفع و  فـالخ  ياـه  هاـگترپ  اـه و  شزغل  زا  سوماـن  ظـفح  ربارب  رد  تیلوئــسم  ساــسحا  ینعی  تریغ ؛
یلـص مرکا  لوسر  .ینید  نارهاوخ  هب  تبـسن  تریغ  هدرتسگ ، هاگن  کی  رد  هداوناـخ و  دارفا  رگید  نارتخد و  نارهاوخ و  نارـسمه ،

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا 

(1) .َنینِمؤُملا َنِم  ُراغَیال  نَم  َْفنَأ    ُ هّللا َمَغْرَأ  ُْهنِم َو  ُرَیْغَأ  انَأ  ارُویَغ َو  ُمیِهاربِإ  ِیبَأ  َناک 

، دنتسه تریغ  یب  هک  ار  ینانمؤم  ینیب  دنوادخ  متـسه و  رتدنمتریغ  وا  زا  نم  دوب و  دنمتریغ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  مردپ 
.دلامب كاخ  هب 

؛ ُِلتاُقی الَف  ِِهتَیب  ِیف  ِهیَلَع  ُلُخدَی  َلُجَّرلا  ُضِْغُبَیل    َ هّللا َّنِإ  : » دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یمن هناـگیب  نآ  اـب  یلو  دوش ، یم  وا  هناـخ  دراو  سوماـن ) کـته  يارب   ) يا هناـگیب  هک  ار  يدرم  نآ  دراد  ضوـغبم  دـنوادخ  اـنامه 
«. دگنج

نامثع يومع  ناورم و  ردپ  صاعلا ، یبا  نب  مَکَح  تسا  هدمآ  هنیمز  نیمه  رد 

، دوب هتشگ  وا  ینارچ  مشچ  هجوتم  هک  ربمایپ  .دش  ربمایپ  هناخ  دراو  يزور 

ات درک  لابند  ار  ْمَکَح  دمآ و  نوریب  هرجح  زا  تفرگ و  تسد  هب  يا  هبرح 

وا و : » داد روتسد  ربمایپ  .تخیرگ  ْمَکَح  .دناسرب  تازاجم  هب  دنک و  شریگتسد 

21  : ص

ح 4540. ص 444 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
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«. دندرک دیعبت  فیاط  هب  ار  ود  نآ  هاگ  نآ  دینک و  نوریب  رهش  زا  ار  شدنزرف 

وزج تریغ  هک  یتسار  هب  ِنامیإلا ؛ َنِم  َهریَغلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر 

دنمتریغ رایسب  مالسلا  هیلع  یسوم  انامه  ارُویَغ ؛ َناک  یسُوم  َّنِإ  : » دومرف یم  زین  .تسا » نامیا 

ِتالیِوارَّسلا اوُذِخَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  یناگمه  یشرافس  رد  ناشیا  .دوب »

هدنناشوپ  ) ياهراولش مدرم ! يا  َنْجَرَخ ؛ اذإ  مُکَئاِسن  اِهب  اُونِّصَح  ْمُِکباِیث َو  ِرَتْسَأ  نِم  اهَّنِإَف 

ياه نز  تفع  اهنآ  هلیسو  هب  تسا و  امش  سابل  نیرت  هدنناشوپ  هک  دیریگرب  اهاپ )

«. دینک ظفح  هناخ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  ار  دوخ 

زا .دندرگ  یمن  تشهب  دراو  رفن  دنچ  هک  درک  دای  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رگید يوس  زا  .دوش » یمن  تشهب  دراو  دزرو ، یمن  تریغ  هک  تسا  یسک  : » دومرف هلمج 

ماشم هب  یلو  دسر ، یم  ماشم  هب  لاس  دصناپ  ریسم  هلصاف  زا  تشهب  شوخ  يوب  انامه  : » دومرف

«. دسر یمن  تریغ  یب  نیدلاو و  قاع 

اریز تسا ؛ هدش  شهوکن  تدش  هب  تریغ  یب  صخش  تایاور ، رد 

اشحف و شرتسگ  وا و  رهاوخ  رتخد و  نز و  ندش  اهر  ببس  وا  ییانتعا  یب 

.دوش یم  یسنج  ياه  فارحنا  تارکنم و 

22  : ص
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يراد رسمه  . 9

يراد رسمه  . 9

هب ار  ارادم  قفر و  تیاهن  نانز  دروم  رد   (1) .درک یم  راتفر  تلادع  تفوطع و  اب  دوخ  نارسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
.درک یم  لمحت  ار  دوخ  نارسمه  ینابزدب  ییوخدنت و  درب و  یم  راک 

رد .دش  روآدای  ار  نانآ  ترطف  تایـضتقم  تیاعر  نانز و  اب  ارادم  زین  شتایح  رخآ  ياه  هظحل  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دومرف لیثمت  حیضوت و  ماقم 

یم دننک ، تسار  ار  نآ  دنهاوخب  رگا  تسا و  دـنمدوس  تسه ، هک  یعـضو  نامه  رد  دـنام و  یم  اه  هدـند  هدـیمخ  ناوختـسا  هب  نز 
(2) .دوش یم  عیاض  دنکش و 

: دومرف یم  نانز  اب  ترشاعم  نسح  رب  دیکأت  اب  ناشیا 

كرت ار  دوخ  رـسمه  دریگب و  رظن  رد  ار  دنـسپان  ياه  هبنج  اهنت  دـیابن  درم  دنتـسه و  دـب  کین و  ياه  تلـصخ  ياراد  ناـمدرم  همه 
رامـش هب  مه  يور  دیاب  ار  ود  نیا  تسوا و  يدونـشخ  هیام  شرگید  قلُخ  دوش ، یم  یـضاران  وا  تلـصخ  کی  زا  هاگره  نوچ  دنک ؛

(3) .دروآ

23  : ص

ص 34. ج 4 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 26. ج 7 ، نامه ، - 2

ص 178. ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 3
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: دومرف یم  درک و  یم  نیرفن  نعل و  دننک ، یم  یهاتوک  ناشدوخ  هداوناخ  شیاسآ  يارب  شالت  زا  هک  ار  یناسک  ترضح ، نآ 

(1) .دراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دنک و  عیاض  ار  دوخ  هداوناخ  هک  یسک  داب  رود  ادخ  تمحر  زا 

: درک یم  شرافس  نادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 

نوریب نز  لد  زا  زگره  مراد ،» تسود  ار  وت   » دیوگب شنز  هب  درم  رگا   (2) .درادب یمارگ  ار  وا  دیاب  تسا ، هتفرگ  يرسمه  هک  یسک 
(3) .دور یمن 

: دومرف یم  (4) و  درمش یم  بحتسم  ار  اهنآ  ياه  هابتشا  زا  یشوپ  مشچ  نانز و  هب  تبحم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(5) .مرتهب ما  هداوناخ  يارب  امش  همه  زا  نم  دنشاب و  نیرتهب  دوخ  نانز  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب 

24  : ص

.هجوزلا نعوفعلا  باب  هعیشلا ، لئاسو  زا : هتفرگرب  ص 17 ؛ هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قالخا  زا  يا  هشوگ  - 1
ص 214. ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 2

ص 569. ج 5 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 121. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4

ص 443. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 5
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هناخ رد  راک  . 10

هناخ رد  راک  . 10

هب یمالک  رد  ناشیا   (1)« .دیآ یم  رامش  هب  هقدص  ناتنارسمه  هب  امش  تمدخ  : » دومرف یم  نادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: دیامرف یممالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، دنک کمک  هناخ  راک )  ) رد ار  شرـسمه  هک  يدرم  ره  .میوگ  یمن  تسا ، هداد  نامرف  میادخ  هچنآ  زج  نم  ونـشب و  نم  زا  یلع ! يا 
هب ار  شیاه  بش  هدوب و  هزور  شیاهزور  هک  یلاـس  دـنروآ ؛ یم  رامـش  هب  شیارب  تداـبع  لاـس  کـی  شمادـنا ، ياـهوم  دادـعت  هب 

ناوید رد  ار  شمان  راگدـیرفآ ، دزرون ، یهاوخدوخ  دـشاب و  هناخ  رد  شا  هداوناخ  تمدـخ  رد  هک  یـسک  یلع ! يا  .دـشاب  هتـساخاپ 
.دهد یم  شاداپ  هرمع  کی  جح و  کی  شمدق ، ره  يارب  دراگن و  یم  نادیهش 

هدرب و رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  رازه  جـح و  رازه  شتــسرپ و  لاـس  رازه  زا  رترب  ندوـب ، رــسمه  تمدــخ  رد  ار  یتعاـس  یلع ! يا 
رازه ندرکریـس  هزاـنج و  عییـشت  رازه  رد  تکرـش  هعمج و  زاـمن  رازه  رد  روـضح  راـمیب و  رازه  تداـیع  داـهج و  رازه  رد  تـکرش 

دهاوخ تشهب  رد  ار  شهاگیاج  هکنآ  زج  تسب ، دـهاوخنورف  ناهج  زا  مشچ  یـسک  نینچ  .تسا  ریـسا  رازه  ندرک  دازآ  هنـسرگ و 
(2) .دناشن یم  ورف  ار  راگدرورپ  مشخ  تسا و  گرزب  ناهانگ  هرافک  رسمه ، هب  تمدخ  یلع ! يا  .دید 

کمک شنارسمه  هب  هناخ  رد  ناشیا  دوخ  تسا و  هدش  یقلت  شزرا  اب  هناخ  رد  درم  راک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریـس  رد 
(3) .درک یم 

25  : ص

ص 408. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 201. يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  زا : هتفرگرب  ص 132 ؛ ج 101 ، راونالاراحب ، - 2

ص 1831. ج 4 ، فیراعم ، فراعم و  - 3
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هاگره .دیـشود  یم  ار  رتش  دنفـسوگ و  درک و  یم  زاب  ار  رد  تخود ، یم  ار  دوخ  سابل  هناـخ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هب شا  هداوناخ  ياه  يراتفرگ  رد  درک و  یم  هعطق  هعطق  ار  تشوگ  .درک  یم  ساتـسد  وج  ای  مدنگ  دش ، یم  هتـسخ  شراک  تمدخ 

: دومرف یم  نانز  هب  مارتحا  هرابرد  مالسا  ربمایپ   (1) .تخاس یم  هدامآ  ار  دوخ  يوضو  بآ  باوخ ، ماگنه  هب  .دناسر  یم  يرای  نانآ 

(2) (. یلْهَِال  ) یئاسِنل ْمُکُْریَخ  اَنَاَو  ِِهلْهَِال )  ) ِِهئاِسِنل ْمُکُْریَخ  مکُْریَخ  الَا 

.میامش نیرتهب  رظن  نیا  زا  نم  دنشاب و  رت  نابرهم  دوخ  ياه  نز  اب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب  هک  دیشاب  هاگآ 

26  : ص

ص 73. یبنلا ، ننس  - 1
ص 122. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ییوشانز طباور  میکحت  . 11

ییوشانز طباور  میکحت  . 11

(1) تشذگ وفع و 

ار رگیدمه  ياه  بیع  دنشوپب و  مشچ  نارگید  ياه  هابتـشا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  ناش  نیرتهب  دنـشزغل و  لها  شیب  مک و  اه  ناسنا 
هژیو تیمها  ییوشانز  یگدنز  رد  وکین ، تفـص  نیا  .دیازفا  یم  یگدنز  ییابیز  اه و  یـشوخ  هب  دوخ ، نیا  هک  دـنهدن  هولج  گرزب 

ناشدوجو لباقم ، فرط  ياه  شزغل  زا  ندیـشوپن  مشچ  تروص  رد  دننک و  یم  یگدنز  مه  رانک  رد  رهوش  نز و  اریز  دبای ؛ یم  يا 
.دوب دهاوخ  ریذپان  لمحت  رگیدمه  يارب 

هتبلا .دنزیهرپب  دراد ، لابند  هب  یتحاران  ترودک و  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  زا  دننک و  بلج  ار  رگیدمه  تیاضر  دـیاب  رهوش  نز و 
رگیدکی ياهاادخ  زا  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  نیاربانب ، .دنـشاب  شزغل  اادـخ و  نودـب  لماک  روط  هب  رهوش  نز و  هک  تسا  نکممان 

، دنشوپن مشچ  مه  هابتشا  زا  دننک و  يریگ  تخـس  هراب  نیا  رد  هچنانچ  اریز  دوش ؛ نیریـش  اراوگ و  اهنآ  ماک  هب  یگدنز  ات  دنرذگرد 
تشذگ زین  یگداوناخ  لئاسم  دروم  رد  مالسا  شرافـس  نیرتشیب  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  نآ  ای  دوش  یم  خلت  نانآ  ماک  هب  ای  یگدنز 

.تسا رگیدکی  ياه  هابتشا  اه و  یقلخ  جک  زا  رهوش  نز و  یشوپ  مشچ  و 

27  : ص

.صیخلت اب   152 صص 146 _  ش 8 ،  یبوط ، هلجم  - 1

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياهدومنهر  تبحم : نوناک 
هداوناخ

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 114ناهفصا   هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13640/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. دشخب یمن  ار  شیاهاادخ  دریذپ  یمن  ار  شرهوش  رذع  دب ، نز  : » دومرف یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نم زا  هابتشا  ایآ  دنسرپب : دوخزا  دننک و  تولخ  دوخ  اب  هظحل  دنچ  مادک  ره  تسا  هتسیاش  دیآ ، دیدپ  نارسمه  نایم  یفالتخا  هاگره 
کچوک زگره  راک ، نیا  اب  دننادب  دـننک و  یهاوخرذـع  دوخ  رـسمه  زا  تماهـش ، لامک  اب  دندیـسر ، تبثم  خـساپ  هب  یتقو  و  دوبن ؟

نیدب ات  دشاب  وا  شزوپ  ياریذپ  يراذـگ ، تنم  نودـب  دـیاب  زین  لباقم  فرط  .دـننک  یم  لمع  ادـخ  روتـسد  هب  نوچ  دـش ؛ دـنهاوخن 
.دوش ظفح  نآ  یباداش  طاشن و  امرف و  مکح  هناخ  رب  تیمیمص  افص و  بیترت ،

هقالع نداد  ناشن 

تلصخ زا  يرایسب  نآ ، نودب  دوش و  یم  ناربج  اه  یتساک  زا  يرایـسب  یتسود ، رهم و  اب  .تسا  راوتـسا  تبحم  هیاپ  رب  هداوناخ  يانب 
نانیمطا دیما و  دزاس و  یم  کیدزن  مه  هب  ار  اه  لد  ینابرهم ، تفلا و  ییوشانز ، یگدنز  رد  .دوش  یمن  كرد  رگید  هدیدنـسپ  ياه 

لمع و رد  فلتخم  ياه  شور  اب  ای  نابز  هلیـسو  هب  دناوت  یم  رگیدکی  هب  تبـسن  رهوش  نز و  تبحم  .دناشن  یم  رـسمه  دوجو  رد  ار 
رد هتفرگ  رابغ  حور  ات  دریگب  لکش  هناقشاع  حیرـص و  یتاملک  نایب  اب  دیاب  زین  یتسود  راهظا  .دوش  نایب  نوگانوگ  ياه  تیعقوم  رد 

.دبای نایرج  یگدنز  ياه  گر  رد  یباداش  طاشن و  دوش و  لدب  یکاپ  هب  یگدنز  ریسم 

دومن لباقتم  ياه  شنکاو  اهراتفر و  بلاق  رد  ات  یلو  تسا ، یبلق  يرما  تبحم ،
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ص 235. ج 103 ، راونالاراحب ، - 1
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وا تسا  يزاین  هچ  سپ  دناد ، یم  زین  ادخ  مراد و  تسود  ار  مرـسمه  نم  هک  رکف  نیا  اب  یخرب  .دوش  یمن  هاگآ  نآ  زا  یـسک  دباین ،
مهیلع موصعم  ناـماما  تیاور  رب  اـنب  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم  لـفاغ  دوـخ  رـسمه  هب  ندرک  تبحم  زا  منک ، هاـگآ  هقـالع  نیا  زا  ار 

.میزاس ربخاب  دوخ  ینابرهم  قشع و  نازیم  زا  ار  رسمه  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  اهنت  نتشاد  تسود  مالسلا ،

(1) «. دنک یم  تبحم  راهظا  رتشیب  شرسمه  هب  دشاب ، رت  لماک  ناسنا  نامیا  هچ  ره  : » تسا تیاور  مالسا  یمارگ  لوسر  زا 

یمشچ مه  مشچ و  زا  زیهرپ 

ندش مکاح  دودحمان و  ياه  عقوت  دنز ، مهرب  ار  هداوناخ  ناینب  دناوت  یم  كرتشم  یگدنز  زاغآ  زا  هک  یمهم  ياه  عوضوم  زا  یکی 
.تسا يدام  تباقر  ییارگ و  لمجت  حور 

دوخ رهوش  زا  دننکن و  میظنت  یتافیرـشت  هدوهیب و  ياه  جرخ  زا  زیهرپ  تعانق و  روحم  رب  ار  هناخ  روما  تیریدـم  رگا  راد  هناخ  نانز 
ياه هتساوخ  هب  ناشرسمه  ای  اریز  دنـشاب ؛ شنت  نداد  خر  راظتنا  رد  دیاب  دنـشاب ، هتـشاد  وا  یلام  ناوت  زا  جراخ  اج و  یب  ياهراظتنا 

یب ياـه  هتـساوخ  ندروآرب  لاـبند  هب  اـی  دـماجنا  یم  يریگرد  وگموگب و  هب  راـک  نیا  هک  دـنک  یم  یهجوت  یب  ناـنآ  هناـبلط  نوزفا 
ار اه  يراتفرگ  زا  يرایسب  دیاب  هکنآ  رب  نوزفا  مود ، تروص  رد  .دور  یم  نانآ  باسح 
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.دوش هدولآ  زین  مارح  هب  ناش  یگدنز  دراد  ناکما  دنک ، لمحت 

راشرـس یطیحم  درک و  دهاوخ  يزاین  یب  تیاضر و  ساسحا  دراذـگب ، رانک  ار  یقالخا  تشز  تداع  نیا  هناخ  يوناب  رگا  کش  یب 
.دنرب یم  تذل  نآ  زا  شرسمه  دوخ و  دوش و  یم  داجیا  تیمیمص  افص و  زا 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هتفریذپ ادخ  هاگرد  هب  شلامعا  تسوا ، ییاناوت  زا  شیب  هک  دـنک  راداو  ییاهزیچ  هب  ار  وا  دـشابن و  راگزاس  شرهوش  اب  هک  ینز  ره 
(1) .دیآ یم  راتفرگ  ناهج  راگدرورپ  بضغ  هب  تمایق  رد  دوش و  یمن 
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ردام ماقم  تشادساپ  . 12

ردام ماقم  تشادساپ  . 12

یم مارتحا  یبسن  یببس و  نیدلاو  هب  دوخ  مه  ناشیا  .دوب  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دزن  ردام  ماقم 
لاح رد  هک  تفر  یناوج  نیلاـب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور  .درک  یم  قیوشت  راـک  نیا  هب  ار  نارگید  مه  داـهن و 
یم هچ  : » دومرف ربمایپ  .داد  خـساپ  .دز  ادـص  ار  وا  ترـضح  .دومن  یم  راوشد  تخـس و  رایـسب  وا  رب  نداد  ناج  یلو  دوب ، نداد  ناج 
نیا ایآ  دیـسرپ : باـنج  نآ  .مسرت  یم  اـهنآ  زا  دـنا و  هداتـسیا  نم  يور  هبور  هک  منیب  یم  ار  هرهچ  هایـس  رفن  ود  درک : ضرع  ینیب »؟

؟ یتسه یـضار  وا  زا  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  .متـسه  وا  ردام  نم  هّللا !  لوسر  ای  یلب  درک : ضرع  دـمآ و  شرداـم  دراد ؟ رداـم  ناوج 
ترضح زاب  دمآ ، شوه  هب  یتقو  .دش  شوه  یب  ناوج  هاگ  نآ  .مدش  یضار  امش  هطـساو  هب  نونکا  یلو  مدوبن ، یـضار  درک : ضرع 

هک دندمآ  ینارون  وردیفس و  رفن  ود  نونکا  دنتفر و  هرهچ  هایـس  ود  نآ  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  هچ  دومرف : .داد  خساپ  .دز  ادص  ار  وا 
(1) .تفر ایند  زا  سپس  .موش  یم  دونشخ  نم  اهنآ  ندید  زا 

هژیو تیباذج  نایم  نیا  رد  ینرق  سیوا  ناتساد  .دنتـشاد  ییالاو  شزرا  ادخ  ربمایپ  دزن  دندرک ، یم  تمدخ  دوخ  ردام  هب  هک  یناسک 
کی .درک  یم  نیمأت  ار  شردام  دوخ و  جراخم  نآ ، دزم  زا  درک و  یم  ینابرتش  سیوا  دنیوگ  .دراد  يا 
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ص 140. ج 1 ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  - 1
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فـصن زا  شیب  هکنآ  طرـش  هب  مهد  یم  هزاجا  تفگ : شردام  .دور  هنیدـم  هب  ربمایپ  تراـیز  يارب  هک  تساوخ  هزاـجا  رداـم  زا  زور 
تعاس ود  یکی  زا  سپ  سیوا  راچان  هب  .دوبن  ربمایپ  دیسر ، ترضح  هناخ  هب  یتقو  .درک  تکرح  سیوا  .ینکن  فقوت  هنیدم  رد  زور 
هدـیبات هناـخ  نیا  رد  هک  تسیک  رون  نیا  دیـسرپ : تشگرب ، هناـخ  هب  ترـضح  نوچ  .تشگزاـب  نمی  هب  ربماـیپ  ندـید  نودـب  فقوت ،
سیوا يرآ ، دومرف : ربمایپ  .تشگزاب  دیدماین و  امش  دنام ، رظتنم  هچره  .دمآ  اجنیا  هب  تشاد ، مان  سیوا  هک  ینابرتش  دنتفگ : تسا ؟

: دومرف وا  هرابرد  هاگ  نآ  .تفر  تشاذگ و  هیده  هب  ار  رون  نیا  ام  هناخ  رد 

(1) .ِینرَْقلا َْسیَُوا  اَی  َْکیِلا  هاَقْوَش  او  ٍنَرَق  ِلَِبق  ْنِم  ِهَّنَْجلا  ُِحئاوَر  ُحوُفَت 

! ینرق سیوا  يا  ترادید ، هب  مقاتشم  رایسب  هچ  .دزو  یم  نرق  نمی و  بناج  زا  تشهب  میسن 

، فاوط ماگنه  .داد  یم  فاوط  هبعک ، فارطا  رد  ار  وا  دوب و  هتفرگ  شود  هب  ار  شا  هدروخلاس  رداـم  يدرم  هک  دـنا  هدروآ  نینچمه 
(2) .يا هدرکن  ناربج  ار  وا  سفن  کی  یتح  هن ، دومرف : ربمایپ  مدرک ؟ ادا  ار  مردام  قح  ایآ  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  .دید  ار  ربمایپ 

هرمع رفـس  رد  لاس ، جـنپ  هاجنپ و  تشذـگ  زا  سپ  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ، دوخ  اـب  ار  ناـبرهم  رداـم  تلحر  هرطاـخ  هراومه  ربماـیپ 
رازم هب  شراذگ  هک  نیمه  ءاضقلا 
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ص 155. ج 42 ، راونالاراحب ، - 1
ص 415. ج 7 ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  - 2
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ار مردام  تبحم  رهم و  : » دومرف یم  ناشیا  .تخادنا  هیرگ  هب  ار  نارـضاح  همه  هک  تخیرورف  شناگدـید  زا  کشا  نانچ  داتفا ، ردام 
(1) «. مدروآ رطاخ  هب 
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1 نادنزرف ینید  تیبرت  . 13

(1) نادنزرف ینید  تیبرت  . 13

يرادراب نارود  سپـس  هفطن و  داقعنا  نامز  رد  زاغآ و  رـسمه ، باختنا  ماگنه  زا  نادـنزرف ، ینید  تیبرت  رد  ردام  ردـپ و  تیلوئـسم 
ربمایپ .دهد  یم  ناشن  بتکم  نیا  رد  ار  هداوناخ  داهن  تیمها  هراب ، نیا  رد  مالـسا  ياهروتـسد  هب  ارذـگ  یهاگن  .دوش  یم  رت  نیگنس 

: دومرف یم  ناشیا  .دراد  دیکأت  هتسیاش  رسمه  شنیزگ  رب  ادتبا  بوخ ، دنزرف  نتشاد  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 

(2) .ٌّساّسَد َقْرِْعلا  َّنِاَف  َكََدلَو  ُعَضَت  یَش ٍء  ِّيَأ  یف  ْرُْظنُأ 

.دراذگ یم  رثا  نادنزرف  رب  یگداوناخ  هشیر  گر و  اریز  یهد ؛ یم  رارق  یلحم  هچ  رد  ار  دوخ  هفطن  نیبب 

روظنم دوش ، یم  لماش  اه  هنیمز  یمامت  رد  ار  نیدـلاو  ياه  تیلاعف  اهرادرک و  همه  هک  تسا  یلاـع  يا  هژاو  دوخ ، تیبرت ، دـنچ  ره 
نامز يرادراب ، نارود  رد  دوش و  یم  زاغآ  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  زا  مهم ، نیا  .تسا  یمالـسا  بادآ  هب  دـنزرف  نتـسارآ  اـجنیا  رد  اـم 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  تیمها  اب  يا  هزادنا  هب  تیلوئسم  نیا  .دبای  یم  همادا  نآ  زا  سپ  ياه  هرود  یکدوک و  نارود  دلوت و 
: دیامرف یمهلآ  هیلع و 

(3) .ٍمْوَی َّلُک  ٍعاص  ِفِْصِنب  َقَّدصَتَی  ْنأ  ْنِم  َهل  ٌریَخ  هََدلَو  مُکُدَحَا  َبِّدُؤی  ْنََأل 

نآ زا  رتوکین  وا  يارب  دزادرپب ، دوخ  دنزرف  تیبرت  هب  امش  زا  کی  ره  رگا 
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.صیخلت اب   155 صص 151 _  ش 4 ، یبوط ، هلجم  - 1
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.دهدب هقدص  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  دمآرد  زا  یمین  زور  ره  هک  تسا 

فرط زا  يا  هیده  چیه  ٍنَسَح ؛ ٍبَدَأ  نِم  َلَْضفَأ  ًالَْحن  اَدلَو  ٌِدلاو  َلََحن  ام  : » دـنک یم  تیاور  ادـخ  ربمایپ  زا  یـسوم  نب  بویا  نینچمه 
(1) «. تسین وکین  تیبرت  بدا و  نسُح  زا  رتهب  دنزرف ، هب  ردپ 

هیلع هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  شیامرف  هب  انب  اریز  دنراذگ ؛ یم  ياج  رب  دوخ  نادنزرف  يارب  ار  ثاریم  نیرتهب  حیحـص ، تیبرت  اب  نیدلاو 
(2) «. تسین رتهب  دنزرف  يارب  حیحص  تیبرت  بدا و  زا  یثاریم  چیه  ٍبَدأ ؛ ْنِم  َلَْضفَأ  ُهََدلو  ٌِدلاو  َثَّرَو  ام  : » هلآ و 

ناشن یمالـسا ، ياوتحم  انعم و  اب  ابیز و  ياه  مان  .دوش  یم  هدـناوخ  نادـب  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  دوش  یم  هداـهن  یماـن  دازون  رب  ًـالومعم 
مان دوخ  نادنزرف  يارب  دنشاب و  هاگآ  شیوخ  تیلوئسم  نیا  رب  دیاب  ردام  ردپ و  نیاربانب ، .تسا  درف  ره  یگداوناخ  تیصخش  هدنهد 

؛ َُهبَدَأ َنِّسَُحی  ُهَمْـسا َو  َنِّسَُحی  ْنَأ  ِِدلاْولا  یَلَع  َِدلَولا  ُّقَح  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  ادـخ  ربمایپ  زا  سابع  نبا  .دـننک  باختنا  کین  ياه 
(3) «. دنک شتیبرت  لکش  نیرتهب  هب  دراذگب و  وا  رب  یبوخ  مان  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح 

یم شدـنزرف  هب  امـش  زا  کـی  ره  هک  يا  هیدـه  نیلوا  : » دـنک یم  تیاور  مالـسا  یمارگ  لوـسر  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
(4) «. دینک باختنا  دوخ  دنزرف  يارب  ار  مان  نیرتهب  سپ ، .تسا  بوخ  مان  دشخب ،
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ص 164. نامه ، - 1
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هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  دوـب ، هتفرگ  ار  شدـنزرف  تسد  هک  یلاـحرد  يدرم  يزور  تسا  هدـمآ  یمالـسا  راـبخا  رد 
ار وا  ینک و  شتیبرت  بوخ  ینیزگرب و  شیارب  یبوخ  مان  : » دومرف ترضح  دراد ؟ نم  رب  یقح  هچ  نم  دنزرف  نیا  دیسرپ : دیسرهلآ و 

(1) «. یهد رارق  وکین  یهاگیاج  رد 

کی هتـسجرب  دنمـشزرا و  یگژیو  نتخومآ ، يارب  هزیگنا  داجیا  رد  شالت  .تسا  نادنزرف  هب  يزومآداوس  نیدـلاو ، رگید  تیلوئـسم 
.دنروآ دوجو  هب  دوخ  نادنزرف  رد  نیدلاو  دیاب  ار  هقالع  نیا  تسا و  هتفایدشر  یگنهرف و  هداوناخ 

: تسا هدمآ  زین  مرکا  ربمایپ  زا  ابیز  یتیاور  رد 

نـس هب  نوچ  دهد و  شدای  نتـشون  ندـناوخ و  دـنک ، باختنا  وا  يارب  یکین  مان  تسا : زیچ  هس  دراد ، ردـپ  رب  دـنزرف  هک  یقوقح  زا 
(2)و(3) .دنیزگرب شیارب  يرسمه  دسرب ، غولب 

یم تشهب  ياهوب  زا  ار  دنزرف  يوب  .دیشک  یم  رهِم )  ) تسد شیاه  هون  نادنزرف و  رس  رب  دش ، یم  حبـص  نوچ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
وا هب  دیـسوب و  یم  دوب و  هدـناشن  دوخ  يوناز  يور  ار  نادـنزرف  زا  یکی  يزور  .دیـسوبب » دایز  ار  ناتنادـنزرف  : » دومرف یم  تسناد و 

هد نم  درک : ضرع  ترضح  هب  هنحص  نیا  ندید  اب  دیسر و  ترضح  تمدخ  فارشا  زا  يدرم  ماگنه ، نیا  رد  .درک  یم  تبحم 

36  : ص

صص 123 و 124. نامه ، - 1
ص 210. نامه ، - 2

یبوط هیرـشن  زا  هتفرگرب  تمـسق  نیا  ات  يزومآداوس  کـین و  ماـن  باـختنا  نادـنزرف ، ینید  تیبرت  هب  طوبرم  بلاـطم  يادـتبا  زا  - 3
.تسا
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شتروص گنر  هک  دـش  ینابـصع  نانچ  نخـس  نیا  زا  ربمایپ  .ما  هدیـسوبن  راب  کی  يارب  ار  ناشمادـک  چـیه  لاح  هب  اـت  مراد و  رـسپ 
(1) «. درک دهاوخن  محر  وا  هب  زین  ادخ  دنکن ، محر  نارگید  هب  هک  یسک  : » دومرف هاگ  نآ  .دش  خرس  هتخورفارب و 

یم دـیناشن و  یم  شیوخ  نماد  رد  ار  اهنآ  لیلد ، نیمه  هب  .دـندنوادخ » يوب  شوخ  ياه  لـگ  ناـکدوک ، : » دومرف یم  ترـضح  نآ 
: دومرف یم  دز و  یم  هسوب  ناشناهد  رب  هک  دش  یم  هدید  رایسب  .دیسوب 

دادعت هب  ناتیارب  ییاه  هبترم  دنیآ و  یم  یناگتـشرف  یتح  .تسا  یماقم  تشهب ، رد  نات  هسوب  ره  يارب  .دیـسوبب  رایـسب  ار  ناتنادنزرف 
.دنسیون یم  ناتیاه  هسوب 

: دومرف یم  نینچمه 

رت نابرهم  نانآ  اب  هک  یـسک  تسا و  نابرهم  نانز  نارتخد و  اب  هبترمالاو  راگدرورپ  اـنامه  دوش ، زاـغآ  نارتخد  زا  دـیاب  هیدـه  نداد 
دنکن ریقحت  درازاین و  ار  وا  دشاب و  هتشاد  يرتخد  هک  یسک   (2) .تسا هتسیرگ  هبترمالاو  دنوادخ  میب  زا  هک  تسا  یسک  ناسب  دشاب ،

دنک تیبرت  ار  نانآ  دشاب و  هتشاد  رتخد  هس  هک  سک  نآ   (3) .دنک یم  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  دهدن ، يرترب  وا  رب  ار  شنارـسپ  و 
(4) .تسا تشهب  يو  شاداپ  دنک ، راتفر  یکین  هب  نانآ  اب  دهد و  رهوش  و 

: درک یم  شرافس  نیدلاو  هب  مالسا  ربمایپ 

37  : ص

صصص 212 و 213. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  - 1
ص 212. ج 9 ، راونالاراحب ، - 2

ص 321. نامه ، - 3
ص 622. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4
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(1) .دوش راتفر  تلادع  ینابرهم و  یکین و  هب  امش  اب  دیراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دینک ، راتفر  تلادع  هب  ناتنادنزرف  اب 

یمن راـتفر  تلادـع  هب  اـهنآ  اـب  ارچ  : » دومرف .دـسوب  یمن  ار  يرگید  دـسوب و  یم  ار  شدـنزرف  ود  زا  یکی  هک  دـید  ار  يدرم  يزور 
(2) »؟ ینک

ناشن ناوارف  تبحم  نادـنزرف  زا  یکی  هب  دـیابن  نیدـلاو  .دـهن  یم  اج  هب  یبولطمان  راثآ  نادـنزرف  هیحور  رد  نادـنزرف ، ناـیم  ضیعبت 
ار نانآ  روراب و  نادنزرف ، رد  ار  ینمـشد  تداسح و  رذب  اهدروخرب ، هنوگ  نیا  .دننک  دروخرب  يداع  درـس و  يرگید ، اب  یلو  دنهد ،

ردق نارگ  ربمایپ  اریز  مینک ؛ میـسقت  نامنادنزرف  نایم  تاواسم  هب  ار  تبحم  هشیمه  میـشوکب  .دزاس  یم  راچد  ینیب  مکدوخ  هدقع  هب 
: دیامرف یم  مالسا 

(3) .ِلَبُْقلا ِیف  یّتَح  ْمُکَدالْوَا  َْنَیب  اُولِدْعَت  ْنَأ  ُّبُِحی  یلاعَت  َهّللا  َّنِإ 

.ناتیاه ندیسوب  رد  یتح  دراد ، تسود  ار  نادنزرف  نایم  يربارب  تلادع و  دنوادخ ،

یم دوـخ  هِد  يزور  ار  امـش  ناـنآ  نوـچ  دـینک ؛ اـفو  نادـب  دـیداد ، يا  هدـعو  نـالاسدرخ  هـب  هـک  یناـمز  : » دـیامرف یم  یثیدـح  رد 
(4) «. دنرادنپ

هّللادبع تفگ : دز و  میادص  مردام  منک ، يزاب  هک  متفر  .دمآ  ام  هناخ  هب  ترـضح  هک  مدوب  كدوک  نم  دیوگ : یم  رماع  نب  هّللادبع 
.مهدب وت  هب  يزیچ  ات  ایب  ، 

38  : ص

ص 92. ج 101 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 84 ج 71 ، نامه ، - 2

ش 754. هحاصفلا ، جهن  - 3

ص 73. ج 101 ، نامه ، - 4
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یم رامش  هب  وگ  غورد  يداد ، یمن  وا  هب  رگا  دومرف : یمارگ  لوسر  .امرخ  تفگ : مردام  یهدب ؟ وا  هب  یهاوخ  یم  هچ  دومرف : ربمایپ 
(1) .يدمآ

اُونِـسْحَأ ْمُکَدالْوَا َو  اُومِرْکَا  : » دومرف یم  زین  ترـضح  نآ   (2)« .دـنک یکدوک  وا  اب  دـیاب  دراد ، كدوک  هک  يدرف  : » دومرف یم  ناشیا 
(3) [«. دیزومایب اهنآ  هب  ار  وکین  بادآ   ] دینک وکین  ار  ناش  بادآ  دیراذگ و  مارتحا  نادنزرف  هب  ْمَُهبادآ ؛

: دومرف یم  نینچمه  تمارک  ربمایپ 

(4) .اهْجَو َُهل  اوحِّبَُقتَال  ِِسلاجَْملا َو  ِیف  َُهل  اوُعِسْوَأ  ُهُومِرْکَأَف َو  ََدلْولا  ُمْتیَّمَس  اَِذا 

وا هب  تبسن  و  دینک ) شمارتحا   ) دینک زاب  وا  يارب  ار  نتسشن  ياج  سلاجم  رد  دیراد و  یمارگ  ار  وا  دیرب ، یم  ار  ناتدنزرف  مان  یتقو 
.دیشابن ور  شرت 

هراب نیا  رد  سپ  .دـنک  لاحـشوخ  ار  نانآ  ناکدوک ، هب  نداد  هیدـه  ندرک و  يزاـب  اـب  دیـشوک  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
: درک یم  شرافس 

دشاب و هدرک  دازآ  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  نادنزرف  زا  يا  هدرب  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، لاحـشوخ  ار  شیوخ  هچبرتخد  هک  یـسک 
(5) .دشاب هتخیر  کشا  ادخ ، فوخ  زا  هک  تسا  نیا  دننامه  دنک ، لاحشوخ  ار  دوخ  هچب  رسپ  هک  یسک 

39  : ص

ص 475. ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  - 1
ص 457. ج 16 ، لامعلا ، زنک  - 2

ص 456. نامه ، - 3
ص 124. رابخالا ، عماج  - 4

ص 94. ص 69 ،  ج 101 ، راونالاراحب ، - 5
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نم زا  سپ  ات  منک  یم  ار  راک  نیا  دومرف  یم  درک و  یم  مالس  ناکدوک  هب  رازاب  هچوک و  رد  تشاد ، هک  یتمظع  همه  اب  ناشیا  دوخ 
(1) .ددرگ تنس  زین 

وا هب  شردام  اـت  داد  یمن  لوط  ار  شزاـمن  دـنک ، یم  هیرگ  یکدوک  هک  دینـش  یم  زاـمن  رد  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(2) .دنک یگدیسر 

مارتحا يارب  ترـضح  دـندروآ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  يراذـگ  ماـن  اـی  اـعد  يارب  ار  یکچوک  دازون  نوچ 
هنحص نیا  هک  یـسک  .درک  یم  هدولآ  ار  ربمایپ  نماد  یکدوک  هک  داتفا  یم  قافتا  یهاگ  .دراذگ  یم  دوخ  نماد  رد  ار  وا  شبحاص ،

يریگولج كدوک  راردا  زا  يدنت ، اب  دومرف : یمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  یلو  دیـشک ، یم  دایرف  كدوک  رـس  رب  دـید ، یم  ار 
ار شیوخ  كدوک  یلاحشوخ ، اب  كدوک  نیدلاو  دش ، یم  مامت  يراذگ  مان  ای  اعد  هک  یماگنه  .دوش  مامت  شراردا  هکنیا  ات  دینکن 
ار دوخ  سابل  ترـضح ، دـنتفر ، یم  نانآ  هک  یماگنه  .دـندرک  یمن  ساسحا  ربمایپ  رد  يرطاـخ  تلـالم  یگدرزآ و  دـنتفرگ و  یم 

(3) .درک یم  ریهطت 

هب امرخ  هناد  هس  هشیاع ، .دش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسمه  هشیاع  رب  شکچوک  دنزرف  ود  اب  ینز  هک  دـنا  هدروآ  زین 
زا یمین  اه  هچب  زا  کیره  هب  زاب  درک و  فصن  زین  ار  رگید  يامرخ  داد و  امرخ  هناد  کی  شیاـه ، هچب  زا  کـیره  هب  رداـم  .داد  نز 

نآ يارب  ار  نایرج  هشیاع  تشگزاب ، هناخ  هب  ربمایپ  یتقو  .داد  ار  نآ 

40  : ص

ص 209. ج 3 ، نامه ، - 1
ص 33. ج 2 ، عیارشلا ، للع  - 2

ص 25. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  - 3
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تلادع و تیاعر  رطاخ  هب  ادخ  يدرک ؟ بجعت  نز  نآ  لمع  زا  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .درک  فیرعت  ترـضح 
(1) .درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  نز  نآ  تاواسم ،

41  : ص

ص 1210. ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 1
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ندیماشآ ندروخ و  . 14

ندیماشآ ندروخ و  . 14

ار ییاذغ  عون  ره  ادخ  ربمایپ  ِماعَّطلا ؛ َنِم  َفانْـصالا  ُلُکأَی  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک   » .دوبن دیقم  اذـغ  زا  یـصاخ  عون  ندروخ  هب  ترـضح  نآ 
(1) دروخ .» یم 

: تسناد یم  یهلا  تمعن  ربارب  رد  یساپسان  یعون  ار ، نآ  درک و  یمن  ییوگدب  اذغ  زا  هاگ  چیه  ترضح  نآ 

(2) .ِهِْریَغ یَلَع  ُهُمِّرَُحی  ُهَکََرت َو ال  ُهَهِرَک  اَِذا  ُهَلَکَا ِو  ُهَبَجْعَا  اَِذا  َناَک  ٌّطَق ، ًاماَعَط  َّمَذام 

نارگید يارب  دروخ و  یمن  تشادن ، تسود  رگا  دروخ و  یم  دـمآ ، یم  شـشوخ  ییاذـغ  زا  رگا  .درکن  ییوگدـب  یماعط  زا  زگره 
.درک یمن  عونمم  مه 

ماعط و هاگره   (3)« .تسا رتشیب  فرظ  رخآ  ياذـغ  تکرب  : » دومرف یم  درک و  یم  كاپ  شکرابم  ناتـشگنا  اب  ار  اذـغ  فرظ  ناـشیا 
: درک یم  اعد  نینچ  هاگ  نآ  تفگ ؛ یم  هّللا  مسب  ادتبا  دنداهن ، یم  ترضح  لباقم  رد  ار  هرفس 

(4) .ِهَّنَْجلا َهَمِْعن  اِهب  ُلِصَت  ًهَروُکْشَم  ًهَمِْعن  اْهلَعْجا  َّمُهّللَا 

.یهد دنویپ  تشهب  تمعن  هب  ار  نآ  هک  یتمعن  هدب ؛ رارق  هدش  يرازگ  ساپس  یتمعن  ار  نیا  ایادخ ،

(5) «. دروخن اذغ  نداد  هیکت  لاحرد  زگره  گرم ، مد  ات  تثعب  زاغآ  زا  ترضح  نآ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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یم بآ  هاگره  .تفگ  یم  هّللدمحلا »  » و هّللا » مسب   » ندیـشون بآ  ندروخ و  اذغ  نایاپ  زاغآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
کی هب  بآ  ندیعلب  زا  دبک ، درد  : » دومرف یم  ندیعلب و  تروص  هب  سفن و  کی  اب  هن  دیشون ، یم  ندیکم  تروص  هب  ار  بآ  دیشون ،

ره رد  هتسویپ و  هرس و  کی  هن  دیـشون ، یم  سفن  هس  اب  ار  بآ  لوسر ، ترـضح  : » دیوگ یم  دوعـسم  نبا   (1)« .دیآ یم  دیدپ  سفن 
ود اب  هک  هدـید  ار  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  زین  سابع  نبا   (2)« .درک یم  رکـش  ار  ادـخ  شنایاپ  رد  تفگ و  یم  هّللا » مسب   » راب

.دیـشون یم  بآ  دـندروآ ، یم  ماش  زا  هک  يرولب  ياـه  فرظ  رد  هاـگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   (3) .دروـخ یم  بآ  سفن 
ییاراوگ هب  یفرظ  چـیه  : » دومرف یم  دیـشون و  یم  بآ  شیوخ  ياه  تشم  رد  ینامز  یلافـس و  ای  یبوچ  ياه  هساـک  رد  زین  یهاـگ 

تبرش .دمآ  یم  شیپ  هک  یفرظ  ره  رد  هراوس و  یهاگ  هداتـسیا ، یهاگ  .دیـشون  یم  بآ  کشم  هناهد  زا  مه  یهاگ  .تسین » تسد 
: دومرف یم  یلو  تشاد ، تسود  مه  ار  کنخ 

(4) .ُءاْملا ِهَرِخْالا  اْینُّدلا َو  یف  َِهبِرْشالا  ُدِّیَس 

.تسا ترخآ  ایند و  رد  اه  یندیشون  همه  رورس  بآ ،

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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.نامه - 2
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يزور ار  نآ  زا  رتهب  نک و  اطع  تکرب  ام  هب  نآ  رد  ایادخراب ! تفگ : یم  دروخ ، یم  ییاذغ  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .نادرگ ام  يزور  نآ  زا  نک و  اطع  تکرب  ام  هب  نآ  رد  ایادخراب ! تفگ : یم  دیشون ، یم  یتبرش  ای  ریش  هک  یماگنه  .نادرگ  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

تبرـش دومرف : .جـنرب و  نآ ، زا  سپ  تسا و  تشوگ  ترخآ ، ایند و  لها  یندروخ  نیرترب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یم نشور  ار  لد  دریگ ، یم  رارق  هدـعم  رد  نآ  هناد  ره  هک  دـیروخب  رانا  دومرف : .دـینکن  در  درک ، فراعت  امـش  هب  سک  ره  ار  لسع 
ریقف دنشاب ، هتشاد  هکرس  هک  يا  هداوناخ  .تسا  ییوکین  شروخ  نان  هکرس ، دومرف : .دنار و  یم  نوریب  زور  لهچ  ار  ناطیـش  دزاس و 

یم يوق  ار  بصع  درب و  یم  ار  مغلب  دیاشگ و  یم  ار  ادوس  ارفص و  یخلت  نآ  هک  نوتیز  نغور  هب  داب  امـش  رب  دومرف : .دنوش و  یمن 
نیرترب دومرف : .دزاس و  یم  فرطرب  ار  مغ  هزیکاپ و  ار  سَفَن ) اـی   ) دوجو وکین و  ار  قـالخا  دـنک و  یم  فرطرب  ار  يراـمیب  دزاـس و 

یمن رخف  ممدآ و  نادـنزرف  رورـس  نـم  تـسا و  بآ  ترخآ ، اـیند و  یندیـشون  نـیرترب  تـسا و  تشوـگ  ترخآ ، اـیند و  كاروـخ 
(2) .منک

دش دراو  هملس  ما  رب  راب  کی  .تشاد  یم  تسود  اه  شروخ  نان  زا  رتشیب  ار  نوتیز  نغور  هکرس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
.مرادن يزیچ  هکرـس  زج  ادـخ ، لوسر  يا  هن  درک : ضرع  يراد ؟ یـشروخ  دومرف : ربمایپ  .دروآ  ربمایپ  تمدـخ  ینان  هراپ  وناب  نآ  و 

، دشاب هکرس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  .تسا  یبوخ  شروخ  هکرس ، : » دومرف
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(1) «. تسین زیچ  یب 

يزبس زا  تشاد و  تسود  امرخ  اب  زین  ار  هناودنه  ندروخ  دروخ و  یم  امرخ  اب  رکش و  اب  ار  هزبرخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ربمایپ يارب  غاد  ییاذـغ  يزور   (2) .دـمآ یم  شـشوخ  خرـس  بیـس  زبس و  جـنرت  هب  ندرک  هاگن  زا  تشاد و  تسود  ار  ناحیر  اـه ،

: دومرف ترضح  .دندروآ 

هرهب نآ  رد  ناطیش  تسا و  تکرب  یب  غاد ، ياذغ  هک  دوش  ندروخ  لباق  کنخ و  دیراذگب  .تسا  هتخاسن  ام  ماعط  ار  شتآ  دنوادخ 
(3) .دراد يا 

یلوخ نب  سوا  تسه ؟ ندیـشون  يارب  يزیچ  ایآ  دومرف : دوشگ و  ار  شا  هزور  ابق  دجـسم  رد  هبنـش  جـنپ  هاـگماش  ربماـیپ  دـنا : هتفگ 
: دومرف درک و  رود  ناهد  زا  دیشچ و  ار  نآ  ربمایپ  .دروآ  ناشیا  يارب  لسع  ریش و  تبرش  زا  یگرزب  حدق  يراصنالا 

ادـخ يارب  مدوخ  یلو  منک ، یمن  مه  مارح  نارگیدرب  مروـخ و  یمن  ار  نآ  نم  .تسا  یفاـک  اـهنآ  زا  یکی  تسا ؛ یندیـشون  ود  نیا 
دشک و یم  نییاپ  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ربکت  سک  ره  درب و  یم  الاب  ار  وا  ادخ  دـنک ، ینتورف  ادـخ  يارب  سکره  مزرو و  یم  ینتورف 

، دنک يور  هدایز  ریذبت و  سک  ره  دشخب و  یم  يزور  وا  هب  ادخ  دنک ، لمع  يور  هنایم  داصتقا و  هب  شاعم  رد  سک  ره 
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(1) .دراد یم  تسود  ار  وا  ادخ  دنک ، دای  رایسب  گرم  زا  سک  ره  دزاس و  یم  مورحم  ار  وا  ادخ 
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یگتسارآ تشادهب و  . 15

یگتسارآ تشادهب و  . 15

يوگلا هراومه  شراتفر  هک  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  هدناوخ  ارف  مسج  تمالـس  تشادهب و  تیاعر  هب  ار  ناگمه  مالـسا ، نید 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  .تشاد  يا  هدیدنسپ  هریس  تشادهب ، دروم  رد  تسا ، ناناملسم 

(1) .َسَّفَنَتَی یَّتَح  ِهِیف ، ْنَع  َءانِالا  َدَْعبَا  َسَّفَنَتَی  ْنَأ  َداَرَا  اَذِإَف  َبِرَش  اَِذا  ِءانِالا  ِیف  ُسَّفَنَتَی  ِهّللا ال  ُلُوسَر  َناک 

یمن لخاد  بآ  رد  ار  سفن  تشگزاب  ، ) دیـشک یمن  سفن  بآ ، فرظ  رد  دیـشون ، یم  بآ  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
.تشاد یم  هگن  رود  ناهد  زا  ار  بآ  فرظ  دشکب ، سفن  تساوخ  یم  تقو  ره  هکلب  درک )

: دومرف دنوش ، یم  رامیب  رتمک  ناناملسم  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 

(2) .ُعَبْشَنال اَْنلَکَا  اَذِإ  َعُوَجن َو  یّتَح  ُلُکَأنال  ٌمْوَق  ُنَْحن 

.مینک یمن  ریس  ًالماک  ار  دوخ  میروخ ، یم  اذغ  نوچ  میروخ و  یمن  اذغ  میوشن ، هنسرگ  ًالماک  یتقو  ات  هک  میتسه  یتیعمج  ام 

: هک يا  هنوگ  هب  درک ، یم  هجوت  رایسب  نادند  ناهد و  كاوسم  هب  ناشیا 

اب ار  وضو  تخاس و  یم  وضو  نآ  زا  سپ  هکنیا  رگم  دنک ، تجاح  ياضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دشن  هدید 
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.درک (1) یم  زاغآ  ندرک  كاوسم 

: دومرف یم  كاوسم  راثآ  صاوخ و  رد  ناشیا  .دوب  دیفس  قارب و  هتسویپ  ترضح  ياه  نادند 

(2) .ِهَدَّکَؤُْملا ِهَّنُّسلا  َنِم  اَهَلَعَج  ِّبَّرِلل َو  ٌهاَضْرَم  ِمَْفِلل َو  ٌهَرِّهَطُم  ُكاَوِّسلَا 

.تسا هداد  رارق  دنوادخ  هک  تسا  يدکؤم  ياه  تنس  زا  تسا و  یهلا  ياضر  بجوم  مه  تسا ، ناهد  هدننک  هزیکاپ  مه  كاوسم 

ناناملسم براش ، ندرک  هاتوک  دیاز و  ياهوم  ندودز  ندیشک ، همرس  ندب ، هب  نغور  ندیلام  نخان ، نتفرگ  اب  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: دیامرف یم  نخان  ندرک  هاتوک  هرابرد  ناشیا  .دناوخ  یم  ارف  تشادهب  هب  نداد  تیمها  هب  ار 

.ًءافِش اهِیف  َلَخْدَا  ًءاد َو  ِِهِلمانَا  ْنِم  ُهّللا  َجَرْخَا  ِهَعُمُْجلا  َمْوَی  ُهَرافْظَا  َمَّلَق  ْنَم 

(3) .دزاس دراو  نآ  رد  ار  افش  دنک و  نوریب  شناتشگنا  زا  ار  درد  دنوادخ  دریگب ، هعمج  زور  ار  شنخان  سک  ره 

یم هناش  ار  شیاهوم  هراومه  ناشیا  .تشاد  يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  رد  يرهاظ  ییابیز  یگتـسارآ و 
بسانتم مه  اب  زین  ترـضح  نآ  سابل  شفک و  گنر  .درک  یم  هاگن  هنیآ  رد  هناخ ، زا  جورخ  ماگنه  .دوب  زیمت  هشیمه  شـسابل  دز و 

داد و یم  يا  هژیو  یگدنزارب  شتماق  هب  داهن ، یم  رس  رب  هک  يا  همامع  .دوب 
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ص 296. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
 . ص 674 ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، ثدحم  - 2
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(1) .ِلامَْجلا ُّبُِحی  ٌلیِمَج َو  َهّللا  َّنِا  دومرف : یم  ناشیا  .دوزفا  یم  شتهبا  هبذج و  رب 

.دراد تسود  ار  ییابیز  تسابیز و  دنوادخ  انامه 

: دسیون یم  هراب  نیارد  يربط  ریرج  نب  دمحم 

اسب هچ  دز و  یم  هناش  درک و  یم  فاص  ار  شرس  يوم  درک و  یم  هاگن  هنیآ  هب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تداع 
یم تسارآ و  یم  شیوخ  باحـصا  يارب  هکلب  شنادـناخ ، يارب  اـهنت  هن  ار  دوخ  درک و  یم  مظنم  ار  دوخ  رـس  يوـم  بآ ، ربارب  رد 

(2) .دیارایب دنک و  هدامآ  ار  دوخ  دور ، یم  نوریب  هناخ  زا  ناردارب  ندید  يارب  یتقو  شا  هدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دومرف :

: تسا هدمآ  هراب  نیارد  هک  نانچ  درک ، یم  هدافتسا  شوخ  يوب  زا  هراومه  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(3) .ِماعَّطلا یَلَع  ُقِْفُنی  اّمِم  َرَثْکَا  ِبیِّطلا  یَلَع  ُقِْفُنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلُوسَر  َناَک 

.درک یم  جرخ  لوپ  اذغ  زا  شیب  شوخ ، يوب  رطع و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

: دومرف ترضح  .دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تمدخ  مظنمان  دنلب و  شیر  اب  هدیلوژ و  يدرم  تسا  هدش  دراو 

ار ناطیش  هفایق  هک  یلاحرد  دییآ ، یم  نم  دزن  امش  زا  یـضعب  دنک ؟ مظنم  فاص و  ار  شیاهوم  ات  تسا ، هدرکن  ادیپ  نغور  درم  نیا 
(4) .دیراد

: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
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ص 309. ج 1 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 4
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(1) .َثَعَّشلا َخَسَْولا َو  ُضِْغُبی  َهّللا  َّنِا 

.دراد یم  نمشد  ار  یگدیلوژ  كرچ و  راگدرورپ ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ناشیا زا  هک  یـشوخ  يوب  زا  درک ، یم  رذگ  اجنآ  زا  اه  تعاس  زا  سپ  سک  ره  هکنآ  رگم  تشذگ  یمن  یهار  چیه  زا  ادـخ  ربمایپ 
دیلام یم  دوخ  هب  نآ  زا  هکنآ  رگم  دندروآ ، یمن  شیارب  يرطع  عون  چیه  .تسا  هتشذگ  اجنآ  زا  ترضح  نآ  دیمهف  یم  دوب ، هدنام 

(2) .تسا ناسآ  نآ ، لمح  بوخ و  عوبطم و  رطع ، يوب  دومرف : یم  و 
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ح 741. هحاصفلا ، جهن  - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ییوخ  مرن  . 16

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ییوخ  مرن  . 16

یلَع ْعَضُوی  َْمل  َقفِّرلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  درامـش و  یم  یمدآ  تنیز  ار  نارگید  اب  ییوخ  مرن  ارادـم و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
رگم دشن ، هتشادرب  زیچ  چیه  زا  تسارآ و  ار  نآ  هکنیا  زج  دشن  هارمه  زیچ  چیه  اب  یمرن  ُهَناش ؛ الِإ  یَـش ٍء  نِم  َعُِزنال  ُهَناز َو  الِإ  یَش ٍء 

(1) «. تخاس تشز  ار  نآ  هکنیا 

: دیامرف یم  درامش و  یم  دنم  هرهب  باوث  شاداپ و  زا  ار  نایوخ  مرن  دناد و  یم  اه  یتسود  ماکحتسا  هیام  ار  ییوخ  مرن  ناشیا 

رت بوبحم  لجوزع  دنوادخ  دزن  رتشیب و  دشاب ، رت  مرن  شتسود  اب  هک  سک  نآ  شاداپ  هکنیا  زج  دننکن  یتسود  مه  اب  يرفن  ود  چیه 
.تسا

هداوناخ ریخ  دـنوادخ  هاگره  ٍقفِر ؛ َباب  ْمِْهیَلَع  َلَخْدأ  اریَخ  ٍْتَیب  ِلـهَِأب    ُ هّللا َدارَأ  اذِإ  : » تسا هدومرف  رگید  ینخـس  رد  تمحر  ربماـیپ 
َقفِّرلا ُّبُِحی  ٌقِیفَر  َّلَجَوَّزَع    َ هّللا َّنِإ  : » دـیامرف یم  یمارگ  لوسر  نینچمه   (2)« .دیاشگ یم  نانآ  يور  هب  ار  یمرن  رد  دـهاوخب ، ار  يا 

هب ارادـم  زا  يدـنم  هرهب  تـقیقح ، رد   (3)« .دراد تسود  ار  يراـک  ره  رد  یمرن  تـسا و  ناـبرهم  لـجوزع ، دـنوادخ  ِهِّلُک ؛ ِْرمَـألا  ِیف 
نیرتارادم اب  مدرم  نیرتدنمدرخ  ِساَّنِلل ؛ ًهاَراَدـُم  ْمُهُّدَـشَأ  ِساّنلا  ُلَقْعَا  : » تسا یمدآ  يدـنمدرخ  هدـنهد  ناشن  مالـسا ، ربمایپ  هدومرف 

.دـنریگن تخـس  رگیدـکی  رب  دـننک و  دروخرب  تمیالم  اب  رگیدـکی  اب  هک  دـهاوخ  یم  شناوریپ  زا  هّللا  لوسر  .تسا » مدرم  اـب  اـهنآ 
: دیامرف یم  ناشیا 
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ص 2106. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ص 2106. نامه ، - 2
ص 2110. نامه ، - 3
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نآ رد  هک  دـینکن  لـیمحت  ادـخ  ناگدـنب  رب  ار  ادـخ  تداـبع  دـیوش و  دراو  نآ  رد  تمیـالم  اـب  سپ  .تسا  راوتـسا  نید  نـیا  اـنامه 
(1) .تسا هداهن  ياج  رب  طاشن ) اب   ) یبکرم هن  هدومیپ و  یهار  هن  هک  دینام  یم  يا  هدنامرد  راوس  هب  تروص ،

تسا و نامیا  فصن  مدرم  اب  ندرک  ارادم  ِْشیَْعلا ؛ ُفِْصن  ْمِِهب  ُْقفِّرلا  ِنامیِءْالا َو  ُفِْصن  ِساَّنلا  ُهاَراَدـُم  : » دـیامرف یم  رگید  ینخـس  رد 
(2) «. تسا یگدنز  فصن  نانآ  اب  ندرک  ینابرهم  یمرن و 

؛ ِِضئارَْفلا ِءاَدأـِب  ِینَرَمَأ  اَـمَک  ِساَّنلا  ِهاَراَدُِـمب  یِّبَر  ینَرَمَأ  : » دومرف مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) «. داد روتسد  تابجاو  ماجنا  هب  هک  هنوگ  نامه  داد ، روتسد  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  نم ، هب  دنوادخ 

هللا یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تفص  نیا  هرابرد  شردپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نشخ و دوب و  وخ  مرن  وخ و  شوخ  ور و  شوخ  هشیمه  ربمایپ  ٍظِیلَغ ؛ ٍّظَِفب َو ال  َْسَیل  ِِبناَْجلا  َنَِّیل  ُِقلُخلا  َلْهَس  ِرِْـشبلا  َِمئاد  هلآ  هیلع و 

(4) «. دوبن يوخ  تشرد 

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  دای  تمظع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تفص  نیا  زا  زین  لاعتم  دنوادخ 
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ص 86. ج 2 ، یفاک ، ص 2110 ؛ نامه ، - 1
ص 1638. ج 4 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 117. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 318. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 4
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(159 نارمع : لآ   ) .ْمَُهل ْرِفْغَتْسا  ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف 

.دـندش یم  هدـنکارپ  وـت  فارطا  زا  يدوـب ، لد  گنــس  نـشخ و  رگا  يدـش و  ناـبرهم  مرن و  ناـنآ  ربارب  رد  یهلا  تـمحر  وـترپ  رد 
.هاوخب شزرمآ  ناشیارب  رذگرد و  نانآ  زا  نیاربانب ،
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يراد هیاسمه  . 17

يراد هیاسمه  . 17

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(1) .دهد یمن  رازآ  ار  شا  هیاسمه  دراد ، تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  یسک 

(2) .دنک لمحت  مه  ار  هیاسمه  رازآ  هک  تسا  نآ  بوخ  هیاسمه  هکلب  دهدن ، رازآ  ار  شا  هیاسمه  هک  تسین  نآ  بوخ  هیاسمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

نیرت کیدزن  .ما  هدیرخ  هلحم  نالف  رد  يا  هناخ  نم  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  تمدـخ  راصنا  زا  يدرم 
یم يوار   ) رذابا ناملـس و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  ربماـیپ  .مراودـیما  وا  یکین  هب  هن  منمیا و  وا  رـش  زا  هن  هک  تسا  یـسک  ما  هیاـسمه 
ْنَِمل َنامیإَال  : » دنیوگب دنلب  يادص  اب  دجـسم  نایم  رد  داد  روتـسد  دشاب ) دادقم  منک  یم  نامگ  ما  هدرک  شومارف  ار  یمراهچ  دیوگ 
دینک مالعا  : » دومرف نآ  زا  سپ  .دنادرگن » نمیا  دوخ  رش  رازآ و  زا  ار  شیوخ  هیاسمه  هک  یـسک  درادن  نامیا  ُهَِقئاَوب ؛ ُهُراج  ْنَمأَی  َمل 

(3) «. دنور یم  رامش  هب  هیاسمه  بقع ، ولج و  تسار ، پچ و  فرط  راهچ  زا  هناخ  لهچ  ات 

: دیامرف یم  ( 4 نوعام : « ) َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو   » هیآ ریسفت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

دنک یم  عنم  دوخ  ریخ  زا  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دنک ، عنم  یگدنز ) يرورـض  ياهزاین  ینعی   ) نوعام زا  ار  شا  هیاسمه  هک  یـسک 
شدوخ هب  ار  وا  و 
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 . ص 62 ج 43 ، نامه ، - 1
ص 320. ج 77 ، نامه ، - 2

ص 125. ج 12 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3
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(1) .دوب دهاوخ  تلاح  نیرتدب  رد  دنک ، راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  دراذگ و  یماو 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح 

زور راگدرورپ و  هب  هک  یسک  درب ؛ یم  ثرا  هیاسمه  مدرک  نامگ  هک  اج  نادب  ات  درک ، یم  شرافـس  هیاسمه  هرابرد  لیئربج  هرامه 
(2) .درازاین ار  شا  هیاسمه  دراد ، رواب  زیخاتسر ،

رد  (3)« .يا هدرزآ  ار  تا  هیاسمه  ینزب ، ار  تا  هیاسمه  گس  رگا  : » دومرف هک  داد  شرتسگ  اج  نادـب  ات  ار  هیاسمه  ندرزاـین  ناـشیا 
بش دریگ و  یم  هزور  اهزور  نز  نالف  دنتفگ : ناشیا  هب  .دیاین  ام  هارمه  درازآ ، یم  ار  شا  هیاسمه  هک  یسک  دومرف : زین  كوبت  دربن 

زا تـسین و  وا  رد  يریخ  دوـمرف : .درازآ  یم  شناـبز  اـب  ار  شا  هیاـسمه  یلو  دـنک ، یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دـنک و  یم  تداـبع  اـه 
، دریگ یم  هزور  ناضمر  كرابم  هام  اهنت  دـناوخ و  یم  ار  شبجاو  ياهزامن  اهنت  هک  تسا  يرگید  يوناـب  دـنتفگ : .تسا  ناـیخزود 

(4) .تسا نایتشهب  زا  وا  دومرف : ترضح  .درازآ  یمن  ار  شا  هیاسمه  یلو 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ماو وا  هب  دیبلط ، لوپ  وا  زا  شا  هیاسمه  رگا  تسا : نیا  یمدآ  رب  هیاسمه  قح 
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 . ص 679 ج 5 ، نیلقثلارون ، - 1
ص 422. ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 2

ص 423. نامه ، - 3
.424 صص 423 _  نامه ، - 4
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یم يا  هویم  رگا  دهد ، شا  يرادلد  دسر ، يدنزگ  شا  هیاسمه  هب  رگا  .دیوگب  کیربت  وا  هب  دیسر ، یکین  شا  هیاسمه  هب  رگا  .دهد 
هک دزاسن  دنلب  نانچ  ار  شا  هناخ  .دََرب  شیوخ  هناخ  هب  یناهنپ  ار  نآ  سپ  دشخب ، یمن  يزیچ  ناگیار  هب  رگا  .دهد  هیده  وا  هب  درخ ،

.دنوش نیگمشخ  هیاسمه  ياه  هچب  هک  دهدن  يزیچ  شدنزرف  هب  .وا  هزاجا  اب  رگم  دوش ، میسن  داب و  روبع  عنام 

: دراد قح  ود  مود  هتسد  .يدنواشیوخ  قح  یگیاسمه و  قح  ندوب ؛ ناملسم  قح  دراد : قح  هس  لوا  هتسد  دنا : هتـسد  هس  اه  هیاسمه 
(1) .دنرادروخرب یگیاسمه  قح  زا  اهنت  هک  دنرفاک  ناگیاسمه  زین  موس  هورگ  .یگیاسمه  قح  یمالسا و  قح 
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محر هلص  . 18

محر هلص  . 18

: دومرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

محر عطق  نانآ  نایم  هک  یهورگ  رب  دنوادخ  فطل  نوچ  دوش ؛ یمن  نیشن  مه  ام  اب  تسا ، هتـسسگ  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک  یـسک 
(1) .دیآ یمن  دورف  تسا ، هدش 

: دومرف ناناملسم  هب  باطخ  یمارگ  لوسر  يزور  هّللادبع ،  نب  رباج  هتفگ  هب 

، دوش یم  مامشتسا  هار  لاس  رازه  هلصاف  زا  تشهب  يوب  انامه  .دیزاس  رارقرب  دنویپ  ناشیوخ  اب  دینک و  اورپ  دنوادخ  زا  ناناملسم ! يا 
(2) .دنک یمن  مامشتسا  ار  نآ  دلسگب ، یشیوخ  دنویپ  هک  یسک  یلو 

یم مرازآ  ناـنآ  یلو  مراد ، هطبار  اـهنآ  اـب  هک  مراد  يدـنواشیوخ  تفگ : دیـسر و  ترـضح  تمدـخ  يدرف  هک  تسا  لـقن  نینچمه 
: تفگ دنک ! یم  كرت  ار  وت  مه  ادـخ  هاگ  نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  .منک  كرت  ار  نانآ  ما  هتفرگ  میمـصت  .دـنهد 
، تسا هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  .نک  اطع  تسا ، هدرک  تمورحم  هک  یسک  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  منک ؟ هچ  سپ 

(3) .دوب دهاوخ  وت  نابیتشپ  دنوادخ  يدرک ، نینچ  هاگره  .رذگرد  هتشاد ، اور  متس  وت  رب  هک  یسک  زا  .نک  رارقرب  هطبار 
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ص 202. ج 9 ، یفاک ، لوصا  حرش  یناردنزام ، - 1
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: دومرف یم  ناشیا  .دهد  يرترب  نارگید  رب  تهج  یب  ار  نانآ  هکنآ  یب  تسویپ ، یم  دوخ  نادنواشیوخ  اب 

.دنشاب ناراکدب  نآ  ناگدنهد  ماجنا  هچرگ  دنک ، یم  دایز  ار  ییاراد  دابآ و  ار  اهرهش  ینالوط ؛ ار  اهرمع  محر ، هلـص  يراکوکین و 
يو هب  ار  دیهـش  دص  شاداپ  الاو ، راگدـیرفآ  دـنک ، رارقرب  دـنویپ  وا  اب  شناج  لام و  اب  ات  دور  یم  يدـنواشیوخ  يوس  هب  هک  یـسک 

هجرد رب  رادـقم  نیمه  هب  دـیادز و  یم  يو  زا  هانگ  رازه  لهچ  دـسیون و  یم  شاداپ  رازه  لهچ  شماگ  ره  يارب  دـیامرف و  یم  اـطع 
(1) .تسا هدرک  تدابع  ار  دنوادخ  هناروبص  لاس  دص  ایوگ  دیازفیب و  شا 

، تخانـش ار  وا  ترـضح  نآ  دندروآ و  ربمایپ  تمدخ  نزاوه  ناریـسا  نایم  ار  ءامیـش  ربمایپ ، یعاضر  رهاوخ  هک  یماگنه  دنا  هدروآ 
رگا درک و  میهاوخ  تبحم  میراد و  یم  مرتـحم  ار  وت  اـم  .شاـب  اـم  دزن  يراد  تسود  رگا  دوـمرف : وا  هب  درتـسگ و  ار  شیوـخ  يادر 

مرکاربمایپ .ددرگزاـب  شیوخ  موق  دزن  هک  تساوخ  ءامیـش  .مینادرگ  یمزاـب  ناـنآ  يوس  هب  ار  وت  يدرگزاـب ، دوخ  موق  دزن  یهاوخب 
(2) .درک هناور  شموق  يوس  هب  ییایاده  اب  ار  وا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زا نارگید  زا  رتشیب  هک  یـسک  : » دومرف ترـضح  تسیک ؟ مدرم  نیرترب  دش : هدیـسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
(3) .دنک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رتشیب  دروآ و  اج  هب  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  و  دسرتب ، ادخ 
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ص 89. ج 71 ، نامه ، - 1
ص 417. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 2
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ینامهیم بادآ  یتسود و  نامهیم  . 19

ینامهیم بادآ  یتسود و  نامهیم  . 19

.دوش یم  هدید  رایسب  مالسا  یمارگ  لوسر  هریس  رد  راک  نیا  .تسا  نادنمتواخس  ياه  یگژیو  زا  يزاون  نامهیم  یتسود و  نامهیم 

اذغ دنروخ ، یم  ماعط  نارگید  هک  هچ  ره  يور  رب  نیمز و  رب  هتـسشن  نانآ ، هارمه  دش ، یم  توعد  ربمایپ  ینامهیم  هب  یناملـسم  رگا 
هک دوب  ییاذغ  ربمایپ ، رظن  رد  هرفـس  اذغ و  نیرت  بوبحم  .دروخب  اذـغ  شنامهیم  اب  داد  یم  حـیجرت  تشاد  نامهیم  رگا  .دروخ  یم 

(1) .دنشاب ماعط  رس  رب  يرتشیب  ناگدننک  تکرش 

یم اذـغ  زا  تسد  همه  زا  رترید  درب و  یم  اذـغ  هب  تسد  همه  زا  رتدوز  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یعمج ، ياـه  هرفـس  رد 
اذـغ ترـضح  نآ  .دروخب  اذـغ  شدوخ  يولج  زا  سکره  دومرف ، یم   (2) .دنروخب اذغ  ندیـشک ، تلاجخ  نودب  نارگید  ات  دیـشک 

(3) .دروخ یمن  اذغ  اهنت  تشادن و  تسود  ار  ییاهنت  هب  ندروخ 

یم هک  نابزیم  هناخ  کیدزن  دـش ، یم  هارمه  شنارای  وا و  اـب  دوبن ، توعد  هک  یـسک  رگا  تفر ، یم  یناـمهیم  هب  یعمج  اـب  هاـگره 
هک ار  وت  دومرف : یم  دندیسر ،
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ص 166. یبنلا ، ننس  - 1
ص 448. نساحم ، - 2

ص 177. یبنلا ، ننس  - 3
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اذغ نامهیم  اب  دمآ ، یم  يو  هناخ  هب  نامهیم  هاگره   (1) .میریگب هزاجا  نابزیم ، زا  مه  وت  يارب  ات  شاب  اج  نیمه  دـنا ، هدرکن  توعد 
(2) .دشکب تسد  ماعط  زا  نامهیم  هکنآ  ات  دیشک  یمن  تسد  هرفس  زا  دروخ و  یم 

یتشپ نآ  .تسا  هداد  هیکت  یتشپ  هب  راوگرزب  نآ  مدید  مدش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملس 
وا يارب  تشادگرزب  مارتحا و  تهج  دوش و  دراو  وا  رب  شناملسم  ردارب  هک  یناملـسم  ره  ناملـس  يا  دومرف : تشاذگ و  نم  يارب  ار 

(3) .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دراذگب ، یتشپ 

تـشوگ بآ  کشخ و  نان  يرادقم  رگم  متـشادن ، هناخ  رد  يزیچ  نم  دش و  دراو  نم  رب  ینامهیم  يزور  دـیوگ : یم  لبج  نب  ذاعم 
مامت رگا  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هتـشاد  مه  يرجا  راک  نیا  ایآ  مدیـسرپ : ربمایپ  زا  اهدـعب  .متـشاذگ  وا  دزن  ار  اهنآ  تلاجخ  اـب  هک 

(4) «. دننک رکذ  ار  مارکا  ماعطا و  نیا  باوث  هک  دوب  دهاوخن  رداق  دنوش ، عمج  اه  نامسآ  ناگتشرف 

: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

مه هب  ینعی   ) دینک هحفاصم  دینک و  مالس  دروخرب ، نیلوا  تاقالم و  ماگنه 
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ص 22. قالخالا ، مراکم  - 1
 . ص 67 یبنلا ، ننس  - 2

ص 20. قالخالا ، مراکم  - 3
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(1) .دوش هتخیر  ناتناهانگ  ات  دیهد ) تسد 

.تسا نابزیم  فیاظو  زا  وا  اب  ندرک  هحفاصم  نامهیم و  زا  يزاوشیپ  نیاربانب ،

: تسا تیاور  ترضح  نآ  زا  زاب 

(2) .دناروخ یم  وا  هب  یتشهب  ياه  هویم  اه و  ماعط  زا  دنوادخ  دهدب ، اذغ  ار  دوخ  نامهیم  هک  یسک 

ُهلُخْدـَتال ُفـیَّضلا  ِهِیف  ُلُخْدَـیال  ٍْتَیب  ُّلُـک  : » دـیامرف یم  ناـمهم  زا  توـعد  تیمها  رد  مالـسا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوـسر 
؛(4) ِهَّنَجلا ُلیلَد  ُفیَّضلَأ  : » دـندومرف نینچمه   (3)« .دـنوش یمن  شدراو  ناگتـشرف  دوشن ، دراو  نآ  هب  نامهم  هک  يا  هناخ  ُهَِکئـالَملا ؛

َماعَّطلا ُمِعُطی  ْنَم  یلِإ  ُعَرْـسَأ  ُهَکَرَْبلَأ  : » دـنیامرف یم  دنرامـش و  یم  تکرب  هیام  ار  نانامهم  هّللا  لوسر  .تسا » تشهب  يامنهار  نامهم 
یم وا  هب  رتـش  ناـهوک  رد  دراـک  یگدـنرب  زا  رت  عیرـس  وا  يوس  هب  تکرب  دـهد ، یم  اذـغ  هک  سک  نآ   (5) .ِماـنَّسلا ِیف  نیِّکِّسلا  َنِم 
یم دوخ  هارمه  ار  دوخ  يزور  ناـمهم  ؛(6)  مِِهبُونُذ ِعیِمَِجب  َلََحتْرإ  َلََحتْرِإ  اذِإَف  ِِهقْزِِرب  َموَقلا  ِیتأَی  ُفیَّضلَأ  : » دندومرف هکنانچ  .دـسر »

ربماـیپ نینچمه  .دزیر » یم  نوریب  درب و  یم  دوخ  اـب  ار  ناـبزیم  هناـخ  لـها  ناـهانگ  همه  دور ، نوریب  ناـبزیم  هناـخ  زا  یتقو  دروآ و 
: دندومرف
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ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
ص 204. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 3272. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 3
ص 460. ج 75 ، راونالاراحب ، - 4

.نامه - 5
ص 460. نامه ، - 6
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ربمایپ تسیچ ؟ هیده  نآ  دندیـسرپ  نارـضاح  .دنک  ادها  موق  نآ  هب  ار  يا  هیدـه  تساوخ ، ار  یموق  تداعـس  ریخ و  دـنوادخ  هاگره 
اب ددرگ و  یم  دراو  دوـخ  يزور  هارمه  هک  تسا  ناـمهم  هیدـه  نآ  ؛(1)  ِتیَْبلا ِلهَأ  ِبُونُذـِب  ُلَِـحتْرَی  ِِهقزِِرب َو  ُلِْزنَی  ُفیَّضلَا  : » دومرف

ْمِرُْکیلَف ِرِخـالا  ِموَْـیلا  َو    ِ هّللاـِب ُنِمؤـُی  َناـک  ْنَـم  : » دـنیامرف یم  رگید  یمـالک  رد  ربماـیپ  .دور » یم  نوریب  ناـبزیم  هناـخ  لـها  ناـهانگ 
«. دراد یمارگ  ار  شنامهیم  دیاب  دراد ، نامیا  نیسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  ره  ؛(2)  ُهَفیَض

مرکا لوسر  .دوب  دـهاوخ  شاداـپ  بجوم  دراد و  ییـالاو  شزرا  مالـسا ، رظن  زا  یناـمهم  يارب  نمؤم  توعد  تباـجا  رگید  يوس  زا 
َّنِإَف ٍلایمَأ  ِهْسمَخ  یلَع  َول  ِِملْسُملا َو  َهَوْعَد  َبیُِجی  ْنَأ  َِبئاغلا  ِیتَّمُأ َو  ْنِم  َدِهاَّشلا  یِصوُأ  : » دنیامرف یم  هراب  نیارد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اب رتمولیک ) هد  دودح   ) لیم جنپ  هچ  رگا  ار  ناملسم  توعد  هک  منک  یم  هیـصوت  متما  زا  نابیاغ  نارـضاح و  هب   (3)« .نیِّدلا َنِم  َِکلذ 
ُلُجَّرلا یَعُْدی  ْنَأ  ...ِءافَجلا  َنِم  : » دندومرف زین  تسا و  نید  ياه  همانرب  ءزج  ناملسم  توعد  تباجا  اریز  دننک  تباجا  دشاب ، هلصاف  وا 
تباجا ای  دـنکن  تباجا  یلو  دوش  توعد  اذـغ  هب  یناسنا  هک  تسا  ینابرهمان  افج و  زا   (4) .ُلُکْأَی الَف  ُبیُِجی  وَأ  ُبیُِجی  الَف  ٍماـعَط  یلِإ 

ِزجَعلا ِزَجْعَأ  ْنِم  : » دنیامرف یم  دنناد و  یم  یناوتان  زجع و  لیلد  ار  ینامهم  ندرکن  تباجا  هّللا  لوسر  .دروخن » اذـغ  نآ  زا  یلو  دـنک 
نآ زجع  نیرتالاب  ؛(5)  ُهَکَرَتَف ٍماعَط  یِلا  ُهوُخَأ  ُهاعَد  ٌلُجَر 
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ص 3272. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 447. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
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ص 448. ج 72 ، نامه ، - 5
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ناسنا هکنیا  تیمها  زئاح  هتکن  .دنکن » تباجا  دیامن و  كرت  ار  نآ  وا  یلو  دنک ، توعد  اذـغ  هب  ار  وا  شینید  ردارب  يدرم  هک  تسا 
هب ناشیا  هدش ، هدرمـش  دنـسپانهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رظن  زا  لمع  نیا  هکنیا  هچ  دوش  دراو  یـسک  رب  توعد  نودب  دیابن 
هب توعد  نودب  هک  یـسک  نآ  دننکن ، شنزرـس  ار  دوخ  زج  دنوش ، تناها  رگا  دنرفن  تشه  یلع ! يا  دنیامرف : یممالـسلا  هیلع  یلع 

(1)  . ...دور یم  یصخش  هرفس  رانک 

دهد رارق  ناگدش  توعد  وزج  زین  ار  نادنمتسم  ارقف و  هکلب  دنکن  توعد  ار  نادنمتورث  اهنت  نابزیم  هک  تسا  هدش  دیکات  مالـسا  رد 
: دنیامرف یم  اتسار  نیا  رد  مرکا  ربمایپ 

(2) .ُناعیِجْلا ْهنَع  ُسَبُحی  ُناْعبَّشلا َو  اهَیلِإ  یعُدی  ِهَمِیلَولا  ُماعَط  ِماعَّطلا  ُّرَش 

.ددرگ یم  غیرد  ناگنسرگ  زا  دنوش و  یم  توعد  نآ  هب  دنمتورث ) و   ) ریس دارفا  هک  تسا  يروس  نآ  اذغ ، نیرتدب 

(3) «. تسا دنسپان  ناریقف ، هن  دنرضاح  نادنمتورث  وا  همیلو  هرفس  رانک  رد  هک  یسک  توعد  تباجا  : » دندومرف زین  و 

نیا هب  نانامهیم  زا  ندرک  توعد  رد  دـنیامرف  یم  دنرامـش و  یم  دـنوادخ  ناتـسود  ار  نانامهم  نیرت  بوبحم  مالـسا  یمارگ  لوسر 
ياذغ هب  يراد  شتـسود  ادـخ  رطاخ  هب  هک  ار  یـسک  هّللا ؛  ِیف  ُّبُِحت  ْنَم  َکِماعَِطب  ْفِضَأ  : » دـیامرف یم  ور  نیازا  .دـینک  هجوت  مهم 

هک دنیامرف  یم  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .نک » نامهیم  دوخ 
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ص 40. ج 2 ، قودص ، لاصخ ، - 1
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ص 448. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
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ادـخ و ات  دراد  تسود  هک  یـسک  ؛(1)  ِهِفیَـض َعَم  ْلُـکأَْیلَف  ُُهلوُسَر  َو    ُ هّللا ُهَّبُِحی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم   » .دروخب اذـغ  شناـنامهم  هارمه  ناـبزیم 
هب ار  دوخ  ناـمهم  زا  ییاریذـپ  يارب  دـندرک  یم  هیـصوت  ربماـیپ  .دروخب » اذـغ  شناـمهم  هارمه  دـیاب  دـنرادب  تسود  ار  وا  شلوسر 

کمن نان و  ناملـسم  دندش ، یناملـسم  نامهم  رفن  ود  .دینک  ییاریذـپ  وا  زا  دـیراد  لزنم  رد  هک  يزیچ  نامه  اب  دـنزادناین و  تمحز 
(2) .مدرک یم  هیهت  يزیچ  نوریب  زا  ناتیارب  دوب  هدرکن  یهن  فلکت  زا  ربمایپ  رگا  تفگ : درک و  رضاح  اهنآ  يارب 
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ص 457. نامه ، - 1
ص 384. ج 22 ، نامه ، - 2
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نادنملاس هب  مارتحا  . 20

نادنملاس هب  مارتحا  . 20

نهک هب  نداهن  مارتحا  هب  ار  ناناوج   (1)« .تسا دنوادخ  تشادگرزب  ناملسم ، نزریپ ] و   ] درمریپ هب  مارتحا  : » دومرف یم  مالـسا  ربمایپ 
: دومرف یم  درک و  یم  قیوشت  نالاس 

مهارف شیارب  ار  یـسک  دنوادخ  شدوخ ، يریپ  ماگنه  هکنآ  زج  دراد ، یمن  یمارگ  شا  يریپ  رطاخ  هب  ار  یلاس  نهک  یناوج ، چـیه 
(2) .دراذگ شمارتحا  هک  دنک  یم 

نهک هارمه  زا  شیپ  ناوج  درم  .ناوج  يرگید  ریپ و  یکی  .دـندمآ  ترـضح  دزن  درم  ود  يزور  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(3) («. رت ) گرزب و  رت ) ) گرزب ادتبا ) : ) دومرف ربمایپ  .دوشگ  نخس  هب  بل  شلاس 

: دومرف یم  دناوخ و  یم  ارف  ناریپ  مارتحا  هب  ار  اه  هداوناخ  هراومه  تمحر  لوسر 

( اریز  ) ؛(5) دنکن مارتحا  ار  ام  نالاس  نهک  هک  یسک  تسین  ام  زا   (4) .تسا شتما  نایم  رد  ربمایپ  ناسب  شنادناخ  نایم  رد  لاس  نهک 
(6) .تسامش ناگرزب  اب  تکرب 
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ص 165. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 293. راونالا ، هاکشم  - 2

ص 393. ج 8 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص 90. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  - 4

ص 165. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 5
ص 218. يراهب ، ياه  لگ  مانمه  زا : هتفرگرب  ص 137 ؛ ج 72 ، راونالا ، راحب  - 6
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يزاون میتی  . 21

يزاون میتی  . 21

ناریقف و هب  مدرم  .دـش  یم  رازگرب  یـصوصخم  لکـش  هب  رطف ، دـیع  زور  نشج  مسارم  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  ناضمر  كراـبم  هاـم 
رازگرب هشیمه  لثمزین  دیعزامن  هبادـخو  اعد  دـیع و  زامن  .تشگ  یم  میـسقت  نانآ  نیب  هیرطف  هقدـص و  دـندرک و  یم  قافنا  نایاونیب 

اه هچب  سرتسد  رد  ییاه  يزاب  بابسا  .دندرک  شخپ  ناناملسم  نایم  ار  اه  ینیریـش  اه و  یکاروخ  دیـسر و  ارف  دیع  زور  نشج  .دش 
.دندوب لوغـشم  زیخو  تسج  يزاب و  هب  نادیم  فارطا  رد  ناکدوک ، .دندوب  حیرفت  مرگرـس  گرزب  کچوک و  دوب و  هدش  هتـشاذگ 

شوگ هب  يداش  هدنخ و  يادـص  اج  همه  .دـندوب  تکرح  شدرگ و  رد  ناشردام ، ردـپ و  هارمه  دنتـشاد و  نت  رب  ون  ياه  سابل  اهنآ 
.دیسر یم 

هدیشوپ و يا  هراپ  هنهک و  هماج  هک  داتفا  یکدوک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رهمرپ  واکجنک و  مشچ  يا ، هماگنه  نینچ  رد 
هک نیمه  .درک  یم  هاگن  دـندوب ، هدـمآ  نشج  سلجم  هب  هک  ییاه  هچب  هب  دوب و  هداتـسیا  وزرآ  زا  رپ  یلد  نیگهودـنا و  يا  هفایق  اـب 

ینیریـش دـنخبل  اب  تفر و  كدوک  نآ  فرط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .تسا  میتی  یکدوک  هک  تسناد  دـید ، ار  وا  ربمایپ 
.درک شزاون  رایـسب  ار  وا  تفرگ و  شوغآ  رد  درک و  دـنلب  نیمز  زا  ار  كدوک  سپ  مشاـب ! امـش  ردـپ  مهاوخ  یم  نم  زورما  دومرف :

تسب و شقن  شنابل  رب  یمسبت  دش ، لاحشوخ  هناردپ  تبحم  نیا  زا  كدوک 
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(1) .دش یمومع  نشج  نادیم  دراو  ربمایپ ، هارمه 

رفعج هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دیـسر ، هنیدم  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  تداهـش  ربخ  هک  ینامز  دـنا : هدروآ  نینچمه 
، دروآ ربماـیپ  دزن  ار  رفعج  میتـی  ناـکدوک  ءامـسا  یتـقو  .رواـیب  ار  رفعج  ناـکدوک  دوـمرف : سیمع  تنب  ءامـسا  وا  رـسمه  هب  دـمآ و 
هک ار  يزور  مراد  رطاخ  هب  بوخ  دیوگ : یم  رفعج  رـسپ  هّللادبع  .درک  تبحم  رایـسب  اهنآ  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  نانآ  ترـضح 

(2) .دیشک مردارب  نم و  رس  رب  تبحم  تسد  داد و  وا  هب  ار  مردپ  گرم  ربخ  دمآ و  ردام  دزن  ربمایپ 

مردام هتفر و  ایند  زا  مردپ  درک : ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دزن  یمیتی  كدوک  تسا : هدمآ  زین  يرگید  ربخ  رد 
ات نک  ماعطا  نم  هب  تسا ، هدومرف  تیانع  امش  هب  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  .درادن  یتسرپرـس  رهوش و  مرهاوخ  .تسا  ریقف  تسد و  گنت 
هب سپ  ییوگ ! یم  نخـس  وکین  ردـقچ  دومرف : وا  هب  تفرگ و  رارق  كدوک  نانخـس  ریثأت  تحت  ربمایپ  .ددرگ  دونـشخ  یلاعت  يادـخ 

وجو تسج  هب  تفر و  لالب  .روایب  دوخ  اب  تسه ، ییاذغ  رگا  نیبب  ورب و  نم  نارـسمه  ياه  هرجح  هب  باتـش  اب  دومرف : یـشبح  لالب 
هب ار  نآ  ددـع  تفه  .درک  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  اهامرخ  ترـضح  .دروآ  ربماـیپ  تمدـخ  هب  تفاـی و  اـمرخ  هناد  تـخادرپ و 21 
هک یلاـحرد  میتـی  كدوک  .ترهاوخ  هب  ار  رگید  فصن  هدـب و  ترداـم  هب  ار  نآ  فصن  .ریگب  ار  هیقب  دوـمرف : داد و  میتـی  كدوـک 

.درک تکرح  دوخ  هناخ  فرط  هب  دوب ، نادنخ  لاحشوخ و 
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ص 123. ربمغیپ ، یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  يدیعس ، - 1
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نانخس اب  دیشک و  میتی  كدوک  نآ  رس  رب  تبحم  شزاون و  تسد  تساخرب و  اج  زا  ذاعم  مان  هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی  ماگنه ، نیا  رد 
.دهد رارق  تردپ  نیشناج  ار  وت  دنک و  ناربج  ار  وت  یمیتی  دنوادخ  تفگ : داد و  رطاخ  یلست  ار  يو  زیگنارهم ،

، دـشکب وا  رـس  رب  شزاون  تسد  دـنک و  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سکره  هک  نادـب  .مدـید  ار  وت  راـک  ذاـعم ! يا  دومرف : ذاـعم  هب  ربماـیپ 
دـنک و یم  وحم  ار  وا  ناهانگ  زا  یهانگ  دـهد و  یم  وا  هب  ییوکین  شاداپ  درذـگ ، یم  شتـسد  ریز  زا  هک  ییومراـت  ره  هب  دـنوادخ 

(1) .دیازفا یم  وا  ماقم  هجردرب و 

شزاون ار  وا  نک ، يزرورهم  میتی  هب  یسرب ؟ دوخ  تجاح  هب  دوش و  مرن  تلد  يراد  تسود  ایآ  دیامرف : یم  رگید  ینخـس  رد  ناشیا 
(2) .یسرب دوخ  تجاح  هب  دوش و  مرن  تلد  ات  ناروخب  وا  هب  شیوخ  ياذغ  زا  نک و 

: دومرف نینچمه 

(3) .دوش هداهن  مارتحا  یمیتی  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  دنوادخ ، رظن  رد  امش  ياه  هناخ  نیرت  بوبحم 

: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ترضح 

هناخ نیا  هب  یسک  اهنت  اهنت و  .تسه  ینامداش  هناخ  مان  هب  يا  هناخ  تشهب  رد 

68  : ص

ص 147. ج 27 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  - 1
ص 39. ج 1 ، ریغصلا ، عماج  - 2

.نامه - 3
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(1) .دزاس داش  ار  رواب  نید  نامیتی  هک  دور  یم 

يزاون نیکسم  . 22

يزاون نیکسم  . 22

لوسر .درک  مالعا  نانآ  هب  ندش  کیدزن  نانیکـسم و  نتـشاد  تسود  ار  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  هلیـسو  تیادـه ، تمحر و  ربمایپ 
: دومرف یم  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  نایاونیب  مالسا ، یمارگ 

(2) .َنیملسُْملا َنیکاسَْملا  َّبِحُأ  یِّبَر  ِینَرَمَا 

.مرادب تسود  ار  زیچ  یب  ناناملسم  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ 

وا هب  جارعم  بش  رد  دـنوادخ  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا 
: دومرف

ات وش  کیدزن  ناشسلجم  ناریقف و  هب  ...تسا .  ناشیا  هب  ندش  کیدزن  ناریقف و  نتـشاد  تسود  رد  ادخ ؛ نتـشاد  تسود  دمحا ! يا 
(3) .دنتسه نم  ناتسود  ناریقف ، هک  وش  رود  ناشسلجم  نادنمتورث و  زا  منک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  وت 

: دیوگ یم  یسراف  ناملس  .درک  یم  شرافس  ناشیا  یتسود  نافعضتسم و  هب  ندش  کیدزن  هب  ار  دوخ  نارای  ادخ ، ربمایپ 

69  : ص

ص 433. ج 2 ، نامه ، - 1
ص 49. ج 8 ، یفاک ، - 2

ص 23. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3
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نییاپ هب  هکنیا  منکن : كرت  ار  اهنآ  یلاح  چیه  رد  هک  دومرف  شرافس  تلـصخ  تفه  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح ،
(1) .موش کیدزن  نانآ  هب  مرادب و  تسود  ار  نادنمتسم  هکنیا  مرگنن و  تسا ، نم  زا  رترب  هکنآ  هب  مرگنب و  دوخ  زا  رت 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ 

(2) .مهِصَالِْخا مِهتالَص َو  مِهتَوْعَِدب َو  اهفیعَِضب ، َهَّمُالا  هِذَه    ُ هّللا ُرُْصنَی  امَّنِإ 

.دنک یم  يرای  ناشصالخا  زامن و  ناشیا و  ياعد  شناناوتان و  هطساو  هب  ار  تما  نیا  دنوادخ 

: دومرف یم  مالسا  یمارگ  لوسر  نینچمه 

(3) .ِنیِکاسَْملا ِهَْرمُز  ِیف  ینْرُشْحا  انیِکْسِم َو  یْنتِمَأ  انیکْسِم َو  یِنیْحَأ  َّمُهَّللَا 

.نک روشحم  نانیکسم  اب  ناریمب و  نیکسم  رادب و  هدنز  نیکسم  ارم  ایادخ !

: دسیون یم  ضایع  یضاق  .تشگن  رود  هیحور  نأش و  نیا  زا  زگره  تسناد و  یم  نانیکسم  زا  ار  دوخ  یهلا ، ناربمایپ  متاخ 

(4) .ٌنیکْسِم َُهل  َلاُقی  ْنَأ  ِْهیِلا  ِیماسَْألا  ُّبَحَأ  َناک 

.دنمانب نیکسم  ار  يو  هک  دوب  نآ  ترضح ، نآ  يارب  اه  مان  نیرت  بوبحم 

: دومرف یم  داد و  یمن  ار  ناریقف  ندرمش  کچوک  هزاجا  زگره  ادخ  ربمایپ 

تمایق زور  رد  دنوادخ  دشاب و  هدرک  ریقحت  ار  ادخ  قح  هک  تسا  یـسک  نوچمه  دنک ، ریقحت  ار  یناملـسم  ریقف  سکره  هک  دینادب 
رگم دنک ، ریقحت  ار  وا 
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ص 345. ج 2 ، لاصخلا ، - 1
ص 237. ج 1 ، روثنملا ، ردلا  - 2
ص 378. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  - 3

ص 196. ج 1 ، یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  - 4
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(1) .تسا یضار  يو  زا  هک  دنک  رادید  یلاح  رد  ار  ادخ  تمایق ، زور  رد  درادب ، یمارگ  ار  یناملسم  ریقف  هک  یسک  .دنک  هبوت  هکنیا 

رامیب زا  يراتسرپ  تدایع و  . 23

رامیب زا  يراتسرپ  تدایع و  . 23

يرادـیب رکذـت و  لماع  رامیب  زا  تدایع  نوچ  تشاد ؛ يا  هژیو  هاگیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  هریـس  رد  راـمیب  زا  تداـیع 
: دومرفهلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا 

(2) .هَرِخْآلا ْمُکْرِّکَُذی  َهزاَنَْجلا  اوُْعِْبتَا  َضیرَْملا َو  اوُدوُع 

.دزادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  امش  هک  دینک  تکرش  هزانج  عییشت  رد  دیورب و  رامیب  تدایع  هب 

: دیامرف یم  دنیب و  یم  رو  هطوغ  یهلا  تمحر  رد  ار  هدننک  تدایع  ربمایپ ،

(3) .ِهَمْحَّرلا ِیف  ُضوُخَی  ِضیرَْملا  ُِدئاع 

.دوش یم  رو  هطوغ  یهلا  تمحر  رد  رامیب  زا  هدننک  تدایع 

(4) .دوب درد  مشچ  شا  يرامیب  رگا  یتح  درک ، یم  تدایع  رهش  شخب  نیرترود  رد  رامیب  زا  ناشیا 

: دیامرف یم  رامیب  زا  تدایع  بادآ  هرابرد  تمحر  لوسر 

71  : ص

ص 429. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 553. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 2

.نامه - 3
ص 143. ج 5 ، ریدقلا ، ضیف  - 4
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؟(1) َْتیَْسمَأ َْفیَک  َو  َتْحَبْصَا ؟ َْفیَک  َْتنَا ؟ َْفیَک  ََهلأْسَی  ْهیَلَع َو  هَدَی  مُکُدَحَأ  َعَضَی  ْنأ  ِضیرَملا  ِهَدایِع  ُمامَت 

ار دوخ  زور  بش و  هکنیا  زا  دسرپب و  ار  شلاح  دراذگب ، ضیرم  رس )  ) رب تسد  هدننک  تدایع  هک  تسا  نآ  رد  رامیب  تدایع  لامک 
.یسرپب دنارذگ ، یم  هنوگچ 

ِهَدایِْعلا ُْریَخ  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  .ددرگن  رامیب  یتحاران  هیام  ات  دـشاب  هاـتوک  راـمیب  زا  تداـیع  تسا  بوخ 
«. دوش رازگرب  رت  کبس  هک  تسا  نآ  تدایع  نیرتهب  ؛(2)  اهُّفَخَأ

، ایادخ دیوگ : یمدآ  .يدرکن  تدایع  ارم  مدش ، رامیب  داز ! یمدآ  دـیامرف : یم  زیخاتـسر  زور  رد  راگدـیرفآ  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
ار وا  دوب و  رامیب  ما  هدنب  نالف  هک  یتسناد  یمن  رگم  دهد : یم  خـساپ  دـنوادخ  منک ؟ تدایع  ینایناهج ، راگدرورپ  هک  ار  وت  هنوگچ 

(3) «. یتفای یم  وا  دزن  ارم  يدرک ، یم  تدایع  ار  وا  رگا  هک  یتسناد  یمن  رگم  يدرکن ؟ تدایع 

: دوش یم  روآدای  نینچ  لاعتم ، يادخ  هاگشیپ  رد  ار  نآ  شاداپ  رامیب ، تدایع  رب  دیکأت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(4) .ٍْنیَع َهَفْرَط  اهیف  َهّللا  یصْعی  ٍهَنَس ال  ِْفلَأ  َلَمَع  َُهل  ُهّللا  يَزْجَأ  ًهَعاس  ُهَْدنِع  َسَلَجَف  اضیرَم  َداع  ْنَم 

72  : ص

ص 359. قالخالا ، مراکم  - 1
ص 5530. ج 11 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 156. ج 64 ، راونالاراحب ، - 3
ص 79. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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هدرکن تیصعم  نآ  رد  يا  هظحل  هک  ار  لاس  رازه  لمع  شاداپ  دنوادخ ، دنیـشنب ، وا  دزن  یتعاس  دنک و  تدایع  ار  يرامیب  هک  یـسک 
.دراد یم  ینازرا  وا  هب  دشاب ،

هب مدرم  همه  توعد  زا  سپ  درک ، داریا  هنیدـم  رد  هک  يا  هبادـخ  نیرخآ  رد  دوخ ، رمع  ياـهزور  نیرخآ  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
: دومرف تخاس ، يراج  ار  اه  کشا  هک  اسر  یمایپ  هظعوم و  رد  ناشیا  .تفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  دجسم ،

یف ٍضیرَِمل  یعَـس  ْنَم  ِعِماّللا َو  ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َزاجَف  مالـسلا  هیلع  ِلیلَْخلا  َمیهاربا  َعَم    ُ هّللا ُهَثََعب  ًهَْلَیل  امْوَی َو  ٍضیرَم  یلَع  َماـق  ْنَم 
(1) .ُهُُّما ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  اهاضَقَف  ٍهَجاح 

.دنک یم  روشحم  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اب  ار  وا  دنوادخ ، دریگب ، هدهع  هب  ار  يرامیب  يراتسرپ  بش  کی  زور و  کی  هک  یـسک 
، دروآرب ار  وا  زاین  دنک و  شالت  رامیب  ياهزاین  ندرک  فرطرب  رد  هک  یـسک  درذـگ و  یم  طارـص  زا  یقرب  شـشخرد  نوچمه  سپ 

.دوش یم  كاپ  ناهانگ  زا  تسا ، هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه 

زا یـسلجم  همالع  .درک  یم  مادـقا  دنمـشزرا  لمع  نیا  هب  زین  دوخ  يراتـسرپ ، يونعم  راثآ  اه و  شاداـپ  يروآداـی  رب  هوـالع  ناـشیا 
یلص ادخ  لوسر  تهج  نیدب  .دوبر  نم  زا  ار  باوخ  تفرگ و  ارف  ار  مدوجو  بت  یبش  : » تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.درک یم  میسقت  زامن  نم و  نیب  ار  بش  دوب و  رادیب  حبص  ات  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

73  : ص

ص 368. ج 76 ، راونالاراحب ، - 1
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زا سپ  .تفای  یم  عالطا  ما  يرامیب  تیعـضو  زا  نم  هب  ندرک  هاگن  اب  دـش و  یم  نم  لاـح  ياـیوج  دـمآ و  یم  نم  دزن  زاـمن  زا  سپ 
ات شا  يرامیب  رطاخ  هب  هک  شخب  یتمالس  هد و  افش  ار  یلع  ایادخ  هک : درک  اعد  نم  قح  رد  درازگ ، زامن  باحصا  اب  ترضح  هکنآ 

(1) «. مدیباوخن حبص 

یشیالآ یب  یتسیز و  هداس  . 24

یشیالآ یب  یتسیز و  هداس  . 24

جرخ و مک  یگدـنز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  : » دـسیون یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یتسیز  هداس  هرابرد  یملید 
امرخ فیل  زا  ار  شنورد  هک  مرچ  زا  یشلاب  دوب و  يریـصح  هعطق  شزادناریز ، تسـشن و  یم  نیمز  يور  ناشیا   (2)« .دوب هنیزه  مک 

ار شا  هزور  .دروخن  ریس  مدنگ  نان  زا  یپایپ  زور  هس  زگره  دوب و  امرخ  نیوج و  نان  شبلاغ ، توق  .داهن  یم  رس  ریز  دندوب ، هتشابنا 
نیرتشیب ربمایپ  اب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   (3) .درک یم  راطفا  یبآ  ندیـشون  اب  تشادـن ، سرتسد  رد  رگا  امرخ و  هناد  دـنچ  اب 

: دیوگ یم  ناشیا  هرابرد  تشاد ، ار  ینیشن  مه  سنا و 

راو هدرب  یتساخرب  تسشن و  .دروخ  یم  اذغ  كاخ  رب  هتسشن  هک  شنادناخ -  وا و  رب  ادخ  دورد  تسادخ _  لوسر  مّلسم  هریـس  نیا 
رب زین  ار  يرگید  تسـشن و  یم  هنهرب  غـالا  رب  .درک  یم  هلـصو  ار  شا  هماـج  دز و  یم  شفک  رب  هنیپ  شیوخ ، تسد  هب  دوخ  .تشاد 

نیگنر و يا  هدرپ  يزور  .دناشن  یم  تشپ 

74  : ص

ص 173. ج 43 ، راونالاراحب ، - 1
ص 115. یملید ، بولقلا ، داشرا  - 2

ص 244. ج 16 ، راونالاراحب ، - 3
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نادب مهاگن  هاگره  .رادب  رود  مناگدـید  ربارب  زا  ار  نآ  دومرف : شنارـسمه  زا  يرـسمه  هب  .دـید  هتخیوآ  هناخ  رد  رب  راگن  شقنرپ و 
هراومه .دودز  شناج  هحفـص  زا  ار  نآ  دای  تفاترب و  اـیند  زا  لد  يور  ناـس  نیدـب  .متفا  یم  شقرب  قرز و  اـیند و  داـی  هب  دـتفا ، یم 
هاگیاج هب  دراگنا و  شا  هنادواج  ای  دریگرب  يا  هیاریپ  نآ  زا  ادابم  ات  دـنامب  ناهنپ  شهاگن  زا  ایند  ياه  هبذاج  هک  تشاد  یم  تسود 

ورف مشچ  دوب ، ییایند  هچ  ره  رب  دنار و  نوریب  بلق  هناخ  زا  ناج و  هحفـص  زا  ار  ایند  ناس  نیدـب  ددـنبب و  لد  نآ  زا  یـصاخ  ماقم  و 
(1) .دراد شوخان  زین  ار  نآ  دای  هاگن و  درامش ، روفنم  ار  يزیچ  یتسار  هب  سک  ره  هک  تسا  نینچ  يرآ ! .دیشوپ 

: دومرف ملسم  نب  دمحم  هب  ربمایپ  یگژیو  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

هن .دشن  ریس  مدنگ  نان  زا  مه  رس  تشپ  زور  هس  دوخ  يربمایپ  نامز  رـسارس  رد  ربمایپ  هک  ینک  یم  رکف  دوخ  شیپ  دیاش  دمحم ! يا 
نآ هب  هک  میوگ  یمن  نم  هتبلا  .دروخن  ریـس  مدـنگ  نان  زا  یپاـیپ  زور  هس  تلحر  ناـمز  اـت  تثعب  ناـمز  زا  .تسین  نینچ  هک  ادـخ  هب 

(2) .دروخ یم  دروخب ، تساوخ  یم  رگا  .دیشخب  رفن  کی  هب  هزیاج  ناونع  هب  رتش  دصکی  ینامز  ترضح  یتح  تشادن  یسرتسد 

نآ ینامتخاس  داوم  رتم و  ود  زا  نوزفا  یکدنا  شتحاسم  هک  درک  یم  یگدنز  یکچوک  هرجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
دوب هاتوک  نادنچ  شفقس  .دوب  هتسویپ  مه  هب  نییوم  ياه  بانط  اب  هک  دوب  لخن  هدیکشخ  هخاش  دنچ  لِگ و  يرادقم 

75  : ص

ص 55. ج 12 ، لئاسولا ، كردتسم  هبطخ 159 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
ص 13. ج 8 ، یفاک ، لوصا  - 2
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.مدوس یم  نآ  فقس  رب  تسد  نداتسیا ، لاح  رد  مدوب و  هدید  ار  هرجح  نآ  یناوجون  نامز  رد  نم  : » دیوگ یم  شنارای  زا  یکی  هک 
(1) «. تسب یم  شقن  اهولهپ  رد  نآ  یتشرد  هک  دوب  ییایروب  ینامز  نشخ و  نییوم و  یمیلگ  یهاگ  نآ  شرف 

: دیامرف یمهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یگدنز  زا  لصا  نیا  نایب  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

هب شتداعـس  دنک  یم  نامگ  ناسنا  .دروآ  یم  تداعـس  ناسنا  يارب  نتـشاد  دایز  لاوما  يدام و  هافر  هک  دننک  نامگ  يرایـسب  دـیاش 
یم شجنس  ار  اه  تداعس  مینک و  یم  هظحالم  ام  یتقو  نکلو  دشاب ، هتـشاد  اه  کناب  رد  يا  هیامرـس  ای  هد  ای  غاب  دنچ  هک  تسا  نیا 
نآ میتشاد و  مالـسا  ردـص  رد  يرفن  جـنپ  خوک  کی  .دـندرک  یگدـنز  اه  خوک  رد  هک  دـندوب  یناسک  دنمتداعـس  مینیب  یم  مییامن ،

هرجح نیمه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوخ  .تسا  هدرک  رپ  ار  ناهج  نآ  تاکرب  تسا و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  خوک 
(2) .تسا هدرک  ادیپ  هعسوت  ناهج  مامت  رد  يو  تیبرت  هعس  تسا و  هداتفا  توکلم  کلم و  هب  شرون  کچوک ،

هتـسناد و نیرتدـهاز  زین  ناربمایپ  نایم  رد  یتح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  يرگید ، مـالک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یهلا ناربمایپ  نیرت  شیالآ  یب  ای  مدرم  نیرتدهاز  لوسر ، ترـضح  ِءاِیْبنَألا ؛ َدَـهْزَأ  وَأ  ِساّنلا  َدَـهْزَأ    ِ هّللا ُلوُسَر  َناک  : » تسا هدومرف 

ایند تاناکما  همه  دـنچ  ره  دوب ، تبغر  یب  نآ  قرب  قرز و  ایند و  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هک  یتسار  هب   (3)« .دوب
: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  وا  يامن  مامت  هنیآ  ردارب و  .تشاد  رارق  رایتخا  رد 
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ص 167 و 168. یبلطم ، يوبن ، هریس  - 1
ص 217. ج 17 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 28. ج 1 ، هباغلا ، دسا  - 3
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(1) .اهَلَبْقَی ْنَأ  یبَأَف  اینُّدلا  ِهیَلَع  تَضِرُع  انَطب  اینُّدلا  َنِم  ْمُهُصَمْخَأ  احشَک َو  اینُّدلا  ِلْهَأ  ُمَضْهَأ  افْرَط  اهرُِعی  َْمل  امضَق َو  اینُّدلا  َمَضَق 

ایند مدرم  همه  زا  وا  هاگ  یهت  .دنکفا  نادـب  مشچ  هشوگ  هک  نادـنچ  تسیرگنن  نادـب  دـنک و  رپ  ار  ناهد  هک  دروخن  نادـنچ  ایند  زا 
.تفریذپن ار  نآ  یلو  دنداد ، ناشن  وا  هب  ار  ایند  .رت  یلاخ  همه  زا  وا  مکش  دوب و  رترغال 

یگدنز رد  يور  هنایم  . 25

یگدنز رد  يور  هنایم  . 25

رب يور ، هنایم  داب  امش  رب  يور ، هنایم  داب  امش  رب  : » دناوخ یم  ارف  لادتعا  يور و  هنایم  هب  ار  ناگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
؟ تسیک وا  دیـسرپ : ترـضح  .دوب  نم  اب  دـسا  ینب  هلیبق  زا  ینز  دـمآ و  نم  دزن  ربماـیپ  دـیوگ : یم  هشیاـع   (2)« .يور هنایم  داب  اـمش 

نیرت بوبحم  .دینک  راک  ناتناوت  هزادنا  هب  .نک  سب  دومرف : ترضح  .دباوخ  یمن  تدابع ) رطاخ  هب   ) اه بش  هک  تسا  ینالف  متفگ :
هتـسخ ار  دوخ  دـهد و  ماجنا  رایـسب  هکنیا  هن   ) .دـشاب هتـشاد  تموادـم  لـمع  نآ  رب  نآ  هدـننک  هک  تسا  نآ  دـنوادخ  دزن  اـهراک ) )

(3) (. دنک

یسک داد  یمن  هزاجا  دید و  یم  مزال  ندب  حور و  ياهزاین  داعم و  شاعم و  روما  رد  ار  نزاوت  ظفح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
، ناشیا .دیامیپب  طیرفت  طارفا و  هار 
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هبطخ 160. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 68. لاصخ ، - 2

ص 16. ج 1 ، يراخب ، حیحص  - 3
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راتفر راتفگ و  اب  ار  ود  نیا  طسو  دح  تخاس و  یم  موکحم  تبـسن  کی  هب  ار  یناویح  ياه  توهـش  رد  ندـش  رو  هطوغ  تینابهر و 
انتعا یب  یگدـنز  ياـهراک  هب  دـندرک و  یم  فرـص  هزور  زاـمن و  رد  ار  دوـخ  تقو  همه  هک  ار  اـهنآ  نینچمه  .داد  یم  ناـشن  دوـخ 

ار اهنآ  دیاب  دنراد و  امـش  رب  یقوقح  یگمه  ناتنارای  دنزرف و  نز و  امـش و  ندب  : » دومرف یم  سپ  .تشاد  یمزاب  فارحنا  زا  دندوب ،
يا هشوگ  هب  کیره  امرگ ، تدش  زا  هتفرگ و  هزور  یمهف ، جک  لیلد  هب  باحصا  زا  یـضعب  اهرفـس ، زا  یکی  رد   (1)« .دینک تیاعر 

: دومرف ناشیا  .دندیشوک  یم  رگید  تامدخ  نایاپراچ و  ندرک  باریس  اهرداچ و  بصن  رد  زین  نارگید  .دندوب  هتفر  لاح  زا  هداتفا و 
یلص مظعا  ربمایپ  هریس  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   (2)« .دنهد یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  تسا  یناسک  هب  قلعتم  باوث  همه  »

(3) «. دوب يور  هنایم  ترضح ، نآ  هریس  دصقلا ؛ هتریس  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا 

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیانع  دروم  يدابع  روما  رد  لادتعا  ياپ  مه  زین  يداصتقا  روما  رد  لادتعا  يور و  هنایم 

: تسا لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 

(4) .ِهَُّوبُّنلا َنِم  ٌءْزُج  ُهَّنِإَف  ِنوُُطْبلا ؛ ِفاْصنَأ  یف  اُوبَرْشا  اُولُک َو  اوُِسْبلَا َو 

ياه یگژیو  زا  يور ، هنایم  .يور  هنایم  اب  یلو  دیماشایب ، دیروخب و  دیشوپب و 

78  : ص

ص 163. ج 3 ، ملسم ، حیحص  - 1
ص 144. نامه ، - 2

هبطخ 94. هغالبلا ، جهن  - 3
ص 116. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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.تسا توبن 

یسک دیامرف : یم  هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  مالـسا  دیکات  دروم  يداصتقا  لئاسم  رد  لادتعا  يور و  هنایم 
(1) .دوش یمن  دنمزاین  ریقف و  زگره  دشاب ، ور  هنایم  دصتقم و  هک 

رارقرب لادـتعا  ود  نآ  نیب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، اهدـمآرد  اه و  هنیزه  رد  يور  هناـیم  هب  هجوت  یگدـنز ، مّلـسم  لوصا  زا  یکی 
.دش دهاوخ  لالتخا  راچد  یگدنز  دشابن ،

(2) .دشاب فافک  ردق  هب  شدمآرد  هک  یناملسم  نآ  لاح  هب  اشوخ  دیامرف : یم  ییاج  رد  ترضح 

: دیامرف یم  ناشیا  .درمش  یمرب  يدنمزاین  رقف و  ببس  ار  زاین  زا  شیب  فرصم  تسناد و  یم  يزاین  یب  نماض  ار  يور  هنایم  ناشیا 

ریقف ار  وا  ادخ  دنک  فرصم  دراد ، زاین  هچنآ  زا  رتشیب  دنک و  ریذبت  هک  سک  ره  دنک و  یم  زاین  یب  ار  وا  ادخ  دشاب  ور  هنایم  سکره 
(3) .دنادرگ یم 

79  : ص

ص 167. ج 1 ، مق ، هیقفلا ، هبتکم  رطاوخلا ، هیبنت  - 1
ص 210. ج 3 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 167. ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت  - 3
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يرگراک راک و  شزرا  . 26

يرگراک راک و  شزرا  . 26

دنـسپان تشز و  رایـسب  تافـص  زا  ندرک  زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  زاین  تسد  هجیتن  رد  یگراچیب و  رقف و  يراکیب ، يوبن ، بتکم  رد 
: دیسرپ یم  دش ، یم  ترضح  نآ  یتفگش  هیام  شتوق  ورین و  هک  درک  یم  تاقالم  يدرم  اب  هاگره  هک  دوب  نیا  رب  ربمایپ  مسر  تسا ،
: دـندومرف یم  مرکا  ربمایپ   (1)« .داتفا نم  مشچ  زا  ِیْنیَع ؛ ْنِم  َطَقَـس ؛ : » دومرف یم  دوب  یفنم  خـساپ  رگا  دراد ؟ لاغتـشا  يراـک  هب  اـیآ 
، دـنک هدافتـسا  مدرم  جـنرتسد  زا  دـنکفیب و  نارگید  شود  رب  ار  دوخ  یگدـنز  راـب  هک  سک  نآ  ِساـّنلا ؛ یَلَع  ُهَّلَک  یْقلَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  »

یلَع ٌهَضیِرَف  ِلالَْحلا  ُبَلَط  : » هک دندرک  یم  هیصوت  ناناملـسم  همه  هب  ابیز  ینخـس  رد  ناشیا   (2)« .تسا ادـخ  هاگرد  دورطم  نوعلم و 
: دندومرف یم  زین  و  .تسا » بجاو  ناملسم  نز  درم و  ره  رب  ششوک ) راک و  اب   ) لالح قزر  يزور و  بسک  ؛(3)  ٍهَِملْسُم ٍِملْسُم َو  ِّلُک 
هک تسا  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  ار  ناسنا  لاعتم  يادـخ  .تسا » ناهج  ود  یهایـسور  يرادان  رقف و  ؛(4)  ِْنیَراّدلا ِیف  ِهْجَْولَا  ُداوَس  ُْرقَْفلَأ  »

دیدرت یب  .دریگ  هرهب  دوـخ  ياـهزاین  ندروآرب  تـهج  رد  شیوـخ  ناوارف  ياهدادعتــسا  يدوـجو و  ياـه  تیلباــق  زا  تـسا  رداــق 
رب عامتجا  ای  درف  هک  تسا  شالت  راک و  نازیم  هب  هتـسب  اهنت  اهنت و  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  یهاـفر  تاـناکما  زا  يرادروخرب 

َّنَأ یعَس َو  ام  ِّالا  ِناْسنِِالل  َْسَیل  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  تسا  هتخاس  راومه  دوخ 
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ص 9. ج 23 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 37. لوقعلا ، فحت  - 2

ص 9. ج 103 ، راونالاراحب ، - 3
ص 110. هیددعلا ، ظعاوم  - 4
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هب وا  شـشوک  هجیتـن )  ) تسین و وا  شـشوک  شـالت و  لـصاح  زج  ناـسنا  يارب  اـنامه  و  یفْوَأـْلا ؛ َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  يُری  َفْوَس  ُهَیْعَس 
یمالک رد  مرکا  ربمایپ  ( 97 لحن : « ) .داد دنهاوخ  وا  هب  ناهج ) نآ  رد   ) رت مامت  یـشاداپ  سپ  .دوش  یم  هدید  ناهج ) نیا  رد   ) يدوز

رظن اب  وا  هب  ادخ  دروخ ، یم  دوخ  جنرتسد  زا  هک  نآ  ؛(1)  اَدبَأ ُُهبِّذَُعیال  َُّمث  ِهَمْحَّرلِاب  ِْهَیِلا    ُ هّللا َرَظَن  ِهِدَی  ِّدَک  ْنِم  َلَکَأ  ْنَم  : » دـنیامرف یم 
ْنِم ُلُخْدَی  ِهَّنَْجلا  ُباْوبَا  َُهل  َِحُتف  ًالالَح  ِهِدَیِّدَک  ْنِم  َلَکَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  نینچمه  .دنک » یمن  باذع  ار  وا  زگره  درگن و  یم  تمحر 
یم نآ  دراو  دهاوخب  يرد  ره  زا  دش و  دـهاوخ  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  ياهرد  دروخ  یم  دوخ  جـنرتسد  زا  هک  نآ  ؛(2)  َءاش اهِّیَا 

اروُفْغَم َتاب  ِلالَْحلا  ِبَلَط  ْنِم  ّالاک  َتاـب  ْنَم  : » دـنک یم  تیاورهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دوش »
« .تسا هدـناسر  زور  هب  ار  بش  هدـش  هدـیزرمآ  دـناسر ، زور  هب  یگتـسخ  اب  لالح  يزور  یباـی  تسد  يارب  ار  بش  سک  ره  ؛(3)  َُهل
قزر و زا  هک  یـسک  ؛(4)  ِفِطاْخلا ِقْرَْبلاَک  ِطارِّصلا  یَلَع  َّرَم  ِهِدَـی  ِّدَـک  ْنِم  َلَـکَأ  ْنَم  : » دـنیامرف یم  يرگید  ثیدـح  رد  مرکا  لوسر 

نارای اب  مرکا  ربمایپ  يزور  هک : تسا  هدمآ  تیاور  رد  .دنک » روبع  طارـص  لپ  يور  زا  هدنـشخرد  قرب  دـننام  دروخب  دوخ  جـنرتسد 
نیا دنتفگ ، نارضاح  زا  یضعب  دشاب ، یم  ششوک  راک و  لوغشم  حبـص  لوا  هک  دید  ار  يدنمورین  ناوج  ربمایپ  .دندوب  هتـسشن  دوخ 

ربمایپ .تخادنا  یم  راک  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  یناوج  يورین  رگا  دوب  شیاتس  دیجمت و  هتسیاش  ناوج 
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ص 24. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
.نامه - 2

ص 24. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ص 23. ج 13 ، لئاسولا ، كردتسم  - 4
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ادخ هار  رد  ددرگ ، زاین  یب  نارگید  زا  دنک و  نیمأت  ار  دوخ  ياه  يدنمزاین  ات  دنک ، یم  راک  ناوج  نیا  رگا  دییوگن  نینچ  دـندومرف :
مه زاب  دزاس ، زاین  یب  مدرم  زا  ار  اهنآ  و  دـنک ، راک  شلاسدرخ  ناکدوک  ناوتان و  ردام  ردـپ و  عفن  هب  رگا  نینچمه  هتـشادرب و  ماـگ 

دنمزاین هنیدم ) لها   ) راصنا ناناملسم  زا  یکی  هک  دیسر  ربخهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب   (1) .تسا هتشادرب  مدق  ادخ  هار  رد 
کی وا  .رامـشن  کچوک  ار  نآ  روایب و  يراد  هچ  ره  يراد ؟ هچ  هناخ  رد  دومرف : وا  هب  تفر و  وا  هناـخ  هبربماـیپ  .تسا  هدـش  ریقف  و 
مهرد کی  هب  ار  اهنآ  نم  تفگ : یـصخش  درخ ؟ یم  ار  اهنیا  یـسک  هچ  دومرف : مدرم  هب  ربمایپ  .دروآ  هساک  کی  شزرا و  مک  شرف 

ناملسم نآ  هب  تفرگ و  ار  مهرد  ود  ربمایپ  .دیرخ  مهرد  ود  هب  ار  اهنآ  یصخش  درخ ؟ یم  رتشیب  یـسک  هچ  دومرف : ربمایپ  .مرادیرخ 
تفر و وا  .نک  يرادـیرخ  هشیت  ددـع  کی  رگید  مهرد  اب  نک و  نیمأت  ار  تا  هنازور  یگدـنز  نآ  مهرد  کی  اـب  دومرف : داد و  ریقف 

.ورب ینک  راخ  يارب  نابایب  هب  ریگب و  ار  هشیت  نیا  : » دومرف داد و  وا  هب  دومن و  مکحم  ار  نآ  ربمایپ  .دروآ  ربمایپ  دزن  دیرخ و  يا  هشیت 
زور هدزناپ  وا  .ناسرب » شورف  هب  نک و  عمج  يدید  مزیه  راخ و  غیت و  هنوگره  نابایب  رد  رامشن و  زیچان  کچوک و  ار  راک  هاگ  چیه 

دوخ و شاـعم  تسناوـت  تفرگ و  ناـماس  شیگدـنز  هار  نیمه  زا  هکنیا  اـت  تخورف  یم  دروآ و  یم  رهـش  هب  درک و  یم  عـمج  مزیه 
.دنک نیمأت  ار  شا  هداوناخ 

: ِهَقَدَّصلا ُحوُدُک  َکِهْجَو  ِیف  ِهَمایِْقلا َو  َمْوَی  یَِجت َء  ْنَأ  ْنِم  ٌْریَخ  اذه  : » دومرف وا  هب  ربمایپ 
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ص 140. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
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تا هرهچ  رد  هک  یلاحرد  يوش  رـشحم  دراو  تمایق  زور  رد  هجیتن ) رد  يوش و  ریگب  هقدـص   ) هک تسا  نآ  زا  رتهب  وت  يارب  راک  نیا 
گنج زاـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هکنآ  زا  سپ  دـیوگ : یم  کـلام  نـب  سنا  يرگید  دروـم  رد   (1)« .دشاب هقدـص  شارخ 
همدص هچ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  .درک  هحفاصم  داد و  تسد  ربمایپ  اب  تفاتش و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  يراصنا  دعس  تشگزاب ، كوبت 

منک و یم  راک  لیب  بانط و  اب  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دعس  تسا ؟ هدش  نشخ  ربز و  تتسد  هک  هدیـسر  وت  تسد  هب  یبیـسآ  و 
دیـسوب و ار  دعـس  تسد  ربمایپ   (2) .تسا هدـش  نشخ  متـسد  ور  نیازا  .میامن  یم  بسک  ما  هداوناـخ  دوخ و  شاـعم  يارب  يدـمآرد 

«. دنک یمن  ادیپ  سامت  نآ  اب  خزود  شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا  ؛(3)  ُراّنلا اهُّسَمَتال  ٌدَی  اذه  : » دومرف

ششخب هقدص و  . 27

ششخب هقدص و  . 27

نیا هب  زین  ار  دوخ  ناوریپ  نوگانوگ ، ياهریبعت  اـب  داد و  یم  تیمها  رایـسب  ادـخ  هار  رد  شـشخب  تواخـس و  هب  دوخ  مالـسا  ربماـیپ 
ناــسنا ِهَّنَجلا ؛ َنـِم  ٌبـیرَق  ِساــّنلا  َنـِم  ٌبـیِرَق    ِ هـّللا َنـِم  ٌبـِیرَق  ُّیِخَّسلَأ  : » دوـمرف هنوـمن ، يارب  .درک  یم  توـعد  دنمــشزرا  یگژیو 
ُباذَعلا َکیبَأ  ْنَع  َِعفُد  : » دومرف ییاط  متاح  رـسپ  يّدـع ، هب  ترـضح  نآ   (4)« .تسا کیدزن  تشهب ، مدرم و  ادـخ ، هب  دـنمتواخس ،

لیلد هب  متاح )  ) تردپ زا  ِهِسْفَن ؛ ِءاخَِسل  ُدیِدَّشلا 
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ص 249. صاصتخا ، دیفم ، خیش  ص 10 ؛ ج 103 ، راونالاراحب ، - 1
ص 269. ج 2 ، هباغلادسا ، - 2
ص 344. یلاما ، قودص ، - 3

ص 308. ج 73 ، راونالاراحب ، - 4
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: دیامرف یم  ادخ  ربمایپ  هریس  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع   (1)« .دش فرطرب  عفد و  تخس ، باذع  شندوب ، دنمتواخس 

(2) .دروخب اذغ  دیایب و  دهاوخ ، یم  سک  ره  ات  راذگب  زاب  ار  رد  دومرف : یم  نم  هب  دروخب ، اذغ  تساوخ  یم  ربمایپ  هاگره 

، يدرک فارـسا  دـنیوگب  هک  يدـح  اـت  هدـب  هقدـص  یناوت  یم  اـت  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر 
: دیامرف یم  دنرادن ، تواخس  حور  هک  یناسک  هب  باادخهلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   (3)« .تسین فارسا  نیا  هک  یلاحرد 

(4) .دنادرگ نادب  بیصن  رابجا ، هب  ار  شلام  دنوادخ ، دنک ، غیرد  ناکین  زا  رایتخا  هب  ار  دوخ  لام  هک  ره 

: دیوگ یم  تسا و  هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  هک  دید  ار  يدرم  .دوب  لوغـشم  هبعک  فاوط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يزور 
هب يریقف  تقو  ره  .متـسه  دنمتورث  يدرم  نم  تفگ : وا  تسیچ ؟ تهانگ  دیـسرپ : ترـضح  .زرمایب  ارم  هناخ ، نیا  تمرح  هب  ایادخ !
هب ارم  وش و  رود  نم  زا  : » دومرف وا  هب  ربمایپ  .دروآ  یم  ور  نم  هب  یـشتآ  هلعـش  ایوگ  دهاوخ ، یم  نم  زا  يزیچ  دـیآ و  یم  نم  يوس 
هک ینک  هیرگ  ردق  نآ  يرازگب و  زامن  تعکر  رازه  ود  هبعک ) رانک   ) ماقم نکر و  نیب  وت  رگا  : » دومرف سپـس  .نازوسم » دوخ  شتآ 

اب یلو  ددرگ ، يراج  اهرهن  تیاه ، کشا  زا 
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ص 354. ج 71 ، نامه ، - 1
ص 79. ج 16 ، نامه ، - 2

ص 3. ج 4 ، یفاک ، عورف  - 3
ص 6450. ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 4
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نِم ٌلام  َصَقَن  ام  : » دـیامرف یم  ابیز  ینخـس  ردـهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر   (1)« .دوب یهاوخ  خزود  لها  يریمب ، لخب  تلـصخ 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ   (2)« .دیـسرتن دینک و  اطع  سپ.دشن  مک  نداد  هقدص  تهج  هب  زگره  یلام  چیه  اُوُنبَْجتال ؛ اوُطعأَف َو  ُّطَق  ٍهَقَدَـص 

: دیامرف یم  تسا و  هتسناد  نداد  هقدصرد  ار  نارامیب  ینامرد  ياه  هار  زا  یکی  هلآ  هیلع و 

رب دنک و  یم  يریگولج  اه  يرامیب  راوگان و  ياهدمآ  شیپ  زا  هقدص  اریز  دینک ؛ نامرد  هقدـص  اب  ار  دوخ  نارامیب  دـیهدب و  هقدـص 
(3) .دیازفا یم  امش  تانسح  رمع و 

ُهَتَقَدَص َّنِإَف  ِنِمؤُملا  َّلِظ  الَخام  ٌران  ِهَمایِقلا  ُضْرَأ  : » دیامرف یم  درامش و  یم  تمایق  زور  رد  نمؤم  راس  هیاس  ار  هقدص  تمحر ، ربمایپ 
(4) «. دنکفا یم  هیاس  وا  رب  شا  هقدص  اریز  نمؤم ؛ هیاس  زج  هب  تسا  شتآ  هچراپ ) کی   ) تمایق نیمز  ُهُّلُِظت ؛

؛ َرْجَْألا ُلِطُبت  َهَلیِخَملا  َّنِإَف  ٍهَلیِخَم  ِریَغ  ْنِم  اُوقَّدَصَت  : » تسا هدومرف  نداد  هقدص  هرابرد  رگید  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(5) «. درب یم  نیب  زا  ار  شاداپ  تشاد ، مشچ  اریز  دیهدب ؛ هقدص  عقوت ، نودب  تشاد و  مشچ  یب 

َهَقَدَّصلا َّنِإ  : » تسا هدومرف  هتـسناد و  راگدرورپ  مشخ  ندناشنورف  لماع  ار  نداد  هقدـص  ینابرهم ، تمحر و  لوسر  هکنیا  رخآ  هتکن 
مشخ هقدص  ِّبَّرلا ؛ َبَضَغ  ُئِفُطَتل 
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ص 154. ج 2 ، تاداسلا ، عماج  یقارن ، همالع  - 1
ص 64. ج 13 ، همکحلا ، نازیم  - 2

ص 3038. ج 7 ، نامه ، - 3
ص 3034. نامه ، - 4
ص 3056. نامه ، - 5
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(1) «. دناشن یم  ورف  ار  راگدرورپ 

نخس ماجرف 

نخس ماجرف 

ندناسر يرای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  هژیو  هب  ناربمایپ  تثعب  یلـصا  فده  میبای  یمرد  تشذگ ، هچنآ  زا 
ناسنا يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یماقم  یهلا و  برق  هب  ندیسر  ناسنا ، تداعس  .تسا  شنیرفآ  فده  هب  یبای  تسد  يارب  رشب  هب 

ورگ رد  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تداعـس  .دـیآ  یمن  تسد  هب  وا  یگدـنب  هار  رد  يراـیتخا  شـالت  اـب  زج  نیا  تسا و  هدومرف  ردـقم 
يویند لایما  هب  یبای  تسد  ناشمغ ، ّمه و  مامت  تسایند و  نیمه  يا  هدع  فده  .دـنا  هتـسد  ود  مدرم  .تسا  ناربمایپ  ياه  ییامنهار 

زا ییوگ  وت  هک  دـنوش  یم  لفاغ  نانچ  دنـشیدنا و  یمن  نآ  ياروام  هب  رگید  دـنوش ، اـیند  ياـه  تمعن  هتفیرف  اـه  ناـسنا  رگا  .تسا 
اَم َو  : » تسین شیب  يا ، هدنبیرف  يالاک  زج  ایند  یناگدنز  هک  تسا  یلاحرد  نیا  .دنا  هدـنامزاب  دوخ  یلـصا  فادـها  لیـصا و  قیاقح 

(20: دیدح «. ) ِروُرُْغلا ُعاتَم  ّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا 

ْمُهُّبَر ْمُهاقَس  : » دنیز یم  یهلا  فطل  لامک  رد  دنراد و  رادیب  یترطف  رگید ، هتسد 

86  : ص

ص 3034. نامه ، - 1
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(37 رون : «. ) ِهّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبال  ٌهَراِجت َو  ْمِهیْهُلت  ال  : » هک دنتسه  یناسک  یعقاو و  نانمؤم  نانیا  ( 21 ناسنا : «. ) اًروُهَط ًابارَش 

، دوش ییادخ  دهاوخ  یم  یتقو  ناسنا  تسا  یهیدـب  .دـشاب  هتـشاد  هجیتن  ناشترخآ  يارب  هک  تسا  نانچنآ  دـنرب ، یم  مه  یتذـل  رگا 
َیلِإ َرَْـصبَأ  ْنَم  : » هک دـنک  فوطعم  ایند  هب  ار  شهجوت  مامت  دـیابن  هکلب  دـشوپب ، مشچ  ایند  ياه  تذـلهمه  زا  هک  تسین  اـنعم  نیدـب 

زا ینعی  دشاب ؛ هتشاد  يرازبا  هاگن  ایند  هب  دیاب  یمدآ  .دوش  یم  روک  دنک ، زکرمتم  ایند  هب  ار  اهرظن  همه  رگا  نوچ   (1) ؛» ُْهتَمْعَأ اْینُّدلا 
ادخ یگدنب  .دراذگ  یگدنب  كاخ  رب  رـس  وا  تمظع  لباقم  رد  هاگ  نآ  .دنیبب  ار  شا  هدـننیرفآ  ياه  ییابیز  زین  دریگب و  تربع  ایند 

هک تسا  يا  هوسا  امـش  يارب  ربمایپ  قح ، ترـضح  هدومرف  هب  نوچ  دزومایب ؛ تبترم  یمتخ  ترـضح  تاقولخم  هلـسلسرس  زا  دیاب  ار 
(21 بازحا : «. ) اًریثَک َهّللا  َرَکَذ  َرِخْآلا َو  َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل   » رگا دینک  يوریپ  وا  زا  دیاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناک  ْدََـقلَو  : » دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يوریپ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
رایـسب ایند  اریز  تسا ؛ یفاک  امـش  يارب  لوسر  ترـضح  ندوب  وگلا   (2)« .اِهْبیَع اْینُّدـلا َو  ِّمَذ  یَلَع  ََکل  ٌلِیلَد  ِهَوْسُْألا َو  ِیف  َکـَل  َناـک 

يزیچ اُهفارْطَأ ؛» ُْهنَع  ْتَِضُبق  ْذِإ   » .تسا دایز  ردـقچ  شیاه  يدـیلپ  اه و  یتشز  اهیواسَم ؛» اهیزاخَم َو  ِهَْرثَک  َو   » .تسا بویعم  اـسران و 
و اُهفانْکَأ ؛» ِهِْریَِغل  ْتَئِّطُو  َو   » هداد رارق  وا  رایتخا  رد  ایند  زا 

87  : ص

ص 106. هبطخ 82 ، هغالبلا ، جهن  - 1
ص 226. هبطخ 160 ، نامه ، - 2

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یقالخا  ياهدومنهر  تبحم : نوناک 
هداوناخ

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 114ناهفصا   هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13640/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13640/AKS BARNAMEH/#content_note_87_2
http://www.ghaemiyeh.com


َيِوُز َو   » .دش هتفرگ  ایند  زا  دوش ، یم  هتفرگ  ریش  زا  هک  يا  هچب  لثم  اهِعاضَر ؛» ْنَع  َمُِطفَو   » .تشاد رارق  وا  ریغ  رایتخا  رد  ایند  فانکا 
یم رگا  يّزَعَت ؛» ْنَِمل  ًءاَزَع  یَّسََأت  ْنَِمل  ًهَوْسُأ  ِهِیف  َّنِإَف  ِرَهْطَْألا  ِبَیْطَْألا  َکِِّیبَِنب  َّسَأَـتَف   » سپ .دـش  رود  اـیند  ياـهرویز  زا  اـِهفِراخَز ؛» ْنَع 

ربمایپ هب  هک  تسا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  یـسک  ِهِّیبَِنب ؛» یِّسَأَتُْملا  ِهّللا  َیلِإ  ِدابِْعلا  ُّبَحَأ  َو   » اریز نک ؛ ادتقا  ربمایپ  هب  يریگب ، وگلا  یهاوخ 
.دنک لابند  ار  وا  راثآ  هک  یسک  و  ِهَِرثَِأل ؛» ُّصَتْقُْملاَو   » .دنک ادتقا 

.درکن ایند  هب  مه  یمشچ  هشوگ  یتح  افْرَط ؛» اهْرُِعی  َْمل  َو   » .درک هدافتسا  ایند  زا  ترورض  هزادنا  هب  امْـضَق ؛» اْینُّدلا  َمَضَق   » ربمایپ يراب ،
تـسود نم  دومرف : .تسا  امـش  رایتخا  رد  نیمز  ياه  جنگ  دیلک  هک  درک  ضرع  وا  هب  لیئربج  اهَلَبْقَی ؛» ْنَأ  یبَأَف  اْینُّدـلا  ِْهیَلَع  ْتَضِرُع  »

.مهاوخب ادخ  زا  ار  مدوخ  جایتحا  زاب  مشاب و  هنسرگ  رگید  زور  .منک  ادخ  رکش  موش و  دنم  هرهب  ادخ  تمعن  زا  زور  کی  مراد 

هک یهار  نامه  ندومیپ  .تسین  رّسیم  تماما  توبن و  زا  يوریپ  اب  زج  ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ندیسر  هار  کش ، یب  فصو ، نیا  اب 
رد دور  یم  دیما  .ندومیپ  نیا  زا  میریزگان  ام  ادخ و  یگدنب  هار  دنتفر ؛ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

ياه هزومآ  ربارب  ار  رـشب  تیاده  میـشاب و  دهاش  ار  راذـگریثأت  یجوم  رگنـشور و  ینایرج  هبناج ، همه  یتکرح  یکرابم ، لاس  نینچ 
.مینیشنب راظتنا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ینامسآ 

88  : ص
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نانخس  زا  ینیچلگ 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  نانخس  زا  ینیچلگ 

اه لصف  ریز 

رهوش نز و  لباقتم  فیاظو  . 1

نادنزرف تیبرت  . 2

رهوش نز و  لباقتم  فیاظو  . 1

هراشا

رهوش نز و  لباقتم  فیاظو  . 1

اه لصف  ریز 

رهوش فیاظو  فلا )

نز فیاظو  ب )

رهوش فیاظو  فلا )

رهوش فیاظو  فلا )

یهلا ماکحا  شزومآ  . 1

یف ُهَِفلاُختال  َو  ٌّقَح ، اـِهلام  ِیف  َناـک  ْنِإ  َهاـکَّزلا  َمْوَّصلا َو  َهـالَّصلا َو  اَـهَمِّلَُعیَو  اـهَرْهَظ ، َوُسْکَی  َو  اـهَنَْطب ، َعَبْـشَی  ْنَأ  اـهِجْوَز  یلَع  ِهَأْرَْمِلل 
(1) .َِکلذ

 _ تسا یتاکز  قح  نز  لام  رد  رگا  ار _  تاکز  هزور و  زامن و  دـناشوپب ، ساـبل  دـهدب ، ار  وا  یجرخ  هک  تسا  نیا  درم  رب  نز  قح 
.دزرون تفلاخم  وا  اب  اهراک  نیا  رد  زین  نز  دهد و  دای  وا  هب 

یقالخا شوخ  . 2

(2) .یلْهَِأب ْمُکُفَْطلَأ  اَنَأ  ِِهلْهَِأب َو  ْمُهُفَطلَأ  اْقلُخ َو  ْمُُهنَسْحَأ  انامِیا  ِساّنلا  ُنَسْحَأ 
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اب امـش  نیرت  نابرهم  نم  تسا و  شا  هداوناخ  اب  اهنآ  نیرت  نابرهم  ناـنآ و  نیرت  قـالخا  شوخ  یناـمیا ، رظن  زا  مدرم  نیرت  هتـسیاش 
.متسه ما  هداوناخ 

ینابرهم . 3

َءاسِّنلا َو اوُهِرُْکتال  َو  ْمُکَعَم ، َنْفِقَی  یّتَح  َّنَُهبُوُلق ، اُوبِّیَط  َّنِْهیَلَع َو  اوُقِفْشَأَف  ... 

89  : ص

ح 2. ص 238 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ح 25. ص 507 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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(1) .َّنِِهب اوادخْسَتال 

.دینکن نیگمشخ  روبجم و  ار  نانآ  دننک و  یهارمه  امش  اب  ات  دیروآ  تسد  هب  ار  ناشیاه  لد  دینک و  ینابرهم  نانز  اب 

شزاون محرت و  . 4

(2) .ْمُهَنوُِملْظَیال ْمِْهیَلَع َو  َنوُّنِحَی  ْمِهیلْهأ َو  یلَع  َنُولواطَتَیال  نیذَّلا  ِیتَُّما  ْنِم  ِلاجِّرلا  ُْریَخ 

دنراد و اور  شزاون  مّحرت و  نانآ  رب  دنشابن و  ربکتم  نشخ و  دوخ  هداوناخ  هب  تبسن  هک  دنتـسه  یناسک  نآ  نم  تما  نادرم  نیرتهب 
.دنناسرن رازآ  نانآ  هب 

نیهوت زا  زیهرپ  . 5

(3) .ٍّفُأ اَهل : َلوُقَی  ْنأ  اهجوَِزل  َّلِحَیال  ْنَأ  ُْتنَنَظ  یّتَح  ِءاسِّنلِاب  ینیصُوی  ْلَزَی  َْمل  َو  ُلیئَْربَج ، یخَأ  ینَرَبْخَأ 

شنز هب  تسین  زیاج  رهوش  يارب  مدرک  نامگ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  ار  ناـنز  شرافـس  هراومه  داد و  یم  ربخ  نم  هب  لـیئربج  مردارب ،
.دیوگب مه  ُّفا »  » یتح

تبحم . 6

(4) .ِءاسِّنِلل ابُح  َدادِْزا  انامیا  ُْدبَْعلا  دادِْزا  امَّلُک 

هقالع و راهظا  رتشیب  شرسمه  هب  دشاب ، رتشیب  ادخ  هب  شنامیا  هک  يا  هدنب  ره 

90  : ص

ح 2. ص 252 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
ص 216. لصف 5 ، باب 8 ،  قالخالا ، مراکم  - 2

ح 2. ص 252 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
ح 28. ص 228 ، ج 103 ، راونالاراحب ، - 4
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.دنک یم  تبحم 

تبحم راهظا  . 7

(1) .اَدبَأ اِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَیال  ِکُّبُِحا  ّینِإ  ِهَأْرَْمِلل  ِلُجَّرلا  ُلْوَق 

.تسین ینتفر  نوریب  نز  بلق  زا  زگره  مراد ،» تسود  ار  وت  نم   » هک شرسمه  هب  رهوش  راتفگ  نیا 

دنسپان قالخا  لمحت  . 8

الب رب  شربص  يارب  دوواد  ترـضح  هب  هک  دهد  یم  ار  یـشاداپ  نامه  وا  هب  دنوادخ  دـنک ، لمحت  ار  شنز  یقالخادـب  هک  يدرم  ره 
یم اطع  ار  نوعرف ) رـسمه  محازم و  رتخد   ) هیـسآ باوث  وا  هب  دنوادخ  دـنک ، لمحت  ار  شدرم  یقالخادـب  هک  ینز  ره  .دومرف و  اطع 

(2) .دیامرف

هداوناخ هب  تمدخ  . 9

(3) .ِتاجَرَّدلا ِتانَسَْحلا َو  ِیف  ُدیَزت  ِْنیَْعلا َو  ِروُْحلا  ُروُهُم  ِّبَّرلا َو  َبَضَغ  یفُْطی  ِِرئابَْکِلل َو  ٌهَراّفَک  َوُهَف  ِلایَْعلا  ِهَمْدِخ  ْنِم  ِْفنْأَی  َْمل  ْنَم 

یهلا و مشخ  هدننک  شوماخ  گرزب و  ناهانگ  هرافک  راک  نیا  دنکن ، تیاکـش  دـباتنرب و  يور  شا  هداوناخ  هب  تمدـخ  زا  سک  ره 
.تسوا تاجرد  تانسح و  هدننکدایز  نیعلاروح و  هیرهم 

هداوناخ يارب  هیده  ندیرخ  . 10

شاداپ دنک ، يرادیرخ  شا  هداوناخ  يارب  يا  هیده  دور و  رازاب  هب  سک  ره 

91  : ص

ح 9. ص 10 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 30. ص 247 ، ج 103 ، راونالاراحب ، - 2

ح 1. ص 132 ، ج 104 ، راونالاراحب ، - 3
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هک یـسک  اریز  دـهدب ؛ نارتخد  هب  لوا  درب ، هناـخ  هب  ار  هیدـه  هک  یتـقو  .درب  یم  هقدـص  نادـنمزاین  يارب  هک  تسا  یـسک  دـننام  وا 
مشچ هیده ، نداد  اب  سک  ره  .تسا  هدرک  دازآ  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  هدنب  کی  هک  تسا  یسک  دننام  ، دنک لاحـشوخ  ار  شرتخد 

شتمعنرپ تشهب  هب  ار  وا  دـنوادخ ، دـیرگب ، ادـخ  سرت  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  هیرگ  ادـخ  سرت  زا  ایوگ  دـنک ، نشور  ار  يرـسپ 
(1) .دنک یم  دراو 

تفع . 11

(2) .ْمُکُءاِسن ُّفَُعت  ْمُکِْریَغ  ِءاِسن  ْنَع  اوُّفِع 

.دنشاب هتشاد  تفع  امش  نانز  هب  تبسن  زین  نارگید  ات  دیشاب ، هتشاد  تفع  نارگید  نانز  هب  تبسن 

نز فیاظو  ب )

نز فیاظو  ب )

رهوش اب  یگنهامه  . 1

(3) .ُهُِفلاُختال ِفالِْخلِاب َو  ُُهبِواُجتال  ِهیصْعَتال َو  اهَرَمَأ  اذِإ  َو  ِهیضَْرت ، اهاعَد  اذإ  ِِهتَأَْرما  یلَع  اّقَح  ِلُجَّرِلل  َّنِإ  کی _ 

، دـهدب يروتـسد  وا  هب  هک  یماگنه  دـهد و  خـساپ  دـنزب ، ادـص  ار  وا  هچناـنچ  هک  تسا  نیا  قح  نآ  دراد و  شرـسمه  رب  یقح  درم 
.دزرون تفلاخم  وا  اب  دهدن و  فلاخم  باوج  دنکن و  یچیپرس 

ْتَلَعَف ْنِإَف  ِِهنْذِِأب ، ِّالا  اهِجْوَز  ِْتَیب  ْنِم  یَِشب ٍء  َقَّدَصَتَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  یِغَْبنَیال  ود _ 

92  : ص

ح 1. ص 227 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 5. ص 174 ، ج 15 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ح 2. ص 238 ، ج 14 ، نامه ، - 3
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(1) .ُرْزِْولا اَْهیَلَع  ُرْجَألا َو  َُهل  َناک  َِکلذ 

هقدص شاداپ  درک ، يراک  نینچ  نز  رگا  سپ  .وا  هزاجا  اب  رگم  دهدب  هقدص  ار  يزیچ  شرهوش  هناخ  زا  هک  تسین  راوازـس  نز  يارب 
.تسا نز  يارب  هانگ  درم و  يارب 

ِّالا ْمُکَتوـُُیب  ُهَنوُـهِرُْکت  ادَـحَا  َّنَلِخْدـُیال  ْنَأ ]  ] ...َّنِْـهیَلَع َو ْمُـکُّقَح  اّـقَح  َّنِْـهیَلَع  ْمَُـکل  اّـقَح َو  ْمُْـکیَلَع  ْمُکِءاـسِنل  َّنإ  ُساـّنلا  اَـهُّیَا  هـس _ 
(2) .ْمُِکنْذِِإب

تیاضر امـش  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  ناـتنانز  رب  امـش  قح  .دـیراد  یقح  اـهنآ  رب  مه  امـش  دـنراد و  یقح  امـش  رب  اـه  نز  مدرم !
.دنرواین نات  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دیرادن ،

تبحم رهم و  . 2

(3) .ِهِدْعَو ِهِدْهَِعب َو  َیِّفَُوت  ِِهتاضْرَم َو  َعَّبَتَت  ُهادخَس َو  َِبنَتَْجت  ُهَقِفُْشت َو  ُهَّبُِحت َو  ُهَدِّدَُوت َو  ُهَْتَیب َو  َمَْزَلت  ْنَأ  ِهَأْرَْملا  یَلَع  ِلُجَّرِلل 

دـنک و يرود  وا  مشخ  زا  دزرو و  یناـبرهم  تبحم و  یتـسود و  شرهوش  هب  دـشاب و  هناـخ  مزـالم  نز  هک  تسا  نیا  نز  رب  درم  قح 
.دشاب رادافو  يو  ياه  هدعو  اه و  نامیپ  هب  دهد و  ماجنا  تسوا ، تیاضر  دروم  ار  هچنآ 

رسمه رازآ  زا  يراددوخ  . 3

.اهُجْوَز اْهنَع  َیِضَر  ٍهَأَْرمِال  یبوُط  اهَجْوَز َو  ْتَبَضْغَأ  ٍهَأَْرمِال  ٌْلیَو  کی _ 

هک ینز  لاح  هب  اشوخ  دروآ و  مشخ  هب  ار  شرهوش  هک  ینز  رب  ياو 

93  : ص

ح 2. ص 238 ، ج 14 ، نامه ، - 1
ح 13. ص 348 ، ج 76 ، راونالاراحب ، - 2

ح 2. ص 238 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 3
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.دشاب یضار  وا  زا  شرهوش 

یـضار ار  وا  کمک و  درم ، هب  هکنیا  ات  دـنک  یمن  لوبق  ار  نز  کـین  راـک  زاـمن و  دـنوادخ ، دـهد ، رازآ  ار  شرهوش  هک  ینز  ود _ 
نیتسخن ینز  نینچ  .دنک  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شلاوما  دازآ و  ار  ناگدـنب  دـناوخب و  زامن  دریگب و  هزور  ار  رمع  مامت  هچرگا  دـنک ،

(1) .دنک متس  وا  هب  دهد و  رازآ  ار  شنز  رگا  دراد  یباذع  نینچمه  درم  .دوش  یم  خزود  دراو  هک  تسا  یسک 

اهَراهَن َو ْتَماص  ْنِا  ُهَیِـضُْرت َو  یّتَح  اِهلَمَع  ْنِم  ًهَنَـسَحال  ًالْدَـعال َو  افْرَـص َو  اْهنِم  ُهّللا  ِلَبْقَی  َْمل  اـِهناِسِلب  اـهَجْوَز  ْتَذآ  ٍهأَْرما  اَـمُّیَأ  هس _ 
(2) .اهَْلَیل ْتَماق 

یمن لوبق  ار  شکین  راک  چیه  دریذپ و  یمن  وا  زا  ار  یبحتسم  بجاو و  راک  چیه  دنوادخ  درازایب ، شنابز  اب  ار  شرهوش  هک  ینز  ره 
.دنک تدابع  اه  بش  دریگب و  هزور  ار  اهزور  هچرگا  دنک ، یضار  ار  شرهوش  هک  یتقو  ات  دنک 

نداهن تنم  زا  زیهرپ  . 4

ّالإ اْهنِم  ُهّللا  ُلَبْقَیال  ِهّللا  ِلیبَس  ِیف  ِلاْملا  َِکلِذب  ْتَقَّدَصَت  اهَّنَأ  َْول  ِیلام ، ْنِم  َْتنَأ  ُلُکَْأت  امَّنِإ  ُلوُقَتَف : اِهلاِمب  اهِجْوَز  یلَع  ْتَّنَم  ٍهَأَْرما  اَمُّیَأ 
(3) .اهُجْوَز اْهنَع  یضْرَی  ْنَأ 

هقدص ادخ  هار  رد  ار  تورث  نیا  رگا  يروخ ،» یم  نم  تورث  زا  وت  : » دیوگب وا  هب  دراذـگ و  تنم  شرهوش  رب  شتورث  اب  هک  ینز  ره 
.دوش یضار  وا  زا  شرهوش  هکنآ  ات  دریذپ  یمن  وا  زا  ادخ  دهدب ،

94  : ص

ح 1. ص 116 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
ح 15. ص 244 ، ج 103 ، راونالاراحب ، - 2

ص 202. لصف 2 ، باب 8 ،  قالخالا ، مراکم  - 3
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رسمه هب  کمک  . 5

(1) .ُمالَّسلا ِْهیَلَع  َبوُّیَأ  َهَأَْرِما  ِیطُْعی  ام  ِباوَّثلا  َنِم  ُهّللا  اهاطْعَأ  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ْوَأ  ِداهِْجلا  ِّجَْحلا َو  یلع  اهَجْوَز  َْتناعَأ  ٍهَأَْرما  اَمُّیَأ 

هیلع بویا  ترـضح  نز  هب  هک  ار  یـشاداپ  نآ  دـنوادخ  دـنک ، کـمک  شرهوش  هب  يزودـنا  شناد  داـهج و  جـح و  رد  هک  ینز  ره 
.دهد یم  وا  هب  تسا ، هداد  مالسلا 

رسمه یناور  تینما  نیمأت  . 6

شرهوش زاوشیپ  هب  هناخ  رد  ات  دزپب و  وکین  عوبطم و  ياذـغ  .دـنک  نشور  ار  هناخ  غارچ  هک  تسا  نیا  شرهوش  هب  تبـسن  نز  هفیظو 
(2)  . ...و دیوشب  ار  وا  ياه  تسد  دنک و  مهارف  تشت  هلوح و  بآ و  سپس  .دیوگب  دمآ  شوخ  وا  هب  دورب و 

هناخ زا  نوریب  رد  بسانمان  رویز  سابل و  زا  زیهرپ  . 7

(3) .ُعَمُْسی ٌتْوَص  َُهلاِمب  یّلحَتَت  ْوَأ  اروُهْشَم  ابَْوث  ْتَجَرَخ  اذِإ  ُهَأْرَْملا  َسَْبَلت  ْنَأ  َیُِهن 

.دنشاب هتشاد  رادادص  تنیز  ای  دنشوپب  امن  تشگنا  ترهش و  سابل  دنور ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  نانز  هک  تسا  هدش  یهن 

مرحمان هب  هاگن  زا  زیهرپ  . 8

يِذ َْریَغ  ْوَأ  اهِجْوَز  ِْریَغ  ْنِم  اهَْنیَع  ْتَألَم  ٍلَْعب  ِتاذ  ٍهَأَْرما  یَلَع  ِهّللا  ُبَضَغ  َّدَتِْشا 

95  : ص

ص 201. نامه ، - 1
ح 2. ص 254 ، ج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  - 2

ح 5. ص 280 ، نامه ، - 3
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(1) .ُْهتَلِمَع ٍلَمَع  َّلُک  َّلَجَوَّزَع  ُهّللا  َطَبْحَأ  َِکلذ  ْتَلَعَف  ْنإ  اهَّنِإَف  اْهنِم  ٍمَرْحَم 

یم رارق  راگدرورپ  دـیدش  بضغ  دروم  دـنک ، رپ  شمراحمریغ  شرهوشریغ و  هب  ندرک  هاگن  زا  ار  شمـشچ  هک  يرادرهوش  نز  ره 
.دنک یم  وحم  درب و  یم  نیب  زا  تسا ، هداد  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  شاداپ  دنوادخ ، دنک ، نینچ  نز  نیا  رگا  سپ  .دریگ 

رسمه يارب  دوخ  نتسارآ  . 9

.ِهِْریَغ ْنَع  َناصِْحلا  اهِجْوَز  ْنِم  َهَجِّرَبَتُْملَا  ...ْمُِکئاِسن  ِْریَخ  ْنِم  َّنِإ 

.دناشوپ یم  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  یلو  دنک ، یم  تنیز  شیارآ و  شرهوش  يارب  هک  تسا  ینز  نآ  امش  نانز  نیرتهب 

نادنزرف تیبرت  . 2

نادنزرف تیبرت  . 2

(2) .َغََلب اذإ  ُهَجِّوَُزی  َهباتِْکلا َو  ُهَمِّلَُعی  ُهَمْسإ َو  َنِّسَُحی  ْنَأ  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  . 1

نتـشون ندناوخ و  وا  هب  دنک و  مادقا  وا  جاودزا  يارب  ندش  غلاب  ماگنه  دراذگب و  وا  رب  وکین  مسا  هک  تسا  نیا  شردپ  رب  دنزرف  قح 
.دزومایب

«. دنادرگ وکین  ار  وا  بدا  ینعی  ؛(3)  َُهبَدَأ َنِّسَُحم  َو  : » تسا هدوزفا  رگید  یتیاور  رد 

(4) .ِنمْحَّرلاُْدبَع ِهّللاُْدبَع َو  ِهّللا  َیِلا  ِءامْسَألا  ُّبَحَا  . 2

.تسا نامحرلادبع  هللادبع و  دنوادخ ، يارب  اه  مان  نیرت  ینتشاد  تسود 

96  : ص

ح 2. ص 171 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
 . ص 80 ج 71 ، راونالاراحب ، - 2
ص 418. ج 16 ، لامعلازنک ، - 3

.نامه - 4
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  . 3

(1) .اهْجَو َُهل  اوُحِّبَُقتال  ِسِلْجَْملا َو  یف  َُهل  اوُعِسْوَا  ُهُومِرْکَأَف َو  ادَّمَُحم  ََدلَْولا  ُْمْتیَّمَس  اِذا 

شرت ور  وا  يارب  دینک و  مهارف  عیـسو  ياج  یـسلجم ، رد  وا  يارب  دیراذگب و  مارتحا  وا  هب  دیتشاذگ ، دمحم  ار  ناتدـنزرف  مسا  یتقو 
.دینکن

.دیراذگن مورحم  دراد ) زاین  هک  يزیچ  زا   ) دینزن و ار  وا  ؛(2)  هومرحتال هوبرضتالف و  : » تسا هدوزفا  يرگید  ثیدح  رد 

.یّمَُسی ُهُسْأَر َو  ُقَلُْحی  ِهَِعباّسلا َو  َمْوَی  ُْهنَع  َحبُْذت  هَقیقَع ، ٌهَنیهَر  ٍمالُغ  ُّلُک  . 4

وا رب  دوش و  هدیـشارت  وا  رـس  دوش و  حبذ  یناویح )  ) دیاب تدالو  متفه  زور  رد  وا  يارب  تسا و  هقیقع  ورگ  رد  يرـسپ )  ) يدنزرف ره 
.دوش هداهن  مسا 

(3) .ُنیِطایَّشلا اهِیف  ُرِشَْتنَت  ٌهَعاس  اهَّنإَف  ْمُکَناْیبِص ، اوُّفُکَف  ُسْمَّشلا  َْتبُرَغ  اِذا  . 5

.دنوش یم  شخپ  اه  ناطیش  هک  تسا  يا  هظحل  هظحل ، نآ  نوچ  دینک ؛ ظفح  ار  ناتیاه  هچب  ولج  درک ، بورغ  دیشروخ  یتقو 

ار اهنآ  دندناوخن ، زامن  رگا  دندیسر ، یگلاس  هد  هب  هک  هاگ  نآ  و  دیراداو ، زامن  هب  دندیسر ، یگلاس  تفه  هب  یتقو  ار  ناتنادنزرف  . 6
(4) .دیزادنا هلصاف  ناتنادنزرف  باوخ  تخر  نایم  دینک و  هیبنت 
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(1) .َِنینِس َْعبَس  ٌریزَو  َو  َنینِس ، َْعبَس  ٌمِداخ  َو  َنینِس ، َْعبَس  ٌدِّیَس  َُدلَْولَا  . 7

وا هب  دیشکب و  تمدخ  وا  زا   ) تسا مداخ  یگلاس ) ات 14   ) دعب لاس  تفه  ات  و  دیهدن ) روتـسد  وا  هب   ) تساقآ یگلاس  تفه  ات  دنزرف 
(. دینک تروشم  وا  اب   ) تسا ریزو  یگلاس ) ات 21   ) دعب لاس  تفه  رد  و  دینک ) یهن  رما و 

(2) .ِهَمایِْقلا َمْوَی  َِرثْوَْکلا  ِءام  ْنِم  ًَهبْرَش  َنیْعبَس  ُهّللا  ُهاقَس  ِهِرَغِص  یف  ٍءام  ََهبْرَش  ُهََدلَو  یقَس  ْنَم   . 8

.دیناشون دهاوخ  رثوک  بآ  زا  هعرج  داتفه  وا  هب  تمایق  رد  دنوادخ  دناشونب ، بآ  هعرج  کی  یکچوک  رد  شدنزرف  هب  هکنآ 

(3) .ابیِط ّالِإ  ُهَقُزْرَیال  ْنَأ  َهَیامِّرلا َو  َهَحاَبَّسلا َو  ََهباتِْکلا َو  ُهَمِّلَُعی  ْنَأ  ِهِِدلاَو  یَلَع  َِدلَْولا  ُّقَح  . 9

.دهدن وا  هب  لالح  هزیکاپ و  لام  زج  دزومایب و  يزادناریت  يرگانش و  نتشون و  ندناوخ و  وا  هب  هک  تسا  نآ  ردپ  رب  دنزرف  قح 
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همان باتک 

همان باتک 

میرک نآرق  * 

هغالبلا جهن  * 

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  نیدلازع ، يرزج ، ریثا  نبا  . 1

پاچ نیسردملا ، هعامج  تاروشنم  هیقفلا ، هرـضحیال  نم  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  قودص ،) خیـش   ) یمق هیوباب  نبا  . 2
.ات یب  مود ،

.ق 1389 ه .  قودصلا ، هبتکم  نارهت ، لاصخ ، قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نبا  . 3

پاچ تاعوبطملل ، یملعالا  هسـسؤم  توریب ، یملعا ، نیـسح  خیـش  قیقحت : اضرلا ، رابخا  نویع  قودـص ،) خیـش   ) یمق هیوباب  نبا  . 4
.ات یب  لوا ،

.1382 هواس ، نارهت ، عیارشلا ، للع  یلع ، نب  دمحم  یمق ، هیوباب  نبا  . 5

.ق 1394 ه .  یتریصب ، هبتکم  مق ، لوقعلا ، فحت  نیسحلا ، نب  یلع  نب  نسحلا  دمحموبا  ینارح ، هبعش  نبا  . 6

.ق 1414 ه .  رکفلاراد ، توریب ، دوواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، دوواد  یبا  . 7

.ق 1407 ه .  یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، ملسم ، حیحص  جاجحلا ، نب  ملسم  نیسحلاوبا  يروباشینلا ، يریشقلا  . 8

.ق 1313ه .  ثارتلا ، ءایحا  راد  توریب ، يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 9

.1371 نادیواج ، تاراشتنا  نارهت ، هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، . 10

.1366 هیمالسالا ، بتکملاراد  نارهت ، هعیشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  . 11

.1376 شناد ، مق ، فیراعم ، فراعم و  یفطصم ، یتشد ، ینیسح  . 12

.1373 نایلیعامسا ، تاراشتنا  مق ، نیلقثلارون ، هعمج ، نب  یلعدبع  يزیوح ، . 13

.1372 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  نارهت ، يوبن ، هریس  یفطصم ، ینارهت ، داشلد  . 14

.1374 تلادع ، مایپ  نارهت ، اهدنپ ، اه و  ناتساد  هدنروآدرگ ،)  ) یفطصم ینادجو ، ینامز  . 15
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.1369 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ام ، ربمغیپ  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد  اضر ، مالغ  يدیعس ، . 16
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.1383 هشیدنا ، میسن  مق ، يراهب ، ياه  لگ  مان  مه  نیسح ، يدیس ، . 17

.ق 1410 ه .  مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریذنلا ، ریشبلا  ثیداحالا  یف  ریغصلا  عماجلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 18

.ق 1404 ه .  یفجنلا ، یشعرملا  هبتکم  مق ، روثأملاب ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ، لالج  یطویس ، . 19

.ق 1393 ه .  یمالسالا ، باتکلاراد  مق ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، . 20

.ق 1422 ه .  مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یبنلا ، ننس  نیسحدمحمدیس ، ییابطابط ، . 21

پاچ تاعوبطملل ، رونلا  هسسؤم  توریب ، رابخالا ، ررغ  یف  راونالا  هاکـشم  نیدلا ، یـضر  رـصن  یبا  نب  یلع  لضفلاوبا  یـسربط ، . 22
.ات یب  مود ،

.1382 یملعا ، يارسباتک  نارهت ، قالخالا ، مراکم  نسح ، نب  لضف  یسربط ، . 23

.ق 1414 ه .  لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، یلامالا ، نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، . 24

.ات یب  مود ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ءاضیبلا ، هجحم  نسحمالم ، یناشاک ، ضیف  . 25

.ضایع نب  یسوم  نب  ضایع  لضفلاوبا  یفطصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  ضایع ، یضاق ، . 26

.1362 ناریما ، نارهت ، نآرقلا ، لالظ  یف  ریسفت  دیس ، بطق ، . 27

.1373 یناهارف ، تاراشتنا  هسسؤم  مق ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، . 28

.ق 1423ه .  يدهلا ، راونا  مق ، یهتنملا ، همتت  سابع ، یمق ، . 29

.ق 1388 ه .  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  رفعجوبا  ینیلک ، . 30

.ق 1403 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، راهطالا ، همئالا  مولعل  هعماجلا  راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 31

.یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  یبوط ، هلجم  . 32

.ق 1362 ه .  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  . 33

.ق 1386 ه .  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هغالبلا ، جهن  كردتسم  یف  هداعسلا  جهن  رقابدمحم ، يدومحم ، . 34

.1368 فراعتلاراد ، توریب ، مارو ،) هعومجم   ) رظاونلا ههزن  رطاوخلا و  هیبنت  یسیع ، نب  دوعسم  . 35
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.ق 1416 ه .  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  تاراشتنا  مق ، صاصتخالا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، . 36
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.ق 1415 ه .  لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ریدقلا ، ضیف  فوئرلا ، نب  دمحم  يوانم ، . 37

.ات یب  ابع ، لآ  مق ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قالخا  زا  يا  هشوگ  لضفلاوبا ، یناجنز ، يوسوم  . 38

.1373 قفش ، مق ، یعامتجا ، ياهدروخرب  رد  یمالسا  قالخا  نیدلا ، سمش  يدهم ، . 39

.ق 1383 ه .  مود ، پاچ  هینیدلا ، فجنلا  هیعماج  تاروشنم  فجن ، تاداعسلا ، عماج  يدهم ، دمحم  یقارن ، . 40

.ق 1408ه .  مود ، پاچ  توریب ، ثارتلا ، ءایحال  (ع ) تیبلا لآ  هسسؤم  لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، یسربط ، يرون  . 41

.ق 1409 ه .  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ثیداحا  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یقتم  نیدلاءالع  يدنه ، . 42
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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
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.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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