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 ! دینکن باتفآ  رب  15مالس 

 ! تسین ینامرد  ار  قشع  34درد 

دوجو کلم  هکلم  يوجتسج  54رد 

 ! مبوبحم زا  یناشن  راظتنا  58رد 

نم بلق  يارب  ینامسآ  64تراشب 

 ! ینک یم  اعد  راطفا  هرفس  69رس 

دیفس نارتوبک  لاب  89يادص 

 ! نآرق مهف  يوس  هب  97شیپ 

باتفآ ياه  مدق  رب  101هسوب 

 ! دینیبب ارم  يابیز  122يولبات 

نامسآ دنزرف  نیرخآ  144ِرادید 

متسه ییادخ  هریخذ  150نم 

169عبانم

زکرم 194هرابرد 
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ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  نیرخآ 

باتک تاصخشم 

 - 1353 يدهم ، ینارآ ، نایمادخ  : هسانشرس

نایمادـخ يدـهم  مالـسلا /) هیلع  نامز  ماما  ردام   ) مالـسلاامهیلع سجرن  یگدـنز  باـتک : ]  ] سورع نیرخآ  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
.ینارآ

.1392 قوثو ، مق : : رشن تاصخشم 

 . :144ص يرهاظ تاصخشم 

 . 29 زبس ؛  هشیدنا  : تسورف

6-039-107-600-978 لایر :  38000: کباش

.مراهچ پاچ  : تشاددای

.ارماس ات  مور  زا  نامز  ماما  ردام  سجرن ، سورع  نیرخآ  دلج :  يور  ناونع  : تشاددای

یمومع ياه  هناخباتک  رد  هدافتـسا  يارب  عبانم  لک  هرادا  روشک ،  یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  تیاـمح  اـب  رـضاح  باـتک  : تشادداـی
 . تسا هدش  رشتنم 

 . 138 [ - 130  ] .ص همانباتک :  : تشاددای

.ارماس ات  مور  زا  نامز  ماما  ردام  سجرن ، سورع  نیرخآ  : دلج يور  ناونع 

همانتشذگرس (س -- ) نوتاخ سجرن  : عوضوم

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

عبانم لک  هرادا  .روشک  یمومع  ياه  هناخباتک  داهن  : هدوزفا هسانش 

ن4 خ4 1392  / BP52/2: هرگنک يدنب  هدر 

297/979: ییوید يدنب  هدر 

2471112: یلم یسانشباتک  هرامش 
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سورع نیرخآ 

( مالسلا هیلع  نامز  ماما  ردام   ) مالسلاامهیلع سجرن  یگدنز 

ینارآ نایمادخ  يدهم 

3 ص :
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تسرهف

ریوصت
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همدقم

ِمیِحَّرلا -ِن  َمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب 

یم يدنت  ناراب  دوب و  کیرات  اج  همه  .مدرک  هاگن  نوریب  هب  اه  هلیم  تشپ  زا  مدـش  دـنلب  دیـسر ، یم  مشوگ  هب  قرب  دـعر و  يادـص 
.دیراب

.دوب هچ  ارجام  ینادب  یهاوخب  دیاش  .مدوب  هدش  تشادزاب  هک  دوب  یتعاس  دنچ  .دیکرت  مضغب  ناهگان  هک  دش  هچ  مناد  یمن 

هتفگ نخس  اقآ  دروم  رد  برع  ناوج  دنچ  اب  ربمایپ  مرح  رد  .مدوب  اه  ینابرهم  ِربمایپ  نامهم  هنیدم ، رهش  رد  نم  دوب و  لاس 87  راهب 
.تسا مرج  رهش  نیا  رد  اقآ  دروم  رد  نتفگ  نخس  هک  نیا  زا  لفاغ  مدوب ؛

.دوب یهاوخ  نادنز  رد  هام  هس  لقاّدح  .يوش  همکاحم  دیاب  میرب و  یم  هاگداد  هب  ار  وت  هک  دنتفگ  نم  هب  اه  یباّهو 

تدوخ وناب ! : » متفگ دز و  هقلح  منامـشچ  رد  کشا  .مداتفا  اقآ  ِردام  دای  هک  دـش  هچ  مناد  یمن  .مدـنام  یم  هاگداد  رظتنم  دـیاب  الاح 
!«. نک مکمک 

.دنوش انشآ  رتشیب  شدنزرف  تدالو  ناشیا و  اب  ناناوج  ات  مسیونب  وناب  يارب  یباتک  منک ، ادیپ  تاجن  رگا  مدرک  رذن  بش  نآ 

ياه هرجنپ  رب  تسد  اهر ، دازآ و  نم  هک  دوب  هتشذگن  رتشیب  تعاس  کی  منک  یم  رکف 

7 ص :
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...متخیر یم  قوش  ِکشا  مدوب و  هتفرگ  عیقب 

.مسیونب ار  مباتک  منک و  لمع  دوخ  رذن  هب  ات  داد  مقیفوت  هک  منک  یم  رکش  ار  ادخ  زورما 

، تبیغ راگزور  زاغآ  زا  لبق  اـت  مالـسلا ) اـهیلع  ) سجرن ترـضح  هک  دـنناد  یم  همه  اریز  مداـهن ، ماـن  سورع  نیرخآ  ار  باـتک  نیا 
.تسا هدوب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  ِسورع  نیرخآ 

.تسامش نابرهم  ِتسد  ِنامهم  باتک ، الاح  درک و  تیانع  فطل و  هک  منک  رّکشت  هنوگچ  اقآ  زا  مناد  یمن 

.دینک اعد  رتشیب  اقآ  روهظ  يارب 

ینارآ نایماّدُخ  يدهم 

دادرخ 1389 مق ،

8 ص :
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 ! دینکن باتفآ  رب  مالس 

؟ يربب اجک  ارم  یهاوخ  یم  راب  نیا 

.تساجک رفس  نیا  رد  ام  دصقم  ینادب  دیاب  تسوت ، اب  قح 

! خیرات قمع  هب  يرفس  .میور  یم  يرجه  مّوس  نرق  هب  ام  .مربب  قارع  روشک  لامش  رد  اّرماس »  » رهش هب  ار  وت  مهاوخ  یم  شاب ، هدامآ 

؟ مّوس نرق  ارچ  اّرماس ؟ ارچ 

! ایب نم  هارمه  ریگب و  ار  دوخ  میمصت  نیمه  يارب  يریگ ؛ یم  ار  دوخ  ياه  لوس  همه  باوج  رفس  لوط  رد  هک  یناد  یم 

! مبوخ رفسمه 

.میزات یم  شیپ  قارع  يوس  هب  میوش و  یم  دوخ  بسا  رب  راوس  .مینک  تکرح  عیرس  دیاب  میرادن ، يدایز  تقو  ام 

.میشاب هدیسر  اّرماس  یکیدزن  هب  رگید  ام  منک  یم  رکف  .میراذگ  یم  رس  تشپ  ار  اه  نابایب  اه و  تشد  درذگ ، یم  یتّدم 

(1) .میرادن دصقم  ات  يدایز  هار  هک  تسا  نآ  ِتمالع  نیا  دیآ ، یم  مشچ  هب  هک  تسا  لّکوتم  ِجرب  نآ 

.میوشب رهش  دراو  تسا  رتهب  میا ، هدیسر  رهش  هزاورد  هب  نونکا 

9 ص :

.دشاب یم  هدنسیون  اب  امش  طابترا  ياه  هار   www.M12.ir تیاس هاتوک و  مایپ  هناماس  هرامش 9 6 5 4 3000  . . 1 - 1
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! ابیز ياه  نامتخاس  اهرازاب و  اه ، نابایخ  تسا ! يدابآ  رهش  هچ  اّرماس 

! ینیب یم  هوکشاب  ياهرصق  ینک ، یم  هاگن  ار  اج  ره 

.ناتسب رصق  حبص ، رصق  سورع ، رصق  میوگب : تیارب  ار  اهرصق  زا  یضعب  مان  یهاوخ  یم  ایآ 

یـس سورع ، رـصق  نتخاس  رد  طقف  .تسا  هدرک  فرـصم  اهرـصق  نیا  نتخاس  يارب  لوپ  ردقچ  یـساّبع  تموکح  هک  دناد  یم  ادخ 
(1) .ناموت درایلیم  لداعم 150  يزیچ  ینعی  دش ، جرخ  مهرد  نویلیم 

زا يراد  تسود  مناد  یم  تسایند و  ياهرهش  سورع  اجنیا  يا ! هدرک  بّجعت  رهـش  نیا  ییابیز  زا  وت  مینز ، یم  مدق  رهـش  لخاد  رد 
(2) .يوش ربخاب  رهش  نیا  خیرات 

دندرک مایق  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  نالتاق  زا  نتفرگ  ماقتنا  مسا  هب  ادتبا  رد  اهنآ  .دننک  یم  تموکح  مالسا  ناهج  رب  نایساّبع  نآلا 
.دندومن ناماما  هب  ار  اه  متس  نیرت  گرزب  دندیشچ ، ار  تموکح  ینیریش  یتقو  اّما  دنتخاس ؛ نوگنرس  ار  نایوُما  تموکح  و 

ار ترضح  نآ  ماجنارس  درک و  ینادنز  دادغب  رد  اه  لاس  ار  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  یـساّبع ، هفیلخ  نوراه ،»  » هک يا  هدینـش  ًامتح 
.درک دیهش 

ار يدهع  تیالو  ات  درک  روبجم  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  داد و  لاقتنا  ناسارخ  هب  ار  دوخ  تختیاپ  دیـسر  تفالخ  هب  نومأم »  » یتقو
هب یـسابع  يافلخ  زا  رگید  یکی  تسد  هب  مه  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  .دـیناسر  تداهـش  هب  هنامولظم  ار  ترـضح  نآ  دـنک و  لوبق 

.دیسر تداهش 

رهـش نیا  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  درک و  لقتنم  اّرماس  هب  ار  دوخ  تختیاپ  دیـسر  لّکوتم »  » تسد هب  تموکح  یتقو 
(3) .دننک یم  یگدنز  رهش  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  شدنزرف ، اهنت  اب  هارمه  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  نآلا  .دروآ 

، تسا هدرک  باختنا  یگدنز  يارب  ار  رهش  نیا  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هک  ینکن  رکف  هتبلا 

10 ص :

نادلبلا ج 3 ص 175. مجعم  خسارف : نم  اهیلإ  رظُنی  یّتحو  اهیف  نینّوملا  تاوصأ  ولعتل  هرانم ؛ عفرب  رمأو  . . 2 - 1
حبصلاو ...مهرد  فلأ  فالآ  هرشع  بیرغلاو  ...مهرد  فلأ  فلأ  نیثالث  هیلع  قفنأ  سورعلاب ، فورعملا  رـصقلا  کلذ : نمف  . . 3 - 2

هاشلا نادـلبلا ج 3 ص 175 ؛ مجعم  مهرد : فلأ  فلأ  نوعـستو  هعبرأو  فلأ  فلأ  اتئم  عیمجلا  کلذـف  ...مهرد  فلأ  فالآ  هسمخ 
فلأ فلأ  نوثالث  سورعلا  یلعو  مهرد ، فلأ  فلأ  نورـشع  هاـشلا  هراـمع  یلع  قفنأ  ءاّرماـس ، هیحاـنب  ناـمیظع  نارـصق  سورعلاو :

ءالبنلا ج 12 ص مالعأ  ریس  مهرد : فلأ  فلأ  نوثالث  هیلع  قفنأو  ءارّماسب  سورعلا  رـصق  ینب  نادلبلا ج 3 ص 316 ؛ مجعم  مهرد :
مالسإلا ج 17 ص 24. خیرات  مهرد : فلأ  فلأ  نیثالث  هقفنلا  تغلبف  هنسلا ، هذه  یف  لّمکتو  ءاّرماسب ، سورعلا  رصق  ءانب  36 ؛

مجعم اهنم : ًاکلم  عسوأ  الو  سنآ  الو  مظعأ  الو  لـمجأ  ـالو  ءارماـس ] نم   ] اـهنم نسحأ  اـهّلک  ضرـألا  یف  نکی  مل  نأ  دـعب  . . 4 - 3
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نادلبلا ج 3 ص 176.
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.تسا هتخاس  راک  نیا  هب  روبجم  ار  وا  نایساّبع  تموکح  هکلب 

* * *

همه نیا  سپ  تسا ، یبرع  يروـشک  اـجنیا  ینک ، یم  بّجعت  .دنتـسه  كُرت  اـهنآ  رتـشیب  هک  ینیب  یم  ینک  یم  هاـگن  مدرم  هب  یتـقو 
؟ دننک یم  هچ  اجنیا  كُرت 

: میسرپب ار  لوس  نیا  تسا  هداتسیا  اجنآ  هک  درمریپ  نآ  زا  تسا  بوخ 

؟ دننک یم  یگدنز  كُرت  همه  نیا  رهش  نیا  رد  ارچ  ناج ! ردپ  -- 

؟ تسا هدش  هتخاس  اهنآ  يارب  رهش  نیا  ًالصا  یناد  یمن  رگم  -- 

.میرادن ربخ  ام  هن ، -- 

دـنداد و یم  ناشن  يدایز  هقالع  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  اهنآ  اّما  داد ؛ یم  اهب  یلیخ  اـه  یناریا  هب  دوخ  تموکح  رد  نومأـم  -- 
ياه كرت  زا  دنتفرگ  میمـصت  نایـساّبع  نومأم ، زا  دـعب  نیمه  يارب  دـش ؛ یم  یتموکح  ياهداهن  رد  يدایز  تالکـشم  ثعاب  نیمه 

.دندروآ دادغب  هب  دندرک و  مادختسا  ار  كُرت  نازابرس  اهنآ  .دننک  هدافتسا  دندوب -  بهذم  ینُس  اهنآ  رتشیب  هک  هیکرت -  روشک 

؟ دنتسه ارّماس  رد  الاح  ارچ  سپ  دندش  هدروآ  دادغب  هب  اه  كُرت  نیا  رگا  -- 

.دندرک یمن  محر  مدرم  سومان  لام و  هب  رهـش  نیا  رد  اه  كرت  نمـض  رد  .تشادن  ار  ّتیعمج  همه  نیا  شیاجنگ  دادـغب  رهـش  -- 
يورین دـنتخاس و  ار  اّرماس  رهـش  اـهنآ  نیمه  يارب  .درک  دـنهاوخ  شروش  مدرم  دـنک  ادـیپ  همادا  عضو  نیا  رگا  هک  دـندید  نایـساّبع 

(1) .دندمآ اجنیا  هب  مه  نایساّبع  ِدوخ  سپس  دندرک و  لقتنم  اّرماس  هب  دندوب -  اه  كرت  نامه  هک  ار -  دوخ  یماظن 

؟ تسا هدش  مالسا  ناهج  تختیاپ  اّرماس  نآلا  ینعی  -- 

؟ تسا رهش  نیا  رد  یساّبع -  ّزَتعُم  ناناملسم -  هفیلخ  رضاح  لاح  رد  یناد  یمن  رگم  -- 

11 ص :

یّفوتف هلیبسل : یـضم  یّتح  اهب  ماقأف  يأر ، نم  ّرـس  یلإ  هنیدملا  نم  نیعأ  نب  همثره  نب  ییحی  عم  هصخـشأ  دق  لّکوتملا  ناک  . . 5 - 1
يرولا ج 2 ص مالعأ  راونألا ج 50 ص 197 ، راحب  داشرإلا ج 2 ص 297 ، یفاکلا ج 1 ص 498 ، هراد : یف  نفُدو  مالسلا  هیلع  اهب 

بیذـهت یف  باـبللا  عجارو  هـمارکلا ص 72 ، جاـهنم  ص 1075 ، هّـمهملا ج 2  لوـصفلا  ، 19 ص 169 ، هّـمغلا ج 3  فـشک  ، 109
ریثألا ج 2 ص 340. نبال  باسنألا 
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؟ تسا هفیلخ  يارب  هوکشاب  ياه  خاک  نیا  سپ  -- 

؟ دنا هدیمان  اّرماس »  » ار رهش  نیا  ارچ  یناد  یم  ًالصا  .تسا  هتخاس  يدایز  ياه  خاک  رهش  نیا  رد  وا  .يرآ  -- 

.هن -- 

هـصالخ ار  نآ  ظّفلت ، یتحار  يارب  مدرم  دید ،» ار  اجنیا  سک  ره  دش  داش   » ینعی .تسا  هدوب  يأر » ْنَم  َّرُـس   » رهـش نیا  مسا  لصا  -- 
(1) .دندرک رهش  نیا  نتخاس  فرص  يدایز  لوپ  نایساّبع  .دنتفگ  اّرماس »  » نآ هب  دندرک و 

.میهد یم  همادا  دوخ  هار  هب  مینک و  یم  رّکشت  درمریپ  زا  .میا  هدیسر  دوخ  ياه  باوج  هب  رگید  ام 

* * *

؟ يرب یم  هار  رهش  نیا  رد  ارم  ردقچ  هدنسیون ! ياقآ  -- 

! مزیزع نک ، هلصوح  -- 

.یناخرچ یم  رهش  نیا  رد  ارم  هک  تسا  یتعاس  مورب ، مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هناخ  هب  مهاوخ  یم  نم  -- 

! ندش هتشک  رطخ  یمهف ! یم  دراد ، رطخ  .میورب  ماما  هناخ  هب  میناوت  یمن  یتحار  هب  ام  تسا ، یماظن  رهش  کی  اجنیا  -- 

.ینک یم  بّجعت  نم  نخس  نیا  ندینش  زا  وت 

طیارش رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  يداه و  ماما  اهنآ  دننک ، یم  یسرزاب  ار  ماما  هناخ  هب  دمآ  تفر و  هنوگ  ره  نایساّبع 
.دنا هداد  رارق  یتخس  رایسب 

.تسا اّرماس  رهشالاب  ياه  هّلحم  زا  یکی  اجنیا  .میسر  یم  رَکسَع »  » هّلحم هب  ام  نونکا 

هّلحم نیا  رد  تسا ، رکشل »  » يانعم هب  یبرع  نابز  رد  رکسع »  » یناد یم  ًامتح 

12 ص :

اهیف اوعـسو  سانلا  مرح  یلإ  مهیدـیأ  اوّدـمف  ًافلأ ، نیعبـس  كارتألا  نم  هکیلاـمم  ددـع  غلب  یّتح  اورثک  مصتعملا  شویج  ّنإ  . . 6 - 1
، نیدـلل یماحلاو  مامإلا  ّکنأل  کترواجم ؛ نم  انیلإ  ّبحأ  ءیـش  ام  نینوملا ، ریمأ  ای  اولاقو : مصتعملل  اوفقوو  هّماعلا  عمتجاف  داسفلاب ،

رمأو ًاراد  اهب  ینبو  ءاّرماس ، لزن  یّتح  هروف  نم  قاسو  ...اّنع  مهتلقن  وأ  اّنع  مهتعنم  اّمإف  مهاذأ ، انّمعو  کناملغ ، رمأ  اـنیلع  طرفأ  دـقو 
باسنألا دادـغب : یلإ  کلذ  دـعب  اولقتنا  نأ  یلإ  اهنونکـسی  هدـعب  ءافلخلا  ناکو  ص 177 ؛ نادـلبلا ج 3  مجعم  کلذ : لثمب  هرکـسع 

لاقو هنـس 219  مصتعملا  ینثعب  ءالبنلا ج 10 ص 293 ؛ مالعأ  ریـس  ءاّرماس : هنیدـم  ءاشنإب  مصتعملا  رمأو  ص 202 ؛ ج 3  یناعمسلل 
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: مهقوف نوکأ  یّتح  یناملغ  نولتقیف  هحیص  هیبرحلا  ءاوه  حیصی  نأ  فّوختأ  ّینإف  هنیدم ، هیف  ینبأ  ًاعضوم  ءاّرماس  هیحانب  یل  رتشا  یل :
نوکأ نأ  دیرُأف  یناملغ ، نولتقیف  هحیص  اوحیصی  نأ  هیبرحلا  ءاوه  فّوختأ  لاق : ّهنأ  کلذ  ببس  ناکو  يربطلا ج 7 ص 231 ؛ خیرات 

نبا خیرات  يأر : نم  ّرـس  اهاّمـسو  نیرـشع ، هنـس  اهانبو  مصتعملا  اهدّدـجف  ص 451 ؛ ریثألا ج 6  نبـال  خـیراتلا  یف  لـماکلا  مهقوف :
نودلخ ج 3 ص 257.
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.دننک یم  یگدنز  نایساّبع  رکشل  ناهدنامرف  طقف 

! ما هدروآ  اجنیا  هب  ار  وت  ارچ  هک  يا  هدرک  بّجعت 

هدش روهـشم  يرکـسع »  » هب مهدزای  ماما  ارچ  يا  هدرک  رکف  لاح  هب  ات  ایآ  .دنک  یم  یگدنز  لحم  نیمه  رد  ماما  هک  یناد  یمن  رگم 
؟ تسا

(1) .دنک یم  یگدنز  هّلحم  نیمه  رد  ماما  هک  تسا  نیا  يراذگمان  نیا  ّتلع 

.دنریگب رظن  ریز  وا  هناخ  هب  ار  اهدمآ  تفر و  همه  دنناوتب  ات  دنشاب  اجنیا  رد  دنا  هدرک  روبجم  ار  شا  هداوناخ  ماما و  نایساّبع ،

! تسا مرج  ماما  هب  ندرک  مالس  رهش  نیا  رد  يرآ ، دننکن ؟ مالس  وا  هب  هک  تسا  هتساوخ  مدرم  زا  ماما  يا  هدینش  ایآ  مناد  یمن 

شدوخ روضح  هتفر و  یتلود  نارومأم  دزن  هب  ینیعم  ياه  تقو  رد  دیاب  وا  دننک  یم  دیعبت  ییاج  هب  ار  یـسک  یتقو  يا  هدینـش  ًامتح 
(2) .دورب هفیلخ  دزن  هب  دیاب  هبنش  جنپ  هبنشود و  ياهزور  رد  ماما  .دنک  مالعا  ار  رهش  نآ  رد 

یم هار  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا  تصرف  زا  نایعیـش  زا  يا  هّدـع  دـناسرب  رـصق  هب  ار  دوخ  ات  دوش  یم  جراـخ  هناـخ  زا  ماـما  هک  یتقو 
.دننیبب ار  ماما  ات  دنتسیا 

ندش هتـشک  زج  ییازـس  تسا و  كانرطخ  رایـسب  اهنآ  يارب  راک  نیا  اریز  دننکن  مالـس  وا  هب  زگره  هک  تسا  هداد  ماغیپ  اهنآ  هب  ماما 
(3) .درادن

هب ات  هک  تسا  یتّیمولظم  نامه  نیا  دـشاب ؟ مرج  ربمایپ  دـنزرف  هب  ندرک  مالـس  دـیاب  ارچ  تسا ، تخـس  نآ  ندرک  رواب  هک  مناد  یم 
! تسا هدرکن  هّجوت  نآ  هب  یسک  لاح 

درگ رب  هظحل  نیرخآ  اـت  هک  تشاد  راداـفو  یناراـی  اـّما  دوب ؛ موـلظم  بیرغ و  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  دـنچ  ره 
.دندیخرچ یم  هناورپ  نوچمه  شدوجو 

! دنمولظم بیرغ و  مه  وا  ناتسود  درادن ، ییانشآ  روای و  رای و  چیه  تساهنت ، ياهنت  رهش  نیا  رد  هک  یماما  تبرغ  يادف  مناج  اّما 

دوخ ماما  ّتیمولظم  اب  ات  میوگب  تیارب  ار  هدش  هتسکش  بوچ  هّصق  يراد  تسود  ایآ 

13 ص :

نادلبلا ج 3 مجعم  ءاّرماس : اولاقو  سانلا  اهفّفخف  يأر ، نم  ّرـس  اهل  لاقی  ًاخـسرف ، نیثالثب  دادغب  قوف  هلجد  یلع  دـلب  ءاّرماس  . . 7 - 1
ص 173.

، يأر نم  ّرـسب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلاو  دّـمحم  نب  یلع  نامامإلا  اهنکـسی  یتلا  هّلحملا  ّنإ  نولوقی : انخیاشم  تعمـس  . . 8 - 2
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رکسع راونألا ج 50 ص 113 ؛ راحب  عئارشلا ج 1 ص 241 ، للع  يرکسعلا : امهنم  دحاو  ّلکل  لیق  کلذلف  رکـسع ، یّمـست  تناک 
نب یلع  مهنم  ءّالجألا ، نم  موق  هیلإ  بسن  دـقو  مصتعملا ، یلإ  بسُنی  رکـسعلا  اذـهو  هیافک ، هیف  امب  ءارماس  رکذ  مّدـقت  دـق  ءاّرماـس ،

، يداهلا نسحلا  ابأ  یّنُکی  هنع ، هّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّمحم 
مجعم کلذل : نیّیرکـسعلاب  ایّمُـسف  ءارماس ، یلإ  لقنو  ًاضیأ ، هنیدملاب  دلو  یلع ، نب  نسحلا  هنباو  ءارماس ، یلإ  لُقنو  هنیدـملاب ، دـلو 

نادلبلا ج 4 ص 123.
جئارخلا هبیغلا ص 215 ، همامإلا ص 429 ، لئالد  ...سیمخو : نینثا  ّلـک  یف  يأر  نم  ّرـسب  هفـالخلا  راد  یلإ  بکری  ناـکو  . . 9 - 3

راونألا ج 50 ص 251. راحب  بلاط ج 3 ص 533  یبأ  لآ  بقانم  حئارجلاو ج 2 ص 782 
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؟ يوش انشآ  رتشیب 

.دننک مرگ  نآ  اب  ار  هناخ  امرس  لصف  رد  دنزپب و  اذغ  نآ  اب  ات  دراد  يدایز  ياه  مزیه  هب  زاین  هناخ  ره  راگزور  نیا  رد 

وا هب  دز و  ادـص  ار  وا  ماما  زور  کی  .درک  یم  هّیهت  مزیه  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  يارب  دوسا » نب  دوواد   » ماـن هب  یـصخش 
«. هدب لیوحت  اجنآ  رد  نم  هدنیامن  هب  ورب و  دادغب  هب  ریگب و  ار  بوچ  نیا  : » تفگ داد و  یگرزب  بوچ 

زا ماما  هک  تسا  یتمکح  هچ  دراد ، دوجو  رهش  نآ  رد  يدایز  ياه  مزیه  تسا و  یگرزب  رهش  دادغب  رخآ  درک ، بّجعت  یلیخ  دوواد 
.دربب دادغب  هب  ار  بوچ  نیا  دورب و  هار  همه  نیا  دهاوخ  یم  وا 

.درک تکرح  دادغب  يوس  هب  دش و  دوخ  بسا  رب  راوس  لاح  ره  هب 

ات دز  رتش  هب  مکحم  بوچ  نآ  اـب  دوب ، هتـسب  ار  وا  هار  ِيولج  يرتش  .تشاد  هلجع  یلیخ  وا  درک ، دروخرب  یناوراـک  هب  هار  هناـیم  رد 
! نامه اه  همان  نتخیر  نامه و  بوچ  ندش  هتسکش  .تسکش  بوچ  یلو  دوش  زاب  هار  دورب و  رانک  رتش 

.تشادن ربخ  نآ  زا  دوواد  دوب و  هدرک  یفخم  ار  ییاه  همان  بوچ  نیا  لخاد  رد  ماما  ایوگ 

؟ دش دهاوخ  هچ  دنیبب  ار  هنحص  نیا  نایساّبع  ِیتاعالطا  رومأم  رگا  ياو !

.دش دهاوخ  هتخیر  تسا  هدمآ  اه  همان  نیا  رد  ناشمسا  هک  یناسک  همه  نوخ 

.دش رود  اجنآ  زا  هلجع  اب  درک و  عمج  ار  اه  همان  همه  دش و  هدایپ  بسا  زا  عیرس  دوواد 

یناوارف تالکشم  اب  اهنآ  لاسرا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  یلو  دوب ؛ هدش  هتـشون  نایعیـش  ياه  لوس  باوج  اه ، همان  نیا  رد 
.تسا هدوب  وربور 

(1) .يا هدش  انشآ  درذگ  یم  ماما  رب  هک  یتخس  طیارش  زا  يا  هشوگ  اب  ناتساد  نیا  ندینش  اب  منک  یم  رکف 

14 ص :

َّیلإ ریـشی  الو  دحأ ، َّیلع  ّنمّلـسی  الأ ال  هعیقوت : جرخف  هبوکر ، موی  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبأل  اندّـصرتو  رکـسعلاب  انعمتجا  . . 10 - 1
راونألا ج 50 ص 269. راحب  حئارجلاو ج 1 ص 439 ، جئارخلا  ...مکسفنأ : یلع  نونوت  مّکنإف ال  ئموی ، الو  هدیب ،
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* * *

.مهدب ناشن  وت  هب  ار  ماما  هناخ  ِرد  مهاوخ  یم  نم  میراد ، یمرب  مدق  رکسع  هّلحم  رد  مارآ  مارآ  ام  نونکا ،

! تسا كانرطخ  راک  نیا  مشاب  هتفگ  .منیبب  ار  ماما  مهاوخ  یم  هک  ییوگن  ینکن ! یبات  یب  میدیسر  اجنآ  هب  یتقو  مهاوخ  یم  وت  زا 

.تسا باتفآ  هناخ  اجنآ  دسر ، یم  ماشم  هب  تشهب  يوب  دزو ، یم  میسن  .میور  یم  هار  يردق 

: ینک یم  مالس  يراد  هک  يدجو  يرارق و  یب  اب 

! نم يالوم  اقآ و  رب  مالس 

! نیمز رد  ادخ  رون  رب  مالس 

! مریگ یم  ار  وت  تسد  نم  يورب ، تشهب  يوس  هب  یهاوخ  یم  وت 

؟ يور یم  اجک 

نم یمدق  دنچ  رد  نم  ِماما  ما ، هدیسر  اجنیا  هب  وزرآ ،  رمع  کی  زا  دعب  دوبن ! مدوخ  ِتسد  ییوگ : یم  سپـس  ییآ و  یم  دوخ  هب  وت 
! منیبب ار  وا  مناوت  یمن  نم  تسا و 

* * *

.مینکب يرکف  دیاب  نک ! كاپ  ار  تنامشچ  کشا  دوز  .دننک  یم  هاگن  ام  هب  اهنآ  .دنا  هداتسیا  رومأم  دنچ  اجنآ 

! دیور یم  اجک  امش  -- 

.میور یم  رهش  یضاق  هناخ  ِرد  هب  ام  -- 

؟ تسا هدرک  هیرگ  تقیفر  ارچ  -- 

.دنا هتفرگ  ار  ام  هیامرس  همه  اهدرمان ، زا  یضعب  -- 

.دشابن غورد  نم  فرح  هک  میورب  یضاق  هناخ  ِرد  هب  ات  ایب  .میورب  هک  دنهد  یم  هزاجا  اهنآ  میوگ ، یم  ار  نیا  یتقو 

15 ص :
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هتفرگ ار  ام  هیامرـس  همه  اهدرمان ، نیا  يداد ! باوج  گنـشق  ردـقچ  ییوگ : یم  ینک و  یم  هاگن  نم  هب  وت  .تساجنآ  یـضاق  هناـخ 
.دنا

ما هدینـش  نم  .مینک  ادـیپ  یگدامآ  دوش  یم  ناهنپ  اه  هدـید  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  يراگزور  يارب  دـیاب  ام  شابن ، تحاران 
.تشاد دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  ام ، مهدزاود  ماما 

هچ دنتسناد  یمن  شدنزرف  تبیغ  نارود  رد  دنشاب  هتشاد  طابترا  وا  اب  دننیبب و  ار  دوخ  ماما  یتحار  هب  دنتـسناوت  یم  نایعیـش  همه  رگا 
.دنوش یم  هدامآ  تبیغ  راگزور  يارب  مک  مک  نایعیش  نآلا  اّما  دننک ؛

! يروایب ماود  مه  تبیغ  راگزور  رد  یناوت  یم  وت  ینیبب ، ار  وا  یتسناوتن  یلو  يدمآ ، ماما  هناخ  ِرد  ات  نونکا  وت 

* * *

لّکوتم جرب  رانک  رد  دجسم  .دهاوخ  یمن  لوس  رگید  هک  نیا  تساجک ؟ دجسم  .میناوخب  زامن  اجنآ  رد  ات  میورب  رهـش  دجـسم  هب  ایب 
.تسا هدش  عقاو 

.ینیبب ار  نآ  یناوت  یم  یتحار  هب  هک  تسا  دنلب  ردق  نآ  جرب  نآ 

(1) .دنک یم  روبع  نآ  نایم  زا  بآ  رهن  دنچ  افص ! اب  ردقچ  یگرزب ! دجسم  هچ 

.دنشاب یم  هفیلخ  ندمآ  رظتنم  دنا و  هتسشن  ّبترم  ياه  فص  رد  مدرم  .تسا  غولش  ردقچ  دجسم  نیا 

.تسا نیمز  يور  رب  ادخ  هدنیامن  هفیلخ ، نیا  هک  دنراد  داقتعا  اهنآ  .دنوش  یم  دنلب  اج  زا  همه  هفیلخ  ندمآ  اب 

نیا زورما  تسا ! فلاخم  مالسا  اب  دشاب  فلاخم  هفیلخ  اب  سک  ره  .تسا  هدرک  هولج  هفیلخ  نیا  رد  مالسا  همه  دننک  یم  لایخ  اهنآ 
! دننک دییأت  ار  نآ  دیاب  همه  تسا و  ربمایپ  تموکح  همادا  تموکح ،

.تسا هدرک  دیهش  ار  ربمایپ  نادنزرف  زا  يرایسب  تموکح ، نیا  هک  دنا  هدرک  شومارف  اهنآ 

16 ص :

هلیوط هرّودم  باب  لجر  اّهنأک  هبشخ  َّیلإ  عفدف  دّمحم  وبأ  يدّیس  یناعد  لاق : دّمحم ، یبأ  مامح  داّقو  دوسألا  نب  دواد  نع  . . 11 - 1
یلإ ترظنف  تّقشناف ، ...ءاّقس  یل  ضرع  قیرطلا  ضعب  یلإ  ترص  اّملف  تیضمف ، .يَرمُعلا  یلإ  هبشخلا  هذهب  رص  لاقف : ّفکلا ، لم ء 

نم توند  اّملف  یبحاص ، متشیو  ینمتشیو  ینیدانی  ءاّقسلا  لعجف  یّمُک ، یلإ  هبشخلا  تددرف  ًاعیرـس  تردابف  بتک ، اهیف  اذإف  اهرـسک 
جاتحت ًالمع  لمعت  نأ  تجتحا  ملو  لاقف : بابلا ، لجر  یف  ام  ملعأ  مل  يدّیـس ، ای  ...بابلا  دنع  مداخلا  یـسیع  ینلبقتـسا  ًاعجار  رادلا 

نم بواجت  نأ  كاّیإو  اهب ، ترمُأ  یتلا  کلیبسل  ِضماف  ًاـمتاش  اـنل  تعمـس  اذإو  اـهلثم ، یلإ  دوعت  نأ  اهدـعب  كاـّیإ  هنم ؟ رذـتعت  نأ 
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بلاط یبأ  لآ  بقانم  انیلإ : درت  کلاوحأو  كرابخأ  ّنإف  کقیرط ، یف  ِضماو  ءوس ، رصمو  ءوس  دلبب  اّننإف  تنأ ، نَم  هفّرعت  وأ  انمتشی 
راونألا ج 40 ص 283. راحب  زجاعملا ج 7 ص 643 ، هنیدم  ج 3 ص 528 ،
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.تسا هتفرگ  وا  زا  ار  يدازآ  هدرک و  ینادنز  شا  هناخ  رد  ار  ربمایپ  دنزرف  هفیلخ ، زورما 

.تسا مرج  راگزور  نیا  رد  ندرک  رکف  .دنک  رکف  اهزیچ  نیا  هب  درادن  قح  یسک 

؟ دنناوخ یم  زامن  رگمتس  کی  رس  تشپ  رفن  نارازه  هنوگچ  هک  ینک  یم  بّجعت 

؟(1) دنناوخ یم  زامن  یسکان  سک و  ره  تشپ  مدرم ، نیا  هک  تساه  لاس  یناد  یمن  رگم 

(2) .دشاب لداع  تعامج ، ِماما  دیاب  مییوگ  یم  هک  میتسه  نایعیش  ام  طقف 

(3) .تسا ناوج  یلیخ  هک  هفیلخ  نیا  نک ! هاگن  .منیبب  ار  هفیلخ  ات  میورب  ولج  ایب 

یسک دشاب و  ناما  رد  نامناج  هک  تسا  نیا  يارب  زامن  نیا  .میناوخ  یم  زامن  هفیلخ  رس  تشپ  وت ، نم و  دوش ، یم  اپرب  تعامج  زامن 
.دنکن کش  ام  هب 

.مینامب رهش  نیا  رد  يزور  دنچ  میناوتب  ات  مینک  ادیپ  رهش  نیا  رد  انشآ  کی  مهاوخ  یم  ادخ  زا  مور ، یم  هدجس  هب 

زا وا  هک  هداتفا  ملد  هب  .دـیآ  یم  ام  يوس  هب  يدرمریپ  میور ، یم  نوریب  دجـسم  زا  هک  نیمه  .مینک  یم  تکرح  دجـسم  ِرد  فرط  هب 
.درب یم  هناخ  هب  ار  ام  دنک و  یم  توعد  ام  زا  .میتسه  بیرغ  رهش  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدیمهف  وا  .تسا  نایعیش 

يراصنا رـِشب  وا  مان  .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نایعیـش  زا  وا  .دوب  تسرد  نم  سدح  دوش ، یم  نشور  زیچ  همه  دوز  یلیخ 
.مینامب رهش  نیا  رد  يزور  دنچ  میناوت  یم  ام  لاح  ره  هب  .تسا 

: ییوگ یم  ینک و  یم  وا  هب  ور  وت 

.منیبب ار  ترضح  نآ  مهاوخ  یم  نم  میورب ؟ ماما  هناخ  هب  دوش  یم  هنوگچ  -- 

! مرسپ تسا ، یکانرطخ  رایسب  راک  نیا  -- 

.مرخ یم  ناج  هب  ار  نآ  تارطخ  همه  نم  -- 

زا يا  هّدع  شیپ  تّدم  دنچ  .دوش  یم  تسرد  رسدرد  ترـضح  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  هب  ام  نتفر  اب  مزیزع ! -- 
هفیلخ هب  ربخ  یتقو  دنتفر ، ماما  هناخ  هب  نایعیش 

17 ص :

عراوش نالّلختتو  عماـجلا  نالخدـت  هّیفیـصو ، هّیوتـش  نیتاـنق  هلجد  نم  ّقتـشاو  ...هیلع  هقفنلا  مظعأـف  ًاـعماج  ًادجـسم  ینبو  . . 12 - 1
نادلبلا ج 3 ص 175. مجعم  ءاّرماس :
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يربکلا ننسلا  رجافو : ٍّرب  ّلک  فلخ  اّولـص  ینطقرادلا ج 2 ص 44 ؛ ننـس  رجافو : ٍّرب  ّلک  فلخ  هالـصلا  نیدـلا  لصأ  نم  . . 13 - 2
لاّمعلا ج 6 ص زنک  ریغصلا ج 2 ص 97 ، عماجلا  هیارلا ج 2 ص 33 ، بصن  يراقلا ج 11 ص 48 ، هدمع  یقهیبلل ج 4 ص 19 ،

مجعملا دئاوزلا ج 2 ص 67 ، عمجم  یقهیبلل ج 8 ص 185 ، يربکلا  ننسلا  مامإ : ّلک  فلخ  ِّلصو  ءافخلا ج 2 ص 29 ؛ فشک  ، 54
يدع ج 2 ص 280. نبال  لماکلا  ریغصلا ج 1 ص 166 ، عماجلا  ریبکلا ج 20 ص 183 ،

هیقفلا ج 1 هرـضحی  نم ال  باتک  ًادصتقم : ناک  نإو  قسفلاب  رهاجملا  ...مهفلخ  یّلـُصی  هثالث ال  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  . . 14 - 3
عماج راونألا ج 85 ص 23 ، راحب  لئاسولا ج 6 ص 463 ، كردتسم  هعیشلا ج 8 ص 314 ، لئاسو  لاصخلا ص 154 ، ص 379 ،

ماکحألا ج 3 ص 31، بیذهت  ال : لاق : هفلخ ؟ یّلـصأ  رمألا  اذهب  فراع  وهو  بونذلا  فراقی  لجر  هعیشلا ج 6 ص 412 ؛ ثیداحأ 
هعیشلا يرکذ  ماکحألا ج 2 ص 140 ، هیاهن  ربتعملا ج 2 ص 306 ، یسوطلل ج 1 ص 560 ، فالخلا  هعیشلا ج 8 ص 316 ، لئاسو 

ال مالـسلا : هیلع  اضرلا  نع  هرضانلا ج 10 ص 11 ؛ قئادحلا  داعملا ج 1 ص 302 ، هریخذ  نانجلا ص 364 ، ضور  ج 4 ص 389 ،
راونألا ج 85 ص 72. راحب  لاصخلا ص 604 ، مالسلااهیلع ج 1 ص 131 ، اضرلا  رابخأ  نویع  رجافلا : فلخ  هالص 
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؟ دیایب شیپ  یلکشم  ماما  يارب  یتسه  رضاح  ایآ  .درک  ینادنز  یتّدم  يارب  ار  ماما  دیسر 

.دیایب شیپ  ماما  يارب  یلکشم  تیوزرآ ، هب  ندیسر  رطاخ  هب  هک  یتسین  رضاح  زگره  وت  .يور  یم  ورف  رکف  هب  وت  و 

* * *

تلد درادن ، يا  هولج  وت  يارب  رگید  ابیز  رهـش  نیا  هک  مناد  یم  دشخرد ، یم  باتفآ  رون  ریز  اّرماس  رهـش  دنک ، یم  عولط  دیـشروخ 
: يا هدش  مرفسمه  یتسه  نامیشپ  هک  ییوگ  ینک  یم  مهاگن  يروط  .تسا  هتفرگ 

؟ یتسه يا  هدنسیون  هچ  رگید  وت  -- 

؟ تسا هدش  هچ  رگم  -- 

مالس هک  يرهـش  رد  رگید  نم  یهدب ! ناشن  نم  هب  ار  مماما  ّتیمولظم  طقف  ینازوسب و  ار  ملد  رتشیب  هک  يدروآ  رهـش  نیا  هب  ارم  -- 
.منام یمن  تسا  مرج  باتفآ  هب 

.تسا ناقفخ  ردق  نیا  رهش ، نیا  رد  هک  متسناد  یمن  نم  .تسوت  اب  قح  -- 

.يورب يراذگب و  اهنت  ارم  یهاوخ  یم  ینک و  یم  عمج  ار  تدوخ  لیاسو  وت 

وت يدوب ! وت  طقف  نم  یشوخلد  یگرزب ، نیا  هب  يایند  همه  زا  .ما  هدرک  تداع  وت  هب  هزات  نم  دیآ ، یم  مغارـس  هب  ایند  ياه  مغ  مامت 
! يراذگب میاهنت  یهاوخ  یم  هک  مه 

.میایب تهارمه  رهش  هزاورد  ات  مراد  میمصت  نم  .یناشک  یم  دوخ  هارمه  ارم  لد  يور و  یم  ماجنارس 

ماما هناخ  ِرد  یهاوخ  یم  منک  یم  رکف  .يور  یم  رکسع  هّلحم  يوس  هب  يورب  هزاورد  يوس  هب  هک  نیا  ياج  هب  وت  .منک  یم  تهاگن 
.ینیبب راب  نیرخآ  يارب  ار 

زا یضاق  هناخ  هب  نتفر  هناهب  هب  هرابود  دیاب  .ینز  یم  دنخبل  یتسیا و  یم  وت  .دنا  هداتسیا  اجنآ  رومأم  دنچ  .میآ  یم  وت  هارمه  مه  نم 
.مینک روبع  هچوک  نیا 

ناوت یم  ار  اه  هتشرف  لاب  رطع  .مینک  یم  روبع  هچوک  زا  .میتسه  مه  رانک  رد  هرابود 

18 ص :
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.دسر یم  ماشم  هب  تشهب  يوب  نامسآ ، يوب  ناراب ، يوب  درک ، سح 

.میتفر یم  میدز و  یم  يا  هسوب  بوبحم  هناخ  ِرد  رب  دش  یم  شاک  .میتفر  یم  ماما  هناخ  هب  هقیقد  کی  طقف  دش  یم  شاک 

یتحار سفن  مینک  یم  روبع  هک  هچوک  ِمخ  زا  .میرذـگ  یم  نارومأم  رانک  زا  سپـس  مینک و  یم  روبع  ماما  هناخ  راـنک  زا  مارآ  مارآ 
.میشک یم 

! نک هاگن  ار  اجنآ 

.دراد دوخ  هارمه  راب  يرادقم  .تسا  هدش  هتسخ  ایوگ  تسا ، هداتسیا  هچوک  رانک  هک  میوگ  یم  ار  ردام  نآ 

هناخ هب  ار  شلیاسو  دـهدب  هزاجا  ات  یهاوخ  یم  وا  زا  ینک و  یم  مالـس  .ینک  کمک  ریپ  ِرداـم  نیا  هب  یهاوخ  یم  يور  یم  ولج  وت 
.يربب شا 

یمن لوبق  یهدب  نم  هب  ار  لئاسو  نآ  زا  يرادقم  مهاوخ  یم  وت  زا  میآ و  یم  ولج  نم  .دوش  یم  لاحشوخ  یلیخ  دنک و  یم  لوبق  وا 
!! راد هگن  ار  تملق  نامه  ورب  وت  ییوگ  یم  ینک و 

.یتسه روخلد  نم  زا  زونه  هک  دوش  یم  مولعم 

.يراذگ یم  نیمز  ار  شلیاسو  وت  .تساج  نیا  نم  هناخ  هک  دیوگ  یم  ردام  .میور  یم  هار  يردق 

! ارهز مردام ، اب  وت  رجا  مرسپ ! دیوگ : یم  دنک و  یم  وت  هب  یهاگن  وا  نونکا 

! ییانشآ وت  هک  دمهف  یم  دوش  یم  هریخ  وت  هب  ردام  .دنز  یم  هقلح  تنامشچ  رد  کشا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  مان  ندینـش  اب 
! یتسین هبیرغ 

کی اـب  اـت  دـهاوخ  یم  وا  .دـنک  یمن  لوـبق  مورب ،» دـیاب  نم  : » ییوـگ یم  هچ  ره  .يورب  شا  هناـخ  هب  دـیاب  هـک  دـنک  یم  رارـصا  وا 
.ینک هزات  ییولگ  یندیشون ،

.يربب دوخ  هارمه  زین  ارم  یهاوخ  یم  وت  .ییآ  یم  نم  يوس  هب  اّما  يوشب ؛ هناخ  دراو  یهاوخ  یم  ینک و  یم  لوبق  ماجنارس 

19 ص :
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! یتسه تفرعم  اب  یلیخ  متسناد  یم 

* * *

! امرخ تخرد  ریز  .میا  هتسشن  هناخ  طایح  رد  تخت  يور 

.منک لوس  ردام  نیا  دروم  رد  هک  یهاوخ  یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  .دروایب  یندیشون  ام  يارب  تسا  هتفر  ردام 

«. درادن ار  امش  لباق  .دییامرفب  : » تسا هدروآ  یندیشون  ام  يارب  ردام 

: میوگ یم  منک و  یم  ردام  هب  ور  نم  یّتدم ، زا  دعب 

؟ دیتسه مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  نادنزرف  زا  امش  ایآ  دیشخبب ! -- 

.متسه مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  نم  يرآ ، -- 

؟ مدینش تسرد  دوش ، یمن  مرواب  دیتسه ؟ مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  رهاوخ  امش  ياو ! -- 

.يدینش تسرد  مرسپ ! هلب ، -- 

؟ تسیچ امش  مان  -- 

.همیکح -- 

؟ دیدمآ رهش  نیا  هب  هنیدم  زا  امش  ارچ  -- 

رهـش نیا  هب  درک  روبجم  ار  مردارب  یـساّبع  هفیلخ  اّما  مدرک ؛ یم  یگدـنز  هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  مردارب  هارمه  نم  -- 
(1) .تسا نم  هب  وا  یشوخلد  تسا ؟ بیرغ  رهش  نیا  رد  وا  دیناد  یمن  امش  رگم  .مدمآ  اجنیا  هب  مه  نم  .دیایب 

! يا هتفرگ  هنیس  هب  تسد  يدش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  ارچ  موش ؛ یم  وت  هّجوتم 

! داتسیا مارتحا  هب  ماما  ِرهاوخ  رتخد و  روضح  رد  دیاب 

يا وت  رب  مالـس  : » میتفگ یم  مالـس  نینچ  مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  ترایز  میتفر ، یم  مق  یتقو  تسه  تدای  تسوت ، اب  قح 
(2) «. ماما هّمع  يا  ماما ، رهاوخ  يا  ماما ، رتخد 

هّمع و  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  رهاوخ  مالـسلا ،) هیلع  ) داوج مامارتخد  وا  تسا : مالـسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترـضح  دننام  مه  همیکح 
.تسا مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 
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20 ص :

هلبق هفالخلا  ِلی  ملو  نیتئمو ، نیثالثو  نیتنثا  هنـس  دلو  مصتعملا ، نب  لّکوتملا  نب  هّللاب  ّزتعملا  نینوملا  ریمأ  رفعج  نب  دّمحم  . . 15 - 1
رشع هعبرأو  رهشأ  هّتسو  نینس  ثالث  هتفالخ  تناکو  هنس ، هرشع  عست  نبا  وهو  هّللاب  نیعتسملا  لزع  دنع  هفالخلاب  هل  عیوب  هنم ، رغـصأ 

تایفولا ج 2 ص 308. تاوف  ًاموی :
نب هزمح  نب  مساقلا  نب  دّمحم  نب  یـسوم  نع  هدنـسب  بوقعی  نب  دّمحم  يور  مالـسلاامهیلع : یلع  نب  دّمحم  تنب  همیکح  . . 16 - 2

ثیدحلا ج 24 ص 215. لاجر  مجعم  ...مالسلاامهیلع : یلع  نب  دّمحم  هنبا  همیکح  ینتثّدح  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
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* * *

.ینک انشآ  رتشیب  همیکح  اب  ار  ناناوج  دیاب  وت  یسیونب ! دیاب  يرامشب ، تمینغ  ار  تصرف  دیاب  -- 

.شاب هتشاد  ربص  يرادقم  .مسیون  یم  .دشاب  -- 

«. مسیونب ار  نآ  ات  دینک  فیرعت  ییابیز  هرطاخ  ناناوج  يارب  دوش  یم  ایآ  : » میوگ یم  منک و  یم  همیکح  هب  ور  نونکا 

نیرخآ هرطاـخ  تسا  رتـهب  منک  یم  رکف  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  نم  هـب  ور  هـمیکح  .درذـگ  یم  یقیاـقد  دور ، یم  ورف  رکف  هـب  وا 
«. میوگب امش  يارب  ار  سورع 

.يونشب ار  هرطاخ  نیا  يراد  تسود  مه  وت  مناد  یم 

! سورع نیرخآ  هرطاخ 

! زارد رود و  يرفس  .میورب  يرفس  هب  دهاوخ  یم  ام  زا  همیکح  ایوگ  .میونشب  ار  هرطاخ  نیا  ات  میا  هدامآ  وت  نم و  مرفسمه !

.يروتارپما رصق  مور ،»  » نیمزرس هب  میورب ، اپورا  هب  دیاب 

...میوش یم  انشآ  اکیلم »  » مان هب  يرتخد  اب  اجنآ  رد  ام 

21 ص :
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 ! تسین ینامرد  ار  قشع  درد 

! هدب تصرف  يزور  دنچ  نم  هب  ردام ! -- 

؟ هچ يارب  -- 

.مریگب میمصت  منک و  رکف  ما  هدنیآ  رسمه  دروم  رد  مهاوخ  یم  -- 

؟ دوش یم  ادیپ  وت  يارب  تیومع  رسپ  زا  رتهب  یسک  هچ  رخآ  .دهاوخ  یمن  ندرک  رکف  راک  نیا  -- 

تروص جاودزا  نیا  رگا  .دـنک  جاودزا  رتدوز  هچ  ره  شرتـخد  دراد  وزرآ  وا  .دـسوب  یم  ار  اـکیلم  يور  دـیآ و  یم  کـیدزن  رداـم 
(1) .دش دهاوخ  مور  روشک  هکلم  اکیلم ، يدوز  هب  دریگب 

هتخابلد وا  ایآ  دـهد ؟ یمن  ناشن  جاودزا  نیا  هب  یـشوخ  يور  اکیلم  ارچ  اّما  دنـشاب ؛ اکیلم  ياـج  هک  دـنراد  وزرآ  مور  نارتخد  همه 
؟ دراد لد  رد  يرگید  ِقشع  وا  ایآ  تسا ؟ هدش  يرگید  درم 

.درادن ربخ  وا  لد  ِزار  زا  سک  چیه  .دور  یم  هرجنپ  تمس  هب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  اکیلم  .دور  یم  نوریب  قاتا  زا  اکیلم  ِردام 

يا هولج  چیه  شیارب  قرب  قرز و  رپ  ِیگدنز  نیا  .تسا  نادنز  وا  يارب  رصق  نیا  اّما  دنک ؛ یم  یگدنز  رـصق  رد  وا  هک  تسا  تسرد 
.درادن

ردام .تساپرب  يروش  هچ  وا  نورد  رد  دنناد  یمن  دننیب و  یم  ار  اکیلم  درز  ِيور  همه 

22 ص :

راونألا ج 99 راحب  ...هّللا : ّیلو  هّمع  ای  ِکیلع  مالسلا  هّللا ، ّیلو  تخُأ  ای  ِکیلع  مالـسلا  هّللا ، ّیلو  تنب  ای  ِکیلع  مالـسلا  . . ... 17 - 1
ص 277.
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.تسا هدش  کش  راتفرگ  اکیلم  اّما  .تسا  هدش  يرگید  قشع  راتفرگ  وا  هک  دنک  یم  لایخ 

یم شوگ  یحیـسم  ياه  شیـشک  نانخـس  هب  مدرم  همه  دننام  تفر و  یم  اسیلک  هب  تشاد و  داقتعا  حیـسم  ادـخ و  هب  یکدوک  زا  وا 
.داد

دوخ ترخآ  رکف  هب  ات  دنتـساوخ  یم  اهنآ  زا  هدرک و  توعد  ایند  كرَت  هب  ار  مدرم  دـندوب  یحیـسم  نّویناحور  نامه  هک  اه  شیـشک 
.دننک يرود  ایند  ِلام  ندرک  عمج  زا  دنشاب و 

ار مدرم  ناـهانگ  دنتـسناوت  یم  هک  دـندوب  یناـسک  اـه  شیـشک  دوب ، ینامـسآ  يا  هرهچ  اـکیلم  يارب  اـه  شیـشک  هرهچ  اـهزور  نآ 
.دنشخبب

دزن هب  فارتعا  يارب  مدرم  .دنوش  یم  سرت  راچد  همه  هک  دنیوگ  یم  نخـس  ادخ  باذع  مّنهج و  شتآ  زا  نانچ  اهنآ  دید  یم  اکیلم 
.دشخبب ار  اهنآ  هانگ  ادخ  ات  دنتفر  یم  اهنآ 

یتقو دنیوگ ، یم  نخـس  ایند  كرَت  زا  هک  اه  شیـشک  دید  یم  وا  .درک  کش  اهنآ  ِنید  هب  هک  دید  ار  ییاهزیچ  دش  رت  گرزب  هک  وا 
! دنروآ یم  موجه  الط ، ياه  هّکس  نتفرگ  يارب  هنوگچ  دنیآ  یم  رصق  نیا  هب 

.دوب هدینش  ار  اه  شیشک  هناتسم  ههقهق  يادص  .دوب  هدید  رصق  نیا  رد  ار  يدایز  ياهزیچ  اکیلم 

یم ندروخ  لوغـشم  هدیـشک و  شیپ  ار  اذـغ  ِییالط  ياه  فرظ  هدـمآرب ، ياه  مکـش  اب  اه  شیـشک  هنوگچ  هک  دوب  هدـید  اهراب  وا 
! دندش

تـسناوت یمن  اّما  دوب ؛ مور  رـصیق  هداوناـخ  زا  يرتخد  وا  هک  تسا  تسرد  دوب ، هدرک  کـش  دـندوب  شناربهر  ناـنیا  هک  ینید  هب  وا 
! دنروخ یم  ار  مور  تموکح  نان  دنناد و  یم  نید  ِناگرزب  ار  دوخ  هک  دوشب  یهورگ  هچیزاب  ادخ ، ِنید  هک  دنیبب 

.تسا هدشن  ادج  ادخ  زا  زگره  اّما  تسا  هدش  سویأم  اه ، شیشک  نیا  زا  وا 

.دزرو یم  قشع  مالسلا ) اهیلع  ) میرم و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هب  دراد و  تسود  ار  ادخ  یلو  دیآ  یم  شدب  تعامج  نیا  زا  وا 

23 ص :
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.دش یم  رتشیب  ادخ  اب  شزاین  زار و  درک ، یم  کش  رتشیب  دندز  یم  مد  نآ  زا  اه  شیشک  هک  ینید  هب  وا  هچ  ره 

هدنکن لد  ادخ  ناتـسود  ادخ و  زا  یلو  تسا  هدش  هتـسخ  سک  همه  زیچ و  همه  زا  وا  .دهدب  تاجن  ار  وا  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  اکیلم 
.دیایب وا  يوس  هب  ادخ  فطل  ات  تسا  رظتنم  وا  .تسا 

.دشاب یضار  دوجوم ، عضو  هب  دیاب  رمع  رخآ  ات  دنک  جاودزا  شیومع  رسپ  اب  رگا  هک  دناد  یم  وا 

.دوب دهاوخن  وا  راظتنا  رد  گرم  زج  يزیچ  دراد  کش  اهنآ  تسادق  هب  مور  هدنیآ  هکلم  هک  دنمهفب  نّویناحور  رگا 

هکلم ات  دنریگ  یمن  تسد  هب  ریشمش  زگره  اهنآ  .دنناسرب  لتق  هب  دنناوت  یم  ار  مور  هدنیآ  هکلم  یّتح  هک  دنراد  تردق  ردق  نآ  اهنآ 
.دنراد ریشمش  زا  رتدنمتردق  رایسب  يا  هحلسا  هکلب  دنناسرب ، لتق  هب  ار 

ات هک  یمدرم  هنوگچ  ینیب  یم  تقو  نآ  تسا ، هدرک  تشپ  ادـخ  نید  هب  هدـش و  دـّترم  هکلم  هک  دـنیوگب  مدرم  هب  اهنآ  تسا  یفاـک 
.دنشکب ار  هکلم  ادخ ، تیاضر  يدونشخ و  يارب  ات  دننک  یم  هلمح  رصق  هب  هدرک و  اپ  هب  بوشآ  دندوب ، مارآ  تکاس و  زورید 

وا هب  ادـخ  .تسین  مدرم  نیا  سنج  زا  وا  .دـنک  جاودزا  شیوـمع  رـسپ  اـب  دـهاوخ  یمن  اـکیلم  ارچ  هک  يدـیمهف  رگید  منک  یم  رکف 
.تسا هدادن  اه  یلیخ  هب  هک  هداد  يزیچ 

!! دنک یم  رکف  هک  تسا  نیا  وا  بیع  اهنت  ایوگ  .تسا  هداد  ندرک  رکف  تردق  اکیلم ، هب  ادخ 

طقف مدرم  هفیظو  .دـننک  یم  رکف  همه  ياـج  هب  دـنروخ  یم  تموـکح  ِناـن  هک  ینّویناـحور  .دـنک  رکف  شدوـخ  دـیابن  یـسک  زورما 
.تسا تعاطا  نیا  رد  طقف  حیسم  ادخ و  تیاضر  هک  دنیوگ  یم  اهنآ  .تساهنآ  زا  ارچ  نوچ و  نودب  تعاطا 

.تسا گرم  شیازس  هنرگو  دنک  توکس  دیاب  دمهف  یم  هک  سک  ره  راگزور  نیا  رد 

24 ص :
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؟ دنروخ یم  نان  رصیق  تموکح  هرفس  زا  دننز و  یم  ادخ  زا  مد  هک  دهدب  یناسک  هب  ار  تشهب  دیلک  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ 

* * *

.دنک هدامآ  یسورع  مسارم  يارب  ار  دوخ  دیاب  هک  دوش  یم  رادربخ  اکیلم  درذگ و  یم  زور  دنچ 

ار روشک  هک  یهاشداپ  هب  مور  رد  یناد  یم  ًامتح  .دوش  رازگرب  رتدوز  هچ  ره  یسورع  نیا  ات  تسا  هداد  روتسد  رصیق  وا ، گرزبردپ 
.تسا مور  رصیق  هون  اکیلم ، .دنیوگ  یم  رصیق »  » دنک یم  هرادا 

رازه راهچ  هب  اهنآ  دادعت  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  .دنوشب  عمج  تختیاپ  رد  روشک  رسارس  زا  ناگرزب  نارس و  ات  تسا  هداد  روتسد  وا 
.دسرب رفن 

مسارم نیا  يارب  ییابیز  گرزب و  رـصق  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  مسارم  نیا  رد  ات  دنا  هدش  توعد  مه  اسیلک  نّویناحور  زا  رفن  دصیس 
.تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد 

.دشاب شنادناخ  تمظع  رادتقا و  هناشن  هک  ینشج  دریگب ، یگرزب  نشج  مور  هدنیآ  هکلم  يارب  دهاوخ  یم  رصیق 

(1) .دهدب تیاضر  یسورع  نیا  هب  دیاب  درادن ، يا  هراچ  چیه  اکیلم 

تخت يور  رب  رـصیق  دنا و  هدمآ  نانامهم  همه  .دـنزاون  یم  مه  یهورگ  دنـصقر و  یم  يا  هّدـع  تسا ، رون  قرغ  رـصق  مامت  نونکا ،
.تسا هتسشن  دوخ 

.دوش یم  دراو  دننک  یم  یهارمه  ار  وا  یهورگ  هک  یلاح  رد  داماد  دوش ، یم  زاب  رصق  ِرد 

.دنیشنب نآ  يور  رب  ات  دور  یم  يداماد  تخت  يوس  هب  دسوب و  یم  ار  رصیق  تسد  دوش و  یم  مخ  دیآ ، یم  رصیق  يوس  هب  وا 

.دوش یم  وا  رسمه  مور ، رتخد  نیرتابیز  بشما  هک  دنک  یم  راختفا  داماد  دنشک ، یم  توس  دننز و  یم  فک  همه 

25 ص :

رصیق نب  اعوشی  تنب  هکیلم  انأ  کبلق ، یل  غّرفو  کعمس  ینرعأ  ءایبنألا ، دالوأ  ّلحمب  هفرعملا  فیعضلا  زجاعلا  اهّیأ  تلاقف : . . 18 - 1
نم ینجّوزی  نأ  دارأ  رصیق  يّدج  ّنإ  بجعلاب ، کئبنُأ  نوعمـش ، حیـسملا  ّیـصو  یلإ  بسُنت  نیّیراوحلا ، دلُو  نم  یّمُأو  مورلا ، کلم 

عجارو هعیشلا ج 2 ص 45 ، نایعأ  راونألا ج 51 ص 6 ، راحب  یسوطلل ص 208 ، هبیغلا  ...هنس : هرـشع  ثالث  تانب  نم  انأو  هیخأ  نبا 
راونألا راحب  زجاعملا ج 7 ص 514 ، هنیدم  همامإلا ص 490 ، لئالد  نیظعاولا ص 252 ، هضور  همعنلا ص 418 ، مامتو  نیدلا  لامک 

ج 51 ص 11.
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! دزرل یم  زیچ  همه  ناهگان  هک  دنیشنب  تخت  يور  رب  دهاوخ  یم  وا 

.دهد یمن  سک  چیه  هب  ار  ندنام  ای  رارف  تصرف  هک  عیرس  ردق  نآ  .دزادنا  یم  تشحو  هب  ار  همه  نیگمهس ، يا  هلزلز 

رب شوه  یب  داماد  هتـسکش و  داماد  تخت  ياه  هیاپ  .دریگ  یم  ارف  ار  اج  همه  رابغ  درگ و  دـتفا ، یم  قاـفتا  هظحل  کـی  رد  زیچ  همه 
! تسا هداتفا  نیمز  يور 

؟ تسا هدش  لزان  یباذع  ایآ  دننک ، یم  هاگن  مه  هب  توهبم  تام و  همه  دنز ، یمن  یفرح  سک  چیه 

(1) .دناد یمن  سک  چیه  تسا ؟ راک  رد  يزمر  زار و  هچ  دوش ، یم  تحاران  رایسب  رصیق  دروخ ، یم  مه  هب  یسورع 

* * *

.دبات یم  اکیلم  قاتا  رب  هرجنپ  زا  باتهم  ِرون  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  توکس  هتشذگ و  همین  زا  بش 

: دنیب یم  باوخ  اکیلم  نونکا 

.دنا هدمآ  زین  وا  نارای  همه  .تسا  هدمآ  رصق  نیا  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسیع

ِگرزبردپ نوُعمَش ، .تسوا  لسن  زا  مه  اکیلم  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  نیشناج  ّیصو و  وا  یسانش ؟ یم  ار  نوعمش  ایآ 
(2) .تسا اکیلم  يردام 

.دنا هتشاذگ  رون  زا  يربنم  رصق  طسو  رد  .دنا  هداتسیا  ناگتشرف  ینک  یم  هاگن  ار  اج  ره 

.دنتسه یسک  ندمآ  رظتنم  همه ، ایوگ 

؟ تسا هداتسیا  اپارس  شراظتنا ، رد  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هک  دیایب  اجنیا  هب  تسا  رارق  یسک  هچ  یتسار  هب  دنام ، یم  یتفگش  رد  ایکلم 

مه ینارون  ناوج و  ییوناب  .دـسر  یم  ماشم  هب  يدّـمحم  لگ  يوب  .دـنوش  یم  دراو  ینارون  ینادرم  .دوش  یم  زاـب  رـصق  رد  ناـهگان 
.تسا هدمآ  اهنآ  هارمه 

26 ص :

مهنم راـطخألا  يوذ  نمو  لـجر ، هئمثـالث  ناـبهرلاو  نیـسیّسقلا  نم  نیّیراوحلا  لـسن  نم  هرـصق  یف  رـصیق ] يّدـج   ] عمجف . . 19 - 1
.هقباسلا رداصملا  سفن  ...فالآ : هعبرأ  ریاشعلا  كولمو  شویجلا  ءابقنو  رکسعلا  داّوقو  دانجألا  ءارمُأ  نم  عمجو  لجر ، هئمعبس 

بلـصلا تقدـحأو  هیخأ  نبا  دعـص  اّملف  هاقرم ، نیعبرأ  قوف  هعفرو  رهوجلا ، فانـصأ  نم  ًاغاسم  ًاشرع  هکلم  ّیهب  نم  زربأو  . . 20 - 2
تراهناف شرعلا  هدـمعأ  تضّوقتو  ضرألا ، تقـصلف  یلعألا  نم  بلـصلا  تلفاست  لیجنإلا ، رافـسأ  ترـُشنو  ًافکع ، هفقاسألا  تماقو 
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، کلملا اهّیأ  يّدـجل : مهریبک  لاقف  مهـصئارف ، تدـعتراو  هفقاسألا  ناولأ  تّریغتف  هیلع ، ًایـشغم  شرعلا  نم  دـعاصلا  ّرخو  رارقلا ، یلإ 
، ًادیدش ًاّریطت  کلذ  نم  يّدـج  ّریطتف  .یناکلملا  بهذـملاو  یحیـسملا  نیدـلا  اذـه  لاوز  یلع  ّهلادـلا  سوحنلا  هذـه  هاقالم  نم  انفعا 

.هقباسلا رداصملا  سفن  ...نابلصلا : اوعفراو  هدمعألا  هذه  اومیقأ  هفقاسألل : لاقو 
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! ربمایپ نیرخآ  يا  وت  رب  ادخ  دورد  مالس و  : » دیوگ یم  دمآ  شوخ  دنک و  یم  مالس  دور ، یم  اهنآ  لابقتسا  هب  مالسلا ) هیلع  ) یـسیع
!«. دّمحم يا 

.دنورب رصق  ییاریذپ  تمسق  هب  دهاوخ  یم  وا  زا  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم مالسلا ) هیلع  ) یسیع

.تسا هدنکفا  هیاس  رصق  ياضف  رب  توکس  هدش و  هتفکش  لگ  نوچمه  مالسلا ) هیلع  ) یسیع هرهچ  .دننیشن  یم  همه 

؟ تسا ربخ  هچ  اجنیا  رد  یتسار  هب  .دنک  یم  هاگن  طقف  اکیلم 

نوعمـش وت ، نیـشناج  یـسیع ! يا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هب  ور  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دّمحم یتاظحل ، زا  دعب 
«. منک يراگتساوخ  منادنزرف  زا  یکی  يارب  ار  وا  ما  هدمآ  نم  دراد ، اکیلم  مان  هب  يرتخد 

دنیب یم  ار  یناوج  دنک  یم  هاگن  اکیلم  .تسا  هتسشن  شرانک  رد  هک  دنک  یم  یناوج  هب  هراشا  تسد  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) دّمحم
.تسا نسح »  » وا مان  نایعیش و  مهدزای  ماما  ناوج ، نیا  .دشخرد  یم  هام  نوچ  شتروص  هک 

یم دنک و  یم  اکیلم  گرزبردپ  نوعمش ، هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ماگنه  نیا  رد  .تسا  باوج  رظتنم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم
یم رد  دّـمحم  دـنزرف  جاودزا  دـقع  هب  ار  اکیلم  ترتخد  اـیآ  .تسا  هدـمآ  وت  يوس  هب  یتخبـشوخ  تداعـس و  نوعمـش ! يا  : » دـیوگ

.»؟ يروآ

لوبق راختفا  لامک  اب  يرآ ، : » دیوگ یم  دنک و  یم  اکیلم  شرتخد  هب  یهاگن  دعب  دنز و  یم  هقلح  نوعمـش  نامـشچ  رد  قوش  کشا 
«. منک یم 

هّللا مسب  : » دـناوخ یم  ار  دـقع  هبطخ  دریگ و  یم  رارق  روـن  زا  يربـنم  يـالاب  رب  دزیخ و  یمرب  اـج  زا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) دّـمحم
، جاودزا نیا  نادـهاش  .مدروآ  رد  نسح  دوخ ، زا  دـعب  ماـما  نیمهدزاـی  جاودزا  هب  ار  نوعمـش  رتخد  اـکیلم ، بشما  میحّرلا ؛ نمحّرلا 

«. دنتسه نم  نادناخ  همه  همطاف و  یلع و  نّویراوح و  نوعمش و  یسیع و 

اج همه  دنیوگ و  یم  کیربت  رگیدکی  هب  همه  دوش  یم  مامت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نخس  یتقو 

27 ص :
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(1) .دوش یم  رون  قرغ 

* * *

: دـیآ یم  هرجنپ  رانک  هب  دوش  یم  دـنلب  تخت  يور  زا  وا  .تسا  هدـیبات  قاتا  لـخاد  هب  باـتهم  رون  .دوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  اـکیلم 
! مدید نم  دوب  یباوخ  هچ  نیا  ایادخ 

.دراد تسود  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح هک  دنک  یم  ساسحا  وا  .تسا  هدرک  لزنم  وا  بلق  رد  ینامسآ  یقشع  هک  دمهف  یم  وا 

! منک هچ  نم  سّدقم ! میرم  ای 

؟ منک ربخ  اب  زار  نیا  زا  ار  گرزب  ردپ  مناوت  یم  ایآ  میوگب ؟ مردام  يارب  ار  باوخ  نیا  ایآ 

؟ تسا هدش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم دنزرف  قشاع  هک  دیوگب  اهنآ  هب  دناوت  یمن  اکیلم  .دنکب  ار  راک  نیا  دیابن  وا  هن ،

؟ دنک جاودزا  ناناملسم  ربمایپ  دنزرف  اب  دهاوخب  مور  رصیق  هون  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ 

نآ تسا ، هدرک  ادیپ  هقالع  مالـسا  هب  اکیلم  هک  دنمهفب  اهنآ  تسا  یفاک  .تسا  گنج  نایحیـسم  ناناملـسم و  نایم  هک  تساه  تّدم 
! درک دنهاوخ  یتخس  تازاجم  ار  وا  تقو 

.دوشب ربخ  اب  باوخ  نیا  زا  دیابن  سک  چیه 

.دنامب زار  کی  لثم  اکیلم  بلق  رد  دیاب  ینامسآ  قشع  نیا 

* * *

.تسا هدناود  هشیر  اکیلم  دوجو  همه  رد  ربمایپ  هشوگ  رگج  رادید  قشع  تسا و  هتشذگ  يزور  دنچ 

.تسا هدش  رامیب  وا  هک  دننک  یم  لایخ  همه  .تسا  هدش  مک  زین  وا  كاروخ  باوخ و  هدش و  درز  وا  گنر 

28 ص :

نوعمش دینک : هعجارم  نوتم  نیا  هب  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  یصو  نوعمـش  هک  نیا  دروم  رد  قیقحت  تهج  . . 21 - 1
نب نوعمش  ّهنأ  مهربخأف  سیق ص 252 ؛ نب  میلس  باتک  میرم : نب  یسیع  ییراوح  لضفأ  ناکو  میرم ، نب  یـسیع  ّیـصو  اّنحوی ، نب 

مامإلا بقانم  مالسلا : هیلع  میرم  نب  یسیع  ّیصو  نوّمح  نب  نوعمـش  اذه  تاجردلا ص 310 ؛ رئاصب  میرم : نب  یسیع  ّیصو  نوّمح 
یسوطلل یلامألا  دیفملل ص 106 ، یلامألا  همامإلا ص 56 ، لئالد  عجارو : یفوکلا ج 1 ص 173 ، نامیلس  نب  دّمحمل  نینمؤملا  ریمأ 

نیقیلا نینمؤملا ج 2 ص 84 ، ریمأ  بقانم  یـسوطلا ص 225 ، هزمح  نبال  بقانملا  یف  بقاثلا  جاجتحالا ج 1 ص 391 ، ص 523 ،
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يزوجلا نبال  ریسمل  داز  نیلقثلا ج 1 ص 603 ، رون  ریسفت  راونألا ج 6 ص 239 و ج 8 ص 5 ، راحب  سوواط ص 226 ، نبا  دّیسلل 
یفطصملا ص 334. هراشب  ج 6 ص 266 ،
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هتشاد ینامرد  شیارب  ات  دنمهف  یمن  ار  وا  درد  اهنآ  .درادن  يا  هدیاف  چیه  اّما  دروآ ؛ یم  اکیلم  نامرد  يارب  ار  ناکشزپ  نیرتهب  رصیق 
.دنشاب

.تسا هدش  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  .تسا  هتسشن  يدوگ  هب  شنامشچ  .دوش  یم  رترغال  زور  هب  زور  اکیلم 

هتخانـشان ِيرامیب  نآ  زا  دعب  .دروخ  مه  هب  يا  هلزلز  اب  شرتخد  یـسورع  هنوگچ  هک  دروخ  یم  هّصغ  دنک و  یم  هیرگ  وا  يارب  ردام 
.تسا هدمآ  اکیلم  غارس  هب  يا 

: تسا هدمآ  وا  تدایع  هب  اکیلم  گرزبردپ  رصیق ، زورما 

! يونش یم  ارم  يادص  مزیزع ! اکیلم  مرتخد !

وا مشچ  ِکشا  .تسا  هتـسشن  شرانک  رد  هک  دروخ  یم  شگرزبردپ  نابرهم  هرهچ  هب  شهاگن  .دنک  یم  زاب  ار  دوخ  نامـشچ  اکیلم 
: دکچ یم  اکیلم  تروص  رب 

.دش هچ  هک  يدید  اّما  يوش ؛ مور  هکلم  وت  هک  متشاد  وزرآ  نم  دمآ ؟ ام  رس  رب  هک  دوب  ییالب  هچ  نیا  مناد  یمن  مرتخد ! -- 

.گرزبردپ نکن  هیرگ  -- 

؟ منیب یم  هنوگ  نیا  ار  وت  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  -- 

.متسه ادخ  ياضر  هب  یضار  نم  .تسین  يزیچ  -- 

؟ يرادن نم  زا  يا  هتساوخ  ایآ  مرتخد ! -- 

یتخاس و یم  دازآ  ار  اهنآ  همه  شاک  .دنتسه  وت  ریسا  اهنآ  .دنوش  یم  هجنکـش  وت  ياه  نادنز  رد  يدایز  ناناملـسم  گرزبردپ ! -- 
! دنهدب افش  ارم  سّدقم  میرم  حیسم و  دیاش  يدرک ، یم  ینابرهم  اهنآ  ّقح  رد 

.دنک دازآ  ار  ناملسم  ناریسا  رتدوز  هچ  ره  هک  دهد  یم  لوق  اکیلم  هب  دونش و  یم  ار  نخس  نیا  رصیق 

، دنک لاحـشوخ  ار  دوخ  گرزبردـپ  هک  نیا  يارب  وا  .دـنا  هدـش  دازآ  ناریـسا  زا  یهورگ  هک  دـسر  یم  ربخ  اکیلم  هب  یتّدـم  زا  دـعب 
دوش و یم  دونشخ  گرزبردپ  .دروخ  یم  اذغ  يردق 

29 ص :
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.دنوش دازآ  دنا  هدش  ریسا  اه  گنج  رد  هک  یناناملسم  همه  ات  دهد  یم  روتسد 

داش ار  اهنآ  لد  نم  دنوش ، دازآ  ناریـسا  ات  مدرک  يراک  نم  سّدـقم ! میرم  يا  : » دـیوگ یم  دراد و  یمرب  اعد  هب  تسد  اکیلم  نونکا 
«. ینک داش  مه  ارم  لد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .مدرک 

(1) .دیایب شرادید  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح شا ، ینامسآ  رای  دیاش  .دنیبب  ار  شبوبحم  باوخ  رد  رگید  راب  دیاش  تسا  رظتنم  اکیلم 

* * *

دنک و یهاگن  وا  هب  ادـخ  دـیاش  ات  دـناوخ  یم  شرـسپ  ّقح  هب  ار  ادـخ  وا  نیمه  يارب  تسادـخ ، رـسپ  حیـسم ، هک  دراد  داقتعا  اکیلم 
.دنک لح  ار  شلکشم 

باوخ رـصق  لـها  همه  .دـسر  یم  ارف  بش  همین  .تسا  هدـش  تخـس  وا  يارب  بوـبحم  نارجه  .تسا  هتفرگ  یلیخ  اـکیلم  لد  بشما 
.دنتسه

وت : » دیوگ یم  نخـس  مالـسلا ) هیلع  ) نسح شبوبحم ، اب  .دـنک  یم  اه  هراتـس  هب  هاگن  .دور  یم  هرجنپ  رانک  دزیخ و  یم  رب  ياج  زا  وا 
«. ینک شومارف  ارم  هک  تسا  تسرد  ایآ  ییآ ! یمن  مغارس  ارچ  یتسه ، اجک  وت  یتفر ! يدرک و  دوخ  هتفیش  ارم  نینچ  هک  یتسیک 

.دناوخ یم  يرای  هب  ار  وا  لد  میمص  زا  دنز ، یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دتفا ، یم  مالسلا ) اهیلع  ) سّدقم میرم  دای  هب  دعب 

.تسا کشا  سیخ  شتروص  زونه  .دور  یم  دوخ  تخت  يوس  هب  اکیلم 

.دور یم  باوخ  هب  ات  دنک  یم  هیرگ  ردق  نآ  تساجک ؟ رد  راک  هرگ  دناد  یمن  وا 

: دنیب یم  باوخ  وا 

.دنیایب يزیزع  نانامهم  وا  يارب  تسا  رارق  ایوگ  .دنا  هدمآ  شرادید  هب  هتشرف  نارازه  دنک  یم  هاگن  .تسا  هدش  ینارون  رصق  مامت 

.دسر یم  اکیلم  ماشم  هب  سای  ِلگ  يوب  .دنیآ  یم  نامسآ  زا  وناب  ود  ناهگان  .دتسیا  یم  مارتحا  اب  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  وا 

30 ص :

نوعمشو حیسملا  ّنأک  هلیللا  کلت  یف  تیرُأو  روتسلا ، تیخرُأو  ءاسنلا  لزنم  لخدف  ًاّمتغم ، رصیق  يّدج  ماقو  سانلا  قّرفتو  . . 22 - 1
بصن ناک  يذلا  عضوملا  یف  ًاعافتراو  ًاّولع  ءامسلا  يرابی  رون  نم  ًاربنم  هیف  اوبصنو  يّدج  رصق  یف  اوعمتجا  دق  نیّیراوحلا  نم  هّدعو 

، هقنتعاف هیلإ  حیسملا  مّدقتف  .هئانبأ  نم  هّدعو  مالسلا ، هیلع  هّیصوو  هنتخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هیلع  لخدو  هشرع ، هیفو  يّدج ،
یلإ هدیب  أموأو  اذه ، ینبال  هکیلم  هتاتف  نوعمـش  کّیـصو  نم  ًابطاخ  کتئج  ّینإ  هّللا ، حور  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هل  لوقیف 

لآ محرب  کمحر  لصف  فرشلا ، كاتأ  دق  هل : لاقو  نوعمـش  یلإ  حیـسملا  رظنف  باتکلا ، اذه  بحاص  نبا  مالـسلا  هیلع  دّمحم  یبأ 
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دهشو مالسلا  هیلع  حیسملا  دهشو  هنبا ، نم  ینجّوزو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  بطخف  ربنملا  کلذ  دعـصف  .تلعف  دق  لاق : دّمحم ،
عجارو ص 45 ، هعیـشلا ج 2  نایعأ  ص 6 ، راونألا ج 51  راـحب  یـسوطلل ص 208 ، هبیغلا  نّویراوحلاو : مالـسلا  مهیلع  دّـمحم  ءانبأ 
راونألا راحب  زجاعملا ج 7 ص 514 ، هنیدم  همامإلا ص 490 ، لئالد  نیظعاولا ص 252 ، هضور  همعنلا ص 418 ، مامتو  نیدلا  لامک 

ج 51 ص 11.
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؟ تسیچ سای  يوب  نیا  زار  دناد  یمن  اکیلم 

یمن ار  يرگید  اّما  دونـش ؛ یم  باوج  دـنک و  یم  مالـس  تسا ، مالـسلا ) اهیلع  ) سّدـقم میرم  وا  دسانـش ، یم  ار  اهنآ  زا  یکی  اـکیلم 
.دسانش

.تسانشآ رایسب  شا  هرهچ  .تسا  نابرهم  ردقچ  وا  نم ! يادخ  دنک ، یم  هاگن  اکیلم 

یلص ) دّمحم رتخد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف وا  یسانش ؟ یم  ار  وناب  نیا  ایآ  مرتخد ! : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  ور  مالسلا ) اهیلع  ) میرم
«. دنا هدروآرد  وا  دقع  هب  ار  وت  هک  یسک  نامه  ردام  .تسا  ( هلآ هیلع و  هللا 

دریگ و یم  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نماد  دنیـشن و  یم  نیمز  يور  رب  .دوش  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دونـش  یم  ار  نخـس  نیا  اـت  اـکیلم 
.دنک یم  هیرگ  هب  عورش 

.درب ردام  شیپ  هب  ار  رسپ  تیاکش  دیاب 

؟ تسا هتشاذگ  اهنت  ارم  ارچ  تسا ؟ هدرک  شومارف  ارم  ارچ  وا  دیآ ؟ یمن  مرادید  هب  نسح  ارچ  ردام !

؟ درک دوخ  هتفیش  نینچ  نیا  ارم  ارچ  دنک  شومارف  ارم  هک  دوب  رارق  رگا 

؟ مشکب نارجه  درد  نینچ  نیا  دیاب  هک  ما  هدرک  یهانگ  هچ  نم  رگم 

شوگ شنانخس  هب  ینابرهم  اب  تسا و  هتـسشن  وا  رانک  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف .دزیر  یم  کشا  دنک و  یم  هیرگ  روط  نیمه  اکیلم 
.دهد یم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  كاپ  ار  اکیلم  نامشچ  کشا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

! شاب مارآ  مرتخد ! شاب  مارآ  -- 

! ردام تسین ، ینامرد  ار  قشع  ِدرد  .مشاب  مارآ  هنوگچ  -- 

؟ دیآ یمن  ترادید  هب  نسح  مدنزرف  ارچ  یناد  یم  ایآ  مرتخد ! -- 

.هن -- 

چیه ادخ  .تسا  رفک  نخس  نیا  .دناد  یم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  نید  نیا  تسا ، هدش  فیرحت  نید  نیا  .یتسه  ّتیحـسم  نید  رب  وت  -- 
یضار وت  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ادخ و  هک  يراد  تسود  رگا  .تسا  رازیب  نخس  نیا  زا  مه  مالسلا ) هیلع  ) یسیع دوخ  .درادن  يرسپ 

دیاب دنشاب 
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.دمآ دهاوخ  وت  رادید  هب  نسح  مدنزرف  تقو  نآ  .يوشب  ناملسم 

.موشب ناملسم  دیاب  هنوگچ  نم  .دشاب  -- 

تسین هّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی  هّللا ،» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  َو  هّللا ، ّالا  َهلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا  : » وگب تدوجو  مامت  اب  -- 
.تسوا هداتسرف  وا و  هدنب  دّمحم  و 

.دنک یم  ساسحا  شیوخ  دوجو  رد  ار  گرزب  سب  یشمارآ  ناهگان  .دنک  یم  رارکت  ار  تاملک  نیا  اکیلم 

.تسا هتشگ  ینامسآ  نید  نیرخآ  وریپ  هدش و  ناملسم  اکیلم  الاح  يرآ ،

.تسا تشهب  شوغآ  رد  ییوگ  دنک  یم  ساسحا  اکیلم  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  وا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نونکا 

هب هک  میوگ  یم  وا  هب  نم  .شاب  مدنزرف  رظتنم  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  وا  هب  ور  دـنز  یم  دـنخبل  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
«. دیایب ترادید 

.دنز یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  .دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  قوش  تّدش  زا  اکیلم 

(1) !؟ ادخ نازیزع  نآ  دنتفر  اجک 

* * *

.دنام یم  هریخ  ینشور  هراتس  هب  شنامشچ  .دنک  یم  نامسآ  هب  یهاگن  دور ، یم  هرجنپ  يوس  هب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  اکیلم 

لفاغ ربخ و  یب  ناهج  يوس  نیا  رد  هک  یحیـسم  همه  نیا  نیب  يا ؟ هدـیزگرب  هچ  يارب  ارم  ایادـخ ! راب  دـیوگ : یم  نخـس  دوخ  اب  وا 
.موشب ناملسم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف میوناب  تسد  هب  ات  يدرک  باختنا  ارم  دننک  یم  یگدنز 

.دنک رکش  ار  ادخ  ات  دور  یم  هدجس  هب  رایتخا  یب  وا  تسا ! یگرزب  تداعس  هچ  نیا 

.دیایب شرادید  هب  شبوبحم  دسرب و  ارف  بش  ات  تسا  رظتنم  وا 

.تسا هدمآ  اکیلم  رادید  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح .دیآ  یم  تشهب  يوب  دزو و  یم  میسن 

! یتفر يدرک و  دوخ  ّتبحم  ریسا  ارم  لد  نم ! ياقآ  -- 

32 ص :

يردص برضو  مهل ، اهیدبُأ  الو  اهّرسأ  تنکف  لتقلا ، هفاخم  يّدجو ؛ یبأ  یلع  اورلا  هذه  ّصقأ  نأ  تقفشأ  تظقیتسا  اّملف  . . 23 - 1
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یقب امف  ًادیدش ، ًاضرم  تضرمو  یصخش ، ّقدو  یسفن  تفعضف  بارـشلاو ، ماعطلا  نم  تعنتما  یّتح  مالـسلا ، هیلع  دّمحم  یبأ  هّبحمب 
اهکدوزأف هوهش  کلابب  رطخی  له  ینیع ، هّرق  ای  لاق : سأیلا  هب  حرب  اّملف  یئاود ، نع  هلأسو  يّدج  هرـضحأ  ّالإ  بیبط  مورلا  نئادم  یف 
نیملـسملا يراـسُأ  نم  کنجـس  یف  نّمع  باذـعلا  تفـشک  ولف  هقلغم ، َّیلع  جرفلا  باوـبأ  يرأ  يّدـج ، اـی  تلقف : ایندـلا ؟ هذـه  یف 

یف تدـّلجت  کلذ  لـعف  اّـملف  .هیفاـع  هّمُأو  حیـسملا  بهی  نأ  توجر  صـالخلا ، مهتینمو  مهیلع  تقّدـصتو  لـالغألا  مهنع  تککفو 
رداصملا سفن  ...مهزازعإو : يراسُألا  مارکإ  یلع  لبقأو  کلذـب  ّرـسف  ماعطلا ، نم  ًاریـسی  تلواـنتو  ًـالیلق ، یندـب  نم  هّحـصلا  راـهظإ 

.هقباسلا
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.دوب مهاوخ  وت  نامهم  بش  ره  هک  نادب  يدوب ، هدشن  ناملسم  زونه  وت  هک  دوب  نیا  يارب  مدماین  ترادید  هب  نم  رگا  -- 

.دیوگ یم  نخس  وا  اب  دنیب و  یم  ار  وا  باوخ  رد  اکیلم  .دیآ  یم  اکیلم  رادید  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح بش ، ره  دعب  هب  بش  نآ  زا 

رد ار  یتسه  همه  ادخ  هک  دـمهف  یم  دوش و  یم  انـشآ  ماما  ماقم  اب  وا  تسا ، ماما  مالـسلا ،) هیلع  ) نسح هک  دـمهف  یم  اکیلم  مک  مک 
.تسا هداد  رارق  ماما  ِتسد 

دروخ و یم  اذغ  اهتـشا  اب  رگید  اکیلم  .دوش  یم  لاحـشوخ  یلیخ  وا  .دـسر  یم  رـصیق  هب  ربخ  دوش ، یم  رتهب  زور  هب  زور  اکیلم  ِلاح 
.دروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  لماک  یتمالس  یتّدم  زا  دعب 

.تسین ّتیعقاو  زا  رتمک  نآ ، ینیریش  اّما  تساور ؛ کی  نیا  هچ  رگا  دنیب ، یم  ار  دوخ  بوبحم  بش  ره  وا 

.دوش لئان  باتفآ  رادید  هب  دسرب و  ارف  بش  ات  تسا  رظتنم  زور  مامت  وا 

(1) .تسا لاصو  راظتنا  رد  وا  درذگ و  یم  اهزور 

* * *

نارجه رد  دـهاوخ  یم  یک  اـت  وا  .دـیوگب  مالـسلا ) هیلع  ) نسح هب  ار  شلد  فرح  دـیاب  وا  دـسر ، یم  اـکیلم  نهذ  هـب  يرکف  بـشما 
.دربب دوخ  شیپ  ار  وا  هک  دهاوخب  شبوبحم  زا  دیاب  دزوسب ؟

: دیوگ یم  مارآ  دزادنا و  یم  ریز  هب  رس  اکیلم  .دیآ  یم  وا  رادید  هب  مالسلا ) هیلع  ) نسح دسر ، یم  ارف  بشما  ياور 

؟ دوب مهاوخ  امش  رانک  رد  یک  منادب  مهاوخ  یم  اّما  تسا ؛ سب  ارم  امش  رادید  ایند  همه  زا  نم ! ياقآ  -- 

33 ص :

فلأو نارمع  تنب  میرم  اهعمو  ینتراز  دق  مالسلا  اهیلع  همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدّیـس  ّنأک  هلیل  هرـشع  عبرأ  دعب  ًاضیأ  تیرُأف  . . 24 - 1
عانتما اهیلإ  وکشأو  یکبأو  اهب  ّقلعتأف  دّمحم ، یبأ  ِکجوز  ّمُأ  مالسلا  اهیلع  ءاسنلا  هدّیـس  هذه  میرم : یل  لوقتف  نانجلا ، فیاصو  نم 

، يراصنلا بهذم  یلع  هّللاب  هکرشم  ِتنأو  ِكروزی  دّمحم ال  ابأ  ینبا  ّنإ  مالـسلا : اهیلع  ءاسنلا  هدّیـس  تلاقف  یترایز ، نم  دّمحم  یبأ 
هرایزو مالسلاامهیلع  میرمو  حیسملا  یضرو  یلاعت  هّللا  یـضر  یلإ  ِتلم  نإف  ِکنید ، نم  هّللا  یلإ  أربت  نارمع  تنب  میرم  یتخُأ  هذهو 
اهردـص یلإ  ینتّمـض  هملکلا  هذـهب  تمّلکت  اّملف  .هّللا  لوسر  ًادّـمحم  یبأ  نأو  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  یلوقف : كاّیإ ، دّـمحم  یبأ 

.هقباسلا رداصملا  سفن  ِکیلإ : هتذفنم  ّینإو  دّمحم ، یبأ  هرایز  یعّقوت  نآلا  تلاقو : یسفن ، بیطو  نیملاعلا ، ءاسن  هدّیس 
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دیاب وت  .دنور  یم  هاپس  نیا  هارمه  نازینک  زا  یهورگ  .دتسرف  یم  مالسا  رکشل  اب  هزرابم  يارب  ار  یهاپس  وت ، گرزبردپ  يدوز  هب  -- 
.يروآ رد  اهنآ  لکش  هب  ار  تدوخ  یشوپب و  ار  نازینک  نیا  زا  یکی  سابل 

؟ دوش یم  هچ  گنج  نیا  ماجنارس  -- 

يارب ار  یمور  نازینک  ناناملـسم ، .دنوش  یم  ریـسا  یمور  نازینک  نازابرـس و  همه  دـنوش و  یم  زوریپ  ناناملـسم  گنج ، نیا  رد  -- 
! شاب نم  کیپ  رظتنم  اجنآ  رد  وت  .داتسرف  مهاوخ  وت  لابند  هب  ار  یسک  نم  یسرب  دادغب  هب  وت  یتقو  .دنرب  یم  دادغب  هب  شورف 

.دورب دوخ  بوبحم  يوس  هب  دهنب و  هار  رد  ياپ  دیاب  وا  نونکا  .دوش  یم  رادیب  قوش  زا  اکیلم 

؟ دورب نوریب  رصق  نیا  زا  دناوت  یم  هنوگچ  وا  یتسار  هب 

وا زا  دنک و  دامتعا  وا  هب  دناوت  یم  اکیلم  .دسانش  یم  ار  وا  تساه  لاس  هک  دتفا  یم  رصق  نازینک  زا  یکی  دای  هب  دنک ، یم  رکف  اکیلم 
.دهاوخب کمک 

هدش يزیر  همانرب  ّتقد  اب  زیچ  همه  .دنک  هّیهت  ار  اهزینک  سابل  اکیلم  يارب  وا  هک  هدش  رارق  تسا و  هدرک  تبحص  رصق  زینک  اب  اکیلم 
.تسا

.دنا هدش  عمج  رهش  یلصا  نادیم  رد  هاپس  هقردب  يارب  همه  دور ، یم  ناناملسم  ياه  نیمزرس  يوس  هب  مور  هاپس  هک  دسر  یم  ربخ 

.دنک یم  اعد  وا  يزوریپ  يارب  دهد و  یم  دوخ  ناهدنامرف  نیرتهب  زا  یکی  تسد  هب  ار  هاپس  مچرپ  رصیق 

.تساجنیا زونه  اکیلم  اّما  دنک  یم  تکرح  هاپس 
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: ییوگ یم  ینک و  یم  اکیلم  هب  ور  وت 

؟ يورب اهنآ  هارمه  هک  دوبن  رارق  رگم  -- 

.دننک یم  کش  همه  دوش ، یمن  زورما  .دش  مهاوخ  جراخ  رهش  زا  ادرف  نم  .شاب  هتشاد  ربص  -- 

.دورب ارحص  تشد و  هب  دهاوخ  یم  تسا و  هدرک  تعیبط  ِسوه  اکیلم  .دسر  یم  ارف  ادرف 

.دنتسه تکرح  هدامآ  ماظن  هراوس  دنچ  .دوش  یم  جراخ  رصق  زا  نانیمطا  دروم  زینک  نامه  اب  وا 

.دنور یم  تعرس  اب  اهنآ  .دسرب  هاپس  هب  رتدوز  دناوتب  ات  دنک  یم  باختنا  ار  يرب  نایم  هار  اکیلم  دننک ، یم  تکرح  اهنآ 

.دنک قیوشت  ار  نازابرس  دنیبب و  ار  مور  هاپس  دهاوخ  یم  اکیلم  .تسا  هدرک  قارتا  اجنآ  رد  مور  هاپس  دوش ، یم  بورغ  کیدزن 

نیا هب  مور  رصیق  رتخد  هک  دننک  یمن  رواب  .تسین  ناشـساوح  .دنتـسه  يزپشآ  لوغـشم  اهنآ  .دور  یم  هاپـس  نازینک  همیخ  هب  ادتبا  وا 
.دشاب هدمآ  نابایب 

.دنک ییاسانـش  ار  وا  دناوت  یمن  سک  چیه  رگید  .دنک  یم  نت  هب  دراد  هارمه  هک  ار  یـسابل  عیرـس  دوش و  یم  يا  همیخ  لخاد  اکیلم 
.تسا هدش  نازینک  هیبش  وا 

.دنک کمک  وا  هب  يزپشآ  رد  هک  دنز  یم  شیادص  نازینک  زا  یکی  دیآ ، یم  نوریب  همیخ  زا  وا 

.دنامب اجنیا  رد  دهاوخ  یم  بشما  اکیلم  هک  دننک  یم  لایخ  دندوب  اکیلم  هارمه  هک  يزابرس  دنچ  .تسا  هدش  کیرات  رگید  اوه 
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یم سک  ره  هب  .دننک  هچ  دنناد  یمن  دوش ، یمن  يربخ  اکیلم  زا  دنوش  یم  رظتنم  هچ  ره  اهزابرـس  نآ  دنک ، یم  تکرح  هاپـس  حـبص 
هچ نابایب  نیا  رد  رصیق  رتخد  دیا ؟ هدش  هناوید  امـش  : » دنیوگ یم  دندنخ و  یم  اهنآ  هب  همه  تفر ، اجک  مور  رـصیق  رتخد  هک  دنیوگ 

.»؟ دنک یم 

(1) .دوش یم  رت  کیدزن  کیدزن و  دوخ  بوبحم  هب  مدق  ره  اب  اکیلم  دور و  یم  شیپ  هب  هاپس 

* * *

یمن ار  اکیلم  رگید  نم  وهایه  نیا  رد  .دریگ  یم  رد  یتخس  گنج  دنیآ ، یم  وس  نیا  هب  ناناملسم  هاپس  نک ، هاگن  ار  اجنآ  مرفسمه !
! منیب

یم وس  ره  زا  اهریت  دـسر ، یم  شوگ  هب  اهریـشمش  يادـص  دنـشک ، یم  ههیـش  اه  بسا  .تسوا  راـظتنا  رد  یتشونرـس  هچ  مناد  یمن 
.دنتلغ یم  دوخ  نوخ  رد  دنتفا و  یم  كاخ  يور  رب  يا  هّدع  دنیآ ،

مه اب  میا  هدشن  ریـسا  ات  ایب  .میتسه  مور  نازابرـس  زا  مه  ام  هک  دننک  یم  لایخ  مینامب  اجنیا  رگا  دیآ ، یمنرب  ام  تسد  زا  يراک  چیه 
.دراد ییابیز  ماجرف  یتوکلم ، قشع  نیا  ایوگ  میورب ، اّرماس  يوس  هب  دیاب  ام  مینک ! رارف 

...درذگ یم  زور  دنچ 
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دوجو کلم  هکلم  يوجتسج  رد 

؟ تسیچ وت  رظن  .مینامب  اجنیا  حبص  ات  دیاب  هکنیا  لثم  تسا ، هتسب  رهش  هزاورد  هنافسأتم  میتسه ، اّرماس  هزاورد  تشپ  نآلا  ام 

.مباوخ یم  مراذگ و  یم  نیمز  ار  مرس  مه  نم  .تسا  هدرب  تباوخ  هک  منیب  یم  منک  یم  تهاگن  یتقو  .یهد  یمن  یباوج 

هزاورد ات  ینام  یم  رظتنم  وت  اّما  مباوخ ؛ یم  هرابود  ما  هتـسخ  یلیخ  هک  نم  .میناوخ  یم  زامن  میوش ، یم  دنلب  دیآ ، یم  ناذا  يادـص 
، يور یم  شیوس  هب  .یسانش  یم  ار  وا  .دیآ  یم  نوریب  رهـش  زا  يدرمریپ  دوش ، یم  زاب  رهـش  هزاورد  یتاظحل ، زا  دعب  .دوش  زاب  رهش 

.یسرپ یم  ار  وا  لاح  .ینک  یم  مالس 

! وش دنلب  یباوخ ؟ یم  ردقچ  هدنسیون ، ياقآ  -- 

! مباوخب یمک  حبص ، لّوا  راذگب  -- 

؟ تسا هدمآ  اجنیا  هب  یسک  هچ  نیبب  -- 

.دسرب شراک  هب  حبص  لّوا  دهاوخ  یم  هک  تسا  تنس  لها  ِناردارب  زا  یکی  تسا  مولعم  بوخ ، -- 

.»؟ میا هدش  ینُس  ام  لاح  هب  ات  یک  زا  : » دیوگ یم  درمریپ 

وا نامهم  يزور  دـنچ  ًالبق  هک  تسا  يراصنا » رـِشب   » نامه درمریپ  نیا  .منک  یم  زاب  ار  منامـشچ  .تسا  ییانـشآ  يادـص  ادـص ، نیا 
.میدوب

هب ار  ام  وا  میتشادن ، ییانشآ  چیه  میدمآ ، اّرماس  هب  ام  هک  یلّوا  هعفد  دیآ  یم  مدای 

37 ص :

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


: دسرپ یم  بّجعت  اب  منک ، یم  یهاوخرذع  وا  زا  مریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  رِشب  موش ، یم  دنلب  .درک  توعد  شا  هناخ 

؟ دیدماین نم  هناخ  هب  ارچ  دیا ؟ هدیباوخ  اجنیا  رد  ارچ  دینک ؟ یم  هچ  اجنیا  امش  -- 

.میدنام یم  اجنیا  رد  حبص  ات  دیاب  میتشادن  يا  هراچ  .دوب  هتسب  رهش  هزاورد  .میدیسر  اجنیا  هب  بش  همین  ام  -- 

...اّما مدرب ، یم  هناخ  هب  ار  امش  متشاد  تسود  یلیخ  نم  -- 

.نونمم یلیخ  -- 

؟ دورب دنک و  اهر  اجنیا  ار  ام  دهاوخ  یم  ارچ  دوب ، زاون  نامهم  یلیخ  هک  رِشب  منک  یم  بّجعت  نم 

؟ مینک هچ  .میرادن  يرگید  يانشآ  رهش  نیا  رد  .هتسخ  مه  میتسه و  هنسرگ  مه  ام 

: منک لوس  شدوخ  زا  تسا  بوخ  دراد ، هلجع  ردق  نیا  هک  تسا  هدمآ  شیپ  یّمهم  راک  وا  يارب  ًامتح 

؟ دیورب ترفاسم  هب  دیهاوخ  یم  امش  هکنیا  لثم  -- 

.مور یم  دادغب  هب  نم  .يرآ  -- 

؟ هچ يارب  -- 

.مهدب ماجنا  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  هداد  یتّیرومأم  نم  هب  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  -- 

؟ تسیچ ّتیرومأم  نآ  -- 

هیلع ) يداه ماما  فرط  زا  يا  هداتسرف  مدید  مدرک  زاب  ار  رد  یتقو  .دیـسر  مشوگ  هب  هناخ  ِرد  يادص  هک  مدوب  باوخ  بشید  نم  -- 
.دنیبب ار  وت  دهاوخ  یم  ماما  نآلا  نیمه  هک  تفگ  نم  هب  وا  .تسا  مالسلا )

؟ تشاد يراک  هچ  وت  اب  ماما  -- 

هدرک و مالـس  متفر  ماما  دزن  یتقو  .دـیدن  ارم  یکیراـت  نآ  رد  یـسک  هک  ادـخ  رکـش  .مدرک  تکرح  ماـما  هناـخ  يوس  هب  عیرـس  -- 
هیام هراومه  ات  مهدب  یتّیرومأم  وت  هب  مهاوخ  یم  بشما  .دیا  هدوب  ام  نانیمطا  دروم  هشیمه  امش  : » تفگ نم  هب  ماما  .متسشن 
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«. دشاب وت  راختفا 

؟ دش هچ  نآ  زا  دعب  -- 

هناشن وا  .مورب  دادغب  هب  ات  داد  روتسد  نم  هب  تسالط و  هّکس  هسیک 220  نیا  رد  تفگ  داد و  نم  هب  يا  هسیک  اب  ار  يا  همان  ماـما  -- 
.منک يرادیرخ  ار  زینک  نآ  دیاب  نم  داد و  نم  هب  ار  يزینک  ياه 

.مور یم  ورف  رکف  هب  يرادقم  نخس  نیا  ندینش  اب 

! زینک ندیرخ  ماما و 

.درخب دوخ  يارب  يزینک  دهاوخ  یم  ماما  هک  مسیونب  ناناوج  يارب  هنوگچ  نم  رخآ 

؟ دراد دوجو  يراختفا  هچ  راک  نیا  رد 

؟ تشاد دهاوخ  یگشیمه  يراختفا  وت  يارب  ّتیرومأم  نیا  هک  تفگ  رِشب  هب  ماما  ارچ 

: دروآ یم  دوخ  هب  ارم  رِشب  يادص  هک  متسه  اهرکف  نیمه  رد 

؟ دنک باختنا  یبسانم  رسمه  شرسپ  يارب  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم  رکف  هچ  هب  -- 

؟ تسا هدرکن  جاودزا  لاح  هب  ات  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ینعی  -- 

؟ دوشب ترضح  نآ  رسمه  دراد  تقایل  يرتخد  ره  رگم  هن ، -- 

؟ دوشب مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  رسمه  تسا  رارق  دیور  یم  شندیرخ  يارب  امش  هک  يزینک  نیا  ینعی  -- 

.دش دهاوخ  یتسه  هکلم  عقاو  رد  اّما  تسا ؛ زینک  زورما  وا  تسا  تسرد  يرآ ، -- 

(1) .تسا راختفا  هیام  ّتیرومأم ، نیا  هک  یتسار  هب  .ما  هتفای  ار  دوخ  لوس  باوج  رگید  نم 

.يورب رِشب  هارمه  ات  یهاوخ  یم  مناد  یم  .یتسین  هتسخ  رگید  وت  .منک  یم  وت  هب  یهاگن  نونکا 

...میور یم  دادغب  يوس  هب  ام 
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، نیملـسملا عئالط  انیلع  تفقوف  کلذ ، تلعفف  اذـک ، قیرط  نم  فیاصولا  نم  هّدـع  عم  مدـخلا  يز  یف  هرّکنتم  مهب  قاحللاب  ِکـیلعف 
.هقباسلا رداصملا  سفن  ...كاوس : دحأ  هیاغلا  هذه  یلإ  مورلا  کلم  هنبا  ّینأب  رعش  امو  تدهاشو ، تیأر  ام  يرمأ  نم  ناک  یّتح 
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 ! مبوبحم زا  یناشن  راظتنا  رد 

.مینک یط  هزور  ود  بسا ، اب  ار  تفاسم  نیا  میناوت  یم  ام  تسا و  رتمولیک  دودح 120  دادغب  ات  اّرماس  هلصاف 

: دیوگ یم  ام  هب  رِشب  هار  ِریسم  رد  .مینک  یم  تکرح  دوز  حبص  هدرک و  قارتا  هار  نایم  رد  ار  بش 

.دشاب مور  لها  میتسه  وا  لابند  هب  ام  هک  يزینک  نیا  منک  یم  رکف  -- 

؟ رگم روطچ  -- 

.تسا هدش  هتشون  یمور  طخ  هب  همان  نیا  مهدب  زینک  نآ  هب  ات  داد  نم  هب  ار  يا  همان  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  رخآ  -- 

! بجع -- 

رتخد هک  ییوناب  نامه  .تسا  اکیلم  نامه  میتسه  وا  يوجتـسج  رد  اـم  هک  يزینک  نیا  يراد  نیقی  رگید  .ینک  یم  نم  هب  یهاـگن  وت 
...و تسا  مور  رصیق 

.میزات یم  شیپ  تعرس  هب  سپ  .دش  دهاوخ  هتسب  رهش  ياه  هزاورد  هنرگ  میسرب و  دادغب  هب  باتفآ  بورغ  زا  لبق  دیاب  ام 
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! یگرزب رهش  هچ  .میسر  یم  باتفآ  بورغ  عقوم 

.دراد رهش  نیا  رد  يدایز  ناتسود  رِشب  .دننک  یم  یگدنز  يدایز  نایعیش  رهـش ، نیا  رد  .تسا  مالـسا  ناهج  یگنهرف  تختیاپ  دادغب 
.میور یم  اهنآ  زا  یکی  هناخ  هب 

: تسا باوخ  زونه  رِشب  .موش  یم  رادیب  باوخ  زا  دوز  حبص 

؟ یهدب ماجنا  ار  دوخ  ّتیرومأم  دیاب  هک  تسا  هتفر  تدای  رگم  وش ! دنلب  یباوخ ، یم  ردقچ  -- 

.مینک ربص  هعمج  زور  ات  دیاب  ام  تسا ؛ هبنش  هس  زورما  .تسا  هدشن  شتقو  زونه  -- 

؟ هعمج زور  ارچ  -- 

هلجع .دـسر  یم  دادـغب  هب  هلجد  دور  زا  نازینک  یتشک  هعمج  زور  .تسا  هتفگ  نم  هب  ار  تاّیئزج  همه  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماـما  -- 
! نکن

یتشک .دوش  یم  جراخ  رهـش  نیا  بونج  زا  دوش و  یم  دراو  دادغب  لامـش  زا  درذگ ، یم  رهـش  زکرم  زا  هک  تسا  یبآ  رپ  دور  هلجد 
.دنراد دمآ  تفر و  نآ  رد  کچوک  ياه 

.دنروخب ترسح  وا  هب  دیاب  ایند  نانز  همه  وا ! لاح  هب  اشوخ  .تسا  دادغب  هار  رد  اکیلم  نونکا 

.دش دنهاوخ  وا  هاگن  ریسا  ناگتشرف  همه  يدوز  هب  اّما  تسا ؛ ریسا  نآلا  هک  تسا  تسرد 

.دسر ارف  هعمج  زور  ات  مینک  ربص  دیاب 

* * *

.میور یم  هلجد  دور  رانک  هب  رِشب  اب  هارمه  درذگ ، یم  زور  دنچ 

رد اهنآ  .دننک  یم  هدایپ  یتشک  زا  ار  یمور  ياهزینک  دنسر ، یم  هار  زا  یتشک  دنچ 
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.دنا هدش  ریسا  مور  گنج  نیرخآ 

.دنتسه اهنآ  شورف  رومأم  رفن  دنچ  .دنناشن  یم  هلجد  دور  رانک  رد  ار  نازینک 

؟ مینک ادیپ  ار  اکیلم  زینک ، همه  نیا  نایم  رد  میناوت  یم  هنوگچ  ام 

.دوش یم  تسرد  زیچ  همه  نکن ! هلجع  ردق  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  نم  هب  ور  رِشب 

: دنک یم  لوس  وا  زا  .دور  یم  نارومأم  زا  یکی  يوس  هب  رِشب 

؟ یسانش یم  ار  ساَّحن  ياقآ  امش  ایآ  -- 

.تسا ساَّحن  تسا ، هداتسیا  اجنآ  هک  دنلب  دق  درم  نآ  نک ! هاگن  ار  اجنآ  يرآ ، -- 

.تسا نازینک  زا  یهورگ  شورف  لوئسم  وا  .میور  یم  وا  يوس  هب  ام 

دنچ طقف  .دنوش  یم  هتخورف  يرگید  زا  سپ  یکی  نازینک  درذگ ، یم  یتعاس  .مینیشنب  هیاس  ریز  يا  هشوگ  ات  دهاوخ  یم  ام  زا  رـِشب 
.تسا هدناشوپ  يا  هچراپ  اب  ار  شتروص  اهنآ  زا  یکی  .دنا  هدنام  رگید  زینک 

.تسا هدرک  زینک  ندیرخ  سوه  هک  تسا  دادغب  نارجات  زا  یکی  هکنیا  لثم  دیآ ، یم  وس  نیا  هب  رفن  کی 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ساّحن  هب  ور  رجات  درم 

! مرخب مهاوخ  یم  ار  زینک  نآ  نم  -- 

؟ یهد یم  لوپ  ردقچ  نآ  ندیرخ  يارب  -- 

! الط هّکس  دصیس  -- 

.مرامشب ات  هدب  ار  تیالط  ياه  هّکس  تسا ، لوبق  دشاب ، -- 

.تسالط هّکس  دص  هسیک ، ره  رد  الط ! هسیک  هس  مه  نیا  ایب  -- 

يزینک هب  یشاب  مه  نامز  ِنامیلس  رگا  برع ! ِدرم  ياهآ  دسر : یم  شوگ  هب  ییادص 
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.ورب رگید  زینک  غارس  هب  نکن ! جرخ  هدوهیب  ار  دوخ  لوپ  .میآ  یمن  رد  وت 

.دیوگ یم  نخس  مه  یبرع  هب  یمور  زینک  نیا  دنک ، یم  بّجعت  ساّحن 

: دیوگ یم  زینک  هب  دیآ و  یم  ولج  وا 

؟ ییوگ یم  نخس  یبرع  نابز  هب  وت  مدینش ، تسرد  -- 

.يرآ -- 

؟ یتسه برع  وت  دنکن  -- 

.ما هتفرگ  دای  ار  یبرع  نابز  یلو  .متسه  یمور  نم  هن ، -- 

.مهدب شیارب  يرتشیب  لوپ  متسه  رضاح  دنز ، یم  فرح  یبرع  زینک  نیا  هک  الاح  دیوگ : یم  ساّحن  هب  دیآ و  یم  ولج  رجات  درم 

.میآ یمن  رد  وت  يزینک  هب  نم  متفگ  وت  هب  راب  کی  دسر : یم  شوگ  هب  زینک  يادص  رگید  راب 

: دیوگ یم  دنک و  یم  زینک  هب  ور  ساّحن 

.دوش یمن  هک  روط  نیا  .مهد  لیوحت  ار  نآ  لوپ  مشورفب و  ار  وت  دیاب  نم  رخآ  هچ ؟ ینعی  -- 

.دمآ دهاوخ  وا  هک  متسه  یسک  رظتنم  نم  ینک ؟ یم  هلجع  ارچ  -- 

؟ دیایب وت  ندیرخ  يارب  هفیلخ  بانج  هک  یتسه  رظتنم  دنکن  دمآ ؟ دهاوخ  یسک  هچ  -- 

.تسا رتالاب  مه  هفیلخ  زا  هک  دیآ  یم  نم  ندیرخ  يارب  یسک  يدوز  هب  -- 

.تسا هدیدن  هنوگ  نیا  يزینک  شرمع  همه  رد  دیوگب ، هچ  دناد  یمن  دنک ، یم  بّجعت  ساّحن 
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هتفای ار  اکیلم  وا  .تسا  شدوخ  .تسا  هتفای  ار  دوخ  هدـشمگ  هک  تسا  هدرک  نیقی  نآلا  وا  .دوش  یم  دـنلب  دوخ  ياـج  زا  رـِشب  نونکا 
! تسا

!! تسا سجرن  نامه  اکیلم 

تسا مور  رصیق  ِرتخد  وا  هک  دندیمهف  یم  ناناملسم  رگا  .تسا  هداد  رییغت  ار  دوخ  مان  دوشن  ییاسانـش  هک  نیا  يارب  وا  نکن ! بّجعت 
.دسرب دوخ  بوبحم  هب  دنتشاذگ  یمن  زگره 

دش و ریسا  وا  یتقو  .دنک  باختنا  دوخ  يارب  ار  سجرن  مان  ات  تسا  هتساوخ  وا  زا  ماما  هنابش ، ِياهرادید  نآ  رد  هک  منک  یم  رکف  نم 
.تفگ ار  دیدج  مان  نیمه  باوج  رد  وا  دندرک و  لوس  وا  مان  زا  ناناملسم 

! دش دهاوخ  یتسه  راختفا  هیام  سجرن »  » يدوز هب  دنک ، یمن  شومارف  زگره  ار  مان  نیا  رگید  خیرات  يرآ ،

.دنربب یپ  وا  ِزار  هب  همه  ات  میوش  یم  ثعاب  دوخ  راک  نیا  اب  اریز  مینزب ؛ ادص  شا  یلصا  مان  هب  ار  وناب  دیابن  رگید  مه  ام 

: میناوخ یم  شدیدج  مان  هب  ار  وا  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  ام 

! ییابیز مان  هچ  سجرن !

* * *

.مرادیرخ ار  مناخ  نیا  نم  دور : یم  ساّحن  يوس  هب  رِشب 

.نکن فلت  ار  شیوخ  لام  تقو و  دسر : یم  شوگ  هب  زینک  يادص 

یم دـهد و  یم  وناب  هب  ار  همان  دور و  یم  ولج  مارتحا  اب  دراد ، تسد  رد  دوب  هداد  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هک  ار  يا  همان  رـِشب 
.تسامش يارب  همان  نیا  نم ! يوناب  دیوگ :
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.درادن ربخ  نآ  نومضم  زا  سک  چیه  .تسا  هدش  هتشون  یمور  نابز  هب  همان  .دنک  یم  ندناوخ  هب  عورـش  دریگ و  یم  ار  همان  سجرن 
.دزیر یم  کشا  دناوخ و  یم  ار  همان  سجرن 

رد هکلب  باوخ ، رد  هن  مه  نآ  تسا ، هدـید  تسود  زا  یماـیپ  وا  نوـنکا  .دـناد  یم  ادـخ  تسا ؟ هدـش  اـپ  هب  وناـب  لد  رد  يروـش  هچ 
! يرادیب

ساّحن هب  ار  الط  ياه  هّکس  درمریپ  دهد ، یم  تیاضر  سجرن  مشورفب ؟ درمریپ  نیا  هب  ار  وت  دیوگ : یم  دنک و  یم  وناب  هب  ور  ساّحن 
.دهد یم 

سپ یقشاع  هک  ییوگ  .دنک  یم  هیرگ  دشک و  یم  مشچ  رب  اهراب  ار  ماما  همان  وا  .دنک  یم  تکرح  رِشب  هارمه  دزیخ و  یمرب  سجرن 
.تسا هتفای  دوخ  بوبحم  زا  یناشن  اه ، لاس  زا 

(1) .دنک یم  مامشتسا  همان  نآ  زا  ار  تشهب  رطع  درادن ، رارق  مارآ و  سجرن 

...مینک تکرح  اّرماس  يوس  هب  رتدوز  هچ  ره  دیاب  ام 
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نم ّرـسب  امهراجو  دّمحم  یبأو  نسحلا  یبأ  یلاوم  دحأ  يراصنألا  بّویأ  یبأ  دـلو  نم  وهو  ساّخنلا  نامیلـس  نب  رـشب  لاق  . . 27 - 1
ای یل : لاق  هیدی  نیب  تسلج  اّملف  هتیتأف ، .هیلإ  كوعدی  يرکـسعلا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انالوم  لاقف : مداخلا  روفاک  یناتأ  يأر :

کفّرشمو کیّکزم  ّینإو  تیبلا ، لهأ  انتاقث  متنأو  فلس ، نع  فلخ  اهثری  مکیف  لزت  مل  هالاوملا  هذهو  راصنألا ، دلو  نم  ّکنإ  رـشب ،
عبطو هیمور ، هغلو  یمور  ٍّطخب  ًافیطل  ًاباتک  بتکف  .همأ  عایتبا  یف  كذفنأو  هیلع ، کعلطُأ  ٍّرسب  هالاوملا  یف  هعیـشلا  اهب  قبـست  هلیـضفب 

موی هوحض  تارفلا  ربعم  رـضحاو  دادغب ، یلإ  اهب  هّجوتو  اهذخ  لاقف : ًارانید ، نورـشعو  ناتئم  اهیف  ءارفـص  هّقـش  جرخأو  همتاخ ، هیلع 
همذرشو ساّبعلا  ینب  داّوق  ءالکو  نم  نیعاتبملا  فئاوط  دجتـس  اهیف ، يراوجلا  يرتو  ایابـسلا  قیراوز  کبناج  یلإ  تلـصو  اذإف  اذک ،

مامتو نیدـلا  لامک  عجارو  ص 45  هعیـشلا ج 2  نایعأ  ص 6 ، راونألا ج 51  راـحب  یـسوطلل ص 208 ، هبیغلا  ...برعلا : ناـیتف  نم 
راونألا ج 51 ص 11. راحب  زجاعملا ج 7 ص 514 ، هنیدم  همامإلا ص 490 ، لئالد  نیظعاولا ص 252 ، هضور  همعنلا ص 418 ،

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 63 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
http://www.ghaemiyeh.com


نم بلق  يارب  ینامسآ  تراشب 

هیلع ) يداـه ماـما  هناـخ  هب  نتفر  هک  تسه  تداـی  ًاـمتح  .میوـش  یم  رهـش  دراو  .تـسا  بورغ  کـیدزن  میـسر ، یم  اّرماـس  رهـش  هـب 
.میناسرب ماما  هناخ  هب  ار  دوخ  یبسانم  تصرف  رد  هتفر و  رِشب  هناخ  هب  دیاب  ام  تسا ! مرج  ( مالسلا

.میوش یم  تکرح  هدامآ  دش ، هک  بش  همین  .مینک  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  میناوت  یم  ام  تسا و  کیرات  یلیخ  اوه  بشما 

.مینک تکرح  ییادص  رس و  چیه  نودب  میشاب و  بظاوم  یلیخ  هک  دهاوخ  یم  ام  زا  رِشب 

تکشا .دیسر  یهاوخ  ماما  رادید  هب  رگید  یتاظحل  ینک  یمن  رواب  وت  .میتسیا  یم  ماما  هناخ  کیدزن  میوش و  یم  رکسع  هّلحم  دراو 
.دوش یم  يراج 

! دیدمآ شوخ  دسر : یم  شوگ  هب  ییادص 

رد کشا  .تسا  سجرن  تشهب  اجنیا  .دسر  یم  شماشم  هب  يدّمحم  لگ  يوب  دزرل ، یم  سجرن  ياهوناز  دوش ، یم  هناخ  دراو  رـِشب 
.تسا هدز  هقلح  وا  نامشچ 

.دونش یم  باوج  دنک و  یم  مالس  سجرن  .دیآ  یم  وا  لابقتسا  هب  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما 

؟ دوش نشور  تنامشچ  هک  مهدب  یتراشب  وت  هب  یهاوخ  یم  ایآ  دیوگ : یم  دنز و  یم  دنخبل  وا  يور  هب  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما 

تراسا جنر  هدش و  وربور  يدایز  ياه  یتخس  اب  رفس  نیا  رد  سجرن  هک  دناد  یم  ماما 
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.درک داش  يا  هدژم  اب  ار  وا  لد  دیاب  نونکا  تسا ، هدیشک 

! لاحشوخ شاب و  دونشخ  سجرن ! يا 

.درک دهاوخ  رارقرب  یکاخ  هرک  نیا  رد  ار  تلادع  دش و  دهاوخ  ایند  همه  ِياقآ  هک  دهد  یم  يدنزرف  وت  هب  دنوادخ  يدوز  هب 

یتسار هب  .دنا  هداد  هدژم  شندمآ  هب  ناربمایپ  همه  هک  یـسک  نامه  دش ، دهاوخ  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ِردام  وا  هک  دمهف  یم  سجرن 
! رتهب نیا  زا  يا  هدژم  هچ 

: دنک یم  یلوس  سجرن  نک ! شوگ 

؟ تسیک دنزرف  نیا  ِردپ  نم ! ياقآ  -- 

هچ يارب  ار  وت  ربمایپ  بش ، نآ  .دـندوب  وت  نامهم  ربماـیپ  مّدـج ، و  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هک  یبش  يراد ؟ داـی  هب  ار  بش  نآ  اـیآ  -- 
؟ درک يراگتساوخ  یسک 

! ییوگ یم  ار  مالسلا ) هیلع  ) نسح تدنزرف  -- 

.دش یهاوخ  وا  رسمه  يدوز  هب  وت  يرآ ، -- 

هدومن باختنا  وا  اب  يرسمه  يارب  ار  ناهج  نادرم  رورـس  ادخ  .دفکـش  یم  لگ  نوچمه  یلاحـشوخ  زا  سجرن  هرهچ  هک  تساجنیا 
(1) .تسا

* * *

شا هناخ  هب  لبق  یتّدم  هک  ییوناب  نامه  يراد ، دای  هب  ار  وا  ًامتح  .تسا  همیکح  شرهاوخ  ندمآ  راظتنا  رد  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
.میتفر

.دور یم  رهاوخ  لابقتسا  هب  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  .دیآ  یم  وس  نیا  هب  دراد  همیکح 

نآ دروم  رد  هک  تسا  ییوناب  نامه  نیا  : » دیوگ یم  رهاوخ  هب  دنک و  یم  سجرن  هب  هراشا  تسد  اب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  نونکا 
«. مدوب هتفگ  نخس  وت  اب 

.دریگ یم  شوغآ  رد  ار  وا  دور و  یم  سجرن  دزن  هب  دنز و  یم  يدنخبل  همیکح 

.دنیب یم  ار  نادناخ  نیا  سورع  نیرخآ  هک  دنک  یم  رکش  ار  ادخ  وا  .دوش  یم  يراج  شکشا  قوش ، زا  همیکح 

ار مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  جاودزا  تامّدقم  ات  دوب  هتساوخ  شردارب  زا  اهراب  اهراب و  همیکح 
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47 ص :

هیراج نیعاتبملل  زربت  نأ  یلإ  كراهن ، هّماـع  ساّـخنلا  دـیزی  نب  رمع  یّمـسملا  یلع  دـعبلا  نم  فرـشأف  کـلذ  تیأر  اذإـف  . . 28 - 1
هیمور هخرص  عمستو  اهسمل ، لواحی  نمل  دایقنالاو  ضرتعملا  سملو  ضرعلا  نم  عنتمت  نیقیفـص ، نیریرح  هسبال  اذکو ، اذک  اهتفص 

، ًهبغر اهیف  فافعلا  ینداز  دـقف  رانید ، هئمثـالث  َّیلع  نیعاـتبملا  ضعب  لوقیف  هارتس ، کـته  او  لوقت : اـّهنأ  ملعاـف  قیقر ، رتس  ءارو  نم 
: ساّخنلا لوقیف  کلام ، یلع  قفشأف  هبغر ، کیف  یل  تدب  ام  هکلم  هبـش  یلعو  دواد  نب  نامیلـس  يز  یف  تزرب  ول  هیبرعلاب : هل  لوقتف 

کلذ دنعف  .هتنامأو  هئافو  یلإو  هیلإ  یبلق  نکـسی  عاتبم  رایتخا  نم  ّدـب  الو  هلجعلا ، امو  هیراجلا : لوقتف  ِکعیب ؟ نم  ّدـب  الو  هلیحلا  امف 
همرک هیف  فصوو  یمور ، ّطـخو  هیمور  هغلب  هبتک  فارـشألا  ضعبل  هفّطلم  ًاـباتک  کـعم  ّنإ  هل : لـقو  ساّـخنلا  دـیزی  نب  رمع  یلإ  مق 

: نامیلس نب  رشب  لاق  .کنم  اهعایتبا  یف  هلیکو  انأف  هتیـضرو  هیلإ  تلام  نإف  هبحاص ، قالخأ  هنم  لّمأتتل  اهلوانت  هءاخـسو ، هلبنو  هءافوو 
رمعل تلاقو  ًادـیدش  ًءاکب  تکب  باتکلا  یف  ْترظن  اّملف  .هیراجلا  رمأ  یف  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  يالوم  یل  هّدـح  ام  عیمج  تلثتماف 

یف هّحاشأ  تلز  امف  اهـسفن ، تلتق  هنم  اهعیب  نم  عنتما  یتم  ّهنأ  هظلغملاو  هجرحملاب  تفلحو  باتکلا ، اذه  بحاص  نم  ینعب  دیزی : نب 
هکحاض هیراجلا  تمّلـستو  هافوتـساف ، ریناندـلا  نم  مالـسلا  هیلع  يالوم  هینبحـصأ  ناـک  اـم  رادـقم  یلع  هیف  رمـألا  ّرقتـسا  یّتح  اـهنمث 

.هقباسلا رداصملا  سفن  ...هرشبتسم :
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.دنیبب ار  ترضح  نآ  ِسورع  ات  تشاد  وزرآ  همیکح  دنک ، مهارف 

( مالسلا هیلع  ) يدهم ردام  دراد  یگتـسیاش  هک  تسوا  طقف  دیایب ، سجرن  ات  ینک  ربص  دیاب  دوب  هتفگ  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
.دوشب

.دنیب یم  هرهچ  نیا  رد  ار  یکاپ  تباجن و  نامسآ  کی  دنک ، یم  هاگن  سجرن  هرهچ  هب  .تسا  لاحشوخ  یلیخ  همیکح 

! سجرن يدش ، ماقم  نیا  هتسیاش  هک  يدرک  هچ  وت  یتسار  هب 

(1) .دهدب دای  ار  مالسا  ماکحا  وا  هب  دربب و  دوخ  هناخ  هب  ار  سجرن  ات  دهاوخ  یم  همیکح  زا  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما 

! سجرن و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  جاودزا  دوش ؛ رازگرب  جاودزا  مسارم  ات  تسا  نآ  تقو  درذگ ، یم  یتّدم 

رد ینـشج  چیه  هک  موش  یم  هّجوتم  اّما  دش ؛ دهاوخ  رازگرب  یهوکـشاب  نشج  جاودزا ، نیا  يارب  ًامتح  هک  منک  یم  رکف  دوخ  اب  نم 
.تسین راک 

هیلع ) يرکـسع ماما  يداه و  ماما  دـنراد : تکرـش  مسارم  نیا  رد  رفن  راهچ  طـقف  دریگ و  یم  تروص  یفخم  تروص  هب  جاودزا  نیا 
.همیکح سجرن و  و  مالسلا )

؟ يا هدیدن  يروط  نیا  یسورع  مسارم  لاح  هب  ات  وت  ینک ؟ بّجعت  دیاش 

دنهاوخ یم  دوخ  لایخ  هب  اهنآ  .دنک  یم  دوبان  ار  متس  ملظ و  ياه  تموکح  همه  هک  دیآ  یم  یـسک  ماجنارـس  دنا  هدینـش  نایـساّبع 
(2) .دشاب هتشادن  یلسن  چیه  ترضح  نآ  هک  دننک  يراک 

.دنوشن ساّسح  نانمشد  ات  دشاب  یفخم  شرسپ  جاودزا  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  زورما 

.دننک کش  ام  هب  یتموکح  نارومأم  مسرت  یم  میورب ، دوخ  نطو  هب  دیاب  .تسین  حالـص  هب  رگید  رهـش  نیا  رد  ام  ندـنام  مرفـسمه !
.مییایب اجنیا  هب  مه  زاب  هک  مهد  یم  لوق  وت  هب  نم 

48 ص :

ّلذو مالسإلا  ّزع  هّللا  ِكارأ  فیک  لاقف : مالسلا ، هیلع  نسحلا  یبأ  يالوم  یلع  تلخد  يأر ، نم  ّرـس  یلإ  اهب  تأفکنا  اّملف  . . 29 - 1
ّبحأ ّینإف  لاق : یّنم ، هب  ملعأ  تنأ  ام  هّللا  لوسر  نب  ای  کل  فصأ  فیک  تلاق : مالسلا ؟ مهیلع  هتیب  لهأو  دّمحم  فرشو  هینارـصنلا 

دلوب يرـشبأ  اهل : لاق  یل ، دـلوب  يرـشب  تلاق : دـبألا ؟ فرـشب  ِکل  يرـشب  مأ  رانید ، فالآ  هرـشع  کیلإ ، ّبحأ  امیأف  کمرکأ ، نأ 
هللا یلص  هّللا  لوسر  ِکبطخ  نّمم  لاق : نّمم ؟ تلاق : ًاروجو ، ًاملظ  تئُلم  امک  ًالدعو  ًاطـسق  ضرألا  ألمیو  ًابرغو ، ًاقرـش  ایندلا  کلمی 

کنبا نم  تلاق : هّیـصوو ؟ مالـسلا  هیلع  حیـسملا  کجّوز  نّمم  اهل : لاق  .هیمورلاب  اذک  هنـس  نم  اذک  رهـش  یف  اذک  هلیل  هل  هلآ  هیلع و 
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اهیلع ءاسنلا  هدّیس  دی  یلع  تملسأ  یتلا  هلیللا  ذنم  اهیف  ینرزی  مل  هلیل  تلخ  لهو  تلاق : هنیفرعت ؟ له  لاقف : مالـسلا ، هیلع  دّمحم  یبأ 
.هقباسلا رداصملا  سفن  ...مالسلا :

وبأ اهل  لاقف  ًاریثک ، اهب  تّرـسو  ًالیوط  اهتقنتعاف  یه ، اه  اهل : لاق  تلخد  اّملف  .همیکح  یتخُأ  عدا  روفاـک ، اـی  اـنالوم : لاـقف  . . 30 - 2
هیلع مئاـقلا  ّمُأو  دّـمحم  یبأ  هجوز  اـّهنإف  ننـسلاو  ضئارفلا  اـهیمّلعو  کـلزنم  یلإ  اهیذـخ  هّللا ، لوسر  ِتنب  اـی  مالـسلا : هیلع  نسحلا 

.هقباسلا رداصملا  سفن  مالسلا :
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 ! ینک یم  اعد  راطفا  هرفس  رس 

.تسا هتشذگ  لاس  کی  ام  رادید  نیرخآ  زا  .منک  یم  رکف  نامرفس  تارطاخ  وت و  هب  .متسه  هعلاطم  لوغشم  دوخ  هناخ  رد  نم 

نیا هک  مدرک  یمن  رواب  .موش  یم  لاحشوخ  یلیخ  تندید  زا  .منک  یم  زاب  ار  رد  موش  یم  دنلب  .دسر  یم  مشوگ  هب  هناخ  ِرد  يادص 
.ینزب رس  نم  هب  مه  زاب  هک  یشاب  تفرعم  اب  ردق 

.تسا باتک  ینک  یم  هاگن  ار  فرط  ره  تسا ، ّبترمان  یمک  نم  قاتا  هک  دیشخبب  .منک  یم  توعد  هناخ  لخاد  هب  ار  وت 

یم ینک و  یم  هزاـت  ییولگ  وت  نونکا  .دروآ  یم  یندیـشون  تیارب  مرـسپ  .منک  یم  عـمج  يا  هشوـگ  رد  ار  اـه  باـتک  هلجع  اـب  نم 
: ییوگ

؟ مینک یم  تکرح  یک  بوخ ، -- 

؟ میورب ییاج  تسا  رارق  رگم  -- 

؟ يربب اّرماس  هب  ارم  هرابود  هک  يا  هداد  هدعو  نم  هب  وت  -- 

.متسه مدوخ  لوق  رس  نم  .دمآ  مدای  -- 

.يدوب ماما  رادید  يوزرآ  رد  يدرک و  یم  رکف  اّرماس  هب  تّدم  نیا  مامت  رد  هک  دوش  یم  مولعم 

.درک میهاوخ  تکرح  دوز  حبص  ادرف  ادخ ، دیما  هب 

* * *

49 ص :
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یکیدزن رد  ام  درذگ ، یم  اه  بش  اهزور و  .میراذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  اه  هوک  اه و  تشد  اه ، نابایب  .مینک  یم  تکرح  دوز  حـبص 
.میتسه اّرماس 

شمان هک  درمریپ  نامه  هناخ  هب  سپ  .میورب  ماما  هناـخ  هب  نـآلا  میناوت  یمن  اـم  هک  یناد  یم  بوخ  تدوخ  وت  .میوش  یم  رهـش  دراو 
.میور یم  دوب  رِشب 

.دنک یم  نامتوعد  هناخ  لخاد  هب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  ام  دنک ، یم  زاب  ار  رد  رشب  .مینز  یم  ار  هناخ  ِرد 

باوـث هاـم  نیا  رد  نتفرگ  هزور  تـسا و  يرجه  لاس 255  بجر  هاـم  تسا ، هزور  شدوخ  ًارهاـظ  دروآ ، یم  یندیـشون  اـم  يارب  وا 
.دراد يدایز 

؟ میسرپ یم  ار  ترضح  نآ  لاح  میریگ و  یم  ار  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  غارس  وا  زا 

؟ تسا هدش  هچ  .دنک  یم  هیرگ  دراد  وا  .دنز  یم  هقلح  رِشب  نامشچ  رد  کشا 

نامشچ زا  کشا  .تسا  هدرک  دیهش  هنامولظم  ار  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  یساّبع ، هفیلخ  ّزَتعُم ، ماجنارس  هک  دیوگ  یم  ام  يارب  رـِشب 
(1) .دنک دوبان  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نانمشد  رتدوز  هچ  ره  ادخ  .دوش  یم  يراج  ام 

یتخس رایسب  طیارش  رد  ار  ترضح  نآ  یساّبع ، ّزَتعُم  هک  دیوگ  یم  ام  يارب  وا  .مینک  یم  لوس  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دروم  رد 
.دورب ترضح  نآ  هناخ  هب  ینلع  تروص  هب  درادن  قح  سک  چیه  .تسا  هداد  رارق 

.دنراد طابترا  ترضح  نآ  اب  هنایفخم  رایسب  تروص  هب  دارفا  زا  یضعب  طقف 

؟ تسا هداد  يدنزرف  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  هب  ادخ  ایآ  تسا : نیا  ام  رگید  لوس 

.درادن فّلخت  هاگ  چیه  دنوادخ  هدعو  یلو  هن ؛ زونه  دیوگ : یم  باوج  رد  رِشب 

.دنک یمن  محر  سک  چیه  هب  یساّبع  زیرنوخ  هفلیخ  ّزَتعُم ، دنک ، یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  ام  رِشب  اّما  میورب  ماما  هناخ  هب  میهاوخ  یم  ام 
(2) .دیناسر لتق  هب  ار  وا  درکن و  محر  مه  دوخ  ردارب  هب  وا 

یگنس دنک  یم  ریگتسد  ار  دوخ  نافلاخم  یتقو  هک  تسا  نیا  وا  ياهراک  زا  یکی 

50 ص :

قودصلل تاداقتعالا  عجارو  قودصلل ص 419 ، یلامألا  ًاروجو : ًاملظ  تئُلم  امدعب  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا  ألمیف  جرخی  یّتح  . . 31 - 1
همتاخ رثألا ص 281 ، هیاـفک  رابخألا ص 124 ، یناـعم  نیدـلا ص 287 ، لامک  هعیشلا ص49 ، تافـص  لاصخلا 396 ، ص 122 ،

یفوکلا ج 2 ص 110، نامیلـس  نب  دّـمحمل  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  بقانم  سیق ص 9 ، نب  میلـس  باتک  ج 1 ص 126 ، كردتسملا 
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دـیفملل ص 102، حاصفإلا  همامإلا ص 442 ، لـئالد  ، 195 ، 94 ، 83 ینامعنلل ص 69 ، هبیغلا  باـتک  ص 386 ، راـبخألا ج 3  حرش 
لآ بقانم  ، 378 جاجتحالا ج 1 ص 88 ، ، 50 ، 48 یسوطلل ص 46 ، هبیغلا  یسوطلل ص 382 ، یلامألا  هراتخملا ص 269 ، لوصفلا 

فئاوطلا بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  ناذاش ص 143 ، نب  لضفل  لئاضفلا  قیرطبلا ص433 ، نبال  هدمعلا  بلاط ج 1 ص 243 ، یبأ 
راونألا ج 24 ص 239 و ج 26 ص 263 و ج 27 ص راحب  لّوألا ص 1 ، دیهشلل  رازملا  ، 280 نتفلاو ص 245 ، محالملا  ص 176 ،
119 و ج 28 ص 53 و ج 30 ص 80 و ج 36 ص 226 و ج 37 ص 2 و 22 و ج 42 ص 79 و ج 50 ص 195 و ج 51 ص 10 و
دواد ج 2 ص 309، یبأ  ننـس  ریدغلا ج 2 ص 203 ، 208 و ج 56 ص 21 و ج 58 ص 40 ، و 49 و 84 و ج 52 ص 143 ،  29
ناّبح ج 15 ص 237، نبا  حیحص  فّنصملا ج 11 ص 373 ، يذوحألا ج 6 ص 403 ، هفحت  مکاحلل ج 4 ص 465 ، كردتسملا 
یمثیهلل ج 6 ص 130 و نآـمظلا  دراوم  ص 134 و 136 و ج 19 ص 33 ، ریبـکلا ج 10  مجعملا  ص 55 ، طـسوألا ج 2  مجعملا 

لاّمعلا ج 14 ص 267. زنک  ریغصلا ج 2 ص 438 ، عماجلا  ، 132
هرخآلا يدامج  نم  نیقب  عبرأل  نینثالا  موی  کلذو  ّزتعملا ، هفالخ  یف  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  یلع  نسحلا  یبأ  هافو  تناک  . . 32 - 2
مالـسلا هیلع  يداهلا  مامإلا   ] هتمامإ ماّیأ  یف  ناـکو  ص 207 ؛ راونألا ج 50  راـحب  هنـس : نیعبرأ  نبا  وهو  نیتئمو  نیـسمخو  عبرأ  هنس 

یلع هّللا  ّیلو  دهشتسا  هکلم  رخآ  یفو  رهـشأ ، هّتـسو  نینـس  ینامث  لّکوتملا ، نب  ریبزلا  وهو  ّزتعملا ، کلم  ّمث  ...مصتعملا  کلم  هّیقب  [
يرولا ج 2 ص 109، مالعأ  یسربطلل ص 55 ، دیلاوملا  جات  ، 423 همامإلا ص 157 ، لئالد  يأر : نم  ّرسب  هراد  یف  نفُدو  دّمحم  نب 

راونألا ج 50 ص 206. راحب  هّمغلا ج 3 ص 190 ، فشک 
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(1) .دنوش قرغ  ات  دزادنا  یم  هلجد  دور  رد  ار  اهنآ  ددنب و  یم  اهنآ  ياپ  رب  گرزب 

يزور دنچ  دیاب  دنراد ، رظن  ریز  ار  امش  ناسوساج  دیا و  هدمآ  اّرماس  هب  هزات  امـش  .دیورب  ماما  هناخ  هب  يزیر  همانرب  نودب  دیابن  امش 
.دینک ربص 

...درذگ یم  زور  دنچ 

* * *

(2) .تسا ربمایپ  تثعب  زورلاس  زورما  دنک ، یم  عولط  لاس 255  بجر  هبنشود 27  زور  دیشروخ 

.دسر یم  شوگ  هب  يدایز  يادص  رس و  نابایخ  زا 

! تسا هدش  بوشآ  رهش  رد  هکلب  تسین ، يداش  يارب  ادص  رس و  نیا  هک  ممهف  یم  دوز  یلیخ 

.میوشب ربخ  اب  ارجام  زا  میورب و  نوریب  هناخ  زا  تسا  بوخ 

.دنا هدرک  شروش  اهنآ  دنا ، هتخیر  نوریب  نایهاپس  همه 

مه ناشدوخ  هک  تسا  هدـش  هچ  دـننک ، هلباقم  نایـشروش  اب  دـیاب  ناشدوخ  دنتـسه و  تموکح  نیا  یماظن  ياـهورین  ناـمه  اـه  نیا 
؟ دنا هدرک  شروش 

«. گرم ای  لوپ  ای  : » دننز یم  دایرف  دصقر و  یم  ناشیاه  تسد  رد  ریشمش  دنور ، یم  ّزَتعُم  رصق  يوس  هب  اهنآ 

؟ تسیچ اهنآ  روظنم 

اجک ییوگ : یم  يرب و  یم  يا  هشوگ  هب  ارم  يریگ و  یم  ار  متـسد  وت  .تسیچ  ارجام  هک  منک  لوس  اهنآ  زا  مورب و  ولج  مهاوخ  یم 
؟ یهدب نتشک  هب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم  يور ؟ یم 

.تسیچ شروش  نیا  ّتلع  هک  منک  لوس  وا  زا  یهاوخ  یم  نم  زا  یهد و  یم  مناشن  ار  رِشب 

يازس هب  ار  ّزَتعُم  دهاوخ  یم  دنوادخ  درادن ، ادص  ادخ  بوچ  هک  دیوگ  یم  ام  يارب  رشب 

51 ص :

نأ ّزتعملا  فاخو  تام ، یّتح  میهاربإ  یقب  امف  دـهعلا ، نم  میهاربإ  هّللاب  دّوملا  هاخأ  علخ  هتیـالو  نم  رهـشأ  دـعب  ناـک  اّـملف  . . 33 - 1
مالسإلا ج 19 ص خیرات  ءالبنلا ج 12 ص 533 ، مالعأ  ریس  رثأ : نم  هب  امو  هودهاش  یّتح  هاضقلا  رضحأف  هّمـس ، ّهنأ  سانلا  ثّدحتی 

.281
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: هلجد یف  هاقلأو  ًارجح  هلجر  یف  لعج  لـیقو : .تاـم  یّتح  هبرـضو  هلزنم  دیعـس  هلخدأـف  حـلاص ، نب  دیعـس  هیلإ  ثعب  هّنکل  . . 34 - 2
خیراتلا ج 7 ص 173. یف  لماکلا 
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.دناسرب شلامعا 

دهاوخ یتخس  زور  شیارب  زورما  تسا ، هدرک  دیهش  زین  ار  مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  دیناسر و  لتق  هب  هنامولظم  ار  يدایز  دارفا  هک  وا 
.دوب

.دـنا هتـشادرب  دوخ  يارب  ار  تموکح  ياه  لوپ  هدـش و  تسدـمه  ّزَتعُم  ِردام  اب  ّزَتعُم  ِریزو  هک  تسا  یتّدـم  تسا : رارق  نیا  زا  ارجاـم 
.دنا هدرک  یلاخ  ار  تلود  هنازخ  اهنآ 

ووول توقای ، .تسا  هدـیرخ  يداـیز  تارهاوج  دوخ  يارب  نایهاپـس  قوقح  لوپ  اـب  دراد  هقـالع  رایـسب  تارهاوج  هب  هک  هفیلخ  رداـم 
.درک ادیپ  هفیلخ  ردام  رصق  رد  ناوت  یم  ار  يدایز  ياهدجربز 

کی رد  برـض  ار  نآ  تسا  یفاک  منادـب ، ار  الط  لاقثم  کـی  تمیق  رگا   ) دوش یم  راـنید  نویلیم  کـی  زا  شیب  وا  تارهاوج  شزرا 
(1) (. دوش یم  ردقچ  تارهاوج  نیا  شزرا  منادب  ات  منک  نویلیم 

هک متفگ  تیارب  دـشاب  تدای  رگا  دنتـسه ، كُرت  اهنآ  رتشیب  .دـنا  هدز  شروش  هب  تسد  دـنا  هتفرگن  قوقح  تسا  اه  هام  هک  نایهاپس 
.دنا هدروآ  هیکرت  زا  ار  يدارفا  اهنآ  ياج  هب  دندرک و  نوریب  دوخ  تموکح  زا  ار  اه  یناریا  نایساّبع ،

.دنک مارآ  ار  عاضوا  حالص  حلص و  اب  دناوتب  ات  دور  یم  هفیلخ  دزن  هب  نونکا  هک  تسا  اه  كُرت  ناگرزب  زا  یکی  فیصو » نبا  »

اّما دـهد ؛ یمن  ار  نایهاپـس  قوقح  ددزد و  یم  ار  هنازخ  ياه  لوپ  دـنک و  یم  تناـیخ  يو  هب  وا  ریزو  هک  دـهد  یم  ربخ  هفیلخ  هب  وا 
.دنک یمن  رواب  هفیلخ 

یب فیصو  نبا  .دنز  یم  کتک  ار  وا  دهد و  یم  شحف  وا  هب  دور و  یم  فیصو  نبا  يوس  هب  دزیخ و  یمرب  اج  زا  ریزو  نایم  نیا  رد 
.دتفا یم  نیمز  يور  شوه 

نبا یتقو  .دـننک  یم  ریگتـسد  ار  ریزو  دـنروآ ، یم  موجه  رـصق  هب  دوخ  ياهریـشمش  اـب  ناـهگان  دـسر ، یم  نایهاپـس  شوگ  هب  ربخ 
.دتفا یم  هفیلخ  زا  ماقتنا  رکف  هب  دیآ  یم  شوه  هب  فیصو 

52 ص :

قشمد ج 18 ص هنیدم  خیرات  ...بجر : نم  نیقب  ثالثل  نینثالا  موی  هّللاب  ّزتعملا  علُخ  نیسمخو -  سمخ  هنس  ینعی  اهیف -  . . 35 - 1
.323
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.دنشکب نییاپ  تخت  يور  زا  ار  هفیلخ  ات  دهد  یم  روتسد  نایهاپس  هب  وا 

وا دنناشک و  یم  رصق  طایح  يوس  هب  هتفرگ و  ار  وا  نهاریپ  سپس  دننز و  یم  ار  هفیلخ  قامچ  بوچ و  اب  دنرب و  یم  موجه  نایهاپس 
.دزیر یم  وا  يور  رس و  زا  نوخ  .دنراد  یم  هگن  نازوس  باتفآ  رد  ار 

دنهد هجنکش  ار  وا  دننک و  ینادنز  کیرات  یقاتا  رد  ار  ّزَتعُم  ات  دهد  یم  روتسد  تسا ، تفالخ  رصق  هراک  همه  نآلا  هک  فیصو  نبا 
.دریمب ات  دنهدن  اذغ  بآ و  وا  هب  زگره  و 

وا دهد ، یمن  ار  وا  باوج  سک  چیه  اّما  دـیهدب ،» یبآ  هرطق  نم  هب  : » دـنز یم  دایرف  وا  تسا ! هداتفا  یعـضو  هچ  هب  ناناملـسم  هفیلخ 
.دوب دهاوخ  اجنیا  رد  هنسرگ  هنشت و  بش  هس  زور و  هس 

هک درک  یمن  رواب  زگره  دیناسر ، لتق  هب  ار  نایعیش  درک و  دیهش  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  دوخ ، هزور  دنچ  تموکح  يارب  هک  وا 
.دشاب ینینچ  نیا  یگرم  شماجنارس ،

(1)! درادن ادص  ادخ  بوچ  هک  دنیوگ  یم  تسار 

* * *

رگید هک  دوش  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  یسک  دیاب  .دنک  باختنا  ار  دیدج  هفیلخ  دهاوخ  یم  وا  تسا ، هتفر  ورف  رکف  رد  فیـصو  نبا 
.دنکن یمارتحا  یب  نایهاپس  هب 

رتسکاخ ِریز  شتآ  دننام  هعماج  دنا و  هدش  هتسخ  اه  متس  اه و  ملظ  زا  مدرم  تسا و  هدش  تسـس  تموکح  ياه  هیاپ  هک  دناد  یم  وا 
.درک شوماخ  ار  اه  هنتف  نیا  ناوتب  ات  درک  هدافتسا  یبهذم  ًالماک  يدرف  زا  دیاب  نونکا  .تسا 

.درک مارآ  ار  مدرم  نید  رازبا  اب  دیاب 

زامن اه  بش  دریگ و  یم  هزور  اهزور  وا  .تسا  ییادخاب  ناسنا  یلیخ  ًارهاظ  هک  دراد  ییومع  رـسپ  ّزَتعُم  دسر ، یم  وا  نهذ  هب  يرکف 
.دنروآ یم  رصق  هب  ار  وا  نونکا  .تسا  تفالخ  يارب  هنیزگ  نیرتهب  وا  .دناوخ  یم 

53 ص :

اهبّذعو رانید ، فلأ  هئمسمخب  اهنم  رفظو  ناضمر  یف  اهرـضحأف  هنمأتـست ، حلاص  یلإ  تثعبف  اهـسفن ، یلع  تیـشَخ  لُتق  اّمل  . . 36 - 1
رخآ كوکم  رادقمو  هلثم ، َُری  مل  دجربزلا  نم  كوکم  رادـقمو  رانید ، فلأ  هئمثلثو  رانید  فلأ  فلأ  اهیف  ضرألا  تحت  ٍنئازخ  یلع 

نودلخ ج 3 ص 297. نبا  خیرات  ...ریظنلا : لیلقلا  رمحألا  توقایلا  نم  بارجو  میظعلاووللا ، نم 
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بقل نیا  تسا  بیجع  یلیخ  .دوش  یم  باختنا  وا  يارب  يدَـتهُم »  » بقل .دـشاب  وا  بسانم  ات  درک  باـختنا  یبوخ  بقل  وا  يارب  دـیاب 
(1)! تسا هیبش  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مان  هب  ردقچ 

.دننک یم  هدافتسا  يدَتهُم »  » مان زا  نیمه  يارب  دمآ ، دهاوخ  مالسلا ») هیلع  ) يدهم  » يدوز هب  هک  دنا  هدینش  اهنآ  منک  یم  رکف  نم 

.دنناشن یم  تفالخ  تخت  رب  ار  وا  دننک و  یم  تعیب  وا  اب  همه  دوش و  یم  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  يدَتهُم  ماجنارس 

(2) .دنوش جارخا  رهش  نیا  زا  دنناوخ  یم  هنارت  هک  ینانز  دوشب ، عونمم  اّرماس  رهش  مامت  رد  یقیسوم  ات  دهد  یم  روتسد  يدَتهُم 

یم هک  تسا  هدمآ  راک  يور  یمالسا  ًالماک  تموکح  کی  اه ، لاس  زا  دعب  دننیب  یم  اهنآ  دنتسه ؛ لاحـشوخ  یلیخ  رهـش  نیا  مدرم 
.دنک ارجا  ار  ادخ  ماکحا  دهاوخ 

، تسا یضار  یلیخ  وا  زا  ادخ  تسا و  تلادع  شدوجو  همه  هک  يا  هفیلخ  ینعی  .دنـسانش  یم  یـضَّرلا » ُلدَعلا   » ناونع هب  ار  وا  مدرم 
(3) .دننک یم  اعد  هراومه  وا  يارب  مدرم 

.دنهاوخ یم  ادخ  زا  ار  وا  تموکح  ماود  دننک و  یم  اعد  هفیلخ  يارب  اهنآ 

! دنا هتسب  تشپ  زا  ار  ناطیش  تسد  اه  نیا  تفگ ! نیرفآ  اه  نیا  شوه  هب  دیاب  ًاعقاو 

یلبق ياه  هفیلخ  دنتسه ، لاحـشوخ  ردقچ  مدرم  دندرک ، هدافتـسا  نید  رازبا  زا  هنوگچ  دندرک ، مارآ  ار  گرزب  يا  هنتف  هنوگچ  نیبب 
نیا رد  يدَتهُم  اّما  دندرک ؛ یم  عمج  دوخ  رود  ار  ناوخ  هنارت  نانز  دوب و  ینار  توهش  ناشرکف  همه  دوب و  یشک  مدآ  ناشراک  طقف 

! دور یم  اه  نامسآ  هب  ات  شا  هیرگ  يادص  اه  بش  دریگ و  یم  یبحتسم  هزور  ناتسبات ، مرگ  ياوه 

(4) .دروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  شمارآ  اّرماس  رهش  هرابود  هک  تسا  نینچ  نیا 

* * *

ماـما هب  رگید  دـیاش  تسا ؛ تعاـط  زاـمن و  لـها  هک  وا  دـشاب ، یبوـخ  مدآ  دـیدج ، هـفیلخ  نـیا  دـیاش  مـنک  یم  رکف  مدوـخ  اـب  نـم 
.دنکن يریگ  تخس  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع

54 ص :

نب نسحلا  اهریزوو  هحیبق ، هّمُأ  تناکو  لیئارسإ ، نب  دمحأ  هبتاک  ناکو  ّزتعملا ، یلع  ًابّلغتم  اغب  نب  فیـصو  نب  حلاص  ناک  . . 37 - 1
هذه ّزتعملل : حلاص  لاقف  اوبغشو ، مهقازرأ  كارتألا  بلطو  لاومألا ، هابجو  باّتکلا  رابک  نم  میهاربإ  نب  یسیع  حون  وبأ  ناکو  دّلخم ،
یف اضوافتو  هّدر ، یف  شحفأو  لیئارـسإ  نب  دـمحأ  هیلع  ّدرف  ءیـش ، لاملا  تیب  یف  سیلو  ءارزولاو ، باّتکلا  اـهب  بهذ  دـق  لاومـألا 

هثالثلا ءارزولاب  حلاص  رمأف  هرصق  یلإ  لخدف  مهفویـس ، نیـضتنم  اولخدف  بابلاب  هباحـصأ  ردابتو  هیلع ، ًایـشغم  حلاص  طقـسف  مالکلا ،
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نبا یضاقلا  اورضحأ  ّمث  همطل ، مهنم  دحأ  هب  ّرم  امّلکو  رادلا ، نحص  یف  سمـشلا  یف  هوماقأو  هوبرـضو ، بابلا  یلإ  هوّرجو  ...اودّیقف 
اوّرجف ...ّزتعملا  علخ  اهنم  بجر  نم  نیقب  ثالثلو  نودلخ د 3 ص 297 ؛ نبا  خیرات  هعلخ : یلع  مهدهشأف  هعامج ، یف  براوشلا  یبأ 

یلع مدلا  راثآو  عضاوم  یف  قّرخم  هصیمقو  جرخف  سیبابدـلاب ، برـضلاب  هولوانت  دـق  اوناک  مهبـسحأو  لاق : .هرجحلا  باب  یلإ  هلجرب 
عـضوملا هرارح  نم  هعاس  دعب  هعاس  همدـق  عفری  هیلإ  رظنأ  تلعجف  لاق : .ّرحلا  دـیدش  ٍتقو  یف  رادـلا  یف  سمـشلا  یف  هوماقأف  هبکنم ،

ماعطلا عنُمو  هبّذعی ، نم  یلإ  عفُد  علخ  اّمل  ...اهعلخا  نولوقی : اولعجو  هدیب ، یقّتی  وهو  همطلی  مهـضعب  تیأرف  لاق : .هیف  میقأ  دـق  يذـلا 
يربطلا ج 7 ص 526. خیرات  ...ماّیأ : هثالث  بارشلاو 

ّزتعملا علخ  امدنع  هّللاب ، يدتهملا  هوبّقلو  قثاولا ، هّمع  نبا  دّـمحمل  اوعیابو  نیـسمخو ، سمخ  هنـس  نم  بجر  رخآ  کلذو  . . 38 - 2
، بجر نم  نیقب  ثالثل  نینثالا  موی  هّللاب  ّزتعملا  علُخ  نیـسمخو -  سمخ  هنـس  ینعی  اهیف -  نودلخ ج 3 ص 297 ؛ نبا  خیرات  هسفن :

قشمد ج 18 ص 323. هنیدم  خیرات  يدتهملا : وهو  قثاولا  نب  دّمحم  عیوبو 
فلُختـسا ذـنم  ًامئاص  لاز  ام  ّهنأ  ...هرامإل  ًاقیلخ  هّللا ، رمأ  یف  ّایوق  ًاعاجـش ، ًالطب  ًادـّبعتم  ًاحلاص  ًالداع  ًاعرو  يدـتهملا  ناک  . . 39 - 3

ءانغلا مّرحو  یهالملا  حرّطا  دق  ناکو  هیف ، یّلصیو  لیللا  یف  هسبلی  ناک  ءاسکو ، فوص  هّبج  هیف  طفص  يدتهملل  دِجُو  ...لُتق  نأ  یلإ 
ءاّرماس نم  نییّنغملاو  نایقلا  جرخأ  يدتهملا ، هیالو  لّوأل  ءالبنلا ج 12 ص 537 ؛ مالعأ  ریس  ...ملظلا : نع  ناطلسلا  باحـصأ  مسحو 

یف لماکلا  عجارو  نودلخ ج 3 ص 297 ، نبا  خیرات  ...بالکلا : درطو  ناطلسلا  راد  یف  تناک  یتلا  عابسلا  لتقب  رمأو  اهنع ، مهافنو 
خیراتلا ج 7 ص 203.

نب رمع  یهاضملا  ّیضرلا  لدعلا  مکتفیلخل  اوعدا  نیملسملا ، رشاعم  دجاسملا : یف  اهوقلأ  ًاعاقر  اوبتکو  داّوقلاو ، ماوعلا  راثف  . . 40 - 4
ءالبنلا ج 12 ص 529. مالعأ  ریس  هّودع : یلع  هّللا  هرصنی  نأ  زیزعلا  دبع 
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هب ار  نایعیش  لاس  نایلاس  هک  ییاهراشف  هب  وا  دیاش  .دورب  هنیدم  شدوخ ، رهش  هب  هک  دهد  هزاجا  دهدب و  نایاپ  ماما  دیعبت  هب  وا  دیاش 
.دهدب نایاپ  هدروآ ، هوتس 

یم روتـسد  وا  .دنک  یم  رتدایز  ار  اهراشف  هکلب  دـنک  یمن  دازآ  ار  ماما  اهنت  هن  دـیدج  هفیلخ  هک  منیب  یم  یتقو  منک  یم  بّجعت  یلو 
.دوش هدوزفا  دنتشاد  رظن  ریز  ار  ماما  هناخ  هک  ینارومأم  دادعت  رب  ات  دهد 

!! مدرم ندرک  باوخ  ِيزاب  تسا ، يزاب  هفیلخ ، ياهزامن  اه و  هزور  نیا  همه  ایوگ 

.تسا یبیرف  ماوع  يارب  هار  نیرتهب  نیا 

.دنک یمن  رییغت  زگره  اهنآ ، یلصا  تسایس  اّما  درک ؛ رییغت  مه  اه  تسایس  زا  یلیخ  دش و  ضوع  هفیلخ  تسا  تسرد 

؟ تسیچ تسایس  نآ  یناد  یم  ایآ 

نتفر .دنامب  لماک  یمانمگ  رد  وا  دیاب  .دننک  رارقرب  طابترا  وا  اب  ناناوج  دیابن  .دنوش  انشآ  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ِماما  اب  مدرم  دیابن 
.تسا مرج  وا  هب  نتشون  همان  تسا ، مرج  وا  هناخ  هب 

.درک دهاوخن  رییغت  زگره  تسایس  نیا  اّما  دوش ؛ ضوع  اه  هفیلخ  ندش  ضوع  اب  تسا  نکمم  يزیچ  ره 

* * *

هب مدرم  تسا و  هتـشگ  زاب  رهـش  هب  هراـبود  شمارآ  .میتسه  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  یتّدـم  اـم  تسا و  نابعـش  مهدراـهچ  زور  زورما 
.دنلوغشم دوخ  يداع  یگدنز 

؟ ینک هچ  یناد  یمن  اّما  .ینیبب  ار  ماما  دهاوخ  یم  تلد  یلیخ  مناد  یم 

زا میورب و  يرکسع ) ماما  هّمع   ) همیکح هناخ  هب  ام  هک  تسا  بوخ  ردقچ  میورب  ماما  هناخ  هب  دوش  یمن  هک  الاح  ییوگ  یم  دوخ  اب 
: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  .مینک  لوس  ماما  دروم  رد  وا 

همیکح اب  هچوک  رد  یتعاس  هچ  میدمآ ، اجنیا  هب  هک  لبق  لاس  تسه  تدای  -- 
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؟ میدرک دروخرب 

.دوب رصع  راهچ  تعاس  منک  یم  رکف  -- 

.میورب شا  هناخ  هب  وا  هب  ندرک  کمک  هناهب  هب  میورب و  هچوک  نامه  هب  رصع  زورما  تسا  بوخ  -- 

.مینک لوس  سجرن  وناب  و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دروم  رد  وا  زا  میناوت  یم  تقو  نآ  یبوخ ! رکف  هچ  -- 

.دسرب ارف  رصع  ات  میتسه  رظتنم  ام 

* * *

.میا هدش  باتفآ  رهاوخ  نامهم  میا و  هتسشن  طایح  طسو  تخت  يور  .میتسه  همیکح  هناخ  رد  هرابود  هک  مینک  یم  رکش  ار  ادخ 

یمن رفاسم  و  میتسه ، رفاسم  وت  نم و  اّما  دـنریگ ؛ یم  هزور  نابعـش  هاـم  رد  ادـخ  بوخ  ِناتـسود  همه  .تسا  هزور  مه  همیکح  زورما 
.دریگب هزور  دناوت 

هیلع ) يرکـسع ماـما  دـنزرف  اـت  دوب  مهاوـخ  هدـنز  مناد  یمن  تسا ، هتـشذگ  نم  زا  يداـیز  نس  : » دـیوگ یم  نخـس  اـم  يارب  همیکح 
.»؟ هن ای  منیبب  ار  مالسلا )

(1) «. دنک تیانع  يرسپ  وا  هب  مهاوخ  یم  ادخ  زا  مور  یم  ترضح  نآ  هناخ  هب  تقو  ره  نم  : » دیوگ یم  دشک و  یم  یهآ  دعب 

؟ دنز یم  رد  یسک  هچ  .دسر  یم  شوگ  هب  هناخ  رد  ِيادص  ماگنه ، نیا  رد 

.ددرگ یمرب  یتاظحل  زا  دعب  .دور  یم  رد  تمس  هب  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  همیکح 

نم زا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  : » دهد یم  خساپ  .مسرپ  یم  وا  یلاحشوخ  ّتلع  زا  نم  .تسا  لاحـشوخ  دنز و  یم  دنخبل  همیکح 
(2) «. مورب وا  هناخ  هب  راطفا  بشما  ات  تسا  هدرک  توعد 

فداصم هام  دادرم  مهدزای  بش  اب  هک  نابعش  همین  بش  تسا ، هعمج  بش  بشما 

56 ص :

نودلخ ج 3 ص 297. نبا  خیرات  اهحالصإل : رّمشف  هبرطضم ، هلودلاو  همئاق  نتفلا  تناک  . . 41 - 1
، لوقأ امک  هل  تلقف  هیلع  تلخد  تلاق : اّهنأو  ًادـلو ، هّللا  هقزری  نأ  هل  وعدـتف  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبأ  یلع  لخدـت  تناـک  . . 42 - 2

راونألا ج 51 ص 25. راحب  زجاعملا ج 8 ص 21 ، هنیدم  يربکلا ص 355 ، هیادهلا  ...وعدأ : امک  توعدو 
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.تسا هدش 

يانـشآ چیه  .تسا  بیرغ  رهـش  نیا  رد  ماما  رخآ  .تسا  هدـش  همیکح  شا ، هّمع  گنتلد  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  بشما  دـیاش 
.دنورب ترضح  نآ  هناخ  هب  دنناوت  یمن  هک  مه  نایعیش  .درادن  يرگید 

.دوش یم  هدامآ  نتفر  يارب  همیکح 

هدرک مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  ار  ام  هک  دـنک  تنعل  ار  نانمـشد  دـنوادخ  میتفر ! یم  ماما  هناخ  هب  وا  هارمه  مه  ام  دـش  یم  شاـک 
.دنا

ادص ار  ام  همیکح  یتّدم  زا  دـعب  .دـسر  یم  شنهذ  هب  يرکف  .دزوس  یم  شلد  دـنیب ، یم  ام  نامـشچ  رد  ار  ترـسح  ِکشا  همیکح ،
: دتفا یم  گرزب  هسیک  ود  هب  ام  هاگن  .دنز  یم 

؟ يربب یهاوخ  یم  اجک  ار  اه  نیا  ردام ! -- 

.دیروایب ار  اه  نیا  دیاب  امش  مربب ، مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  هناخ  هب  مهاوخ  یم  ار  هسیک  ود  نیا  -- 

.مشچ -- 

راک هب  اهنآ  ات  دیتسیاب  يدرـسنوخ  لامک  اب  امـش  دننیب ، یم  ار  اه  هسیک  لخاد  دـنریگ و  یم  ار  امـش  يولج  هار ، نیب  رد  نارومأم  -- 
.دیشاب هتشادن  يراک  اهنآ  هب  ًالصا  امش  .دنزادرپب  ناشدوخ 

.ینیبب ار  دوخ  ماما  یناوت  یم  هناهب  نیا  هب  .یتسه  لاحشوخ  یلیخ  وت  نونکا 

.ینک یمن  سح  ار  نآ  ینیگنس  وت  اّما  تسا ؛ نیگنس  يردق  اه  هسیک  .مییآ  یم  نوریب  هناخ  زا  .مینک  یم  تکرح  مه  اب 

نئمطم یتقو  .دننک  یم  یـسرزاب  ار  اه  هسیک  ّتقد  اب  اهنآ  .میراذـگ  یم  نیمز  ار  اه  هسیک  .دـنریگ  یم  ار  ام  هار  يولج  رومأم  دـنچ 
.مینک روبع  هک  دنهد  یم  هزاجا  ام  هب  تسین  نآ  لخاد  يا  همان  هک  دنوش  یم 

نیا منک  یم  رکف  دنداد ، روبع  هزاجا  ام  هب  نارومأم  نیا  هنوگچ  منک ، یم  بّجعت  نم 
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.دندشن ام  عنام  نیا  زا  شیب  نارومأم  هک  تسا  هدناوخ  ییاعد  ًامتح  .تسا  همیکح  وناب  راک 

؟ دوب یهاوخ  باتفآ  نامهم  رگید  يا  هظحل  ات  ینک  یم  رواب  تسا ، ماما  هناخاجنیا  .میور  یم  ولج  مدق  دنچ 

* * *

...ناراب يوب  سای ، لگ  يوب  تشهب ، يوب 

...میونش یم  باوج  .مینک  یم  مالس  .میتسه  اه  ینابرهم  ماما  روضح  رد  بشما ! تسا  یبش  هچ  زاین ! زار و  کشا و 

! ایادخ : » دنک یم  ار  شا  یگشیمه  ياعد  نامه  راطفا  ماگنه  وا  .دنک  یم  راطفا  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  رانک  رد  همیکح  بشما 
«. نک لاحشوخ  يدنزرف  ّدلوت  اب  ار  هناخ  لها  نیا 

؟ دش دهاوخ  هدروآرب  یک  وزرآ  نیا  دنیبب ، ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  تسا  نیا  همیکح  يوزرآ  همه 

هب دنک و  یم  یظفاحادخ  وا  اب  دور و  یم  سجرن  وناب  دزن  هب  وا  .ددرگرب  دوخ  هناخ  هب  دهاوخ  یم  رگید  همیکح  درذگ ، یم  یتعاس 
: دیوگ یم  دیآ و  یم  ماما  دزن 

؟ مورب ما  هناخ  هب  منک و  مک  ار  تمحز  یهد  یم  هزاجا  مرورس ! -- 

.یتسه نآ  راظتنا  رد  تساه  لاس  وت  هک  تسا  یبش  بشما  .ینامب  ام  شیپ  بشما  دهاوخ  یم  ملد  ناج ! هّمع  -- 

؟ تسیچ امش  روظنم  -- 

؟ ینیبب ار  وا  یهاوخ  یمن  وت  ایآ  .دیآ  یم  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مدنزرف  رحس ، تقو  بشما ، -- 

(1) .دسر یم  دوخ  يوزرآ  نیرت  گرزب  هب  بشما  هک  دنک  رواب  هنوگچ  وا  .دوش  یم  يراج  همیکح  نامشچ  زا  قوش  ِکشا 

هک منک  رکش  ار  وت  هنوگچ  ایادخ ! : » دیوگ یم  دور و  یم  هدجس  هب  رایتخا  یب  همیکح 

58 ص :

مهیلع بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  تنب  همیکح  ینتثّدـح  . . 43 - 1
مامتو نیدلا  لامک  ...اندنع : هلیللا  ِكراطفإ  یلعجا  هّمع ، ای  لاقف : مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبأ  َّیلإ  ثعب  تلاق : مالـسلا ،

راونألا ج 51 ص 2. راحب  همعنلا ص 424 ،
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«. منیب یم  ار  وت  تّجح  نیرخآ  بشما 

.دیوگب کیربت  وا  هب  ات  دور  یم  سجرن  وناب  يوس  هب  دزیخ و  یمرب  همیکح  نونکا 

.تسا هتفگن  وا  هب  يزیچ  دروم  نیا  رد  ًالبق  ارچ  هک  دنک  هیالگ  وا  هب  دهاوخ  یم  مه  دیاش 

! دنام یم  توهبم  تام و  ناهگان  هک  دیوگب  نخس  دهاوخ  یم  .دنک  یم  سجرن  هب  یهاگن  دیآ و  یم  همیکح 

زا يا  هناشن  چـیه  سجرن  رد  اّما  دـشاب ، هتـشاد  یگلماح  زا  يا  هناشن  دـیاب  درواـیب  اـیند  هب  ار  يدـنزرف  بشما  تسا  رارق  هک  يرداـم 
؟ هچ ینعی  تسین !! یگلماح 

: دیوگ یم  هتشگرب و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دزن  هب  وا 

(1) .تسین یگلماح  زا  يرثا  چیه  هک  سجرن  رد  اّما  دنک ، یم  تیانع  يرسپ  وت  هب  ادخ  بشما  هک  يداد  ربخ  نم  هب  مرورس  -- 

.دیآ یم  ایند  هب  مدنزرف  بشما  -- 

؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  رخآ  -- 

(2)! دوب دهاوخ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم تدالو  دننام  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مرسپ  تدالو  ناج ! هّمع  -- 

.دـیمهف دوش  یم  ار  اهزیچ  یلیخ  ماما ، نخـس  نیا  زا  درک ، نایب  ار  زیچ  همه  همیکح ، يارب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  باوج  نیا 
.تسا دباکوی »  » هّصق نامه  سجرن ، هّصق 

؟ تسیک دباکوی »  » یسرپ یم  نم  زا 

(3) .دروآ ایند  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم شیپ  لاس  نارازه  هک  تسا  يردام  وا 

؟ میوگب تیارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ّدلوت  زار  ات  يراد  تسود  ایآ 

* * *

دعر ایوگ  دش ، هریت  يربا و  نامسآ ، .دیزو  یم  لین  دور  زا  یکنخ  میسن  .دوب  هدیباوخ  شیوخ  رصق  رد  نوعرف  دوب ، هبنشراهچ  بش 
.دوب هار  رد  یقرب  و 

شتآ نیا  .دمآ  رصم  هب  نیطسلف  نیمزرس  يوس  زا  یشتآ  هک  دید  باوخ  رد  نوعرف 
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هلیللا هذـه  یف  رهُظیـس  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإف  نابعـش ، نم  فصنلا  هلیل  اّهنإف  اندـنع ، هلیللا  كراطفإ  یلعجا  هّمع ، ای  لاقف : . . 44 - 1
لوصُأ حرش  ص 10 ، زجاعملا ج 8  هنیدـم  نیظعاوـلا ص 256 ، هضور  نیدـلا ص 424 ، لاـمک  ...هضرأ : یف  هتّجح  وـهو  هّجحلا ،

مالـسلا ج 4 ص هیلع  يدـهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  هعیـشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  هیهبلا ص 335 ، راونـألا  ص 335 ، ج 7  یفاکلا 
كراطفإ هلیللا  یلعجا  هّمع ، ای  لاقو : نابعش ، نم  فصنلا  یف  نیتئمو  نیـسمخو  سمخ  هنـس  مالـسلا  هیلع  دّمحم  وبأ  َّیلإ  ثعب  352 ؛

، دـیدش رورـس  کلذـل  ینلخادـتف  همیکح : تلاق  .يدـعب  نم  یتفیلخ  هقلخ ، یلع  هتّجحو  هّیلوب  كّرـسیس  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإـف  يدـنع ،
همعنلا ص مامتو  نیدلا  لامک  : ...سلاج وهو  مالـسلا 7  هیلع  دّمحم  یبأ  یلإ  تیهتنا  یّتح  یتعاس  نم  تجرخو  َّیلع  یبایث  تذخأو 

راونألا ج 51 ص 2. راحب  ، 424
لئالد ِکـل : لوقأ  اـم  وه  لاـقف : رثأ !  اـهب  اـم  كادـف -  هّللا  ینلعج  هّللاو -  هل : تلق  سجرن ، یل : لاـق  هّمُأ ؟ نمو  هل : تلقف  . . 45 - 2

یفاکلا ج 7 ص لوصُأ  حرـش  زجاعملا ج 8 ص 10 ، هنیدـم  نیظعاوـلا ص 256 ، هضور  نیدـلا ص 424 ، لامک  ص 497 ، همامإلا 
مالسلا ج 4 ص 352. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  هیهبلا ص 335 ، راونألا  ، 335

رهظی مل  یسوم ، ّمُأ  لثم  اهلثم  ّنأل  ...اهریغ  نم  سجرن ال  نِم  لاقف : لمحلا !  رثأ  نم  ًائیش  سجرنب  يردأ  تسلو  يدّیس ، ای  . . 46 - 3
زجاعملا ج 8 ص 16، هنیدم  بقانملا ص 201 ، یف  بقاثلا  نیدلا ص 427 ، لامک  اهتدالو : تقو  یلإ  دـحأ  اهب  ملعی  ملو  لبحلا  اهب 

راونألا ج 51 ص 13. راحب  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  نیلقثلا ج 4 ص 2133 ، رون  ریسفت 
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(1) .درک ناریو  دنازوس و  ار  اج  همه  دش و  رصق  دراو 

.دوب هدیسرت  یلیخ  وا  .دیرپ  باوخ  زا  نوعرف  دیچیپ ، اج  همه  رد  قرب  دعر و  يادص 

اهنآ يارب  ار  دوخ  باوخ  نوعرف  .دـنیایب  رـصق  هب  دـندرک  یم  باوخ  ِریبعت  هک  یناسک  همه  اـت  داد  روتـسد  نوعرف  دـش  حبـص  یتقو 
.درک فیرعت 

.دندرک یم  هاگن  مه  هب  همه  .دیوگب  ار  نآ  تشادن  تأرج  یسک  اّما  دوب ؛ نشور  همه  يارب  باوخ  ریبعت 

: دز دایرف  درک  هاگن  وا  هب  يدنت  اب  نوعرف  .تفر  نوعرف  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  ماجنارس 

؟ تسیچ نم  باوخ  ریبعت  -- 

؟ میوگب ار  نآ  دیوش  یمن  تحاران  امش  ایآ  دهد ، یم  ربخ  ناشیرپ  يا  هدنیآ  زا  امش  باوخ  ملاع ! هلبق  -- 

؟ یمهف یم  هچ  نم  باوخ  زا  منادب  وگب  دوز  -- 

یم دوباـن  ار  امـش  تخت  جاـت و  هک  دـیآ  یم  اـیند  هب  يرـسپ  دـننک ) یم  یگدـنز  رـصم  رد  هک   ) لیئارـسا ینب  موـق  رد  يدوز  هـب  -- 
(2) .دنک

.دوب هراچ  رکف  هب  وا  .تسشن  نوعرف  یناشیپ  رب  يدرس  قرع  .تفرگ  ارف  ار  اج  همه  توکس 

رظن عوضوم  نیا  دروـم  رد  همه  .دـندرک  ادـیپ  روـضح  هسلج  نیا  رد  رـصم  ناـگرزب  دـش ، لیکـشت  هبنـشراهچ  زور  رد  یّمهم  هسلج 
(3) .دنداد

: دش رداص  دنب  ود  رد  همانشخب  نیا  ماجنارس 

.دنسرب لتق  هب  دنا  هدمآ  ایند  هب  ًالبق  هک  رسپ  نادازون  همه  فلا . 

(4) .دوش هتشک  دشاب ، رسپ  رگا  اهنآ  دازون  هدش و  هراپ  هلماح  نانز  ياه  مکش  ب . 

(5) .دندومن ارجا  ار  نوعرف  روتسد  دایز  یمحر  یب  اب  دنتخیر و  لیئارسا  ینب  ياه  هناخ  هب  یتموکح  نارومأم 

60 ص :

نامیلس ج 2 ص 489. نب  لتاقم  ریسفت  بوقعی : نب  يوال  دلو  نم  دباکوی »  » اهمساو یَسُوم » ِّمُأ  َیلِإ  آَْنیَحْوَأَو  . . » 47 - 1
، طبقلا تقرحأو  اهتقرحأف  رـصم  تویب  یلع  تلمتـشا  یّتح  سدـقملا  تیب  نم  تلبقأ  دـق  ًاران  ّنأ  همانم  یف  يأر  نوعرف  ّنإ  . . 48 - 2

عمجم ریسفت  یسوطلل ج 1 ص 224 ، نایبتلا  راونألا ج 13 ص 14 و 51 و 75 ، راحب  مومهملا ص 27 ، جرف  لیئارسإ : ینب  تکرتو 
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يزارلا ریسفت  یبلعثلا ج 1 ص 191 ، ریسفت  متاح ج 1 ص 106 ، یبأ  نبا  ریسفت  نایبلا ج 1 ص 389 ، عماج  نایبلا ج 1 ص 205 ،
لماکلا ج 1 ص 170. يربطلا ج 1 ص 273 ، خیرات  یسولآلا ج 20 ص 43 ، ریسفت  روثنملا ج 5 ص 119 ، ّردلا  ج 3 ص 69 ،

، کنید ّلذیو  کضرأ ، نم  کموقو  کجرخیو  کناطلس ، یلع  کبلغیو  ککلم  کبلسی  مالغ  لیئارسإ  ینب  یف  دلوی  ّهنإ  . . 49 - 3
يربطلا ج 1 ص 272، خیرات  نایبلا ج 1 ص 390 ، عماج  سوواط ص 27 ، نبال  مومهملا  جرف  هیف : دلوی  يذـلا  هنامز  کّلظأ  دـقو 

خیراتلا ج 1 ص 170. یف  لماکلا 
مالسلا ج هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  عئارشلا ج 2 ص 597 ، للع  لاصخلا ص 388 ، ناملغلا : حبذب  نوعرف  رمأ  ءاعبرألا  مویو  . . 50 - 4

نیلقثلا ج 1 ص 77. رون  ریسفت  راونألا ج 10 ص 81 و ج 13 ص 133 ، راحب  هعیشلا ج 11 ص 354 ، لئاسو  2 ص 223 ،
هنیدم بقاـنملا ص 201 ، یف  بقاـثلا  نیدـلا ص 427 ، لاـمک  یـسوم : بلط  یف  یلاـبحلا  نوطب  ّقشی  ناـک  نوـعرف  ّنـأل  . . 51 - 5

راونألا ج 51 ص 13. راحب  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  نیلقثلا ج 4 ص 2133 ، رون  ریسفت  زجاعملا ج 8 ص 16 ،
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هتـشک رـسپ  دازوـن  رازه  داـتفه  ماـگنه ، نآ  رد  هک  تسا  تخـس  نآ  ندرک  رواـب  دـش ! هتخیر  نـیمز  يور  رب  هـک  ییاـه  نوـخ  هـچ 
(1) .دندش

یم تاجن  نوعرف  متس  ملظ و  زا  ار  اهنآ  دنک و  یم  روهظ  مالسلا ) هیلع  ) یسوم يدوز  هب  هک  دوب  هداد  هدعو  لیئارسا  ینب  هب  دنوادخ 
.تسا هدش  هتشک  مه  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک  دندرک  یم  رکف  دندش ، دیماان  اج  همه  زا  اهنآ  اّما  دهد ؛

.تشاد يا  هژیو  همانرب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ّدلوت  يارب  ادخ  .درادن  فّلخت  تقو  چیه  ادخ  هدعو  یلو 

.دوب دباکوی » (، » مالسلا هیلع  ) یسوم ِردام  مان  هک  یشاب  هدینش  دیاش 

!! تشادن ربخ  شندوب  هلماح  زا  مه  شدوخ  دروآ  ایند  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک  یبش  نآ  ات  دباکوی 

ندوب هلماح  هّجوتم  مه  دباکوی  هک  دنک  يراک  دناوت  یم  دیرفآ ، ردـپ  نودـب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هک  ییادـخ  نآ  نکن ! بّجعت 
! تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  دوشن ، شدوخ 

(2) .شرهاوخ ردام و  ردپ ، دندش : ربخ  اب  وا  ّدلوت  زا  رفن  هس  طقف  دمآ و  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ماجنارس 

* * *

یگلماح زا  يرثا  چیه  مالـسلا ،) هیلع  ) یـسوم ّدلوت  بش  ات  هک  روط  نامه  دوش ، یم  رارکت  خیرات  تسا  نابعـش  همین  بش  هک  بشما 
(3) .تسین يرثا  چیه  مه  سجرن  رد  دوبن ، دباکوی  رد 

تموکح همه  هب  وا  تسا  رارق  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نامه  مالسلا ،) هیلع  ) يرکسع ماما  دنزرف  هک  دناد  یم  یـساّبع  تموکح 
.دهدب نایاپ  لطاب  ياه 

ناونع هب  ار  يداـیز  ناـنز  روظنم ، نیمه  هب  دوش و  يریگولج  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم دـّلوت  زا  هدـش  روط  ره  اـت  تسا  هداد  روتـسد  وا 
؟ تسیچ نانز  نیا  هفیظو  یناد  یم  ایآ  .تسا  هدرک  مادختسا  سوساج 

رظن ریز  ار  ترضح  نآ  رسمه  دنورب و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  هناخ  هب  زور  ره  دیاب  اهنآ 

61 ص :

هباحصأو نوعرف  كاله  نوکی  نارمع  نب  یسوم  هل  لاقی  لجر  انیف  دلوی  ّهنإ  نولوقی : مّهنأ  لیئارـسإ  ینب  نع  هغلب  ناک  اّمل  . . 52 - 1
نیلقثلا ج 3 ص رون  ریسفت  یّمقلا ج 2 ص 135 ، ریـسفت  نودیری : ام  نوکی  یّتح ال  مهدالوأ  روکذ  ّنلتقال  نوعرف : لاقف  هیدی ، یلع 

راونألا ج 13 ص 25. راحب  ، 378
راونألا ج 13 ص 53. راحب  یبطرقلا ج 13 ص 251 ، ریسفت  دیلو : فلأ  نیعبس  یسوم  بلط  یف  حبذ  . . 53 - 2
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ًءاسن لیئارـسإ  ینب  ءاسنب  لّکو  دق  نوعرف  ناکو  هعـضو ، دنع  ّالإ  اهلمح  رهظی  مل  هب  هّمُأ  هتلمح  اّمل  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ّنإ  . . 54 - 3
راونألا ج 13 ص 25. راحب  یّمقلا ج 2 ص 135 ، ریسفت  نهظفحت : طبقلا  نم 
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.دنهدب شرازگ  عیرس  دندید  سجرن  رد  ندوب  هلماح  زا  يرثا  رگا  هک  تسا  نیا  اهنآ  هفیظو  .دنشاب  هتشاد 

هرهچ هب  ندرک  هاگن  اب  طقف  هک  ینانز  .دنتـسه  هلباق  نانز  اـهنآ  دنتـسین ، یلومعم  ناـنز  ناـسوساج ، نیا  هک  ینادـب  تسا  بوخ  هتبلا 
ردام ندوب  هلماح  دازون ، کی  ّدلوت  زا  لبق  هام  تفه  یّتح  دنناوت  یم  اهنآ  .هن  ای  تسا  هلماح  وا  دنهدب  صیخـشت  دنناوت  یم  نز  کی 

.دنمهفب ار  وا 

.دناسرب لتق  هب  شدنزرف  اب  هارمه  ار  وا  رتدوز  هچ  ره  دش  هلماح  سجرن  رگا  دهاوخ  یم  دراد و  رس  رد  ییاه  هشقن  هفیلخ 

؟ دناسرن لتق  هب  ار  رسپ  دازون  رازه  داتفه  نوعرف  رگم  .دنک  يزاب  ار  نوعرف  شقن  دهاوخ  یم  وا 

.دنکب يراک  ره  تسا  رضاح  شندنام  یقاب  يارب  تموکح  نیا 

یـشرازگ نیا  .دمآ  دهاوخن  ایند  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  رد  يدنزرف  چیه  رگید ، هام  تفه  ات  دنک  یم  رکف  هفیلخ  هتبلا 
.دنا هداد  وا  هب  هلباق  نانز  هک  تسا 

62 ص :
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دیفس نارتوبک  لاب  يادص 

ارجام هک  دوش  یم  هّجوتم  همیکح  دیوگ  یم  همیکح  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم ّدلوت  يارجام  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  یتقو 
.تسیچ

ندوب هلماح  دناوتن  سک  چیه  هک  تسا  هدرک  يراک  ادخ  نیمه  يارب  دـنوشب ؛ ربخاب  بشما  ِینامـسآ  دازون  دـّلوت  زا  دـیابن  نانمـشد 
.دنزب سدح  ار  سجرن 

.تسا هدرک  ادیپ  ینامسآ  یماقم  سجرن  هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا  .دورب  سجرن  دزن  دهاوخ  یم  همیکح 

!«. نم يوناب  : » دیوگ یم  دنز و  یم  سجرن  تسد  رب  يا  هسوب  همیکح 

ماما رهاوخ  مالسلا ،) هیلع  ) داوج ماما  رتخد  امـش  ینک ؟ یم  ار  راک  نیا  ارچ  موشب ، امـش  يادف  دیوگ : یم  دنک و  یم  بّجعت  سجرن 
امش تسا ، مزال  نم  رب  امـش  مارتحا  .مسوبب  ار  امـش  تسد  دیاب  نم  .یتسه  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هّمع  و  مالـسلا ) هیلع  ) يداه

.دیتسه نم  ِيوناب 

.دهدب باوج  وا  هب  هنوگچ  .دنز  یم  يدنخبل  همیکح 

! وت يادف  ایند  همه  موش ! تیادف  نم  مزیزع ! سجرن 

.يدرک یم  دوخ  فطل  هدنمرش  ارم  يدز و  یم  متسد  رب  هسوب  وت  هک  ینامز  تشذگ  رگید 

! يوش یم  ایند  نانز  همه  ِيوناب  بشما  وت  اریز  مریگب ؛ رتشیب  ار  وت  مارتحا  منزب و  هسوب  تتسد  رب  دیاب  نم  رگید  الاح 

63 ص :
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.دنراد ار  شیاه  مدق  كاخ  رب  هسوب  يوزرآ  ناربمایپ  همه  هک  يوش  یم  يرسپ  ردام  وت 

(1) .دنک یم  دوبان  ار  متس  ملظ و  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  ار  شیاسآ  نامیا  لها  يارب  هک  تسوت  دنزرف 

.تسا هداهن  وت  رس  رب  ار  راختفا  جات  نیا  هدومن و  باختنا  شدوخ  تّجح  نیرخآ  يردام  يارب  ار  وت  ادخ 

(2) .تسا یتسه  همه  ِياقآ  هک  يروآ  یم  ایند  هب  ار  يدنزرف  بشما  وت 

* * *

.تسا بشما  ِباتفآ  رظتنم  مه  بش  .تسا  راظتنا  رد  یتسه  مامت  ایوگ  .تسا  هدنامن  رحس  ات  رگید  یتعاس 

.تسا راظتنا  رد  وا  درادن ، شمارآ  همیکح  هناخ ، نیا  رد  اّما  تسا ؛ مارآ  رهش  همه  دزو ، یم  میسن  تسا و  یباتهم  نامسآ 

.دور یم  ورف  رکف  هب  دیآ و  یم  سجرن  دزن  هب  یهاگ  دنک ، یم  هاگن  اه  هراتس  هب  دیآ و  یم  نوریب  قاتا  زا  یهاگ 

زونه اّما  دوش ؛ یم  رت  کیدزن  سجرن  هب  همیکح  .تسا  هداتـسیا  زامن  هب  ادـخ  لـباقم  رد  سجرن  .دـنک  یم  هاـگن  سجرن  هب  همیکح 
! تسین هک  تسین  يربخ  چیه 

؟ تسا هدنام  ردقچ  رحس  ات  یتسار  هب 

اب دوش و  یم  زامن  ندناوخ  لوغـشم  دنک و  یم  نهپ  ار  شا  هداجـس  .مناوخب  بش  زامن  تسا  بوخ  هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  همیکح 
.دنک یم  زاین  زار و  شیوخ  يادخ 

.دور یم  ورف  رکف  هب  دنک و  یم  وا  هب  یهاگن  دیآ ، یم  سجرن  دزن  هب  رگید  راب  درذگ ، یم  یتعاس 

! دشن يربخ  دش و  حبص  .دیآ  یم  ایند  هب  يدهم  بشما  نیمه  تفگ  نم  هب  يرکسع  ماما  دیوگ : یم  دوخ  اب  وا 

64 ص :

ناک اذإ  یل : لاق  ّمث  مّسبتف  تلعف ، امب  هتربخأف  هیلإ  تدعف  لبح ، نم  ًارثأ  اهب  َرأ  ملف  نطبل  ًارهظ  اهتبلقف  سجرن ، یلإ  ُتبثوف  . . 55 - 1
بقانملا ص یف  بقاـثلا  نیدـلا ص 427 ، لامک  لبحلا : اهب  رهظی  مل  یـسوم  ّمُأ  لثم  اهلثم  ّنـأل  لـبحلا ؛ اـهب  ِکـل  رهظی  رجفلا  تقو 

راونألا ج 51 ص 13. راحب  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  نیلقثلا ج 4 ص 2133 ، رون  ریسفت  زجاعملا ج 8 ص 16 ، هنیدم  ، 201
، هلعفت تناک  اّمم  اـهتعنمو  اـمهتّلبقف ، اهیدـی  یلع  ُتببکناـف  لـعفت ، اـمک  یب  ْتلعف  ُتلخد  اذإ  تنکو  اـهیلإ ، تلخدو  ُتمق  . . 56 - 2
ال اهل : تلقف  کلذ ، ْترکنأف  نیملاعلا ، ُعیمجو  ِكادـف  انأ  اـهل : تلقف  کتیدـف ، یل : تلاـقف  اـهلثمب ، اـهتبطاخف  هدایـسلاب ، ینتبطاـخف 

يربکلا هیادهلا  تَیحتساف : .نینوملا  جرف  وهو  هرخآلاو ، ایندلا  یف  ًادّیـس  ًامالغ  هلیللا  هذه  یف  ِکل  بهیـس  هّللا  ّنإف  ُتلعف ، ام  نیرکنت 
راونألا ج 51 ص 26. راحب  ص 355 ،
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زونه ناج ! هّمع  تسا : مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  يادص  نیا  .تسانـشآ  رایـسب  ادص  .دسر  یم  همیکح  شوگ  هب  ییادص  ناهگان 
.تسا هدماین  نایاپ  هب  بش 

.دناد یم  زین  ار  ام  راکفا  یّتح  دراد و  یهاگآ  ام  لاوحا  همه  هب  ماما  يرآ ،

(1) .تسا هدنام  تقو  یلیخ  حبص  ناذا  ات  .دشک  یم  تلاجخ  يردق  وا  دزادنا ، یم  نییاپ  ار  دوخ  رس  همیکح 

* * *

.درذگ یم  رید  ردقچ  نامز  دشاب  رظتنم  یسک  یتقو  درذگب ، عیرس  نامز  ات  دناوخ  یم  زامن  همیکح 

.دچیپ یم  اضف  رد  سجرن  لگ  يوب  .دسر  یم  شوگ  هب  دیفس  نارتوبک  زاورپ  يادص  دیآ ، یم  راهب  يوب  دزو ، یم  میسن 

(2) «. ناوخب ار  ردق  هروس  سجرن  يارب  ناج ! هّمع  : » دنز یم  ادص  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 

: دنک یم  ندناوخ  هب  عورش  دور و  یم  سجرن  دزن  هب  دزیخ و  یمرب  ياج  زا  همیکح 

- لَْملا ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش .  ِْفلَأ  ِم  ْنّ ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْـقلا .  ُهَْلَیل  اَم  َكارْدَأ  آَم  َو  ِرْدَْـقلا .  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْـنلَزنَأ  -آ  َّنِإ .ِمیِحَّرلا  -ِن  َمْحَّرلا ِهَّللا  ِمّْسِب 
 . ِرْجَْفلا َِعل  - ْطَم یَّتَح  َیِه  ٌمالَس  ٍْرمَأ .  ِّلُک  ِم  نّ مِّهِبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَکئا َو 

رتهب ردق  بش  تسیچ ؟ ردق  بش  هک  یناد  یم  هچ  وت  .میدرک و  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  .نابرهم و  هدنـشخب و  دـنوادخ  مان  هب 
تکرب زا  راشرس  حبص  هب  ات  بش  نآ  .دنیآ  یم  دورف  اهراک ، همه  ریدقت  يارب  ادخ  نذا  هب  ناگتـشرف  بش  نآ  رد  .تسا  هام  رازه  زا 

.تسا تمحر  و 

یم ار  ردق  هروس  ندـناوخ  روتـسد  همیکح  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  ارچ  منادـب  مراد  تسود  .مور  یم  ورف  رکف  هب  نم  نونکا 
.دهد

؟ دراد دوجو  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ردق و  هروس  نیب  یطابترا  هچ  یتسار  هب 

65 ص :

هدّیـسو یتدّیـس  ِتنأ  لب  تلقف : ِتیـسمأ ؟ فیک  یتدّیـس ، ای  یل : تلاقو  یّفخ  عزنت  تءاج  تسلجو ، ُتمّلـس  اّملف  ُتئجف ، . . 57 - 1
هذـه کتلیل  یف  ِکل  بهیـس  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  هینب ، ای  اهل : تلقف  تلاق : هّمع ؟ ای  اذـه  ام  تلاقو : یلوق  ْترَکنأـف  تلاـق : .یلهأ 

رون ریسفت  ص 16 ، زجاعملا ج 8  هنیدـم  بقانملا ص 201 ، یف  بقاـثلا  نیدـلا ص 427 ، لامک  ...هرخآلاو : ایندـلا  یف  ًادّیـس  ًامالغ 
راونألا ج 51 ص 13. راحب  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  نیلقثلا ج 4 ص 2133 ،

تمقف برق ، دـق  رجفلا  ّنأ  یبلق  یف  عقوف  رتولا ، یلإ  تغلبو  لیللا ، هالـص  ّتلـصف  تداـع  ّمث  ءوضولا ، تغبـسأو  ْتجرخو  . . 58 - 2
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ّکنأکو یّکـشت ، ال  هترجح : نم  ینادانف  مالـسلا ، هیلع  دّمحم  یبأ  دـعو  نم  ّکشلا  یبلق  لخادـتف  علط ، دـق  لّوألا  رجفلاب  اذإف  رظنأل 
تیبلا یلإ  تعجرو  یبلق ، یف  عقو  اّممو  مالـسلا  هیلع  دّـمحم  یبأ  نم  تییحتـساف  همیکح : تلاق  .هّللا  ءاش  نإ  ِهتیأر  دـق  هعاسلا  رمألاب 

، ترتوأ ّمث  یتالص  یف  ُتذخأف  راونألا ج 51 ص 17 ؛ راحب  زجاعملا ج 7 ص 609 ، هنیدم  یسوطلل ص 235 ، هبیغلا  ...هلجخ : انأو 
ای رجفلا  علطی  مل  هّفصلا : نم  مالسلا  هیلع  دّمحم  وبأ  حاصف  ءیـش ، یبلق  لخدو  علط ، دق  رجفلا  ّنأ  یـسفن  یف  عقو  یّتح  رتولا  یف  انأف 

راونألا ج 51 ص 26. راحب  زجاعملا ج 8 ص 23 ، هنیدم  ...هالصلا : تعرسأف  .هّمع 
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.دنوش یم  لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  ردق  بش  ناگتشرف  هک  میناوخ  یم  هروس  نیا  رد 

.دش دنهاوخ  لزان  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم رب  ردق  بش  رد  لاس  نایلاس  ناگتشرف ، نیا 

.تسا ردق  بش  ِبحاص  ّدلوت  بش  بشما  اریز  دناوخ ؛ ار  ردق  هروس  دیاب  بشما 

* * *

.دریگ یم  ارف  ار  قاتا  ياضف  مامت  يرون  ناهگان  هک  تسا  ردق  هروس  ندناوخ  لوغشم  تسا و  هتسشن  سجرن  رانک  رد  همیکح 

(1) .تسا هدش  عقاو  سجرن  وا و  نایم  رون  زا  يا  هدرپ  .دنیبب  ار  سجرن  دناوت  یمن  رگید  همیکح 

(2) .تسا هدرک  نشور  ار  نامسآ  مامت  تسا و  هتفر  نامسآ  يوس  هب  رون  زا  ینوتس 

دود و یم  نوریب  قاتا  زا  دوش و  یم  برطـضم  وا  .تسا  هدیدن  ار  يا  هنحـص  نینچ  لاح  هب  ات  وا  .تسا  هدش  توهبم  تام و  همیکح 
: دور یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دزن 

! مردارب رسپ  -- 

! ناج هّمع  تسا ؟ هدش  هچ  -- 

؟ دش هچ  سجرن  مناد  یمن  منیب ، یمن  ار  سجرن  رگید  نم  -- 

.ینیب یم  هرابود  ار  وا  نک ، ربص  يا  هظحل  -- 

.ددرگ یم  زاب  سجرن  يوس  هب  دوش و  یم  مارآ  ماما  نخس  اب  همیکح 

.»؟ منک رواب  منیب  یم  ار  هچنآ  هنوگچ  نم ! يادخ  : » دیوگ یم  رایتخا  یب  دنیب ، یم  ار  يا  هرظنم  دوش  یم  قاتا  دراو  یتقو 

! تسا هتفر  هدجس  هب  هلبق  هب  ور  تسا و  رون  زا  يا  هلاه  رد  هک  دنیب  یم  يدازون  وا 

.دوب شراظتنا  رد  یتسه  همه  هک  تسا  یسک  نامه  نیا 

؟ تسا هتفر  هدجس  هب  وا  ارچ  یتسار  هب 

.دهد یم  ناشن  گرزب  يادخ  لباقم  رد  ار  دوخ  عوشخ  یگدنب و  لّوا ، هظحل  نیمه  رد  وا 

66 ص :
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هیلع دّمحم  وبأ  حاصف  اهیلع ، تیّمسو  يردص  یلإ  اهتممـضف  ًهعزف ، ْتبثو  رجفلا ، عولط  تقو  لیللا  رخآ  یف  ناک  اذإ  یّتح  . . 59 - 1
هنیدم نیظعاولا ص 256 ، هضور  نیدلا ص 424 ، لامک  ...اهیلع : أرقأ  تلبقأف  ردقلا ،» هلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ   » اهیلع يأرقا  لاقو : مالـسلا 

ثیداحأ مجعم  ص 46 ، هعیـشلا ج 2  نایعأ  هیهبلا ص 335 ، راونـألا  ص 335 ، یفاکلا ج 7  لوصُأ  حرـش  ص 10 ، ج 8  زجاعملا 
مالسلا ج 4 ص 352. هیلع  يدهملا  مامإلا 

سفن ...مالـسلا : هیلع  دّـمحم  یبأ  وـحن  تودـعف  باـجح ، اـهنیبو  ینیب  برُـض  ّهنأـک  اـهرأ ، ملف  ُسجرن  یّنع  تَـبیِغ  یّتـح  . . 60 - 2
.هقباسلا رداصملا 
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(1) .دننک یم  زاورپ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ِرس  يالاب  هناورپ  نوچمه  دیفس  یناگدنرپ  .تسا  هتفرگ  ار  اضف  مامت  تشهب  شوخ  يوب 

دراد و یمرب  نیمز  يور  زا  یناشیپ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نونکا  .درادرب  هدجس  زا  رس  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ات  دنام  یم  رظتنم  همیکح 
(2) .دنیشن یم 

! ییابیز هرهچ  هچ  هب ! هب 

( مالـسلا هیلع  ) يدـهم تسار  هنوگ  رد  .دوش  یم  هریخ  ینامـسآ  هرهچ  نیا  هب  .دوش  یم  وا  ییاـبیز  توهبم  دـنک و  یم  هاـگن  همیکح 
(3) .تسا هدرک  نادنچ  ود  ار  وا  ییابیز  هک  دنیب  یم  یهایس  ِلاخ 

یم نامـسآ  يوس  هب  یهاگن  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم هک  دنیب  یم  اّما  دریگب ؛ شوغآ  رد  ار  وا  دراذگ و  شیپ  مدـق  دـهاوخ  یم  همیکح 
: دیوگ یم  نینچ  دنک و 

هّللا ّالا  َهلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 

...هّللا ُلوُسَر  يّدَج  َّنَا  ُدَهْشَا  َو 

.تسین هّللا  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش 

(4)  ... تسادخ و ربمایپ  دّمحم  نم ، ّدج  هک  مهد  یم  یهاوگ 

67 ص :

رئاصب برغملاو : قرشملا  نیب  ام  هب  يُری  رون  نم  ٌدومع  هل  عفُر  جرد  اذإف  ضرألاو ، ءامسلا  نیب  ام  رون  هل  عطس  هتعـضو  اذإف  . . 61 - 1
هل عفُر  جرد  اذإف  ضرألا ، یلإ  ءامـسلا  نم  رون  هل  عطـس  ضرـألا  یلع  عقو  اذإـف  ص 132 ، راونألا ج 26  راـحب  ص 454 ، تاجردلا 

راونألا ج 26 ص 136. راحب  رضتحملا ص 225 ، تاجردلا ص 455 ، رئاصب  برغملاو : قرشملا  نیب  ام  هب  يُری  رون  نم  دومع 
طبهت ًاضیب  ًارویط  تأرو  ءامسلا ، قفُأ  غلبو  هنم  رهظ  دق  ًاعطاس  ًارون  هل  تأر  دّیسلا  دلو  اّمل  ّهنأ  رکذت  هیراجلا  هذه  تعمـسو  . . 62 - 2
کلت لاق : ّمث  کحضف  کلذب  مالسلا  هیلع  دّمحم  ابأ  انربخأف  ریطت ، ّمث  هدسج  رئاسو  ههجوو  هسأر  یلع  اهتحنجأ  حسمتو  ءامسلا  نم 

بقانملا ص یف  بقاثلا  نیظعاولا ص 260 ، هضور  نیدلا ص 431 ، لامک  جرخ : اذإ  هراصنأ  یهو  هب ، كّربتتل  تلزن  ءامسلا  هکئالم 
راونألا ج 51 ص 5. راحب  زجاعملا ج 8 ص 37 ، هنیدم  یلماعلل ج 2 ص 235 ، میقتسملا  طارصلا  ، 584

اهیلعو اهب  انأ  اذإو  اهنیبو ، ینیب  باجحلا  فشُک  نأ  ثبلأ  ملف  تعجرف ، تلاق : .اهناکم  یف  اهیدجتس  ِّکنإف  هّمع ، ای  یعجرا  . . 63 - 3
نیظعاولا ص 256، هضور  نیدلا ص 424 ، لامک  ...ههجو : یلع  ًادجاس  مالسلا  هیلع  یبصلاب  انأ  اذإو  يرصب ، یشغ  ام  رونلا  رثأ  نم 

مجعم ص 46 ، هعیـشلا ج 2  ناـیعأ  هـیهبلا ص 335 ، راونـألا  ص 335 ، یفاـکلا ج 7  لوصُأ  حرـش  ص 10 ، زجاعملا ج 8  هنیدـم 
مالسلا ج 4 ص 352. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ 

هیاغ راونألا ص 80 ، راـحب  دیـضنلا ص 29 ، دقعلا  هّمغلا ص 269 ، فشک  يّرُد : بکوک  ّهنأـک  لاـخ  نمیـألا  هّدـخ  یلع  . . 64 - 4
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نییماشلا ج 2 ص دنـسم  ریبـکلا ج 8 ص 102 ، مجعملا  دـئاوزلا ج 7 ص 319 ، عمجم  ءاـفخلا ص 288 ، فشک  ص 114 ، مارملا 
هّدوملا ج 3 ص 200. عیبانی  هباصإلا ج 6 ص 71 ، لاّمعلا ج 14 ص 268 ، زنک  ، 410
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 ! نآرق مهف  يوس  هب  شیپ 

یم میادـص  .ما  هدـش  هریخ  يا  هشوگ  هب  نم  هک  ینیب  یم  اّما  .يوشب  ربخ  اـب  ارجاـم  همادا  زا  يراد  تسود  .ینک  یم  هاـگن  نم  هب  وت 
: ییوگ یم  ینز و 

؟ یسیون یمن  رگید  ارچ  ییاجک ؟ -- 

.منک یم  رکف  مراد  -- 

؟ ینک یم  رکف  هچ  هب  وگب  الاح  تسا ؟ ندرک  رکف  عقوم  هچ  الاح  -- 

نم هک  دـنیبب  دـناوخب و  ار  باتک  نیا  یتقو  وا  .تسا  هدـناوخ  ار  نارکفنـشور  زا  یـضعب  ياه  فرح  هک  منک  یم  رکف  یناوج  هب  -- 
نیا : » تفگ دـهاوخ  اـج  همه  وا  .درک  دـهاوخ  بّجعت  تفگ ،» نخـس  دـّلوت  لّوا  هظحل  ناـمه  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) يدـهم : » ما هتـشون 

«. دسیون یم  هفارخ  هدنسیون 

.ینک ادیپ  یباوج  وا  يارب  دیاب  -- 

.مینک رکف  مه  اب  ایب  -- 

«. متفای ار  باوج  نم  : » ییوگ یم  وت  یتّدم  زا  دعب 

.ییوگب میارب  ار  باوج  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  .موش  یم  لاحشوخ  یلیخ  نم 

: ییوگ یم  ینز و  یم  يدنخبل  وت 

.نک لوس  نم  زا  وت  الاح  ناوج ! نامه  وت  ما و  هدنسیون  نم  ًالثم  -- 

! ییوگب وت  هچ  ره  .دشاب  -- 
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نخـس دـمآ  ایند  هب  یتقو  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم هک  دـییوگ  یم  امـش  دـینز ، یم  یبیرغ  بیجع و  ياه  فرح  هچ  اه  هعیـش  امـش  -- 
.تفگ

! ینک لاوس  نیبدب  رگشسرپ  کی  شقن  رد  دیاب  وت  هن ، -- 

ایند هب  هزات  هک  يدازون  کی  رخآ  .دینک  یم  لوبق  دنیوگب  امش  ِياملع  هک  يزیچ  ره  دیتسه ! تسرپ  هفارخ  ردقچ  اه  هعیـش  امـش  -- 
؟ دنزب فرح  دناوت  یم  هنوگچ  تسا  هدمآ 

؟ دیوگب نخس  دناوت  یمن  دازون  کی  ییوگ  یم  امش  زیزع ! ردارب  -- 

.دنهد یم  امش  ِدروخ  هب  هک  تسا  غورد  همه  اه  نیا  .هلب  -- 

؟ تسا غورد  دازون  کی  نتفگ  نخس  ینعی  -- 

.تسا غورد  هک  تسا  مولعم  بوخ ، -- 

؟ دیراد دوخ  هارمه  نآرق  امش  دیشخبب  -- 

ار نآرق  راب  کی  زور  هس  ره  نم  .مراد  لوبق  ار  ربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هک  متـسه  یناملـسم  نم  .متـسه  نآرق  ّلک  ظفاح  نم  -- 
.منک یم  متخ 

؟ ینک یم  شالت  هزادنا  نیمه  مه  نآرق  ندیمهف  يارب  ایآ  .دنک  لوبق  وت  زا  ادخ  -- 

؟ دراد ام  ثحب  هب  یطابترا  هچ  نآرق  مهف  .ینک  رارف  ثحب  زا  یهاوخ  یم  متسناد  یم  -- 

؟ یناوخب ار  میرم  هروس  هیآ 29  یناوت  یم  ایآ  .یتسه  ظفح  ار  نآرق  یتفگ  امش  .تسا  طوبرم  ام  ثحب  هب  یلیخ  نیا  ًاقافتا  هن ، -- 

(. اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناَک  نَم  ِلَُکن  ُمّ َْفیَک  اُولاَق  ِْهَیلِإ  ْتَراَشَأَف  : ) نک شوگ  .منآرق  ظفاح  نم  هک  متفگ  .يرآ  -- 

.ناوخب میارب  مه  ار  نآ  يدعب  هیآ  نیرفآ ! -- 

 (. ًاِیبَن ِینَلَعَج  َباتِْکلا َو  َِیناَتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  ّیِنِإ  َلاَق  -- )

؟ ینک همجرت  میارب  ار  هیآ  ود  نیا  یناوت  یم  الاح  بوخ  -- 

، دروآ ایند  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسیع وا  یتقو  .دیوگ  یم  ار  مالسلا ) اهیلع  ) میرم هّصق  اجنیا  رد  ادخ  .يرآ  -- 
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مدرم زا  هک  درک  یحو  مالـسلا ) اـهیلع  ) میرم هب  دـنوادخ  دوب ! هدـش  رداـم  هدرکن ، رهوـش  میرم  اریز  دـندز ، اوراـن  تمهت  وا  هب  مدرم 
.دنیوگب نخس  مالسلا ) هیلع  ) یسیع اب  ات  دهاوخب 

؟ دندرک هچ  مدرم  .بوخ  -- 

دناوتب مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هک  دـندرک  یمن  رواب  اهنآ  مییوگب ؟ نخـس  تسا  هراوهگ  رد  هک  یکدوک  اب  هنوگچ  ام  دـنتفگ  اهنآ  -- 
.دیوگب نخس 

؟ دش هچ  نآ  زا  دعب  -- 

ادخ هک  متسه  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  : » تفگ اویـش  ینابز  اب  وا  دندمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع هراوهگ  رانک  رد  مدرم  یتقو  -- 
«. تسا هدرک  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارم 

نآلا وت  یتسه ؟ تدوخ  فرح  رـس  مه  زونه  ایآ  تسا ؟ تافارخ  دازون  کی  نتفگ  نخـس  یتفگ  یم  هک  تسه  تدای  ایآ  ردارب ! -- 
؟ یتفگ یم  هک  دوب  يا  هفارخ  نامه  نیا  ایآ  تسا ، هداد  ربخ  هراوهگ  رد  مالسلا ) هیلع  ) یسیع نتفگ  نخس  زا  نآرق  هک  یتفگ 

* * *

زین نآرق  مهف  هب  نآرق  ندـناوخ  رانک  رد  ام  هعماج  شاک  .دنتـشاد  تخانـش  نآرق  هب  تبـسن  هنوگ  نیا  وت ، لـثم  نایعیـش  همه  شاـک 
! دوبن بیرغ  ام  نایم  رد  ینآرق  ياه  هزومآ  ردق  نیا  شاک  .درک  یم  هّجوت 

نیرتهب : » تفگ یم  نم  هب  اهراب  وا  .متسه  وا  ياه  ییامنهار  نویدم  یلیخ  نم  دنک ، شتمحر  ادخ  .مداتفا  دوخ  ناداتـسا  زا  یکی  دای 
«. ینک هعجارم  نآرق  هب  هک  تسا  نیا  مالسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  ّتیناّقح  زا  عافد  يارب  هار 

هیلع ) یـسیع هک  دریگب  لاکـشا  رفن  کی  تسا  نکمم  اـّما  دـنک ؛ یم  هراوهگ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع نتفگ  نخـس  هب  هراـشا  نآرق 
؟ میهدب ار  وا  باوج  دیاب  هنوگچ  .تسین  ربمایپ  هک  مالسلا ) هیلع  ) يدهم اّما  تفگ ، نخس  هراوهگ  رد  دوب و  ربمایپ  مالسلا )

زا یسیع  دنک  روهظ  یتقو  تسا و  همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  : » دنا هتشون  دوخ  ياه  باتک  رد  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و 
رس تشپ  دوش و  یم  لزان  نامسآ 
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(1) «. دناوخ یم  زامن  وا 

هیلع ) يدـهم ماـقم  هک  دوش  یم  مولعم  دـناوخ ، یم  زاـمن  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم رـس  تشپ  دـیآ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع یتقو  سپ 
.تسا مالسلا ) هیلع  ) یسیع زا  رتالاب  مالسلا ،)

ار راک  نیا  دناوت  یم  ادخ  نذا  هب  مه  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دیوگب  نخـس  هراوهگ  رد  تسناوت  ادخ  نذا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع رگا 
.دنکب

71 ص :

ّالإ هلإ  نأ ال  دهشأ  لوقی : وهو  ءامسلا ، وحن  هیتبابس  ًاعفار  هیتبکر  یلع  ًایثاج  ههجو  یلع  ًادجاس  مالـسلا  هیلع  یبصلاب  انأ  اذإ  . . 65 - 1
یلإ غلب  نأ  یلإ  ًامامإ  ًاـمامإ  ّدـع  ّمث  نینوملا ، ریمأ  یبأ  نأو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  يّدـج  ّنأو  هل ، کیرـش  ـال  هدـحو  هّللا 

راونألا یفاکلا ج 7 ص 335 ، لوصُأ  حرش  زجاعملا ج 8 ص 10 ، هنیدم  نیظعاولا ص 256 ، هضور  نیدلا ص 424 ، لامک  ...هسفن :
7 ج 4 ص 352. يدهملا مامإلا  ثیداحأ  مجعم  هعیشلا ج 2 ص 46 ، نایعأ  هیهبلا ص 335 ،
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باتفآ ياه  مدق  رب  هسوب 

يداد نم  هب  هک  ار  يا  هدعو  ایادخ ! راب  : » دنک یم  اعد  نینچ  دریگ و  یم  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رـس  مالـسلا ،) هیلع  ) يدهم نونکا 
(1) «. هدب رارق  مناتسود  يارب  یشیاشگ  نم  تسد  هب  ایادخ ! راب  .امن  داد  لدع و  زا  رپ  نم  تسد  هب  ار  نیمز  امن و  قّقحم 

يارب وا  .دیـشک  دنهاوخ  يدایز  ياه  یتخـس  شناتـسود  هک  دناد  یم  وا  دنک ، یم  اعد  شروهظ  يارب  تاظحل  نیا  رد  يدهم  يرآ ،
.دنک یم  اعد  مه  شناتسود 

هک دنیب  یم  دنک ، یم  هاگن  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تسار  ِيوزاب  هب  .دریگب  شوغآ  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ات  دور  یم  ولج  همیکح 
هک یتسار  هب  .دش  دوبان  لطاب  دمآ و  قح  -ُل : ِطاَْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآَج  : » تسا هدش  هتشون  نآ  رب  ارسا »  » هروس هیآ 81  رون  زا  یّطخ  اب 

(2) «. تسا یندشدوبان  لطاب ،

؟ تسا هدش  هتشون  مالسلا ) هیلع  ) يدهم يوزاب  رب  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  یتسار  هب  دور  یم  ورف  رکف  رد  همیکح 

؟ تسیچ هیآ  نیا  تشذگرس  یناد  یم  ایآ 

.دندیتسرپ یم  هناگی  يادخ  ياج  هب  ار  اه  تب  نآ  دندوب و  هداد  رارق  تب  اهدص  هبعک  رانک  رد  ناتسرپ  تب 

.تخاس نوگنرس  ار  اه  تب  نآ  همه  دمآ و  هبعک  يوس  هب  دومن  حتف  ار  هّکم  رهش  يرجه  متشه  لاس  رد  ربمایپ  یتقو 

72 ص :

ریدقلا ج 6 ص ضیف  لاّمعلا ج 14 ص 264 ، زنک  ریغـصلا ج 7 ص 672 ،  عماجلا  همطاف : دلو  نم  یترتع ،  نم  ّيدهملا  . . 66 - 1
 ، هّدوملا ج 2 ص 103 عیبانی  لادتعالا ج 2 ص 87 ،  نازیم  ّيدَع ج 3 ص 196 ،  نبال  لماکلا  روثنملا ج 6 ص 58 ،  ّردلا   ، 360

يراخبلل ج 8 ریبکلا  خیراتلا  ءافخلا ج 2 ص 288 ،  فشک  همطاف : دلو  نم  ّيدهملا  يروفکرابمل ج 6 ص 403 ؛  يذوحألا  هفحت 
ظاّفحلا ج 2 هرکذت  لامکلا ج 9 ص 437 ،  بیذهت  لامکلا ج 7 ص 360 ،  لامکإ  ّيدَع ج 3 ص 428 ،  نبال  لماکلا  ص 406 ، 
یبهذلل ج 17 ص مالسإلا  خیرات  و ج 3 ص 160 ،  لادتعالا ج 2 ص 249 ،  نازیم  ءالبنلا ج 10 ص 663 ،  مالعأ  ریس  ص 464 ، 

 . هّدوملا ج 2 ص 83 عیبانی  نودلخ ج 1 ص 314 ، نبا  خیرات  هیاهنلاو ج 10 ص 162 ،  هیادبلا   ، 193
نیدلا لامک  ًاطـسقو : ًالدـع  یب  ضرألا  ألماو  یتأطو ، ّتبثو  يرمأ ، یل  ممتأو  يدـعو ، یل  زجنأ  ّمهّللا  مالـسلا : هیلع  لاقف  . . 67 - 2

ّمث هیدـی ، یلع  جرفلاب  هئایلوأل  اعدو  هسفن ، یلإ  غلب  نأ  یلإ  ءایـصوألا  هداسلا  ّدـعی  لزی  مل  ّمث  نیظعاولا ص 256 ؛ هضور  ص 424 ،
راونألا ج 51 ص 20. راحب  یسوطلل ص 239 ، هبیغلا  مجحأ :
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(1) .دناوخ یم  دنلب  يادص  اب  ار  هیآ  نیا  تخادنا ، یم  نیمز  رب  ار  اه  تب  ربمایپ  یتقو 

دهاوخ دوبان  ار  ناهج  ياه  تب  همه  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  تسا ، هدـش  هتـشون  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم يوزاب  هب  هیآ  ناـمه  نونکا 
.دنک یم  شتسرپ  ار  اهنآ  تسا و  هدیرفآ  دوخ  نهذ  اب  ای  هتخاس  دوخ  تسد  اب  رشب  هک  ییاه  تب  .درک 

.دنک یم  قرف  اه  تسد  همه  اب  وزاب  تسد و  نیا  هک  دننادب  همه  ات  دشاب  هتـشون  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم يوزاب  رب  هیآ  نیا  دـیاب  زورما 
(2) .دز دهاوخ  مقر  ار  اه  یهایس  همه  نایاپ  هک  تسا  یتسد  نامه  تسد ، نیا 

* * *

.دریگ یم  شوغآ  رد  دچیپ و  یم  يا  هچراپ  رد  ار  وا  دیآ  یم  ولج  همیکح  .تسا  رون  زا  يا  هلاه  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

هک دسر  یم  شماشم  هب  یشوخ  يوب  دسوبب ، ار  وا  دهاوخ  یم  همیکح  دنز ، یم  دنخبل  شنابرهم  هّمع  هرهچ  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم
(3) .تسا هدرکن  ساسحا  ار  نآ  لاح  هب  ات 

! تسا سای  لگ  يوب  نیا  دیاش 

! همیکح لاح  هب  اشوخ 

هیلع ) يدـهم هرهچ  رب  ار  بآ  زا  یتارطق  همیکح  .دـنیب  یم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ياـبرلد  هرهچ  هـک  تـسا  یـسک  نـیلّوا  هـمیکح 
.تسا سیخ  دازون  نیا  ياهوم  ایوگ  دبای ، یم  مالسلا )

.دبای یم  ار  كدوک  نیا  يابیز  هرهچ  رب  بآ  تارطق  زار  يدوز  هب  یلو  .دنک  یم  بّجعت  همیکح 

(4) .تسا تشهب  یلصا  رومأم  هک  تسا  يا  هتشرف  وا  يا ؟ هدینش  ار  ناوضر »  » مان ایآ  مناد  یمن 

(5) .تسا هداد  لسغ  رثوک »  » بآ رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ادخ ، روتسد  هب  ناوضر » ، » شیپ یتاظحل 

(6) .تسا يراج  ادخ  تشهب  رد  هک  تسا  يرهن  رثوک  هک  یناد  یم  وت  و 

73 ص :

َناَک -ِط-َل  َْبلا َّنِإ  -ِط-ُل  َْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآَج  : » بوتکم نمیألا  هعارذ  یلعو  هدجاسمب ، ضرألا  ًاّیقلتم  دـجاس  وه  اذإف  . . 68 - 1
راونألا ج 51 ص 19. راحب  یسوطلل ص 239 ، هبیغلا  ...بوث : یف  هتففلف  هنم ، ًاغورفم  هتدجوف  َّیلإ  هتممضف  اًقوُهَز ،»

اهّفطی لعجف  ًامنـص ، نیّتسو  هئمثالث  تناکو  هبعکلا ، لوح  مانـصألاو  هّکم  حـتف  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لخد  . . 69 - 2
ّببُکت تلعُجف  دـیعی ، امو  لطابلا  يدـبی  امو  ّقحلا  ءاج  ًاقوهز ، ناک  لطابلا  ّنإ  لـطابلا ، قهزو  ّقحلا  ءاـج  لوقیو : هدـی  یف  ٍهرـصخمب 

یفاصلا ج 3 ص 212، ریسفتلا  یفصألا ج 1 ص 693 ، ریسفتلا  راونألا ج 21 ص 116 ، راحب  یسوطلل ص 336  یلامألا  اههوجول :
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ُْلقَو : » لوقیو هدی  یف  ٍبیـضقب  ریـشی  اهنم  ٍمنـصب  ّرم  امّلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لعجف  نیلقثلا ج 3 ص 213 ؛ رون  ریـسفت 
عامسألا ج 1 عاتمإ  يربکلا ج 2 ص 136 ، تاقبطلا  ههجول : منـصلا  عقیف  اًقوُهَز ،» َناَک  -ِط-َل  َْبلا َّنِإ  -ِط-ُل  َْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآَج 
هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  لـخد  اّـملو  ص 44 ؛ نودـلخ ج 2  نبا  خـیرات  عـجارو  ص 239 ، ج 7  و  ص 74  ج 5  و  ص 390 
- َْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآَج  ُْلق  : » لوقی وهو  هب  اهامرف  ...صاصرلاب  ضعبب  دودشم  اهـضعب  ًامنـص ، نیّتسو  هئمثالث  هیف  دـجو  دجـسملاهلآ 
: ترـسُکو تحرُطف  دجـسملا  نم  تجرخُأـف  اـهب  رمأ  ّمث  ههجوـل ، ّرخ  ّـالإ  منـص  مهنم  یقب  اـمف  اًـقوُهَز ،» َناَـک  -ِط-َل  َبـْلا َّنِإ  ِط-ُل 

یّلحلا ص 143. همّالعلل  نیقیلا  فشک  هّمغلا ج 1 ص 219 ، فشک  حئارجلاو ج 1 ص 97 ، جئارخلا  داشرإلا ج 1 ص 138 ،
یفاکلا ج 8 ص 287، لطابلا : هلود  تبهذ  مئاقلا  ماـق  اذإ  لاـق : -ِط-ُل .» َْبلا َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءآَـج  ْلـُقَو  : » ّلـجو ّزع  هلوق  یف  . . 70 - 3

نیلقثلا ج 3 ص 212. رون  ریسفت  یفاصلا ج 3 ص 212 ، ریسفتلا  راونألا ج 24 ص 313 و ج 51 ص 62 ، راحب 
بیطأ ّطق  تممش  ام  هحئار  هنم  تممشف  هّلبقُأل ، یمف  یلإ  هتیندأو  هتلوانتف  هعبـصأب ، ینیجانیو  کحـضی  لعجو  هینیع  حتفف  . . 71 - 4

راونألا ج 51 ص 19. راحب  هبیغلا ص 238 ، ...اهنم :
یلامألا یفاکلا ج 8 ص 105 ، جاّربلا ج 1 ص 96 ، نبال  بّذـهملا  دّجهتملا ص 294 ، حابصم  یـسوطلل ص 85 ، هیاهنلا  . . 72 - 5

نیدـلا ص 283، لامک  هثالثلا ص 85 ، رهـشألا  لئاضف  ص 165 ، عئارـشلا ج 1  للع  لاـمعألا ص 71 ، باوث  ص 106 ، قودصلل 
عوبسُألا ص 166 و لامج  يدنوارلل ص 253 ، رداونلا  صاصتخالا ص 345 ، نیظعاولا ص 114 ، هضور  رابخألا ص 117 ، یناعم 
باهشلا ج 2 دنسم  يراقلا ج 10 ص 269 ، هدمع  راونألا ج 6 ص 292 و 269 و 327 و 337 و ج 8 ص 146 و 207 ، راحب  ، 300

يرشخمزلل فاشکلا  یفوکلا ص 437 ، تارف  ریسفت  لاّمعلا ج 8 ص 472 ، زنک  راثآلاو ج 3 ص 169 ، ثیداحألا  جیرخت  ص 131 ،
طیحملا رحبلا  ریسفت  يزارلا ج 10 ص 210 ، ریسفت  یبلعثلا ج 1 ص 182 ، ریسفت  يدنقرمسلا ج 3 ص 126 ، ریسفت  ج 3 ص 333 ،

هنیدم خیرات  ّيدَع ج 1 ص 405 ، نبال  لماکلا  دوعسلا ج 7 ص 183 ، یبأ  ریسفت  یشکرزلل ج 3 ص 445 ، ناهربلا  ج 2 ص 416 ،
هیاهنلاو ج 6 هیادبلا  نازیملا ج 1 ص 462 ، ناسل  هباصإلا ج 8 ص 150 ، لادتعالا ج 1 ص 272 ، نازیم  قشمد ج 30 ص 156 ،

لئاسلا ص 36. حالف  ص 317 ،
مجعم ص 146 ، راونألا ج 8  راـحب  رثوکلا : ءاـمب  نیبّرقملا  هکئـالملا  نم  عمج  عم  ناـنجلا  نزاـخ  ناوضر  هلـسغ  نم  لّوأ  . . 73 - 6

مالسلا ج 4 ص 240. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ 
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«. منیبب ار  وا  ات  روایب  میارب  ار  مرسپ  ناج ! هّمع  : » دسر یم  همیکح  شوگ  هب  ییادص 

.دنیبب ار  شدنزرف  دهاوخ  یم  تسا و  هداتسیا  قاتا  نوریب  رد  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  نیا 

.دراد یطاشن  روش و  هچ  نونکا  تسا  هدوب  دنزرف  راظتنا  رد  اه  لاس  هک  يردپ  تسا  مولعم 

دنز و یم  يدنخبل  ردپ  .دنک  یم  مالـس  دتفا  یم  ردپ  هب  رـسپ  مشچ  هک  نیمه  درب ، یم  ردـپ  دزن  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم همیکح 
.دهد یم  ینابرهم  اب  ار  وا  باوج 

.دهد یم  رارق  ردپ  تسد  يور  رب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم همیکح 

.دیوگ یم  ناذا  ششوگ  هب  هدز و  هسوب  شتروص  رب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  ماما 

: دیوگ یم  دشک و  یم  شیوخ  دنزرف  رس  رب  یتسد  ماما 

! مدنزرف وگب  نخس  ادخ ، نذا  هب 

.دنز یم  دنخبل  دنک و  یم  هاگن  ردپ  تروص  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم .تسا  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم نخـس  ندینـش  رظتنم  یتسه  همه 
.دیوگب ینخس  ات  تسا  هتساوخ  وا  زا  ردپ 

؟ تفگ دهاوخ  هچ  وا  یتسار  هب 

.تسا نایساّبع  متس  ملظ و  راتفرگ  هک  تسا  اه  لاس  ردپ  نیا  .دوش  داش  ردپ  لد  هک  دیوگب  يزیچ  دیاب  وا 

: دنکش یم  ار  اضف  توکس  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ِيابیز  يادص 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

! دناوخب نآرق  دهاوخ  یم  وا  ایوگ 

ُمُهَلَعَْجنَو ًهَِّمئأ  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدیُِرن  َو  : » دناوخ یم  ار  صـصق »  » هروس مجنپ  هیآ  وا  نک ، شوگ 
 : َنِیثِر َْولا 

74 ص :
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نیمز ثراو  ار  اـهنآ  مینادرگ و  مدرم  ياوشیپ  ار  اـهنآ  میهنب و  ّتنم  دـندش ، عقاو  ملظ  دروم  هک  یناـسک  رب  اـت  میا  هدرک  هدارا  اـم  و 
(1) «. مینک

؟ دراد دوجو  هیآ  نیا  رد  يزار  هچ  دناوخ ؟ یم  ار  هیآ  نیا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ارچ 

؟ میوگب تیارب  ار  هرطاخ  نآ  يراد  تسود  ایآ  .مداتفا  يا  هرطاخ  دای  هب  هیآ  نیا  ندینش  اب  نم 

* * *

(2) .دمآ یم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف رادید  هب  دش  یم  گنت  تشهب  يارب  شلد  تقو  ره  ربمایپ  يا  هدینش  ًامتح 

(. مالسلا مهیلع  ) نیسح نسح و  یلع و  همطاف و  .دندوب  هتسشن  ربمایپ  رانک  همه  دوب ، هدمآ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  هب  ربمایپ 

.تفگ یم  نخس  نانآ  اب  دوب و  دونشخ  رایسب  اهنآ  ندید  زا  ربمایپ 

.دش يراج  ربمایپ  کشا  دنام و  هریخ  يا  هشوگ  هب  ربمایپ  هاگن  نایم  نیا  رد 

؟ درک یم  هیرگ  ربمایپ  ارچ  یتسار  هب  .دندوب  هدرک  بّجعت  همه 

(3) «. دیوش یم  عقاو  متس  ملظ و  دروم  نم  زا  دعب  امش  يدَعب : َنوُفَعضَتسُملا  ُمْتنأ  : » تفگ درک و  اهنآ  هب  ور  ربمایپ  یتاظحل ، زا  دعب 

.دنک وگزاب  ار  نآرق  هیآ  نیا  ریسفت  تساوخ  یم  وا  .تشاد  ربخ  دش  یم  شنازیزع  هب  تبسن  هدنیآ  رد  هک  ییاه  ملظ  همه  زا  ربمایپ 

.درک دهاوخ  باختنا  ماما  ناونع  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  اّما  دش ، دنهاوخ  عقاو  متس  ملظ و  دروم  هناخ  نیا  لها  يرآ ،

هک رادیاپ  یتموکح  دومن ، دنهاوخ  رپ  نیتسار  تلادع  زا  ار  ناهج  دیـسر و  دنهاوخ  یناهج  تموکح  هب  كاپ  نادـناخ  نیا  ماجنارس 
.دریگ یم  ارف  ار  ایند  برغ  قرش و 

.دنک یم  لمع  دوخ  ياه  هدعو  هب  هشیمه  ادخ  تسادخ و  گرزب  هدعو  نیا 

75 ص :

: ...توقایلاو ّردـلا  ضاَرـضَر  یلع  يرجت  نانجلا ، راهنأب  ّرمیو  مینـست  نم  جرخی  ...هیلع  درو  اذإ  انیّبحمب  حرفیل  رثوکلا  ّنإو  . . 74 - 1
مراکملا ج 2 لایکم  هعیشلا ج 12 ص 554 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 8 ص 23 و ج 44 ص 290 ، راحب  تارایزلا ص 204 ، لماک 

ص 153.
ّمث اهحتفف ، هینیع  یلع  هحسمف  هناسل  جرخأو  هلوانتف  هب ، هتیتأف  .ینباب  ینیتأف  یّمله  هّمع ، ای  مالـسلا : هیلع  دّمحم  وبأ  ینادانف  . . 75 - 2

ای هل : لاقو  هسأر  یلع  هدی  حـسمف  ًاسلاج ، هّللا  ّیلو  يوتـساف  يرـسیلا ، هتحار  یف  هسلجأو  هینذُأ ، یف  هلخدأ  ّمث  هکّنحف ، هیف  یف  هلخدأ 
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َّنُمَّن نَأ  ُدیُِرن  َو  ِمیِحَّرلا .  -ِن  َمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  : » حتفتـساو میجرلا ، ناطیـشلا  نم  مالـسلا  هیلع  هّللا  ّیلو  ذاعتـساف  هّللا ، هردـقب  قطنا  ینب ،
اَمُهَدُونُج َنْوَعِْرف َو َه-َم-َن َو  َيُِرن  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  َنِیثِر *  َْولا  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْاوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع 

نیلقثلا ج 4 ص رون  ریسفت  راونألا ج 51 ص 17 ، راحب  زجاعملا ج 8 ص 29 ، هنیدم  هبیغلا ص 235 ، َنوُرَذْـحَی :...» ْاُوناَک  اَّم  مُْهنِم 
.111

، هّللا لوسر  ای  تلاقف : هشئاع  کلذ  یلع  هتبتاعف  مالـسلااهیلع ،  همطاـف  لـیبقت  رثُکی  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناـک  . . 76 - 3
 ، هتلکأف اهرمث  نم  ینلوانف  یبوط ،  هرجـش  یلع  لیئربج  یب  ّرم  ءامـسلا ،  یلإ  یب  جرُع  اّمل  ّهنإ  اهل : لاقف  همطاـف !  لـیبقت  رثکتل  کـّنإ 

هرجـش هحئار  تدجو  ّالإ  اهتّلبق  امف  همطافب ،  تلمحف  هجیدخ  تعقاو  ضرألا  یلإ  ُتطبه  نأ  اّملف  يرهظ ،  یلإ  ًءام  کلذ  هّللا  لّوحف 
همطاف لـیبقت  رثُکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناـک  ص 142 ؛ راونألا ج 8  راـحب  ص 212 ، یـشاّیعلا ج 2  ریـسفت  اهنم : یبوط 
لیئربج یناندأف  هّنجلا ،  تلخد  ءامـسلا ،  یلإ  یب  يرـسُأ  اّمل  ّینإ  هشئاع ،  ای  هّللا : لوسر  لاقف  هشئاع ،  کلذ  ترکنأـف  مالـسلااهیلع ، 

تلمحف هجیدـخ  تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  اّملف  يرهظ ،  یف  ًءام  کلذ  هّللا  لّوحف  هتلکأف ،  اهرامث  نم  ینلواـنو  یبوط ،  هرجـش  نم 
لوسر نیلقثلا ج 2 ص 502 ؛ رون  ریسفت  یّمقلا ج 1 ص 365 ، ریسفت  اهنم : یبوط  هرجـش  هحئار  تدجو  ّالإ  ّطق  اهتّلبق  امف  همطافب ، 

اّملف يرهظ ،  یف  هفطن  تراصف  اهتلکأف  هحاّـفت ،  ینلواـنف  هّنجلا  لـیئربج  ینلخدأ  ءامـسلا ،  یلإ  یب  يرـسُأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا 
هّدوملا ج 2 ص 131، عیبانی  اهتّلبق : هحاّفتلا  کلت  یلإ  تقتـشا  امّلکف  هفطنلا ،  کلت  نم  همطافف  هجیدـخ ،  تعقاو  ءامـسلا  نم  تلزن 

اهحیر تعمس  هّنجلا  یلإ  تقتشا  اذإ  انأف  هلآ ...: هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نایبلا ج 6 ص 37 ؛ عمجم  ریسفت  یبقعلا ص 36 ، رئاخذ 
اهتلکأف هلآ ...: هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  راونألا ج 37 ص 65 ؛ راحب  فئاوطلا ص 111 ، بهاذـم  هفرعم  یف  فئارطلا  همطاف : نم 

زنک كردتسملا ج 3 ص 156 ، همطاف : هبقر  تممـش  هّنجلا  هحئار  یلإ  تقتـشا  اذإ  تنکف  همطافب ،  هجیدخ  تقلعف  یب ، يرـسُأ  هلیل 
روثنملا ج 4 ص 153. ّردلا  لاّمعلا ج 12 ص 109 ،
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.درک دهاوخ  قّقحم  ار  ادخ  هدعو  وا  دننادب  همه  ات  دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  ردپ  شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نونکا 

.دمهفب ار  اهزیچ  یلیخ  زورما  دناوت  یم  دشاب  ّتقد  لها  یسک  رگا  و 

.دیوگب نخس  شیوخ  ردام  اب  ات  دناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

! دندنازوس هنیک  شتآ  هب  ار  اجنآ  دندرک و  هلمح  شا  هناخ  هب  هنیدم  رد  هک  یمولظم  ردام  نامه 

.دندرک بصغ  ار  شّقح  دش و  عقاو  متس  ملظ و  دروم  هک  دوب  یسک  نیلّوا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

: دیوگب نخس  شردام  اب  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

! ما هدمآ  نم  هک  شابم  نیگمغ  رگید  ما ! هتسکش  ولهپ  ردام  يا 

.مشاب ینایاپ  ّتیمولظم ، نیا  يارب  ات  ما  هدمآ  نم 

.تسادخ هدعو  نیا 

* * *

؟ دنک یم  نادناخ  نیا  ّتیمولظم  زا  دای  ارچ  دناوخ ؟ یم  ار  هیآ  نیا  ردپ  شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ارچ 

؟ دنادن ار  نادناخ  نیا  ّتیمولظم  هک  تسیک 

.دش زاغآ  اه  متـس  اه و  ملظ  تفر ، ربمایپ  یتقو  اّما  دندوب ؛ زیزع  نادناخ  نیا  دوب  هدـنز  ربمایپ  ات  یناد  یم  بوخ  يراد و  ربخ  هک  وت 
! دندرکن هک  اهراک  هچ  دیسر و  ارف  اه  یهایس  تموکح  دندرک و  شومارف  ار  ریدغ  زور  دوز  ردقچ  ناناملسم 

.دوب هدش  مغ  زا  رپ  ربمایپ  لد  .دننک  یم  هچ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف اب  وا  زا  دعب  هک  دوب  هداد  ربخ  دوخ  ِربمایپ  هب  ادخ 

ربمایپ هب  ادـخ  ماگنه  نآ  رد  .دوب  ادـخ  شرع  رد  هک  داـتفا  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ِرون  هب  شنامـشچ  تفر ، جارعم  هب  ربماـیپ  هک  یبش 
كاخ زا  ار  يّزُع "  " و تّال "  " وا .داد  دـهاوخ  افـش  ار  وت  ناتـسود  ياه  لد  نانمـشد ، زا  ماـقتنا  اـب  هک  تسا  یـسک  يدـهم  : » تفگ

دهاوخ نوریب 

76 ص :
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(1) «. دیشک دهاوخ  شتآ  هب  ار  اهنآ  دروآ و 

؟ دنتسه هچ  يّزُع "  " و تّال "  " هک ینادب  یهاوخ  یم  مناد  یم 

.دندرک یم  شتسرپ  ادخ  ياج  هب  ار  اهنآ  مدرم  هک  دندوب  ّتیلهاج  نامز  گرزب  ُتب  ود  اهنآ 

.دنتسه راگزور  مدرم  لهج  ِدامن  تب ، ود  نیا 

هب نیغورد  تسادق  نیا  هیاس  رد  دنوش و  یم  مدرم  ِتب  دننک و  یم  ادـیپ  تسادـق  تهج  یب  هک  تسا  یناسک  تقیقح  يّزُع ، تّال و 
.دنزادرپ یم  متس  ملظ و 

.دنربب نیب  زا  ار  قح  ات  دننک  یم  شالت  دنتسیا و  یم  قح  لباقم  رد  اهنآ 

؟ دنزوسب شتآ  رد  يّزُع  تّال و  دیاب  ارچ  یتسار  هب 

؟ ارچ دز ؟ دهاوخ  شتآ  ار  تب  ود  نیا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  دنک  یم  هراشا  جارعم  بش  رد  ادخ  ارچ 

! دشاب يرگید  بلطم  زا  هیانک  نیا  دیاش 

؟ يوش انشآ  دنتسه  يّزُع  تّال و  ِدامن  هک  یناسک  اب  یهاوخ  یم  ایآ 

! میشاب هتشاد  یهاگن  خیرات  هب  رگید  راب  ایب 

ملظ و دندوب ، هدمآ  راک  يور  ربمایپ  نیـشناج  ناونع  هب  هک  یناسک  داد ، يور  يدایز  ثداوح  ربمایپ ، تافو  زا  دـعب  هنیدـم  رهـش  رد 
...دندرک زاغآ  ار  متس 

* * *

یم یحو  هناـخ  يوس  هب  درم  ود  .دـنریگب  تعیب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  رفن  ود  دوب و  هتفر  اـیند  زا  هزاـت  ربماـیپ 
(2)! نواعم یمّود ، دوب و  سیئر  یلّوا ، دندمآ ؛

هناخ رانک  مزیه  يدایز  رادقم  دـندرک و  شوگ  اهنآ  ياه  فرح  هب  مه  مدرم  .دـننک  عمج  يدایز  مزیه  ات  دـندوب  هتفگ  مدرم  هب  اهنآ 
.دندومن عمج  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

؟(3) دننک هچ  اه  مزیه  نآ  اب  دنتساوخ  یم  اهنآ  یتسار  هب 

: دمآ رد  تشپ  هب  همطاف  دز ، مکحم  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  ِرد  یمّود 

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 108 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_77_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_77_3
http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

مالسلا مهیلع  نیسحلاو  نسحلاو  ّیلع  یلإ  رظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنإ  لوقی : مالـسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تعمـس  . . 77 - 1
ّنإ يدـعب ، هّمئألا  مّکنأ  هانعم  لاق : هّللا ؟ لوسر  نب  ای  کلذ  ینعم  ام  هل : تلقف  لّضفملا : لاق  .يدـعب  نوفعـضتسملا  متنأ  لاقو : یکبف 
انیف هیراج  هیآلا  هذـهف  َنِیثِر ،» َْولا  ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ْاوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَّن  نَأ  ُدـیُِرن  َو  : » لوقی ّلـجو  ّزع  هّللا 
حرش مالـسلا ج 1 ص 66 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  مالـسإلا ج 1 ص 225 ، مئاعد  عجارو  رابخألا ص 79 ، یناعم  هماـیقلا : موی  یلإ 

راونألا ج 24 ص 168 و ج 28 ص 50. راحب  رابخألا ج 2 ص 494 ،
، نیرفاکلاو نیدحاجلاو  نیملاظلا  نم  کتعیـش  بولق  یفـشی  يذـلا  وهو  ...یمارح  مّرحیو  یلالح  ّلحی  يذـلا  مئاقلا  اذـه  . . 78 - 2
رضتحملا ص 163، نیدلا ص 253 ، لامک  مالسلا ج 2 ص 61 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ...امهقرحیف : نیّیرط  يّزُعلاو  تّاللا  جرخیف 

نیلقثلا ج 3 ص 120. رون  ریسفت  راونألا ج 31 ص 622 و ج 36 ص 245 ، راحب 
سیق ص نب  میلـس  باتک  ...هریغ : عیاب ، دـقو  ّالإ  دـحأ  قبی  مل  ّهنإف  عیابیف ، هیلإ  ثعبت  نأ  کعنمی  ام  رکب : یبـأل  رمع  لاـقف  . . 79 - 3

مارملا ج 5 ص 317. هیاغ  راونألا ج 28 ص 268 ،  راحب  جاجتحالا ج 1 ص 108 ،   ، 149
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؟ دیهاوخ یم  هچ  دیتسیک و  -- 

 ! منز یم  شتآ  ار  هناخ  نیا  نم  دنکن  ار  راک  نیا  رگا  و  دیایب ، نوریب  هناخ  زا  وگب  یلع  هب  همطاف ! -- 

؟  ینزب شتآ  ار  هناخ  نیا  یهاوخ  یم  ایآ  -- 

(1)  . تسا رتهب  مالسا  ظفح  يارب  راک  نیا  اریز  منک ،  یم  ار  راک  نیا  مسق ،  ادخ  هب  -- 

(2) ؟  يرادرب نیمز  يور  زا  ار  ربمایپ  لسن  یهاوخ  یم  ایآ  يا ؟  هدرک  ادیپ  ار  راک  نیا  تأرج  وت  هک  هدش  هنوگچ  -- 

نوریب تعیب  يارب  دیاب  امـش  همه  تسین ،  يربخ  ناگتـشرف  ندمآ  یحو و  زا  رگید  تسا ،  هدرم  دّمحم  وش ،  تکاس  همطاف !  يا  -- 
(3)  . امش همه  ندز  شتآ  ای  هفیلخ ،  اب  تعیب  دینک : باختنا  ار  ود  نیا  زا  یکی  تسا ،  ناتدوخ  اب  رایتخا  لاح  دییایب ، 

هدینـش ربمایپ  زا  ار  نخـس  نیا  اهنآ  دنـشکب .  شتآ  هب  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  دنهاوخ  یم  نانیا  هک  درک  یمن  رواب  سک  چیه 
(4) «. تسا هداد  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  همطاف  سک  ره  : » دندوب

؟ دننزب شتآ  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  ِرد  دنتساوخ  یم  اهنآ  ارچ  سپ 

: دیچیپ هنیدم  ياضف  رد  یمّود  يادص  رگید  راب  اّما 

 . دیایب هفیلخ  اب  تعیب  يارب  وگب  یلع  هب  ورب  نک ،  اهر  ار  هنانز  ياه  فرح  نیا  همطاف !  يا  -- 

(5) ؟  يروآ یم  موجه  نم  هناخ  هب  هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  ایآ  -- 

(6)  . مشک یم  شتآ  هب  ار  وت  هناخ  نم  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  نک  رواب  همطاف ! يا  نک ، زاب  ار  رد  -- 

؟ دندرک یم  دیاب  هچ  اهنآ  دوب ، هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع يرای  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

هناخ يوس  هب  تشاد  تسد  رد  ار  یشتآ  هلعش  هک  یلاح  رد  یمّود  یتاظحل ، زا  دعب 

78 ص :

نازحألا ص 120. تیب  راونألا ج 28 ص 293 ،  راحب  ...بطحلا : عمج  یف  اوّمله  کلاجرو  تنأ  دیلولا : نب  دلاخل  تلقو  . . 80 - 1
! ؟  یباب َّیلع  اقّرحم  كارت  أ  باّطخلا !  نب  ای  همطاف :  تلاقف  بابلا ،  یلع  مالسلااهیلع  همطاف  هتّقلتف  سبق ،  هعمو  رمع  ءاجف  . . 81 - 2

 . راونألا ج 28 ص 389 راحب  فارشألا ج 2 ص 268 ،  باسنأ  كوبأ : هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذو  معن !  لاق : 
هیادـهلا هّللا :...؟  رون  یفطتو  ایندـلا  نم  هلـسن  عطقت  نأ  دـیرتأ  هلوسر !؟ یلعو  هّللا  یلع  هأرجلا  هذـه  ام  رمع !  اـی  کـحیو  . . 82 - 3

 . راونألا ج 53 ص 18 راحب  يربکلا ص 407 ، 
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نم دـحأک  ّالإ  ّیلع  امو  هّللا ،  دـنع  نم  رجزلاو  یهنلاو  رمـألاب  هیتآ  هکئـالملا  ـالو  ًارـضاح  دّـمحم  سیلف  همطاـف ،  اـی  یفک  . . 83 - 4
 : مالسلااهیلع همطاف  تلاقف  يربکلا ص 407 ؛  هیادهلا  ...ًاعیمج : مکقارحإ  وأ  رکب ، یبأ  هعیبل  هجورخ  ِتئش  نإ  يراتخاف  نیملسملا ، 

ّنقّرحأل هّللاو  لاقف :  راونألا ج 28 ص 389 ؛  راحب  فارـشألا ج 2 ص 268 ،  باسنأ  یباب : ! ؟  َّیلع  اقّرحم  كارت  أ  باّطخلا !  نبای 
 ، ّیلع راد  یف  مهو  مهادانف  ءاجف  هغالبلا ج 2 ص 56 ؛ جهن  حرش  يربطلا ج 3 ص 202 ،  خـیرات  هعیبلا :...  یلإ  ّنُجُرختل  وأ  مکیلع 
ّنإ صفح ،  ابأ  ای  هل :  لیقف  اهیف ،  نَم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنُجُرختل  هدـیب ،  رمع  سفن  يذـّلاو  لاقو :  بطحلاب  اعدـف  اوجرخی ،  نأ  اوبأف 
راونألا ج 28 ص 356. راحب  جاجتحالا ج 1 ص 207 ح 38 ،  عجارو  هسایسلاو ج 1 ص 30 ، همامإلا  نإو :! !  لاقف :  همطاف !  اهیف 

 ، يذمرتلا ج 5 ص 360 ننس  ملسم ج 7 ص 141 ،  حیحص  دمحأ ج 4 ص 5 ،  دنسم  اهاذآ : ام  ینیوی  یّنم ، ٌهعضب  ٌهمطاف  . . 84 - 5
قشمد ج 3 ص هنیدم  خیرات  هغالبلا ج 16 ص 272 ،  جهن  حرش  یناهفصإلا ص 47 ،  ظفاحلا  یلامأ  كردتسملا ج 3 ص 159 ، 

مظن ریبکلا ج 22 ص 404 ،  مجعملا  اهاذآ : ام  ینیویو  اهبار ، ام  ینبیری  یّنم ، ٌهعضب  ٌهمطاف  لامکلا ج 35 ص 250 ؛  بیذهت   ، 156
يذمرتلا ج 5 ننس  يراخبلا ج 4 ص 210 و 212 و 219 ،  حیحص  عجارو : لاّمعلا ج 12 ص 107 ،  زنک  نیطمسلا ص 176 ،  ررد 
ناّبح ج 15 ص نبا  حیحص  یلعی ج 13 ص 134 ،  یبأ  دنسم  يرابلا ج 7 ص 63 ،  حتف  دئاوزلا ج 4 ص 255 ،  عمجم  ص 360 ، 
 ، ریدقلا ج 3 ص 20 و ج 4 ص 215 و ج 6 ص 24 ضیف  ریغصلا ج 2 ص 208 ،  عماجلا  ریبـکلا ج 20 ص 20 ،  مجعملا   ، 408
 ، یبهذلل ج 3 ص 44 مالـسإلا  خیرات  بیذهتلا ج 12 ص 392 ،  بیذـهت  هباـصإلا ج 8 ص 265 ،  ءاـفخلا ج 2 ص 86 ،  فشک 

يزارلل ج 9 ص ریبکلا  ریسفتلا  یبلعثلا ج 10 ص 316 ،  ریسفت  يوونلل ج 20 ص 244 ،  عومجملا  هیاهنلاو ج 6 ص 366 ،  هیادبلا 
ریثک ج نبا  ریسفت  یبطرقلا ج 20 ص 227 ،  ریسفت  160 و ج 20 ص 180 و ج 27 ص 166 و ج 30 ص 126 و ج 38 ص 141 ، 

دسُأ دعـس ج 8 ص 262 ،  نبال  يربکلا  تاقبطلا  یسولآلا ج 26 ص 164 ،  ریـسفت  یبلاعثلا ج 5 ص 316 ،  ریـسفت  ص 267 ،   3
ءالبنلا ج 2 ص 119 و ج 3 مالعأ  ریس  ظاّفحلا ج 4 ص 1266 ،  هرکذت  لامکلا ج 35 ص 250 ،  بیذهت  هباغلا ج 4 ص 366 ، 
هّدوملا ج 2 ص 52 و عیبانی  یمزراوخلل ص 353 ،  بقانملا  عامسألا ج 10 ص 273 و 283 ،  عاتمإ  ص 393 و ج 19 ص 488 ، 

هرـضحی نم ال  باتک  عئارـشلا ج 1 ص 186 ،  للع  قودـصلل ص 165 ،  یلامألا  هیبلحلا ج 3 ص 488 ،  هریـسلا  و 73 ،  و 58   53
 ، رابخألا ج 3 ص 30 حرـش  رثألا ص 65 ،  هیاـفک  يدـنوارلا ص 119 ،  رداون  یـسوطلل ص 24 ،  یلامألا  ص 125 ،  ج 4  هیقفلا 

راحب یفطصملا ص 119  هراشب  نایبلا ج 2 ص 311 ،  عمجم  ریسفت  لامعألاب ج 3 ص 164 ،  لابقإلا  یفوکلا ص 20 ،  تارف  ریسفت 
راونألا ج 29 ص 337 و ج 30 ص 347 و 353 و ج 36 ص 308 و ج 37 ص 67.

راونألا ج 28 راحب  سیق ص 386 ،  نب  میلـس  باتک  ...يراد : یلع  مجهتو  یتیب  لخدـت  ّلجو !؟  ّزع  هّللا  یقّتت  امأ  رمع ، ای  . . 85 - 6
 . ص 229

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دمآ مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

(2) « . دیشکب شتآ  هب  نآ  لها  اب  ار  هناخ  نیا  : » دز یم  دایرف  وا 

؟  دننزب شتآ  ار  هناخ  نیا  ِلها  دنتساوخ  یم  یهانگ  مرج و  هچ  هب  رخآ  درک ،  یمن  رواب  سک  چیه 

: دنتفگ دندمآ و  ولج  رفن  دنچ 

 . دنتسه نیسح  نسح و  همطاف و  هناخ  نیا  رد  -- 

(3)  . منز یم  شتآ  ار  هناخ  نیا  نم  دشاب ،  دهاوخ  یم  هک  ره  دشاب ،  -- 

هلعـش شتآ  تشاذگ ،  اه  مزیه  هب  ار  شتآ  هلعـش  دش و  کیدزن  وا  ماجنارـس  دوش .  یمّود  ياهراک  عنام  تشادن  تأرج  سک  چیه 
 . دیشک

(4)  . دز رد  هب  یمکحم  دگل  دمآ و  ولج  وا  دش .  هتخوس  مین  هناخ  ِرد 

 . دش دنلب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هلان  يادص  ...دوب  هداتسیا  رد  تشپ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

هنیـس رد  دوب  هدـش  غاد  شتآ ، زا  هک  رد  ِخـیم  دـش .  رتدـنلب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هلان  يادـص  داد ،  راشف  مکحم  ار  هناخ  ِرد  یمّود 
(5)  . تفر ورف  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

(6) .داتفا نیمز  يور  رب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف یتّدم  زا  دعب 

(7)  «. دننک یم  هچ  ترتخد  اب  نیبب  هّللا !  لوسر  ای  اباب !  : » دیچیپ هنیدم  ياضف  رد  يدایرف 

.دوب هداد  ار  اهراک  نیا  روتسد  شدوخ  وا  هک  ارچ  درک ، یمن  یضارتعا  چیه  دید و  یم  ار  اه  هنحص  نیا  همه  یلّوا 

.دندوب هدیرفآ  ار  كاندرد  ياه  هنحص  نیا  مه ، کمک  اب  یمّود  یلّوا و  نوخ ، شتآ و  ِزور  نآ  رد 

79 ص :

؛  هغالبلا ج 2 ص 56 جهن  حرـش  يربطلا ج 3 ص 202 ،  خـیرات  هعیبلا :...  یلإ  ّنُجُرختل  وأ  مکیلع  ّنقرحـأل  هّللاو  لاـقف :  . . 86 - 1
همامإلا نإو :! !  لاقف :  همطاـف !  اـهیف  ّنإ  صفح ،  اـبأ  اـی  هل :  لـیقف  اـهیف ،  نَم  یلع  اـهّنقرحأل  وأ  ّنُجُرختل  هدـیب ،  رمع  سفن  يذـّلاو 

 ، یشاّیعلا ج 2 ص 67 ریـسفت  مههوجو : یف  بابلا  تقلغأو  همطاف  مهتأرف  جاجتحالا ج 1 ص 207 ؛ عجارو  هسایسلاو ج 1 ص30 ،
 . راونألا ج 28 ص 227 راحب 

! ؟  یباب َّیلع  اقّرحم  كارتأ  باّطخلا !  نب  ای  همطاف :  تلاقف  بابلا ،  یلع  مالسلااهیلع  همطاف  هتّقلتف  سبق ،  هعمو  رَمُع  ءاجف  . . 87 - 2
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 . راونألا ج 28 ص 389 راحب  فارشألا ج 2 ص 268 ،  باسنأ  معن : !  لاق : 
: حیصی ناکو  راونألا ج 28 ص 231 ؛  راحب  دیفملل ص 49 ،  یلامألا  ...ًاران : تیبلا  مهیلع  اومرـضا  باّطخلا : نب  رمع  لاقف  . . 88 - 3

لحنلاو ج 1 ص 57. للملا  نیسحلاو : نسحلاو  ّیلع  ریغ  رادلا  یف  ناک  امو  اهیف ، نمب  اهراد  اوقرحا 
ریدغلا ج نإو : !  لاق : همطاف !  اهیف  ّنإ  صفح ،  ابأ  ای  هل : لیقف  اهیف ، نَم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنجُرخت  هدیب ، رمع  سفن  يذلاو  . . 89 - 4

هسایسلاو ج 1 ص 19. همامإلا  5 ص 372 ، 
یشاّیعلا ج 2 ص ریسفت  ...ًایّبلم : مالسلا  هیلع  ًاّیلع  اوجرخأف  اولخد ، ّمث  فعس ، نم  ناکو  هرسکف ، هلجرب  بابلا  رمع  برضف  . . 90 - 5

 . راونألا ج 28 ص 227 راحب   ، 67
ءاملع رموم  تتام : یّتح  هضیرم  تطقـسو  اهردـص ، یف  بابلا  رامـسم  تبنو  بابلا ، فلخ  مالـسلااهیلع  همطاف  رمع  رـصع  . . 91 - 6

دادغب ص 181.
يربکلا ص 407. هیادهلا  ...رثتناف : اهرامخ  تحت  اهطرق  يربأ  یّتح  اهّدخ  یلع  رمع  هقفصو  . . 92 - 7
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.یسانش یم  بوخ  ار  رفن  ود  نآ  تدوخ  وت  .مربب  ار  اهنآ  مان  نم  هک  دراد  یموزل  هچ 

: مراد ّمهم  لوس  نم  نونکا 

؟ دننیبب ار  دوخ  راک  يازس  دیابن  دندرک ، دیهش  هنامولظم  ار  وا  دندز و  شتآ  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  هک  رفن  ود  نآ  ایآ 

شردام رادـغاد  شبلق  هک  تسا  نیا  يارب  دـیوگ ، یم  نخـس  نادـناخ  نیا  ّتیمولظم  زا  ردـپ  شوغآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم رگا 
.تسا مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

* * *

.دسوب یم  دیوب و  یم  ار  سجرن  ِلگ  ردپ ، .تسا  ردپ  شوغآ  رد  زونه  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

رد ایند  ياه  يداش  مامت  هظحل ، نیا  رد  ایوگ  دیوگ ، یم  نخـس  وا  اب  هاگ  دشک و  یم  دوخ  دنزرف  يابیز  نامـشچ  هب  تسد  هاگ  ردپ 
.دنز یم  جوم  ردپ  نیا  لد 

هک ار  ییاه  ملظ  ماقتنا  هک  تسا  یتسد  نامه  نیا  .دسوب  یم  ار  نآ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم کچوک  ِتسد  ردـپ 
.تفرگ دهاوخ  تسا ، هدش  وا  نادنزرف  و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  رب 

.تسادخ تسد  تسد ، نیا  .دز  هسوب  ار  تسد  نیا  دیاب 

.دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  همه  هک  تسا  تسد  نامه  نیا 

! مرفسمه

؟ ینیب یم  مه  وت  منیب  یم  نم  ار  هچنآ  ایآ 

! دنک یم  هسوب  قرغ  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ياه  مدق  ردپ 

؟ دراد یتمکح  هچ  راک  نیا 

.دسوبب ار  شدنزرف  ِياپ  يردپ ، هک  ما  هدینش  ای  هدید  رتمک  لاح  هب  ات  نم 

80 ص :
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یم هسوب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ياه  مدـق  رب  یتسه  مامت  عقاو ، رد  دـنز  یم  هسوب  يدـهم  ياپ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  یتقو 
(1) .دنز

؟ تسا هتفهن  يزار  زمر و  هچ  راک  نیا  رد  یتسار  هب 

: میوگب ار  جارعم  هّصق  زا  يا  هشوگ  وت  يارب  دیاب  نم 

* * *

(2) .دوب هدیسر  توکلم  هب  هتشاذگ و  رس  تشپ  ار  نامسآ  تفه  وا  .دوب  هتفر  جارعم  هب  ربمایپ 

نم یتسه و  نم  هدـنب  وت  دـمحم !  يا  : » تفگ نخـس  وا  اب  ادـخ  دوب و  هدیـسر  یهلا  سدـق  تحاس  هب  هدرک و  روبع  اه  باجح  زا  وا 
«. مداد رارق  وت  يایصوَا  يارب  ار  شیوخ  تمارک  نم  یتسه !  مناگدنب  نایم  رد  نم  ِرون  وت  وت !  يادخ 

.»؟ دنتسه یناسک  هچ  نم ، يایصوَا  : » تفگ باوج  رد  ربمایپ 

!«. نک هاگن  نم  شرع  هب  : » دیسر باطخ 

.دندوب ناشخرد  رایسب  هک  دید  ار  ییاهرون  اجنآ  رد  درک و  هاگن  شرع  هب  ربمایپ  سپ 

.تشاد رارق  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف رون  اهنآ  رون  رانک  رد  .دندوب  مالسلا ) هیلع  ) ماما هدزاود  رون  اه  نیا 

هیلع ) يدـهم اـت  ناـماما  هیقب  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع و  ِرون  دوب ، هداد  رارق  روـن  هدزیـس  دوـخ  شرع  رد  ادـخ 
.دوب هداد  رارق  ار  مالسلا )

رون نیا  یتسار  هب  .تسا  رت  هدنـشخرد  همه  زا  وا  رون  تسا و  هداتـسیا  هک  دـید  ار  یکی  اهرون ، نیا  همه  نایم  رد  درک و  هاگن  ربماـیپ 
؟ دوب هک 

لد شروهظ  دریگ و  یم  ارم  ناتـسود  نوخ  ماقتنا  هک  نامه  تسا ، مئاق  وا  تسا ، يدـهم  نامه  نیا  : » تفگ دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ 
(3) «. دنک یم  هدنز  ارم  نید  وا  .دشخب  یم  افش  ار  نانوم  ياه 

* * *

.دش لوس  ام  يارب  نیا  دز و  یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ياپ  رب  هسوب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 

81 ص :

ای هاتبأ  ای  تلاقو : يربکلا ص 407 ؛  هیادهلا  برُضت :...!؟ همطاف  کتنبا  هّللا ،  لوسر  ای  هاتبأ  ای  لوقتو : ءاکبلاب  رهجت  یهو  . . 93 - 1
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 . راونألا ج 30 ص 294 راحب  کتنباو :...!؟ کتبیبحب  لعُفی  ناک  اذکه  هّللا ، لوسر 
.دیناوخب ار  باتهم » دایرف   » باتک . . 94 - 2

زجاعملا ج 8 ص 28، هنیدم  همامإلا ص 498 ، لئالد  ...همف : یف  هناسل  عضوو  هیلجرو ، هیدیو  ههجو  لّبقف  هیلإ ، هب  تبهذف  . . 95 - 3
مالسلا ج 4 ص 358. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم 
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: میهدب باوج  دوخ  لوس  هب  میناوت  یم  نونکا 

هب مئاق »  » هژاو .دوب  مئاـق »  » وا دوب ، هداتـسیا  رون  نآ  دـیرفآ  دوخ  شرع  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم رون  ادـخ  هک  يا  هظحل  ناـمه  زا 
.تسا هداتسیا »  » يانعم

.تسا مایق  نتساخرب و  يارب  وا  یتسه  .تسا  نداتسیا  مایق و  يارب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دوجو  ًالصا 

.تشاذگ رس  رب  تسد  تساخرب و  اج  زا  دینش  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مان  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نوچ  هک  دوبن  تهج  یب 

.يریگب رس  رب  تسد  مارتحا  هناشن  هب  يوش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  يونش  یم  ار  وا  مان  یتقو  مه  وت  هک  تسابیز  هچ 

، تسادخ ّتیمکاح  ِدامن  كرابم ، ياپ  نیا  دـنز ، یم  هسوب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ياپ  رب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  بشما  يرآ ،
(1) .تسا رشب  یعقاو  یگدازآ  يدازآ و  دامن  .تسا  ملظ  نایاپ  ِدامن 

* * *

! دنیابیز ردقچ  دنا ؟ هدمآ  اجک  زا  اه  نیا  یتسار  هب  .دنزاورپ  لاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم رس  يالاب  گنر  زبس  یناگدنرپ  زونه 

: دسرپب مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  زا  دهاوخ  یم  ار  لوس  نیمه  همیکح 

؟ دنا هدمآ  اجک  زا  ناگدنرپ  نیا  مرورس ! -- 

.دنتسه ناگتشرف  اه  نیا  دنتسین ، هدنرپ  اه  نیا  ناج ! هّمع  -- 

؟ دننک یم  هچ  اجنیا  -- 

هیلع ) يدهم هک  ینامز  .دننیب  ار  دوخ  هدنامرف  ات  دنا  هدمآ  اهنآ  .تسا  هدمآ  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تسا  هدیسر  اهنآ  هب  ربخ  -- 
(2) .دوب دنهاوخ  وا  نازابرس  عقاو  رد  دمآ و  دنهاوخ  وا  يرای  هب  ناگتشرف  نیا  دنک  روهظ  مالسلا )

اه نامسآ  رد  ناگتشرف  ًالومعم  .دنا  هدمآ  اّرماس  هب  البرک  زا  ناگتشرف  نیا  ایوگ 

82 ص :

راونألا ج 18 ص 338. راحب  رضتحملا ص 25 ، ...مّدقتی : نأ  هّللا  ءاش  ام  هّللا  لوسر  مّدقتف  . . 96 - 1
ینثا تیأرف  شرعلا ،  قاس  یلإ  هلالج  ّلج  ّیبر  يدی  نیب  انأو  ترظنف  یـشرع ،  قاس  یلع  نوبوتکملا  وایـصوأ  دّـمحم ،  ای  . . 97 - 2

ای تلقف : یتّمُأ ،  يدهم  مهرخآو  بلاط ،  یبأ  نب  ّیلع  مهلّوأ  یئایصوأ ،  نم  ّیصو  مسا  هیلع  رـضخأ  رطـس  رون  ّلک  یف  ًارون ،  رـشع 
وافلخو وایـصوأ  مهو  یتّیرب ،  یلع  كدعب  یججحو  یئایفـصأو  یئایلوأ  ءاوه  دّمحم ، ای  تیدونف : يدـعب ؟ نم  یئایـصوأ  ءاوه  ّبر ،

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
http://www.ghaemiyeh.com


للع یئادـعأ :  نم  مهرخآب  ضرألا  ّنرهطألو  یتملک ،  مهب  ّنیلعـألو  ینید ، مهب  ّنرهظـأل  یلـالجو ،  یتّزعو  كدـعب ،  یقلخ  ریخو 
راونألا ج 18 ص 346. راحب  نیدلا ص 256 ، لامک  مالسلا ج 2 ص 238 ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  عئارشلا ج 1 ص 7 ،
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؟ دنا هدمآ  اجنیا  هب  البرک  زا  ناگتشرف  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  دنتسه ،

هیلع ) يدـهم دـّلوت  ربخ  یتقو  دـندوب و  هدـمآ  البرک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تراـیز  يارب  ناگتـشرف  نیا  هک  ینک  رکف  دـیاش 
؟ دندمآ اجنیا  هب  دندینش  ار  مالسلا )

.مینک رفس  هتشذگ  هب  رتهب  ِباوج  هب  ندیسر  يارب  یقفاوم  ایآ 

...لبق لاس  هب 194 

* * *

طسو رد  هنشت  اهنت و  هنابیرغ ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  .دندوب  هداتفا  نیمز  رب  اه  هلال  دوب ، نوخ  زا  رپ  تشد  دیزو ، یم  خرس  نافوط 
.دوب هداتسیا  نادیم 

! یمیمص دندوب و  افو  اب  هچ  .دنتفر  دندیشک و  رپ  همه  .درک  یم  هاگن  دوخ  دیهش  ِنارای  هب  شکشا  هدرپ  تشپ  زا  وا 

(1) .»؟ دنک يرای  ارم  ات  تسه  يروای  رای و  ایآ  : » دیچیپ تشد  رد  ماما  يادص  ِنینط 

ایند ناقـشاع  همه  اهنآ  دوبن ، اهنآ  نایم  رد  یتسرپادـخ  چـیه  رگید  يرآ ! .دـنتفرگ  نییاپ  ار  دوخ  ِرـس  ناـیفوک ، .دـماین  یباوج  چـیه 
.دندرک یم  رکف  دیزی  يالط  ياه  هّکس  هب  دندوب و 

...اّما دوبن  یخساپ  ار  هنابیرغ  دایرف 

روای رای و  یب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح .دنتشادن  ندینش  بات  ناگتشرف  .تخادنا  نامسآ  رد  يروش  مالسلا ،) هیلع  ) نیسح تبرغ  يادص 
.دوب هدنام 

اهنت رگید  وت  نیـسح ! يا  : » دـنتفگ مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هب  اهنآ  .دـندمآ  ـالبرک  هب  هتـشرف  رازه  راـهچ  ندز ، مه  هب  مشچ  کـی  رد 
«. میناشن یم  نوخ  كاخ و  هب  ار  وت  نانمشد  مامت  ام  مینک ، يرای  ار  وت  ات  میا  هدمآ  ام  یتسین !

(2) .دادن هزرابم  هزاجا  اهنآ  هب  ماما  اّما  .دنربب  موجه  نانمشد  هب  ات  دندوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هزاجا  رظتنم  اهنآ ، همه 

: دنتفگ اهنآ  .دندرک  بّجعت  ناگتشرف  همه 

83 ص :

ینیرحب یبتجم  دّیـس  هتـشون  دالیم » بش  ثیدـح   » باتک زا  باـتک ،  نیا  رگید  ياـج  دـنچ  رد  نینچمهو  تمـسق  نیا  رد  . . 98 - 1
.مناهاوخ ار  يرتشیب  تاقیفوت  مرتحم ، هدنسیون  نیا  يارب  دنوادخ  زا  ما .  هدرک  هدافتسا 
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طبهت ًاضیب  ًارویط  تأرو  ءامسلا ، قفُأ  غلبو  هنم  رهظ  دق  ًاعطاس  ًارون  هل  تأر  دّیسلا  دلو  اّمل  ّهنأ  رکذت  هیراجلا  هذه  تعمـسو  . . 99 - 2
: لاق ّمث  کحـضف  کلذب ، مالـسلا  هیلع  دّـمحم  ابأ  انربخأف  ریطت ، ّمث  هدـسج  رئاسو  ههجوو  هسأر  یلع  اهتحنجأ  حـسمتو  ءامـسلا  نم 

یف بقاـثلا  نیظعاوـلا ص 260 ، هـضور  نیدـلا ص 431 ، لاـمک  جرخ : اذإ  هراـصنأ  یهو  هب ، كّربتتل  تلزن  ءامـسلا  هکئـالم  کـلت 
راونألا ج 51 ص 5. راحب  زجاعملا ج 8 ص 37 ، هنیدم  یلماعلل ج 2 ص 235 ، میقتسملا  طارصلا  بقانملا ص 584 ،
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.میا هدمآ  وت  يرای  هب  ام  نونکا  دنک .» يرای  ارم  تسه  یسک  ایآ  : » يدز یم  دایرف  ارحص  نیا  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  -- 

.منک يرایبآ  ار  مالسا  تخرد  دوخ ، نوخ  اب  ات  مهاوخ  یم  .ما  هدرک  باختنا  ار  ادخ  رادید  نم  -- 

نآ زا  يرثا  چیه  درک و  یم  دوبان  ار  مالـسا  دیزی  دش  یمن  دیهـش  وا  رگا  .تشاد  زاین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح نوخ  هب  مالـسا  زور  نآ 
.دیشخب مالسا  هب  هزات  یناج  هک  دوب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح نوخ  نیا  .تشاذگ  یمن  یقاب 

ات دیایب  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ات  دنرظتنم  اهنآ  دندنام ، البرک  رد  هتشرف  رازه  راهچ  نیا  مالـسلا ،) هیلع  ) نیـسح تداهـش  زا  دعب 
.دنیایب شرادید  هب 

(1) .دننک يرای  ار  وا  شروهظ  ماگنه  رد  ات  دنا  هدامآ  دنتسه و  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نازابرس  اهنآ 

84 ص :

:؟ ٍنیعم نم  له  ٍثیغم ؟ نم  لـه  ٍدّـحوم ؟ نم  لـه  ...هباحـصأو  هتریـشع  نم  قبی  مل  ّهنأ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يأر  اّـملف  . . 100 - 1
 . نازحألاریثم ص 70
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 ! دینیبب ارم  يابیز  يولبات 

! ربکا هّللا  ربکا ! هّللا 

گرزب زا  ود  نیا  .دنیآ  یم  نیمز  هب  ادخ  فرط  زا  هتشرف  ود  .تسا  زامن  تقو  دسر ، یم  شوگ  هب  هک  تسا  حبـص  ناذا  يادص  نیا 
! سدقلا حور  يرگید  تسا و  لیئربج  نانآ  زا  یکی  ایوگ  .دنتسه  اه  نامسآ  ناگتشرف  نیرت 

؟ یسانش یم  هک  ار  لیئربج 

.درک لزان  ربمایپ  رب  ار  نآرق  تایآ  تسا و  یحو  نیما  هک  يا  هتشرف  نامه 

.دوش یم  لزان  ردق  بش  رد  هک  تسا  يا  هتشرف  مه  سدقلا  حور 

؟ دنا هدمآ  هچ  يارب  اهنآ  یناد  یم  ایآ 

( مالسلا هیلع  ) يدهم دهاوخ  یم  ادخ  نونکا  مه  دنربب ، شرع  هب  ار  وا  .دنربب  اه  نامـسآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ات  دنا  هدمآ  اهنآ 
.دنیبب ار 

؟ دنربب شرع  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دنهاوخ  یم  ناگتشرف  ارچ  سپ  تسه ، اج  همه  رد  ادخ  هک  ییوگب  دیاش 

.تفگ نخس  وا  اب  ادخ  اجنآ  رد  تفر و  ادخ  توکلم  هب  وا  .درک  رفس  اه  نامسآ  هب  جارعم  بش  رد  مه  ربمایپ  هک  يا  هدینش 

.دیوگب نخس  نیمز  يور  رد  شربمایپ  اب  تسناوت  یم  ادخ  درب ؟ جارعم  هب  ار  ربمایپ  ادخ  ارچ  یتسار  هب 

85 ص :
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.دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  ربمایپ  ماقم  اه ، نامسآ  لها  همه  ات  تساوخ  یم  دنوادخ 

.دوب هدرک  توعد  صوصخم  ینامهم  کی  هب  ار  دوخ  ربمایپ  ادخ 

.دراد زیزع  نامهم  کی  ادخ  تسا و  هدش  زاغآ  نابعش  همین  زور 

.دهدب ناشن  اه  نامسآ  لها  ناگتشرف و  همه  هب  دهاوخ  یم  ار  شدوخ  تّجح  نیرخآ  ادخ 

شرع هب  ار  وا  دنهد و  روبع  نامـسآ  تفه  زا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ات  دـنا  هدـمآ  ناگتـشرف  نیرت  گرزب  نیرتهب و  هظحل ، نیا  رد 
.دنربب ادخ 

.دوش یم  حبص  زامن  لوغشم  شدوخ  دهد و  یم  سدقلا  حور  لیئربج و  هب  ار  شدنزرف  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 

...دوش یم  زاغآ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ینامسآ  رفس  هک  تسا  نینچ  نیا 

* * *

! دینک هاگن 

.ما هدیشک  نم  هک  تسا  ییولبات  نیرتابیز  نیا 

.تسا یتمالع  وا  رد  ربمایپ  ره  زا 

! یلگ وا  رد  ناتسلگ  ره  زا  تسا و  یناشن  وا  رد  یشقن  ره  زا 

.ما هدیرفآ  ار  وا  مدوخ  تسد  اب  نم 

! باتشب لیئربج  يا 

! زیخرب سدقلا  حور  يا 

.دیروایب میارب  ارم  يدهم  دیورب ، مه  دوز  دیورب ،

.دیروآ نم  دزن  هب  ار  مئاق » »

.تسا نامّزلا  بحاص  رصعلا ، بحاص  رمألا ، بحاص  هک  نامه 

...تسا همطاف  یلع و  دنزرف  نم و  ربمایپ  رسپ  وا 
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! تسا ییاشامت  ردقچ  سجرن  لگ 

86 ص :

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


.َنیِِقلاَْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراَبَتَف 

.ما هداهن  ار  اه  لگ  همه  ییابیز  لگ ، نیا  دوجو  رد  هک  متسه  ینابغاب  نم 

.درادن ینازخ  هک  يراهب  مه  نآ  مروایب ، راهب  لگ ، کی  اب  مهاوخ  یم  نم 

.تسا یتسه  ِراهب  وا  هک  دینک  مالس  وا  رب  همه  مناگتشرف !

* * *

مـشچ ناونع  هب  يا  هیدـه  یـسک  ره  دـنهد و  یم  رارق  ناتـسود  لیماف و  تسد  يور  ار  وا  دـیآ  یم  ایند  هب  يدازون  یتقو  تسا  مسر 
.دهد یم  ینشور 

.دهد یم  يرتهب  ِینشور  مشچ  هیده و  دشاب  هتشاد  تسود  رتشیب  ار  دازون  نیا  هک  سک  ره  تسا  مولعم 

.درادن تسود  ادخ  هزادنا  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم سک  چیه 

.دوب هداد  ار  وا  ندمآ  هدژم  شناربمایپ  همه  هب  .دوب  لگ  نیا  ندمآ  رظتنم  یتسه ، لّوا  زا  ادخ 

؟ داد دهاوخ  ینشور  مشچ  هیده و  هچ  وا  هب  ادخ  یتسار  هب  .تسا  هدش  ادخ  نامهم  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم نونکا ،

.تسا رظتنم  یتسه ، همه  دنرظتنم ، ناگتشرف  تسا ، هداتسیا  ّریحتم  لیئربج 

: دسر یم  ییادص  بیغ  زا  ناهگان ، هک  .تسا  هداتسیا  ادخ  هاگشیپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

(1) «. ...يْدبَع َِکب  ًابَحرَم  »

* * *

.تفگ نخس  یبرع  نابز  اب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم اب  ادخ 

.دوش یم  هچ  هلمج  نیا  يانعم  ینادب  يراد  تسود  مناد  یم 

!«. نم هدنب  يدمآ  شوخ  : » تسا نیا  هلمج  نیا  همجرت  مرفسمه !

؟ ینک یم  مهاگن  هک  منیب  یم 

رتشیب وت  يارب  ار  هلمج  نیا  ات  يراد  راظتنا  يوش و  یمن  عناق  هداس  همجرت  نیا  هب  وت 
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87 ص :

مالـسلا ج 1 ص 299، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  مهل : نذؤی  ملف  هرـصنل ، فالآ  هعبرأ  هکئالملا  نم  ضرـألا  یلإ  لزن  دـقل  . . 101 - 1
 . راونألا ج 44 ص 286 راحب  لابقإلا ج 3 ص 29 ، قودصلل ص 192 ، یلامألا 
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.مهدب حیضوت 

: منزب یلاثم  دیاب  ترابع  نیا  حیضوت  يارب  مزیزع !

.يونش یم  ار  هناخ  گنز  يادص  يا و  هتسشن  هناخ  رد  زور  کی  .يا  هدش  انشآ  رفن  کی  اب  هک  تسا  يزور  دنچ  نک  ضرف 

: ییوگ یم  وا  هب  ینک و  یم  توـعد  لـخاد  هب  ار  وا  .تسوـت  دـیدج  تسود  ناـمه  ینیب  یم  .ینک  یم  زاـب  ار  رد  يوـش و  یم  دـنلب 
«. يدمآ شوخ  »

رد اـهراب  یگدـنز  رد  وا  .تسوت  قـیفر  نیرتزیزع  وا  .یـسانش  یم  ار  وا  تساـه  لاـس  هک  يراد  یتـسود  کـی  تسا  تقو  کـی  اـّما 
گنت شیارب  تلد  يا و  هدیدن  ار  وا  تسا  یتّدـم  یتسه و  وا  نویدـم  یلیخ  وت  .تسا  هدرک  يونعم  يدام و  کمک  وت  هب  تالکـشم 

.تسا هدش 

لغب رد  ار  وا  .ینک  یم  قوذ  .ینک  یمن  رواب  .يور  یم  هناخ  ِرد  يوس  هب  يزیخ و  یمرب  دـنز ، یم  ار  هناخ  ِرد  نآلا  وا  هک  نک  ضرف 
«. يدمآ شوخ  : » ییوگ یم  تدوجو  مامت  اب  يزیر و  یم  قوش  کشا  .يریگ  یم 

! يدرک یمن  هدافتسا  هلمج  کی  زا  زگره  ّتیعقوم  ود  نیا  يارب  يدوب ، نابز  برع  وت  رگا  اّما  یتفگ ؛ دمآ  شوخ  رفن  ود  ره  هب  وت 

کشا شرادید  يارب  هک  يزیزع  تسود  هب  اّما  ًالهَس ؛» ًالهَا و  : » مییوگ یم  میا ، هدش  انشآ  وا  اب  هزات  هک  یسک  نآ  هب  یبرع  نابز  رد 
«. َِکب ًابَحرَم  : » مییوگ یم  میزیر ، یم  قوش 

«. یتسه ام  نامهم  وت  نکن ! یبیرغ  ییوگب « : وا  هب  یهاوخ  یم  وت  .يا  هدش  انشآ  وا  اب  هزات  هک  تسا  یسک  يارب  لّوا  هلمج 

وا هب  میهاوخ  یم  ام  عقاو  رد  .میراد  تسود  ار  وا  میزرو و  یم  قشع  وا  هب  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  يارب  طـقف  مّود  هلمج  اـّما 
(1) «. يا هدمآ  تدوخ  هناخ  هب  وت  .تسوت  ِنآ  زا  نم  ِیگدنز  همه  تسا ، تدوخ  هناخ  هناخ ، نیا  مزیزع ! : » مییوگب

88 ص :

ءاش ام  یلإ  لُتق  موی  نم  ًاربغ ، ًاثعش  موی ، ّلک  هیلع  نّولصی  کلم  فلأ  نیعبـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربقب  یلاعت  هّللا  لّکو  . . 102 - 1
كردتسم هعیشلا ج 14 ص 415 ، لئاسو  ماکحألا ج 6 ص 47 ، بیذهت  تارایزلا ص 233 ، لماک  مئاقلا : مایق  کلذـب  ینعی  هّللا ،

هیلع و هللا  یلـص  هّللا  لوسر  عرد  سبل  دقو  هفوکلا  فجن  یلع  مئاقلاب  ّینأک  راونألا ج 45 ص 222 ؛ راحب  لئاسولا ج 10 ص 241 ،
موی یلإ  هنوکبی  ربغ ، ثعـش  هربق  دنع  مهف  مهل ، نوی  ملف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  عم  لاتقلا  نودیری  اوطبه  کلم  فالآ  هعبرأو  ...هلآ 

راونألا ج 52 ص 379. راحب  هعیشلا ج 14 ص 427 ، لئاسو  قودصلل ص 737 ، یلامألا  تارایزلا ص 171 و 234 ، لماک  همایقلا :
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همه هک  ییوگ  شاب ، تحار  نم  هناخ  رد  وت  هک  دـنک  مالعا  وا  هب  دـهاوخ  یم  دـیوگ ، یم  ار  هملک  نیا  دوخ  نامهم  هب  یتقو  نابزیم 
(1) .تسا تدوخ  هناخ  اجنیا  تسا ، تدوخ  نآ  زا  زیچ 

! مرفسمه

«. َکب ًابَحرَم  : » تسا هتفگ  وا  هب  هدرب و  شرع  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نابعش  همین  زور  حبص  رد  ادخ 

: دیوگب نینچ  هتساوخ  یم  نخس  نیا  اب  ادخ  عقاو  رد 

.یتسه نم  نامهم  وت  .يدمآ  نم  شرع  هب  وت  نم ! ِيدهم 

! تسوت ِنآ  زا  یتسه ، همه  هک  نادب 

.تسوت هناخ  نم  شرع  و 

.تسوت يارب  زا  همه  شرف ، شرع و  نیمز ، اه و  نامسآ 

! ینکن یبیرغ  اجنیا  رد  نم ! يدهم 

.تسوت هناخ  هناخ ، هک  راذگب  مدق 

«. ًالهَس ًالهَا و  : » تفگن مالسلا ) هیلع  ) يدهم هب  دنوادخ  ارچ  هک  مینک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ام 

! تسین هبیرغ  هک  مالسلا ) هیلع  ) يدهم اّما  دنا ، هدش  انشآ  وا  اب  هزات  هک  دنیوگ  یم  یبیرغ  هب  ار  هلمج  نیا 

( مالـسلا هیلع  ) يدهم رون  هن ، تسا ، هبیرغ  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم دننکن  لایخ  ناگتـشرف  ات  َِکب ،» ًابَحرَم  : » دـیوگ یم  يدـهم  هب  ادـخ 
.تسا هدوب  ادخ  شرع  رد  شیپ  لاس  نارازه 

.دوب اجنیا  رون  نیا  هک  دوب  هدشن  قلخ  يا  هتشرف  چیه  زونه 

ار وا  مه  رایـسب  هچ  دراد و  تسود  ار  يدهم  ادخ  دهد ، یم  ناشن  هلمج  نیا  اب  دراد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم هب  هک  ار  یتّبحم  همه  ادخ 
! دراد تسود 

ادخ هظحل  نیا  ات  .دنونشب  ار  ادخ  نخس  همادا  ات  دنرظتنم  ناگتشرف  همه  نونکا 

89 ص :

، ّلجو ّزع  هّللا  يدـی  نیب  هب  افقو  یّتح  شرعلا ، قدارـس  یلإ  هالمحف  نیکلم  لسرأ  هّمُألا ، هذـه  يدـهم  ّیبر  یل  بهو  اّمل  . . 103 - 1
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زجاعملا ج 8 ص 26، هنیدم  يربکلا ص 357 ، هیادهلا  ...يدابع : يدـهمو  يرمأ  راهظإو  ینید  هرـصنل  يدـبع  کب  ًابحرم  هل : لاقف 
يدهملا ج 4 ص 369. مامإلا  ثیداحأ  مجعم  راونألا ج 51 ص 27 ، راحب 
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.تسا هتفگ  دمآ  شوخ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هب  طقف 

* * *

یطُعا َِکب 

.دسر یم  شوگ  هب  یلعا  توکلم  زا  هک  تسا  يا  هلمج  نیمّود  نیا 

«. ما هدنز  وت  رطاخ  هب  : » ییوگ یم  وا  هب  ینیب  یم  ار  وا  یتقو  يراد ، تسود  یلیخ  ار  رفن  کی  نک  ضرف 

هب طقف  : » ییوگ یم  يروآ و  یم  تا  هلمج  لّوا  رد  ار  طـقف »  » هژاو کـی  اـجنیا  رد  يا ، هدـش  وا  قشاـع  وت  هک  تسا  تقو  کـی  اـّما 
«. ما هدنز  وت  رطاخ 

.دهد یم  رییغت  ار  هلمج  يانعم  طقف ،»  » هژاو ندرک  هفاضا 

؟ دوش یم  هدافتسا  يا  هژاو  هچ  زا  یبرع  نابز  رد  طقف »  » هژاو موهفم  يارب  یناد  یم  ایآ 

نتخادنا شیپ  اب  دننک ، تسرد  طقف »  » موهفم يارب  یـصوصخم  هژاو  هک  نیا  ياج  هب  اهنآ  دـنا ، هدرک  تحار  یلیخ  ار  راک  اه  برع 
(1) .دننک یم  ار  راک  نیا  هلمج ، زا  یتمسق 

.منک یم  اطع  وت  هطساو  هب  َِکب :  یطُعا 

.تسا هدش  مّدقم  یطعا »  » هژاو رب  َِکب »  » هژاو هلمج ، نیا  رد  .منک  یم  اطع  وت  هطساو  هب  طقف  یطُعا :  َِکب 

* * *

: دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هب  ادخ 

یطُعا َِکب 

! یشاب یم  نم  ششخب  اطع و  روحم  وت  طقف 

.ما هدرک  قلخ  وت  دوجو  لیفط  هب  ار  ناهج  یتسه و  همه 

! یتسه ملاع  دبسرس  لگ  ییوت 

90 ص :
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.دشاب یم  شیاشگ » تعسو و   » يانعم هب  هک  تسا  بحر »  » هشیر زا  ًابَحرَم »  » هژاو لصا  . . 104 - 1
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.مهد یم  وت  رطاخ  هب  مهدب  هچ  ره  سک ، ره  هب  نم 

: دراد همادا  ادخ  نخس  نک ! شوگ 

ُرِفْغَا َِکب 

ار دوخ  ینابرهم  وت ، هطساو  هب  ددرگزاب  نم  يوس  هب  دنک و  هبوت  دهاوخب  هک  سک  ره  .مشخب  یم  ار  مناگدنب  ناهانگ  وت  هطـساو  هب 
.منک یم  لزان  وا  هب 

.یشاب یم  نم  اب  مناگدنب  یطابترا  هار  اهنت  وت 

.دیایب وت  غارس  دیاب  تسا  نم  تمحر  جاتحم  هک  سک  ره 

.دیوگ یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم اب  ادخ  هک  تسا  ییاه  هلمج  نیا  مرفسمه !

.دنک یم  اطع  وا  هب  ار  دوخ  ياه  تمحر  یمامت  دهد و  یم  ار  ناهج  مامت  رب  تموکح  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هب  ادخ 

.دسر یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هار  زا  دسرب  یسک  هب  یتکرب  يریخ و  ره  دعب  هب  هظحل  نیا  زا 

( مالسلا هیلع  ) يدهم هطـساو  هب  ار  وا  تجاح  ادخ  هک  دنادب  دیاب  دشاب  هتـشاد  یتجاح  تسادخ  هتـشرف  نیرت  گرزب  هک  لیئربج  رگا 
.دسر یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هطساو  هب  ناگدنب  همه  يزور  .دهد  یم 

هراک همه  ادخ ، نذا  هب  ادخ و  زا  دعب  وا  اریز  منزب ، مالسلا ) هیلع  ) يدهم هب  لّسوت  تسد  دیاب  مراد  یّمهم  تجاح  رگا  هک  دشاب  مدای 
.تسا ملاع  نیا 

، دشخبب ار  مهانگ  هک  مهدب  مسق  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ّقح  هب  ار  ادـخ  دـیاب  مدرک ، یهانگ  داد و  بیرف  ارم  ناطیـش  تقو  کی  رگا 
(1) .تسوا تسد  هب  ادخ  ششخب  وفع و  همه  اریز 

...درذگ یم  یتاظحل  .دیوگ  یم  نخس  شزیزع  نامهم  اب  ادخ  زونه 

.تسا هدش  مامت  ادخ  گرزب  ینامهم  .تسا  هدیسر  ارف  یظفاحادخ  تقو  نونکا 

دییوگب وا  هب  دینادرگزاب و  شردپ  دزن  هب  ار  يدهم  نم ! ناگتشرف  يا  : » دیوگ یم  نخـس  سدقلا  حور  لیئربج و  اب  ادخ  نک ! شوگ 
مایق هک  يزور  ات  متسه  يدهم  نابهگن  ظفاح و  نم  دشابن ، شدنزرف  نارگن  هک 

91 ص :

ءاعدـلا یف  مهلوقو  بحر ، ناکمو  بحرلا  کلذ  نمو  هعـسلا ، یلع  ّلدـی  درّطم  دـحاو  لصأ  ءاـبلاو  ءاـحلاو  ءارلا  بحر : . . 105 - 1
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حتفلاب بحَّرلاو -  .ردصلا  بحر  نالف  لوقت : هعسلا ، ّمضلاب : -  بحُّرلا -  هغللا ج 2 ص 499 ؛ سییاقم  مجعم  هعس : تیتأ  ابحرم ؛» »
بحُّرلا يرهوجلل ج 1 ص 134 ؛ حاحصلا  شحوتست : الو  سنأتساف  ًالهأ ، تیتأو  ًهعـس  تیتأ  يأ  ًالهأو ؛ ًابحرم  مهلوقو : عساولا ، - : 

یف لزنا  ًابحرم :»  » برعلا لوق  ینعمو  ...عسّتا  بحرأو : باحرو  بیحرو  بحر  وهف  ًهباحرو  ًابحر  ءیشلا  بحر  هعـسلا ، ّمضلاب : -  - 
بحُّرلا برعلا ج 1 ص 414 ؛ ناسل  ًاقیض : ًهعـسو ال  ًابحُر  تیقل  وأ  تیتأ  ابحرم :»  » مهلوق یفو  ...کلذ  اندنع  مقأو  هعـسلاو ، بحرلا 

راتخم ًهعـس : تیتأ  يأ  ًالهأو ؛» ًابحرم  : » مهلوقو عساولا ، حـتفلاب : -  بحَّرلاو -  .ردـصلا  بحر  نالف  هنم : لاقی  هعـسلا ، ّمضلاـب : -  - 
 - : ّمضلاب باحُرو -  بیحرو  بحر  وهف  هکّرحم -  ًابحرو -  ًهباحرو  ّمضلاب -  ًابحُر -  مرکک -  ءیـشلا -  بحر  حاحصلا ص 130 ؛
ًالهأ تیتأ  نیرحبلا ج 1 ص 128 ؛ عمجم  ًانزح : ًالهسو ال  ًابرغ  ًالهأ ال  تیتأ  يأ  ًالهـسو : ًالهأ  سورعلا ج 2 ص 18 . جات  ...عسّتا :
ٍلعفب نابوصنم  ًالهـسو : ًالهأ  ص 18 ؛ سورعلا ج 2  جاـت  عـجارو : ص 29 ، برعلا ج 11  ناسل  شحوتـست : سنأتـساف ال  ءابرغ ، ـال 

لیقع ج 2 نبا  حرش  ًالهس : ًالزنم  متلزنو  ًالهأ ، ًاموق  متنأ  يأ  نیفوذحم ؛ نیفوصومل  نافصو  امّهنأ  امهیف  لیـصألا  لصألاو  فوذحم ،
هیفاکلا ج 1 یلع  یضرلا  حرش  ًارعو : کیلع ال  ًالهـس  ًاناکم  تئطو  يأ  ًالهـس ؛» و« بناجأ ، ًالهأ ال  تیتأ  يأ  الهأ ؛»  » هلوق ص 184 ؛

ص 341.
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(1) «. دنک دوبان  ار  لطاب  دراد و  اپ  هب  ار  قح  دنک و 

یم مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  يارب  ار  مایپ  نیا  ادـخ  ارچ  تسا ؟ هتفهن  نخـس  نیا  رد  يزار  زمر و  هچ  منک : یم  رکف  دوخ  اـب  نم 
؟ دتسرف

.مینک ربص  دیاب  .مناد  یمن  دراد ؟ يا  هشقن  نمشد  ایآ  دنک ؟ یم  دیدهت  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ِناج  يرطخ  رگم 

.مینک یم  فشک  يدوز  هب  ار  زار  نیا 

* * *

.تسا هتسشن  دوخ  هداجس  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 

.دنک یم  هاگن  نامسآ  هب  هدرک و  مامت  ار  دوخ  زامن  وا 

! نک هاگن 

.دریگ یم  ناگتشرف  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دنک و  یم  دنلب  ار  دوخ  تسد  وا 

.تسا ردپ  مرگ  شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

.تسا هتفرگ  ار  اه  نامسآ  ِيوب  يدهم  دیوب ، یم  دسوب و  یم  ار  وا  ردپ 

شدـنزرف هب  دـناوت  یم  تسا و  بوخ  سجرن  لاـح  .تسا  لاحـشوخ  یلیخ  وا  دراد ، بل  رب  يدـنخبل  دوش ، یم  دراو  همیکح  نونکا 
.دهدب ریش 

یم ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم همیکح  .دربب  ردام  دزن  هب  ار  وا  ات  دهد  یم  همیکح  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 
: دور یم  سجرن  يوس  هب  دریگ و 

! يا هدش  یتسه  مامت  هکلم  رگید  وت  سجرن 

! یتسه ادخ  دزن  رد  ردام  نیرتزیزع  وت  هک  دنک  یم  راختفا  وت  هب  ناهج  همه 

! نک باریس  تناج  هریش  اب  ار  وا  ریگب و  ار  تدوخ  لگ 

.دریگ یم  شوغآ  رد  راب  نیلّوا  يارب  ار  شدازون  سجرن 

.دهدب ریش  وا  هب  دهاوخ  یم  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  راب  نیلّوا  يارب  هک  تسا  یتقو  ردام  کی  يارب  هظحل  نیرت  نیریش 

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 134 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_92_1
http://www.ghaemiyeh.com


92 ص :

یقوسدلا ج 4 ص 493. هیشاح  رصحلا : دیفی  ریخأتلا  هّقح  ام  میدقت  . . 106 - 1
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.دنک تیاور  هظحل  نآ  رد  ار  ردام  کی  یلاحشوخ  دناوت  یمن  یملق  چیه 

(1) .دهد یم  ریش  وا  هب  دراشف و  یم  ششوغآ  رد  ار  وا  دیوب ، یم  دسوب و  یم  ار  شدنزرف  سجرن 

* * *

ره اه  هظحل  نیا  رد  .دنک  یم  شزاون  ار  وا  ردام  تسا و  ردام  شوغآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم زونه  تسا و  هدـش  نشور  رگید  اوه 
.دیوبب دسوبب و  ار  شدنزرف  راب  نارازه  دنک و  تولخ  شدنزرف  اب  اه  تعاس  دراد  تسود  يردام 

.دنک یم  شدنزرف  راثن  ار  يردام  ِقشع  نیرت  لالز  وا  دیوگ ! یم  نخس  مالسلا ) هیلع  ) يدهم اب  هنوگچ  سجرن  هک  نیبب 

.دسر یم  شوگ  هب  هناخ  ِرد  يادص  ناهگان 

.دسر یم  شوگ  هب  رگید  راب  رد  يادص  تسا ؟ ربخ  هچ  .تسا  هدیسرت  وا  ایوگ  درپ ، یم  همیکح  هرهچ  زا  گنر 

! نم يادخ 

.دربب هفیلخ  يارب  یشرازگ  ماما  هناخ  زا  ات  دمآ  یم  نز  سوساج  نیلّوا  اه ، تقو  نیمه  رد  زور  ره 

؟ هن ای  دنک  زاب  ار  هناخ  رد  دنک ؟ هچ  همیکح 

؟ دش دهاوخ  هچ  دنیبب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دیایب و  سوساج  نیا  رگا 

هک دوـشب  راد  ربـخ  هفیلخ  رگا  .دـناسرب  وا  هب  ار  هناـخ  نـیا  یفخم  ياـهربخ  هـک  دـهد  یم  یـسک  هـب  داـیز  رایـسب  يا  هزیاـج  هـفیلخ 
.دنک یم  دیهش  ار  وا  ًامتح  تسا  هدمآ  ایند  هب  ( مالسلا هیلع  ) يدهم

؟ دنناسرب لتق  هب  تسا  هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  ار  يدازون  دنهاوخ  یم  ارچ  دنتسه ، محر  یب  ردقچ  اهنآ  رخآ 

.دتفا یم  متسد  زا  ملق  دریگ ، یم  ارف  ارم  دوجو  مامت  بارطضا 

93 ص :

، ّلجو ّزع  هّللا  يدـی  نیب  هب  افقو  یّتح  شرعلا ، قدارـس  یلإ  هالمحف  نیکلم  لسرأ  هّمُـألا  هذـه  يدـهم  ّیبر  یل  بهو  اّـمل  . . 107 - 1
هنیدم يربکلا ص 357 ، هیادهلا  ...رفغأ : کبو  یطعأ  کب  يدابع ، يدهمو  يرمأ  راهظإو  ینید  هرـصنل  يدبع  کب  ًابحرم  هل : لاقف 

يدهملا ج 4 ص 369. مامإلا  ثیداحأ  مجعم  راونألا ج 51 ص 27 ، راحب  زجاعملا ج 8 ص 26 ،

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 136 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_93_1
http://www.ghaemiyeh.com


! نک کمک  تدوخ  ایادخ  دنک : یم  اعد  لد  زوس  زا  همیکح 

؟ منک ناهنپ  اجک  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  دراد ، مشچ  رد  کشا  وا 

* * *

ادـخ شرع  زا  یناگتـشرف  اهنآ  دنتـسین ؛ یلومعم  یناگدـنرپ  اهنآ  هن  دـنوش ؛ یم  رـضاح  ابیز  یناگدـنرپ  ندز ، مه  هب  مشچ  کـی  رد 
.دنتسه

اب وا  هک  منک  یم  رکف  .دـیوگ  یم  نخـس  ناگتـشرف  نآ  زا  یکی  اب  دریگ و  یم  سجرن  زا  ار  شدـنزرف  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
«. امن تظفاحم  وا  زا  ربب و  اه  نامسآ  هب  ار  يدهم  : » دیوگ یم  نخس  لیئربج 

.دشکب رپ  نامسآ  يوس  هب  دهاوخ  یم  دریگ و  یم  ردپ  تسد  زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دیآ ، یم  کیدزن  هتشرف  نآ 

مراپس یم  یسک  نآ  هب  ار  وت  نم  يدهم ! : » دیوگ یم  دنز و  یم  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دنک ، یم  شدنزرف  هرهچ  هب  یهاگن  ماما 
«. درپس وا  هب  ار  شدنزرف  یسوم ، ِردام  هک 

(1) .دنرب یم  دوخ  اب  ار  يدهم  دنشک و  یم  رپ  نامسآ  يوس  هب  ناگتشرف  رگید  لیئربج و 

! دنک یم  هیرگ  دراد  سجرن  نم ! يادخ 

.دشن اّما  دریگب ، لغب  رد  ار  شدازون  تساوخ  یم  هزات  وا 

رد تدـنزرف  يدوز  هب  نکن ! هیرگ  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  وا  هب  ور  دوـش ، یم  سجرن  هیرگ  هّجوـتم  مالـسلا ) هـیلع  ) يرکـسع ماـما 
«. دروخ دهاوخ  ریش  وت  هنیس  زا  طقف  وا  دوب و  دهاوخ  وت  شوغآ 

اَُهْنیَع َو َال َّرَقَت  ْیَک  ِمُأ  ِهّ َیلِإ  ُهاَنْدَدَرَف  : » دـناوخ یم  ار  صـصق  هروس  مهدراهچ  هیآ  وا  يارب  ماما  .دـنام  یم  هریخ  ماما  هب  سجرن  هاـگن 
: َنَزْحَت

94 ص :

ّقحلا هب  ّقـحأ  نأ  یلإ  ینیعبو ، یفنکو  ینامـض  یف  ّهنإـف  هاـغلبأو  ًاـقیفر ، ًاّدر  هـیبأ  یلع  هاّدر  هاّدر  ناـکلملا ، اـهّیأ  هاددرأ  . . 108 - 1
.هقباسلا رداصملا  سفن  ًابصاو : یل  نیدلا  نوکیو  لطابلا ، هب  قهزأو 
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(1) «. دریگ مارآ  وا  بلق  ات  میدنادرگ  زاب  وا  ِردام  هب  ار  یسوم 

؟ دناوخ سجرن  يارب  ار  هیآ  نیا  ماما  ارچ 

...میزادنایب یهاگن  خیرات  هب  دیاب  دراد ؟ یتیاکح  هچ  هیآ  نیا 

* * *

؟ تسه تدای  هک  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ِردام  دباکوی ، ناتساد 

.دوب شدنزرف  ِناج  نارگن  یلیخ  وا  .دوب  هتسشن  دوخ  قاتا  هشوگ  رد  وا  يزور 

.دندوب هدیرب  رس  ار  رسپ  دازون  نارازه  اهنآ  .دندوب  رسپ  نادازون  يوجتسج  رد  نوعرف  نارومأم 

؟ منک هچ  ایادخ  تفگ : درک و  نامسآ  هب  ور  وا  .تخیر  یم  کشا  درک و  یم  هاگن  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هب  دباکوی 

(2) «. زادنایب بآ  هب  ار  نآ  راذگب و  قودنص  نیا  رد  ار  دوخ  دنزرف  یسوم ! ردام  يا  : » دیسر وا  شوگ  هب  ییادص  دعب ، يا  هظحل 

.دوب هدیسر  دباکوی  شوگ  هب  هک  دوب  نامسآ  يوس  زا  ادص  نیا 

.دندوب هدروآ  نامسآ  زا  ار  قودنص  نیا  ناگتشرف  .دید  ار  یقودنص  .تخادنا  دوخ  فارطا  هب  یهاگن  وا 

.تخادنا بآ  رد  ار  قودنص  درک و  تکرح  لین  دور  يوس  هب  داهن و  قودنص  نآ  رد  ار  شدنزرف  دباکوی 

.دنتفر یم  ایرد  يوس  هب  جاوما  نیا  .دندرب  دوخ  اب  ار  قودنص  بآ ، ِنیگمهس  ِجاوما 

؟ دوش قرغ  ایرد  رد  وا  دنکن  دش ؟ دهاوخ  هچ  یسوم  ماجنارس  هک  درک  رکف  دوخ  اب  وا  درک ، هاگن  قودنص  هب  ترسح  اب  ردام 

ام : » دیسر ششوگ  هب  ییادص  رگید  راب  .دش  يراج  شکشا  دیـشک و  یم  هلعـش  شدوجو  رد  يردام  ِرهم  دوب و  هدش  بات  یب  ردام 
ار وت  لد  مینادرگ و  یم  زاب  وت  هب  ار  یسوم 

95 ص :

هبیغلا ...هّمُأ : تیتأف  .هلجأ  باتکلا  غلبی  یّتح  ًادـحأ  هب  يربخت  الو  انیلع ، دولوملا  اذـه  ربخ  یمتکاو  هّمع ، ای  هّمُأ  یلإ  هیّدر  . . 109 - 1
راونألا ج 51 ص 19. راحب  ص 238 ،

رئاس هعبتأو  ءامـسلا ، ّوج  یف  هب  راطو  رئاطلا  هلواـنتف  ...اـنیلإ  هّدرو  هظفحاو  هلمحا  هل : لاـقف  اـهنم  ٍریطب  حاـصف  هسأر ، یلع  . . 110 - 2
راحب زجاعملا ج 8 ص 18 ، هنیدم  نیدلا ص 428 ، لامک  یسوم : ّمُأ  هتعدوتسا  يذلا  کعدوتـسأ  لوقی : دّمحم  ابأ  تعمـسف  ریطلا ،

مالسلا ج 4 ص 363. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  نیلقثلا ج 4 ص 113 ، رون  ریسفت  راونألا ج 51 ص 13 ،
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«. مینک یم  داش 

(1) .تفر دوخ  هناخ  هب  دش و  مارآ  نخس  نیا  ندینش  اب  ردام 

؟ درب اجک  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ایرد  جاوما  اّما 

.دنک هزات  ییاوه  ات  دوب  هدمآ  لحاس  رانک  هب  نوعرف  اب  هارمه  وا  .دوب  هدرک  ایرد  سوه  رصم ، هکلم  دوب و  راهب  لصف 

.دندوب هداتسیا  فص  رد  يدایز  نازینک  .دندوب  هدرک  تسرد  لحاس  رانک  رد  هکلم  يارب  ینابیاس 

.دیسر یم  شوگ  هب  بآ  یقیسوم  ِيادص  .دیزو  یم  يراهب  میسن  .دوب  هدش  هریخ  ایرد  هب  دوب و  هتسشن  نوعرف  رانک  رد  هکلم 

! دوب روانش  ایرد  رد  یقودنص 

.دروآ لحاس  فرط  هب  ار  قودنص  مارآ ، مارآ  ایرد  جاوما  .تفر  وس  نآ  هب  اه  هاگن  همه 

.دندروآ هکلم  يارب  ار  وا  دنتفای و  قودنص  رد  ار  ییابیز  دازون  دندرک ، زاب  ار  نآ  هتفر و  قودنص  يوس  هب  نازینک 

.دنتشادن يا  هّچب  اهنآ  اّما  تشذگ  یم  نوعرف  اب  هکلم  ییوشانز  یگدنز  زا  اه  لاس 

( مالسلا هیلع  ) یسوم رایتخا  یب  هکلم  .داد  رارق  وا  لد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ِرهم  دنوادخ  داتفا ، یـسوم  هب  شهاگن  هکلم  یتقو 
! يزان هّچب  هچ  تفگ : دیسوب و  ار  وا  تفرگ و  لغب  رد  ار 

! تسا یلگشوخ  هّچب  هچ  نیبب  نک ! لوبق  دوخ  دنزرف  ناونع  هب  ار  هّچب  نیا  نوعرف ! يا  تفگ : درک و  نوعرف  هب  ور  هکلم  سپس 

.دناسرب لتق  هب  مه  ار  هّچب  نیا  تساوخ  یم  وا  دنک ، دوبان  ار  وا  تخت  جات و  تسا  رارق  هک  دشاب  یسک  نامه  نیا  دیسرت  یم  نوعرف 

نیا وت  زا  دعب  هک  یـشاب  هتـشاد  يرـسپ  دنزرف  دیابن  لاس ، همه  نیا  تشذگ  زا  دـعب  وت  رخآ  تفگ : وا  هب  درک و  يدایز  رارـصا  هکلم 
؟ دربب ثرا  هب  ار  تخت  جات و 

96 ص :

، هّمُأ یلإ  یـسوم  ّدُر  امک  ِکیلإ  داُعیـسو  کیدـث ، نم  ّـالإ  هیلع  مّرحم  عاـضرلا  ّنإـف  یتکـسا ، اـهل : لاـقف  سجرن ، تکبف  . . 111 - 1
.هقباسلا رداصملا  سفن  َنَزْحَت :» اَُهْنیَع َو َال  َّرَقَت  ْیَک  ِمُأ  ِهّ َیلِإ  ُهاَنْدَدَرَف   » ّلجو ّزع  هلوق  کلذو 
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نوعرف درک و  یفّرـصت  وا  بلق  رد  دـنوادخ  درک ، یـسوم  هب  یهاـگن  .دـش  دـیدرت  راـچد  دوخ  میمـصت  رد  نوعرف  هکلم ، رارـصا  اـب 
(1) .دراد تسود  ار  هّچب  نیا  درک  ساسحا 

! تسوا تسد  هب  اه  لد  همه  هک  تسادخ  طقف  يرآ ،

! مرسپ دیوگ : یم  دسوب و  یم  ار  وا  تسا و  هتفرگ  لغب  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم نوعرف ، هک  دندید  دندرک و  هاگن  همه 

.دندش یم  هتشک  رصم  رد  يدایز  نادازون  دوب ، نوعرف  لغب  رد  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک  يا  هظحل  نامه 

(2) .دنک لمع  دوخ  هدعو  هب  ات  دنک  یم  ظفح  نوعرف  شوغآ  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هنوگچ  هک  نیبب  ار  ادخ  تمظع  تردق و 

!! تسا هدرک  تیانع  يرسپ  نوعرف  هب  ایرد  ِيادخ  دنتسه ، لوغشم  صقر  یبوکیاپ و  هب  نازینک  همه 

وا .داد  ریش  وا  هب  دیاب  تسا و  هنسرگ  هّچب  نیا  هک  دیمهف  هکلم  دش ، دنلب  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم هیرگ  يادص  ناهگان  ماگنه ، نیا  رد 
.دننک عمج  رصق  رد  ار  هدریش  نانز  همه  ات  داتسرف  رهش  حطس  هب  ار  يدارفا  عیرس 

.درک یم  هیرگ  طقف  دروخ و  یمن  ریش  اهنآ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یسوم اّما  دندوب  هدمآ  يدایز  نانز  .تفر  رصق  هب  یسوم  اب  هکلم 

! دوب تحاران  یلیخ  شدنزرف  یگنسرگ  زا  دروخ و  یم  هّصغ  نوعرف 

! تسابیز تمکح و  اب  یلو  بیجع  ادخ  ياهراک  ردقچ  یتسار  هب 

تحاران دروخ و  یم  هّصغ  یسوم  یگنسرگ  يارب  دیاین ، ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ات  تسا  هتـشک  ار  دازون  رازه  داتفه  هک  نوعرف 
(3) .تسا

ریـش يارب  مه  وا  ات  تساوخ  وا  زا  داد و  ربخ  دوخ  ردام  هب  وا  .دـش  ربخاـب  عوضوم  نیا  زا  هک  تشاد  يرهاوخ  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
.دورب نوعرف  دزن  دنزرف  ِنداد 

97 ص :

ِنِّم َو یّ ًهَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأ  ُهَّل و َو  ٌّوُدَـع  ّیِل َو  ٌّوُدَـع  ُهْذُـخْأَی  ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِذـْقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِذـْقا  ِنَأ  . . » 112 - 1
.39 هط : ِیْنیَع » یَلَع  َعَنُْصِتل 

ِینَزْحَت ِیفاَخَت َو َال  َو َال   - » رحبلا وهو  ّمیلا -  یف  هیفذقاف  توباتلا  یف  هیعض  تیدونو : توباتلا ، یـسوم  ّمُأ  یلع  هّللا  لزنأو  . . 113 - 2
راونألا ج 13 راحب  یفاصلا ج 3 ص 306 ، ریسفتلا  نیلقثلا ج 3 ص 379 ، رون  ریـسفت  َنِیلَـسْرُْملا :...» َنِم  ُهُولِعاَج  ِْکَیلِإ َو  ُهوُّدآَر  اَّنِإ 

ص 25.
هّبق یل  برـضاو  ینجرخأف  عیبرلا ، ماّیأ  اّهنإ  نوعرفل : تلاق  لیئارـسإ ، ینب  نم  یهو  نوعرف ، هأرما  هحلاصلا  هأرملا  تناکو  . . 114 - 3
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یلع يرأ  ام  نورت  له  تلاقف : اهدـیری ، توباتلا  لبقأ  ذإ  لینلا ، ّطش  یلع  هّبق  اـهل  تبرُـضف  .ماـّیألا  هذـه  هّزنتأ  یّتح  لـینلا  ّطـش  یلع 
اوحیاصت یّتح  اهرمغی  ءاملا  داکو  اهدـیب ، هتلوانتف  ءاملا  یلإ  تراث  اهنم  اند  اّـملف  ًائیـش ، يرنل  اـنإ  انتدّیـس ، اـی  هّللاو  يإ  اولاـق : ءاـملا ؟

، هّبحم هنم  اهیلع  تعقوف  مهرتسأو ، سانلا  لمجأ  مالغ  وه  ذإف ا  اـهرجح ، یف  هتعـضوف  هتذـخأف  ءاـملا ، نم  هتجرخأو  هتبذـجف  اـهیلع ،
یلإ تماقف  ًادـلو ، اذـه  يذـّختاف  کلملل ، الو  دـلو  ِکلام  هّللاو  انتدّیـس ، ای  هّللاو  يإ  اولاقف : ینبا ، اذـه  تلاقو : اهرجح  یف  هتعـضوف 

: تلاق مالغلا ؟ اذـه  نیأ  نمو  لاق : هلتقت ، الف  کلو ، یل  ٍنیع  هّرق  نوکیف  ًادـلو  هذـّختن  ًاولح  ابّیط ، ًاـمالغ  تبـصأ  ّینإ  تلاـقو : نوعرف 
نیلقثلا ج 4 ص رون  ریسفت  راونألا ج 13 ص 39 ، راحب  همعنلا ص 148 ، مامتو  نیدـلا  لامک  ...هب : ءاج  ءاملا  ّنأ  ّالإ  يردأ  ام  هّللاو 

يدنوارلل ص 152. ءایبنألا  صصق  ، 114
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هب دید  ار  هنحص  نیا  یتقو  هکلم  .درک  ندروخ  ریش  هب  عورش  تفرگ ، رارق  دوخ  ردام  نابرهم  شوغآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم یتقو 
! دروخ یم  ریش  ام  هّچب  نوعرف ! يا  دز : دایرف  دایز  یقوش  اب  تفر و  نوعرف  يوس 

.تفرگ ارف  ار  نوعرف  دوجو  مامت  يداش 

( مالسلا هیلع  ) یسوم ردام  هب  ور  وا  .تسا  هدیباوخ  ردام  نیا  شوغآ  رد  یشمارآ  هچ  اب  مالسلا ) هیلع  ) یسوم هک  دید  درک  هاگن  هکلم 
اجنیا ار  وا  زور  ره  دـیاب  وت  هتبلا  ینک ؟ گرزب  اـم  يارب  ار  وا  يربب و  دوخ  هناـخ  هب  ار  اـم  هچب  هک  یتـسه  رـضاح  اـیآ  تفگ : درک و 

؟ مینیبب ار  نامدوخ  هّچب  ام  ات  يروایب 

وا دنداد و  وا  هب  دنمشزرا  رایسب  ياه  هیده  ات  داد  روتسد  هکلم  .تفریذپ  ار  هکلم  ياضاقت  دنز و  يدنخبل  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ردام 
.دندرک شدوخ  هناخ  هناور  مارتحا  اب  شدازون  اب  هارمه  ار 

درک یم  رکف  دوخ  اب  وا  .دوب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یسوم دوب و  هتـسشن  شدوخ  هناخ  رد  ردام  هک  دوب  هدشن  رهظ  زونه 
.درک افو  دوخ  هدعو  هب  ادخ  هنوگچ  هک 

: َنَزْحَت اَُهْنیَع َو َال  َّرَقَت  ْیَک  ِمُأ  ِهّ َیلِإ  ُهاَنْدَدَرَف  : » دیوگ یم  نخس  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ردام  شمارآ  زا  هیآ  نیا  رد  ابیز  ردقچ  نآرق  و 
(1) «. دریگ مارآ  وا  بلق  ات  میدنادرگ  زاب  وا  ِردام  هب  ار  یسوم 

.دوش یم  مارآ  شبلق  دنک و  یم  كاپ  ار  دوخ  مشچ  کشا  دونش ، یم  ار  هیآ  نیا  یتقو  سجرن 

.دنا هدرک  کش  اهنآ  ایوگ  تسا ، هدرک  ربخ  ار  نارومأم  هتفر و  نز  سوساج  نآ  ایوگ  دوش ، یم  هدیبوک  يرتشیب  تّدش  اب  هناخ  ِرد 

! دینک زاب  ار  رد 

دراو نز  سوساج  اب  هارمه  نارومأم  دنک ، یم  زاب  ار  رد  دور  یم  تعرس  اب  همیکح 

98 ص :

یَسَع ُهُوُلتْقَت  َال  : » هیسآ تلاقف  هلتقی ، نأ  دارأو  .هیسآ  بلق  یف  کلذکو  هدیدش ، هّبحم  یسومل  نوعرف  بلق  یف  هّللا  یقلأف  . . 115 - 1
یفاصلاریسفتلا ج 3 یّمقلا ج 2 ص 135 ، ریسفت  ...دلو : نوعرفل  نکی  ملو  یـسوم ، ّهنأ  نورعـشی  مهو ال  اًَدلَو ،» ُهَذِخَّتَن  ْوَأ  آَنَعَفنَی  نَأ 

راونألا ج 13 ص 26. راحب  نیلقثلا ج 3 ص 379 ، رون  ریسفت  ص 306 ،
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.دنوش یم  هناخ 

، تسا يداع  طیارش  رد  زیچ  همه  .دننیب  یمن  يا  هزات  زیچ  چیه  اّما  دننز ، یم  رس  اه  قاتا  همه  هب  دندرگ ، یم  ار  هناخ  ياج  همه  اهنآ 
.دنور یم  نوریب  هناخ  زا  هنادیماان  اهنآ  نیمه  يارب 

.مرب یم  یپ  ادخ  ِنخس  زار  هب  نم  مرفسمه !

دییوگب يدهم  ِردپ  هب  : » تفگ ناگتشرف  هب  ادخ  دش ، مامت  ادخ  ینامهم  دوب و  شرع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم یتقو  تسه  تدای  ایآ 
(1) «. متسه يدهم  نابهگن  ظفاح و  نم  دشابن ، نارگن  هک 

.درک دنهاوخ  یسرزاب  ار  اجنیا  دمآ و  دنهاوخ  هناخ  نیا  هب  نارومأم  يدوز  هب  هک  تسناد  یم  ادخ 

، تسا هدمآ  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  دوش  رادربخ  نامز  ِنوعرف  رگا  تسا ، شرـسپ  ِناج  نارگن  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
.دنک یم  دیهش  ار  وا  ًامتح 

.تسوا نابهگن  ظفاح و  ادخ  اریز  دناسرب ، تداهش  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دناوت  یمن  سک  چیه 

(2) .دنامب ناهنپ  نانمشد  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تدالو  ربخ  هک  درک  دهاوخ  يراک  ادخ 

99 ص :

َو : ) هّللا لوق  وهو  ءاسنلا ، نم  دحأ  نبل  برـشی  ملف  ّنهدالوأ ، لُتق  دـق  ءاسنلا  نم  هّدـعب  اواجف  هّیبرت ، ًارئظ  هل  اوسمتلا  لاقف : . . 116 - 1
مل ًانبا ، یّنبت  دق  کلملا  ّنأ  سانلا  عمس  اّملف  راونألا ج 13 ص 26 ؛ راحب  یّمقلا ج 2 ص 136 ، ریسفت  ُْلبَق :» نِم  َعِضاَرَْملا  ِْهیَلَع  اَْنمَّرَح 

راونألا ج 13 راحب  نیدـلا ص 148 ، لامک  هنـضحت : وأ  ًارئظ  هل  نوکتل  هتأرما  هیلإ  ثعب  ّالإ  نوعرف  عم  ناک  نم  سور  نم  دـحأ  قبی 
ص 39.

، ءاسنلا نم  دحأ  يدث  ذخأب  یسوم  لبقی  مل  اّملف  نورعشی ، مهو ال  دعب ، نع  يأ  بنج ؛ نع  هب  ترصبف  هیلإ ، هتخُأ  تءاجف  . . 117 - 2
: هّمُأ اومرکأو  هلهأو ، نوعرف  حرفف  برـشو ، همقتلا  اهیدث ، هتمقلأو  اهرجح  یف  هتذـخأ  اّملف  هّمُأب ، تءاجف  ...ًادـیدش  ًاّمغ  نوعرف  ّمتغا 

راونألا ج 13 ص 26. راحب  نیلقثلا ج 3 ص 379 ، رون  ریسفت  یّمقلا ج 2 ص 136 ، ریسفت 
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نامسآ دنزرف  نیرخآ  ِرادید 

.تسا هدمآ  ایند  هب  ینامسآ  دازون  نیا  هک  تسا  زور  هس  .تسا  نابعش  هام  مهدفه  هبنشکی ، زورما 

.دننادرگ یم  زاب  نامسآ  هب  ار  وا  یتّدم  زا  دعب  دنروآ و  یم  ردام  دزن  هب  نامسآ  زا  ار  وا  یهاگ  هاگ  ناگتشرف 

هیلع ) يدـهم تدـالو  دـیاب  یفرط  زا  دـنک ؛ یم  رکف  یّمهم  عوـضوم  هب  تسا و  هتـسشن  دوـخ  هناـخ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما 
.دنوشب ربخ  اب  عوضوم  نیا  زا  نایعیش  دیاب  رگید  فرط  زا  دنامب و  یفخم  یساّبع  تموکح  زا  مالسلا )

یفّرعم اهنآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم دیاب  .تسا  اهنآ  مهدزاود  ماما  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم دنـسانشب ، ار  ادـخ  تّجح  دـیاب  نایعیش 
.دنوشن اه  هنتف  راچد  اهنآ  هدنیآ  رد  ات  درک 

ماما : » تفگ دنهاوخ  نخـس  نایعیـش  اب  هنوگ  نیا  دش و  دنهاوخ  ادـیپ  يا  هّدـع  هدـنیآ  رد  هک  دـناد  یم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
«. دنامن یقاب  وا  زا  يدنزرف  چیه  تفر و  ایند  زا  مهدزای 

.درک یثنخ  ار  اهنآ  هنتف  دیاب 

یساسا ّمهم و  رایـسب  هک  يا  هفیظو  تسا ، هتـشاذگ  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هدهع  رب  ادخ  هک  تسا  ینیگنـس  رایـسب  هفیظو  نیا 
.تسا

100 ص :
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.دوش ماجنا  يدایز  ّتقد  اب  دیاب  نایعیش  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم یفّرعم  هک  یناد  یم  دوخ  وت 

ندروآ تسد  هب  يارب  هفیلخ  تقو  نآ  دهدب ، شرازگ  هفیلخ  هب  دوشب و  ربخاب  عوضوم  نیا  زا  هفیلخ  ناسوساج  زا  یکی  تسا  یفاک 
نتشک وا ، ندرک  هجنکش  ینادنز و  مالسلا ،) هیلع  ) يرکسع ماما  يریگتسد  دنزب : تسد  يراک  هب  تسا  نکمم  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم

...و سجرن 

.دهد ماجنا  یبوخ  هب  ار  ّتیرومأم  نیا  دناوتب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  ات  دنک  کمک  دیاب  ادخ 

* * *

.تسا نایامن  یبوخ  هب  اج  همه  هام  رون  ریز  تسا ، یباتهم  اوه  تسا ، نابعش  مهدجیه  بش 

.دنراد رظن  ریز  ار  زیچ  همه  اهنآ  .دنا  هداتسیا  دراد  رارق  اجنآ  رد  ماما  هناخ  هک  يا  هچوک  رد  رومأم  دنچ  منک : یم  رکف  دوخ  اب  نم 

.دور یم  ورف  یکیرات  رد  اج  همه  تسین ، ادیپ  باتهم  رگید  دنناشوپ ، یم  ار  نامسآ  هایس  ياهربا  مک  مک 

.دراب یم  يدنت  ناراب  دسر ، یم  شوگ  هب  قرب  دعر و  يادص 

: دیوگ یم  اهنآ  زا  یکی  تسا ، هدش  سیخ  نارومأم  ياپ  ات  رس 

.میریگب هانپ  ییاج  رد  میورب و  ام  تسا  بوخ  دیآ ، یمن  نوریب  هناخ  زا  سک  چیه  ناراب ، نیا  ریز  -- 

.تسا یبوخ  رکف  -- 

رد نونکا  دنا و  هدـش  تسم  رومأم ، ات  هتفرگ  هدـنامرف  زا  همه ، هک  دـننیب  یم  دـنناسر ، یم  یهدـنامرف  زکرم  هب  هلجع  اب  ار  دوخ  اهنآ 
.تسا هدوب  اپرب  بارش  مزب  اجنیا  ایوگ  دنتسه ، باوخ 

یم دـنیوگ : یم  دوخ  اب  اهنآ  دـیآ ، یمن  شوه  هب  حبـص  ات  سک  چـیه  دنـشک ، یم  یتحار  سفن  دـنیب  یم  ار  هنحـص  نیا  یتقو  اـهنآ 
.میباوخب تحار  ار  تعاس  دنچ  نیا  میناوت 

101 ص :
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.تفر میهاوخ  دوخ  ینابهگن  لحم  هب  دنیوگب  ار  حبص  ناذا  هک  یعقوم 

* * *

دنناوت یم  اهنآ  .تسین  ینابهگن  چیه  هچوک  نیا  رد  .دنور  یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  يوس  هب  یهورگ  بش ، یکیرات  رد 
.دنورب ماما  هناخ  هب  یتحار  هب 

.دنیایب وا  هناخ  هب  یّمهم  هلأسم  يارب  بشما  ات  تسا  هدرک  توعد  اهنآ  همه  زا  ًالبق  ماما  ایوگ 

عوضوم ِلصا  غارـس  هب  عیرـس  دیاب  تسین ، يدایز  تصرف  دیوگب ، نخـس  اه  نآ  اب  دهاوخ  یم  ماما  .دنا  هتـسشن  ماما  روضح  رد  همه 
.تفر

.تسا هدمآ  ایند  هب  هعیش  مهدزاود  ماما  هدرک و  لمع  شا  هدعو  هب  ادخ  هک  دهد  یم  ربخ  اهنآ  هب  ماما 

.دننک یم  رکش  ار  ادخ  دنور و  یم  هدجس  هب  اه  یضعب  دنوش ، یم  لاحشوخ  همه 

، تسا هتفرگ  تسد  يور  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم هک  یلاح  رد  وا  یّتدـم ، زا  دـعب  دور ، یم  نوریب  قاتا  زا  دزیخ و  یمرب  اج  زا  ماما 
.دوش یم  قاتا  دراو 

.دنز یم  هقلح  اهنآ  مشچ  رد  کشا  .دننک  یم  مارتحا  دنوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  همه 

.دشخرد یم  هراتس  لثم  تسا  شتسار  هنوگ  رد  هک  یلاخ  دشخرد ، یم  هام  دننام  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هرهچ 

تسا مئاق  نامه  وا  .تسا  نم  زا  دعب  امش  ِماما  تسا و  نم  دنزرف  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  ور  نانآ  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
(1) «. دومن دهاوخ  تلادع  زا  رپ  ار  ایند  همه  درک و  دهاوخ  مایق  هک 

ناشنامز ماما  هک  دنناد  یم  اهنآ  نونکا  .درک  لقتنم  نایعیـش  هب  ار  دوخ  ّمهم  مایپ  وا  تسا ، هاتوک  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  نخس 
.تسیک

102 ص :

: ...قـحلا هب  قـحأ  نأ  یلإ  ینیعبو  یفنکو  ینامـض  یف  ّهنإـف  هاـغلبأو  اـقیفر  ادر  هیبأ  یلع  هادر  هادر  ناـکلملا  اـهیأ  هاددرأ  . . 118 - 1
يدهملا ج 4 ص 369. ماما  ثیداحأ  مجعم  راونألا ج 51 ص 27 ، راحب  زجاعملا ج 8 ص 26 ، هنیدم  يربکلا ص 357 ، هیادهلا 
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.دنناسرب نارگید  هب  ار  مایپ  نیا  بسانم  نامز  رد  هک  دنشاب  یناریفس  دیاب  اهنآ  زا  مادک  ره 

! خیرات همه  هب  دسرب ، همه  هب  دیاب  مایپ  نیا  يرآ ،

یم هدیچیپ  مه  رد  ایند  دشابن  موصعم  ماما  يا  هظحل  رگا  .دنام  یمن  یقاب  ماما  نودـب  زگره  ایند  .تسا  هدرک  ادـیپ  همادا  تماما  طخ 
(1) .دوش

* * *

.دنکب هِقیقَع »  » تسا هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  شدنزرف  يارب  ردپ  تسا  بحتسم 

؟ هچ ینعی  هقیقع  یسرپ  یم 

ار اذغ  نآ  ینک و  یم  هّیهت  ییاذغ  شتشوگ  اب  ینک و  یم  حبذ  ار  نآ  ینک و  یم  هّیهت  يدنفسوگ  دهد  یم  يا  هّچب  وت  هب  ادخ  یتقو 
(2) .دنیوگ یم  هقیقع  راک  نیا  هب  .دوش  رود  وت  دنزرف  زا  اهالب  ات  دوش  یم  ثعاب  راک  نیا  .یهد  یم  مدرم  هب 

نارای زا  یضعب  هب  يا  همان  دریگ و  یم  تسد  رد  ذغاک  ملق و  دنک ، هقیقع  شدنزرف ، يارب  ات  دهاوخ  یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 
( مالسلا هیلع  ) يدهم يارب  هدومن و  يرادیرخ  ار  ینادنفسوگ  ات  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دسیون و  یم  فلتخم  ياهرهش  رد  دوخ  کیدزن 

(3) .دنوش یم  حبذ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم یتمالس  ّتین  هب  اهنآ  همه  دوش و  یم  يرادیرخ  دنفسوگ  دصیس  ایوگ  .دننک  هقیقع 

.دنوش یم  ربخاب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تدالو  زار  زا  يرفن  دنچ  طقف  دنروخ و  یم  اذغ  نیا  زا  نایعیش  زا  یلیخ 

.دنوشب رادربخ  نانمشد  ادابم  دنامب ، یفخم  دیاب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  ّدلوت 

* * *

.تسا هدمآ  ایند  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  تسا  زور  تفه  .تسا  نابعش  هام  مکی  تسیب و  هعمج ، زورما 

103 ص :

هیافک نیدلا ص 316 ، لامک  جرخ : اذإ  هعیب  هقنع  یف  دحأل  نوکی  ّالئل  هصخـش ؛ ّبیغیو  هتدالو  یفخی  ّلجو  ّزع  هّللا  ّنإف  . . 119 - 1
وه رمألا  اذه  بحاص  ّنإ  راونألا ج 44 ص 19 و ج 51 ص 132 و ج 52 ص 279 ؛ راحب  جاجتحالا ج 2 ص 10 ، رثألا ص 225 ،

راونألا ج 51 ص 135. راحب  نیدلا ص 44 ، لامک  هصخش : مهنع  بیغیو  سانلا  یلع  هتدالو  یفخت  يذلا 
اذه لاقو : ثلاثلا  موی  هباحصأ  یلع  هضرعف  ًادّمحم ، هاّمـسف  دلو  مالـسلا  هیلع  دّمحم  یبأل  دلو  لاق : مداخلا  مناغ  یبأ  نع  . . 120 - 2

اهألمف جرخ  ًاملظو  ًاروج  ضرألا  تألتما  اذإف  راظتنالاب ، قانعألا  هیلإ  ّدتمت  يذـلا  مئاقلا  وهو  مکیلع ، یتفیلخو  يدـعب  نم  مکبحاص 
هّدوملا ج 3 ص 323. عیبانی  هعیشلا ج 14 ص 568 ، ثیداحأ  عماج  راونألا ج 51 ص 5 ، راحب  نیدلا ص 431 ، لامک  ًالدعو : ًاطسق 
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وأ مامإ ، ریغب  یقبت  ضرألا ال  ّنإ  لاق : ّهنأ  مالـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  انیور  ّانإ  مالـسلا : هیلع  اضرلا  نسحلا  یبـأل  تلق  . . 121 - 3
رون ریسفت  راونألا ج 23 ص 35 ، راـحب  نیدـلا ص 202 ، لامک  تخاسل : ًاذإ  هعاس ، یقبت  ال  هّللا ، ذاعم  لاقف : اـهیف ؟ ماـمإ  ـالو  یقبت 

: لاق اذام ؟ نوکیف  تلق : کلذ ، نوکی  ال  لاق : بقع ؟ هل  سیلو  مامإلا  یضمی  مالسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق  نیلقثلا ج 4 ص 369 ؛
همامإلا لئالد  هرصبتلاو ص 134 ، همامإلا  نیدلا ص 204 ، لامک  مهلجاعیف : هقلخ  یلع  ّلجو  ّزع  هّللا  بضغی  نأ  ّالإ  کلذ ، نوکی  ال 

راونألا ج 23 ص 46. راحب  ص 435 ،
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لگ ات  دـیآ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناـخ  يوس  هب  وا  .تسا  هدـش  گـنت  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ندـید  يارب  شلد  همیکح 
.دنیبب ار  سجرن 

.دونش یم  باوج  دنک و  یم  مالس  .دور  یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  تمدخ  دوش و  یم  هناخ  دراو  همیکح 

.روایب میارب  ار  يدهم  مدنزرف  دیوگ : یم  وا  هب  ماما 

ماما يارب  ار  يدهم  نونکا  .تسا  هتفرگ  مارآ  ردام  شوغآ  رد  يدهم  هک  دنیب  یم  دنک و  یم  مالـس  دور ، یم  سجرن  دزن  هب  همیکح 
.دروآ یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع

: دیوگ یم  نخس  وا  اب  دسوب و  یم  ار  وا  دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  شدنزرف  ردپ 

! ناوخب ینامسآ  ياه  باتک  زا  میارب  مزیزع ! مرسپ !

.دناوخ یم  ینایرس  نابز  هب  ار  مالسلا ») هیلع  ) میهاربا فُحُص   » لّوا .دنک  یم  ندناوخ  هب  عورش  يدهم  و 

.دناوخ یم  ار  مالسلا ) هیلع  ) حلاص سیردا و  حون ، ینامسآ  ياه  باتک  سپس 

.دناوخ یم  مه  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دّمحم نآرق  و  مالسلا ) هیلع  ) یسیع لیجنا  و  مالسلا ) هیلع  ) یسوم تاروت 

.دهد یم  شوگ  شدنزرف  يادص  هب  شدوجو  مامت  اب  ردپ 

(1)! تسا نآرق  يراق  نیرتهب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم

104 ص :

هیقفلا ج 3 ص هرـضحی  نم ال  باتک  یفاکلا ج 6 ص 24 ، هقیقعلاب : نهترم  ٍدولوم  ّلک  مالـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأ  نع  . . 122 - 1
، ًاقرو هرعـش  نزوب  قّدصتو  هسأر  قلُحو  هنع  ّقُع  دلو  اذإ  دولوملا  قالخألا ص 226 ؛ مراکم  ماکحألا ج 7 ص 441 ، بیذهت  ، 484
ماکحألا ج بیذهت  یفاکلا ج 6 ص 28 ، مالغلل : نوعدیو  نولکأیف  نیملـسملا  نم  رفن  یعُدیو  كرولاو  لجرلا  هلباقلا  یلإ  يدـهُأو 

هعیشلا ج 21 ص 362. ثیداحأ  عماج  هعیشلا ج 21 ص 423 ، لئاسو  7 ص 442 ،
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متسه ییادخ  هریخذ  نم 

.مینامب دایز  رهش  نیا  رد  دیابن  ام  هک  یناد  یم  تدوخ  تسا ، تشگزاب  عقوم  رگید  مرفسمه !

میراذـگ و یم  هنیـس  يور  تسد  اج  نیمه  زا  .میورب  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  هناـخ  هب  میناوت  یمن  اـم  .میوش  یم  رفـس  هداـمآ 
.مینک یم  یظفاحادخ 

: میوگ یم  منک و  یم  مالس  یسانش ؟ یم  ار  وا  وت  ایآ  .دیآ  یم  رظن  هب  انشآ  هک  مینیب  یم  ار  يراوس  .مییآ  یم  نوریب  رهش  زا 

؟ میا هدیدن  ییاج  ار  رگیدمه  ًالبق  ام  ایآ  -- 

ربخ مالـسلا ،) هیلع  ) يرکـسع ماما  هک  یبش  نآ  .میدرک  تاقالم  ار  رگیدمه  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هناخ  رد  منک  یم  رکف  -- 
.داد شنایعیش  هب  ار  شدنزرف  تدالو 

؟ دیور یم  اجک  نونکا  .دیتسه  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  نارای  زا  امش  .دمآ  مدای  -- 

.مربب ناریا  هب  ار  نآ  ات  تسا  هداد  نم  هب  ار  يا  همان  ماما  -- 

.میور یم  ناریا  هب  میراد  مه  ام  .بلاج  هچ  -- 

.میشاب مه  يارب  یبوخ  نارفسمه  میناوت  یم  ام  سپ  -- 

نم .تسا  مق  رهش  نایعیـش  زا  یکی  يارب  همان  نیا  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  وا  میوش  یم  ناریا  ِكاخ  دراو  یتقو....مینک  یم  تکرح 
.مور یم  مق  رهش  هب  مه  نم  اریز  موش  یم  لاحشوخ 

* * *

105 ص :
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.درذگ یم  اه  بش  اهزور و  .میراذگ  یم  رس  تشپ  ار  اهارحص  اه و  هوک  اه ، تشد  ام 

طیارش رد  هفوک  دادغب و  اّرماس و  رد  نایعیش  زورما  .تسا  عّیشت  ناهج  یگنهرف  تختیاپ  مق  .میتسه  مق  رهـش  یکیدزن  رد  رگید  الاح 
.دنتسه رادروخرب  یبوخ  ِيدازآ  زا  رهش  نیا  رد  نایعیش  .تسا  هدش  عّیشت  بتکم  يارب  یهاگیاپ  مق  دنتسه ؛ یتخس 

: مسرپ یم  منک و  یم  ناسر  همان  هب  ور  نم 

؟ دیهدب یسک  هچ  هب  دیهاوخ  یم  ار  همان  امش  دیشخبب ، -- 

؟ یسانش یم  ار  وا  وت  ایآ  .مهدب  یّمق » قاحسا  نب  دمحا   » هب ات  هداد  نم  هب  ار  همان  نیا  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  -- 

یم ادـص  خیـش »  » ار وا  مق  لـها  .دـنراذگ  یم  مارتـحا  وا  هب  همه  تسا و  رهـش  نیا  گرزب  ياـملع  زا  وا  دنـسانش  یم  ار  وا  هـمه  -- 
(1) .دننز

.مورب وا  هناخ  هب  مهاوخ  یم  نم  -- 

.موش ربخاب  همان  نتم  زا  مناوتب  هلیسو  نیا  هب  دیاش  منکب ؛ یکمک  وا  هب  مناوت  یم  هک  موش  یم  لاحشوخ  یلیخ 

.تسا رهش  نیا  دیشروخ  هک  ییوناب  نآ  .میور  یم  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  مرح  هب  ترایز  يارب  ادتبا 

ساسحا اجنیا  رد  یناوت  یم  ار  سای  لگ  ِيوب  وت  دـهد ، یم  هنیدـم  يوب  اجنیا  میناوخ ، یم  ترایز  زامن  میناـم ، یم  مرح  رد  یتعاـس 
.ینک

.تسین هناخ  رد  خیش  هک  میوش  یم  هّجوتم  اّما  مینز  یم  ار  رد  میور ، یم  خیش  هناخ  يوس  هب  ترایز  زا  دعب 

.هناخدور رانک  .میورب  رهش  زا  جراخ  هب  دیاب  دنهد  یم  باوج  مینک ، ادیپ  میناوت  یم  اجک  ار  خیش  هک  مینک  یم  لوس  نایانشآ  زا 

.تساجنآ رد  وا  .دنزاس  یم  يدجسم  اجنآ  رد 

* * *

؟ دنزاس یم  رهش  زا  جراخ  رد  ار  دجسم  ارچ  یسرپ : یم  نم  زا  وت 

106 ص :

رمأو مالـسلا ، هیلع  دّمحم  یبأل  دولوم  رادلا  یف  هحرابلا  دلو  هراشبلا ! یل : لاقف  ًاموی  ینءاج  لاق : حتفلا  یبأ  نب  هزمح  نع  . . 123 - 1
يالوم َّیلإ  هّجو  هعیشلا ج 21 ص 365 ؛ ثیداحأ  عماج  لئاسولا ج 15 ص 141 ، كردتـسم  شبک : هئمثالث  هنع  ّقعی  نأو  هنامتکب ،
كاـنه لـکو  يدـهملا ، دّـمحم  ینبا  نع  هذـه  ّقـع  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  َّیلإ : بتکو  شبکأ ، هعبرأـب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  وـبأ 
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راونألا ج 51 ص 28. راحب  لئاسولا ج 15 ص 145  كردتسم  انتعیش : نم  تدجو  نم  معطأو 
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.مسرپب یکی  زا  ات  نک  ربص  مهدب ، وت  هب  یباوج  هچ  مناد  یمن  نم 

.میسرب هناخدور  رانک  هب  ات  مینک  یم  تکرح  رهش  جراخ  تمس  هب 

.دننک یم  کمک  دجسم  نیا  نتخاس  رد  دنتسه و  راک  لوغشم  همه  .دنا  هدش  عمج  اجنیا  رد  رهش  مدرم  همه  ایوگ  نک ، هاگن 

: دیوگ یم  وا  .مهاوخ  یم  حیضوت  وا  زا  منز و  یم  شیادص  .منیب  یم  ار  مناتسود  زا  یکی 

؟ دوش یم  هتخاس  ماما  روتسد  هب  دجسم  نیا  هک  يرادن  ربخ  رگم  -- 

.ما هدیسر  هار  زا  هزات  مدوب و  ترفاسم  نم  هن ، -- 

هدش هتساوخ  خیش  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  همان  نآ  رد  .دیـسر  قاحـسا  نب  دمحا  خیـش  هب  اّرماس  زا  يا  همان  لبق  هام  دنچ  -- 
.دوش هتخاس  ناکم  نیا  رد  یگرزب  دجسم  ات  دوب 

؟ دوش یم  هتخاس  رهش  زا  جراخ  رد  دجسم  نیا  ارچ  -- 

دوش و یم  گرزب  رایسب  مق  رهش  هک  دمآ  دهاوخ  يراگزور  .تسا  هعیش  خیرات  هشیمه  يارب  دجسم  نیا  .تسا  ماما  روتـسد  نیا  -- 
.دوب دهاوخ  رهش  زکرم  رد  دجسم  نیا 

.یناوخب زامن  نآ  رد  یناوت  یم  وت  دوش و  یم  مامت  دجسم  نامتخاس  يدوز  هب 

نیا رد  ینک  یم  رفـس  مق  هب  یتقو  زین  وت  تسا  هتـسیاش  .دناوخ  دنهاوخ  زامن  دمآ و  دـنهاوخ  دجـسم  نیا  هب  خـیرات  لوط  رد  نایعیش 
.یناوخب يزامن  دجسم 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دجسم  اجنیا 

* * *

.دهدب لیوحت  ار  همان  مالسلا ،) هیلع  ) يرکسع ماما  هداتسرف  ات  میور  یم  قاحسا  نب  دمحا  خیش  يوس  هب 

ناسر همان  .میونـش  یم  باوج  مینک و  یم  مالـس  .میور  یم  وا  دزن  .دنک  یم  راک  ناناوج  رانک  رد  اجنآ  هک  تسا  يدرمریپ  نامه  وا 
.تسا هدروآ  اّرماس  زا  يا  همان  هک  دهد  یم  ربخ  وا  هب 

ار دولآ  لِگ  تسد  ات  دور  یم  هناخدور  يوس  هب  وا  .دفکش  یم  لگ  دننام  خیش  هرهچ 
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.تسا هدش  يراج  یلالز  بآ  هناخدور  رد  تسا و  راهب  لصف  دیوشب ،

.دراذگ یم  مشچ  يور  رب  دریگ و  یم  لیوحت  ار  همان  خیش  نونکا 

يارب ار  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  ياه  همان  هک  تشاد  تداع  خیـش  .تسا  هدش  هتـشون  هچ  همان  نیا  رد  دننادب  دـنهاوخ  یم  همه 
.دناوخ یم  مق  مدرم 

.دنز یم  هقلح  شنامشچ  رد  قوش  کشا  دناوخ ، یم  ار  نآ  دنک و  یم  زاب  ار  همان  خیش 

دوخ هناخ  يوس  هب  دراذـگ و  یم  دوخ  بیج  رد  ار  همان  خیـش  اّما  تسا ؛ هدـش  هتـشون  يزیچ  هچ  هماـن  رد  دـننادب  دنتـسه  رظتنم  همه 
؟ ارچ دناوخ ؟ یمن  اهنآ  يارب  ار  همان  وا  ارچ  دننک ؛ یم  بّجعت  همه  .دنک  یم  تکرح 

* * *

؟ هدنسیون ياقآ  يور ، یم  اجک  -- 

.میراد تحارتسا  هب  زاین  میا و  هدمآ  ینالوط  يرفس  زا  ام  .میور  یم  هناخ  هب  -- 

؟ تسا هدوب  هچ  همان  نآ  يارجام  مینیبب  میورب  ایب  .مینک  تحارتسا  هک  میراد  تصرف  ردق  نآ  اهدعب  -- 

.میورب .دشاب  -- 

! یتسه زیزع  نم  شیپ  ردق  نیا  وت  هک  تسا  نیمه  رطاخ  هب  دیآ ، یم  مشوخ  یلیخ  وت  قالخا  نیا  زا  نم  یهاوخب ، ار  شتسار 

رد ینک  یم  رکف  دوخ  اب  .تسا  يدایز  ياه  هزاغم  .میوش  یم  رازاب  دراو  ام  .تسا  رازاب  تشپ  وا  هناخ  .میور  یم  خیش  هناخ  يوس  هب 
.يرخب یتاغوس  دوخ  هداوناخ  يارب  تشگزاب  ماگنه 

هناخ دراو  .دنک  یم  زاب  ام  يارب  ار  رد  یـسک  مینز ، یم  ار  هناخ  ِرد  .میتسیا  یم  خیـش  هناخ  رانک  رد  میوش ، یم  یکیراب  هچوک  دراو 
.مینیشن یم  قاتا  نورد  هدش و 

.ینک یم  رکف  هچ  هب  مناد  یمن  .يوش  یمن  هّجوتم  منز ، یم  تیادص  .دنام  یم  هریخ  يا  هشوگ  هب  تهاگن  وت 

هب ارم  هناخ  نیا  یگداس  : » ییوگ یم  ینک و  یم  مهاگن  وت  منز ، یم  تیادص  هرابود 
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.»؟ تسا عیشت  ناهج  دنمشناد  نیرت  گرزب  هناخ  اجنیا  هک  منک  رواب  هنوگچ  هداس ! کچوک و  يا  هناخ  .درب  ورف  رکف 

.میونش یم  باوج  مینک و  یم  مالس  .میزیخ  یمرب  اج  زا  ام  دوش ، یم  دراو  خیش  دوش و  یم  زاب  قاتا  ِرد 

: میوگ یم  منک و  یم  فاص  ار  ما  هنیس  نم 

هتشون هچ  دیسر  امش  تسد  هب  حبـص  هک  يا  همان  نآ  رد  مینادب  میتساوخ  یم  .دیتسه  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  هدنیامن  امـش  -- 
؟ دیدناوخن مدرم  يارب  ار  همان  نآ  ارچ  امش  .دوب  هدش 

.دندش یم  ربخاب  نآ  زا  مدرم  دیابن  دوب و  یصوصخ  يا  همان  نآ  -- 

؟ دیناوخب ار  همان  نآ  ام  يارب  امش  دوش  یم  ایآ  -- 

.دوب یصوصخ  همان  نآ  متفگ  -- 

.تسا هدش  هتشون  يزیچ  هچ  همان  نیا  رد  دننادب  دنراد  قح  هعیش  ناناوج  مسیون ، یم  ناناوج  يارب  یباتک  مراد  نم  -- 

هک دسر  یم  ارف  يراگزور  .یسیونب  هدنیآ  ناناوج  يارب  ار  نآ  ات  مناوخ  یم  امش  يارب  ار  همان  نم  .دشاب  يا ! هدنسیون  هک  یتفگ  -- 
.دنک عافد  بتکم  نیا  زا  هعیش  ناگدنسیون  ملق  دیاب  زور  نآ  .داتفا  دنهاوخ  ناناوج  تاداقتعا  تراغ  رکف  هب  هعیش  بتکم  نانمشد 

.دور یم  نوریب  قاتا  زا  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  خیش 

* * *

.تسوا تسد  رد  ماما  همان  ددرگ ، یمرب  خیش  یتقو 

دومن و افو  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  .ادخ  مان  هب  : » دنک یم  نآ  ندناوخ  هب  عورـش  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  دشک و  یم  مشچ  رب  ار  همان  وا 
طقف ار  ربخ  نیا  نم  .وگن  مق  مدرم  هب  راد و  هگن  تدوخ  دزن  ار  بلطم  نیا  وت  .دمآ  ایند  هب  نم  دنزرف 
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ارم بلق  ادـخ  هک  روط  نامه  دوش  داش  تبلق  اـت  يوش  ربخ  اـب  نآ  زا  مه  وت  هک  متـشاد  تسود  متفگ و  دوخ  یـصوصخ  ناتـسود  هب 
(1) «. تسا هدومن  داش 

( مالسلا هیلع  ) يدهم تدالو  ربخ  هک  دنا  هداد  روتسد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  ارچ  .مور  یم  ورف  رکف  هب  یلیخ  همان  نیا  ندینـش  اب 
؟ دوشن رشتنم  مه  مق  رهش  رد 

مه اهنآ  زا  ربخ  نیا  دـیاب  ارچ  .دنتـسه  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هب  نادـنم  هقـالع  زا  مدرم  رتشیب  .تسا  عیـشت  زکرم  مق و  هک  اـجنیا 
؟ دنامب ناهنپ 

، اهرهش همه  رد  اهنآ  .دوش  یم  هرادا  نایساّبع  تموکح  رظن  ریز  ناریا  روشک  اّما  دنتسه ، هعیش  رهش  نیا  مدرم  همه  هک  تسا  تسرد 
.دنهد یم  شرازگ  هفیلخ  هب  ار  اهربخ  مامت  هک  دنراد  يدایز  ناسوساج 

! مادعا شمکح  دوب و  مرج  مالسلا ) هیلع  ) نیسح رب  هیرگ  يراگزور  هک  يا  هدینش  ًامتح 

مرج وا  تدالو  ربخ  هاـگ  چـیه  يرآ ، .دـش  يداـش  قرغ  هنیدـم  همه  دـمآ ، اـیند  هب  هنیدـم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح هک  يزور  یلو 
.دش یمن  بوسحم 

.يا هتخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ماما  ِناج  مه  دوخ و  ِناج  مه  یهدب ، ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تدالو  ربخ  زورما  وت  رگا  اّما 

! تسا مولظم  یلیخ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  یتسار  هب 

ات تسا  هدرک  مادختسا  سوساج  نانز  وا  تسا  هدرک  ینادنز  اّرماس  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  تساه  لاس  یـساّبع  تموکح 
.دنهدب ربخ  وا  هب  دوشب  هلماح  سجرن  رگا 

! دناسرب لتق  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تسا  هدش  روط  ره  دهاوخ  یم  تموکح  نیا 

* * *

: دیوگ یم  دنک و  یم  ور  نم  هب  خیش  نونکا 

یگدامآ تخس  راگزور  نآ  يارب  دیاب  اهنآ  .سیونب  دوش ، ناهنپ  اه  هدید  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  يراگزور  زا  ناناوج  يارب  -- 
.دننک ادیپ 

؟ دوش ناهنپ  اه  هدید  زا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم تسا  رارق  رگم  -- 
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، رفص ٍبایث  یف  وهو  يدّیسب  ُتئجف  ینبا ، یّمله  مالـسلا : هیلع  لاقف  تسلج ، ّمث  تمّلـسف  تئج  عباسلا  مویلا  یف  ناک  اّملف  . . 124 - 1
ّمث ...هّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  مالـسلا : هیلع  لاقف  ینب ، ای  مّلکت  هل : لاق  ّمث  هیف ، یف  مالـسلا  هیلع  هناسل  لعجو  لّوألا ، هلاعفک  هب  لـعفف 

باتکو حون ، باتکو  سیردإ ، باتکو  هینایرـسلاب ، اهأرقف  مدآ  فحـصب  أدتباف  هلـسرو ، هئایبنأ  یلع  هّللا  لزنأ  اّمم  ینب  ای  أرقا  هل : لاق 
زجاعملا هنیدم  راونألا ج 51 ص 26 ، راحب  ...یسیع : لیجنإو  دواد ، روبزو  یـسوم ، هاروتو  میهاربإ ، فحـصو  حلاص ، باتکو  دوه ،

مالسلا ج 4 ص 369. هیلع  يدهملا  مامإلا  ثیداحأ  مجعم  ج 8 ص 24 ،
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دش دهاوخ  ناهنپ  اه  هدید  زا  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم مدنزرف  هک  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دوخ  نانخس  رد  ربمایپ  دوخ  يرآ ، -- 
(1) .دش دنهاوخ  یهارمگ  راچد  مدرم  زا  يرایسب  نامز  نآ  رد  و 

؟ درک میهاوخ  هچ  نامز  نآ  رد  ام  -- 

؛ تسا ناهنپ  اه  هدید  زا  دیشروخ  هچ  رگا  دناسر ؟ یم  ییانـشور  ناهج  هب  دیـشروخ  هنوگچ  يربا ، ياهزور  رد  هک  يا  هدید  ایآ  -- 
(2) .درب دیهاوخ  هرهب  ترضح  نآ  رون  زا  اّما  دید  دیهاوخن  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم راگزور ، نآ  رد  .دناسر  یم  هدیاف  همه  هب  اّما 

.میروخن ار  راگزور  نآ  ياه  هنتف  بیرف  ات  دنک  کمک  شدوخ  ادخ  -- 

نایعیش .دشکب  لوط  ردقچ  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم تبیغ  راگزور  تسین  مولعم  .يور  یم  ورف  رکف  هب  خیـش  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  وت 
؟ درک دنهاوخ  هچ  نامز  نآ  رد 

ار ترضح  نآ  ندمآ  هنیمز  دوخ ، رادرک  راتفر و  اب  هدرک و  اعد  شروهظ  يارب  دنشاب و  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم روهظ  رظتنم  دیاب  اهنآ 
.دننک مهارف 

.مینک یم  یظفاحادخ  هدرک و  رّکشت  خیش  زا  مینک ، مک  ار  تمحز  هک  تسا  نآ  تقو  رگید 

.متسه وت  نابزیم  نم  بشما  .ییآ  یم  نم  هناخ  يوس  هب  وت 

دوخ رهش  هب  یهاوخ  یم  وت  اّما  ینامب ؛ رتشیب  مراد  تسود  نم  .يورب  تدوخ  رهـش  هب  یهاوخ  یم  .يوش  یم  نتفر  هدامآ  دوز  حبص 
.دنتسه ترظتنم  تا  هداوناخ  .يورب 

.تمراپس یم  ادخ  هب  مریگ و  یم  تشوغآ  رد 

! لد زیزع  ظفاحادخ ،

...درذگ یم  يدایز  ياه  بش  اهزور و 

* * *

؟ یتسه تدوخ  ًاعقاو  منک ، یم  هاگن  بوخ 

: میآ یم  تیوس  هب  .یتسه  تدوخ  ما ، هدید  تسرد 

! رفسمه مالس ، -- 
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صوحـألا نب  کـلام  نب  دعـس  نب  هّللا  دـبع  نب  قاحـسإ  نب  دـمحأ  : » ًـالئاق ص 70  مـقرب 78  هتـسرهف  یف  خیــشلا  هرکذ  . . 125 - 1
خیـش وهو  مالـسلا ،  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  يأرو  مالـسلا ،  هیلع  دّـمحم  یبأ  ّصاوخ  نم  ناـکو  ردـقلا ،  ریبک  یلع ،  وبأ  يرعـشألا ، 

نب کلام  نب  دعـس  نب  هّللا  دبع  نب  قاحـسإ  نب  دـمحأ   : » ًالئاق ص 91  مقرب 225  هلاجر  یف  یـشاجنلا  هرکذو  مهدـفاوو ،»  نیّیّمقلا 
هّصاخ ناکو  مالسلاامهیلع ،  نسحلا  یبأو  یناثلا  رفعج  یبأ  نع  يورو  نیّیّمقلا ،  دفاو  ناکو  یّمقلا ،  یلع  وبأ  يرعـشألا ،  صوحألا 

دعس نب  قاحسإ  نب  دمحأ   : » ناونعب مالسلا ،  هیلع  داوجلا  باحـصأ  یف  هلاجر ص 56  یف  یقربلا  هرکذو  مالـسلا ،»  هیلع  دّمحم  یبأ 
باحصأ یف  ًهرات  هلاجر  یف  خیشلا  هرکذو  هقث ، ّهنأ  لاجرلا ص 558  هفرعم  رایتخا  یف  یّشکلا  رکذو  یّمق ، » يرعـشألا ،  هّللا  دبع  نب 

هیلع يرکسعلا  باحصأ  یف  يرخُأو  یّمقلا ، » يرعشألا  دعس  نب  قاحسإ  نب  دمحأ   : » ًالئاق مقرب 5526 ص 373  مالسلا  هیلع  داوجلا 
يرئاضغلا ص 122، نبا  لاجر  عجارو  هقث ، » یّمق ،  يرعـشألا :  دعـس  نب  قاحـسإ  نب  دـمحأ   : » ًـالئاق ص 397  مقرب 5817  مالسلا 

ثیدحلا لاجر  مجعم  لاقملا ج 1 ص 275 ، فئارط  لاجرلا ج 1 ص 105 ، دقن  دواد ص 36 ، نبا  لاجر  لاوقألا ص 62 ، هصالخ 
ج 2 ص 52.

نب نسحلا  دّمحم  یبأ  انالوم  نم  درو  مالسلا ، هیلع  حلاصلا  فلخلا  دلو  اّمل  لاق : یّمقلا  قاحسإ  نب  نسحلا  نب  دمحأ  نع  . . 126 - 2
، دولوملا ِدلُو  هیلع : تاعیقوتلا  هب  دری  ناک  يذلا  مالـسلا  هیلع  هدی  ّطخب  بوتکم  هیف  اذإو  باتک ، قاحـسإ  نب  دمحأ  يّدـج  یلع  یلع 

كّرسیل کمالعإ  انببحأ  هتیالول ، یلوملاو  هتبارقل ، برقألا  ّالإ  هیلع  رهظن  مل  ّانإف  ًاموتکم ، سانلا  عیمج  نعو  ًاروتـسم ، كدنع  نکیلف 
راونألا ج 51 ص 16. راحب  نیدلا ص 433 ، لامک  مالسلاو : انّرس ، امک  هب  هّللا 
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؟ تسا روطچ  امش  لاح  هدنسیون ، ياقآ  مالس ، -- 

؟ اجک اجنیا  اجک ، امش  .مبوخ  -- 

.دوب هدرک  ار  مالسلا ) اهیلع  ) هموصعم ترضح  ترایز  ياوه  ملد  -- 

! وت رب  نیرفآ  ینک ، ترایز  ار  دیشروخ  رتخد  ات  يدمآ  مق  هب  تدوخ  رهش  زا  هک  دوش  یم  مولعم 

: ییوگ یم  ینک و  یم  نم  هب  ور  وت  مییآ  یم  نوریب  مرح  زا  یتقو  .میورب  هناخ  هب  مه  اب  دوش و  مامت  وت  ترایز  ات  منک  یم  ربص 

؟ میورب خیش  هناخ  هب  مه  اب  دوش  یم  ایآ  -- 

؟ خیش مادک  -- 

.دوب هتشون  همان  وا  يارب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  هک  یخیش  نامه  -- 

.میور یم  اجنآ  هب  ادرف  .یتسه  رفس  هتسخ  وت  الاح  اّما  .دشاب  .ییوگ  یم  ار  قاحسا  نب  دمحا  حیش  -- 

.میورب اجنآ  هب  دیاب  نآلا  نیمه  دیوگ  یم  نم  هب  ّیسح  کی  -- 

.میور یم  نآلا  نیمه  .دشاب  -- 

هتسب رفس  ِراب  وا  ایوگ  .دیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  خیـش  هک  مینیب  یم  میـسر ، یم  خیـش  هچوک  هب  یتقو  .مینک  یم  تکرح  رازاب  يوس  هب 
: میوگ یم  هدرک و  مالس  میوش ، یم  کیدزن  .تسا 

.میدمآ یم  امش  هناخ  هب  میتشاد  ام  -- 

.مورب ترفاسم  هب  مهاوخ  یم  نآلا  نم  دیشخبب  -- 

؟ دیور یم  اجک  یتمالس  هب  -- 

.مورب اّرماس  هب  مهاوخ  یم  ادخ  دیما  هب  -- 

! باتفآ ترایز  تشهب ، يوب  سجرن ، لگ  رادید  دوش ، یم  هدنز  تیارب  اجنآ  تارطاخ  همه  يونش ، یم  ار  اّرماس  مان  ات 

هارمه هک  یهاوخ  یم  وت  .ممهف  یم  ار  زیچ  همه  تهاگن  اب  نم  .ینک  یم  نم  هب  ور 

112 ص :

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


.میورب اّرماس  هب  خیش 

.مینک یم  تکرح  اّرماس  يوس  هب  هک  دوش  یم  نینچ  نیا 

* * *

.میتسه اّرماس  رهش  یکیدزن  رد  نونکا  میا و  هدرک  رفس  قاحسا  نب  دمحا  خیش  اب  هارمه  ام 

.دوب رِشب  شمان  هک  میور  یم  يدرمریپ  نامه  هناخ  يوس  هب  میوش  یم  رهش  دراو  یتقو 

.دروآ اّرماس  هب  ار  سجرن  وناب  تفر و  دادغب  هب  ماما  روتسد  هب  هک  يدرمریپ  نامه  يراد ؟ دای  هب  ار  وا  ایآ 

.درب یم  هناخ  لخاد  هب  ار  ام  دوش و  یم  لاحشوخ  یلیخ  ام  ندید  اب  وا  .مینز  یم  ار  رِشب  هناخ  ِرد 

يا هفیلخ  اب  دنتشک و  ار  امندهاز -  هفیلخ  نامه  يدَتهُم -  نایهاپـس  هک  دیوگ  یم  ام  يارب  وا  .مینک  یم  لوس  اّرماس  رهـش  عاضوا  زا 
(1) .تسا یشاّیع  ینارذگ و  شوخ  رکف  هب  رتشیب  دیدج  هفیلخ  نیا  .دندرک  تعیب  دمَتعُم  مان  هب  دیدج 

.منک یم  لوس  مالسلا ) هیلع  ) يدهم شدنزرف  و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  دروم  رد  منک و  یم  رشب  هب  ور  نم 

.دراد لاس  هس  دودح  مالسلا ) هیلع  ) يدهم نونکا  دنتسه ، لماک  تمالس  رد  اهنآ  هک  رکش  ار  ادخ 

رِشب مشچ  رد  کشا  مروآ  یم  نابز  هب  ار  وناب  مان  ات  دوش  یم  هچ  مناد  یمن  .منکب  وا  زا  یلوس  مه  سجرن  وناب  دروم  رد  تسا  بوخ 
.دهدب حیضوت  مهاوخ  یم  وا  زا  منک و  یم  وا  هب  یهاگن  نم  .دنز  یم  هقلح 

يوزرآ هب  وناب  نونکا  دشاب و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  گرم  زا  رتدوز  وا  گرم  درک  یم  وزرآ  سجرن  هک  دیوگ  یم  میارب  رـِشب 
(2) .تسا مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  نامهم  تشهب  رد  وا  .تسا  هدیسر  دوخ 

113 ص :

هنوکت ًاقلُخو ، ًاقلَخ  یب  سانلا  هبشأ  یتینک ، هتینکو  یمسا ، همسا  يدلُو ، نم  يدهملا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  . . 127 - 1
راونألا ج راحب  همعنلا ص 287 ، مامتو  نیدـلا  لامک  هرـصبتلاو ص 120 ، همامإلا  ...مهنایدأ : نع  قلخلا  ّلـضی  یّتح  هریحو ، هبیغ  هل 
، يدلُو نم  يدـهملا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  هّدوملا ج 3 ص 396 ؛ عیباـنی  يرولا ج 2 ص 226 ، مـالعأ  ص 72 ،  51

راونألا ج 51 ص 72. راحب  همعنلا ص 287 ، مامتو  نیدلا  لامک  ...ءایبنألا : هریخذب  یتأی  ممُألا ، اهیف  ّلضت  هریحو  هبیغ  هل  نوکت 
همعنلا ص مامتو  نیدـلا  لامک  باحـسلا : راصبألا  نع  اهتبّیغ  اذإ  سمـشلاب  عافتنالاک  یتبیغ ، یف  یب  عاـفتنالا  هجو  اـّمأو  . . 128 - 2

راحب حئارجلاو ج 3 ص 1115 ، جئارخلا  يرولا ج 2 ص 272 ، مالعأ  جاجتحالا ج 2 ص 284 ، یسوطلل ص2 292 ، هبیغلا  ، 485
هّمغلا ج 3 ص 340. فشک  راونألا ج 52 ص 92 ،

ارماس ات  مور  زا  سجرن  ترضح  ناتساد  سورع :  www.Ghaemiyeh.comنیرخآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 197زکرم  هحفص 161 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_113_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9392/AKS BARNAMEH/#content_note_113_2
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب هتفهن  يزار  هچ  وا  هتساوخ  نیا  رد  یتسار  هب  اّما  .دسرب  ارف  شبوبحم  زا  رتدوز  شگرم  هک  دوب  هتساوخ  ادخ  زا  سجرن 

اهیلع ) همطاف تفر ، ایند  زا  ربمایپ  زا  لبق  مالـسلا ) اـهیلع  ) هجیدـخ دـنک ، ادـتقا  گرزب  يوناـب  ود  هب  تسا  هتـساوخ  یم  سجرن  دـیاش 
(! مالسلا هیلع  ) یلع زا  لبق  مه  مالسلا )

* * *

ماما اـب  میناوت  یم  هک  تسا  یگرزب  تداعـس  نیا  میور ، یم  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماـما  هناـخ  هب  خیـش  هارمه  یبساـنم  تصرف  رد 
.دهد یم  ام  هب  يا  هزات  حور  رادید  نیا  .مینک  هزات  يرادید 

.دهد یم  خساپ  وا  ياه  لوس  هب  دیوگ و  یم  نخس  وا  اب  دنک و  یم  خیش  هب  يدایز  ّتبحم  ماما 

؛ تسوا يوزرآ  نیا  دنیبب ، ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  دراد  تسود  دشاب  وا  ِياج  سک  ره  .دنک  یم  توکـس  خیـش  یتاظحل  زا  دعب 
؟ هن ای  دروایب  نابز  هب  ار  وزرآ  نیا  ایآ  هک  دناد  یمن  اّما 

؟ دهد یم  نم  هب  ار  قیفوت  نیا  ادخ  ایآ  منیبب ؟ ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مراد  تقایل  نم  ایآ 

زاغآ زا  هک  نادب  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  : » دـنز یم  ادـص  ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  ناهگان  هک  تساهرکف  نیمه  رد  خـیش 
.دوب دهاوخن  ادخ  تّجح  نودب  ایند  مه ، تمایق  زور  ات  تسا و  هدوبن  یلاخ  ادـخ  تّجح  زا  ایند  هاگ  چـیه  زورما ، هب  ات  ایند  شنیرفآ 

(1) «. تسادخ تّجح  تکرب  هب  دوش  یم  عفد  امش  زا  هک  ییالب  ره  دوش و  یم  لزان  امش  رب  هک  یهلا  ياه  تمحر 

.»؟ تسیک امش  دعب  ماما  نم ! ياقآ  : » دیوگ یم  دنک و  یم  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  هب  ور  خیش  نونکا 

.دوش یم  جراخ  قاتا  زا  دزیخ و  یمرب  اج  زا  سپس  دنز و  یم  يدنخبل  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما 

دوخ هارمه  ار  يا  هلاس  هس  كدوک  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  یتاظحل ، زا  دعب 

114 ص :

ص 539؛ ءـالبنلا ج 12  مـالعأ  ریـس  ...هّللاـب : دـمتعملا  اوعیاـبو  هولتقف  یبأـف ، هسفن  عـلخی  نأ  يدـتهملا ] نم   ] هنم اودارأ  . . 129 - 1
نع لغتـشاو  بعللاو ، وهللا  یف  کمهناو  ...مصتعملا  نب  رفعج  هّللا  یلع  لّکوتملا  نب  دـمحأ  ساـّبعلا ، وبأ  هفیلخلا  هّللا  یلع  دـمتعملا 

ءالبنلا ج 12 ص 540. مالعأ  ریس  ّقفوملا : هاخأ  اّوبحأو  هوهرکف  هیعرلا ،
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.دوش یم  قاتا  دراو  دراد 

.دشخرد یم  هام  دننام  هنوگچ  هک  دنک  یم  هاگن  كدوک  نیا  هرهچ  هب  خیش 

زا رپ  ار  ایند  همه  ماجنارس  هک  تسا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم مرسپ  نیا  : » دیوگ یم  دنک و  یم  خیـش  هب  ور  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما 
(1) «. درک دهاوخ  داد  لدع و 

هدرک وا  بیصن  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم رادید  قیفوت  هک  دنک  رکش  ار  ادخ  هنوگچ  دناد  یمن  وا  .دنز  یم  هقلح  خیش  مشچ  رد  کشا 
.تسا

.تسا هدش  باختنا  وا  زورما  نایم  نیا  زا  دننیبب و  ار  سجرن  لگ  ات  دنراد  وزرآ  يرامش  یب  ِناقاتشم 

.تسا هدرک  ادیپ  ار  رادید  نیا  قیفوت  ارچ  هک  دمهف  یم  وا  .دور  یم  ورف  رکف  هب  خیش 

يارب دیاب  یسک  هچ  دیایب ، شیپ  یقافتا  مالسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  يارب  رگا  .دنرادن  ربخ  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ّدلوت  زا  مق  نایعیش 
تقیقح هب  ار  مدرم  دربب و  مق  هب  ار  ربخ  نیا  دـنیبب و  ار  يدـهم  ات  تسا  هدـش  باـختنا  وا  زورما  دـنک ؟ یفّرعم  ار  يدـعب  ماـما  مدرم ،

.دنک ییامنهار 

هب مق  مدرم  همه  دـهدب ؟ ماـجنا  ار  ّتیرومأـم  نیا  دـناوت  یم  وا  زا  رتـهب  یـسک  هچ  .دنـسانشب  ار  دوـخ  مهدزاود  ماـما  دـیاب  مق  مدرم 
.دنراد نامیا  وا  ییوگتسار 

* * *

.دنک یم  رکف  دوخ  ّمهم  ّتیرومأم  هب  وا  تسا ، هتفر  ورف  رکف  هب  خیش 

اه هدید  زا  مدنزرف  هک  دسر  یم  ارف  ینامز  مسق ! ادخ  هب  : » دیوگ یم  دنک و  یم  وا  هب  ور  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  یّتدم ، زا  دعب 
نامیا نید و  مدرم ، زا  يرایـسب  دـهد و  یم  يور  يدایز  ياه  هنتف  راـگزور  نآ  رد  .دـسر  یم  ارف  تبیغ  راـگزور  دوش و  یم  ناـهنپ 

يارب دننامب و  مدق  تباث  مدنزرف  تماما  هب  داقتعا  رد  هک  درک  دنهاوخ  ادیپ  تاجن  اه  هنتف  نآ  زا  یناسک  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ 
(2) «. دننک اعد  وا  روهظ 

هک يراگزور  دش ، دهاوخ  زاغآ  تبیغ  راگزور  يدوز  هب  .دور  یم  ورف  رکف  هب  تسا  هدرک  شوگ  نانخـس  نیا  هب  ّتقد  اب  هک  خـیش 
نایعیش يارب  دید ، ار  ماما  ناوت  یمن  رگید 

115 ص :

، هلایع یلع  يرج  امب  اهثّدح  مالسلا  هیلع  دّمحم  ابأ  ّنأو  لیقَص ، دّیـسلا  ّمُأ  مسا  ّنأو  مالـسلا ، هیلع  دّیـسلا  هدالو  ترـضح  . . 130 - 1
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ّمُأ ربق  اذه  بوتکم : هیلع  حول  اهربق  یلعو  مالـسلا ، هیلع  دّمحم  یبأ  هایح  یف  هلبق  تتامف  هلبق ، اهتینم  لعجی  نأب  اهل  وعدـی  نأ  هتلأسف 
يدهملا ج 4 ثیداحأ  مجعم  راونألا ج 51 ص 5 ، راحب  زجاعملا ج 8 ص 36 ، هنیدم  همعنلا ص 431 ، مامتو  نیدلا  لامک  دّمحم :

هیلع يرکـسع  ماما  تداهـش  زا  لبق  ناشیا  تافو  لّوا : لوق  تسا : هدش  رکذ  لوق  ود  مالـسلااهیلع  سجرن  تافو  دروم  رد  ص 372 .
وا دعب  وا  رگا  هکنیا  لیلد  هب  تسا  جحرا  لّوا  لوق  اّما  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  دعب  ار  ناشیا  تافو  مود : لوق  مالـسلا ،

ناشیا زا  هّکم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ردام  ترجاهم  هّیضق  رد  دیاب  دوب  هدنز  لاس 260  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش 
.دش یم  رکذ  وا  روضح  یّتحو  دای 

هعاسلا موقت  نأ  یلإ  اهیّلخی  الو  مالسلا ، هیلع  مدآ  قلخ  ذنم  ضرألا  ِلُخی  مل  یلاعتو  كرابت  هّللا  ّنإ  قاحسإ ، نب  دمحأ  ای  . . 131 - 2
همعنلا مامتو  نیدلا  لامک  ...ضرألا : تاکرب  جرخی  هبو  ثیغلا ، لزنی  هبو  ضرألا ، لهأ  نع  ءالبلا  عفدـی  هب  هقلخ ، یلع  هّلل  هّجح  نم 
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.دروآ دهاوخ  موجه  فرط  ره  زا  اه  هنتف  دوب ، دهاوخ  یتخس  راگزور 

.دنک یم  یسررب  ّتقد  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع ماما  نخس  خیش 

: دنک هّجوت  یگژیو  ود  هب  دیاب  دشاب ، تاجن  لها  راگزور ، نآ  رد  دهاوخب  سک  ره  .تسا  هدش  صخشم  اه  هنتف  نآ  زا  تاجن  هار 

( مالسلا هیلع  ) يدهم هب  داقتعا  رب  ندوب  تباث  فلا . 

( مالسلا هیلع  ) يدهم روهظ  يارب  ندرک  اعد  ب . 

، دنوش انشآ  دوخ  هفیظو  هب  اهنآ  ات  درک  مهاوخ  لقن  مدرم  يارب  ار  دنمشزرا  نخـس  نیا  مورب  مق  هب  یتقو  هک  دیوگ  یم  دوخ  اب  خیش 
(1) «. متسه ادخ  هریخذ  نم  هّللا :  ُهّیَِقب  انَا  : » دنک یم  بلج  دوخ  هب  ار  وا  هّجوت  ییادص  هک  تسا  رکف  نیمه  رد  وا 

؟ تسیک زا  ادص  نیا 

.دنک یم  یفّرعم  ار  دوخ  هک  تسوت  ماما  نیا  يدز ، سدح  تسرد 

* * *

؟ دنک یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ارچ 

اهنآ ياـه  هریخذ  لـیاسو ، نآ  .دـنهد  یم  رارق  نئمطم  ییاـج  رد  ار  نآ  هدرک و  هّیهت  یتـمیق  لـیاسو  دارفا ، یـضعب  يا  هدـید  ًاـمتح 
.دنتسه

اهنآ اّما  دنداد  ماجنا  ار  دوخ  شالت  همه  ناربمایپ  .داتـسرف  رـشب  تیاده  يارب  يدایز  ناربمایپ  وا  .دراد  يا  هریخذ  دوخ  يارب  مه  ادخ 
.دوب هدشن  مهارف  نآ  هنیمز  اریز  دنهدب ، لیکشت  یگشیمه  تروص  هب  ار  یهلا  تموکح  کی  دنتسناوتن 

(، مالـسلا هیلع  ) يدهم زور ، نآ  رد  دوش و  مهارف  روهظ  هنیمز  هک  تسا  هدرک  هریخذ  يراگزور  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ادـخ 
.دومن دهاوخ  اپرب  ناهج  همه  رد  ار  یهلا  لدع  تموکح 

.تسا ناربمایپ  همه  راگدای  وا  .تسادخ  هریخذ  وا  تسا ، هّللا  ُهّیَقب  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم يرآ ،

ادرف دنک ، یم  یفّرعم  هّللا  ُهّیَقب  ار  شدوخ  درادن ، لاس  هس  زا  شیب  تسا و  ردپ  شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم هک  زورما  مرفـسمه !
.درک دهاوخ  یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  زین 

.یتسه شراظتنا  رد  هک  ییادرف  .میوگ  یم  ار  روهظ  يادرف 
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مالغ هقتاع  یلعو  جرخ  ّمث  تیبلا ، لخدـف  ًاعرـسم  مالـسلا  هیلع  ضهنف  كدـعب ؟ هفیلخلاو  مامإلا  نمف  هّللا ، لوسر  نب  اـی  . . 132 - 1
ام هججح ، یلعو  ّلجو  ّزع  هّللا  یلع  کتمارک  الول  قاحـسإ ، نب  دمحأ  ای  لاقف : نینـس ، ثالثلا  ءانبأ  نم  ردبلا ، هلیل  رمقلا  ههجو  ناک 

.هقباسلا رداصملا  سفن  هّینکو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّیمس  ّهنإ  اذه ، ینبا  کیلع  تضرع 
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وا يرای  يارب  هتـسد  هتـسد  ناگتـشرف  زور  نآ  .دیآ  یم  هبعک  رانک  هب  وا  دهدب  روهظ  هزاجا  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم هب  ادـخ  هک  یتقو 
(1) .دمآ دنهاوخ 

(2) «. تسا هدیسر  ارف  وت  روهظ  تقو  نم ! ياقآ  : » تفگ دهاوخ  نینچ  تفر و  دهاوخ  وا  دزن  هب  بدا  لامک  اب  لیئربج 

نِإ ْمُکَّل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » دناوخ دنهاوخ  ار  هیآ  نیا  دز و  دـهاوخ  هیکت  دـیحوت  هناخ  هب  هتفر و  هبعک  ِرد  رانک  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم
(3) «. تسا رتهب  ناتیارب  هّللا  ُهّیقب  دیتسه  نامیا  لها  امش  رگا  َنِینِمْؤُّم : ُمتنُک 

(4) «. متسه ادخ  تّجح  هّللا و  ُهیقب  نم  : » دیچیپ دهاوخ  ایند  همه  رد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم يادص  زور  نآ 

.هَّللا ُهَّیَِقب  دنک : یم  یفّرعم  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ابیز ، ردقچ  نآرق ، مرفسمه !

.یتفا یم  مالسلا ) هیلع  ) يدهم دای  هب  یناوخ  یم  ار  نآرق  هیآ  نیا  تقو  ره  دعب  هب  نیا  زا 

؟ دنک یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  ام  يارب  ار  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ادخ  ارچ  یتسار  هب 

.تسا همه  زا  رتهب  ام  يارب  اقآ  نیا  هک  دیوگ  یم  ادخ 

؟ ارچ

...ینک رکف  ادخ  نخس  هب  اهزور  هکلب  اه  تعاس  دیاب  وت  و 

نایاپ
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عبانم

 ، یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 626 ه )  یمورلا (  يومحلا  هّللا  دبع  نب  توقای  نیدلا  باهش  هّللا  دبع  وبأ  نادلبلا ،  مجعم   . 1
 . 1399 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

 ، هلاسرلا هسّسؤم  توریب :  طوؤنرألا ،  بیعُش  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریـس   . 2
 . 1414 ه هرشاعلا ،  هعبطلا 

هعبطلا یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  يرمدت ،  مالـسلا  دبع  رمع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  نیدلا  سمش  مالـسإلا ،  خیرات   . 3
 . 1409 ه یلوُالا ، 

 ، يراـفغلا ربـکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )  يزارلا (  ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاـکلا ،   . 4
 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهط : 

دیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادغبلایربکعلا  نامعنلا  نبدّـمحم  نبدّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  دابعلا ،  یلع  هّللا  جـجح  هفرعم  یف  داشرإلا   . 5
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  ّمق :  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  قیقحت :  (ت 413 ه ) 

بتکلا راد  نارهط :  ه ، )  ت 1110  یـسلجملا (  یقت  دّـمحم  نب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  راـبخأ  رردـل  هعماـجلا  راونـألا  راـحب   . 6
 . 1386 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ، 

 : توریب يراـّـفغلا ،  ربـکأ  یلع  قـیقحت :  ت 548 ه ، )   ) یـسربطلا نسحلا  نب  لـضفلا  یلع  وبأ  يدـهلا ،  مـالعأب  يروـلا  مـالعإ   . 7
 . 1399 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هفرعملاراد ، 

 . 1405 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ءاوضألا ،  راد  توریب :  ت 693 ه ، )  یلبرإلا (  سیع  نب  یلع  هّمئألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 8

ینیئاقلا نیسحلا  دّمحم  نب  دّمحم  قیقحت :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  هّمئألا ،  لوصُأ  یف  هّمهملا  لوصفلا   . 9
 . 1418 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإ ، فراعم  هسّسؤم  ّمق :  ، 

میحرلا دـبع  قیقحت  ت 726 ه )   ) یّلحلا همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  نب  فـسوی  نب  نسحلا  هماـمإلا ، هفرعم  یف  همارکلا  جاـهنم   . 10
 . 1379 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیمالسإلا ، ثوحبلاو  تاقیقحتلل  ءاروشاع  هسّسؤم  دهشم  كرابم ،

 ، ساّبع ناسحإ  قیقحت :  ت 630 ه ، )  يرزجلا (  ریثألا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نب  یلع  نیدـلا  ّزع  باسنألا ،  بیذـهت  یف  بابللا   . 11
 . رداص راد  توریب : 
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لـضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یمامإلا يربطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُالا  خـیرات   ) ّيربطلا خـیرات   . 12
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

هعبطلا عیزوتلاو ، رـشنلاو  هعاـبطلل  رکفلا  راد  توریب :  يواّزغ ، راـتخم  ییحی  قیقحت : ت 365 ه ،)   ) يدـع نب  هّللا  دـبع  لماکلا ،  . 13
 . 1409 ه هثلاثلا ، 

 ، يریش یلع  قیقحت : ت 630 ه ، )   ) ریثألا نباب  فورعملا  یلـصوملا  ینابیـشلا  دّمحم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  خیراتلا ،  یف  لماکلا   . 14
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : 

1408 هیناثلا ، هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 808 ه ، )  ( ) نودلخ نبا   ) یمرضحلا دّمحم  نب  نمحرلا  دبع  نودلخ ،  نبا  خیرات   . 15
 . ه

راد توریب :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  عئارـشلا ،  للع   . 16
 . 1408 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ 

 . هثعبلا هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یمامإلا ّيربطلا  ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همامإلا ،  لئالد   . 17

دمحأ یلعو  ینارهطلا ،  هّللا  داـّبع  قـیقحت :  ت 460 ه ، )  یـسوطلا (  نسحلا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  هبیغلا ،   . 18
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  فراعملا  هسّسؤم  ّمق :  حصان ، 

هبتکم نارهط :  يراـفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ت 342 ه ، )  ینامعنلا (  میهاربإ  نب  دّـمحم  بنیز  یبأ  نبا  خیـشلا  هبیغلا ،  باتک   . 19
 . 1399 ه قودصلا ، 

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 20
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  يدهملا ،  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ، )  ) يدهملا مامإلا 

ت یناردنزاملا (  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دّمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبأ  بوشآ ، )  رهـش  نبا  بقانم   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم   . 21
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  588 ه ، ) 

، هیمالـسإلا فراعملا  هسّـسؤم  ّمق : ینادـمهلا ، یئـالوملا  هّللا  هّزع  قیقحت : 1107 ه ،)  ، ) ینارحبلا مشاه  دّیـسلا  زجاـعملا ، هنیدـم   . 22
 . 1413 ه یلوُالا ، هعبطلا 

 ، يدابآ دّمحم  بیطلا  وبأ  قیقحت :  ت 285 ه ، )  ینطقرادلاب (  فورعملا  يدادغبلا  رمع  نب  یلع  نسحلا  وبأ  ینطقرادلا ،  ننس   . 23
 . 1406 ه هعبارلا ،  هعبطلا  بتکلا ،  ملاع  توریب : 

 . هیرینملا هعابطلا  راد  رصم :  ت 855 ه ، )   ) یفنحلا ینیعلا  دمحأ  نیدلا  ردب  دّمحم  وبأ  يراخبلا ،  حرش  يراقلا  هدمع   . 24
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 . 1415 ه ثیدحلا ،  راد  هرهاقلا :  ت 762 ه ، )  ) یعلیزلا یفنحلا  فسوی  نب  هّللا  دبع  هیارلا ،  بصن   . 25

هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  يرادنبلا ، نامیلس  راّفغلا  دبع  قیقحت :  یئاسنلا ، بیعش  نب  دمحأ  نمحرلا  دبع  وبأ  يربکلا ،  ننـسلا   . 26
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ، 
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راد توریب :  اطع ،  رداـقلا  دـبع  دّـمحم  قیقحت :  ت 458 ه ، )   ) یقهیبلا ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحأ  رکب  وبأ  يربکلا ،  ننـسلا   . 27
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا 

رکفلا راد  توریب :  ت 911 ه ، )  یطویسلا (  رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  ریذنلا ،  ریشبلا  ثیداحأ  یف  ریغصلا  عماجلا   . 28
 . 1401 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل 

خیشلا ریسفتو :  طبض  ت 975 ه ، )  يدنهلا (  نیدلا  ماسح  نب  یقّتملا  یلع  نیدلا  ءالع  لاعفألاو ،  لاوقألا  ننس  یف  لاّمعلا  زنک   . 29
 . 1397 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّوم  توریب :  اقسلا ،  هوفص  خیشلا  هسرهفو :  حیحصت  یناّیح ،  يرکب 

( ، ت 1162 ه  ) یحارجلا ینولجعلا  دّمحم  نب  لیعامسإ  سانلا ،  هنـسلأ  یلع  ثیداحألا  نم  رهتـشا  اّمع  سابلألاو  ءافخلا  فشک   . 30
 . 1408 ه هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : 

 : توریب شیورد ،  دّمحم  هّللا  دبع  قیقحت :  ت 807 ه ، )   ) یمثیهلا رکب  یبأ  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا ،  عبنمو  دئاوزلا  عمجم   . 31
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد 

 : توریب یفلسلا ،  دیجملا  دبع  يدمح  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلس  مساقلا  وبأ  ریبکلا ،  مجعملا   . 32
 . 1404 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد 

ربـکأ یلع  قیقحت :  ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باتک   . 33
 . هیناثلا هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّوم  ّمق :  يراّفغلا ، 

نایراصنأ هسّسؤم  ّمق :  ناولع ،  اضر  قیقحت :  ت 560 ه ، )   ) یسوطلا هزمح  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  بقانملا ،  یف  بقاثلا   . 34
 . 1412 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ، 

 ( ، ت 381 ه قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  همعنلا ،  مامتو  نیدلا  لامک   . 35
 . 1405 ه یلوُالا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّوم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت : 

ربکأ یلع  قیقحت :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لاصخلا ،   . 36
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یملعألا ،  هسّسؤم  توریب :  يراّفغلا ، 

ءاـیحإل تیبلا  لآ  هسّوم  ّمق :  تیبـلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1104 ه ، )  یلماعلا (  ّرحلا  نسحلا  نب  دّـمحم  هعیـشلا ،  لـئاسو   . 37
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ثارتلا ، 

لآ هسّوم  ّمق :  تیبـلا ،  لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )  يرونلا (  نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتـسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 38
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  تیبلا ، 
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 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ، )  يدرجوربلا (  دّیسلا  هعیشلا ،  ثیداحأ  عماج   . 39

راد نارهط :  يوسوملا ،  نسح  دّیسلا  قیقحت :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  نسحلا  نب  دّمحم  هعنقملا ،  حرـش  یف  ماکحألا  بیذهت   . 40
 . 1364 ش هثلاثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلا 
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نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  فالخلا ،   . 41
 . 1407 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ، 

دّیـس هسّوم  هسردم  ّمق :  ت 676 ه ،)  ، ) یّلحلا قّقحملا  نسحلا  نب  رفعج  مساـقلا  وبأ  نیدـلا  مجن  رـصتخملا ، حرـش  یف  ربتعملا   . 42
.ش  1364 یلوُالا ، هعبطلا  ءادهشلا ،

هـسّسؤم ّمق : ت 736 ه ،)   ) یّلحلا همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  یلع  نب  فـسوی  نب  نسحلا  ماـکحألا ، هفرعم  یف  ماـکحإلا  هیاـهن   . 43
 . 1410 ه هیناثلا ، هعبطلا  یئاجرلا ، دّیسلا  قیقحت : رشنلاو ، هعابطلل  نایلیعامسإ 

 : قـیقحت ت 786 ه ، )   ) لّوألا دیهـشلاب  فورعملا  یلماعلا  یّکم  نیدـلا  لامج  نب  دّـمحم  هعیرـشلا ،  ماکحأ  یف  هعیـشلا  يرکذ   . 44
 . 1419 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسسؤم 

 ، يوضر سدق  ناتسآ  دهـشم :  ق 6 ه ، )   ) يزارلا یلع  نب  نیـسح  يزارلا ، ) حوتفلا  وبأ  ریـسفت   ) نانجلا حورو  ناـنجلا  ضور   . 45
 . 1371 ش یلوُالا ، هعبطلا 

ثارتلا ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّسؤم  ّمق :  ت 1090 ه ، )   ) يراوزبسلا رقاب  دّمحم  یلوملا  همّالعلا  داشرإلا ،  حرـش  یف  داعملا  هریخذ   . 46
.

یقت دّـمحم  فارـشإو :  قـیقحت :  ت 1186 ه ، )  ینارحبلا (  دـمحأ  نب  فسوی  هرهاـطلا ،  هرتعلا  ماـکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا   . 47
 . نیسّردملا هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّوم  ّمق :  یناوریإلا ، 

 . هنس 1343 ه هّیرصملا ،  بتکلا  راد  هرهاقلا :  ت 276 ه ، )   ) ّيرونیدلا هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  رابخألا ،  نویع   . 48

 : قیقحت ت 381 ه ، )  قودصلا (  خیشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  اضرلا ،  رابخأ  نویع   . 49
 . تاعوبطملل یملعألا  هسّوم  توریب :  1404 ه ،  یملعألا ،  نیسح  خیشلا 

 . 2000 م یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب : دمحأ ، لداعو  دّمحم  یلع  قیقحت : ت 764 ه ،)   ) یبتکلا تایفولا ،  تاوف   . 50

 . هدیزمو هحّقنم  هعبط  1413 ه ،  هسماخلا ،  هعبطلا  ت 1413 ه ، )  یئوخلا (  ربکأ  یلع  نب  مساقلا  وبأ  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم   . 51

توریب نیمألا ،  نسح  دّیسلا  دادعإ :  ت 1371 ه ، )   ) ّیئارقشلا ّیلماعلا  ّینیسحلا  نیمألا  میرکلا  دبع  نب  نسحم  هعیشلا ،  نایعأ   . 52
 . 1403 ه هسماخلا ، هعبطلا  فراعتلا ،  راد  : 

هـسّسؤم توریب :  یملعألا ،  نیـسح  قیقحت :  ت 508 ه ، )   ) يروباـسینلا لاـّتفلا  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّـمحم  نیظعاولا ،  هضور   . 53
 . 1406 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یملعألا ، 

 ، يداهلا رشن  ّمق :  يراصنألا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  یلاوح 90 ه ، )  ت   ) يرماعلا یلالهلا  سیق  نب  میلس  سیق ،  نب  میلس  باتک   . 54
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 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا 

هّللا هیآ  هبتکم  ّمق :  ت 290 ه ، )   ) خورف نباب  فورعملا  یّمقلا  راّفصلا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  تاجردلا ،  رئاصب   . 55
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 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یشعرملا ، 

 ، يدومحملا رقاب  دّمحم  قیقحت :  ت 300 ه ، )   ) یضاقلا یفوکلا  نامیلس  نب  دّمحم  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  بقانم   . 56
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیمالسإلا ،  هفاقثلا  ءایحإ  عمجم  ّمق : 

هعبطلا یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحإ  راد  توریب :  روشاـع ، نب  دّـمحم  وبأ  قیقحت : ت 427 ه ،) ، ) یبلعثلا قاحـسإ  وبأ  یبلعثلا ،  ریـسفت   . 57
 . 1422 ه یلوُالا ،

هعبطلا هثعبلا ،  هسّسؤم  ّمق :  هثعبلا ،  هسّسؤم  قیقحت :  ت 381 ه ، )  ( ) قودصلا خیشلا   ) یّمقلا هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  یلامألا ،   . 58
 . 1417 ه یلوُالا ، 

راد ّمق :  هثعبلا ،  هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یـسوطلل ،  یلامألا   . 59
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هفاقثلا ، 

دیفملا راد  توریب :  ه ، )  ت 413   ) دـیفملا خیـشلاب  فورعملا  يدادـغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وبأ  یلاـمألا ،   . 60
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل 

يرداـهبلا میهاربإ  قیقحت : ت 620 ه ،)   ) یـسربطلا بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحأ  روصنم  وبأ  جاـجللا ،  لـهأ  یلع  جاـجتحالا   . 61
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالا ،  راد  نارهط :  هب ، يداه  دّمحمو 

 ( ، ت 664 ه  ) سوواط نباـب  فورعملا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساـقلا  وبأ  نیملـسملا ،  هرمإـب  ّیلع  اـنالوم  صاـصتخاب  نیقیلا   . 62
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  باتکلا ،  راد  هسّسؤم  ّمق :  يراصنأ ،  رقاب  دّمحم  قیقحت : 

 : ّمق یتّالحملا ،  یلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1112 ه ، )   ) يزیوحلا یـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 63
 . 1412 ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم 

دّمحم قیقحت :  ت 597 ه ، )   ) يزوجلا نباب  فورعملا  يدادغبلا  یـشرقلا  یلع  نب  نمحرلا  دبع  ریـسفتلا ،  ملع  یف  ریـسملا  داز   . 64
 . 1407 ه یلوُالا ، هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  هّللا ،  دبع 

هعبطملا فرـشألا :  فـجنلا  ت 525 ه ، )   ) يربطلا یلع  نب  دّـمحم  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـضترملا ،  هعیـشل  یفطـصملا  هراشب   . 65
 . 1383 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هّیردیحلا ، 

ت  ) قودـصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  تاداقتعالا ،  حیحـصتو  تاداـقتعالا   . 66
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  دیفملا ،  خیشلا  هیفلأل  یملاعلا  رمتؤملا  ّمق :  دّیسلا ،  دبع  مصاع  قیقحت :  381 ه ، ) 

 : قـیقحت ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هعیـشلا ،  تافـص   . 67
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 . 1310 ه یلوُالا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع -  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم 

 : قـیقحت ت 381 ه ، )  قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  رابخألا ،  یناعم   . 68
 . 1361 ه یلوُالا ، هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّوم  ّمق :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع 
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دبع دّیسلا  قیقحت : ق 4 ه ، )   ) یّمقلا زاّزخلا  یلع  نب  دّمحم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  رشع ،  ینثالا  هّمئألا  یلع  ّصنلا  یف  رثألا  هیافک   . 69
 . 1401 ه یلوُالا ، هعبطلا  رادیب ،  رشن  يرمک ،  هوکلا  ینیسحلا  فیطللا 

رداقلا دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 405 ه ،)   ) يروباسینلا مکاحلا  هّللا  دبع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  نیحیحصلا ،  یلع  كردتسملا   . 70
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  اطع ، 

دّمحم قــیقحت :  ت 363 ه ، )  يرـصملا (  دّـمحم  نب  نامعنلا  یـضاقلا  هفینح  وبأ  راهطألا ،  هّمئـألا  لـئاضف  یف  راـبخألا  حرـش   . 71
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  یلالجلا ،  ینیسحلا 

هسّسؤم ّمق :  ت 413 ه ، )  ( ) دیفملا خیشلا   ) يدادغبلا يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نینمؤملا ،  ریمأ  همامإ  یف  حاصفإلا   . 72
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هثعبلا ، 

يدهلا ملعو  یـضترملا  فیرـشلاب  فورعملا  يوسوملا  نیـسحلا  نب  یلع  مساقلا  وبأ  نساحملاو ،  نویعلا  نم  هراتخملا  لوصفلا   . 73
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  دیفملا ،  خیشلا  هیفلأ  يرکذ  هبسانمب  یملاعلا  رمتؤملا  ّمق :  (ت 436 ه ، ) 

ت  ) قیرطبلا نباب  فورعملا  یّلحلا  يدـسألا  نسحلا  نب  ییحی  هدـمعلا ، )  ) راربألا مامإ  بقانم  یف  رابخألا  حاحـص  نویع  هدـمع   . 74
 . 1407 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  600 ه ، ) 

 : فرـشألا فجنلا  ت 660 ه ه ، )   ) یّمقلا بلاط  یبأ  نب  لیعامـسإ  نب  لیئربج  نب  ناذاش  نیدـلا  دـیدس  لضفلا  وبأ  لئاضفلا ،   . 75
 . 1338 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیردیحلا ،  هعبطملا 

هعبطم ّمق :  ت 664 ه ، )   ) ینسحلا سوواط  نب  یسوم  نب  ّیلع  نیدلا  یضر  مساقلا  وبأ  فئاوطلا ،  بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا   . 76
 . 1400 ه یلوُالا ،  هعبطلا  مایخلا ، 

ت 664  ) سوواطلا نباب  فورعملا  یّلحلا  یسوم  نب  ّیلع  مساقلا  وبأ  نتفلاو ، ) محالملا   ) نتفلاب فیرعتلا  یف  ننملاب  فیرـشتلا   . 77
 . 1416 ه یلوُالا ، هعبطلا  جع ،  رمألا  بحاص  هسّسؤم  رشنو :  قیقحت  ّمق :  ه ، ) 

دّمحم قیقحت :  ت 413 ه ، )  دیفملا (  خیـشلاب  فورعملا  یثراحلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  رازملا ،   . 78
 . 1413 ه یلوُالا ،  هعبطلا  دیفملا ،  خیشلا  هیفلأل  یملاعلا  رمتؤملا  ّمق :  یحطبألا ،  رقاب 

 ، هثلاثلا هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ینیمألا دمحأ  نیسحلا  دبع  بدألاو ،  هّنـسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 79
 . 1387 ه

راد توریب :  ماّحللا ،  دّمحم  دیعـس  قیقحت :  ت 275 ه ، )  يدزألا (  یناتسِجِّسلا  ثعشأ  نب  نامیلـس  دواد  وبأ  دواد ،  یبأ  ننـس   . 80
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا 
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سلجملا توریب :  یمظعـألا ،  نـمحرلا  بیبـح  قـیقحت :  ت 211 ه ، )   ) یناعنـصلا ماـمه  نب  قاّزرلا  دـبع  رکب  وبأ  فّنـصملا ،   . 81
 . یملعلا

هسّسؤم توریب :  طوؤنرألا ،  بیعش  قیقحت :  ت 739 ه ، )   ) نابلب نباب  فورعملا  یسرافلا  نابلب  نب  ّیلع  ناّبح ،  نبا  حیحص   . 82
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 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ، 

نسحلا دبعو  هّللا ،  ضوع  نب  قراط  قیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربطلا یمخللا  دمحأ  نب  نامیلـس  مساقلا  وبأ  طسوألا ،  مجعملا   . 83
 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا  نیمرحلا ،  راد  هرهاقلا :  ّینیسحلا ،  میهاربإ  نب 

دسأ ملاس  نیسح  قیقحت :  ت 807 ه ، )  یمثیهلا (  رکب  یبأ  نب  یلع  نیدـلا  رون  ظفاحلا  ناّبح ،  یبأ  دـئاوز  یلإ  نآمظلا  دراوم   . 84
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیبرعلا ،  هفاقثلا  راد  قشمد :  ینارادلا ، 

 . 1406 ه یلوُالا ، هعبطلا  یتریصب ،  هبتکم  ّمق :  ت 548 ه ، )   ) يربطلا نسحلا  نب  لضفلا  هسیفن ، ) هعومجم   ) دیلاوملا جات   . 85

هعابطلل رکفلا  راد  توریب :  يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  یقـشمدلا (  رکاسع  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  هنیدم  خیرات   . 86
 . 1415 ه عیزوتلاو ،  رشنلاو 

 . 1411 ه هعبارلا ،  هعبطلا  غالبلا ،  هسّسؤم  توریب :  ت 334 ه ، )   ) یبیصخلا نادمح  نب  نیسحلا  هّللا  دبع  وبأ  يربکلا ،  هیادهلا   . 87

دّمحم قـــیقحت :  ت 1050 ه ، )   ) اردـص ّـالمب  فورعملا  يزاریـشلا  میهاربإ  نب  دّـمحم  نیدـلا  ردـص  یفاـکلا ،  لوـُصا  حرـش   . 88
 . 1366 ش یلوُالا ،  هعبطلا  یگنهرف ،  تاقیقحتو  تاعلاطم  هسّسؤم  نارهط :  يوجاوخ ، 

هسّسؤم ّمق :  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  قیقحت :  ت1359 ه ، )  یّمقلا (  ساّبع  خیشلا  هّیهلإلا ،  ججحلا  خیراوت  یف  هّیهبلا  راونألا   . 89
 . 1417 ه یلوُالا ،  هعبطلا  نیسّردملا ،  هعامجل  یمالسإلا  رشنلا 

هـسّسؤم یف  هّیملعلا  هئیهلا  ّمق :  هّیمالـسإلا ،  فراـعملا  هسّـسؤم  یف  هّیملعلا  هـئیهلا  قـیقحت :  ّيدـهملا ،  ماـمإلا  ثیداـحأ  مـجعم   . 90
 . 1411 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیمالسإلا ،  فراعملا 

 ( . ت 150 ه  ) یخلبلا یناسارخلا  ریشب  نب  نامیلس  نب  لتاقم  نسحلا  وبأ  نامیلس ، نب  لتاقم  ریسفت   . 91

فیرـشلا تاروشنم  ّمق :  ت 664 ه ، ) ( ) سوواط نبا  دّیـسلا   ) یّلحلا یـسوم  نب  یلع  موجنلا ،  ءاـملع  خـیرات  یف  مومهملا  جرف   . 92
 . یضرلا

ریصق بیبح  دمحأ  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  نایبتلا   . 93
 . نیمألا هبتکم  فرشألا :  فجنلا  یلماعلا ، 

 : قـیقحت ت 548 ه ، )  ( ) مالـسإلا نیمأ   ) یـسربطلا نسحلا  نب  لضفلا  نایبلا ، ) عمجم  ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم   . 94
 . 1408 ه هیناثلا ، هعبطلا  هفرعملا ،  راد  توریب :  یئابطابطلا ،  يدزیلا  هّللا  لضف  دّیسلاو  یتّالحملا  یلوسرلا  مشاه  دّیسلا 

 . رکفلا راد  توریب :  310 ه ،)   ) ّيربطلا ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  نآرقلا ، ) ریسفت  یف  نایبلا  عماج   ) ّيربطلا ریسفت   . 95
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 : قیقحت ت 327 ه ، )   ) يزارلا متاح  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  متاح ، ) یبأ  نبا  ریـسفت   ) لوسرلا نع  ادنـسم  میظعلا  نآرقلا  ریـسفت   . 96
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رادلا ،  هبتکم  هنیدملا :  ینارهز ،  راّمع  هّللا  دبع  دمحأ 

يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریسفتلا   . 97
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 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  (ت 604 ه ، ) 

هعبطلا رکفلا ،  راد  توریب :  ت 911 ه ، )   ) یطویسلا رکب  یبأ  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  روثأملا ،  ریـسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا   . 98
 . 1414 ه یلوُالا ، 

ثارتلا ءاـیحإ  راد  توریب :  ت 1270 ه ، )   ) یسولآلا هّللا  دبع  نب  دومحم  یـسولآلا ، ) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  یناعملا  حور   . 99
 . یبرعلا

، يدهلا هبتکم  تاروشنم  ّمق :  يرئازجلا ، يوسوملا  ّبیط  دّیسلا  قیقحت : ت 329 ه ،)  ، ) یّمقلا میهاربإ  نب  یلع  یّمقلا ، ریسفت   . 100
 . 1404 ه هثلاثلا ، هعبطلا 

دّمحم قیقحت :  ت 671 ه ، )   ) یبطرقلا يراصنألا  دمحأ  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  نآرقلا ، ) ماکحأل  عماجلا   ) یبطرقلا ریـسفت   . 101
 . 1405 ه هیناثلا ، هعبطلا  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  یلشعرملا ،  نمحرلا  دبع 

1424 یلوُالا ، هعبطلا  هیردیحلا ، هبتکملا  تاراشتنا  فرشأ ، یلع  دّیس  قیقحت : ق 8 ه ،)  ، ) یّلحلا نامیلس  نب  نسح  رضتحملا ،  . 102
 . ه

 : قـیقحت ت 877 ه ، )   ) ّیـضایبلا ّیطابنلا  سنوی  نب  ّیلع  دّمحم  وبأ  نیدلا  نیز  میدـقتلا ،  یّقحتـسم  یلإ  میقتـسملا  طارـصلا   . 103
 . 1384 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیوضترملا ،  هبتکملا  نارهط :  يدومحملا ،  رقاب  دّمحم 

یلع قـیقحت : ق 7 ه ،)   ) یّمقلا نسحلا  نب  دّـمحم  یبنلا ، تیب  لهأو  نینمؤملا  ریمأ  لـئاضف  یف  دـیرفلا  ّردـلاو  دیـضنلا  دـقعلا   . 104
 . 1423 ه یلوُالا ، هعبطلا  ثیدحلا ، راد  ّمق  یقطانلا ، طسوأ 

 ، روشاـع یلع  دّیـسلا  قیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا لیعامـسإ  نب  مشاه  ماـمإلا ،  نییعت  یف  ماـصخلا  هّجحو  مارملا  هیاـغ   . 105
 . 1422 ه یبرعلا ،  خیراتلا  هسّسؤم  توریب : 

دیجملا دـبع  يدـمح  قـیقحت :  ت 360 ه ، )   ) یناربـطلا ّیمخللا  بّویأ  نب  دـمحأ  نب  نامیلـس  مساـقلا  وبأ  نیّیماـشلا ،  دنـسم   . 106
 . یلوُالا 1409 ه هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  یفلسلا ، 

دبع دـمحأ  لداـع  قـیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجحلا  نب  یلع  نـب  دـمحأ  لـضفلا  وـبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباـصإلا   . 107
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  یلعو  دوجوملا ، 

 ، ینیسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 108
 . 1416 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هوسُالاراد ،  نارهط : 

، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  مالـسلا ، دبع  دمحأ  قیقحت : يوانملا ، فوؤرلا  دبع  دّـمحم  ریغـصلا ، عماجلا  حرـش  ریدـقلا  ضیف   . 109
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 . 1415 ه یلوُالا ، هعبطلا 

رکفلا راد  توریب :  يواجبلا ،  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  لاجرلا ،  دقن  یف  لادتعالا  نازیم   . 110
.
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 . 1410 ه یلوُالا ، هعبطلا  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب :  ت 1282 ه ،)   ) يروفکرابملا يذوحألا ، هفحت   . 111

 . رکفلا راد  توریب :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ریبکلا ،  خیراتلا   . 112

 ، هیملعلا بـتکلا  راد  توریب :  ت 475 ه ، ) ( ) الوکام نبا   ) یناقذابرُجلا یلجِعلا  هّللا  هبه  نب  یلع  لامکلا ، ) لاـمکإ   ) لاـمکإلا  . 113
 . 1411 ه

 ، فورعم داّوع  راّـشب  روتکدـلا  قیقحت :  ت 742 ه ، )  يّزملا (  نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  لاجرلا ،  ءامـسأ  یف  لامکلا  بیذـهت   . 114
 . 1406 ه هعبارلا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب : 

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 748 ه ، )  یبهذلا (  دمحأ  نب  دّمحم  ظاّفحلا ،  هرکذت   . 115

هبتکم توریب :  فراـعملا ،  هبتکم  قـیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقـشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادبلا   . 116
 . فراعملا

تاساردـلاو ثاـحبألا  زکرم  قیقحت :  ت 1091 ه ، )   ) یناشاکلا ضیفلا  نسحم  دّـمحم  یلوملا  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  یفـصألا   . 117
 . 1376 ش یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  مالعإلا  بتکم  ّمق :  هیمالسإلا ، 

هسّسؤم ّمق :  ت 1091 ه ، )  ( ) یناشاکلا ضیفلا   ) یضترم هاش  نب  نسحم  دّمحم  یفاصلا ، ) ریسفت   ) نآرقلا ریسفت  یف  یفاصلا   . 118
 . 1416 ه هیناثلا ،  هعبطلا  يداهلا ، 

 . رداص راد  توریب :  ت 230 ه ، )  يدقاولا (  بتاک  دعس  نب  دّمحم  يربکلا ،  تاقبطلا   . 119

 ( . ت 845 ه  ) يزیرقملا یلع  نب  دمحأ  نیدلا  یقت  خیشلا  عاتملاو ،  هدفحلا  نم  ّیبنلل  امیف  عامسألا  عاتمإ   . 120

 ، دیراورم رغـصأ  ّیلع  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا نسحلا  نب  ّیلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  دّـجهتملا ،  حابـصم   . 121
 . 1411 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هعیشلا ،  هقف  هسّسؤم  توریب : 

 . 1406 ه نیسّردملا ،  هعامجل  هعباتلا  یمالسإلا  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  ت 481 ه ، )  ) یسلبارطلا جاّربلا  نب  زیزعلا  دبع  بّذهملا ،   . 122

ت قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  لامعألا ،  باـقعو  لاـمعألا  باوث   . 123
 . 1368 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  381 ه ، ) 

 ( ، ت 381 ه قودـصلا (  خیـشلاب  فورعملا  یّمقلا  هیََوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هثالثلا ،  رهـشألا  لئاضف   . 124
 . 1396 ه یلوُالا ،  هعبطلا  بادآلا ،  هعبطم  ّمق :  ناینافرع ،  اضر  مالغ  قیقحت : 

ت 413  ) دیفملا خیشلاب  فورعملا  يدادغبلا  يرَبکُعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  هّللا  دبع  یبأ  یلإ  بوسنملا  صاصتخالا ،   . 125
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 . 1414 ه هیناثلا ، هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  دیفملا  راد  توریب :  يراّفغلا ،  ربکأ  یلع  قیقحت :  ه ، ) 

ماـمإلا هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 598 ه ، )   ) یّلحلا سیردإ  نب  دـمحأ  نب  دّـمحم  هّللا  دـبع  وـبأ  رئارـسلا ، ) تافرطتـسم   ) رداوـنلا  . 126
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  يدهملا ،  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  يدهملا ،

127 ص :
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ت  ) ینیسحلا ینسحلا  سوواط  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نی  یلع  نیدلا  یضر  عورشملا ،  لمعلا  لامکب  عوبـسُألا  لامج   . 127
 . 1371 ه یلوُالا ،  هعبطلا  قافآلا ،  هسّسؤم  ّمق :  یمّویق ،  داوج  قیقحت  664 ه ، ) 

 : توریب یفلـسلا ،  دـیجملا  دـبع  يدـمح  قیقحت :  ت 454 ه ، )   ) یعاضقلا همالـس  نب  دّمحم  هّللا  دـبع  وبأ  باهـشلا ،  دنـسم   . 128
 . 1405 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم 

 ( . ت 762 ه یعلیزلا (  فسوی  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  فاّشکلا ،  ریسفت  یف  هعقاولا  راثآلاو  ثیداحألا  جیرخت   . 129

نارهط يدومحملا ،  مظاک  دّمحم  قیقحت :  ق 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 130
 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو  : 

 . هفرعملا راد  توریب :  ت 538 ه ، )   ) يرشخمزلا رمع  نب  دومحم  فاّشکلا ،   . 131

 . رکفلا راد  توریب : یجرطم ،  دومحم  قیقحت :  ت 383 ه ،)   ) يدنقرمسلا ثیل  وبأ  يدنقرمسلا ، ریسفت   . 132

 ، هیملعلا بتکلا  راد  توریب :  دوجوملا ،  دبع  دمحأ  لداع  قیقحت :  ت 745 ه ، )  ) یطانرغلا فسوی  نب  دّمحم  طیحملا ،  رحبلا   . 133
 . 1413 ه

 : ّمق يدـنزلا ،  يوسوملا  قـیقحت : ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا نامیلـس  نب  مشاه  نآرقلا ، ) ریـسفت  یف  ناهربلا   ) ناهربلا ریـسفت   . 134
 . 1334 ه هیناثلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  تاعوبطم  هسّسؤم 

ت951 ه  ) يدامعلا دّمحم  نب  دّمحم  دوعسلا  وبأ  میرکلا ، نآرقلا  ایازم  یلإ  میلسلا  لقعلا  داشرإب  یّمسملا  دوعـسلا  یبأ  ریـسفت   . 135
.یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب : (، 

 ، هثلاـثلا هعبطلا  یملعـألا ،  هسّـسؤم  توریب :  ت 852 ه ، )   ) ینالقـسعلا رجح  نب  یلع  نب  دـمحأ  لـضفلا  وبأ  نازیملا ،  ناـسل   . 136
 . 1406 ه

مالعإلا بتکم  ّمق :  يدیجم ،  نیسحمالغ  قیقحت :  ت 664 ه ، )  ( ) سوواط نبا  دّیسلا   ) یّلحلا یسوم  نب  یلع  لئاسلا ،  حالف   . 137
 . 1419 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ، 

 . 1417 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ههاقفلا ،  رشن  هسّوم  ّمق :  ت 367 ه ، )  هیََولُوق (  نب  دّمحم  نب  رفعج  مساقلا  وبأ  تارایزلا ،  لماک   . 138

، روشاع یلع  دّیسلا  قیقحت : ت 1348 ه ،)   ) یناهفـصإلا يوسوملا  یقت  دمحأ  ارزیم  مئاقلل ، ءاعدلا  دـئاوف  یف  مراکملا  لایکم   . 139
 . 1421 ه یلوُالا ، هعبطلا  تاعوبطملل ، یملعألا  هسّسؤم  توریب :

مـشاه دّیـسلا  قیقحت :  ت 320 ه ،)   ) یشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمسلا  یملـسلا  دوعـسم  نبدّمحم  رـضنلا  وبأ  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 140
 . 1380 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  هبتکملا  نارهط :  یتّالحملا ،  یلوسرلا 
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هبتکم هّدـج :  یـشوبلا ،  مرکأ  قـیقحت :  ت 693 ه ، )   ) يربطلا هّللا  دـبع  نب  دـمحأ  یبرقلا ،  يوذ  بقاـنم  یف  یبـقعلا  رئاـخذ   . 141
 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هباحصلا ، 

نّویح نب  دمحأ  نب  روصنم  نب  دّمحم  نب  نامعنلا  هفینح  وبأ  ماکحألاو ،  ایاضقلاو  مارحلاو  لالحلا  رکذو  مالسإلا  مئاعد   . 142
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فراعملا راد  هعبط  نع  تیسفوُالاب  تیبلا ،  لآ  هسّوم  ّمق :  یضیف ،  رغـصأ  یلع  نب  فصآ  قیقحت :  ت 363 ه ، )  یبرغملا (  یمیمتلا 
 . 1383 ه هرهاقلا ،  یف 

 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  همکحلا ،  راد  ّمق :  ت 1359 ه ، )  یّمقلا (  ساّبع  خیشلا  نازحألا ،  تیب   . 143

فراعملا راد  توریب :  يدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت : ت 279 ه ، )   ) يرذالبلا رباج  نب  ییحی  نب  دمحأ  فارشألا ،  باسنأ   . 144
.هثلاثلا هعبطلا  ، 

 ( ، ت 656 ه  ) دیدحلا یبأ  نباب  فورعملا  یلزتعملا  دیدحلا  یبأ  نب  دّمحم  نب  دیمحلا  دـبع  نیدـلا  ّزع  هغالبلا ،  جـهن  حرـش   . 145
 . 1387 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب :  میهاربإ ،  لضفلاوبأ  دّمحم  قیقحت : 

: مق يریش ،  یلع  قیقحت :  ت 276 ه ، )   ) ّيرونیدلا هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللا  دبع  دّمحم  وبأ  ءافلخلا ، ) خیرات   ) هسایسلاو همامإلا   . 146
 . 1413 ه یلوُالا ، هعبطلا  یضرلا ،  فیرشلا  هبتکم 

 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردلا ،  دّمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 147
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا 

 : هرهاقلا یقابلا ،  دبع  داؤف  دّمحم  قیقحت :  ت 261 ه ، )   ) يروباسینلا يریَشُقلا  جاّجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  وبأ  ملسم ،  حیحص   . 148
 . 1412 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ثیدحلا ،  راد 

نمحرلا دـبع  قیقحت :  ت 279 ه ، )  يذمرتلا (  هروس  نب  یـسیع  نب  دّمحم  یـسیع  وبأ  حیحـصلا ، )  عماجلا  يذمرتلا (  ننـس   . 149
 . 1403 ه هیناثلا ،  هعبطلا  عیزوتلاو ،  رشنلاو  هعابطلل  رکفلا  راد  توریب :  نامثع ،  دّمحم 

 ( . ت 430 ه  ) یناهفصإلا هّللا  دبع  نب  دمحأ  میعن  وبأ  ظفاحلا  ظفاحلا ،  یلامأ   . 150

 . 1377 ش نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  هبتکم  ناهفصإ :  ت 750 ه ، )  ) يدنرزلا فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا ،  ررد  مظن   . 151

نبا راد  توریب :  اغبلا ،  بید  یفطـصم  قیقحت :  ت 256 ه ، )   ) يراخبلا لیعامـسإ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يراخبلا ،  حیحـص   . 152
 . 1410 ه هعبارلا ، هعبطلا  ریثک ، 

نب هّللا  دبع  نب  زیزعلا  دبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ( ) رجح نبا   ) ینالقسعلا یلع  نب  دمحأ  يراخبلا ،  حیحص  حرش  يرابلا  حتف   . 153
 . 1379 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  زاب ، 

ّقحلا داـشرإ  قـیقحت :  ت 307 ه ، )   ) یلـصوملا یمیمتلا  یّنثملا  نب  یلع  نـب  دـمحأ  یلعی  وـبأ  یلـصوملا ،  یلعی  یبأ  دنـسم   . 154
 . 1408 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هلبقلا ،  راد  هّدج :  يرثألا ، 

توریب اطع ،  رداقلا  دبع  یفطصم  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ینالقسعلا (  رجح  نب  یلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  بیذهتلا ،  بیذهت   . 155
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 . 1415 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا  راد  : 

 . رکفلا راد  توریب :  ت676 ه ، )  يوونلا (  فرش  نب  نیدلا  یحم  ایرکز  وبأ  مامإلا  بّذهملا ، ) حرش   ) عومجملا  . 156

يزارلا نیدلا  رخفب  فورعملا  رمع  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  يزارلا ، ) رخفلا  ریسفت   ) بیغلا حیتافمو  ریبکلا  ریسفتلا   . 157

129 ص :
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 . 1410 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  (ت 604 ه ، ) 

 : قیقحت ت 774 ه ، )   ) یقشمدلا يورصبلا  ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادفلا  وبأ  میظعلا ، ) نآرقلا  ریـسفت   ) ریثک نبا  ریـسفت   . 158
 . بعشلا راد  هرهاقلا :  اّنبلا ،  میهاربإ  دّمحمو  روشاع ،  دمحأ  دّمحمو  میغ ،  میظعلا  دبع 

 (، ت 875 ه  ) یکلاملا یبلاعثلا  فولخم  نب  دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  یبلاعثلا ،) ریـسفت   ) نآرقلا ریـسفت  یف  ناـسحلا  رهاوجلا   . 159
 . 1418 ه یلوُالا ، هعبطلا  هنس ، وبأ  حاّتفلا  دبع  قیقحت :

فورعملا ینابیشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مرکلا  یبأ  نب  یلع  نیدلا  ّزع  نسحلا  وبأ  هباحصلا ،  هفرعم  یف  هباغلا  دُسا   . 160
 ، یلوُـالا هعبطلا  هیملعلا ،  بـتکلاراد  توریب :  دـمحأ ،  لداـعو  ضّوـعم ،  دّـمحم  یلع  قـیقحت :  ت 630 ه ، )   ) يرزجلا ریثألا  نباـب 

 . 1415 ه

کلاـم قیقحت :  568 ه ،)   ) یمزراوخلا یفنحلا  یّکملا  يرکبلا  دـمحأ  نب  ّقفوملا  ظـفاحلل  یمزراوخلل ، ) بقاـنملا   ) بقاـنملا  . 161
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يدومحملا ، 

 . یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ت 11 ه ، )  یعفاشلا (  یبلحلا  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  هّیبلحلا ،  هریسلا   . 162

 ، یلوُالا هعبطلا  هیردیحلا ،  هعبطملا  فرشألا :  فجنلا  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا ینیسحلا  ّیلع  نب  هّللا  لضف  يدنوارلا ،  رداون   . 163
 . 1370 ش

ت سوواط (  نباب  فورعملا  ینسحلا  یّلحلا  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  هنـسلا ،  یف  هّرم  لمعی  امیف  هنـسحلا  لامعألاب  لابقإلا   . 164
 . بجر 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا  مالعإلا  بتکم  ّمق :  یناهفصإلا ،  یمّویقلا  داوج  قیقحت :  664 ه ، ) 

 . 1406 ه هفرعملا ،  راد  توریب :  ت 548 ه ، )   ) یناتسرهشلا میرکلا  دبع  نب  دّمحم  حتفلا  وبأ  لحنلاو ،  للملا   . 165

، يربکلا هیراـجتلا  هبتکملا  رـصم  ت 769 ه ،)   ) يرـصملا ینادـمهلا  یلیقعلا  لیقع  نب  هّللا  دـبع  نیدـلا  ءاهب  لیقع ، نبا  حرـش   . 166
.ه  1348 هرشع ، هعبارلا  هعبطلا 

 . 1399 ه هرهاقلا :  يوضرلا ،  یضترم  دّیسلا  قیقحت  هعیشلاو ،  هّنسلا  نیب  دادغب ،  ءاملع  رمتؤم   . 167

هـسّسؤم قیقحت :  ت 645 ه ، )   ) امن نباب  فورعملا  یّلحلا  رفعج  نب  دّـمحم  میهاربإ  وبأ  ناجـشألا ،  لبـس  رینمو  نازحألا  ریثم   . 168
( . جع  ) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ، ) ) يدهملا مامإلا 

 . یمالسإلا مالعإلا  هبتکم  ّمق :  ینیوزقلا ،  يزارلا  سراف  نب  دمحأ  هغللا ،  سییاقم  مجعم   . 169

روّفغلا دـبع  دـمحأ  قـیقحت :  ت 398 ه ، )  يرهوجلا (  داّـمح  نب  لیعامـسإ  رـصن  وبأ  هیبرعلا ،  حاحـصو  هغللا  جاـت  حاحـصلا   . 170
 . 1407 ه هعبارلا ،  هعبطلا  نییالملل ،  ملعلا  راد  توریب :  راّطعلا ، 
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 ، یلوُالا هعبطلا  هزوحلا ،  بدأ  رـشن  ّمق :  ت 711 ه ، )  روظنم (  نب  مرکم  نب  دّـمحم  نیدـلا  لامج  لضفلا  وبأ  برعلا ،  ناسل   . 171
 . 1405 ه

 ، يریشلا ّیلع  قیقحت :  ت 1205 ه ، )   ) يدیبزلا ینیسحلا  یضترم  دّمحم  نب  دّمحم  سوماقلا ،  رهاوج  نم  سورعلا  جات   . 172

130 ص :
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 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب : 

هیمالسإلا هفاقثلا  رشن  هبتکم  نارهط :  ینیسحلا ،  دمحأ  دّیسلا  قیقحت :  ت 1085 ه ، )  یحیرطلا (  نیدلا  رخف  نیرحبلا ،  عمجم   . 173
 . 1408 هیناثلا ،  هعبطلا  ، 

، قداـصلا هسّـسؤم  نارهط : رمع ، نسح  فسوی  قیقحت  ت 686 ه ،)   ) يذابآرتسألا نیدلا  یـضر  هیفاکلا ، یلع  یـضرلا  حرـش   . 174
 . 1395 ش

بتکلا ءاـیحإ  راد  توریب : ت 1230 ه ،)   ) یقوسدلا هفرع  دّمحم  خیشلا  نیدلا  سمـش  ریبکلا ، حرـشلا  یلع  یقوسدلا  هیـشاح   . 175
.هیبرعلا

اضر مالغ  قیقحت : ت 573 ه ،)   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  ءایبنألا ،  صـصق   . 176
 . 1409 ه یلوُالا ،  هعبطلا  هسّدقملا ،  هّیوضرلا  هرضحلا  دهشم :  ناینافرع ،

ّمق ینیسحلا ،  اضر  دّمحم  قیقحت :  ت 329 ه ، )   ) یّمقلا هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  هریحلا ، نم  هرـصبتلاو  همامإلا   . 177
 . یلوُالا 1407 ه هعبطلا  تیبلا ،  لآ  هسّسؤم  : 

رـشنلا هسـّـسؤم  ّمـق :  رفعج ،  لآ  ءـالع  قـیقحت :  ت 548 ه ، )  یـسربطلا (  نسحلا  نـب  لـضفلا  یلع  وـبأ  قـالخألا ،  مراـکم   . 178
 . 1414 ه یلوُالا ،  هعبطلا  یمالسإلا ، 

ریم قیقحت :  ت 460 ه ، )  یسوطلا (  خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یّـشکلا ، )  لاجر  لاجرلا (  هفرعم  رایتخا   . 179
 . 1404 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّوم  ّمق :  یئاجرلا ،  يدهم  دّیسلا  قیقحت :  يدابآرتسإلا ،  داماد 

دّیسلا قیقحت :  ق 5 ه ، )  يدادغبلا (  یطساولا  يرئاضغلا  هّللا  دیبع  نب  نیسحلا  نب  دمحأ  نیـسحلا  وبأ  يرئاضغلا ،  نبا  لاجر   . 180
 . 1422 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ثیدحلا ،  راد  ّمق :  یلالجلا ،  اضر  دّمحم 

داوج خیـشلا  قـیقحت :  ت 726 ه ، )  یّلحلا (  همّـالعلاب  فورعملا  رّهطملا  نب  یلع  نب  فـسوی  نب  نـسحلا  لاوقـألا ،  هصـالخ   . 181
 . 1417 ه یلوُالا ،  هعبطلا  ههاقفلا ،  رشن  هسّوم  ّمق :  یمّویقلا ، 

 : ّمق موـلعلا ،  رحب  لآ  قداـص  دّـمحم  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 740 ه ، )  یّلحلا (  دواد  نـب  یلع  نـب  نیـسحلا  دواد ،  نـبا  لاـجر   . 182
 . 1392 ه یضرلا ،  تاروشنم  فرشألا ،  فجنلا  یف  هیردیحلا  هعبطم  تاروشنم  هعبط  نع  تیسفوُالاب 

 ، یلوُالا هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّوم  ّمق :  رـشع ، ) يداحلا  نرقلا  یـشرفتلا (  نیـسحلا  نب  یفطـصم  لاجرلا ،  دـقن   . 183
 . 1418 ه

يدهم دّیـسلا  قیقحت :  ت 1313 ه ، )  ) یقلباجلا يوسوملا  عیفـش  نب  رغـصأ  یلع  لاجرلا ،  تاـقبط  هفرعم  یف  لاـقملا  فئارط   . 184
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 . یفجنلا یشعرملا  هّللا  هیآ  هبتکم  ّمق :  یئاجرلا ، 

هـسّسؤم یف  هّیملعلا  هئیهلا  ّمق :  هّیمالـسإلا ،  فراـعملا  هسّـسؤم  یف  هّیملعلا  هئیهلا  قـیقحت :  ّيدـهملا ،  ماـمإلا  ثیداـحأ  مجعم   . 185
 . 1411 ه یلوُالا ، هعبطلا  هّیمالسإلا ،  فراعملا 

131 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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