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يداش طاشن و 

باتک تاصخشم 

 - 1341 هللا ، بیبح  دازحرف ، هسانشرس : 

.دازحرف هللا  بیبح  يداش /  طاشن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1392 تبحم ، يابوط  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  247 يرهاظ :  تاصخشم 

.4 هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  تسورف : 

( مراهچ پاچ  ) لایر  70000 موس ؛ ) پاچ  لایر (  30000 لایر 978-600-6085-73-9 ؛ :   60000 کباش : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.1393: موس پاچ  تشاددای : 

.1394 مراهچ : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  247 ؛ [ - 239  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.هیامن تشاددای : 

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

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يداش --  عوضوم : 

ثیداحا يداش --  عوضوم : 

BP22/9/ف3642ن5 1392 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

3293189 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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دهز 154 هناشن 

یهلا 156 نوید  هفسلف 

دهز 157 تقیقح 

دنوادخ 158 هدنبیز  یگرزب ،

قیفر 158 نیرتراگدنام 

اه 160 ینارگنلد  ساسا 

ایند 161 فصو 

ایند 162 تمدخ 

اه 163 لد  ندرکداش  ( 6

نمؤم 164 ندرکداش 

لامعا 165 نیرت  بوبحم 

ادخ 166 هار  رد  یگداتسیا  ( 7

ناگتشرف 167 لوزن 

شخب 169 طاشن  تایاکح  ( 8

ازفاحور 169 لماوع  ( 9

حیرفت 170 ( 10

ملاس 175 تاحیرفت 

عورشم 177 ياه  یبایماک  زا  يدنم  هرهب 

حیرفت 177 تافآ 

تیصعم 178 هانگ و  ( 1
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حیرفت 179 رد  يور  هدایز  ( 2

ریذبت 179 فارسا و  ( 3

حیرفت 180 ياه  هنوگ  داعبا و 
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یگداوناخ 180 حیرفت 

یلیماف 180 ياهرادید 

ترفاسم 182 شدرگ و 

رسمه 184 اب  یخوش 

ناکدوک 185 اب  يزاب 

ناتسود 187 رادید 

ترایز 188 رد  ییور  هداشگ 

اه 189 لد  تایح 

یمزر 189 ياه  شزرو 

انش 190

ترفاسم 191

رفس 192 بادآ 

بش 193 زامن 

يونعم 193 تاحیرفت 

ادخ 194 ناتسود  هاگجرفت 

نادنمدرخ 194 ناتسوب 

نایاسراپ 195 هاگجرفت 

ناهوژپ 195 شناد  هاگجرفت 

متشه 200 راتفگ 

ربمایپ 200 هب  برق  هلیسو 
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یعبط 201 خوش  حازم و 

نامیا 202 لها  یگژیو 

ملس 203 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعبط  خوش 

ربمایپ 204 میظع  قلخ 

باحصا 205 اب  یخوش 

ملس 207 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  ینخس  نیریش  اه و  یخوش 

مالسلا 214 هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یباوجرضاح  اه و  یخوش 

رفس 216 رد  حازم  یخوش و 
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یخوش 217 ياهزرم 

دنسپان 218 ياه  یخوش 

یخوش 219 تافآ 

یخوش 220 رد  غورد  ( 1

يرازآ 221 لد  ( 2

یخوش 221 رد  يور  هدایز  ( 3

اج 222 یب  ياه  یخوش  ( 4

هدنخ 223 هدیدپ 

ملس 224 هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنخ  هرهچ 

ربمایپ 225 نیکمن  ياه  هدنخ 

ربمایپ 226 نادنخ  باحصا 

ور 226 هدنخ  رسمه 

هدنخ 227 تافآ 

ههقهق 227 ( 1

هدنخ 228 رد  يور  هدایز  ( 2

تایاور 229 تایآ و  تسرهف 

عبانم 241 تسرهف 
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راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  و 

رد دـیراب و  ورف  اـه  ناـسنا  هژیو  هب  تادوجوم ، همه  رب  ار  يداـم  يونعم و  ياـه  تمعن  هک  قح  ترـضح  تیاـهن  یب  ساپـس  رکش و 
.تسا هتشاذگن  یقولخم  چیه  ِمک  میرگنب  فاصنا  هدید  هب  رگا  ًاتقیقح  داد و  شرورپ  ار  همه  دوخ  فطل  فنک 

.تسا هدیرفآ  وکین  دیرفآ ، هک  ار  يزیچ  ره  هک  يدنوادخ  ؛(1)  ُهَقَلَخ ٍءیَش  َّلُک  َنَسْحَا  يذَّلَا 

.دیرامشب ار  اه  نآ  دیناوت  یمن  دینک ، هرامش  ار  ادخ  ياه  تمعن  رگا  ؛(2) و  اهوُصُْحت ِهللا ال  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِا  َو 

دح رد  میدنبب و  تمه  رمک  یهلا  رکش  يادا  هب  هک  تسام  هفیظو  نیاربانب ،

13 ص :

هیآ 7. هدجس ، هروس  . 1 - 1
هیآ 18. لحن ، هروس  . 2 - 2
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.میشاب یقیقح  بوبحم  نآ  نارک  یب  ياه  تمعن  فاطلا و  رازگساپس  ناوت 

هک تسا  یبساـنم  يوگلا  هار و  هشقن  دـنمزاین  دوخ  لاـمک  دـشر و  يارب  .تسا و  لاـمک  يوـجو  تسج  رد  یگدـنز  رد  یناـسنا  ره 
.دوب دهاوخ  یعطق  فارحنا  وگلا ، هشقن و  نودب  اریز  دناسرب ؛ دصقم  هب  ار  وا  دناوتب 

ناماما ءایبنا و  تارضح  دناسرب ، دوصقم  لزنم  رس  هب  دناوت  یم  ار  ناسنا  هک  لامک  يوگلا  اهنت  ینامـسآ و  ياه  باتک  هار  هشقن  اهنت 
.دنتسه مالسلا  مهیلع  موصعم 

وگلا نیرتهب  ناوت  یم  ور  نیا  زا  .دـنا  ظوفحم  یـشزغل  اطخ و  ره  زا  دنتـسه و  یلاـعت  قح  ناـگتفای  تیبرت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
.دنشاب تیرشب  ناهج  يارب  يرگنشور  غارچ  اه و  ناسنا  تیاده  يارب 

هب هتفای و  یلجت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  رد  نآ  لامک  تسا و  رضاح  رـصع  بتاکم  نیرت  عماج  نیرت و  لماک  مالـسا  بتکم 
اـشگهار نیرتهب  دناوت  یم  هک  تسام  سرتسد  رد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  راتفر  یگدنز و  زا  هلاس  هریس 250  .تسا  هدیسر  روهظ 

.دشاب اه  ناسنا  یگدنز  تانوئش  مامت  هرادا  يارب 

و ناکدوک » نانز و  تبحم  «، » تمحر تبحم و   » باب رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربماـیپ و  ياـبیز  هریـس  زا  دـلج  هس  راـشتنا  زا  سپ 
نآ دنمزاین  ام  هعماج  هک  یعوضوم  هک  میدش  نآ  رب  دـش ، ور  هبور  يولع  يوبن و  نارادتـسود  بوخ  لابقتـسا  اب  هک  قالخا » هریـس  »

.میروآ ملق  هب  ار  هدش  هتخادرپ  نآ  هب  رتمک  دیاش  تسا و 

.دنک یم  نیمأت  ار  اه  ناسنا  يدام  يونعم و  ياهزاین  همه  هک  تسا  یلماک  عماج و  هاگن  ام  بتکم  یلاعتم  هاگن 

حیرفت هدش ، یهن  مارح  ياه  تذل  نتـسیز و  کشخ  ییارگچوپ و  یگدول و  يراکهزب و  یگزره و  زا  ام  بتکم  رد  هک  روط  نامه 
هب .تسا  هدومن  شرافس  نآ  هب  هتسناد و  يرورض  يرما  ار  ملاس  راگدنام و  ياه  تذل  شزرو و  و 
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تادابع هک  یگدنز  رگید  شخب  هس  هب  دیناوت  یم  هک  تسا  ملاس  تاحیرفت  لالح و  ذئاذل  اب  دـنا : هدومرف  ام  تایاور  رد  هک  يدـح 
.دیبای قیفوت  دشاب  تحارتسا  راک و  و 

طاشن و لاح  رد  .دـنیبب  داش  ار  نارگید  مه  دـشاب و  داش  دوخ  مه  هک  دراد  تسود  .تسا  طاـشن  يداـش و  لاـبند  ًاـترطف  یناـسنا  ره 
.دوش یم  ماجنا  لادتعا  تیفیک و  اب  یسایس  یعامتجا و  يدابع و  ياهراک  همه  هک  تسا  يداش 

ناسنا و اذل  دناسرب ؛ ماجنا  هب  تسرد  ار  راک  یگدرسفا  لاح  رد  دناوت  یم  هن  دراد و  ار  تسرد  راک  لاح  هن  نیگمغ  هدرسفا و  ناسنا 
.دسرب دوخ  یلاع  فادها  هب  ات  دنک  یگدنز  رورس  شمارآ و  طاشن و  اب  دیاب  هعماج 

طاشن و يداش و  ياه  هار  دوش و  یـسررب  تایاور  تایآ و  هاگدید  زا  طاشن  يداش و  عوضوم  هک  تسا  هدش  یعـس  راتـشون  نیا  رد 
هچ ره  دـندومرف : یم  ام  راوگرزب  داتـسا  .دـشاب  طاشن  اب  لاحرـس و  هشیمه  ام  هعماج  ات  دوش  نایب  اج  یب  ياه  هصغ  اه و  مغ  زا  رارف 

نیمغ لد  يا   » .دروخب هصغ  دراد  ار  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ادخ و  هک  یناسنا  تسا  فیح  .روخن  هصغ  یلو  روخب ، یتساوخ 
! الوم يادف  هب  ام  همه  ناج  تسا »! یلع  ام  يالوم  هک  شابم 

یلع ای  ما  وت  يالوت  تسم 

یلع ای  ما  وت  ياپ  فک  كاخ 

* * *

دورب لد  زا  مرابغ  منک  هیرگ  نم 

دیآ زاب  لد  راهب  ینک  هدنخ  وت 

ردارب زا  هژیو  هب  دـنا ، هدیـشک  تمحز  هعومجم  نیا  رـشن  يزاس و  هداـمآ  رد  هک  ینازیزع  همه  زا  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب  همتاـخ  رد 
ار رکـشت  تیاهن  مناد ، یم  ناشیا  هنادجم  هناصلاخ و  شالت  نویدم  ار  راتـشون  نیا  قح  هب  هک  يدسا  ياقآ  بانج  مدنمجرا  بوخ و 

.مشاب هتشاد 
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مرازگـساپس و هنامیمـص  دنـشک ، یم  تمحز  بناجنیا  ياه  باتک  پاچ  رـشن و  رد  هک  تبحم  يابوط  تاراشتنا  نازیزع  زا  نینچمه 
.مراد وزرآ  اه  نآ  يارب  ار  اه  نیرتهب 

.میامن یم  تلئسم  زیزع  ناگدنناوخ  همه  يارب  تیقفوم  يداش و  طاشن و  زا  راشرس  یگدنز  نانم  دنوادخ  زا 

تشاد یمارگ  اب  نامزمه 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دالیم  مایا 

لوالا 1434 عیبر 

.دازحرف هللا  بیبح 
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(1  ) ینامداش يوس  هب  لوا :  راتفگ 

هراشا
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دشخب و یم  طاسبنا  ار  سفن  ینامداش ، رورس و  ؛(1)  َطاِسْبنالا يوْطَی  َسْفَّنلا َو  ُِضبْقَی  ُّمَغلا  َطاشَّنلا َو  ُریُثی  َسْفَّنلا َو  ُطُْسبَی  ُرور  _ ُّسلَا
.دچیپ یم  مهرد  ار  طاسبنا  طاشن و  دنک و  یم  هتفرگ  ار  سفن  هودنا ، مغ و  .دنازیگنا و  یم  رب  ار  یباداش  طاشن و 

طارص زا  روبع 

رگا ینعی  .تسایند  رد  طارص  زا  روبع  ترخآ ، رد  طارص  زا  روبع  ساسا  .تسا  رـشب  تداعـس  لحارم  نیرت  مهم  زا  طارـص  زا  روبع 
طارص مسجت  ترخآ  طارص  تقیقح  رد  .تسا  هدرک  روبع  زین  ترخآ  طارص  زا  دنک ، روبع  ایند  طارـص  زا  یتحار  هب  دناوتب  یـسک 

تیب لها  هار  نامه  هک  شدوخ  میقتـسم  طارـص  هب  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  هبترم  ود  يزامن  ره  رد  هک  تسا  نیا  .تسایند 
.دشاب نومنهر  يداه و  تسا ، مالسلا  مهیلع 

رارق هک  يزیچ  .تسا  طارـص  زا  روبع  دوخ  هکلب  طارـص ، زا  روبع  مهم  لماوع  زا  یکی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اـب  دـنویپ  طاـبترا و 
هیصوت تایاور  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  نانآ  دای  رکذ و  دنک ، یم  ناور  ناسآ و  ام  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  طارـص  رد  نتفرگ 

یکی ار  نآ  تسا و  هدش  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رکذ  هب  ناوارف 

19 ص :
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.دنا هتسناد  طارص  زا  روبع  لماوع  زا 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسا  مرکم  یبن  زا 

یسک تسا و  طارص  رون  نم  رب  تاولص  ؛(1)  ِراّنلا ِلْهَا  ْنِم  ْنُکَی  َْمل  ِرّونلا  َنِم  ِطارِّصلا  یَلَع  َُهل  َناـک  ْنَم  ِطارِّصلا َو  ُرُون  َّیَلَع  ُهـالَّصلا 
.تسین شتآ  لها  زا  دشاب ، رون  طارص  رب  وا  يارب  هک 

ياـه هرد  رد  دور و  یمن  ههار  یب  هب  دراد ، روـن  هک  یـسک  .دـنک  یم  نشور  ناـسنا  يارب  ار  تداعـس  هار  هک  تسا  يروـن  تاوـلص 
دریگ و یم  شیپ  رد  تسا ، هار  نیرت  نشور  هک  ار  تشهب  تداعس و  هار  دیآ و  یمن  راتفرگ  اه  هاگشزغل  هب  دتفا و  یمن  ورف  تلالض 

.تشاد دهاوخن  تشهب  زج  یماجنارس 

يداش مغ و 

مزاول زا  دوب و  دهاوخ  وا  ریگنابیرگ  یگدنز  فلتخم  ياهدادیور  رد  اه و  بیـشن  زارف و  رد  هک  تسا  ناسنا  تالاح  زا  يداش  مغ و 
.درادن یموهفم  انعم و  يداش  مغ و  نودب  یگدنز  ًالصا  .تسا  یمدآ  سفن  ریذپان  ییادج  ِتالاح  و 

.دنرب یم  ورف  شیوخ  هودنا  مغ و  رد  ار  ناسنا  رگید  یخرب  دنزاس و  یم  مهارف  ار  ناسنا  يداش  طاشن و  تابجوم  اه  هدیدپ  یخرب 

ماع روط  هب  هن  تسا و  هدیدنـسپ  حودمم و  قلطم  روط  هب  هن  دننک ، یم  یفن  ار  رگید  مه  دنراد و  رارق  مه  ربارب  رد  هک  تلاح  ود  نیا 
ینادان تلاهج و  نآ  أشنم  هک  ییاه  يداش  اسب  هچ  .دراد  یگتـسب  نآ  هزیگنا  دروم و  هب  کی  ره  حبق  نسح و  .تسا  دنـسپان  موذم و 

یتخبدب تواقش و  زج  یماجنارس  تسا و 

20 ص :

ص 64. ج 91 ، راونالاراحب ، ص 60 ؛ رابخالا ، عماج  . 1 - 1
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.دروآ یم  هارمه  هب  یماکداش  يداش و  ایند  کی  دوخ  لد  رد  هک  ییاه  مغ  هچ  دزاس و  یمن  ناسنا  بیصن 

يداش تلاصا 

رگا .تسا  هدش  هداهن  انب  يداش  رب  ترطف  تقلخ و  ساسا  هک  انعم  نادب  .تسا  يداش  دراد  تفارـش  تلاصا و  هچنآ  نایم  نیا  رد  اما 
.تسارذگ یضراع و  یهودنا  دشاب ، مه  یهودنا 

رد يداش و  لابند  هب  هشیمه  ناـسنا  ترطف  .تسا  يداـش  دراد  تلاـصا  هچنآ  یلو  دـنا ، ناـسنا  مزـالم  ود  ره  يداـش  مغ و  دـنچ  ره 
.تسا مغ  ندودز  تسا ، نآ  ققحت  ددص  رد  ناسنا  هک  ییاهوزرآ  زا  .تسا  هدوب  يداش  يوج  تسج و 

يداش تلاصا  زا  ییاه  هناشن 

اه نآ  زا  یخرب  یسررب  هب  هک  تفای  نتسیز  داش  ترورض  يداش و  تلاصا  يارب  يرایـسب  ياه  هناشن  لئالد و  ناوت  یم  نایم  نیا  رد 
.میزادرپ یم 

ترطف یهاوگ  • 

ترطف تقلخ و  ساسا  ار  رورـس  يداـش و  حرف و  دـناد و  یم  یعطقم  ساـسا و  یب  ناـسنا  يارب  ار  هودـنا  مغ و  هک  یلیـالد  زا  یکی 
مغ زا  تسا و  نتسیز  داش  يداش و  لابند  هب  هراومه  یمدآ  .دراد  تسود  ار  يداش  ناسنا  ترطف  هک  تسا  نیا  درامش ، یم  رب  یمدآ 

.تسا نازیرگ  هودنا  و 

تسا یهیدب  .دنیادزب و  ناشدوخ  زا  ار  هودنا  مغ و  دننک و  یگدنز  داش  دنـشاب ، داش  ات  دننک  یم  هنیزه  مدرم  مینیب  یم  هک  تسا  نیا 
تلاح رد  ناسنا  هک 
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.تسا رت  يدج  رت و  قفوم  شیوخ  فیاظو  اه و  تیلوئسم  روما و  ماجنا  رد  يداش  طاشن و 

.تسا ناسنا  هکرحم  روتوم  يداش  طاشن و  اه ، ترشاعم  رد  تدابع و  رد  اه ، همانرب  رد  راک ، رد  لیصحت ، رد  هعلاطم ، رد 

حرف و .تسا و  یمدآ  زاین  تلاـصا و  ياـه  هناـشن  نیرت  مهم  زا  یکی  دوخ  دـهد ، یم  تداهـش  یهاوگ و  نآ  هب  ناـسنا  ترطف  هچنآ 
.تسا روما  نیا  زا  یکی  يداش  طاشن و 

لغب رد  مغ  يوناز  هک  نیا  ای  دـشاب ، داـش  طاـشناب و  هشیمه  ناـسنا  تسا  بوخ  هک  دـسرپب  وا  زا  دور و  ترطف  غارـس  هب  ناـسنا  رگا 
یم دـنیاشوخان  يرما  ار  هودـنا  مغ و  ددنـسپ و  یم  ار  نتـسیز  داش  ناسنا  ِترطف  ًاعطق  دربب ، رـس  هب  هصغ  مغ  یتحاراـن و  اـب  دریگب و 

يدماشیپ ای  دریگ ، یم  ار  ناسنا  مغ  یهاگ  دنچره  تسین ، هودنا  مغ و  لابند  هب  ناسنا  ترطف  ًاساسا  تسین و  یبوخ  زیچ  مغ  .درامش 
.ددرگ یم  ناسنا  هودنا  بجوم 

.تسا بلطم  نیمه  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  زا  مه  هچنآ  .ددنسپ  یم  ار  نتسیز  داش  تسا و  سونأم  يداش  اب  ناسنا  حور  ترطف و 
.درامش یم  هدیدنسپ  حودمم و  يرما  ار  نآ  دناد و  یم  يداش  اب  ار  تلاصا  تایاور 

لقع دونج 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دراد  حیرـصت  نآ  هب  تسا و  هتخادرپ  هتکن  نیمه  هب  یثیدـح  رد  یفاک »  » باتک زاغآ  رد  ینیلک  موحرم 
همه أشنم  ار  لقع  .دنیامن  یم  نآ  تخانش  هب  هیـصوت  هدومرف و  نییبت  حیرـشت و  ار  کی  ره  نایرکـشل  دونج و  لهج ، لقع و  ثیدح 

کین و تافص  هدرمش ، رب  تسا  راوتسا  هنت  مکحم و  ياه  هشیر  ياراد  هک  یگرتس  تخرد  دننامه  ار  نآ  دنناد و  یم  یبوخ 
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.دنناد یم  نآ  ياه  هخاش  ار  نارگید  هب  ناسحا  محر و  هلص  نامیا ، تواخس ، نوچمه  يا  هدیدنسپ 

رایـسب ثیدح  .دنا  هدرمـش  رب  لهج  يارب  مه  رکـشل  جنپ  داتفه و  لقع و  يارب  رکـشل  جنپ  داتفه و  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیدح  نیا  رد 
اما .تسا  هدیسر  پاچ  هب  لهج » لقع و  دونج  حرش   » مان هب  یباتک  رد  و  دنا ، هدرک  حرش  ار  ثیدح  نیا   � ینیمخ ماما  .تسا  ییابیز 

.تسا هدیسرن  رخآ  هب  هدنام و  مامتان  نآ  حرش  هنافسأتم 

لقع نایرکشل  زا  ار  يداش  حرف و  دنیامرف ، یم  نایب  ار  لهج  لقع و  نایرکشل  دونج و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتقو  ثیدح  نیا  رد 
(1) .دنناد یم  لهج  دونج  زا  ار  تلاسک  لقع و  دونج  زا  ار  طاشن  لهج ، نایرکشل  زا  ار  هودنا  نزح و  دنیامن و  یم  یفرعم 

دندومرف رگا  .دنا  هدرمـش  رب  لقع  روای  هارمه و  گنهامه و  ار  نآ  هک  تسا ، نآ  يداش  حرف و  تلاصا  رب  يرگید  لیلد  دوخ  نیا  و 
.نازیرگ هودنا  مغ و  زا  دشاب و  نامداش  هک  دنک  یم  مکح  ناسنا  لقع  ینعی  تسا ، لقع  نایرکشل  دونج و  زا  يداش  حرف و 

.تسا نآ  ناهاوخ  دنک و  یم  دییأت  ار  نآ  لقع  .تسا  هنالقاع  یگدـنز  کی  مزاول  زا  لقع و  اب  یهارمه  یماگمه و  يداش  طاشن و 
! تسا یلقع  یب  مدآ  بجع  دنیوگ : یم  وا  هرابرد  دروخب ، هصغ  مغ و  تساج ، هب  ان  هک  يدروم  رد  هجوم و  لیلد  نودـب  یـسک  رگا 
؛ دـنراگنا یم  هنالهاج  ار  وا  راتفر  دـننک و  یم  تمذـم  ار  وا  القع  لقع و  دروخ ! یمن  هصغ  مغ و  لئاسم  نیا  يارب  تشاد  لقع  رگا 

.تسا هنالهاج  يراک  دروم  یب  هودنا  مغ و  نوچ 
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هودنا ياه  هنیمز 

مغ و لابند  هب  یـسک  رگا  .دـشاب  داش  دـیاب  لقاع  ناسنا  هک  تسانعم  نادـب  تسا ، لقع  نایرکـشل  زا  طاشن  يداـش و  حرف و  هک  نیا 
رب اه  هودـنا  نزح و  زا  يرایـسب  .تسوا  ینادان  لهج و  زا  هتفرگ  تأشن  دـنک ، یم  مهارف  دوخ  يارب  ار  نآ  ياـه  هنیمز  تسا و  هصغ 

يارب ار  طاشن  يداش و  ياه  هنیمز  هیـشمه  لقاع  ناسنا  اما  .درادـن  هصغ  هک  دـنروخ  یم  ار  يزیچ  هصغ  ینعی  .تسا  تلاهج  ساـسا 
.تسا طاشناب  داشلد و  شا  هعساو  تمحر  اهتنم و  یب  ياه  تمعن  دنوادخ و  ياه  هداد  هب  دنک و  یم  مهارف  شدوخ 

نیا ات  هدش  زاغآ  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  دندرب ؛ ثرا  رگیدمه  زا  ناربمایپ  ار  زیچ  هس  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دنناوخ یم  ار  اعد  نیا  دادماب  رد  هراومه  هک  تسا  نیا  نآ  .تسا و  هدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک 

؛(1) ِیل َتْمَـسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَر  یل َو  َْتبَتَک  ام  ّاِلا  ینَبیـُصی  َْنل  ُهَّنَا  َمَلْعَا  یّتَح  ًاـنیقَی  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًاـنامِیا  َکـُلَأْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
نم هب  وت  ریدقت  زج  هک  منادـب  ات  لماک  ینیقی  .دـشاب و  رارقرب  مبلق  رد  هشیمه  هک  منک  یم  تساوخرد  تباث  ینامیا  وت  زا  ادـنوادخ ،

! زاس دونشخ  يدرک  متمسق  هچ  ره  هب  یناگدنز  رد  ارم  .دیسر و  دهاوخن 

(2) .تسا هدمآ  اهرحس  ناضمر و  هام  ياه  بش  ياهاعد  رتشیب  رد  نآ  نومضم  اعد و  نیا  هک  سب  نیمه  اعد  نیا  تیمها  رد 

طاشن يداش و  تسا ، هدش  هدرمش  شزرا  دراد و  تلاصا  هچنآ  نیاربانب ،
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.تلاسک هودنا و  مغ و  هن  تسا ،

سفن طاسبنا 

ار وا  دـشخب و  یم  ورین  ناسنا  هب  یباداش  طاشن و  .تسا  ناـسنا  حور  سفن و  شیاـشگ  طاـسبنا و  مهم  لـماوع  زا  یناـمداش  رورس و 
یمدآ حور  یگدرـسفا  یگتفرگ و  بجوم  هودنا  مغ و  نآ  ربارب  رد  .دزاس  یم  هدامآ  يونعم  یلاعت  شاعم و  روما  رد  شـشوک  يارب 

یتقیقح نیا  .دـنک و  یم  درـسلد  يونعم  ياه  تکرح  یگدـنز و  هب  تبـسن  ار  وا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  سفن  طاسبنا  ددرگ و  یم 
: دنا هدومرف  نایب  ابیز  رایسب  هلمج  ود  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

دـشخب و یم  طاسبنا  ار  سفن  ینامداش ، رورـس و  ؛(1)  َطاـِسْبنالا يوْطَی  َسْفَّنلا َو  ُِضبْقَی  ُّمَغلا  َطاـشَّنلا َو  ُریُثی  َسْفَّنلا َو  ُطُْـسبَی  ُرورُّسلَا 
.دچیپ یم  مهرد  ار  طاسبنا  طاشن و  دنک و  یم  هتفرگ  ار  سفن  هودنا ، مغ و  .دنازیگنا و  یم  رب  ار  یباداش  طاشن و 

تیقفوم اب  ار  دوخ  روما  ات  دراد  هگن  لاحرـس  رورـسم و  داش و  ار  دوخ  هشیمه  دهدن و  هار  دوخ  هب  هودنا  مغ و  دـیاب  یمدآ  نیاربانب ،
دزاس و یم  مهارف  ار  يداش  طاشن و  هچنآ  ندروآ  تسد  هب  رد  دوب و  يداش  لماوع  لاـبند  هب  دـیاب  مهم  نیا  يارب  .دـناسر  ماـجنا  هب 

.درک شالت  دیاب  دنک ، یم  تکرح  يایهم  ار  ناسنا  دیادز و  یم  ار  هودنا  مغ و 

طاشن سنا و  هب  زاین 

.دندوب داش  طاشناب و  رایسب  ناش  هداوناخ  نایم  رد  تولخ و  رد  ام  ناگرزب 
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تاـسلج ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم  .دنتـشاد  یم  هگن  طاـشناب  ار  ناـش  هداوناـخ  دـندرک و  یم  یخوـش  دـنتفگ ، یم  هفیطل  رایـسب 
.دندش یم  طاشناب  لاحشوخ و  رایسب  تفگ ، یم  يا  هفیطل  یسک  رگا  .دنتشاد  يدایز  یصوصخ 

لاح و رس  میدرک و  یم  یخوش  .میتشاد  سنا  تاسلج  هعمج  هبنشجنپ و  ياهزور  رگید  ناتسود  ماما و  ترـضح  اب  ام  دندومرف : یم 
.دوب دایز  رایـسب  ام  تاثحابم  .میتخادرپ  یم  ثحب  سرد و  هب  رتهب  میدـش و  یم  رت  طاـشناب  سنا  تاـسلج  زا  دـعب  .میدوب و  طاـشناب 

.میتشاد هثحابم  سرد و  دنچ  باتفآ  عولط  زا  شیپ 

نیا يارب  دنرب ، یم  دوخ  هارمه  ار  اه  هچب  هک  تاسلج  زا  یـضعب  رد  یهاگ  هک  دـیا  هدـید  .تسا  طاشن  سنا و  دـنمزاین  ناسنا  سفن 
اب .دنراد  یم  هگن  طاشناب  لاحرـس و  ار  وا  دنرب و  یم  دوخ  اب  تالقنت  يرادقم  دریگن ، هناهب  دشاب و  مرگرـس  دوشن و  هتـسخ  هچب  هک 

.دننک یم  مرگرس  ار  وا  يزاب  بابسا  ای  تیوکسیب  ای  کفپ  کی 

، دش هدروآرب  شزاین  نیا  یتقو  .تسا  حیرفت  یمرگرـس و  تفلا و  سنا و  شب و  شوخ و  دنمزاین  .تسا  روط  نیمه  مه  ناسنا  سفن 
يداش ملاس و  تاحیرفت  .تسا  رت  قفوم  تدابع  راک و  رد  درپ و  یم  شرـس  زا  تلاسک  یلاح و  یب  .دـنک  یم  یهارمه  ناسنا  اب  رتهب 

.تسا ناسنا  یعیبط  ياهزاین  زا  دشابن ، یهلا  تیصعم  نآ  رد  هک  ییاه 

ایند هب  دنخبل 

رگا .تسا  یطاشن  یب  هب  طوبرم  باصعا ، ياه  یتحاران  لصافم ، ياه  یتحاراـن  اهدردرـس و  ماـمت  تفگ : یم  نیـصصختم  زا  یکی 
، يزغم یبلق ، ياه  یتحاران  .دور  یم  امـش  ناج  زا  اه  یگتـسخ  مامت  دـیهدن ، ایند  هب  ریگ  دیـشاب ، روفیک  طاـشناب و  لاحرـس و  اـمش 

.ددرگ یم  رب  یطاشن  یب  یگدرسفا و  هب  همه  یبصع  یناوختسا و 
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یبوخ هب  ار  نآ  دـشاب ، طاشناب  لاحرـس و  بکار  یتقو  .تسام  بکرَم  ندـب  .ددـنخ  یم  امـش  هب  مه  ایند  دـیدنخب ، ایند  هب  امـش  رگا 
متسیس مامت  .دنک  یمن  ادا  مه  ار  بکرم  قح  دشاب ، هدرـسفا  نیگمغ و  بکار  ِدوخ  رگا  اما  .دناسر  یم  دصقم  هب  دنک و  یم  تیاده 

.دزیر یم  مه  هب  ندب 

شدوخ .يراد  ناطرـس  دنیوگب  وا  هب  دندیـسرت  یم  اهرتکد  .دوب  طاشناب  لاحرـس و  یلیخ  یلو  تشاد ، ناطرـس  ام  ناتـسود  زا  یکی 
نیرتدب دییوگب  نم  هب  دیریگب و  ارم  ضبن  امش  دوب : هتفگ  .دییوگب  نم  هب  تسه  يربخ  رگا  دوب : هتفگ  رتکد  هب  .دوب  هدرب  ییوب  کی 

هن درک ، توف  هک  يرخآ  زور  ات  .دوب  روط  نیمه  مه  ًاعقاو  .هن  ای  دـنک  یم  یتوافت  نم  نابرـض  اـیآ  دـینیبب  دـعب  .مراد  ار  اـه  يراـمیب 
.دوب طاشناب  لاحرس و  رایسب  .یهودنا  هن  تشاد و  يا  هصغ 

يراهب دمحم  خیش 

خیش هللا  تیآ  موحرم  .تسا  نادمه  راهب  رد  ناشیا  ربق  .تسا  ینافرع  یقالخا و  گرزب  ياه  تیـصخش  زا  یکی  يراهب  دمحم  خیش 
تاکرب ردـق  نیا  ناشربق  متـسناد  یمن  نم  تسا و  ینارون  رایـسب  ناشیا  ربق  دوب : هدومرف  گرزب  فراـع  نآ  يراـصنا ، داوج  دـمحم 

.دوب نافرع  قالخا و  گرزب  داتسا  ینادمه ، یلق  نیسحالم  درگاش  نیرتهب  يو  .دراد 

يراهب دمحم  خیش  ار  همه  میدرک ، بسک  سفن  بیذهت  هیکزت و  نافرع و  رد  ام  هچنآ  دوب : هدومرف  ینادمه  یلق  نیـسحالم  موحرم 
یلق نیـسحالم  نامداتـسا  دوبن ، ام  نایم  رد  يراهب  دمحم  خیـش  یتقو  ات  دنتفگ : یم  ینادـمه  یلق  نیـسحالم  موحرم  نادرگاش  .درب 

درگاش نیا  لام  یلق  نیـسحالم  دـمآ ، طاشن  اب  تیدـج و  اب  تمه و  اب  درگاش  نیا  یتقو  زا  یلو  دوب ، نادرگاش  همه  لام  ینادـمه ،
.دش
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زور .تسا  هدوب  طاشن  رورـس و  لها  ناشیا  .هیرگ  فوخ و  لها  یخرب  دنا و  طاشن  دجو و  لها  یـضعب  دنا : هتـسد  ود  كولـس  لها 
رتکد هب  شدوخ  یلو  .تسا  ینتفر  ناتردپ  هک  دنیوگب  شنادنزرف  هب  دندیـسرت  یم  دندوب ، هدرک  هنیاعم  ار  ناشیا  اهرتکد  هک  يرخآ 

ًالـصا .تسا  مهم  یلیخ  هیحور  نیا  .هتفر و  هک  هتفر  دییوگب : تسا ، هتفر  ایند  زا  دـمحم  خیـش  هک  دـنتفگ  هبترم  کی  رگا  دوب : هتفگ 
.دنروایب نوریب  سفق  زا  ار  ام  دنهاوخ  یم  .تسین  یمهم  زیچ  .تفر  درک و  اهر  دیاب  ار  ندب  نیا  .دوبن  شلایخ  نیع 

راظتنا رد  دوب و  زاورپ  رد  ناشحور  .دندوب  لاحشوخ  ردقچ  دیسر ، یم  ارف  هلمح  بش  هک  نیا  زا  .دندوب  ههبج  رد  هک  یناسک  دیدید 
سفق زا  هک  یسک  .دشاب  لاحشوخ  لاحرس و  دیاب  دیایب ، نوریب  نادنز  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دندرب  یم  رـس  هب  تشهب  تداهش و 

.دنک فیک  دیاب  دیآ ، یم  نوریب  ایند 

.دنریگ یم  شوغآ  رد  ار  نآ  هکلب  دنسرت ، یمن  گرم  زا  اهنت  هن  دنا ، طاشن  يداش و  حرف و  لها  هک  یناسک 

گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  اتیآ  نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 

گنر گنر  مناتس  یقلد  وا  زا  نمنادوا  _د ج_ نا _ تس _ي  نا وا ز م_ن ج_

سفن یهارمه 

یکاروخ و ناسنا  سفن  .تسا  ملاـس  تاـحیرفت  داد ، صاـصتخا  نآ  هب  ار  یتقو  زور ، هنابـش  تاـقوا  رد  دـیاب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
یلو دوشن ، شرـس  تدابع  تسا  نکمم  مه  راک  يادـتبا  رد  .دوش  یمن  شرـس  راک  ثحب و  سرد و  هعلاطم و  دـهاوخ ، یم  تـالقنت 

.تسا سونأم  مه  تدابع  اب  دش ، لدبم  حور  هب  سفن  یتقو 

تیلاعف و محازم  ات  درک  ءاضرا  حیحص  يا  هنوگ  هب  ار  سفن  دیاب  نیاربانب ،
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نآ هب  دیـشک و  شرـس  هب  یتـسد  داد و  وـج  هاـک و  وا  هب  دـیاب  تسا ، وـج  هاـک و  دـنمزاین  هک  یبـکرم  دـننامه  .ددرگن  ناـسنا  دـشر 
.دناسرب دوصقم  هب  دهدب و  راب  رتهب  دنک و  یهارمه  ناسنا  اب  ات  درک  یگدیسر 

طاشن ورگ  رد  تیقفوم  تمالس و 

مه شتدابع  .تسا  فیدر  همه  اهراک  يریبعت  هب  .دسر و  یم  ماجنا  هب  یبوخ  هب  ناشیاهراک  دنتـسه ، طاشناب  لاحرـس و  هک  یناسک 
یتح .دنا  قفومان  مه  راک  سرد و  رد  .دنراد  ترپ  ساوح  مه  تدابع  رد  نیگهودنا ، مهرد و  هدرسفا و  ياه  مدآ  .تسا  رت  گنـشق 

.درادن اذغ  هب  مه  یلیم  تسا ، طاشن  یب  لسک و  هک  یسک  .دراد  ییازس  هب  ریثأت  مه  اذغ  هب  ناسنا  ياهتشا  لیم و  رد  طاشن 

دایز هک  هصغ  مغ و  .دنراد  طابترا  یگدرسفا  هودنا و  مغ و  هب  اه  يرامیب  زا  يرایـسب  .دنوش  یم  التبم  يرامیب  هب  رتمک  طاشناب  دارفا 
حور کی  اما  .دـنک  یم  عولط  اـهرامیب  زا  يرایـسب  دروآ ، یم  ور  ناـسنا  هب  هک  اـه  ینارگن  هودـنا و  .دـیآ  یم  دـنب  اهتـشا  دوش ، یم 

دراذگ یم  ریثأت  مه  ندب  مسج و  رد  دش ، يوق  حور  یتقو  .دنزب  نیمز  ار  نآ  دنک و  هزرابم  يرامیب  اب  دناوت  یم  راودـیما ، طاشناب و 
.دنک یم  فرصت  نآ  رد  و 

ياه يرامیب  يولج  دناوت  یم  اهنت  هن  يداش  دندقتعم ، ناکشزپ  .دنک  نامرد  ار  یمسج  جالعلا  بعص  ياه  يرامیب  دناوت  یم  يداش 
.دریگب ار  ناطرس  يرامیب  دشر  ولج  تسا  رداق  هکلب  دریگب ، ار  یبصع  تامیالمان  زا  یشان 

ناشیا .دنتشادن  یگتسخ  ساسحا  چیه  دندرک و  یم  تبحـص  دنتـسشن و  یم  تعاس  تشه  تفه  یهاگ  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 
ياپ هب  هبترم  کی  .میـشاب  هتـشادن  مه  ار  نآ  تعاس  کی  تقاط  ام  دیاش  هک  دنتـسشن  یم  وناز  ود  تعاس  جـنپ  راهچ  یهاگ  اهرحس 

، ریگب مارآ  دنتفگ : دندز و  ناشدوخ 
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.منیشنب مهاوخ  یم 

دنک فرـصت  دوخ  بکرم  رد  دناوت  یم  دوب ، يوق  بکار  رگا  .دنک  فرـصت  مه  مسج  رد  دناوت  یم  دشاب ، يوق  طاشناب و  حور  رگا 
.دروایب دجو  هب  مه  ار  نآ  و 

يداش جوا 

غالا و .میورب  مه  اب  ایب  دندومرف : باحصا  زا  یکی  هب  دنورب ، یلحم  هب  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد 
بکرم تقیقح  رد  .راذگاو  نم  هب  ار  غالا  دومرف : .ار  غالا  تفگ : یهاوخ ، یم  ار  مادک  دندومرف : وا  هب  دندرک و  تساوخرد  يرطاق 

ياه هناش  هک  يروط  هب  دمآ ، صقر  هب  دوخ  نتفر  هار  رد  غالا  دنداتفا ، هار  هب  یتقو  .دندش  راوس  غالا  ناشدوخ  دنداد و  وا  هب  ار  رتهب 
.دنتفگ يزیچ  دندش و  مخ  دنتفرگ و  ار  نیز  ولج  یگدمآرب  ترضح  .دمآ  رد  هزرل  هب  ترضح 

یم هتفگ  ریَفُع  وا  هب  هک  دنتشاد  یغالا  ادخ  ربمایپ  دندومرف : .دیدش  مخ  مکش  یتحاران  زا  ایوگ  متفگ : ترـضح  هب  دیوگ : یم  يوار 
ترـضح دـمآ و  یم  رد  تکرح  هب  ترـضح  ياـه  هناـش  دـمآ و  یم  صقر  هب  يداـش  زا  دـندش ، یم  نآ  راوس  ربماـیپ  هاـگره  .دـش 

: دندومرف یم  دنتفرگ و  یم  ار  نیز  ولج  یگدمآرب 

.تسا ریفع  نیا  زا  هکلب  تسین ، نم  زا  تکرح  نیا  ایادخ ، راب  ٍریَفُع ؛ ْنِم  اذ  ْنِکلَو  یّنِم  َْسَیل  َّمُهّللا 

؛ يرامِح نِم  اذـه  ْنِکلَو  یّنِم  َْسَیل  اذـه  َّمُهّللا  : » متفگ مدـیبسچ و  شنیز  هب  نم  درک و  تکرح  هنوگ  نیا  يداش  زا  مه  نم  غالا  نیا 
نم زا  تکرح  نیا  ایادخ ،
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(1)« .تسا نم  غالا  نیا  زا  هکلب  تسین ،

مه ناشمـسج  .دنتـشاد  تفاطل  یلیخ  ربمایپ  .دـیایب  دـجو  هب  دـنوش ، یم  راوس  وا  رب  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هتـشاد  قح  غالا  نیا  ًاـعقاو 
.دوب فیطل  رایسب 

ربمایپ غالا 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  .دوب  یتشهب  غالا  دندش ، یم  راوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  یغالا 
تـسا هدرک  لقن  شردپ  زا  وا  شدج و  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  امـش ! يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  ربمایپ  اب  غالا  نیا 

: تفگ دیشک و  نم  لفک  هب  تسد  دمآ و  نم  يوس  هب  حون  .مدوب  هنیفس  رد  حون  اب  هک 

یغالا غالا ، نیا  لسن  زا  َرامِْحلا ؛ َِکلذ  ینلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَحلاَف  ْمُهُمَتاخ  َنیلَسرُملا َو  ُدِّیَس  ُُهبَکْرَی  ٌرامح  ِرامِحلا  اذه  ِْبلُـص  ْنِم  ُجُرْخَی 
(2) .داد رارق  غالا  نامه  ارم  هک  رکش  ار  ادخ  .دوش  یم  راوس  نآ  رب  ناشیا  نیرخآ  ناربمایپ و  دیس  هک  دیآ  یم  دوجو  هب 

ابق هلحم  رد  ات  تخات  یم  درک و  هراپ  ار  شراسفا  غالا  نیا  دنتفر ، ایند  زا  ربمایپ  هک  تعاس  نامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
(3) .تشگ وا  ربق  هاچ  نامه  دنکفا و  نآ  رد  ار  دوخ  دیسر و  همطَخ  ینب  هاچ  رس  رب 

سفن يراک  غولش 

.تسا نم  بکرم  غالا و  نیا  هب  طوبرم  تسه  هچ  ره  .متسین  راک  غولش  نم  دندومرف : ربمایپ 
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، ایادـخ وگب : ریگب و  الاب  ار  ترـس  ینیب ، یم  يراک  غولـش  تدوخ  رد  تقو  کـی  رگا  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  یگنـشق  زیرگ  يونثم 
.تسا نم  سفن  لام  اه  يراک  غولش  نیا  تسین ؛ راک  غولش  نم  حور 

ریگم نآ  درک  نم  سفن  مدرکن ، نم  ریما ***  هاشنهش و  دنوادخ و  يا 

نینچ شناردارب  هانگ  هرابرد  مه  فسوی  ترـضح  .تسا  بوخ  دزادنیب ، وا  ندرگ  ار  هانگ  دناوتب  هک  دنک  ادـیپ  ار  یـسک  ناسنا  رگا 
: تفگ

تقیقح رد  ؛(1)  یتَوِْـخا َنـَْیب  ینَیب َو  ُناـْطیَّشلا  َغََزن  ْنَا  ِدـَْعب  ْنـِم  ِوْدَـبلا  َنـِم  ْمُِـکب  َءاـج  ِنْـجِّسلا َو  َنـِم  ینَجَرْخَا  ِْذا  یب  َنَـسْحَا  ْدَـق  َو 
هک نآ  زا  سپ  دروآ ، زاب  رصم  هب  ناعنک  نابایب  زا  ار  امش  تخاس و  جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  هاگ  نآ  درک ، ناسحا  نم  هب  مراگدرورپ 

.دز مه  هب  ار  مناردارب  نم و  نایم  ناطیش 

ناطیـش هکلب  دوشب ، روط  نیا  دـیتساوخ  یمن  امـش  هک  دروآ  رذـع  شناردارب  يارب  تخادـنا و  ناطیـش  ندرگ  هب  ار  هانگ  تقیقح  رد 
.تخادنا ییادج  ام  نیب  دمآ و 

هک دوب  نم  سفن  نیا  منکب ، يراک  غولـش  متـساوخ  یمن  نم  دـیوگب : دزادـنیب و  سفن  ندرگ  هب  ار  هانگ  دـیاب  ناـسنا  عقاوم  زا  یلیخ 
.دوبن تبغر  لیم و  يور  زا  هانگ  نیا  هنرگو  دروآ  شیپ  نینچ 

: دنک یم  زاین  زار و  نینچ  ادخ  اب  هزمحوبا  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  هنوگ  نامه 

ْنکل ٌنِواهَتُم  َكدـیعَِول  الَو  ٌضِّرَعَتُم  َِکَتبوقُِعل  الَو  ٌّفِخَتْـسُم  َكِْرمَِاب  الَو  ٌدـحاج  َِکتَِّیبوبُِرب  اـنأ  َُکْتیَـصَع َو  َنیح  َکِـصْعَا  َْمل  یهِلا 
یتَْوقِش َو اْهیَلَع  یناعأ  َياوَه َو  ینَبَلَغ  یسْفَن َو  ِیل  َْتلَّوَس  ْتَضَرَع َو  ٌهئیطَخ 
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.مدرکن و راکنا  ار  تا  يدنوادخ  نایـصع ، هار  زا  متخادرپ ، تتیـصعم  هب  هک  یماگنه  نم ؛ يادـخ  ؛(1)  َّیَلَع یخرُملا  َكُْرتِس  ینَّرَغ 
دوب ییاطخ  منایصع  هکلب  .متسنادن  تیمها  یب  ار  تازاجم  هدعو  .مدرکن و  رپس  هنیس  تباقع  لباقم  رد  .مدرمشن و  کبس  ار  تنامرف 

.درک مرورغم  تا  یشوپ  هدرپ  دومن و  کمک  یتخبدب  درک و  هبلغ  سوه  يوه و  درک و  يراک  ههبش  نم  رب  سفن  دش و  ضراع  هک 

ام رب  یهاگ  هک  تسا  سفن  نیا  .میتفا  یم  هانگ  ماد  رد  یلو  دـیآ ، یمن  نامـشوخ  هانگ  زا  ًالـصا  .مینک  هاـنگ  میهاوخ  یمن  اـم  ًاـعقاو 
: تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  بوسنم  تاملک  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  نانچ  .میتفا  یم  هانگ  ماد  رد  دنک و  یم  هبلغ 

.تسوا سفن  یناسنا  ره  ناطیش  ؛(2)  ُهُسْفَن ٍناْسنِا  ِّلُک  ُناْطیَش 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  .تسا  يدیلک  بلطم  کی  نیا  .تسام و  سفن  نامه  یلصا  ناطیش 

.دیدرگ نم  میلست  عیطم و  نم  ناطیش  ؛(3)  يدَِیب َمَلْسَا  یناطیَش 

ناوریپ رد  روـط  نیمه  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هریـس  رد  ار  نآ  هک  تسا  یقـالخا  ياـه  شزرا  زا  یکی  یباداـش  طاـشن و  لاـح  ره  هـب 
.مینک یم  هدهاشم  یبوخ  هب  ناشبتکم 

ییادز مغ  هب  هیصوت 

شاداپ راثآ و  دـنا و  هدومرف  هیـصوت  نآ  هب  ام  ناماما  ایلوا و  هک  تسا  یمهم  رایـسب  ياه  شزرا  زا  یکی  نارگید ، مغ  ندودز  ًالـصا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هدرک  رکذ  نآ  يارب  يرایسب 

33 ص :

ص 345. هزمحوبا ، ياعد  نانجلا ، جیتافم  ص 589 ؛ ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  . 1 - 1
ص 257. ج 20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 2 - 2

ص 60. ج 9 ، نافرعلا ، نزخم  ص 391 ؛ ج 27 ، ناقرفلا ، . 3 - 3
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، دزاس فرطرب  ار  ینمؤم  هودـنا  یـسکره  ؛(1)  داؤـُفلا َجََـلث  ِهِْربَـق  ْنِم  َجَرَخ  ِهَرِخـآلا َو  َبَرُک  ُْهنَع  ُهللا  َسَّفَن  ًَهبْرُک  ٍنِمؤـُم  ْنَع  َسَّفَن  ْنَم 
.دوش جراخ  شیوخ  ربق  زا  مارآ  نامداش و  یلد  اب  دزاس و  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  هودنا  دنوادخ 

ترخآ هک  هنوگ  نامه  .تسین  يویند  يدام و  ياه  شاداپ  اب  سایق  لباق  چـیه  تسا و  یگـشیمه  نادواج و  شاداپ  يورخا ، شاداپ 
ریذـپ و نایاپ  هک  يویند  ياه  تمعن  لباقم  رد  نیا  .تسا و  نایاپ  یب  یگـشیمه و  مه  نآ  ياه  تمعن  تسا ، نایاپ  یب  یگـشیمه و 

.تسا يداش  تلاصا  رب  یمکحم  لیلد  نیا  تسا و  تیاهن  یب  ربارب  رد  رفص  دننامه  تسا ، رذگدوز 

نارگید يارب  ینامداش  يوزرآ 

هب .تسا  ناـیامن  رایـسب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  گـنهرف  رد  زین  ناشهودـنا  مغ و  عـفر  نارگید و  يارب  يداـش  حرف و  تساوـخرد 
.تسا هدش  نایب  اعد  وزرآ و  بلاق  رد  یتح  نارگید و  هودنا  ندودز  هب  هیصوت  فلتخم ، ياه  تصرف  نوگانوگ و  ياه  تبسانم 

نیا .تسا و  هدرک  رداص  لمعلاروتسد  هدومن و  يزیر  همانرب  یئزج  روما  يارب  یتح  هدرک و  خوسر  ناسنا  یگدنز  يایاوز  رد  مالسا 
.تسا نارگید  دوخ و  يارب  ناسنا  یهاوخ  لامک  لامک و  دشر و  تهج  ریسم و  رد  همه 

يارب یناـمداش  یتسردـنت و  يوزرآ  یهاوخریخ و  حور  هک  مینیب  یم  میرگن و  یم  رگیدـکی  اـب  لـماعت  ترـشاعم و  بادآ  هب  یتـقو 
.دش میهاوخ  فقاو  رتشیب  تقیقح  نیا  هب  دنز ، یم  جوم  اه  ترشاعم  نیا  رد  نارگید 
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ص 23. ج 72 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ لامعالا ، باوث  ح 3 ؛ ص 199 ، ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
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هسطع بدا 

ندرک هسطع  بدا  هلأـسم  دوشن ، روصت  نآ  يارب  یتیمها  دـیاین و  مشچ  هب  ًالـصا  دـیاش  رگید  ياـه  گـنهرف  رد  هک  يروما  زا  یکی 
نآ بدا  دنک و  دروخرب  هدیدپ  نیا  اب  دیاب  هنوگچ  تسوا ، روضح  رد  هک  یـسک  دنکب و  دیاب  هچ  دنک ، یم  هسطع  هک  یـسک  .تسا 
دای ادخ ، يوس  هب  ار  ناسنا  همه ، هک  تسا  هدرک  رکذ  یبادآ  نآ  يارب  مالـسا  هک  تسا  ییزج  روما  نامه  زا  یکی  نیا  .دـیامن  ادا  ار 
یم یتقو  تسا  زیگنا  تفگش  رایسب  .دهد  یم  قوس  لامک  يوس  تمـس و  هب  تکرح  اه و  شزرا  نایب  یهلا ، ياه  تمعن  رکذ  ادخ ،

! تسا هدیباوخ  تمکح  ردقچ  هداس  هسطع  نیمه  بادآ  رد  هک  مینیب 

؛ َمَّلَـس ِِهلآ َو  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَلَـص  نیَملاْعلا و  ِّبَر  ُدمَحلَا ِهللا  : » دیوگب دنز ، یم  هسطع  هک  یـسک  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
«. نانآ رب  مالس  وا و  لآ  دمحم و  رب  دورد  ار و  نیملاع  راگدرورپ  دنوادخ ، ساپس 

هک تسا  ییاه  تمعن  يروآدای  زین  .تسا و  یتمالـس  تمعن  اـه  نآ  زا  یکی  هک  تسا  دـنوادخ  ياـه  تمعن  رب  يرکـش  دوخ  نیا  و 
.تسا هدومرف  تیانع  وا  هب  دنوادخ 

شیوخ تمحر  دروم  ار  وت  دنوادخ  ُهللا ؛ َکُمَحْرَی  : » دییوگب وا  هب  دز ، هسطع  امش  ینید  ناردارب  زا  یکی  یتقو  دنا : هدومرف  نینچمه 
رارق شیوخ  ترفغم  دروم  ار  امـش  ام و  دنوادخ  ََکل ؛ اَنل َو  هللا  ُرِفْغَی  : » تسا نیا  دیوگب ، دیاب  هدـننز  هسطع  هک  یخـساپ  دـهد »! رارق 

!« دهد

نیگمغ و هک  یسک  هب  و  دیامرف »! تیانع  افش  وت  هب  دنوادخ  هللا ؛ َكافَش  : » دیوگب دیاب  تسا ، يرامیب  هناشن  هک  دز  هسطع  رتشیب  رگا 
، تسا كانهودنا 
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(1)« .دنادرگ نامداش  ار  وت  دنوادخ  ُهللا ؛ َکَحَّرَف  : » تفگ دیاب 

هتـشاد یهلا  گنر  هغبـص و  یتقو  ام  راتفر  .تسا  هتفهن  یهاوخریخ  یلدـمه و  تبحم و  رهم و  ردـقچ  هسطع  کـی  بادآ  رد  دـینیبب 
.دش دهاوخ  رادیدپ  نآ  رد  ریخ  نارازه  دریگب ، لکش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  ساسا  رب  دشاب و 

کی اب  یتح  تخاس ، هراچ  ار  نارگید  هودنا  مغ و  نایامن و  ار  نارگید  يارب  یهاوخریخ  تفـص  درک و  هدافتـسا  دیاب  یتصرف  ره  زا 
.وزرآ کی  اعد و 

يداش تساوخرد 

رورس و حرف و  دنوادخ  زا  نآ  رد  هک  تسا  ییاهاعد  درامش ، یم  دنمـشزرا  ار  نآ  دهد و  یم  يداش  هب  ار  تلاصا  هک  يرگید  لیلد 
حرف و تساوخرد  ادخ  زا  ناتیاهاعد  رد  هک  دنتخومآ  یمن  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تشادـن ، یـشزرا  يداش  رگا  .میبلط  یم  يداش 

.دوش هدودز  ناتهودنا  مغ و  هک  دیهاوخب  دینک و  رورس 

: میناوخ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هزمحوبا  ياعد  رد  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحس  رد 

ما یناشیرپ  هودـنا و  مغ و  ره  زا  نادرگ و  داش  ار  ملد  دـنوادخ ، ؛(2)  ًاجَرْخَم ًاـجَرَف َو  یبْرَک  یّمَه َو  ْنِم  یل  لَـعْجاَو  یْبلَق  ْحِّرَف  َّمُهّللا 
! شخب ییاهر  شیاشگ و 

.مینک یم  هودنا  مغ و  عفر  ینامداش و  حرف و  تساوخرد  هکلب  نک ، دایز  ار  هودنا  مغ و  مییوگ  یمن 

! نادرگ داش  ار  ام  نیگمغ  لد  ادنوادخ ،

36 ص :

ص 56. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 392 ؛ مالسلا ،  هیلع  اضرلا  مامالل  بوسنملا  هقفلا  . 1 - 1
.یلامث هزمحوبا  ياعد  ص 353 ، نانجلا ، حیتافم  ص 595 ؛ ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  . 2 - 2
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(2  ) ینامداش يوس  هب : مود  راتفگ 

هراشا
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دنوش و داش  دیاب  نانمؤم  هک  تسادـخ  تمحر  لضف و  هب  وگب  ؛(1)  َنوعَمْجَی اّمِم  ٌْریَخ  َوُه  اوُحَْرفَْیلَف  َِکلذـِبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضََفب  ُْلق 
.تسا رتهب  دنروآ  یم  درگ  هچ  ره  زا  نیا 

ناگتشرف ياعد 

زا .دـننک  یم  اعد  وا  يارب  ناگتـشرف  دریگ و  یم  رارق  دـنوادخ  ترفغم  فطل و  دروم  ناسنا  هک  تسا  نیا  تاولـص  تاکرب  زا  یکی 
: دندرک لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

، دنتسرف یم  دورد  ربمایپ  رب  ناگتشرف  ادخ و  ؛(2)  ًامیلْسَت اوُمِّلَس  ِهیَلَع َو  اوُّلَص  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  یبَّنلا  یَلَع  َنّولَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َهللا َو  َّنِا 
.دیهن ندرگ  یبوخ  هب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

: دندومرف ادخ  ربمایپ 

هرابرد امـش  رگا  .تسا  قلخ  زا  هدیـشوپ  نونکم و  ملع  هیآ  نیا  ِِهب ؛ ْمُُکتْرَبْخَا  ام  ُْهنَع  ینوُمْتلَأَس  ْمُکَّنَا  ـالَولَو  ِنُونکَملا  ِْملِْعلا  َنِم  اذـه  »
نایب ار  نآ  ریسفت  مداد و  یمن  ربخ  امش  هب  نآ  زا  نم  دیدیسرپ ، یمن  نآ 

39 ص :

هیآ 58. سنوی ، هروس  . 1 - 1
هیآ 56. بازحا ، هروس  . 2 - 2
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« .مدرک یمن 

زا یـسک  دوشب و  يدای  دوش و  هدرب  مان  نم  زا  هاگره  هک  دـنا  نم  هارمه  هدرک و  رومأم  ار  هتـشرف  ود  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
و دزرمایب »! ار  تناهانگ  دنوادخ  ََکل ؛ ُهللا  رَفَغ  : » دنیوگ یم  دننک و  یم  اعد  وا  يارب  هتشرف  ود  نآ  دتسرفب ، تاولـص  نم  رب  نم  تما 
دننک و یم  نیرفن  هتشرف  ود  نآ  دتسرفن ، تاولـص  نم  رب  دش و  هدرب  نم  زا  یمان  رگا  .دنیوگ و  یم  نیمآ  همه  ناگتـشرف  دنوادخ و 

(1) .دنیوگ یم  نیمآ  ناگتشرف  ریاس  دنوادخ و  و  دزرماین »! ار  وت  دنوادخ  ََکل ؛ ُهللا  رَفَغال  : » دنیوگ یم 

، دشاب وا  رـس  يالاب  ناگتـشرف  دنوادخ و  ياعد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  نیاربانب ، .دنک  یم  تباجا  ار  ناگتـشرف  ياعد  دنوادخ  ینعی 
.دنکن شومارف  ار  فیرش  رکذ  نیا 

سفن تالاح  نیرترب 

يرای لامک  هب  ندیـسر  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  لقع  دونج  زا  ناسنا و  یناسفن  تالاح  نیرترب  نیرت و  یـساسا  زا  یکی  يداـش  حرف و 
.تسا لامک  زا  ندنام  زاب  ناسنا و  طوقس  بجوم  لهج و  نایرکشل  زا  هک  هودنا  مغ و  فالخ  هب  .دنک  یم 

طوبرم هودنا  مغ و  .دـنا و  هتفای  تسد  ترخآ  ایند و  تشهب  هب  هک  تسا  یناسک  یهلا و  يایلوا  ياه  یگژیو  زا  يداش  حرف و  ًاساسا 
.تسا خزود  ناشماجنارس  هدروآ و  رد  یهارمگ  تلالض و  زا  رس  هک  تسا  يدارفا  هب 

اه و نارجه  رد  ای  اه  تبیصم  رد  هک  تسا  يدروم  ياه  مغ  زا  ریغ  نیا  هتبلا 

40 ص :

ص 279. ج 82 ، راونالاراحب ، ص 109 ؛ ج 12 ، لوقعلا ، هآرم  ص 39 ؛ حالفلا ، حاتفم  . 1 - 1

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ دنا و  هدوتـس  ار  هودنا  مغ و  شیایلوا  دنوادخ و  هک  تسا  يدراوم  زا  ریغ  نینچمه  .دوش  یم  رادـیدپ  ناسنا  رد  ناهانگ  رثا  رب  ای 
.دنا هدرمش  لامک  دشر و  بجوم  ار 

تشهب رد  ییادز  هودنا 

.تسادـخ هناخنامهیم  تشهب  .تسا  منهج  تشهب و  لها  فاصوا  دـنک ، یم  تلـالد  يداـش  حرف و  يدنمـشزرا  رب  هک  ییاـهزیچ  زا 
تسا یناراکهانگ  ناقفانم و  نیکرـشم و  رافک و  ياج  .تسادخ  نادنز  مه  منهج  .دنک  یم  ییاریذپ  شناگدنب  زا  اجنآ  رد  دنوادخ 

.اه یمنهج  يارب  هودنا  مغ و  تسا و  تشهب  لها  لام  يداش  حرف و  .دنا  هدشن  كاپ  خزرب  رد  هک 

یم ناشلد  هک  یناسک  .تسا  منهج  لها  لام  یحور  ياهراشف  اه و  یتحاران  اه و  هصغ  اه و  مغ  همه  .درادن  دوجو  يداش  منهج  رد 
.تسا ضحم  رورـس  يداش و  اجنآ  .دنام  یم  ناشلد  رب  هصغ  مغ و  غاد  تشهب  رد  هک  دنروخب  ایند  نیمه  رد  دنروخب ، هصغ  دهاوخ 

: دنوش یم  تشهب  دراو  هک  یماگنه  تسا ، نایتشهب  نخس  نیا 

اهیف اـنُّسَمَی  ـالَو  ٌبَصَن  اـهیف  اـنُّسَمَی  ـال  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِهَماـقُملا  َراد  اـنَّلَحَا  يذـّلا  ٌروکـش  ٌروُفََغل  اـنَّبَر  َّنِا  َنَزَحلا  اَّنَع  َبَهْذَا  يذَّلا  ُدـمَحلَا ِهللا 
ار ام  هک  ییادخ  نامه  .تسا  سانـش  قح  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  یتسار  هب  دودزب ! ام  زا  ار  هودنا  هک  ار  ییادخ  ساپـس  ؛(1)  ٌبوُُغل

.دهد یمن  تسد  ام  هب  یگدنامرد  اجنیا  رد  دسر و  یمن  ام  هب  یجنر  اجنیا  رد  .داد  ياج  يدبا  يارس  رد  شیوخ  لضف  هب 

41 ص :

هیآ 34 و 35. رطاف ، هروس  . 1 - 1
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: دنیوگ یم  دنوش  یم  تشهب  دراو   � ارهز ترضح  یتقو  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 

.درک نشور  ارم  مشچ  دودز و  ام  زا  ار  هودنا  مغ و  هک  ساپس  ار  يدنوادخ  ؛(1)  ینیَِعب َّرَقَا  َنَزَحلا و  اَّنَع  َبَهْذَا  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا 

اه یتشهب  زا  نآ  اب  دـنوادخ  دوب ، یبوخ  زیچ  هودـنا  نزح و  رگا  .ترخآ  هودـنا  هن  ایند و  هودـنا  هن  تسین ، یهودـنا  چـیه  تشهب  رد 
، نزحلاراد  » منهج هب  دنیوگ و  یم  ینامداش » هناخ  رورسلاراد ؛  » نآ هب  تهج  نیا  زا  .تسا  رورـس  همه  تشهب  رد  .درک  یم  ییاریذپ 

.دنیوگ یم  هودنا » هناخ 

نایتشهب باداش  ياه  هرهچ 

.دنرورسم نامداش و  همه  نایتشهب  تسا و  يداش  رورس و  ياج  تشهب 

.دنرگن یم  دوخ  راگدرورپ  هب  دنا و  باداش  ییاه  هرهچ  زور  نآ  رد  ؛(2)  ٌهَرِظان اهِّبَر  یِلا  ٌهَر  _ ِضان ٍذئَموی  ٌهوجو 

یمشچ .دننک  یم  رظن  ادخ  هب  نوچ  .دنا  لاحرس  لاحشوخ و  رایـسب  .دنز  یم  یجوم  اه  یتشهب  هرهچ  رد  طاشن  یباداش و  توارط و 
.تسا توارط  اب  باداش و  هشیمه  تسوا ، يایلوا  دنوادخ و  هب  شهاگن  هک 

فوطعم وا  يایلوا  ادـخ و  هب  شهجوت  هک  یـسک  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  اب  طابترا  نامیا و  همزـال  یباداـش  طاـشن و 
.درب یم  رس  هب  نانآ  تیالو  تبحم و  ِنیرب  تشهب  رد  نوچ  تسا ؛ توارط  اب  داشلد و  تسا ،

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  نایتشهب  لئاضف  زا  رگید  یکی  دنوادخ 

42 ص :

ص 343. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع  ص 225 ؛ ج 43 ، راونالاراحب ، ص 443 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  . 1 - 1
هیآ 22 و 23. تمایق ، هروس  . 2 - 2
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ینامداش یباداش و  تشاد و  هاگن  زور  نآ  بیـسآ  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  ؛(1)  ًارورُس ًهَرْضَن و  ْمُهاَّقل  ِمْوَیلا َو  َِکلذ  َّرَـش  ُهللا  ُمُهاقَوَف 
.تشاد ینازرا  نانآ  هب 

تـسا ییاه  ییاهریذپ  زا  یکی  نیا  .تسا  ینامداش  رورـس و  زا  هدنکآ  ناشاه  لد  تسا و  نایامن  ناشیاه  هرهچ  رد  یباداش  هرـضن و 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  دـننامه  هک  یناسک  .تسا  يداش  طاشن و  زا  راشرـس  یتشهب  ناسنا  .دـنک  یم  اـقلا  ناـیتشهب  هب  دـنوادخ  هک 

.دننیب یم  شاداپ  نینچ  نیا  دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هناصلاخ 

هک ناـنچ  .دوـمن  تساوـخرد  دـنوادخ  زا  دـیاب  هک  تسا  یهلا  ياـه  تمعن  نیرتـهب  زا  یکی  تشهب ، رد  طاـشن  یناـمداش و  رورس و 
: دندومن یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  بلطم  نیمه  شیوخ  رتو  زامن  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

! رادب ینازرا  ام  هب  تدوخ  يوس  زا  ار  ینامداش  رورس و  یباداش و  طاشن و  ادنوادخ ، ؛(2)  ًارورُس ًهَرْضَن َو  َْکنِم  ینَِّقل  َو 

: میناوخ یم  نینچ  زین  هبنش  کی  بش  ياعد  رد 

! امرف تیانع  ام  هب  رورس  یباداش و  تدوخ  رادید  تاقالم و  ماگنه  دنوادخ ، ؛(3)  ًارورُس ًهَرْضَن و  ِکئاِقل  یف  اَنل  ْلَعْجاَو 

نیگهودنا ياه  هرهچ  داش و  ياه  هرهچ 

: دنک یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  نایمنهج  نایتشهب و  رگید  ییاج  رد  دنوادخ 

ٌهَرَبَغ اهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ٌهَر َو  _ ِْشبَتْسُم ٌهَکِحاض  ٌهَرِفْسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

43 ص :

هیآ 11. ناسنا ، هروس  . 1 - 1
ص 270. ج 84 ، راونالاراحب ، ص 492 ؛ ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 2 - 2

ص 105. نیمالا ، دلبلا  ص 443 ؛ ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  . 3 - 3
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تسا و هدولآرابغ  زور  نآ  رد  ییاه  تروص  دـنا و  ناداش  نادـنخ و  ناشخرد و  هداشگ و  زور  نآ  رد  ییاه  هرهچ  ؛(1)  ٌهَرَتَق اهُقَهَْرت 
.تسا هدناشوپ  ار  اه  نآ  یکیرات 

نیقفانم و رافک و  اما  دـنا ، نادـنخ  باداش و  ینارون و  ناشخرد و  ییاه  هرهچ  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  تماـیق  زور 
یم رس  هب  هصغ  مغ و  راشف  رد  دنا و  کیرات  رایسب  تسا و  هدناشوپ  ار  نانآ  هرهچ  هودنا  مغ و  رابغ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد 

.دنرب

: دیامرف یم  نایتشهب  هرهچ  میسرت  رد  زاب 

.دندونشخ دوخ  ششوک  زا  باداش و  ییاه  هرهچ  زور  نآ  رد  ؛(2)  ٌهَیِضار اِهیْعَِسل  ٌهَمِعان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

یب ومخا و  .دـنا  یباداش  طاشن و  لها  تشهب  لها  .تسا  نایتشهب  ياه  یگژیو  فاـصوا و  زا  همه  ییور ، هداـشگ  یباداـش ، طاـشن ،
.ترخآ رد  هن  ایند و  رد  هن  .دنتسین  طاشن 

ربمایپ ود  هرظانم 

رسپ مالسلا  امهیلع  ییحی  ترضح  یسیع و  ترضح  .تسا  نآ  رب  دنوادخ  دییأت  رهم  يداش  حرف و  تلیـضف  تلاصا و  رب  رگید  لیلد 
ادـخ و يارب  هک  ینزح  دوب ؛ نزح  لها  ییحی  ترـضح  اما  .دـندرک  یم  یگدـنز  نامز  کی  رد  دـندوب و  ربمایپ  ود  ره  .دـندوب  هلاـخ 
قوش و اب  یخرب  دنور و  یم  ادخ  فرط  هب  نزح  اب  دارفا  یخرب  .تشاد  رورس  تجهب و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  .تسا و  ترخآ 

رورس

44 ص :

.38 هیآ 40 _  سبع ، هروس  . 1 - 1
هیآ 8 و 9. هیشاغ ، هروس  . 2 - 2
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.دیما ءاجر و  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  رب  دوب و  مکاح  فوخ  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  رب  .تجهب  و 

.تسا و نامداش  رورسم و  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دید  ییحی  ترـضح  .دندومن  دروخرب  مه  اب  ربمایپ  ود  نیا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
.دش عورش  ربمایپ  ود  هرظانم  .دراد  بل  رب  هدنخ 

هک تسا  تحار  تلایخ  یناما و  رد  ادخ  باذع  رکم و  زا  رگم  تفگ : تسا ، مسبتم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دـید  یتقو  ییحی  ترـضح 
.دسرتب مه  رادقم  کی  دیاب  نمؤم  يراودیما !؟ ادخ  تمحر  هب  ردقچ  یلاحشوخ !؟ مسبتم و  ردق  نیا 

یم هیرگ  ردـق  نیا  هک  یتسه  سویأـم  ادـخ  تمحر  زا  رگم  يا ! هتفرگ  ینوزحم و  ردـقچ  تفگ : ییحی  خـساپ  رد  یـسیع  ترـضح 
؟ ینک

یم هچ  دنوادخ  مینیبب  دوش و  یحو  ام  هب  ات  مینک  یم  ربص  دنتفگ : .دنک  تواضق  اه  نآ  نیب  دیاب  رفن  کی  .دش  ناشثحب  رگیدـکی  اب 
.دیوگ

: دومرف یحو  نینچ  اه  نآ  هب  مه  دنوادخ 

نادنخ یبل  هداشگ و  يا  هرهچ  هک  تسا  یسک  نم  دزن  رد  رفن  ود  امش  نیرت  بوبحم  ؛(1)  یبًاّنَظ امُُکنَسْحَا  ُماّسَبلا  ُِقلَّطلا  ََّیِلا  امُکُّبَحَا 
.تسا رت  نامگ  شوخ  نم  هب  .دراد و 

دیما میب و 

مه یهلا  تمحر  هب  دیما  تشهب و  قوش  زا  رگا  .تسا  بوخ  دورب  ادخ  يوس  هب  دـسرتب و  منهج  شتآ  ادـخ و  باذـع  زا  رگا  ناسنا 
.یهلا تمحر  لضف و  هب  دیما  هتبلا  تسا ؟ رتهب  مادک  اما  .تسا  بوخ  مه  نآ  دورب ، ادخ  يوس  هب 

45 ص :

ص 94. ج 6 ، هعاربلا ، جاهنم  ص 333 ؛ ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 1 - 1
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وت هب  يرخب ، نان  رگا  ییوگ : یم  مه  هبترم  کی  منک ! یم  هیبنت  ار  وت  يرخن ، ناـن  رگا  دـییوگ : یم  دوخ  دـنزرف  هب  امـش  عقوم  کـی 
درب یم  ار  امـش  نامرف  دراد ، یم  تسود  ار  امـش  نوچ  هچب  مه  یهاگ  .تسا و  رتهب  یمود  هتبلا  تسا ؟ رتهب  مادـک  .مهد  یم  هزیاـج 

.تسا رت  گنشق  همه  زا  نیا  هک 

سالک .تسا  رت  ینتـشاد  تسود  رتاـبیز و  یـسیع  ترـضح  هویـش  یلو  دـندوب ، ادـخ  ربماـیپ  ود  ره  مالـسلا  اـمهیلع  یـسیع  ییحی و 
.تسا رتالاب  یسیع  ترضح 

راودیما نامداش و  دنیب و  یم  ار  دـنوادخ  تمحر  فطل و  یهاگ  و  دوش ، یم  نارگن  دـنیب و  یم  ار  شلامعا  شدوخ و  یهاگ  ناسنا 
.تسا رت  گنشق  مینیبب ، ار  ادخ  رگا  .دوش  یم 

نامیا لها  ياه  یگژیو  زا 

ات ناسنا  ینعی  .دنرامش  یم  رب  تلصخ  هس  دصکی و  لماک  نامیا  يارب  یتیاور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
نیا دنرامـش  یم  رب  نامیالا  لماک  نمؤم  يارب  هک  ییاه  یگژیو  هلمج  زا  .تسا  هدـشن  لماک  شنامیا  ددرگن ، اه  یگژیو  نیا  ياراد 

: تسا

.تسا مرخ  شوخ و  طاشناب و  داش و  هک  تسا  نیا  لماک  نامیا  لها  ياه  یگژیو  زا  یکی  ؛(1)  ًاشاَّشب ًاشاّشَه 

: دندومرف مامه  هب  نمؤم  فصو  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  و 

؛ تسا طاشنرپ  لاعف و  تسا ؛ رود  هب  یلبنت  زا  نمؤم  ماـمه ، يا  ؛(2)  ُُهْبلَق ٌّیَح  ُُهلَمَأ  ٌبیرق  ُهُطاشَن  ٌِمئاد  ُُهلَـسَک  ٌدیَعب  ُنِمؤملا ...  ُماّمَه  ای 
.تسا لد  هدنز  وزرآ و  مک 

46 ص :

ص 311. ج 64 ، راونالاراحب ، ص 74 ؛ صیحمتلا ، . 1 - 1
ص 536. ج 1 ، هایحلا ، ص 26 ؛ ج 75 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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هک یناـسک  .تسا  يراـمیب  مئـالع  زا  نزح  هودـنا و  مغ و  .تسا و  سفن  تمالـس  ياـه  هناـشن  زا  نتـسیز  داـش  ندوـب و  داـش  ًالـصا 
شخب لامک  هدیدنـسپ و  هودنا  هک  تسا  يدراوم  ریغ  رد  نیا  .دننک و  هجلاعم  ار  ناشدوخ  دیاب  دـنا ، هتفرگ  هدرـسفا و  كانهودـنا و 

ای دـشاب ، نوزحم  شناهانگ  رطاخ  هب  ناسنا  هک  یتقو  لثم  .تسا  ناسنا  لامک  اـب  ماـگمه  تعیبط و  قفاوم  نزح  دراوم  نیا  رد  .تسا 
.تسا هدش  هدرمش  حودمم  هکلب  تسین ، مومذم  اهنت  هن  دراوم  نیا  رد  نزح  .دشاب  نیگمغ  یهلا  يایلوا  بئاصم  رد 

دنوادخ تمحر  لضف و  هب  ندوب  داش 

تلـصخ و ار  نآ  ددعتم  دراوم  رد  دنک و  یم  یبایزرا  تبثم  هدیدنـسپ و  تلاح  هدیدپ و  کی  ناونع  هب  ار  يداش  حرف و  نآرق  تایآ 
: دیامرف یم  شربمایپ  هب  باطخ  دنوادخ  .تسا  هدرمشرب  نابوخ  يارب  یتلیضف 

دنوش و داش  دیاب  نانمؤم  هک  تسادـخ  تمحر  لضف و  هب  وگب  ؛(1)  َنوعَمْجَی اّمِم  ٌْریَخ  َوُه  اوُحْرفَْیلَف  َِکلذـِبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضََفب  ُْلق 
.تسا رتهب  دنروآ  یم  درگ  هچ  ره  زا  نیا 

.دشاب داش  دیاب  دنیبب ، ار  دنوادخ  تمحر  لضف و  ناسنا  رگا  ینعی 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  شتمحر  تسامش و  ربمایپ  توبن  دنوادخ ، لضف  بلاط ؛ یبا  نب  ِِّیلَع  ُهَیالِو  ُُهتَمْحَر  ْمُکِّیبَن َو  ُهَُّوُبن  ِهللا  ُلْضَف 
لام لها و  زا  دننک ، عمج  نیفلاخم  هک  تسا  يزیچ  نآ  ره  زا  رتهب  نیا  .تسا و  مالسلا  هیلع 

47 ص :
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(1) .ایند راد  رد  دنزرف  و 

تیـالو ربماـیپ و  ادـخ و  هک  یناـسک  .دنـشاب  داـش  دـیاب  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نـب  یلع  تیـالو  ربماـیپ و  توـبن  هـب  نایعیـش  ینعی 
زا یکی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ور  نیا  زا  .دنروخب  هصغ  دنریگب و  لغب  رد  مغ  يوناز  دیاب  دـنرادن ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: درامش یم  رب  نینچ  نیا  ار  يوقت  لها  فاصوا 

دـنارذگب و زیهرپ  هب  ار  بـش  ؛(2)  ِهَمْحَّرلا ِلْضَْفلا َو  َنِم  َباصَا  امب  ًاحِرَف  ِهَْلفَْغلا َو  َنِم  َرِّذُـح  اـِمل  ًارِذَـح  ًاـحِرَف  ُِحبُْـصی  ًارِذَـح َو  ُتیُبی 
.دنک ینامداش  دنا  هدیشخب  وا  هب  هک  یتمحر  لضف و  هب  دزیهرپب و  دنا  هداد  شزیهرپ  نآ  زا  هک  یتلفغ  زا  .درآ  حبص  هب  هنامداش 

يداش حرف و  عبنم 

دوبمک دنناوت  یمن  دننک ، عمج  مه  ار  ایند  همه  رگا  .دننک  هیرگ  ناشدوخ  لاح  هب  دـیاب  دـنرادن ، یهلا  تسرپرـس  الوم و  هک  یناسک 
هدومرف هب  دـیآ ، یم  دـیدپ  ناسنا  يارب  شتیب  لها  ربمایپ و  ادـخ و  اـب  طاـبترا  اـب  هک  يداـش  حرف و  نیا  .دـننک  ناربج  ار  یتیـالو  یب 

.تسا يویند  عاتم  همه  زا  رت  شخب  تذل  رتهب و  دنوادخ ،

يداش حرف و  عبنم  هب  نوچ  دـشاب ؛ كانهودـنا  نیگمغ و  دـیابن  دراد ، ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ربمایپ و  ادـخ و  هک  یـسک 
ادخ و زا  اه  نیا  دنیوگب  هک  میهدب  ناشن  يروط  ار  نامدوخ  دیابن  .میشاب  نیگمغ  بحاص  یب  ياه  مدآ  نوچمه  دیابن  .تسا  لصتم 

دنتسین و یضار  ناماما 

48 ص :
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.دنرادن رظن  اه  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رد دروـخ ، یم  ار  يزور  هصغ  هک  یـسک  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ادـخ و  هب  ینیبدـب  هب  هودـنا ، مغ و  تشگزاـب  تقیقح  رد 
هب رما  .دیـشاب  داش  یهلا  تمحر  لضف و  هب  دیامرف : یم  ادخ  .دراذـگ  یمن  شناگدـنب  ِمک  دـنوادخ  .دراد  ادـخ  هب  نظ  ءوس  تقیقح 

.دنک یم  يداش 

!« تسا یلع  ام  يالوم  هک  شابم  نیمغ  لد  يا   » هک تسا  هدز  شرـس  يالاب  یگرزب  ولبات  مدـید  مدوب ، هتفر  ناگرزب  زا  یکی  لزنم  هب 
.دنک قد  هصغ  زا  دیاب  درادن ، یلع  هک  یسک 

تیالو وترپ  رد 

تسا دب  ناشعضو  هک  دنشاب  مه  یناسک  رگا  .دنورب  شتآ  رد  اه  ¬ نآ تیالو  لها  ناتسود و  دنراذگ  یمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنهد  یم  ناشتاجن  دنتسه ، یمنهج  و 

رد امش  ؛(1)  ٌدـحاو ِهللاَو َو ال  ِنانثا َو ال  ْمُْکنِم  ِراّنلا  ِیف  ُعِمَتْجَیال  ِهللا  َنودَـجُوت َو  الَف  َنوبَلُْطت  ِراّنلا  ِقابْطَا  َْنَیب  َنورَبُْحت َو  ِهَّنَجلا  ِیف  ُْمْتنَا 
زا رفن  ود  دنگوس ، ادخ  هب  .دیدرگ  یمن  ادیپ  یلو  دیوش ، یم  وج  تسج و  شتآ  ياه  هقبط  نایم  رد  دیوش و  یم  هداد  تمعن  تشهب 

! دوب دهاوخن  شتآ  رد  امش  زا  رفن  کی  یتح  دنگوس ، ادخ  هب  هن ، دیوش ! یمن  عمج  شتآ  رد  امش 

مهیلع تیب  لها  نانمشد  تبحم  .دنتسه  منهج  رد  مه  نآلا  .دنور  یم  منهج  هب  دنا ، هتفریذپ  ار  قحان  يافلخ  تیالو  هک  یناسک  هتبلا 
.تسا ضحم  منهج  مالسلا 

49 ص :
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رضاح تشهب 

.تسا تشهب  رد  مه  نآلا  .تسا  تشهب  رد  دراد ، ار  تیب  لها  تیالو  هک  یسک  .رضاح  تشهب  ینعی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو 
: دیوگ یم  يوار  .تسا  تشهب  رد  مه  نیا  زا  دعب 

یم تشهب  تساوخرد  دنوادخ  زا  َهَّنَجلا ؛ َهللا  لَأْسَا  : » تفگ سلجم  رد  یـصخش  .میدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم  رد 
دنوادـخ زا  دـیتسه ، تشهب  رد  امـش  اـهنِم ؛ ْمُکَجِرُْخی  ـال  ْنَا  َهللا  اولَأْـساَف  ِهَّنَجلا  ِیف  ُْمْتنَا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مـنک »؟

ایند رد  نآلا  ام  میوش ، امـش  يادف  هب  ام  اینُّدلا ؛ ِیف  ُنَحن  َكاِدف  اْنلِعُج  : » دـنتفگ نارـضاح  .دـنکن » نوریب  نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیهاوخب 
ِهَّنَجلا ینعَم  اذه  : » دندومرف .هلب  دنتفگ : دیرادن »!؟ فارتعا  ام  تماما  هب  امش  رگم  اِنتَمامِِاب ؛ َنوُّرُِقت  ُْمتَْسلَا  : » دندومرف ترـضح  .میتسه »

نآ هب  دـشاب و  هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  هک  یـسک  .تسا  تشهب  ياـنعم  نیا  ْمُکَُبلْـسَی ؛ ـال  ْنَا  َهللا  اُولأْـساَف  َهَّنَجلا  ِیف  َناـک  ِِهب  َّرَقَا  ْنَم  يذَّلا 
(1)« .دریگن امش  زا  ار  نآ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  نیاربانب ، .تسا  تشهب  رد  دنک ، فارتعا 

نامز ماما  هرهچ  هب  .تسا  نامز  ماما  رضحم  رد  .دنا  هدوب  تفرعم  یب  رادقم  کی  دنا ، هدرک  ار  لاؤس  نیا  هک  یناسک  دوش  یم  مولعم 
.ددرگ یم  تشهب  لابند  هب  اما  تسا ، تشهب  قوف  تشهب و  تقیقح  تسا ، نیرفآ  تشهب  هک  یماما  دنک ، یم  هاگن  شدوخ 

نیرفآ تشهب  تشهب و 

.تسا تشهب  دوخ  زا  رت  مهم  دنک ، یم  داجیا  ار  تشهب  هک  یسک 

50 ص :
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هدـنهد ماجنا  تسا و  رتهب  راک  نآ  زا  شدوخ  دـهد ، یم  ماجنا  کین  راـک  هک  یـسک  ؛(1)  ُْهنِم ٌّرَـش  ِّرَّشلا  ُلِعاف  ُْهنِم و  ٌْریَخ  ِْریَخلا  ُلِـعاف 
.تسا رتدب  راک  نآ  زا  رش  راک 

يدـب راک  هک  یـسک  دراد و  دوجو  یکین  راک  نآ  زا  شیب  شتافـص  تاذ و  رد  ملـسم  دـهد ، یم  ماجنا  یکین  راـک  هک  یـسک  ینعی 
.دراد دوجو  يدب  دهد ، یم  ماجنا  هچنآ  شیب  شتافص  تاذ و  رد  دهد ، یم  ماجنا 

زا روج  ناـمکاح  .تسا  منهج  زا  رتدـب  زاـس  ¬ منهج تسا و  تشهب  زا  رتـهب  زاـس  ¬ تشهب .منهج  رفاـک  دزاـس و  یم  تشهب  نمؤـم 
دیاب .دنزاس  یم  منهج  نوچ  دنرتدب ؛ منهج  زا  بابان  ياقفر  .دنتـسه  منهج  مزیه  هریگ و  شتآ  .دنا  شتآ  هلولگ  کی  .دنرتدب  منهج 

.دنرترب تشهب  زا  دنزاس و  یم  تشهب  بوخ  ياقفر  .درک و  رارف  اه  نآ  زا 

تشهب هب  ییانتعا  یب 

نادـنمتدارا و ناتـسود و  اما  .دـندرک  یم  بلط  تشهب  دنتـشگ و  یم  تشهب  لابند  هب  دـندوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  رد  اه  نیا 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  رود  .دننک  یم  لمع  اه  نیا  سکع  هب  تمایق  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  رب  ناگدننک  هیرگ 

.دنرادن روح  تشهب و  هب  یهجوت  انتعا و  .دنا  ترضح  نآ  لامج  وحم  دنا و  هدز  هقلح 

رب ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  وگ  تفگ و  سلجم  هکلب  دـنریذپ ، یمن  ناـنآ  اـما  دـیوش ، تشهب  دراو  دوش : یم  هتفگ  اـه  نآ  هب 
نیعلا روح  .دنهد  یم  حیجرت  تشهب 

51 ص :
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هک یتمارک  رورس و  نآ  يارب  نانآ  یلو  مییامش ! قاتشم  یتشهب  ناملغ  نیا  ام و  دنیوگ : یم  اه  نآ  هب  دنوش و  یم  هداتسرف  نانآ  دزن 
(1) .دننک یمن  دنلب  نیعلاروح  يوس  هب  رس  دننیب ، یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سلجم  رد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یتشهب  رضحم 

لیوأت ار  ناشدوخ  نخـس  راچان  هب  درک ، یمن  كرد  ار  دنلب  يانعم  نیا  دندوب و  ناشفارطا  هک  یناسک  يارب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تشهب و دوخ  ماما  رضحم  هنرگو  .تسا  تشهب  رد  دراد ، ام  تیالو  هب  داقتعا  هک  یسک  دندومرف : دنداد و  لیزنت  ار  بلطم  دندرک و 

تشهب رد  تسا ، نانآ  تبحم  تیالو و  لها  تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لصتم  طبترم و  یـسک  .تسا  تشهب  زا  رتالاب  رترب و 
.تسا ضحم  يداش  رورس و  حرف و  اجنآ  .تسین  نزح  فوخ و  هودنا و  مغ و  ياج  تسا و 

.دنشاب داش  دیاب  نامیا  لها  هک  تسادخ  تمحر  لضف و  هب  ؛(2)  اوحْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضَِفب 

لاصتا دنا و  تشهب  تقیقح  نانآ  .تسین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  دمحم و  لآ  دـمحم و  تبحم  زج  یهلا  تمحر  لضف و  و 
!« تسا یلع  ام  يالوم  هک  شابم  نیمغ  لد  يا   » .ینامداش رورس و  تشهب و  ینعی  تقیقح ، نیا  هب 

.تسا يویند  ذئاذل  ایند و  همه  زا  رتهب  رترب و  نیا  .دشاب و  داش  دیاب  دنتـسه ، وا  یلو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نامز و  ماما  هک  یـسک 
.دنک هضرع  ناسنا  هب  ار  یقیقح  يداش  رورس و  دناوت  یمن  تسا ، ییایند  هچنآ 

52 ص :

ص 207. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 81 ؛ تارایزلا ، لماک  . 1 - 1
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یگناگی تبحم و  ملاع  رد 

دیاب ارچ  .تسا  رکپ  تسا  هدادن  ای  هداد ، وا  هب  ادخ  هک  ییاهزیچ  زا  ای  تسا ، تحاران  ادخ  ردق  اضق و  زا  ای  دنک ، یم  مخا  هک  یسک 
.دشاب لاحشوخ  دیاب  تسا ، هدومرف  تیانع  وا  هب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  دشاب ؟ رکپ 

.دنوش داش  دیاب  نامیا  لها  هک  تسا  دنوادخ  تمحر  لضف و  هب  ؛(1)  اوُحْرفَْیلَف ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضَِفب  ُْلق 

هیلع نیسح  ماما  باحصا  .دوب  نامداش  اه  نآ  اب  طابترا  تیالو و  هب  اه ، نآ  هب  دیاب  دنتسه ، یهلا  تمحر  لضف و  رهظم  ام  ياه  ماما 
، دندرک یم  یخوش  ناملس  اب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دندرک  یم  یخوش  رگیدکی  اب  .دندوب  طاشناب  داش و  ردقچ  مالـسلا 
تبحم و ملاع  .دـندرک  یم  یخوش  ربمایپ  اب  مه  باحـصا  .دـندرک  یم  یخوش  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ادـخ  ربماـیپ 

.دروآ یم  یباداش  طاشن و  یگناگی ،

یهلا ياه  تمعن  ردق 

هچنآ هب  دنناد ، یم  ردق  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  دنراد و  ییانشآ  طابترا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دنوادخ و  هاگتـسد  اب  هک  یناسک 
.دنا نامداش  تسا ، هدومرف  تیانع  نانآ  هب  دنوادخ 

دوـجا  » هک ییادـخ  تسا ، ناـنابرهم » نیرت  ناـبرهم  نیمحرلا ؛ محرا   » هک ییادـخ  میـشابن !؟ ناـمداش  ارچ  .میراد  ییادـخ  نـینچ  اـم 
ییادخ تسا ، اه » میرک  نیرت  میرک  میرکالا ؛ مرکا   » هک ییادخ  تسا ، اه » هدنشخب  نیرت  هدنشخب  نیدوجالا ؛
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هانپ نیبراهلا ؛ أجلم   » هک ییادخ  تسا ، اه » بیع  هدنناشوپ  بویعلا ؛ راتـس   » هک ییادـخ  تسا ، ناهانگ » هدنـشخب  بونُّذـلا ؛ رافغ   » هک
!؟ میشاب طاشناب  باداش و  دیابن  ادخ ، نیا  دوجو  اب  نیا  ایآ  .تسا  ناگدنزیرگ »

داش ارچ  تسا ، نایناهج » همه  يارب  تمحر  نیملاعلل ؛ همحر   » هک يربمایپ  دوجو  اب  دشابن ! داش  ارچ  دراد ، ییادخ  نینچ  ناسنا  یتقو 
: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  .میشابن 

.دنوش یم  نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و  یمیب  هن  ادخ  ناتسود  رب  هک  دیشاب  هاگآ  ؛(1)  َنونزْحَی ْمُه  الَو  مِْهیَلَع  ٌفْوَخال  ِهللا  َءایلْوَا  َّنِا  الَا 

اه یبوخ  همه  همـشچرس  اب  نوچ  .یبای  یمن  يزیچ  ناشدوجو  رد  یمرخ  يداش و  طاشن و  زج  .درادـن  هار  ادـخ  ناتـسود  رد  هودـنا 
.یسرت فوخ و  هن  دنراد و  یهودنا  هن  دنراد ، لاصتا  طابترا و 

ایند لها  يداش  مغ و 

، ینک یم  هیرگ  یناوخ ، یم  لیمک  ياعد  امش  .تسا  شخب  يداش  زین  نانآ  سلاجم  رد  روضح  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا 
نآ يداش  تسا و  مغ  ناشمغ  ایند  لها  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح  .دینک  یم  يداش  حرف و  یکبس و  ساسحا  نآ  زا  دعب  یلو 

، دنا فرـص  يایند  لابند  هب  دنا ، ترهـش  ماقم و  لوپ و  لابند  هب  هک  یناسک  .تسا  هتفهن  نآ  رد  هودـنا  مغ و  ینعی  .تسا  مغ  مه  اه 
.تسا ندش  مامت  تفآ و  ضرعم  رد  هشیمه  هکلب  تسین ، رادیاپ  درادن و  ساسا  اه  نآ  يداش  نوچ  تسا ، مغ  ناش  يداش 

تسد یماقم  هب  رگا  .تسا  مک  ارچ  هک  دروخ  یم  هصغ  دروایب ، ریگ  لوپ  رگا 
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.دهدن تسد  زا  ار  نآ  دروخن و  تفآ  نآ  هب  هک  تسا  نارگن  دنک ، یم  ادیپ 

رانک رد  .میدوب  شوخ  میدـناوخ و  یم  سرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  رانک  رد  فرـشا  فجن  رد  تفگ : یم  دـیتاسا  زا  یکی 
.تسا تجهب  رورس و  همه  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  مرح  .تسا  هدیباوخ  رورس  يداش و  ترضح  نآ  ربق 

هطبغ امـش  لاح  هب  نم  اقآ ، جاح  تفگ : نم  هب  .میتشاد  يا  هداس  رایـسب  ياذغ  مه  ام  .دـمآ  ام  ندـید  هب  یناریا  رجات  کی  زور  کی 
هک نیا  اب  نم  دیتسه و  مرخ  شوخ و  یلو  دینک ، یم  نارذگ  هداس  رایـسب  ياذغ  اب  دیراد و  یگدـنز  کی  اجنیا  رد  امـش  .مروخ  یم 

تراجت نارهت  رد  نم  هک  تسا  نیا  نآ  هنومن  کی  .متخبدـب  تسا ، نم  رایتخا  رد  یهافر  تاناکما  همه  مراد و  ناوارف  تورث  لوپ و 
.مراد یلصفم 

یم ار  نآ  نت  هد  .تسا  دایز  یلیخ  نت  دـص  متفگ : دـیهاوخ ؟ یمن  امـش  مراد ، هبنپ  نت  دـص  هک  دز  گنز  نم  هب  یـصخش  زور  کی 
یم مدق  حبص  ات  دربن و  مباوخ  بش  قافتا  نیا  زا  .دش  ربارب  ود  هبنپ  تمیق  زور  دنچ  زا  دعب  .مدیرخ  هبنپ  نت  هد  نفلت  کی  اب  .مهاوخ 

!؟ مدیرخن ار  هیقب  نت  دون  ارچ  متفگ : یم  .مدز 

نیا زا  رتشیب  ارچ  دیوگ : یم  .تسا  نآ  هیقب  لابند  .درادن  نآ  هب  یهجوت  انتعا و  ًالصا  .تسا  هدرک  دوس  ردقچ  نت  هد  رد  دیوگ  یمن 
.تسا هدماین  مریگ  لوپ 

.تسا هدرکن  دوس  رتشیب  ارچ  هک  دـنز  یم  شرـس  هب  زاب  تسا ، هدرک  دوس  رگا  .تسا  مغ  مه  ناش  ¬ يداش تسا ، مغ  اـیند  لـها  مغ 
.تسه ناشلد  ِرس  ینیگنس  ياه  مغ  هچ  یناد  یم  يور ، ورف  هک  ناشراک  ِنطاب  رد  .تسا  هدنبیرف  ناشرهاظ 

ترخآ لها  يداش  مغ و 

يرایتخا اه  نیا  .دـننک  یم  حرف  رورـس و  ساسحا  هیرگ  زا  دـعب  .دـننک و  یم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ترخآ  لـها  اـما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  .تسین 
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.دنک یم  دازآ  ار  حور  کبس و  ار  ناسنا  دهد و  یم  وش  تسش و  ار  ناهانگ 

ناشرورـس سلاجم  رد  .تسا  نیرفآ  يداش  تیب  لها  سلاجم  همه  .تسا  يداش  رورـس و  بجوم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا 
.تسا هتفهن  يداش  زین  ناشیازع  سلاجم  رد  تسا و  يداش 

یم زاب  شیوخ  نطو  هب  داش  یلد  اب  ترایز  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  مه  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ياه  تیـصاخ  زا  یکی 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  تیصاخ  نیا  .ددرگ و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ 

، ما هیرگ  هتشک  نم  ؛(1)  ًارور _ ْسُم ِِهلْهَا  یِلا  ُهَبَْلقَا  ُهللا َو  ُهَّدَر  ّاِلا  ُّطَق  ٌبورکَم  ینیتأَی  ْنَا ال  َّیَلَع  ٌقیقَح  ًابوُرْکَم َو  ُْتِلُتق  ٍهرَبَْعلا  ُلـیتَق  اـَنَا 
داش و یلد  اب  دـیآ ، یم  نم  ترایز  هب  هک  ار  ینیگهودـنا  ره  هک  تسا  دـنوادخ  هتـسیاش  راوازـس و  مدیـسر و  تداهـش  هب  هودـنا  رد 

.دنادرگ زاب  شلها  هب  لاحشوخ 

.تسا هتساوخ  نینچ  دنوادخ  .تسا  يداش  رورس و  ترضح  نآ  ترایز  مالسلا و  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  رب  کشا  تیصاخ 

ادخ کیپ 

: ظفاح لوق  هب  .تسا  هتفهن  يداش  مه  ناشمغ  رد  ترخآ  لها 

داش لد  رد  رگم  تفای  ناوتن  ار  تمغ  نوچ 

میراد يدا  رطا ش_ _ت خ_ مغ دیما  م_ا ب_ه 

عمج ار  ام  لد  دیآ  یم  .تسادـخ  کیپ  دـناسرب ، ادـخ  هب  ار  ام  هک  یمغ  .تسا  داش  تسا ، هدـش  هدـنک  هانگ  ایند و  زا  هک  ییاه  لد 
هک يرطاخ  نآ  .دربب  ات  دنک 
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: تسا هدورس  ابیز  هچ  یناشاک  ضیف  .تسا  داش  دیآ ، یم  نوریب  ماقم  لوپ و  ایند و  زا 

تسا نامداش  زین  مغ  ام  هر  رد  هک  اتفگتسا  ینامداش  رتهب ز  وت  مغ  ارم  متفگ 

نینمؤملاریما هک  تسا  یمغ  نامه  نیا  .تسا  هدیباوخ  يداش  ترخآ  مغ  رد  .تسا  هدیباوخ  يداش  نارازه  نامز  ماما  ادـخ و  مغ  رد 
: دومرف .تسا  هتسناد  نالقاع  هدنبیز  مالسلا  هیلع 

.تسا نیگمغ  كانهودنا و  هراومه  دنمدرخ  ناسنا  ؛(1)  ٌمومغَم ٌموُمْهَم  ُِلقاعلا 

هدـنیآ نتخاـس  رکف  رد  دـنک و  یم  هاـگن  ار  اـه  تسد  رود  نآ  .تسا  شیوـخ  يدـبا  تاـیح  رکف  هب  ترخآ و  نارگن  هـشیمه  ینعی 
.تسا هتفهن  يداش  نارازه  مغ  نیا  رد  تسا ؛ شخب  لامک  هدنزاس و  دیدنسپ و  حودمم و  مغ ، نیا  .تسا  نتشیوخ  نادواج 

هک يداش  کی  .تسا  یگـشیمه  يدبا و  يداش  کی  يانبریز  شمغ  نوچ  .تسا  يداش  مه  وا  مغ  رد  دش ، ترخآ  لها  یـسک  رگا 
.تسا شخب  يداش  مغ  نیا  متسه ، نیگمغ  دوخ  هانگ  زا  ما و  هدرک  هانگ  رگا  .تفای  ناوت  یمن  ایند  رد  ار  نآ  ریظن 

نیا مشاب ، لاحـشوخ  ندرک  هانگ  زا  رگا  .درادـن  يداش  هانگ  .مشاب  لاحـشوخ  دـیاب  موش ، یم  نیگمغ  تحاران و  هانگ  زا  هک  نیا  زا 
.تسا نم  طوقس  تمالع 

تحاران هانگ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تسود  اما  .درب  یم  تذـل  نآ  زا  تشک و  یم  ار  یمـشاه  ياه  ناوج  جاـجح  دـنیوگ : یم 
تحاران و هانگ  زا  هک  نیا  زا  دوش و  یم 
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.تسا يداش  لامک و  نآ  رد  دراد ، ییادخ  تهج  هک  ییاه  مغ  .تسا  لاحشوخ  دوش ، یم  نیگمغ 

نآرق رد  ینامداش  زا  یهن 

رتشیب دیدنخب و  رتمک  هک  نیا  ای  دیـشابن ، نامداش  لاحـشوخ و  هک  تسا  هدمآ  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رد  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
: تسا هدمآ  نینچ  صصق  هروس  رد  هک  نانچ  .تسین  راگزاس  يداش  حرف و  تلاصا  يانبم  اب  نیا  .دینک و  هیرگ 

.دراد یمن  تسود  ار  ناگدننک  يداش  دنوادخ  هک  شابم  نامداش  ؛(1)  َنیحِرَْفلا ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِا  ْحَْرفَت  ال 

هب دوب و  هدروآ  تسد  هب  یناوارف  عورـشمان  تورث  لوپ و  نوراق  .تسوا  هب  باطخ  نوراق و  هراـب  رد  هیآ  نیا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
.دوب هداد  رارق  نیمز  يور  رد  داسف  نارگید و  هب  یشورف  رخف  هیام  ار  نآ  دیلاب و  یم  نآ 

هک شابن ؛ شوخلد  تسوت ، داسف  كاله و  هیاـم  هک  دوخ  عورـشمان  تورث  نیا  هب  ینعی  حرفتـال ،» : » دـنتفگ وا  هب  شموق  ناـیفارطا و 
.درادن تسود  دنراد ، شوخلد  ناشعورشمان  ياه  تورث  ایند و  هب  هک  ار  یناسک  دنوادخ 

داسف و هیام  عورـشمان و  اـه  نیا  همه  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـشاب ، شوخلد  اـیند  لـالح  تساـیر  ماـقم و  لوپ و  هب  دـیابن  ناـسنا  هتبلا 
یلپ هک  نیا  رگم  تسا ، ینتفر  نیب  زا  همه  ماقم ، تسپ و  تسایر و  ترهـش و  زا  يویند  تاقلعت  همه  ایند و  نوچ  .دـشاب  وا  تکاله 

.دشاب ترخآ  باوث  يارب 

زور کی  نوچ  دیشابن ، نامداش  يویند  رهاظم  ایند و  هب  دیوگ : یم  هیآ  نیا 
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هب نتـشاد  شوخلد  ياج  دیورب و  دیراذگب و  دیاب  زور  کی  هرخالاب  دیـشاب ، هتـشاد  مه  ار  ایند  همه  رگا  .دنریگ  یم  امـش  زا  ار  همه 
.تسین نآ 

.تسا عورشمان  ياه  تورث  هب  شندوب  نامداش  رطاخ  هب  نوراق و  هب  طوبرم  هیآ  نیاربانب ،

: تسا هدمآ  نینچ  يرگید  يا  هیآ  رد 

.دنیرگب رایسب  دندنخب و  مک  دیاب  سپ  ؛(1)  ًاریثَک اوُْکبَْیلَو  ًالیلَق  اوُکَحْضَْیلَف 

هکلب دـندرک ، یمن  تکرـش  داهج  رد  ناشدوخ  اهنت  هن  دـندمآ و  رب  ادـخ  لوسر  اب  تفلاخم  هب  هک  تسا  نیقفانم  هرابرد  زین  هیآ  نیا 
رد دنوادخ  .دـیورن » نوریب  امرگ  نیا  رد  : » دـنتفگ یم  .دـننکن  یهارمه  اه  گنج  رد  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  دـندرک  یم  قیوشت  ار  مدرم 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  نانآ  هب  خساپ 

منهج شتآ  دنبایرد ، رگا  وگب : ؛(2)  َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًاریثَک  اوُْکبَْیلَو  ًالیلَق  وُکَحْـضَْیلَف  َنوُهَقْفَی  اُوناک  َْول  ًاّرَح  ُّدَشَا  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق 
.دنیرگب رایسب  دندنخب و  مک  دنروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  يازج  هب  سپ  نیا  زا  .تسا  رت  نازوس 

شتآ نانآ و  هنانکفا  قافن  راـتفر  رطاـخ  هب  تسا و  نیقفاـنم  هراـبرد  نیا  دـننک ، هیرگ  داـیز  دـندنخب و  مک  دـیوگ  یم  دـنوادخ  رگا 
.تسا نانآ  راظتنا  رد  هک  تسا  یمنهج  نازوس 

.دوب سدقم  هکشخ  رادقم  کی  هک  میتشاد  يداتسا  .میدوب  لاحرـس  طاشناب و  یناوج  رد  ام  هک  دننک  یم  لقن  یتشهب  دیهـش  موحرم 
؟ دیدنخ یم  ارچ  هک  دز  بیهن  ام  هب  .میشب  شوخ و  هدنخ و  یخوش و  لاح  رد  ام  دید  دمآ  زور  کی 
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«. دننک هیرگ  دایز  دندنخب و  مک  دیاب  ؛(1)  ًاریثَک اوکبَْیلَو  ًالیلَق  اوکَحْضَْیلَف   » هک تسا  هتفگن  ادخ  رگم 

تایاور نآرق و  تایآ  رد  ار  مقیقحت  نیلوا  هک  دـش  نیا  دـیدنخب !؟ مک  تسا  هدومرف  ام  هب  نآرق  رد  ادـخ  هک  میدروخ  اج  ام  تفگ :
رد هک  یناسک  .دـندنخب  مک  دـننک و  هیرگ  دایز  دـیاب  هک  تساه  یمنهج  هراـبرد  هیآ  نیا  مدـید  .مدرک  عورـش  عوضوم  نیمه  يور 

.دوب هداد  شتآ  هدعو  نانآ  هب  دنوادخ  دندوب و  هدرک  فلخت  گنج 

یبوخ زیچ  هودـنا  مغ و  رگا  .درپس  يداش  هب  ار  نآ  ياج  تخاس و  فرط  رب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  مومذـم  يا  هدـیدپ  هودـنا  نیاربانب ،
.دش یمن  يراذگ  شزرا  همه  نیا  نآ  ندودز  يارب  دوب ،

60 ص :
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هدنزاس هودنا  موس : راتفگ 

هراشا
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ْمُهَـسُْفنَا َو َنُولُذـْبَی  اِننْزُِحل و  َنُونَزْحَی  اـنِحَرَِفل َو  َنوحَْرفَی  انَنورُـص َو  _ ْنَی ًهَعیـش  اـَنل  َراـتْخاَو  اـنراتْخاَف  ِضْرَـالا  َیِلا  َعَلَّطا  یلاـعت  َهللا  َّنِا 
یناوریپ زین  ام  يارب  دیزگرب و  ار  ام  درک و  نیمز  هب  یهجوت  هبترم  دنلب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ؛(1)  انَیِلا اّنِم َو  َکِئلوُاَف  انیف  ُ_ْم  َهلاومَا

رد ار  ناشدوخ  ياه  لام  اه و  ناج  دنوش و  یم  نیگهودنا  ام  هودـنا  يارب  و  داش ، ام  يداش  يارب  دـننک و  یم  دای  ار  ام  هک  دـیزگرب 
.دنتسه ام  يوس  هب  ام و  زا  نانآ  .دننک  یم  راثن  ام  هار 

رت گرزب  ياطع 

.تسا هداد  صاصتخا  مالسا  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  تاولص  رکذ  ایبنا ، ریاس  رب  متاخ  ربمایپ  ياه  يرترب  زا  یکی 

دیـسر و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  رـضحم  هب  يدوهی  رفن  کی  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا 
هب ار  ناگتـشرف  یلاعت  قح  تفگ : دیـسرپ و  مالـسلا  مهیلع  ایبنا  ریاس  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنالا  متاـخ  تلیـضف  هراـبرد 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .درک  رما  مالسلا  هیلع  مدآ  هدجس 

63 ص :
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َعیمَج َدَّبَعَت  ِهیَلَع َو  اوُّلَُـصی  ْنَا  ُهَتَِکئـالم  َرَمَا  هیَلَع َو  یّلَـص  هللا  ّنَا  َوُه  َکـلذ َو  ْنِم  َلَْـضفَا  هلآ  هیلع و  هللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  ُهللا  یَطْعَا  ْدَـق  َو 
وا رب  دوخ  هک  اریز  دومن ؛ تمارک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  ار  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  ِهَمایقلا ؛ ِموَی  یِلا  ِهیَلَع  ِهالَّصلِاب  ِهِْقلَخ 
نآ رب  تاولص  رد  تمایق ، زور  ات  ار  ناگدننک  تدابع  تدابع  دنتسرف و  تاولص  وا  رب  هک  دومرف  رما  ناگتـشرف  هب  داتـسرف و  تاولص 

ناگتشرف ادخ و  ؛(1)  ًامیلْسَت اوُمِّلَس  هیَلَع و  اوُّلَص  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  یبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهللا َو  َّنِا  دومرف : داد و  رارق  ترـضح 
.دیهن ندرگ  یبوخ  هب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب 

یم سک  نآ  رب  تاولص  هد  یتاولص  ره  هب  یلاعت  قح  دتسرف ، تاولص  وا  رب  ترضح ، نآ  تافو  زا  دعب  ای  تایح  لاح  رد  سک  ره  و 
.دیامرف یم  اطع  وا  هب  هنسح  هد  دتسرف و 

یم مالس  تاولص و  سک  نآ  رب  دوش و  یم  علطم  وا  رب  ترـضح  نآ  دتـسرفب ، تاولـص  وا  رب  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  سک  ره  و 
.تسا هداتسرف  هک  یتاولص  لثم  دتسرف ،

ات دناسر ، یمن  تباجا  هب  دراد و  یم  فوقوم  دنیامن ، تساوخرد  راگدرورپ  زا  هچ  ره  رد  ار ، وا  تما  ياعد  یلاعت ، هناحبس و  قح  و 
.دنتسرف تاولص  ترضح  نآ  رب  هک  نآ 

(2) .دومرف اطع  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  تسا  رت  میظع  رت و  گرزب  نیا  و  َمَدآ ؛ ُهللا  یَطْعَا  اّمِم  ُمَظْعَا  ُرَبْکَا َو  اذهف 

64 ص :
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هودنا ياه  ¬ هنوگ

.تسا نینچ  زین  هودنا  نزح و  تساج  هبان  دنسپان و  یخرب  تساج و  ¬ هب هدیدنسپ و  اه  ¬ يداش زا  یخرب  هک  هنوگ  ¬ نامه

.تسا راگدنام  ياه  يداش  يارب  يرتسب  هنیمز و  تسارذگ و  یضراع و  نیا  دوش ، یم  التبم  هودنا  هب  یهاگ  نمؤم  ناسنا  رگا 

رارکت زا  ار  وا  تسا و  هدـنزاس  وا  يارب  نزح  نیا  تسا ، نوزحم  هانگ  باـکترا  رطاـخ  هب  تسا و  هدـش  بکترم  یهاـنگ  ناـسنا  رگا 
تیب لها  نزح  ماـیا  رد  ندوب  نوزحم  اـی  .دوش  راد  هصغ  هک  تسا  یعیبط  تسا ، هدـید  یتبیـصم  یـسک  رگا  اـی  .دراد  یم  زاـب  هاـنگ 
يارب يا  هنیمز  مه  ترخآ  يارب  هودنا  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  دنویپ و  هناشن  تسا و  دنمشزرا  رایـسب  مالـسلا  مهیلع 

.تسا یگشیمه  ینامداش  نادیواج و  تداعس  هب  ندمآ  لیان  يارب  رتشیب  شالت 

نآ هب  دومن و  میـسقت  رگناریو  حودـمم و  ریغ  نزح  هدـنزاس و  حودـمم و  هودـنا  نزح و  هب  هار  هودـنا  نزح و  ناوـت  ¬ یم نیارباـنب ،
.تخادرپ

هدنزاس هودنا 

ترخآ يارب  هودنا  ( 1

هریس راتفر و  لامعا و  رد  تسا ، شیوخ  راک  ماجرف  نارگن  هک  یسک  .تسا  یماجرف  کین  تداعس و  زومر  زا  یکی  یـشیدنا  تبقاع 
تداعـس هب  یباـیتسد  زا  ار  وا  دـنک و  یم  مهارف  ار  وا  فارحنا  طوقـس و  بابـسا  هک  یلمع  ره  زا  .دـنک  یم  تبقارم  دوخ  كولـس  و 

ار نآ  تسا  هتـسناوت  یم  هتـشاد و  هک  ییاهبنارگ  ياه  تصرف  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  .دنک  یم  يرود  زیهرپ و  دراد ، یم  زاب  يدـبا 
دروخ و یم  فسأت  تسا ، هدربن  هرهب  نآ  زا  دنادرگ و  دوخ  ترخآ  هریخذ 
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.دیآ رب  هتشذگ  ناربج  ددص  رد  هدرب و  ار  هرهب  نیرتشیب  یتآ  ياه  تصرف  زا  هک  دراد  یم  نآ  رب  ار  وا  هودنا  فسأت و  نیا 

نیا .تسناد  لامک  دشر و  ببـس  ار  نآ  تشاگنا و  هدیدنـسپ  یهودـنا  ناوت  یم  ار  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  يارب  هودـنا  ور  نیا  زا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

قیرط رد  هک  دـشاب  يزیچ  زا  دـیاب  وـت  یلاحـشوخ  ؛(1)  اهنِم َکَتاف  ام  یلَع  َکُفَـسَا  ْنُکَْیلَو  َکـِتَرِخآ  ْنِم  ُْتِلناـِمب  َكرورُـس  ْنُکَْیلَف 
.يا هداد  تسد  زا  تسا و  ترخآ  هب  طوبرم  هک  دشاب  يروما  رد  دیاب  وت  هودنا  فسأت و  يا و  هدش  لئان  ترخآ 

نیا .تسا  شخب  یلاعت  هدـنزاس و  نزح  نیمه  تسا ، هدـش  هدرمـش  رب  نزح  نمؤم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  تاـیاور  رد  مینیب  یم  رگا 
: مدناوخ نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دراد  یم  او  دادس  حالص و  هب  ار  وا  هک  تسا  نزح 

نزح و اب  دننک و  یم  يرپس  ار  بش  هودـنا  نزح و  اب  نامیا  لها  ؛(2)  َِکلذ ّاِلا  َُهل  ُحَلْصَی  الَو  ًانیزَح  ُِحبُْصی  ًانیزَح َو  یـسُمی  َنِمْؤُملا  َّنِا 
.تسین اه  نآ  يارب  نیا  زا  رت  هدنزاس  حلاص و  يزیچ  دنروآ و  یم  نایاپ  هب  ار  زور  هودنا 

هیلع نینمؤملاریما  هک  دـش ، دـهاوخن  راکـشآ  يداش  طاشن و  زج  راتفر  هرهچ و  رد  تسا و  یبلق  ینورد و  نزح  کـی  نزح  نیا  هتبلا 
: دندومرف نامیا  لها  ياه  هناشن  رامش  رد  مالسلا 

.تسا لد  رد  شهودنا  تسوا و  راسخر  رد  نمؤم  ینامداش  ؛(3)  ِِهْبلَق ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملَا 

66 ص :
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هانگ ربارب  رد  هودنا  ( 2

یم رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماوع  زا  هانگ  .تسا  هانگ  رب  هودـنا  ناسنا ، شخب  لامک  هدیدنـسپ و  ياه  هودـنا  زا  رگید  یکی 
رد ناسنا  رگا  .دشاب  ریگارف  يروف و  لمعلا  سکع  کی  دیاب  هانگ  ربارب  رد  ناسنا  لمعلا  سکع  .دنک  یم  فرحنم  دصقم  زا  دزاس و 

.دریگ یم  ارف  ار  وا  دوجو  ۀمه  جیردت  هب  دهدن ، ناشن  شنکاو  هانگ  ربارب 

دروخب و فسأت  نآ  ماجنا  رب  دنک و  كرادت  رافغتسا  هبوت و  اب  ار  نآ  ًاروف  دیاب  دش ، یهانگ  بکترم  هتـساوخان  یـسک  رگا  نیاربانب ،
.تسا هانگ  هدنرادزاب  مهم  رایسب  لماع  هودنا ، فسأت و  ینامیشپ و  نیمه  .دوش  نیگهودنا 

هانگ ورملق  زا  ات  دشاب  نیگمغ  دیاب  .تسین  يداش  ياج  اجنیا  .دـشاب  نوزحم  دـیاب  دوش ، ¬ یم هانگ  نارحب  راچد  هک  یماگنه  ناسنا 
.دوش رکپ  هانگ  زا  هک  تسا  نیا  تسا ، نشور  شلد  رد  نامیا  رون  زونه  دمهف  یم  ناسنا  هک  ییاه  هناشن  زا  یکی  ًالـصا  .دیایب  نوریب 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچمه  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

.تسا نمؤم  دیامن ، شتحاران  شیاه  يدب  دنک و  لاحشوخ  ار  وا  شا  یکین  سک  ره  ؛(1)  ٌنِمُؤم َوُهَف  ُُهتَئِّیَس  ُْهتَءاس  ُُهتَنَسَح َو  ُْهتَّرُس  ْنَم 

هدنز رارقرب و  شلد  رد  نامیا  هک  دمهفب  دناوت  یم  دزاس ، تحاران  ار  وا  شیاه  يدـب  دـنک و  نامداش  ار  وا  شیاه  یبوخ  هک  یـسک 
.تسا

هتفگ غورد  تسا ، هدرک  تنایخ  ملظ و  تسا ، هدرک  هانگ  هک  نیا  زا  دیاب  .دریگب  لغب  رد  مغ  يوناز  دـیاب  ناسنا  تیـصعم  هانگ و  رد 
، تسا هدرک  تبیغ  تسا ،

67 ص :
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.دزاس مهارف  ار  دنوادخ  يدونشخ  تابجوم  دنک و  هبوت  ددرگ و  نامیشپ  ات  .دهدب  وش  تسش و  ار  شلد  هودناو ، مغ  ات  دروخب  هصغ 
ار یگدنز  تشیعم و  ِهودنا  ناسنا  ات  تسا و  یگدنز  رد  هودـنا  مغ و  ناهانگ  زا  یخرب  هرافک  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  نانچ 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  .دوش  یمن  هدوشخب  شهانگ  دروخن ،

ناهانگ زا  يا  هراپ  ؛(1)  ِهَشیعَملا ِبَلَط  ِیف  ُموُمُهلا  َلاق  اهُرِّفَُکی  امَف  ِهللا  َلوُسَر  ای  َلیق  ٌهَقَدَص  الَو  ٌهالَص  اهُرِّفَُکی  ًابونُذ ال  ِبونُّذلا  َنِم  َّنِا 
هودـنا مغ و  دومرف : تسیچ ؟ اه  نآ  هرافک  سپ  ادـخ ، ربمایپ  يا  دندیـسرپ : .دوش  یمن  نآ  هرافک  يا  هقدـص  زاـمن و  چـیه  هک  تسا 

.تشیعم بلط  رد  ندروخ 

.تسادخ و ینامرفان  هانگ و  رب  ناشهودـنا  مغ و  تسا و  لاعتم  يادـخ  نیمارف  زا  يوریپ  تعاطا و  هب  نامیا  لها  يدنـسرخ  يداش و 
: تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالک  ناج  نیا ،

رب وا  هودـنا  نزح و  تسا و  شیوخ  راگدرورپ  تعاطا  هب  نمؤم  یناـمداش  رورـس و  ؛(2)  ِِهْبنَذ یلَع  ُُهنْزُح  ِهِّبَر َو  ِهَعاـِطب  ِنِمْؤُملا  ُرورُس 
.شهانگ

هانگ ربارب  رد  رگا  یلو  .دراد  ؤلألت  شدوجو  رد  نامیا  رون  زونه  دوش  یم  مولعم  دش ، تحاران  رکپ و  هانگ  ربارب  رد  ناسنا  رگا  ینعی 
.تفرگ دهاوخ  رارق  طوقس  يریزارس  رد  دنام ، توافت  یب 

هانگ رب  هودـنا  تقیقح  رد  .دـنک  یم  تظفاحم  رتشیب  هانگ  زا  ار  وا  دـشاب ، رت  نیگهودـنا  رت و  ساسح  هانگ  ربارب  رد  ناسنا  ردـقچره 
نادیواج و تداعس  هب  ندیسر  لامک و  ۀلیسو  دوخ  نیا  تسا و  هانگ  باکترا  ربارب  رد  یمکحم  دس 

68 ص :

ص 175. ج 70 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 400. مکحلاررغ ، ،ص 286 ؛ مکحلا نویع  . 2 - 2
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  .تسا  نایاپ  یب  ینامداش  رورس و 

هب هودـنا ، نزح و  نیا  رطاخ  هب  هک  یکانهودـنا  نیزح و  ياه  ناسنا  دنرایـسب  هچ  ؛(1)  َِدبَْالا ِرورُـس  یلَع  ُُهنْزُح  ِِهب  َدَـفَو  ٍنیزَح  ْنِم  ْمَک 
.دنتفای تسد  نادیواج  ینامداش  رورس و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رد  نزح  ( 3

نزح و دراوم  نآ  زا  یکی  .تسا  حودمم  بولطم و  یـصاخ  دراوم  رد  هودـنا  نزح و  .تسا  يداش  رب  تشهب  رطف و  تقلخ و  ساسا 
ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  تیصوصخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رد  هودنا 

: دنک یم  نایب  نینچ  نیا 

ار اـم  تسیرگن و  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  ؛(2)  اِننْزُِحب َنُونَزْحَی  انِحَرَِفب َو  َنوحَْرفَی  انَنورُْـصنَی َو  انَتَعیـش  اَنلَراتْخا  اـنَراتْخاَف َو  َعَلَّطا  َهللا  ّنِا 
.دنوش نیگهودنا  ام  هودنا  هب  نامداش و  ام  يداش  هب  دننک و  يرای  ار  ام  هک  دیزگرب  ام  يارب  ار  ام  نایعیش  دیزگرب و 

.دنک یم  زاتمم  نیریاس  زا  ار  نانآ  هک  تسا  نایعیـش  ياه  یگژیو  زا  یکی  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  هودنا  نزح و  رد  هودنا  نزح و 
تیب لها  نزح  مایا  .دراد و  نایرج  نانآ  رد  يداش  نزح و  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تـالاح  همه  هک  تسا  يوق  طاـبترا  ناـنچنآ 
.نانآ سدقم  تحاس  هب  يراثن  ناج  تبحم و  زاربا  ناراوگرزب و  نآ  اب  يونعم  ياهدنویپ  ماکحتسا  يارب  تسا  یتصرف  مالسلا  مهیلع 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  اب  یلدمه 

شخب ¬ یلاعت لماوع  زا  یکی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هودنا  نزح و  رد  ندوب  نوزحم 

69 ص :

ص 321. مکحلا ، ررغ  فینصت  ص 380 ؛ مکحلا ، نویع  . 1 - 1
ص 123. لوقعلا ، فحت  . 2 - 2
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  .دـناسر  یم  لاـمک  جوا  هب  ار  ناـسنا  دـنوادخ ، یگدـنب  تداـبع و  شود  هب  شود  تسا و  يونعم  یحور و 
: دندومرف

حیبست هلزنم  هب  تسا ، هتفر  ام  رب  هک  یمتـس  رطاخ  هب  نیگهودـنا ، ندیـشک  سفن  ؛(1)  ٌهَدابِع اَنل  ُهَّمَه  ٌحـیبسَت َو  انِملُِظل  ِمُومْهَملا  سفَن 
.تسا تدابع  ام  رطاخ  هب  وا  هودنا  تسا و  نتفگ  هللا » ناحبس   » دنوادخ و

تدابع حیبست و  اب  ناسمه  هللا ، لآ  یهارمه  یلدمه و  تیب و  لها  دای  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دـندومرف ، نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .تسادخ  دای  نانآ ، دای  رکذ و  ًالصا  .تسا  دنوادخ 

.تسادخ دای  زا  تیب  لها  ام  دای  تقیقح  رد  ؛(2)  ِهللا ِرْکِذ  ْنِم  انَرْکِذ  ّنِا 

یب يایرد  هب  لاصتا  هللا ، لآ  اب  یناحور  يونعم و  طاـبترا  .دور  یم  راـظتنا  هچ  رطاـخ  ناـنیمطا  شمارآ و  زج  ادـخ  داـی  رکذ و  زا  و 
هب هک  مه  یناسک  درادـن ، ینزح  فوخ و  یهلا  يایلوا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  ناسنا  رطاخ  شیاـسآ  يارب  هناوتـشپ  و  شمارآ ، نارک 

.دوب دنهاوخ  دنم  هرهب  تبهوم  نیا  زا  دنوش ، یم  لصتم  نانآ 

بئاصم نطاب 

دُعب زا  میرگنب و  بئاصم  قمع  هب  هچنانچ  تسا و  هدیباوخ  يداش  حرف و  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  ِحور  نطاب و  رد  دنچ  ره 
بئاصم رد  دـنا  هدومرف  ام  هب  هک  مینک  هچ  یلو  تسا ، ینامداش  ییابیز و  اه  نآ  همه  نطاب  هک  مینیب  یم  مینک ، یـسررب  ار  نآ  یهلا 

.دیشاب كانهودنا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رد تبیصم  الب و  هچ  ره  هک  دنا  هتشون  لتاقم  زا  یخرب  رد  مینیب  یم  رگا 

70 ص :

ص 64. ج 2 ، راونالاراحب ، ص 338 ؛ دیفملل ، یلامالا  ص 226 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 258. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 345 ؛ ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 186 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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تـسا یبئاصم  نطاب  تقیقح و  رگنایب  نیا  تشگ ، یم  رت  باداش  رت و  شاشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرهچ  دـش ، یم  رتشیب  البرک 
هک یـسک  .تسا  دنوادخ  اب  تاقالم  ندش  کیدزن  زا  هتفرگ  تأشن  یباداش  طاشن و  نیا  .دوش  یم  لمحتم  دنوادخ  هار  رد  ناسنا  هک 

!؟ دشابن نامداش  باداش و  ارچ  دورب ، دوخ  بوبحم  قوشعم و  تاقالم  هب  دهاوخ  یم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هک دـندرک  هدـهاشم  دنتـسیرگن و  وا  هب  نانمـشد  تفرگ ، تدـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  رب  راـک  هک  هاـگ  نآ  اروشاـع ، زور 
دیزرل و یم  ناشندـب  دـش ، یم  نوگرگد  ناشتروص  گنر  تفرگ ، یم  تدـش  راک  هاگره  هک  ارچ  .تسا  نانآ  فالخرب  وا  تالاح 

ُنُکْسَت ْمُهُحِراوَج َو  ُأَدْهَت  ْمُُهناْولَا َو  ُقِر  _ ْشَت ِهِِصئاصَخ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  ُضَْعب  مالسلا َو  هیلع  ُنیَـسُحلا  َناک  َو   » .دوب ناساره  ناشیاه  لد 
زا ناشیاه  ناج  مارآ و  ناشحراوج  اضعا و  دیشخرد ، یم  ناشرهچ  گنر  وا  نارای  زا  یخرب  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  و  ْمُهُـسوُُفن ؛

« .دوب رادروخرب  صاخ  یشمارآ 

(1)« .درادن گرم  زا  یکاب  هنوگچ  هک  دیرگنب  ِتْوَملِاب ؛ یلاُبیال  اوُرُْظنُا  : » دنتفگ یم  رگیدکی  هب  نانمشد  زا  یخرب 

خساپ داد ؟ باوج  هچ  مساق  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  رد  گرم  دیسرپن  نسح  نب  مساق  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اروشاع ، بش  رگم 
« .تسا رت  نیریش  لسع  زا  نم  ماک  رد  گرم  ؛(2)  ِلَسَْعلا َنِم  یلْحَا  : » داد

تیاضر دیآ و  یم  نوریب  زارفارس  دهد و  یم  ناحتما  ادخ  هار  رد  یتقو  یمدآ 

71 ص :

ص 297. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 288 ؛ رابخالا ، یناعم  . 1 - 1
ص 230. مومهملا ، سفن  ص 204 ؛ يربکلا ، هیادهلا  . 2 - 2
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.تسا نامداش  لاحـشوخ و  ناسنا  یحور  هبنج  یلو  دشاب ، تیذا  رازآ و  راشف و  رد  ناسنا  ندب  تعیبط و  دنچ  ره  دـنیب ، یم  ار  ادـخ 
رادروخرب يرطاخ  تیاضر  کی  زا  تسا ، هتخاس  مهارف  ار  ادـخ  يدونـشخ  تسا و  هدـنادرگرب  نآ  بحاـص  هب  ار  تناـما  هک  نیا  زا 

الب و رد  رگید  دـُعب  زا  دوب و  لاحـشوخ  ناوت  یم  دـعب  کی  زا  .تسا  عمج  لباق  يداش  طاشن و  اـب  تبیـصم ، ـالب و  نیارباـنب ، .تسا 
.يراتفرگ

تبیصم رد  اضر 

یم لاحـشوخ  دروخ و  یم  ناشماشم  هب  یلیطعت  يوب  هک  یتقو  زا  ار  نیا  و  دـنور ، یمن  هسردـم  هب  تبغر  لیم و  اـب  اـه  هچب  ًاـمومع 
.دننک شناد  بسک  تمحز  نودب  دنراد  تسود  .دیمهف  ناوت  یم  دوش 

.دهدب دای  يزیچ  نم  هب  شدوخ  ادخ  تساوخ  یم  ملد  .مدوب  يرارف  هسردم  بتکم و  زا  یگچب  زا  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح 
.دندرک تیانع  رایسب  ناشیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  .دوب  مه  روط  نیمه 

تحاران دوب ، هتـسکش  متـسد  هک  نیا  زا  .تسکـش  متـسد  مدروخ و  نیمز  دوب ، هدمآ  فرب  هک  یناتـسمز  زور  کی  رد  دندومرف : یم 
نکمم ناسنا  .مدوب  لاحـشوخ  مورن ، هسردـم  هب  يزور  دـنچ  هک  دوب  هدـش  مهارف  يا  هنیمز  هک  نیا  زا  یلو  مدـش ، یم  تیذا  مدوب و 

.دشاب دونشخ  لاحشوخ و  رگید  دعب  دنچ  زا  یلو  تحاران ، دعب  کی  زا  تسا 

هیرگ یتح  دوش ، یم  تحاران  يرشب  یقلَخ و  دُعب  تعیبط و  دُعب  زا  دهد ، یم  ادخ  هار  رد  ار  شنازیزع  یتقو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
زا هدنکآ  ناشیا  لد  دوب ؟ هچ  شنورد  اما  .دـنا  هدرک  هیرگ  اج  دـنچ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  لتاقم  رد  هک  نانچ  .دـنک  یم 

: دیوگ یم  بئاصم  جوا  رد  .تسا  هدوب  دنوادخ  يدونشخ  تیاضر و 

72 ص :
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! تسین وت  زج  يدوبعم  مدونشخ ، وت  ياضق  هب  ادنوادخ ، ؛(1)  َكاوِس َدُوبْعَم  َِکئاضَِقب ال  ًاضِر  یهِلا 

یم یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  رد  مه  ار  قوش  روش و  نیا  .تسا  نایامن  شا  هرهچ  رد  يدونـشخ ، تیاضر و  نیا  و 
قوش و زا  و  دربن ، نادـیم  هب  نتفر  يارب  رگیدـکی  زا  ناشنتفرگ  تقبـس  زا  اروشاع ، بش  رد  ناـشیاه  یخوش  زا  .درک  هدـهاشم  ناوت 

.تداهش هب  ناشقایتشا 

رای يوک  رس  دریمب ب_ه  هک  نآرایشو  تسا ب_ر ه_ ماد  هد ك_ _ نز

.دش یمن  نایامن  نانآ  رد  قایتشا  روش و  طاشن و  نینچ  نیا  دندرک ، یمن  فیک  دندرب و  یمن  تذل  رگا 

غیت ریز  تذل 

مولعم ؟(2)  دروآ یم  نوریب  نت  زا  ار  دوخ  هرز  دراد ، یم  رب  دوخ  رس  زا  دوخهالک  دربن  نادیم  رد  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  ارچ 
هنرگو درب ؛ یم  تذل  دروخ ، یم  شندـب  رب  ریـشمش  هزین و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باکر  رد  ادـخ و  هار  رد  هک  نیا  زا  دوش  ¬ یم

.درک یمن  ار  راک  نیا 

موش نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

تسا نم  ناتسلگ  مزب و  البرک 

دینک مناراب  ریت  مقح  غرم 

تسا یگدنز  نیز  نم  گرم  مدومزآ 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج 

تسا نم  ناحیر  ریشمش  هزین و 

دینک مناهنپ  هزین  غیت و  ریز 

تسا یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ 

، دنهد شزاورپ  دنروایب و  نوریب  گنت  سفق  کی  زا  ار  ناسنا  رگا  ایآ 

73 ص :

ص 96. ج 1 ، یفاک ، لوصا  حرش  . 1 - 1
ص 29. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 237 ؛ فّطلا ، هعقو  . 2 - 2
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!؟ دشاب هتشادن  يداش  طاشن و  روش و  ارچ  تسا ، هدرک  كرد  ار  تقیقح  نیا  هدیسر و  هلحرم  نیا  هب  هک  یسک  تسین ؟ شخب  تذل 
.تسا بجعت  ياج  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا 

هب ؛(1)  ِهَبعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  : » دنیامرف یم  دنک ، یم  تباصا  ناشکرابم  قرف  هب  دولآرهز  ریشمش  یتقو  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ارچ 
.تسا هتشگ  مهارف  ایند  نادنز  زا  يدازآ  هنیمز  هدش و  کیدزن  دنوادخ  ياقل  هظحل  نوچ  .دش » مراگتسر  هبعک  راگدرورپ 

یم رـس  هب  بارطـضا  لوه و  رد  ناشنانمـشد  دندوب ، لاحـشوخ  ادـخ  تاقالم  گرم و  ماگنه  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  سکع  رب 
.دندرک یم  ساسحا  ار  باذع  ناگتشرف  خزود و  شتآ  ماگنه ، نامه  رد  نوچ  دندرب ؛

یلو دـننک ، هیرگ  یتح  دنـشاب و  تحاران  ناشناتـسود  هبحا و  قارف  رطاخ  هب  اـی  یقلَخ ، هبنج  زا  یهلا  ياـیلوا  تسا  نکمم  نیارباـنب ،
.تسا دنسرخ  لاحشوخ و  ادخ  اب  تاقالم  زا  ناشتاذ  ینورد و  یحور و  هبنج 

.تسا و نانآ  يرـشب  یقلَخ و  هبنج  اب  یهارمه  رطاخ  هب  نیا  میـشاب ، نوزحم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نزح  رد  دـنا  هدومرف  ام  هب  رگا 
اب تبیـصم  زا  رثأت  تلاـح  اـب  هکلب  مینکن ، دروخرب  داـش  نادـنخ و  يور  اـب  هدز  تبیـصم  اـب  هک  دـنک  یم  اـضتقا  بدا  هک  نیا  رگید 

.میشاب وا  رطاخ  يالست  مینک و  يدردمه  تبیصم  بحاص 

؟ هچ يارب  متام  هماج 

البرک عیاقو  خیرات  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  لتقم  رد  يدنمـشزرا  رایـسب  باتک  .تسا  یگرزب  رایـسب  تیـصخش  سوواط  نب  دیس 
فوهللا  » ار نآ  تسا و  هتشون 
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نآ هب  البرک  خـیرات  تیاور  رد  ام  ناـگرزب  ًـالومعم  .تسا  هدـیمان  ـالبرک  ناگتـشک  رب  سوسفا  کـشا و  ینعی  فوفطلا ،» یلتق  یلع 
: دیامرف یم  فوهل »  » باتک همدقم  رد  ناشیا  .دننک  یم  دانتسا 

رما و لاثتما  دوبن  رگا  و  دننک ، يرادازع  هیرگ و  دـیاب  بئاصم  رد  هک  دوبن  نیا  رب  ناشتداع  مسر و  ایند  لها  میدوبن و  ایند  رد  ام  رگا 
بابرا طسوت  ام ، تیاده  نایاوشیپ  هک  تهج  نآ  زا  میشوپب ، تبیصم  ازع و  سابل  يدراوم  نینچ  رد  دیاب  هک  باتک  تنـس و  روتـسد 

غیرد و گرزب و  تداعس  نیا  نداد  تسد  زا  فسأت  رطاخ  هب  ام  یشوپ  هایـس  دنا و  هدمآ  لئان  تداهـش  ضیف  هب  یهارمگ  تلالض و 
يداش و ياه  سابل  قح ، هب  لاـصو  گرزب و  تمعن  نیا  لـباقم  رد  هک  تشاد  اـج  تسا ، یتداهـش  نینچ  هب  ندـشن  لـئان  زا  سوسفا 

.مییامن ینامداش  مینک و  نت  رب  رورس 

هتفهن حلاص  راکوکین و  ناگدنب  هقالع  تیاضر و  قح و  ترضح  يدونشخ  تیاضر و  ازع ، تبیـصم و  سابل  شـشوپ  رد  نوچ  یلو 
.میبای یم  تداع  سنا و  مشچ  ياه  کشا  نتخیرورف  اب  مینک و  یم  نت  هب  متام  هماج  سپ  تسا ،

تداهش قوش 

، دـندش لئان  ادـخ  تاقالم  تداهـش و  فرـش  هب  ادـخ  يایلوا  هک  رظن  نیا  زا  ّالا  تسا و  نیگنـس  مومع  يارب  هلأسم  نیا  كرد  مهف و 
ندب اب  ریـشمش  هزین و  ریت و  زا  دور و  یم  نمـشد  فاصم  هب  دروآ و  یم  رد  ار  دوخ  هرز  سباع  هک  رظن  نامه  زا  .تفرگ  نشج  دیاب 

.دنک یم  يرامش  هظحل  دنوادخ  رادید  يارب  درب و  یم  تذل  دنک و  یم  لابقتسا  دوخ 

.دندید یم  ادخ  تاقالم  ضرعم  رد  ار  دوخ  هکدوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  .دندوبن  لاحشوخ  تایلمع  ياه  بش  ههبج  ياه  هچب  رگم 
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؟ ارچ متفگ  .دننک  یم  هیرگ  دنراد  دـنا و  هتـسشن  نادرگ  ياه  هچب  همه  مدـید  منزبرـس ، اه  نادرگ  زا  یکی  هب  متفر  تفگ : یم  یکی 
یم هیرگ  دندوب و  تحاران  باب  نیا  زا  .دنا  هداتـسرف  ام  ياج  هب  ار  يرگید  نادرگ  هنافـسأتم  میورب ، تایلمع  يارب  ام  دوب  انب  دنتفگ :

.دوب هدش  هتفرگ  نانآ  زا  تداهش  ضیف  تایلمع و  رد  روضح  قیفوت  هک  دندرک 

رارف گرم  مسا  زا  ناشدوخ  نوچ  دـننک ؛ یگناوید  یلقع و  یب  رب  لمح  مه  دـیاش  دـننک ، یمن  كرد  ار  بلاطم  نیا  اـیند  لـها  هتبلا 
.دننک یم 

یفرح هچ  نیا  هک  دـنا  هدرک  داریا  سوواط  نب  دیـس  هب  مه  يرایـسب  دـننک ، یمن  كرد  ایند  لها  سالک  ار  سوواط  نب  دیـس  بلطم 
.تسا هدز  هک  تسا 

دشر يدیهـش  هداوناخ  رگا  دییوگب ! کیربت  ام  هب  دییوگن ، تیلـست  ام  هب  دنتفگ : یم  ادهـش  ياه  هداوناخ  زا  یخرب  هک  دیدیدن  رگم 
؟ تسا دب  نیا  دییوگب ، کیربت  ام  هب  تفگ  درک و 

نیا زا  .دوب  دـعب  ود  تهج و  ود  زا  نیا  کیربت !؟ مه  دـنتفگ و  یمن  تیلـست  مه  ادهـش ، يارب  دوخ  ياـه  ماـیپ  رد  لـحار  ماـما  رگم 
.دنتفگ یم  کیربت  دندوب ، هدش  لیان  تداهش  خماش  ماقم  هک  تهج  نآ  زا  .دنتفگ و  یم  تیلست  میداد ، تسد  زا  ار  نانآ  هک  تهج 

.دوب نوزحم  دیاب  يرهاظ  یقلخ و  هبنج  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  رد  نیاربانب ،

یعیبط بئاصم  رد 

مه نیا  هک  تسا  تعیبـط  ترطف و  ساـسا  رب  نیا  دوش و  یم  ضراـع  ناـسنا  رب  نزح  هک  دوـش  یم  دراو  ناـسنا  رب  یبئاـصم  یهاـگ 
.تسین دنسپان 

لاسدرخ دنزرف  میهاربا ، دیوگ : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ  کلام  نب  سنا 
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هاگ ¬ نآ .تخیر  یم  ورف  کشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامـشچ  زا  داد و  یم  ناج  تشاد  هک  مدید  ار  ادخ  ربمایپ 
: دندومرف

یم نیمغ  لد  دزیر و  یم  کـشا  مشچ  ؛(1)  َنُونوزْحََمل ُمیهاربِا  ای  َِکب  اَّنِا  انُّبَر َو  یـضْرَی  ام  ّاِلا  ُلوُقَن  الَو  ُْبلَْقلا  ُنَزْحَی  ُْنیَْعلا َو  ُعَمْدـَت 
.میکانهودنا وت  يارب  ام  ًاتقیقح  میهاربا ، يا  .منک و  یمن  يراج  نابز  رب  ینخس  تسا ، یضار  مراگدرورپ  هچنآ  هب  زج  یلو  ددرگ ،

هبنج ناـمه  ساـسا  رب  مه  ربماـیپ  .دوش و  یم  نوزحم  شدوخ  نازیزع  قارف  رد  هک  تسا  ناـسنا  تقلخ  ترطف و  ساـسا  رب  نیا  هتبلا 
یمن راـگدرورپ  یتیاـضران  هب  نزح  نـیا  .دوـش و  یم  نوزحم  شزیزع  مـیهاربا  نداد  تـسد  زا  رد  دوـخ ، یمدرم  يرـشب و  یقلَخ و 

.دماجنا

نیا .شنازیزع و  نداد  تسد  زا  تبیـصم  صوصخ  هب  دوش ؛ نوزحم  دوش  یم  دراو  وا  هب  هک  یبئاصم  رد  ناسنا  هک  تسا  یعیبط  نیا 
.تسا هداد  رارق  ناسنا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  تسا  یتفأر  هفطاع و  ساسارب 

کـشا شلاسدرخ  گرم  رد  مه  دـیاب  تسا ، یناسنا  هفطاـع  رهم و  تفأر و  زا  هدـنکآ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
دوخ هک  نانچ  .تسا  ناگتـشذگ  هب  ندش  قحلم  ایند و  ندوب  رذگدوز  تسادخ ، ربمایپ  لد  يالـست  هچنآ  .دـشاب و  نیگمغ  دزیرب و 

: دندومرف دوب  ندنک  ناج  لاح  رد  هک  میهاربا  ناشلاسدرخ ، دنزرف  هب  باطخ 

هدنامیقاب گنهاشیپ  هتشذگرد  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ؛(2)  ُمیهاربإ ای  ْکیَلَع  ّانِزََحل  ِلَّوألِاب  ٌقِحال  َرِخآلا  َّنَا  یقاْبلا َو  ُطَرَف  َیِضاملا  َّنَا  الَْول 
تخس وت  گرم  رب  میهاربا ، يا  ام  دسر ، یم  نیتسخن  هب  يدعب  درف  تسا و 
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.میدوب یم  نیگهودنا 

یم تخـس  ام  رب  هنرگو  .دهد  یم  الـست  ار  ام  رطاخ  نیا  میوش ، یم  قحلم  وت  هب  يدوز  هب  تسا و  کیدزن  وت  اب  ام  رادید  نوچ  ینعی 
.تشذگ

دنـسپان اهنت  هن  .تسا  یناسنا  تعیبط  ترطف و  ساسا  رب  دـیآ ، یم  دـیدپ  ناسنا  يارب  یعیبط  بئاصم  رطاخ  هب  هک  یهودـنا  نیاربانب ،
.تسا هفطاع  ساسحا و  دوجو  هناشن  هکلب  تسین ،

هودنا سپ  رد 

دنوادخ ور  نیا  زا  .دهد  یم  رازآ  یعون  هب  ار  وا  هک  تسا  يدنیاشوخان  زیچ  تقیقح  رد  درادن و  تلاصا  ناسنا  يارب  هودـنا  نزح و 
.دومن دهاوخ  ناربج  نآ 

رد هودنا  رد  هک  نانچ  .دوب  دـهاوخ  ینایاپ  یب  ناوارف و  ینامداش  رورـس و  نآ  سپ  رد  تسا ، هدیدنـسپ  حودـمم و  هک  ییاه  هودـنا 
هک ییاه  هودنا  زا  یخرب  .دومن  هدهاشم  ناوت  یم  ار  نآ  ترخآ  يارب  هودـنا  ای  اه و  تصرف  نداد  تسد  زا  يارب  هودـنا  هانگ و  ربارب 
رب هانگ  رثا  رب  هک  تسا  یناصقن  كرادـت  یعون  هب  مه  نیا  هک  تسوا  تسیاشان  راتفر  ناهانگ و  ةرافک  دـنروآ ، یم  موجه  ناسنا  هب 

.تسا هدش  دراو  ناسنا 

رورـس و هب  زین  ار  نیا  دنوادخ  .دنیـشن  یم  ناسنا  لد  رب  هاگآدوخان  هک  تسا  یعیبط  بئاصم  هب  طوبرم  اه  هصغ  مغ و  زا  یـضعب  اما 
: دندومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دومن  دهاوخ  ناربج  ینامداش 

.تسا ینامداش  حرف و  کی  یهودنا ، ره  يارب  ؛(1)  ٌحَرَف ٍّمَه  ِّلُِکل 
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رگناریو هودنا  مراهچ : راتفگ 

هراشا
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، دزاس فرطرب  ار  ینمؤم  هودـنا  یـسکره  ؛(1)  داؤـُفلا َجََـلث  ِهِْربَـق  ْنِم  َجَرَخ  ِهَرِخـآلا َو  َبَرُک  ُْهنَع  ُهللا  َسَّفَن  ًَهبْرُک  ٍنِمؤـُم  ْنَع  َسَّفَن  ْنَم 
.دوش جراخ  شیوخ  ربق  زا  مارآ  نامداش و  یلد  اب  دزاس و  فرطرب  وا  زا  ار  ترخآ  هودنا  دنوادخ 

رگناریو هودنا 

هب دزاس و  یم  مهارف  ار  طوقس  زا  ییاهر  بابسا  ددرگ و  یم  ناسنا  يرادیب  هبنت و  بجوم  هک  يدراوم  زا  رظن  فرـص  هودنا  نزح و 
هدوسرف ار  ندب  .دوش  یم  یمدآ  ناج  مسج و  ندش  هابت  یگدرـسفا و  بجوم  تسین و  دنـسپ  دروم  ًاتاذ  دـماجنا ، یم  لامک  دـشر و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچ  .دماجنا  یم  سردوز  يریپ  هب  دزادنا و  یم  راک  زا  دنک و  یم 

.تسا يریپ  زا  یمین  هودنا  ؛(2)  ِمَرَهلا ُفِْصن  ُّمَهلَا 

: دندومرف زین  و 

.دنک یم  هتسسگ  ار  ندب  هودنا  ؛(3)  َنَدَبلا ُلِْحُنی  ُّمَهلا 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  و 
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.ددرگ رامیب  شمسج  دوش ، نوزفا  شا  هصغ  هک  ره  ؛(1)  ُُهنََدب َمِقَس  ُهُّمَه  َُرثَک  ْنَم 

هدشن هیصوت  نآ  هب  اهنت  هن  ور  نیا  زا  .درادن  هارمه  هب  يزیچ  ناج  مسج و  يارب  يرگناریو  زج  اجیب  دنسپان و  هودنا  نزح و  نیاربانب ،
زا هتفای و  تسد  رطاخ  طاسبنا  رکف و  شمارآ  هب  ات  درک  نآ  نیزگیاج  ار  ینامداش  رورـس و  هدمآرب و  نآ  جالع  ددـص  رد  دـیاب  هک 

.میبای ییاهر  مسج  یناریو  یحور و  اهراشف 

هک تفرگ ، دنهاوخ  رارق  طوقـس  ضرعم  رد  دنا ، هدیزگرب  دوخ  سنوم  ناونع  هب  ار  نآ  دنا و  هتفرگ  وخ  هودنا  نزح و  اب  هک  یناسک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکا  یبن  هک  تسا  نیا  .تسا  رگناریو  وید  کی  اـب  یتسود  سنا و  هودـنا ، نزح و  اـب  یتسود  سنا و 

: دندومرف ملس 

.دیرب هانپ  ادخ  هب  نآ  اب  سنا  نزح و  نتشاد  تسود  زا  ؛(2)  ِنْزُحلا ِّبُح  ْنِم  ِهللاِاب  اوذَّوَعَت 

رگناریو هودنا  لماوع 

هلجاعم زا  رتهب  بتارم  هب  هودنا ، مغ و  زا  يریگـشیپ  .تسا  نآ  اب  هلباقم  هودـنا و  لماوع  تخانـش  هودـنا ، زا  ییاهر  ياه  هار  زا  یکی 
هب ات  میزیرگب  نآ  زا  میسانشب و  یبوخ  هب  ار  تسا  نآ  زاس  هنیمز  دنک و  یم  مهارف  هودنا  رتسب  هک  ییاهزیچ  دیاب  نیاربانب ، .تسا  نآ 

.میوشن التبم  رگناریو  هودنا 

ایند هب  تبغر  ( 1

تعیبط .تسایند  هب  صرح  تبغر و  رگناریو ، هودنا  مهم  لماوع  زا  یکی 

82 ص :

ص 512. یسوطلل ، یلامالا  ص 58 ؛ لوقعلا ، فحت  . 1 - 1
ص 158. ج 70 ، راونالاراحب ، ص 61 ؛ ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 2 - 2
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.دوش یم  رت  لکـشم  نآ  زا  تاـجن  دور و  یم  ورف  نآ  رد  رتشیب  دورب ، نآ  يوس  هب  رتشیب  ره  ناـسنا  هک  تسا  يرازنجل  دـننامه  اـیند 
.دوش یم  هدوزفا  وا  ياه  ینارگن  رب  زور  ره  دنک و  یم  دوخ  هب  هتسباو  هتسبلد و  هتفیرف ، ار  ناسنا  ایند ، هب  رطاخ  قلعت  تبغر و 

ور نیا  زا  .دـباین  تسد  شا  ییایند  ياهوزرآ  لامآ و  اه و  هتـساوخ  هب  ای  دورب و  شتـسد  زا  وا  يویند  تاقلعت  ادابم  هک  تسا  نارگن 
هدرمش رب  ناسنا  هودنا  مغ و  ندش  هدوزفا  لماوع  زا  ار  ایند  هب  رطاخ  قلعت  تبغر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر 

: دنا هدومرف  نایب  ایند  هب  یقلعت  یب  هورگ  رد  ار  ناج  مسج و  تحار  دنا و 

ار مغ  هودنا و  رطاخ و  یگتفشآ  ایند  هب  يدنمقالع  ؛(1)  َنَدَْبلا َْبلَْقلا َو  ُحیُری  اینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلا  َنْزُحلا َو  َّمَهلا َو  ُِرثْکَت  اینُّدـلا  ِیف  ُهَبْغَّرلا 
.دشخب یم  یتحار  ار  مسج  ناج و  ایند ، هب  یتبغر  یب  دهز و  دیازفا و  یم 

هانگ ( 2

التبم هودـنا  مغ و  هب  ار  وا  دـنوادخ  دور ، یم  ورف  هانگ  رد  ینامیا  لها  هک  یماگنه  .تسا  هانگ  یناوارف  هودـنا  لماوع  زا  رگید  یکی 
يارب ایند  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتازاجم  باقع و  هلزنم  هب  هودـنا  هب  يـالتبا  تقیقح  رد  .دـشاب  شناـهانگ  هراـفک  اـت  دـنک  یم 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسا  مرکا  یبن  زا  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدید  كرادت  نامیا  لها  ناهانگ 

ناوارف نمؤم  هانگ  هاـگره  ؛(2)  ُْهنَع ِِهب  اهُرِّفَُکِیل  ِنْز  _ُ ْحـلاب ُهللا  ُهالَْتبا  اـهُرِّفَُکی  اـم  ِلَـمَْعلا  َنِم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِنِمْؤ َو  _ُ ْملا ُبُونُذ  ْتَُرثَک  اِذا 
یکین لمع  دوش و 

83 ص :

ص 91. ج 70 ، راونالاراحب ، ص 73 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، . 1 - 1
ص 157. ج 70 ، راونالاراحب ، ص 121 ؛ تاوعدلا ، . 2 - 2

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_83_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_83_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب وا  ناهانگ  هرافک  ات  دنک  یم  هودنا  یناشیرپ و  راتفرگ  ار  وا  دنوادخ  دشابن ، دوجوم  دشاب ، اه  نآ  هرافک  هک 

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  رگید  یتیاور  رد 

.درب یم  نیب  زا  ار  ناملسم  ناهانگ  هودنا  مغ و  ؛(1)  ِِملس _ُ ْملا ِبُونُِذب  ُبَهْذََیل  َّم  _َ ْهلا َّنِا 

لمع رد  یهاتوک  ( 3

درگن و یم  دوخ  هتـشذگ  هب  ناسنا  یتقو  اسب  هچ  .دشاب  هودـنا  يارب  یلماع  دـناوت  یم  اه  تصرف  نداد  تسد  زا  لمع و  رد  یهاتوک 
راچد هدرکن ، دنک و  راک  شدوخ  يدبا  تداعـس  بسک  رد  تسا  هتـسناوت  یم  ردقچ  هداد و  تسد  زا  ار  ییاه  تصرف  هچ  دـنیب  یم 
.تسا ترخآ  نادواـج  یگدـنز  دنمـشزرا  ياـه  تیعقوـم  نتفر  ردـه  هب  رطاـخ  هب  تقیقح  رد  هودـنا  نیا  .دوـش و  یم  هودـنا  مغ و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دوش یم  راچد  هودنا  مغ و  هب  دنک ، یهاتوک  لمع  رد  هک  یسک  ِّم؛(2)  _َ ْهلِاب یُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم 

ییادز هودنا  ياهراکهار 

تاجن زوس  نامناخ  تلـصخ  نیا  زا  ات  دنورب  ییادز  هودنا  ياهراکهار  لابند  هب  دـیاب  دـنرگناریو ، هودـنا  نزح و  راتفرگ  هک  یناسک 
.دنبای

یم اه  نآ  زا  یخرب  یسررب  هب  هک  هدش  نایب  هودنا  نزح و  نیا  اب  هزرابم  يارب  ینوگانوگ  ياه  هار  ام  نایاوشیپ  نانخس  تایاور و  رد 
.میزادرپ

84 ص :

ص 157. ج 70 ، راونالاراحب ، ص 140 ؛ تاوعدلا ، . 1 - 1
ص 191. ج 78 ، راونالاراحب ، تمکح 127 ؛ هغالبلا ، جهن  . 2 - 2
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ادخ هب  ندرب  هانپ  ( 1

ام هب  اهاعد  يرایـسب  رد  .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  ندرب  هانپ  ناج ، حور و  زا  نآ  ندـنار  نوریب  هودـنا و  اب  هلباقم  ياـهراکهار  زا  یکی 
هب هودنا  رگـشل  هاگره  .دیهد  رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ار  دنوادخ  دـیربب و  هانپ  دـنوادخ  هب  هودـنا  مغ و  زا  ییاهر  يارب  هک  دـنا  هتخومآ 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوق  زا  زامن ، تابیقعت  زا  یشخب  رد  .تسادخ  هب  ندرب  هانپ  هراچ  اهنت  دروآ ، موجه  امش 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  دایز  هودنا  مغ و  زا  نم  ادنوادخ ، ؛(1)  ِنْزُحلا ِّمَهلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

: میناوخ یم  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ینارون  نایب  زا  رهظ  زامن  بیقعت  رد  زین  و 

مغ و هن  یشاب و  هدیزرمآ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  راذگم ، نم  رب  یهانگ  ادنوادخ ، ؛(2)  ُهَتْجَّرَف ّاِلا  ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغ  ّاِلا  ًاْبنَذ  یل  ْعَدَت  َّمُهّللَا ال 
! یشاب هدومن  فرط  رب  هک  نیا  رگم  یهودنا ،

: میناوخ یم  نینچ  نیا  ار  دنوادخ  اهاعد  رد  هک  نانچ  .تسا  دنوادخ  دزاس  یم  لدبم  ینامداش  طاشن و  هب  ار  لد  ۀصغ  هک  یسک 

! مهودنا ماگنه  هب  نم  گرب  زاس و  يا  ؛(3)  یَتبْرُک َْدنِع  یتَّدُع  ای 

دیادز یم  ار  ناسنا  ناج  هودنا  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  .تسا  دنوادخ  هب  ندرب  هانپ  هودنا ، مغ و  زا  ییاهر  يارب  هلیـسو  نیرتهب  ینعی 
.تسا ناکانهودنا  رطاخ  يالست  و 

85 ص :

ص 345. ج 3 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 172. لئاسلا ، حالف  . 2 - 2

،ص 145. تاوعدلا جهم  ص 328 ؛ ج 1 ، دجهتملا ، حابصم  . 3 - 3
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اعد رکذ و  ( 2

مغ و عفر  يارب  هک  ییاهاعد  اهرکذ و  .تساوخ  يرای  وا  زا  درب و  هانپ  دـنوادخ  هب  دـیاب  هودـنا  نزح و  ماـگنه  رد  هک  نیا  رب  هوـالع 
.دشاب هتشاد  یمهم  مهس  هودنا  نزح و  عفر  رد  دناوت  یم  مادک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  تسا ، دیفم  هودنا 

یخرب هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  هدوشگ  تسا  هودنا  مغ و  ندش  فرطرب  بجوم  هک  ییاهاعد  اهرکذ و  يارب  یباب  ییاور  بتک  رد 
.میزادرپ یم  اه  نآ  زا 

رافغتسا رکذ 

ار هودنا  مغ و  رابغ  هک  تسا  یمهم  لماوع  زا  یکی  ناهانگ  نوچ  .تسا  رافغتسا  رکذ  ییادز ، هودنا  يارب  اهرکذ  نیرت  مهم  زا  یکی 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دومن  شـشخب  بلط  دنوادخ  زا  درک و  رافغتـسا  دیاب  رابغ  نیا  ندودز  يارب  دـناشن و  یم  لد  رب 

: دندومرف ملس 

.دنک رافغتسا  دش ، رایسب  شهودنا  مغ و  سکره  ؛(1)  ِرافِغتْسِالِاب ِْهیَلَعَف  ُهُموُمُه  ْتَُرثَک  ْنَم 

« میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  هلوح و ال  ال   » رکذ

: دنا هدومن  هیصوت  اعد  هب  نآ  جالع  يارب  هدرمش و  رب  یمدآ  ناج  بلق و  ياه  يرامیب  زا  ار  هودنا  نزح و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

يرامیب اه  ضرم  هک  نانچ  دـنا ، بولق  ياه  يرامیب  اه  هودـنا  اه و  نزح  ِنادـْبَالا ؛ ُماقْـسَا  َضارمالا  َّنَا  امَک  ِبولُقلا  ُماقْـسَا  ُنازْحَـألا 
.دنتسه اه  ندب  ياه 

86 ص :

ص 296. ج 92 ، راونالاراحب ، ص 93 ؛ ج 8 ، یفاکلا ، ص 42 ؛ ج 1 ، نساحملا ، . 1 - 1
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: دنا هدومرف  دعب 

ال  » رکذ هب  داب  وت  رب  دندروآ ، موجه  وت  هب  یپ  رد  یپ  اه  هودـنا  هک  یماگنه  ؛(1)  ِهللاِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ِالب  َکـیلَعَف  ُموُمُهلا  َْتلاَوت  اِذا 
«. هللاِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلوَح 

« هللاءاشام  » رکذ

هب تالکـشم  ماگنه  هب  گنج و  رد  ار  نآ  ترـضح  نآ  هک  دوب  هدـش  هتـشون  هلمج  تفه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  رتشگنا  نیگن  رب 
: دوب نیا  تالمج  نآ  زا  یکی  .دندرک  یم  تسد 

.مدومن ایهم  ار  هللاءاشام »  » رکذ راوشد  تخس و  هودنا  مغ و  ره  يارب  ؛(2)  هللا َءاش  ام  ٍحِداَف  ٍّمَغ  ٍّمَه َو  ِّلُِکل  ُتْدَدْعَا 

.تسا هدننکش  نیگنس و  ياه  هودنا  ةدننک  فرطرب  لماوع  بابسا و  زا  یکی  رکذ  نیا  ینعی 

هیسنوی رکذ 

يدوبعم َنیِملاّظلا ؛ َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ال   » .تسا هیـسنوی  رکذ  دراد ، یناوارف  راثآ  اهدربراک و  هک  يراـکذا  زا  یکی 
« .مدوب نارگمتس  زا  نم  تقیقح  رد  یهزنم ، صقن  بیع و  ره  زا  تسین ، وت  زج 

دنمشزرا راثآ  زا  یکی  هودنا  مغ و  زا  ییاهر  .دش  یهام  مکش  زا  سنوی  ترضح  ییاهر  ببـس  هک  تسا  يرکذ  نامه  هیـسنوی  رکذ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .تسا  فیرش  رکذ  نیا 

87 ص :

ص 280. ج 92 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ص 91. قالخالا ، مراکم  . 2 - 2
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ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُْتعِمَـس  ّینِاَف  َنیِملاّظلا » َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  اـِّلا  َهِلا  ـ�ال   » �یلاـعَت ِِهلْوَق  �یِلا  ُعَْزفَیـال  َْفیَک  َّمَتْغا  ْنَِمل  ُْتبِجَع 
لاح نیا  اب  و  هتفرگ ، ارف  ار  وا  هودنا  هک  یسک  زا  متفگش  رد   (1) ؛» َنینِمْؤ _ُ ْملا یِْجُنن  َِکل�ذَک  ِّمَْغلا َو  َنِم  ُهاْنیََّجن  َُهل َو  انبَجَتْساَف   » اِهبَقَِعب
ّلَج ّزع و  يادخ  مدینـش  هک  َنیِملاّظلا .» َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ال  : » درب یمن  هانپ  لجوزع  يادخ  هدومرف  نیا  هب  هنوگچ 

.میناهر یم  نینچ  نیا  ار  نامیا  لها  میداد و  شتاجن  هودنا  زا  میدروآرب و  ار  شتساوخرد  : » دیامرف یم  نآ  لابند  هب 

ییادز هودنا  يارب  ییاهاعد 

نیا زا  تفر  نورب  يارب  یهار  مادـک  ره  تسا و  هدـش  هدوـشگ  یلـصف  دـیادز ، یم  ار  هودـنا  هک  ییاـهاعد  يارب  زین  هیعدا  بـتک  رد 
.مینک یم  رکذ  هراب  نیا  رد  هاتوک  ياعد  دنچ  اجنیا  رد  .تسا  ناج  لد و  يرامیب 

دـش التبم  یتدـش  الب و  ای  هودـنا  مغ و  هب  سکره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  * 
: دیوگب

رب .مزاس  یمن  وا  کیرـش  ار  يزیچ  تسا ، نم  راگدرورپ  ادـخ  ؛(2)  ُتومَی يّذلا ال  ِّیَحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ًاْئیَـش ، ِِهب  ُكِرُْـشا  ّیبَر ال  ُهللا 
.منک یم  لکوت  دریم  یمن  هک  يا  هدنز 

یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  ینک و  یم  لسغ  هودنا  مغ و  عفر  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  * 
: ییوگ یم  نینچ  سپس  و 

ْجِّرَف امُهَمیحَر  ِهَرِخآلا َو  اینُّدلا و  َنمْحَر  ای  ِّمَغلا  َفِشاک  ای  ِّمَهلا َو  َجِراف  ای 

88 ص :

ص 184. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 393 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  هیآ 8 . ءایبنا ، هروس  . 1 - 1
ص 276. یعادلا ، هدع  . 2 - 2
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ْبَهْذا ینْرِّهَط َو  ینْمِـصِْعا َو  ٌدَـحَا  ًاّوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  يذـّلا  ُدَـمَّصلا  ُدَـحَالا  ُدِـحاولا  ُهللا  ای  یّمَغ  ْفِشْکا  یّمَه َو 
! نک عفر  ار  ممغ  ياشگب و  ار  مهودنا  ود ! ره  نابرهم  ترخآ و  ایند و  ةدنشخب  يا  مغ ، ةدنیادز  يا  هودنا و  ةدنیاشگ  يا  ؛(1)  یتَِّیلَِبب

میالب نک و  مکاپ  راد و  مهگن  تسین ! وا  ياتمه  يدحا  هدوبن و  دـنزرف  هدرواین و  دـنزرف  هک  يزاین  یب  ياتکی  يا  هناگی ، يادـخ  يا 
! ربب ار 

.ناوخب ار  نیتذوعم  یسرکلا و  هیآ  نینچمه 

: یناوخ یم  هدجس  رد  هبترم  دص  ار  اعد  نیا  هودنا  مغ و  عفر  يارب  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و  * 

دوبعم هک  یسک  يا  هدنیاپ ، ةدنز  يا  ؛(2)  یسْفَن یلإ  یْنلِکَت  الَو  ینَّمَهَا  ام  ینِفْکاَف  ُثیغَتْـسَا  َِکتَمْحَِرب  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ای ال  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای 
! راذگم او  مدوخ  هب  ارم  نک و  متیافک  تسا ، نم  ّمهم  ار  هچنآ  .مراد  هثاغتسا  تتمحر  هب  تسین ! وت  زج  یقح 

اسک ثیدح  ( 3

دای رکذ و  یـسلجم  رد  یتقو  .درب  یم  ار  ناسنا  هودـنا  مغ و  هک  تسا  نیا  اسک  ثیدـح  ندینـش  ندـناوخ و  راـثآ  صاوخ و  زا  یکی 
زا هک  هودـنا  مغ و  دـش ، ینارون  اه  لد  یتقو  .تسا  رون  ناشرکذ  نوچ  دوش ؛ یم  ینارون  اـه  لد  .دوش  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
نآ نیزگیاج  يداش  دورب و  دیاب  اه  مغ  .دنهدب  رون  هب  ار  ناشدوخ  ياج  دنورب و  دیاب  هاوخان  هاوخ  دنا ، لهج  نایرکـشل  باحـصا و 

.تسا يداش  رورس و  زا  هدنکآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  هک  تسا  نیا  .ددرگ 

89 ص :

ص 557. ج 2 ، یفاکلا ، . _ 1 - 1
ص 562. ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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: تسا مغ  ندش  هدودز  مه  یکی  دوش ، یم  هدرمش  رب  اسک  ثیدح  ندناوخ  راثآ  یتقو 

ّاِلا ٌموُمْغَم  الَو  ُهَّمَه  ُهللا  َجَّرَف  ّاِلا َو  ٌموُمْهَم  ْمهیف  انیّبُِحم َو  انتَعیـش َو  ْنِم  ٌعْمَج  ِهیف  ِضْرَالا َو  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام 
ناشنایم رد  دنشاب و  عمج  ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  نآ  رد  هک  نیمز  لها  سلاجم  زا  یـسلجم  رد  ام  ربخ  نیا  ؛(1)  ُهَّمَغ ُهللا  َفَشَک  َو 

.دیامن یم  فرطرب  ار  وا  هودنا  مغ و  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  رکذ  دشاب  یهودنا  مغ و  ياراد  یسک 

دنوادخ ردق  اضق و  هب  نامیا  ( 4

هچنآ زج  دـنادب  ناـسنا  رگا  .تسا  دـنوادخ  ردـق  اـضق و  هب  ندوب  یـضار  هودـنا  مغ و  زا  ییاـهر  مکحتـسم  مهم و  لـماوع  زا  یکی 
تحلـصم تمکح و  ساسا  رب  دنک ، یم  ریدقت  ناسنا  يارب  دنوادخ  هچنآ  ره  دوش و  یمن  وا  بیـصن  هتخاس ، ردقم  وا  يارب  دنوادخ 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دنک  یم  ادیپ  ییاهر  هودنا  ینارگن و  زا  تسین ، نآ  رد  ریخ  زج  تسا و 

.درب یم  ار  هودنا  مغ و  ردق  هب  نامیا  ؛(2)  َنْزُحلا َّمَهلا َو  ُبِهُْذی  ِرَدَقلاب  ُنامیالا 

نزح و اب  یهلا  ردق  هب  داقتعا  هک  ارچ  دـشاب ؛ نارگن  نوزحم و  دـناوت  یمن  تسا ، دـقتعم  یهلا  ردـق  اضق و  هب  هک  یـسک  تقیقح  رد 
.تسین راگزاس  هودنا 

یم لقن  یسوم  ترضح  رضخ و  ترضح  ناتسود  نایرج  رد  دنوادخ  هک  یجنگ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
هتشون هلمج  دنچ  دنک ،

90 ص :

ص 934. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع  ص 156 ؛ داؤفلا ، نکسم  . 1 - 1
ص 369. هحاصفلا ، جهن  . 2 - 2
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: تسا نیا  تالمج  نآ  زا  یکی  هک  دوب  هدش 

.دوش یم  نیگهودنا  دراد و  نامیا  ریدقت  هب  یسک  هنوگچ  متفگش  رد  ؛(1)  ُنَزْحَی َْفیَک  ِرَدَْقلِاب  َنَْقیَا  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

یم فرطرب  وا  ياه  یلدـگنت  اه و  يرطاخ  ناشیرپ  اه ، ینارگن  ۀـمه  دوش و  یم  وا  رما  میلـست  ددـنب ، یم  دـنوادخ  هب  لد  هک  یـسک 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  رد  .دوش 

.میمیلست شنامرف  هب  تبسن  یضار و  ادخ  ياضق  هب  ام  ؛(2)  ُهَْرمَا انْمَّلَس ِهللا  ُهَءاضَق َو  ِهللا  ِنَع  انیضَر 

.دناسر یم  دنوادخ  تعاطا  ۀلق  هب  ار  ناسنا  هک  دراد  يدنلب  جوا و  نانچنآ  هتخاس ، ردقم  ناسنا  يارب  دنوادخ  هچنآ  هب  ندوب  یـضار 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک تسا  يزیچ  هب  ندوب  یضار  دنوادخ ، تعاطا  دمآرـس  ؛(3)  َهِرَک امیف  َّبَحَا َو  امیف  ِدـْبَْعلا  َیِلا  ُهللا  َعَنَـص  اِمب  اضِّرلا  ٍهَعاط  ِّلُک  ُْسأَر 
.دنیاشوخان ای  دشاب و  دنیاشوخ  هدنب  يارب  زیچ  نآ  هچ  تسا ؛ هدرک  ررقم  شا  هدنب  ةرابرد  دنوادخ 

رد یهلا  ياضق  ربارب  رد  یسک  رگا  .دشاب  دونـشخ  یـضار و  یهلا  تساوخ  اضق و  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  نامیا  لها  ياه  یگژیو  زا 
رد .تشاد  مکحتسم  قیمع و  ینامیا  رگا  .تسین  رادروخرب  رادیاپ  قیمع و  ینامیا  زا  زونه  هک  تسا  نآ  هناشن  دور ، ورف  هودنا  مغ و 

رگا نیاربانب ، .داد  یمن  هودنا  مغ و  هب  نت  دش و  یم  دونشخ  یضار و  میلست و  یهلا  ردق  اضق و  راگزور و  ثداوح  ربارب 

91 ص :

ص 295. ج 13 ، راونالاراحب ، ص 237 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، ص 59 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 454. ج 1 ، یفاکلا ، . 2 - 2

ص 156. ج 68 ، راونالاراحب ، ص 123 ؛ تاوعدلا ، . 3 - 3
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هدرپ زار  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  .دوش  نیگهودنا  هک  تسوا  قح  تسا و  نامیا  فعـض  رطاخ  هب  دش ، نیگهودنا 
: دنیامرف یم  هتشادرب ،

نـیگمغ و اهدـماشیپ  ثداوـح و  ربارب  رد  سکره  ؛(1)  ًایـضار َعَنَـص  اـِمب  ِهللااـِب َو  َنوکَی  ْنَا  ِنِمْؤُْمِلل  یغَْبنیَف  ًـالْهَا  ِّمَْغِلل  َناـک  َّمَتْغا  ِنَم 
.دشاب دونشخ  یضار و  یهلا  تساوخ  اضق و  ربارب  رد  دیاب  نمؤم  .تسا  هودنا  مغ و  لها  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ ، كانهودنا 

يدنسرخ شیاسآ و  هب  یبایتسد  يارب 

یهلا ياضق  ربارب  رد  يدونشخ  تیاضر و  دنمزاین  یتحار  شیاسآ و  يدنسرخ و  تیاضر و  رادیاپ و  يداش  حرف و  هب  یبایتسد  يارب 
ماـما .میوش و  لـیان  گرزب  ياـیمیک  نیا  هب  اـت  دـش  میلـست  یهلا  رماوا  ربارب  رد  دوب و  رادروخرب  دـنمتیاضر  یحور  زا  دـیاب  .میتـسه 

: دنا هدومرف  هیصوت  رما  نیا  هب  ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  قداص 

ِهللا ِنَع  اوُضْراَف  ِّکَّشلا  ِیف  َنَز  _َ ْحلا َّم َو  _َ ْهلا َلَعَج  ِهللا َو  ِنَع  اضِّرلا  ِنیقَْیلا َو  ِیف  َحَرَْفلا  َحْوَّرلا َو  لَعَج  ِهِْملِع  ِِهتَمْکِح َو  ِِهلْدَِـعب َو  َهللا  ّنِا 
.تسا هداد  رارق  ادـخ  زا  ندوـب  یـضار  نیقی و  رد  ار  رورـس  شیاـسآ و  شملع  تـمکح و  لدـع و  اـب  دـنوادخ  ؛(2)  ِهِْرمَِال اوُمِّلَـس  َو 

هداد رارق  دیدرت  کش و  رد  ار  هودنا  نزح و  .تسا و  شیاسآ  رد  لاحشوخ و  هشیمه  دشاب ، اضر  نیقی و  تلاح  ياراد  هک  یـصخش 
.دیشاب وا  رما  میلست  یضار و  امش  سپ  .تسا ) یتحاران  بارطضا و  شیوشت و  رد  هشیمه  یسک  نینچ   ) .تسا

92 ص :

ص 152. ج 68 ، راونالاراحب ، ص 59 ؛ صیحمتلا ، . 1 - 1
.نامه . 2 - 2
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ادخ هب  لکوت  دامتعا و  ( 5

یمالک رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  دنوادخ  هب  لکوت  دامتعا و  هودنا ، مغ و  زا  ییاهر  ینامداش و  رورـس و  بابـسا  زا  یکی 
: دندومرف ابیز 

ْنِم ٌهاَجن  ِهللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  ٌنیمَا َو  ٌنِمُْؤم  ّاِلا  ِهیف  ُنَّصَحَتَی�ال  ٌنْصِح  ِهللاِاب  ُهِقِّثلا  َرُومُاـْلا َو  ُهاـفَک  ِْهیَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  َروُرُّسلا َو  ُهارَا  ِهللااـب  َِقثَو  ْنَم 
لکوت وا  رب  سک  ره  دنک و  یم  شنامداش  رورـسم و  دنوادخ  دنک ، دامتعا  دـنوادخ  هب  سک  ره  ؛(1)  ٍّوُدَع ِّلُک  ْنِم  ٌزْرِح  ٍءوُس َو  ِّلُک 

رب لکوت  دوش و  یمن  نصحتم  نآ  رد  نیما  نمؤم  زج  هک  تسا  یمکحم  ژد  دنوادخ  هب  دامتعا  .دنک و  یم  تیافک  ار  شروما  دـنک ،
.تسا نمشد  ره  ربارب  رد  یهاگهانپ  يدب و  ره  زا  ییاهر  تاجن و  هیام  دنوادخ 

لیکو و ار  دنوادخ  تقیقح  رد  دنک ، یم  لکوت  هک  یـسک  .تسا  ناسنا  ياه  ینارگن  عفر  يارب  يا  هدرتسگ  باب  دـنوادخ  رب  لکوت 
وکین هچ  دـنوادخ  تسا و  یمدآ  روما  ندیـسر  ناـماس  هب  يارب  ناـبیتشپ  نیرت  گرزب  نیا  تسا و  هداد  رارق  شدوـخ  رما  راد  هدـهع 

.دزاس یم  لیان  ناشفادها  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  تیریدم  یبوخ  هب  ار  شناگدننک  لکوت  هک  تسا  یلیکو 

.تسا سب  وا  يارب  دنوادخ  دنک ، لکوت  دنوادخ  هب  یسک  ؛(2)  ُُهبْسَح َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 

راد هدـهع  ار  دـنوادخ  هک  تسا  ناـسنا  یگدـنز  رد  هیامرـس  نیرت  گرزب  نیا  .دـنک و  یم  تیاـفک  ار  وا  روـما  ۀـمه  دـنوادخ  ینعی 
ساسا رب  همه  دهد ، یم  ماجنا  دنوادخ  هچ  ره  هک  .دشابن  شیوخ  ةدنیآ  نارگن  دنادب و  شروما 

93 ص :

ص 79. ج 75 ، راونالاراحب ، ص 346 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  . 1 - 1
ۀیآ 3. قالط ، ةروس  . 2 - 2
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.تسا تحلصم  تمکح و 

میکح ریذپان  تسکش  دنوادخ  ًاتقیقح  هک  دنادب  دیاب  دنک ، لکوت  ادخ  رب  سک  ره  ؛(1) و  ٌمیکح ٌزیزع  هللا  َّنِاَف  هللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 
.تسا

یهاگ هیکت  هک  دـشاب ، هتـشادن  زیچ  چـیه  زا  ینارگن ، چـیه  وا  رب  هیکت  ادـخ و  دوجو  اب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  لکوت  تقیقح  ًالـصا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  .دراد  گرزب  دنوادخ  نوچ 

.دنک لکوت  ادخ  رب  دیاب  دشاب ، رتدنمورین  مدرم  ۀمه  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  ؛(2)  ِهللا یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساّنلا  يوقَا  َنوکَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم 

تین رد  ًاعقاو  دنکن و  هیکت  مدرم  هب  دیامن و  کسمت  نم  هب  مناگدنب  زا  سکره  : » دومرف یحو  مالسلا  هیلع  دواد  ترضح  هب  دنوادخ 
دنناوت یمن  دننک ، هلیح  رکم و  وا  هب  دـهاوخب  تساه ، نآ  نیبام  هچنآ  نامـسآ و  نیمز و  لها  مامت  رگا  دـشاب ، هنوگ  نیا  دوخ  لد  و 

(3)« .مهد یم  رارق  اه  نآ  زا  تاجن  ییاهر و  هار  وا  يارب  نم  دننکب و  يراک  وا  ةرابرد 

هک ارچ  دوش ، برطـضم  نارگن و  دشاب و  هتـشاد  يا  همهاو  سرت و  يزیچ  زا  دیابن  دـنک ، یم  لکوت  دـنوادخ  رب  هک  یـسک  نیاربانب ،
.دنا هدومرف  حیرصت  نآ  هب  لکوت  تقیقح  هزادنا و  ةرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یتقیقح  نیا  .تسوا و  نابیتشپ  دنوادخ 

.یسرتن ادخ  زج  سک  چیه  زا  تسا  نیا  لکوت  تقیقح  دح و  ؛(4)  هللا ّاِلا  ًادَحَا  َفاَخت  ْنَا ال  ْلُّکَوَّتلا ] ُّدَح  ]

94 ص :

ۀیآ 49. لافنا ، ةروس  . 1 - 1
ص 143. ج 68 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 144. نامه ، . 3 - 3
ص 156. ج 68 ، راونالاراحب ، ص 445 ؛ لوقعلا ، فحت  . 4 - 4
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هتفای  تسد  نامیا  مهم  ناکرا  زا  یکی  هب  دبای ، تسد  لکوت  زا  دح  نیا  هب  هک  یسک 

نکر راهچ  يراد  نامیا  ؛(1)  ِهللا ِْرمَِأل  ِمیلـسَّتلا  ِهللا َو  ِءاضَِقب  اضِّرلا  ِهللا َو  َیِلا  ِْرمَالا  ُضیْوفَت  ِهللا َو  یَلَع  ُلُّکوَّتلا  ٌهََعبْرَا  ٌناکْرَا  َُهل  ُناـمیالا 
.ادخ رما  ربارب  رد  میلست  ادخ و  ياضق  هب  ندوب  یضار  ادخ ، هب  اهراک  يراذگاو  ادخ ، هب  لکوت  تسا :

هدـهاشم ار  نآ  تاکرب  راثآ و  درک و  لکوت  ادـخ  هب  ناسنا  یتقو  .تسا  لماک  نامیا  هب  دورو  ةزاورد  دـنوادخ  هب  لکوت  تقیقح  رد 
یم راذگاو  وا  هب  ار  شروما  ۀـمه  دـناسر ، یم  ناماس  هب  ار  شروما  دزاس و  یمن  اهر  ار  وا  يرما  چـیه  رد  دـنوادخ  هک  دـید  دومن و 

رد ار  یگدنب  تقیقح  دسر و  یم  میلـست  زا  ۀلحرم  هب  دوش و  یم  دونـشخ  یـضار و  دنک ، ردقم  شیارب  دنوادخ  هچنآ  ره  هب  دـنک و 
.تسا هتفهن  نآ  رد  تالامک  همه  هک  دبای  یم 

یگتسارآ تفاظن و  ( 6

نیا .ددرگ  یم  ناـسنا  یناـمداش  طاـشن و  بجوم  دزاـس و  یم  فرطرب  ار  هودـنا  نزح و  هک  تسا  یلماوـع  زا  یگتـسارآ  تفاـظن و 
یکبـس و ساسحا  دوش ، یم  غراف  دوخ  ندـب  يوش  تسـش و  زا  ناسنا  یتقو  .دـنک  كرد  یتحار  هب  دـناوت  یم  ناسنا  دوخ  ار  بلطم 

یگتسارآ تفاظن و  تقیقح  رد  .دنیشن  یم  وا  لد  هب  رورس  حرف و  کی  دنک ، یم  هتـسارآ  ار  دوخ  یتقو  .دهد  یم  تسد  وا  هب  طاشن 
.دراد یمدآ  ناج  حور و  ینامداش  طاشن و  اب  میقتسم  طابترا  کی 

يارب یلپ  رهاظ ، یگزیکاپ  تراهط و  دنا : هدومرف  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب 

95 ص :

ص 157. ج 68 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
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هداد تیمها  رایـسب  یگتـسارآ  ییابیز و  یگزیکاپ و  تفاظن و  هب  ام  تعیرـش  رد  هک  تسور  نیا  زا  .تسا  نطاب  یگزیکاپ  تراهط و 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دناد  یم  حور  یگتفرگ  هودنا و  رقف و  بجوم  ار  تفاظن  ندرکن  تاعارم  .دش و 

.دیادز یم  ار  هودنا  مغ و  هزیکاپ  ۀماج  ؛(1)  َنَزَحلا َّمَهلا َو  ُبِهُْذی  ِبایثلا  َنِم  ُفیظَّنلا 

گرم دای  ( 7

هاگن رد  ار  ایند  ترخآ  هب  هجوت  گرم و  دای  .دیادز  یم  ار  ایند  مغ  هک  تسا  یلماوع  رگید  زا  تمایق  گرم و  دای  ترخآ و  هب  هجوت 
.دنایامن یم  ینتفر  رذگدوز و  ار  نآ  ياه  يراتفرگ  بئاصم و  درامش و  یم  ریقح  کچوک و  ناسنا 

ایند و نتسناد  رادقم  یب  زیچان و  اب  تسا ، نآ  نداد  تسد  زا  هودنا  ایند و  نتشادن  ِمغ  رد  ناسنا  ياه  هصغ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  و 
یمن یمغ  رگید  ددـنب و  یم  تخر  لد  زا  هدـناود ، هشیر  ناسنا  ناج  رد  ایند  هب  يدـنمزآ  صرح و  زا  هک  يرگناریو  ِمغ  نآ ، عاـطم 

.دنام

هب ارچ  متفگ : يوش ؟ یمن  دنمدرد  كانهودنا و  نیگمغ ، هاگ  چیه  ایآ  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : یم  يوار 
: دومرف .دنگوس  ادخ 

َكالَب َو َکِـمَحل َو  ْنِم  ِدوُّدـلا  َلْـکَا  َکـِلاصْوَا َو  َعُّطَقَت  َْکیَّدَـخ َو  یلَع  َکـْیَنیمَی  َنالَیَـس  َكِْربَق َو  ِیف  َکَتَدْـحَو  َتْوَملا َو  ِرُکْذاـف 
گرم يوش ، یم  نینچ  هاگره  ؛(2)  اینُّدلا یلَع  ِصْرِحلا  َنِم  ٍریثَک  ْنَع  َکُعَدْرَی  ِلَمَْعلا َو  یَلَع  َکُّثُحَی  َِکلذ  َّنِاَف  اینُّدـلا  ِنَع  َکَعاطِْقنا 

هب روگ  رد  ار  تدوخ  ییاهنت  و 

96 ص :

ص 14. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 444 ؛ ج 6 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 323. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 494 ؛ ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  . 2 - 2
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دـنروخ و یم  وت  تشوگ  زا  اه  مرک  هتـسسگ و  رگیدـکی  زا  وت  لصافم  هتخیر و  ورف  تیاـه  هنوگ  رب  تیاـه  مشچ  مخت  هک  روآداـی 
صرح و زا  دراد و  یم  او  لـمع  هب  ار  وت  راـک  نیا  هک  یتـسد ، هاـتوک  هدـیرب و  اـیند  زا  هک  نیا  روآ و  رطاـخ  هب  ار  دوخ  یگدیـسوپ 

.دراد یم  زاب  ایند  هب  تبسن  يدنمزآ 

نارگید زا  ییادز  ¬ مغ ( 8

ورف قیمع  یهودـنا  رد  ار  ناسنا  یهاگ  دروآ و  یم  يور  ناسنا  هب  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاه  يراـتفرگ  يویند ، هودـنا  مغ و  أـشنم 
مغ زا  زین  ار  دوخ  دـیادزب و  یلد  زا  ار  یمغ  دـیامن و  عفر  ار  اه  يراتفرگ  نارگید ، هب  کـمک  هناـعا و  اـب  دـناوت  یم  ناـسنا  .درب  یم 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  .دـش  دـهاوخ  وا  بیـصن  ترخآ  اـیند و  رد  هک  یتـمحر  .دـنک  یهلا  نارک  یب  تمحر  لومـشم  دـناهرب و 
: دندومرف

سک ره  ؛(1)  ِهَرِخآلا ِبَرُک  ْنِم  ًَهبْرُک  َنیعبَس  ِنیَتَْنثا َو  اینُّدلا َو  ِبَرُک  ْنِم  ًَهبْرُک  َنیْعبَس  ِنیَتَْنثا َو  ْهنَع  ُهللا  َسَّفَن  ًَهبْرُک  ٍنِمُؤم  ْنَع  َسّفَن  ْنَم 
هودنا ود  داتفه و  زا  ار  وا  دنوادخ  دزاس ، داش  دروآ و  نوریب  یتحاران  یگتفرگ و  لد  زا  ار  وا  دـیادزب و  ینمؤم  زا  ار  یهودـنا  مغ و 

.دزاس اهر  ترخآ  ياه  هودنا  زا  هودنا  ود  داتفه و  زا  ایند و  ياه  هودنا  زا 

تمحر جوم 

.ددرگ یم  زاب  ناسنا  يوس  هب  دـنک و  یم  داـجیا  تمحر  زا  یجوم  لکـش ، ره  هب  ناـنآ  هودـنا  مغ و  عفر  نارگید و  لد  ندرک  داـش 
: دندومرف دایز  نب  لیمک  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َقَلَخ ّاِلا َو  ًارورُس  ًابلَق  َعَدْوَا  ٍدَحَا  ْنِم  ام  َتاوصَالا  ُهُعْمَس  َعِسَو  يّذلا  َوَف 

97 ص :

ص 442. نیدلا ، مالعا  ص 138 ؛ ج 1 ، بولقلا ، داشرا  . 1 - 1
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دنگوس ؛(1)  ِِلبِالا ُهَبیرَغ  ُدَرُْطت  امَک  ُْهنَع  اهَدُرْطَی  یّتَح  ِهِرادْحنا  ِیف  ءاْملاَک  اْهَیلإ  يَرَج  ٌهَِبئان  ِِهب  َْتلََزن  اذإَف  ًافُْطل  ِرورُّسلا  َِکلذ  ْنِم  َُهل  ُهللا 
فطل رورس ، نآ  زا  دنوادخ  دنک ، رورسم  داش و  ار  یلد  سک  ره  تسا ، هدومن  هطاحا  ار  اهدایرف  اهزاوآ و  وا  ییاونـش  هک  یـسک  هب 
ریزارـس هودنا  نآ  يوس  هب  بیـشن  رد  ِبآ  دننامه  فطل  نآ  دـسرب ، وا  هب  یهودـنا  تبیـصم و  هاگره  هک  دـنیرفایب ، شیارب  يرهم  و 

.دنیامن یم  رود  نارتش  هلگ  زا  ار  بیرغ  رتش  نابراس ، هک  روط  نامه  دزاس ، رود  وا  زا  ار  تبیصم  ات  ددرگ 

.دزاس یم  رود  ناسنا  زا  ار  تبیصم  هودنا و  تسا ، هدمآ  دیدپ  یلد  ندرک  داش  رثا  رب  هک  یهلا  فطل  نیا 

دنوادخ يایلوا  هرمز  رد  نتفرگ  ياج  ( 9

یقاب ناسنا  يارب  یهودنا  مغ و  چیه  وا ، اب  طابترا  یهلا و  هاگتـسد  هب  لاصتا  نوچ  درادـن ؛ هار  یهلا  يایلوا  رد  یهودـنا  مغ و  چـیه 
.دروآ یمن  ور  وا  هب  هدنیآ ، زا  ینارگن  سرت و  دراذگ و  یمن 

.دنوش یم  نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و  یمیب  هن  ادخ ، ناتسود  رب  هک  دیشاب  هاگآ  ؛(2)  َنونَزحَی ْمُه  الَو  ْمِهیَلَع  ٌفوخال  ِهللا  َءایلوَا  َّنِا  الَا 

متام راتفرگ و  ایند  مدرم  نوچ  دـندرکن ، رهاظ  ایند  رد  ار  دوخ  ياه  يداش  ناماما  ایلوا و  دـندومرف : یم  یبالود  ياـقآ  جاـح  موحرم 
.مینکن رهاظ  ار  دوخ  ياه  يداش  نیگهودنا  ياه  ناسنا  ربارب  رد  هک  دنک  یم  اضتقا  بدا  دنا و  هدز 

: دندومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

98 ص :

تمکح 257. هغالبلا ، جهن  ص 138 ؛ ج 1 ، بولقلا ، داشرا  . 1 - 1
هیآ 62. سنوی ، هروس  . 2 - 2
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.تسا رود  بدا  زا  نیگهودنا ، صخش  روضح  رد  ندرک  ینامداش  ؛(1)  ِنوزحَملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهِظا  ِبَدَالا  َنِم  َْسَیل 

مغ دـنا و  ماقم  لوپ و  راتفرگ  ایند  لها  .تسا  یبدا  یب  نیا  .درک  يداش  تسا ، هدـیدغاد  هدز و  تبیـصم  هک  یـسک  ولج  دـیابن  ینعی 
يداو رد  دمآ و  نوریب  اضف  نیا  زا  رادقم  کی  دیاب  .دنا  نیگمغ  دنتـسه و  هانگ  تلفغ و  راتفرگ  مه  نامیا  لها  دنروخ و  یم  ار  ایند 

.دید ار  اهدوبمک  صقاون و  دیابن  هشیمه  .دوب  ادخ  ياه  تمعن  رکاش  دراذگ و  مدق  ینامداش 

رد دنرادن و  هار  نانآ  رد  یهودـنا  فوخ و  دـنا و  یهلا  يایلوا  تسا و  لصتم  ادـخ  هب  ناشبلق  ام  ناماما  دـندوب و  هدز  متام  ایند  لها 
هیلع نینمؤملاریما  .تسین  تیفرظ  اجنیا  رد  دـننک ، رهاظ  ار  ناشدوخ  ياه  يداـش  هک  نیا  يارب  اـما  .دنتـسه  يداـش  رورـس و  تیاـهن 

: دنیامرف یم  مالسلا 

ندـب تسا و  تشهب  رد  ناـشیاه  بلق  هک  متـسه  یموـق  نآ  زا  نم  ؛(2)  ِلَـمَْعلا ِیف  ْمُهُداـسْجَا  ِناـنَجلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق  ٍمْوَق ...  ْنَِمل  ّینِا 
.ششوک راک و  رد  ناشاه 

تاقالم رورس 

هدنخ یخوش و  بش  اروشاع  بش  رگم  دندرک ! یم  یخوش  حازم و  رگیدکی  اب  اروشاع  بش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  ارچ 
!؟ تسا

نیمه رد  .تسا  ریشمش  هزین و  کی  تشهب  ام و  ۀلصاف  دومرف : .تسا  داش  داش  درادن ، يا  هصغ  مغ و  هدش و  هدنک  ایند  زا  هک  یـسک 
سدقم عافد  ياه  ههبج 

99 ص :

ص 374. ج 75 ، راونالاراحب ، ص 489 ؛ لوقعلا ، فحت  . 1 - 1

ص 321. ج 38 ، راونالاراحب ، هبطخ 192 ؛ هغالبلا ، جهن  . 2 - 2
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داش دنوش ، یم  دیهش  دنتسناد  یم  نوچ  .دندرب و  یم  رس  هب  تداهش  راظتنا  رد  .دندوب  داش  همه  دندرک ، یم  تایلمع  ناگدنمزر  هک 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  شخب  يداش  نیرفآ و  رورس  دنوادخ  تاقالم  .دوب  ایند  زا  ندش  هدنک  مه  نآ  لیلد  .دندوب 

تقو رد  يداـش  کـی  تسا ؛ یلاحـشوخ  يداـش و  ود  راد  هزور  يارب  ؛(1)  ِهَّبَر ِءاِقل  َدـْنِع  ٌهَحْرَف  ِهِراْطِفا َو  َدـْنِع  ٌهَحْرَف  ِناتَحْرَف  ِِمئاّـصِلل 
.شراگدرورپ اب  تاقالم  ماگنه  رگید  يداش  شراطفا و 

هتفهن تاقالم  نیمه  رد  وا  ياـهوزرآ  همه  تقیقح  رد  .تفاـی  ناوت  یم  دـنوادخ  اـب  نمؤم  ناـسنا  تاـقالم  رد  ار  یناـمداش  تقیقح 
تلاح نآ  زا  رت  نامداش  دـهد ! یم  تسد  وا  هب  یلاح  هچ  دوش ، لئان  شیاـهوزرآ  همه  هب  هظحل  کـی  رد  یـسک  دـینک  روصت  .تسا 

.دوش یمن  تفای 

قلطم یتحار 

هدومرف هک  تسا  نیا  .ددرگ  یم  لدبم  يداش  هب  دور و  یم  نیب  زا  دنوادخ  اب  تاقالم  رد  اه  یتخس  اه و  يراوگان  اه ، یتحاران  همه 
: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  دنوادخ  اب  تاقالم  ماگنه  قلطم  یتحار  دنا :

لاعتم يادـخ  تاقالم  ماگنه  طقف  نمؤم ، لماک  یقیقح و  یعقاو و  یتحار  ؛(2)  یلاعَت ِهللا  ءاِقل  َدـْنِع  ّاِلا  ِهَقیقَحلا  یَلَع  ٍنِمؤُِمل  َهَحار  ال 
.تسا

یصقن تمیالمان و  هنوگ  چیه  هک  دوش  یم  ناسنا  بیصن  یتحار  نانچ  ینعی 

100 ص :

ص 76. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 65 ؛ ج 4 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 69. ج 69 ، راونالاراحب ، ص 122 ؛ هعیرشلا ، حابصم  . 2 - 2
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.لماک صلاخ و  ضحم و  یتحار  کی  .درادن  دوجو  نآ  رد 

رادید تسمرس 

.دندرک یم  رهاظ  ار  ناشدوخ  ياه  يداش  دندید ، یم  بسانم  هک  ییاهاج  اسب  هچ  ادخ  يایلوا  .دراد  يداش  دنوادخ  تاقالم 

نیسح ماما  باحصا  ياه  يداش  زاغآ  ماگنه ، نآ  اما  .دننکب  دیاب  هچ  ادرف  هک  دندوب  نارگن  حبـص  هب  ات  بش  شرکـشل  دعـس و  رمع 
تقبـس رگیدکی  زا  نادیم  هب  نتفر  رد  .تفر  اه  هصغ  مغ و  همه  دنداد و  ناشن  اه  نآ  هب  ار  ناشهاگیاج  ترـضح  .دوب  مالـسلا  هیلع 

رـس هب  هک  ییالب  ره  .دندوب  هدش  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  دندوب  ادخ  رادید  قشع  زا  راشرـس  ردق  نآ  .دـندرک  یم  فیک  دـنتفرگ و  یم 
.دنتخانش یمن  اپ  زا  رس  دندوب و  ادخ  تاقالم  ادخ و  تسمرس  .دندش  یمن  هجوتم  دمآ ، یم  اه  نآ 

: دندومرف نم  هب  ادخ  لوسر  دندومرف : دوخ  باحصا  هب  تداهش  زا  شیپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

درد هک  دنسر  یم  تداهـش  هب  وت  اب  وت  باحـصا  زا  یهورگ  ؛(1)  ِدیدَحلا ِّسَم  َملَا  َنودِجَی  َِکباحْصَا ال  ْنِم  ٌهَعامَج  کَعَم  ُدَهْـشَتُْسی 
.دننک یمن  ساسحا  ار  هزین  ریشمش و  نهآ و 

.دندرک یمن  ساسحا  يدرد  هک  دندوب  تسمرس  شوخرس و  نانچ  نآ 

ترایز ( 10

.دروایب ناغمرا  هب  ار  ینامداش  طاشن و  يدنسرخ و  دشاب و  هودنا  مغ و  زا  ییاهر  رد  یمهم  لماع  دناوت  یم  یترایز  ياهرفس 

101 ص :

ص 80. ج 45 ، راونالاراحب ، ص 169 ؛ رئاصبلا ، رصتخم  . 1 - 1
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، نیمز يور  رد  دنوادخ  هفیلخ  دوجو و  ملاع  ّرس  اب  طابترا  .تسا  هودنا  مغ و  عفر  نید ، نایاوشیپ  ترایز  مهم  ياه  یگژیو  زا  یکی 
هک نانچ  .دنا  هدومرف  رکذ  زین  ار  رثا  نیا  یهلا  ناربهر  ترایز  راثآ  رد  هک  تسا  نیا  .دیادزب  یمدآ  ناج  لد و  زا  مغ  رابغ  دناوت  یم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ةرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار مغ  رابغ  لجوزع  يادخ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  وا  يا  هدز  مغ  چـیه  ؛(1)  َُهبْرَک َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َسَّفَن  ّاِلا  ٌبوُرکَم  اهَراز  ام 
.دزاس فرطرب  شرطاخ  زا 

فرطرب ترـضح ، نآ  فیرـش  ربق  ترایز  راثآ  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  ددعتم  تایاور  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  باب  رد 
: دندومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  يوار  .تسا  هودنا  مغ و  ندش 

ینیگهودنا نیزح و  چیه  هک  تسا  يربق  امش  فرط  رد  ؛(2)  ُهَتَجاح یـضَق  ُهََتبْرُک َو  ُهللا  َسَّفَن  ّاِلا  ٌبورْکَم  ُهاتَا  ام  ًاْربَق  ْمُِکِبناج  یِلا  َّنِا 
.دزاس یم  اور  ار  شتجاح  هدرک و  فرطرب  ار  شهودنا  نزح و  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  نآ 

: دندومرف زین  رگید  یتیاور  رد 

نیزح و یلاح  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ؛(3)  ًاروُرْـس ُهللا َم_ ُهَّدَر  ّاِلا  ٌبوُرْکَم  ِهیتأَیال  ْنَا  ِهللا  یَلَع  ٌقیقَح  ًاـبوُرکَم َو  َلـُِتق  َنیـسحلا  ّنِا 
رورسم ار  يو  یلاعت  قح  هک  نآ  رگم  دورن ، ترضح  نآ  ترایز  هب  ینیگهودنا  چیه  هک  تسا  راوازس  دنوادخ  رب  .دش  هتـشک  هودنا 

.دنادرگرب شلها  هب  نامداش  و 

102 ص :

ص 34. ج 99 ، راونالاراحب ، ص 583 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 1 - 1
ص 45. ج 98 ، راونالاراحب ، ص 583 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 167 ؛ تارایزلا ، لماک  . 2 - 2

ص 45. ج 98 ، راونالاراحب ، ص 382 ؛ ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 167 ؛ تارایزلا ، لماک  . 3 - 3
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قیقع رتشگنا  ( 11

مالسلا هیلع  متشه  ماما  .تسا  ندرک  تسد  هب  قیقع  رتشگنا  دوش ، یم  ناسنا  زا  هودنا  مغ و  عفد  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
: دننک یم  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

یـسک تسد  رد  هک  یناـمز  اـت  هک  دـینک ؛ تسد  هب  قیقع  رتشگنا  ؛(1)  ِهیَلَع َِکلذ  َمادام  ٌّمَغ  ْمُکَدَـحَا  ُبیـُصیال  ُهَّنِاَف  ِقیقَعلاـِب  اوُمَّتََخت 
.دید دهاوخن  هودنا  مغ و  دشاب ،

يارب یتسدـگنت  رقف و  ندومن  فرطرب  يریخ و  هب  تبقاع  ـالب ، زا  ینمیا  تکرب ، هلمج  زا  يرگید  صاوخ  ییادز ، ¬ هودـنا زا  ریغ  هب 
هب گنـس  نیا  رارقا  تکرب  هب  همه  نیا  .تسا و  هجوـت  لـباق  مادـک  ره  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  قـیقع  رتـشگنا  ندرک  تـسد  هـب 
هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  .تسا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  تیاـصو  ربماـیپ و  توـبن  دـنوادخ و  تینادـحو 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رد قیقع  رتشگنا  ؛(2)  ِهَّنَجلِاب َِکتَعیـِشل  ِهَّیِـصَولِاب َو  ُّیلَع  ای  ََکل  ِهَُّوبُّنلِاب َو  یل  ِهَِّینادحَولِاب َو  یلاعَت  َّرَقَا ِهللا  ٍلَبَج  ُلَّوَا  ُهَّنِاَف  ِقیقَعلِاب  اوُمَّتََخت 
وت نایعیـش  يارب  تشهب  و  یلع ، ای  وت  تیاـصو  نم و  توبن  ادـخ و  تینادـحو  هب  هک  تسا  یهوک  نیتسخن  قیقع  اریز  دـینک ؛ تسد 

.درک رارقا 

103 ص :

ص 86. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 47 ؛ ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 1 - 1
ص 33. ج 3 ، هادهلا ، تابثا  ص 70 ؛ ج 2 ، مالسلا ،  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 2 - 2
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104 ص :
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(1  ) نآ لماوع  طاشن و  مجنپ : راتفگ 

هراشا

105 ص :
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یم هتفگ  يداش  ۀـناخ  نآ  هب  هک  تسا  يا  هناخ  تشهب  رد  ؛(1)  َنایبِّصلا َحَّرَف  ْنَم  ّاِلا  اُهلُخْدَـی  ِ ال  حَرَْفلا ُراد  اَهل  ُلاُقی  ًاراد  َهَّنَجلا  ِیف  َّنِا 
.دوش یمن  هناخ  نآ  دراو  دشاب ، هدرک  داش  ار  ناکدوک  هک  یسک  زج  دوش ،

ناگتشرف تاجن 

هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  .تسا  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  لاصتا  دـنویپ و  لسوت و  وترپ  رد  قیالخ  همه  ناگتـشرف و  ناسنا و  تاجن 
: تفگ دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مالسلا  هیلع  لیئربج  يزور 

يا هلان  اجنآ  رد  داتفا و  فاق  هوک  هب  مرذـگ  نامـسآ  زا  لوزن  تقو  رد  .مدرک  هدـهاشم  ار  یبیرغ  بیجع و  زیچ  زورما  هللا ، لوسر  ای 
.تسا يرای  دنمزاین  هک  .تساجنآ  يا  هدنامرد  مدیمهف  .مدینش  يزوسرگج  شارخلد و 

رون زا  یتخت  رب  هک  مدوب  هدید  رت  مامت  هچره  تمظع  هب  نامسآ  رد  ار  وا  نآ  زا  شیپ  هک  مدید  ار  يا  هتـشرف  .متفر  هلان  نآ  لابند  هب 
.دندش یم  قلخ  وا  سفن  زا  هکئالم  دز ، یم  سفن  نوچ  .دنداتسیا و  یم  هدز  فص  وا  تمدخ  رد  هتشرف  رازه  داتفه  تسشن و  یم 

107 ص :

ح 6009. ص 170 ، ج 3 ، لامعلا ، لزنک  زا  لقن  هب  ص 232 ، كدوک ، ۀمان  تمکح  . 1 - 1
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رب مالسا ، ربمایپ  جارعم  بش  رد  : » تفگ مدیـسرپ ، وا  لاح  زا  .تسا  هداتفا  نیمز  رب  هتـسکش ، یناج  اب  هتـسخ و  یلد  اب  هک  مدید  ار  وا 
عیفش وت  .مدش  التبم  تبوقع  نیا  هب  مدرکن و  میرکت  دیاب  هک  روط  نآ  .متخادرپن و  ترضح  نآ  میظعت  هب  مدوب و  هتـسشن  دوخ  تخت 

«. نک تساوخرد  ارم  وفع  قح  ِترضح  زا  وش و  نم 

: دیسر باطخ  بابرالا  بر  بناج  زا  .مدومن  تساوخرد  ار  وا  ششخب  مدرک و  عرضت  رایسب  تیدحا ، هاگرد  رد  نم 

« .يدرگرب دوخ  مارکا  ماقم  هب  ات  تسرفب  تاولص  نم  بیبح  رب  یهاوخ ، یم  ار  دوخ  هانگ  وفع  شزغل و  ِترفغم  رگا  وگب : وا  هب  »

هب كاخ  زکرم  زا  دـییور و  وا  تمارک  لاـبقا و  لاـب  نآ  تکرب  هب  .داتـسرف  تاولـص  امـش  رب  وا  متفگ و  هتـشرف  نآ  هب  ار  ناـیرج  نم 
(1) .دیسر برق  لحم  هب  درک و  زاورپ  كالفا  طیحم 

يداش طاشن و  وترپ  رد 

تمالـس لماوع  نیرت  مهم  زا  ار  نآ  ناوت  یم  دـیآ و  یم  رامـش  هب  ناسنا  يرورـض  يرطف و  هیلوا  ياهزاین  زا  یکی  يداـش  طاـشن و 
.تسا طاشناب  داش و  یگدنز  کی  وترپ  رد  تفرشیپ  شالت و  دیما و  حور  .تشاگنا  هعماج  هداوناخ و 

هیـصوت نتـسیز  داش  يداـش و  هب  ور  نیا  زا  .دراد  لـماک  هجوت  ناـسنا  يرطف  یعیبط و  ياـهزاین  ماـمت  هب  تسا و  ترطف  نید  مالـسا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دناد  یم  لامک  يوس  هب  تکرح  يارب  يرورض  يرما  ار  نآ  هدومن و 
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دـنوش و یم  هدرـسفا  هتـسخ و  اه  ندـب  دـننامه  اه  لد  نیا  ؛(1)  ْمَکِْحلا َِفئارَط  اَهل  اوغَْتباف  ُنادـبَألا  ُّلَمَت  اـمک  ُّلَـمَت  َبولُقلا  ِهِذـه  َّنِا 
.دینک باختنا  اه  نآ  يارب  زیگنا  طاشن  ابیز و  ياه  هتکن  لاح  نیا  رد  .دنا  تحارتسا  دنمزاین 

نآ زا  ار  تمالم  ترودـک و  درک و  مهارف  ار  اه  لد  يداش  رورـس و  طاشن و  بابـسا  دـیاب  اه  نآ  رد  لمأت  هزات و  ياـه  تمکح  اـب 
.دودز

طاشن يارب  ار  هنیمز  دیاب  نیاربانب ، .دش  دهاوخ  هتفرگ  وا  زا  یهلا  ياه  تکرح  شالت و  راک و  طاشن  تسا ، هتسخ  هدرسفا و  هک  یلد 
.تخاس مهارف  اه  لد  يداش  و 

هعماج رد  طاشن 

رد يا  هدرتسگ  عیسو و  باب  تسا ، هدش  رکذ  نآ  يارب  هک  يدنلب  رایسب  راثآ  نآ و  تیمها  شزرا و  نارگید و  ندرک  داش  هب  هیصوت 
یم ناشن  ار  اه  تلیـضف  زا  یمهم  شخب  تسا ، هاوگ  يداش  تلاصا  رب  هک  نیا  رب  هوالع  دوخ  نیا  تسا و  هدوشگ  اـم  تاـیاور  ناـیم 

.دهد

داش طاشن و  اب  هعماج  کی  نتشاد  زا  تسا ، هدیـسر  ام  هب  نید  گرزب  نایاوشیپ  زا  نارگید  ندرک  داش  رد  هک  یناوارف  ياه  شرافس 
درف و زا  ییادز  هودـنا  .دـشاب  طاشن  اب  داش و  هعماج  کی  دـیاب  یناـمیا  ۀـعماج  .دـنک  یم  تیاـکح  یمالـسا  ۀـعماج  کـی  ناونع  هب 

یناویح کی  یتح  یناسنا و  ندـش  داش  زا  .تسا  يراتفر  ياـه  هویـش  نیرت  تلیـضف  اـب  نیرتدنمـشزرا و  زا  یکی  هعماـج  هداوناـخ و 
.دوش یم  داجیا  ملاع  رد  يدایز  ساکعنا 

طاشن .دنشاب  طاشن  اب  داش و  دیاب  هقبط  ره  رد  یمالسا  هعماج  دارفا 
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.تسا هدوب  ام  نایاوشیپ  مالسا و  هجوت  دروم  همه  یعامتجا  طاشن  یگداوناخ و  طاشن  يدرف ،

هداوناخ رد  طاشن 

زا کی  ره  هنادنمشوه  راتفر  .دنشاب  هداوناخ  ینامداش  طاشن و  رد  يرثؤم  لماع  دنناوت  یم  ردپ  هژیو  هب  هداوناخ ، ياضعا  زا  کی  ره 
.تسا لاح  رس  طاشن و  اب  يا  هداوناخ  زاس  هنیمز  نانآ ، ملاس  لماعت  هداوناخ و  دارفا 

هدیدنسپ دزاس ، مهارف  ار  هداوناخ  يداش  هک  یلمع  ره  .تسا  هدش  هیـصوت  هدننک  لاحـشوخ  زیگنا و  طاشن  یلماوع  هب  ام  تایاور  رد 
.تسا هدش  هدرمش  تلیضف  رپ  و 

هداوناخ هب  ندیشخب  طاشن  ياه  هویش 

یگنهامه نواعت و  ( 1

یعامتجا ره  رد  نواعت  حور  .تسا  یگداوناخ  طاشن  مهم  لماوع  زا  یکی  هداوناخ  ياضعا  نیب  یگنهاـمه  هداوناـخ و  رد  يراـکمه 
.دراد یم  هگن  لاح  رس  ار  نانآ  دشخب و  یم  طاشن  نآ  دارفا  هب 

هن راک  ماجنا  زا  دنریگ و  یم  یفعاضم  يژرنا  دـنهد ، یم  ماجنا  رگیدـکی  کمک  هب  ار  هناخ  ياهراک  نادـنزرف  ردام و  ردـپ و  یتقو 
هیـصوت ور  نیا  زا  .تسا  نواعت  حور  ياه  یگژیو  زا  نیا  .تسا  شخب  تذل  ناشیارب  تیلاعف  عون  نیا  هکلب  دـنوش ، یمن  هتـسخ  اهنت 

.دنوش دنم  هرهب  نواعت  نیا  تذل  زا  ات  دننک  کمک  رگیدکی  هب  هناخ  دارفا  رهوش و  نز و  هک  تسا  هدش 
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راک میسقت  ( 2

ماجنا یبوخ  هب  دـشاب و  رت  هاگآ  شیوخ  فیاظو  هب  سک  ره  ات  تسا  راـک  میـسقت  هناـخ ، رد  نواـعت  يراـکمه و  ياـه  هار  زا  یکی 
نیا  � ارهز همطاف  نینمؤملاریما و  ینعی  هداوناخ ، نیرت  تلیـضف  اب  ةرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  ناـنچ  .دـهد 

ار لزنم  لخاد  ياهراک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگ  نآ  .دندش  نامداش  ردقچ   � ارهز ترضح  دندرک و  نینچ 
: دندومرف یلاحشوخ  اب   � ارهز ترضح  دندومن ، راذگاو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  لزنم  نوریب  ياهراک  � و  همطاف هب 

راک میسقت  نیا  زا  هک  دناد  یمن  یـسک  ادخ  زج  ؛(1)  ِلاجِّرلا ِباقِر  َلُّمََحت  ِهللا  ُلوُسَر  یئافْکِِاب  ُهللا  ّاِلا  ِروُرُّسلا  َنِم  ینَلَخاد  ام  ُمَْلعَی  ـالَف 
.تشاد زاب  تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ارم  ادخ  لوسر  اریز  مدش ؛ لاحشوخ  هزادنا  هچ  ات 

از و ¬ يژرنا زین  رگیدـکی  هب  کمک  هک  دـشاب ؛ لّوحم  فیاظو  رد  رگیدـکی  هب  ندرک  کـمک  زا  عناـم  دـیابن  راـک  میـسقت  نیا  هتبلا 
رد دیاب  نواعت  حور  تروص  ره  رد  .دوش  یم  کمک  هک  یسک  يارب  مه  دنک و  یم  کمک  هک  یـسک  يارب  مه  تسا ، روآ  ¬ طاشن

.دروایب ناغمرا  هب  ار  طاشن  ییافوکش و  يدنسرخ و  ات  دشاب  مکاح  هداوناخ 

تبحم راهظا  ( 2

دـشخب و یم  شمارآ  ناسنا  هب  یتسود  تبحم و  راهظا  .تسا  هداوناخ  یباداش  طاشن و  رد  مهم  یلماوع  زا  رگید  یکی  تبحم  راهظا 
ندینش اب  نز  مراد ، تتسود  دیوگب  شیوخ  رسمه  هب  هراومه  درم  رگا  .دنک  یم  نامداش  ار  وا 
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هک تسا  یتقیقح  نیا  .دزادرپ  یم  یگدـنز  روما  هب  يرتـشیب  طاـشن  اـب  ددرگ و  یم  راودـیما  یگدـنز  هب  دریگ و  یم  مارآ  شلد  نآ 
: دنا هدومن  هیصوت  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

شبلق زا  زگره  نخس  نیا  مراد ، تتسود  دیوگب : شرـسمه  هب  هک  يدرم  ؛(1)  ًاَدبَا اِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَـی  َکُّبُِحا ال  ّینِا  ِهَأرَْمِلل  ِلُجَّرلا  َلْوَق 
.تفر دهاوخن  نوریب 

يدج ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شرافـس  نیا  دیاب  میتسه ، هدنزرـس  طاشن و  اب  یگدنز  کی  ناهاوخ  رگا  نیاربانب ،
یم دـجو  هب  ار  وا  دنیـشن و  یم  ناسنا  بلق  هب  هک  هداد  رارق  يزیچ  هچ  مراد » تتـسود   » هلمج نیا  رد  دـنوادخ  تسین  مولعم  .میریگب 

نامگ هک  میونـشب  نانآ  زا  ار  مراد » تتـسود   » هلمج نیا  میریگ و  رارق  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ادخ و  بوبحم  تسا  دیما  .دروآ 
.دشاب نآ  زا  رتالاب  یتذل  منک  یمن 

ینادردق رکشت و  ( 3

شمارآ ناسنا  هب  مه  ینادردق ، رکشت و  .تسا  رگیدکی  زا  هداوناخ  دارفا  ینادردق  رکشت و  هداوناخ ، رد  طاشن  لماوع  زا  رگید  یکی 
یب نآ  هب  تبـسن  تسا و  نارگید  هجوت  دروم  وا  تامدخ  هک  دنیب  یم  ناسنا  یتقو  .دشخب  یم  یباداش  طاشن و  وا  هب  مه  دـهد و  یم 

هب مه  دنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  .دزاس  یم  هدامآ  يدعب  ياه  تیلاعف  يارب  ار  وا  دوش و  یم  جراخ  وا  نت  زا  یگتسخ  دنتـسین ، انتعا 
: دیامرف یم  شربمایپ 

َکَتالَص ْنِا  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیّکَُزت  مُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُخ 
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هب نتفرگ ) ماگنه   ) هب .یهد و  شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اه  نآ  نآ ، هلیـسو  هب  ات  ریگب ، يا  هقدـص  اـه  نآ  لاوما  زا  ُ_م؛(1)  َهل ٌنَکَس 
.تساه نآ  شمارآ  هیام  وت ، ياعد  هک  نک ، اعد  اه  نآ 

.دوب دهاوخ  یمرگلد  شمارآ و  ۀیام  هک  تسا  هفیظو  ماجنا  شالت و  زا  ینادردق  کی  تقیقح  رد  نیا 

وا زا  هک  دراد  اج  دزادرپ ، یم  لزنم  اه و  سابل  تفاظن  هب  دنک ، یم  هیهت  اذغ  دـشک ، یم  تمحز  لزنم  رد  امـش  مناخ  یتقو  نیاربانب ،
تساج هب  دنک ، یم  هیهت  ار  لزنم  ياهزاین  لئاسو و  ددرگ و  یم  رب  لزنم  هب  راک  رـس  زا  درم  یتقو  نینچمه  .دینک  ینادردق  رکـشت و 

.دشخب یم  طاشن  تیمیمص و  افص و  یگدنز  هب  دوخ  نیا  هک  دوب  وا  تامحز  نادردق  درک و  رکشت  وا  زا  هک 

تاغوس هیده و  ( 4

یلاحشوخ ببس  دنک و  یم  دایز  ار  تبحم  هیده  .تسا  تاغوس  هیده و  تسا ، هداوناخ  يداش  طاشن و  بجوم  هک  یلماوع  رگید  زا 
هیده هناخ  لها  يارب  یهاگ  هاگ  ناسنا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  .درک  لوکوم  ترفاسم  هب  دـیابن  ار  هیدـه  .دوش  یم  هداوناخ  طاشن  و 
هعمج ره  رد  : » دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یتح  .دنک  لاحـشوخ  ار  نانآ  هیهت و  يا 
رثؤم رایـسب  هداوناخ  طاشن  تفلا و  رد  نیا   (2)« .دنوش لاحـشوخ  هعمج  ندمآ  هب  هناخ  لها  ات  دـیربب  هناخ  هب  دـینک و  هیهت  يا  هفحت 

.تسا

نانآ يارب  هک  يا  هیده  هفحت و  ندید  زا  نادنزرف  صوصخ  هب  هداوناخ  دارفا 

113 ص :
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يدایز تاکرب  راثآ و  هک  تسا  يدنمشزرا  ياه  تلیضف  زا  نانآ  يدنسرخ  .دنوش و  یم  دنسرخ  دونشخ و  رایسب  تسا ، هدش  هتفرگ 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار 

َحَّرَف ْنَم  َّنِاَف  ِروُکُّذـلا  َْلبَق  ِثانْإلِاب  ْأَدـْبَْیلَو  َجـیِواحَم  ٍمْوَق  یِلا  ٍهَقَدَـص  ِلِماحَک  َناک  ِِهلایع  یِلا  اهلَمَحَف  ًهَفُْحت  يرَتْشاَـف  َقوُّسلا  َلَـخَد  ْنَم 
ِتانج ُهللا  ُهَلَخْدَا  ِهللا  ِهَیْـشَخ  ْنِم  �یَکب  ْنَم  ِهللا َو  ِهیْـشَخ  ْنِم  �یَکب  امَّنَاَکَف  ٍْنبا  ِنیَعب  َّرَقَا  ْنَم  َلیعامـسا َو  ِدـْلُو  ْنِم  ًهَبَقَر  َقَتْعَا  اـمَّنَاَکَف  ُهَتَنبا 
يارب ار  يا  هقدـص  هک  تسا  یـسک  دـننام  دربب ، شا  هداوناـخ  يارب  ار  نآ  درخب و  يا  هیدـه  دوش و  رازاـب  دراو  سک  ره  ؛(1)  ِمیعَّنلا

زا يا  هدرب  ایوگ  دنک ، داش  ار  شرتخد  سک  ره  نامگ  یب  .دـنک  زاغآ  نارتخد  زا  نارـسپ  زا  شیپ  دـیاب  و  درب ، یم  دـنمزاین  یهورگ 
زا سک  ره  و  تسا ، هتسیرگ  دنوادخ  سرت  زا  ایوگ  دنک ، نشور  ار  يرسپ  مشچ  سک  ره  و  تسا ، هدرک  دازآ  ار  لیعامسا  نادنزرف 

.دنک تمعن  رپ  ياه  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  دیرگب ، دنوادخ  سرت 

هداوناخ رد  نانز  ندرک  داش 

رما نیا  رد  تسا و  هدـش  مراحم  نانز و  ندرک  داش  هب  يا  هژیو  هجوت  نآ  نتـشاد  هاگن  لاحرـس  طاشن و  اب  هداوناخ و  ندرک  داـش  رد 
دشاب و مکاح  تلادع  تفوطع  راهظا  رهم و  رد  دوخ  نادنزرف  نیب  هک  دنا  هدومرف  ام  نایاوشیپ  .دنا  هتفرگ  رارق  تیولوا  رد  نانآ  مهم 

نانچ تسا ، هدرمش  زاجم  ار  نانآ  هب  تبسن  تیولوا  دیآ ، یم  نایم  هب  هک  نارتخد  نانز و  زا  تبحـص  یلو  دیراذگن ، قرف  نانآ  نایم 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 

114 ص :

ح 98. ص 103 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ص 238 ؛ لامعالا ، باوث  ح 1642 ؛ ص 476 ، ج 1 ، قالخالا ، مراکم  . 1 - 1
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ار تلادع  تاواسم و  شیوخ  نادنزرف  نایم  شـشخب  رد  ؛(1)  َءاسِّنلا ُْتلَّضََفل  ًادَـحَا  ًالِّضَفُم  ُْتنُک  ْوَلَف  ِهَّیِطَْعلا  ِیف  ْمُکِدالْوَا  َْنَیب  اوُواـس 
.مداد يرترب  ار  نانز  مداد ، يرترب  ار  یسک  رگا  نم  .دینک  تیاعر 

نیا هب  نتفگ  خساپ  هب  يا  هژیو  تیانع  ور  نیا  زا  .دنا  نادرم  زا  رتدـنمزاین  تفوطع  رهم و  راهظا  رد  فطاوع و  تاساسحا و  رد  نانز 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  .تسا  هدش  دیکأت  بلطم  نیا  رب  ساسا  نیمه  رب  تسا و  یفطاع  زاین 

، دنک داش  ار  دوخ  مراحم  زا  ینز  سکره  ؛(2)  ِهَمایقلا َمْوَی  یلاعت  هللا  ُهَحَّرَف  اَِّلا  ٌهَمْرُح  اهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  ٍهَأرما  یلَع  ًهَحْرَف  ُلِخْدـُی  ٍلُجَر  ْنِم  ام 
.درک دهاوخ  نامداش  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ 

ناکدوک ندرکداش 

هوالع ام  نید  نایاوشیپ  .تسا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تارضح  مرکا و  ربمایپ  نخـس  هریـس و  رد  یمهم  لصف  ناکدوک  ندرک  داش 
ادخ ربمایپ  مهم  ياه  هریـس  زا  یکی  .دندومرف  دیکأت  هیـصوت و  رما  نیا  هب  دنتـشاد ، یـصاخ  هجوت  ناکدوک  ندرک  داش  هب  هک  نیا  رب 

، کلام نب  سنَا  زا  هک  نانچ  .تسا  نانآ  ندومن  لاحـشوخ  ناـکدوک و  اـب  تفطـالم  ندـیزرو و  رهم  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
: تسا هدش  لقن  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مداخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یگشیمه  ياه  هریـس  زا  ناکدوک  اب  ینابرهم  تفطالم و  ؛(3)  ِلوُسَّرلا ِهَداع  ْنِم  ِنایبِّصلِاب  ُفُّطَلَّتلا  َو 
.دوب ملس  و 

يدروخ رب  نانآ  اب  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  ناکدوک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

115 ص :

ح 1728. ص 519 ، هحاصفلا ، جهن  . 1 - 1
ص 367. ج 21 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 6 ؛ ج 6 ، یفاکلا ، . 2 - 2

ص 390. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحملا  . 3 - 3
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هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  تبحم  ياه  تسد  .دـندش  یم  دنـسرخ  لاحـشوخ و  ربمایپ  ياه  تبحم  زا  ردـقچ  نانآ  .تشاد و  زیمآ  تبحم 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  دوب ؛ هدرتسگ  ناکدوک  رس  رب  هراومه  ملس  هلآ و  هیلع و 

رهم تسد  ناهاگحبص  هتسویپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ؛(1)  ِهِْدلُو ِْدلَو  ِهِْدلُو َو  ِسوُؤُر  یلَع  َحَسَم  َحَبْصَا  اِذا  ُّیبَّنلا  َناک 
.دیشک یم  شیوخ  ياه  هون  نادنزرف و  رس  رب  تبحم  و 

ناکدوک هب  اهنت  هن  ربمایپ  .تخاس  یم  دونـشخ  لاحـشوخ و  ار  نانآ  درک و  یم  ناکدوک  راثن  ار  شیوخ  فطل  رهم و  راـک  نیا  اـب  و 
هدـش لقن  نینچ  کـلام  نب  سنَا  زا  .داد  یم  رارق  دوخ  تبحم  فطل و  دروم  ناـنآ  دـیزرو و  یم  رهم  ناـکدوک  ۀـمه  هب  هکلب  دوخ ،

: تسا

یم مالس  ناشناکدوک  هب  تفر ، یم  راصنا  رادید  هب  ربمایپ  ؛(2)  ْمُهَسوُؤُر ُحَسْمَی  ْمِِهناْیبِص َو  یلَع  مِّلَُـسی  َراصنْالا َو  ُروُزَی  َناک  َّیبَّنلا  َّنِا 
.دیشک یم  تسد  نانآ  ِرس  رب  درک و 

هک درک ، یم  دنسرخ  دونشخ و  ربمایپ  ياه  تبحم  زا  ار  نانآ  نانچ  ناکدوک  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفلا  سنا و 
دنتفرگ و ار  ترـضح  نآ  رود  دندمآ و  ناشلابقتـسا  هب  اه  هچب  .دندش  هنیدـم  دراو  دنتـشگرب و  ترفاسم  زا  ترـضح  نآ  یتقو  کی 

یلاحشوخ بابسا  دنتفرگ و  شوغآ  رد  یکی  یکی  ار  همه  مه  ربمایپ  .دیریگب  لغب  رد  ار  ام  امش  میراد  تسود  هللا ، لوسر  ای  دنتفگ :
یتقو نانآ  زا  یخرب  .دنتخاس  مهارف  ار  نانآ  رطاخ  تیاضر  و 

116 ص :

ص 89. یعادلا ، هدع  ح 75 ؛ ص 99 ، ج 101 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
ح 358. ص 214 ، كدوک ، ۀمان  تمکح  . 2 - 2
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(1) .دنا هتفر  ربمایپ  شوغآ  رد  هک  دندرک  یم  راختفا  دندش ، گرزب 

.درک یم  يزاب  نانآ  اب  ناکدوک  ندرک  لاحشوخ  يارب  نیا ، زا  رتارف  و 

ناکدوک اب  يزاب  ربمایپ و 

مه ام  دنراد ، رتش  هکم  مدرم  دـنتفگ : دـندمآ و  ربمایپ  دزن  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  تسا  هدـمآ  ییاور  بتک  رد 
ياهرتش دنتفگ : .پچ  ۀناش  يور  ار  يرگید  دندناشن و  تسار  ۀـناش  يور  ار  یکی  .امـش  رتش  نم  دـندومرف : ربمایپ  .میهاوخ  یم  رتش 

هیلع نسح  ماما  هب  ار  تمـسق  کی  دندرک ، تمـسق  ود  ار  ناشکرابم  ياهوم  ترـضح  .میرادـن  راسفا  ام  دـنراد ، راسفا  هنهد و  برع 
ربمایپ .دنراد  مه  ادص  برع  ياهرتش  دنتفگ : .راسفا  مه  نیا  دنتفگ : دـنداد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  تمـسق  کی  مالـسلا و 

(2) !« تسا يرتش  بوخ  امش  رتش  امُُکلَمَج ؛ ُلَمَجلا  َمِْعن  : » دندومرف .دندومن و  ندرک  ادص  هب  عورش  رتش  لثم 

هار رد  .دـنتفر  یم  دجـسم  هب  زامن  يارب  يزور  .دـندرک  یم  يزاب  مه  هچوک  ياـه  هچب  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
ناشیا سابل  هب  ار  دوخ  دنتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  درگ  دـندید ، ار  ترـضح  نآ  یتقو  .دـندرک  یم  يزاب  راصنا  ناکدوک  زا  یهورگ 

شود هب  زین  ار  اه  نآ  دنتفرگ ، یم  دوخ  شود  هب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هراومه  ترضح  نآ  هک  هنوگ  نامه  ات  .دنتخیوآ 
دوخ هار  دندروآ و  تسد  هب  ار  نانآ  لد  ودرگ  يرادقم  اب  مه  ادخ  ربمایپ  شاب »! نم  رتش  یلَمَج ؛ ْنُک  : » تفگ یم  کی  ره  .دـنریگب 

(3) .دنداد همادا  زامن  يوس  هب  ار 

117 ص :

ص 210. كدوک ، ۀمان  تمکح  ص 366 ، ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحملا  . 1 - 1
ص 87،ح 54. ص 283 و ج 37 ، ج 43 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

ص 286. رابخالا ، سئافن  زا  لقن  هب  ص 24 ، ج 1 ، یندینش ، ياه  تیاکح  . 3 - 3
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: دندومرف یم  هدومن و  شرافس  ناکدوک  ندرک  داش  تبحم و  ةرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

.دنک یکدوک  وا  اب  دیاب  تسوا ، دزن  یکدوک  هک  یسک  ؛(1)  َُهل َباصَُتْیلَف  ٌِّیبَص  هَْدنِع  َناک  ْنَم 

.دنک مهارف  ار  نانآ  ینامداش  رورس و  بابسا  دنک و  يزاب  نانآ  اب  دهد و  رارق  ناکدوک  تیعقوم  رد  ار  شدوخ  دیاب  ناسنا 

میتی ناکدوک  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

يرادقم .دندمآ  هناخ  هب  .دندش  هاگآ  ینامیتی  دب  تیعضو  زا  مالسلا  هیلع  ماما  يزور  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالغ  ربنق 
.مریگب شود  رب  ار  اه  نآ  ات  دندادن  هزاجا  نم  هب  دنتفرگ و  شود  رب  ار  نآ  .دندرک  مهارف  امرخ  جنرب و 

اه هچب  اب  دعب  .دـندش  ریـس  ات  دـندیناروخ  اه  نآ  هب  دـندرک و  تسرد  یمعط  شوخ  ياهاذـغ  میدیـسر ، نامیتی  هناخ  هب  هک  یماگنه 
دنتفر و یم  هار  اپ  تسد و  راهچ  رب  نادنفسوگ  دننامه  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیوگ : یم  ربنق  .دندش  يزاب  لوغـشم 

.دندیدنخ رایسب  دندرک و  نینچ  مه  اه  هچب  .دندرک  یم  داش  ار  اه  هچب  دندروآ و  یم  رد  ار  نادنفسوگ  يادص 

شود هب  دوخ  ار  ناشیاذغ  ارچ  هک  نآ  یکی  .دمآ  شیپ  يارب  شسرپ  ود  زورما  مرورـس ، مدیـسرپ : میدش ، جراخ  هناخ  زا  هک  ینامز 
؟ دیدنادنخ ار  اه  هچب  نادنفسوگ  زا  دیلقت  اب  ارچ  هک  نآ  مود  و  منک ؟ لمح  دیدادن  نم  هب  دیدیشک و 

راک مدرک و  شاداپ  هب  ندیسر  يارب  ار  لوا  راک  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

118 ص :

ح 4707. ص 483 ، ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 - 1
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ریـس مه  نانآ  موش ، یم  جراخ  هک  ینامز  متـساوخ  .دندرک  یم  هیرگ  اه  نآ  مدش ، نامیتی  ۀـناخ  دراو  یتقو  هک  نآ  رطاخ  هب  ار  مود 
.نادنخ (1) مه  دنشاب و  هدش 

اه يداش  هناخ 

رد يدنلب  رایـسب  راثآ  هک  دنک ، یم  ینامداش  حرف و  زا  راشرـس  ار  نانآ  دـشخب و  یم  طاشن  یگدـنز  هب  اهنت  هن  ناکدوک  ندرک  داش 
کی اب  .دریگ  یم  ارف  مه  ار  ناسنا  ترخآ  هک  دنک  یم  ادیپ  یـساکعنا  نانچ  ندرک  داش  نیا  دوخ  ینعی  .دراذگ  یم  ياج  هب  ترخآ 

بابـسا دوخ  يداش  نیا  درک و  داش  ناوت  یم  ار  یکدوک  لد  ندرک ، يزاب  کی  اب  یهاگ  و  هیدـه ، کی  اـب  هسوب ، کـی  اـب  شزاون ،
: دندومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ  .دنک  یم  مهارف  ار  ناسنا  ترخآ  يداش 

یم يا  هنسح  وا  يارب  دنوادخ  دسوبب ، ار  شدنزرف  هک  یسک  ؛(2)  ِهَمایِْقلا َمْوَی  ُهللا  ُهَحَّرَف  ُهَحَّرَف  ْنَم  ًهَنَـسَح َو  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ُهََدلَو  َلَّبَق  ْنَم 
.دنک یم  نامداش  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، نامداش  ار  شدنزرف  هک  یسک  دسیون و 

نادیواج يرورس  هب  یبایتسد  يارب 

یب ناـنآ  تفوـطع  رهم و  زا  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  هک  میتـی  ناـکدوک  هژیو  هب  نارگید و  هب  تبحم  رهم و  زاربا 
ایند و رد  شخب  تّرـسم  یباتزاب  دـنک ، یم  مهارف  ار  ناـنآ  یناـمداش  هک  نادـنمزاین  ناـسک و  یب  زا  ییوجلد  دـقفت و  دـنا و  بیـصن 

هدوسآ و ینادجو  هب  یگدنز  رد  ار  ناسنا  .دراد  ترخآ 

119 ص :

ص 205. اه ، لگ  ریما  . 1 - 1
ح 71. ص 99 ، ج 101 ، راونالاراحب ، ح 1 ؛ ص 49 ، ج 6 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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.ددرگ یم  وا  ینامداش  رورس و  يدونشخ و  بجوم  ترخآ  رد  دناسر و  یم  مارآ  يرطاخ 

یکی رد  رب  .داد  ناشن  نم  هب  ار  منهج  تشهب و  جارعم  بش  رد  دنوادخ  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
: دوب هدش  هتشون  نینچ  تشهب  ياهرد  زا 

َنینِمْؤ _ُ ْملا ِِجئاوَح  ِیف  ُیْعَّسلا  ِلِمارَْالا َو  یَلَع  ُفُّطَعَّتلا  �یماتَْیلا َو  ِسُؤُر  ُحْسَم  ٍلاصِخ  َُعبْرَا  ِهَرِخآلا  ِیف  ِروُرُّسلا  ُهَلیح  ٌهَلیح َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل 
راهچ ترخآ  رد  ینامداش  هب  یبایتسد  يارب  دیشیدنا و  يریبدت  دیاب  يزیچ  ره  هب  یبایتسد  يارب  ؛(1)  َنیکاس _َ ْملا ِءارَقُْفِلل َو  ُدُّقَفَّتلا  َو 
يارب شالت  ناتـسرپرس ، یب  هب  تبـسن  تفوطع  یگدیـسر و  ندیـشک ، ناـمیتی  رـس  رب  تبحم  تسد  تسا ؛ مزـال  یگژیو  تلـصخ و 

.نادنمزاین ارقف و  زا  ییوجلد  دقفت و  نامی و  لها ا  ياهزاین  ندروآرب 

: دندومرف زین  و 

یم هتفگ  يداش  ۀـناخ  نآ  هب  هک  تسا  يا  هناخ  تشهب  رد  ؛(2)  َنایبِّصلا َحَّرَف  ْنَم  ّاِلا  اُهلُخْدَـی  ِ ال  حَرَْفلا ُراد  اَهل  ُلاُقی  ًاراد  َهَّنَجلا  ِیف  َّنِا 
.دوش یمن  هناخ  نآ  دراو  دشاب ، هدرک  داش  ار  ناکدوک  هک  یسک  زج  دوش ،

طاشن لماوع 

مسج حور و  دنمزاین  تیقفوم ، دنلب  ياه  ¬ ماگ ندومیپ  يونعم و  یحور و  یلاعت  هب  ندیـسر  ملاس و  یگدنز  کی  هب  یبایتسد  يارب 
، دزاس یم  مهارف  ار  ناسنا  رطاخ  طاسبنا  دوش و  یم  يداش  بجوم  هک  یلماوع  تسا  مزال  ور  نیا  زا  .مینامداش  دنـسرخ و  طاـشناب و 

.دریگ رارق  یسررب  دروم 

120 ص :

ص 144. ج 8 ، راونالاراحب ، ص 153 ؛ ناذاش ، نبال  لئاضفلا  . 1 - 1
ح 6009. ص 170 ، ج 3 ، لامعلا ، لزنک  زا  لقن  هب  ص 232 ، كدوک ، ۀمان  تمکح  . 2 - 2
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دنوادخ اب  طابترا  دای و  ( 1

لامج و تردـق و  أشنم  اب  یبلق  طابترا  .تسوا  دای  لاعتم و  يادـخ  اب  طابترا  نتـسیز ، داش  طاشن و  يارب  لماع  نیرت  مهم  نیتسخن و 
ینارگن زا  ناسنا  گرزب ، هاگ  هیکت  نیا  نتـشاد  اب  .دـهد  یم  حور  شمارآ  رطاخ و  نانیمطا  ناسنا  هب  اه ، یبوخ  همه  لامک و  ملع و 

.دبای یم  ییاهر  اه  بارطضا  اه و 

ادخ دای  هب  ناشیاه  لد  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  نامه  ؛(1)  َبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  الَا  ِهللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اونَمآ و  َنیذَّلَا 
.دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  هک  شاب  هاگآ  .دریگ  یم  مارآ 

.تسا لاعتم  يادخ  اب  طابترا  هجوت و  دای و  رد  اه ، طاشن  اه و  ینامداش  اهرورس و  اه و  شمارآ  مامت 

اب گنتاگنت  طاـبترا  ناـمیا و  اـب  زج  تسین ، ریـسم  نیا  تسا و  يداـش  عون  ره  ساـسا  یبلق ، ناـنیمطا  هب  ندیـسر  ینارگن و  نتـشادن 
.اه یکین  همه  همشچرس 

.دزاس یم  رطاخ  هدوسآ  ار  ناسنا  دیادز و  یم  ناسنا  زا  ار  سرت  ناجیه و  رطاخ و  شیوشت  اه و  ینارگن  مکحم ، نامیا  کی  نتشاد 

مامت اـب  ار  دوخ  هک  سک  ره  يرآ ، ؛(2)  َنونَزْحَی ْمُه  ـالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَو  ِهِّبَر  َدـْنِع  ُهُرْجَا  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ُهَهْجَو ِهللا َو  َمَلْـسَا  ْنَم  یَلب 
.دش دنهاوخن  نیگمغ  تسین و  نانآ  رب  یمیب  تسوا و  راگدرورپ  شیپ  يو  دزم  دشاب ، راکوکین  دنک و  میلست  ادخ  هب  دوجو ،

هب ادخ  اب  طابترا  سنا و  .دنروآ  رد  وناز  هب  ار  وا  دنناوت  یمن  اه  يراتفرگ  اهالب و  دوش ، مکاح  ناسنا  یگدنز  رد  ادـخ  هب  قشع  رگا 
نانچ ناسنا 

121 ص :

هیآ 28. دعر ، هروس  . 1 - 1
هیآ 12. هرقب ، هروس  . 2 - 2
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دـیما و حرف و  طاشن و  تجهب و  دزاس و  یم  رود  وا  زا  ار  اه  هرهلد  اـه و  سرت  اـه و  ینارگن  همه  هک  دـشخب  یم  يرطاـخ  ناـنیمطا 
: دومرف یحو  نینچ  مالسلا  هیلع  دوواد  هب  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دناشن  یم  لد  رد  ار  شمارآ 

هرهب نم  تاجانم  اب  ربب و  تذل  نم  دای  اب  شاب و  نامداش  نم  هب  دوواد ، يا  ؛(1)  ْمَّعَنَتَف یتاجانُِمب  ذَّذَلَتَف َو  يرکِِذبَو  ْحَْرفاَف  یب  ُدواد  ای 
! دوش دنم 

: دنک ¬ یم ششخب  بلط  وا  رکذ  ریغ  هب  یتذل  ره  زا  ادخ ، اب  شتاجانم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  نیا 

رورس و ره  زا  و  وت …  دای  ریغ  هب  یتذل  ره  زا  ادنوادخ ، ؛(2)  َِکبُْرق ِْریَِغب  ٍرورُس  ِّلُک  ْنِم  َو  َكِرْکِذ …  ِْریَِغب  ٍهََّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْسَا  َو 
.منک ¬ یم رافغتسا  وت  برق  ماقم  زج  یطاشن 

دنوادخ رکشل 

: دنراد ابیز  هلمج  هس  هبنش  هس  زور  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

بلاـغ و وـت  هاپـس  اـهنت  هک  هد ؛ رارق  تدوـخ  نایهاپـس  زا  ارم  ادـنوادخ ، ؛(3)  َنُوِبلاـْغلا ُمُه  َكَدـْنُج  َّنِاَـف  َكِدـْنُج  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللا 
! دنزوریپ

هشقن سبط  نابایب  رد  هسام  نش و  کی  .دنتسه  ادخ  رکـشل  همه  نابایب ، هوک و  ربا و  ناراب و  داب و  .تسادخ  رکـشل  ملاع  تارذ  همه 
یم مه  رد  ار  ناش  هدـش  باسح  هشقن  نافوط  کی  .دـنک  یم  بآ  رب  شقن  ناشدوخ  هتفرـشیپ  ياه  حالـس  همه  اـب  ار  اـه  تردـق  ربا 

.دچیپ

ربارب رد  ناشدوخ ، تاماکحتسا  همه  اب  هتفرشیپ ، رایسب  ياهروشک 

122 ص :

ص 34. ج 14 ، راونالاراحب ، ص 188 ؛ هینسلا ، رهاوجلا  ص 461 ؛ ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  . 1 - 1
.ناگدننکدای تاجانم  ص 247 ، نانجلا ، حیتافم  ص 151 ؛ ج 91 ، راونالاراحب ، . 2 - 2

.هبنش هس  زور  ياعد  ص 73 ، نانجلا ، حیتافم  ص 118 ؛ یمعفکل ، حابصملا  . 3 - 3
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چیه .درب  یم  الاب  ار  رتشیر  هجرد  مه  دنوادخ  دنرب ، یم  الاب  ار  هلزلز  ربارب  رد  ماکحتـسا  هجرد  نانآ  هچ  ره  .دنا  چـیه  یهلا  تردـق 
.دنریگب ار  هلزلز  نافوط و  داب و  ولج  دنناوت  یمن  .دریگب  ار  یهلا  ردق  اضق و  ولج  دناوت  یمن  اه  تفرشیپ  زا  کی 

شیپ ار  نآ  عوقو  تسا  هتـسناوتن  زونه  اعدا ، شناد و  همه  اب  ناسنا  نیا  یلو  دـنوش ، یم  ربخاب  نآ  عوقو  زا  هلزلز ، زا  شیپ  تاناویح 
.دـنتفا یم  مطالت  هب  هلزلز  عوقو  زا  لبق  اهواگ  .دـمهفب  ار  هلزلز  عوقو  دـناوت  یمن  تاناویح  مهف  كرد و  هزادـنا  هب  زونه  .دـنک  ینیب 

.دنزیر یم  مه  رب  ار  همه 

اه نیا  .دزیر  یم  مه  هب  ار  همه  دـیآ و  یم  سوریو  کی  .تسا  یلاخوت  ناشلبط  تسا و  یلاشوپ  ِتالایخ  یبرغ  ياه  تردـق  ياعدا 
.تسا رشب  یناوتان  فعض و  لام 

دنوادخ بزح 

: دنیامرف یم  مود  هلمج  رد 

! دنراگتسر وت  بزح  اهنت  هک  هد ، رارق  تدوخ  بزح  زا  ارم  ادنوادخ ، َنوِحْلفُملا ؛ ُمُه  ََکبْزِح  َّنِاَف  َِکبْزِح  ْنِم  یْنلَعْجاَو 

هک تسا  نیا  سالک  نآ  تفر و  رتالاب  سالک  هب  دـیاب  نآ  زا  سپ  .تسا  یلاعت  لوا  سـالک  ادـخ ، رکـشل  رد  نتفرگ  رارق  روضح و 
تکرش دنوادخ  بزح  رد  اوقت  نامیا و  لها  .دنتسه  دنوادخ  بزح  رد  همه  ناگتـشرف ، هکئالم و  .دریگ  ياج  ادخ  بزح  رد  ناسنا 

.دشاب ادخ  يارب  نانآ  ياه  تبحم  اه و  یتسود  هک  دنتسه  یناسک  هللا  بزح  .دنراد 

َِکئلُوا ْمُهَتَریـشَع  ْوَا  ْمُهَناوِْخا  ْوَا  ْمُهَئاْنبَا  ْوَا  ْمُهَءابآ  اوناک  َْولَو  َُهلوسَر  َهللا َو  َّداـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخـآلا  ِموَْیلا  ِهللااـِب َو  َنونِمُؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجتال 
ُمِِهبُوُلق یف  َبَتَک 

123 ص :
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ِهللا ُبْزِح  َکئلُوا  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهللا  َیِـضَر  اهیف  َنیدـِلاخ  َراْهنَالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يرَجت  ٍتاّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوِرب  ْمُهَدَّیَا  َنامیالا َو 
شلوسر ادخ و  اب  هک  ار  یناسک  دنشاب و  هتشاد  نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  یباین  ار  یموق  ؛(1)  َنوِحْلفُملا ُمُه  ِهللا  َبْزِح  َّنِا  الَا 

ادخ هک  تساه  نیا  لد  رد  .دنشاب  نانآ  هریـشع  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشناردپ  دنچ  ره  دنرادب ، تسود  دنا  هدرک  تفلاخم 
ییاه يوج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  ییاه  تشهب  هب  ار  نانآ  .تسا و  هدرک  دییأت  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  اه  نآ  هتشون و  ار  نامیا 

، يرآ .ادخ  بزح  دنا  نانیا  .دندونـشخ  وا  زا  اه  نآ  دونـشخ و  ناشیا  زا  ادخ  دنراگدنام ؛ اجنآ  رد  هشیمه  دروآ ؛ یم  رد  تسا  ناور 
.دنا ناراگتسر  هک  تسادخ  بزح 

ادـخ و بزح  رد  لـخاد  تـسا ، روـحم  ادـخ  ناـش  یگدـنز  و  تیداـم ، ساـسا  رب  هـن  تسادـخ ، ساـسا  رب  ناـشطباور  هـک  یناـسک 
.دنراگتسر

دنوادخ يایلوا 

: دنیامرف یم  حرطم  ار  يرتالاب  سالک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نآ  زا  سپ 

هتبلا هک  دـهد  رارق  تدوخ  ناتـسود  ایلوا و  زا  ارم  ادـنوادخ ، َنونَزْحَی ؛ مه  الو  مهیَلَع  ٌفْوَخال  َکـَئایلْوَا  َّنِاَـف  َکـئایلوَا  ْنِم  یْنلَعْجاَو 
.تسین نانآ  يارب  یهودنا  نزح و  سرت و  چیه  وت  يایلوا 

زا رتمک  هرطق و  لثم  ام  .دوش  لصو  ایرد  هب  هرطق  نیا  .دوش  هناگی  نامز  ماما  ادـخ و  اب  نم  لد  ینعی  هدـب ، رارق  تدوخ  يایلوا  زا  ارم 
.دریگ یم  مارآ  دـش ، ایرد  هب  لصو  رگا  اما  .تسا  يدوبان  ضرعم  رد  .تسین  هدافتـسا  لباق  .دوش  یم  تسین  راـخب و  هرطق  .میا  هرطق 

، تسا هدش  لصتم  ایرد  هب  نوچ 

124 ص :

هیآ 22. هلداجم ، هروس  . 1 - 1
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.دریگ یم  دوخ  هب  ار  ایرد  صاوخ 

عـضوم رد  دوش و  یم  تیـصاخ  یب  داتفا ، ادـج  رگا  یلو  .دراد  ار  وا  تاکرب  راثآ و  همه  دروخ ، دـنویپ  قلطم  یتسه  هب  یتقو  ناـسنا 
.دریگ یم  رارق  يدوبان  تکاله و 

ادخ هب  لاصتا 

ینارگن هنوگ  چیه  دنتـسه و  ینغ  رایـسب  تهج  نیا  زا  .مکحم  يوق و  یحور و  لاصتا  کی  دنا ؛ قلطم  یتسه  هب  لصتم  یهلا  يایلوا 
نینمؤملاریما هک  تسا  نیا  .ینزح  هن  دنام و  یم  یفوخ  هن  دیدش ، لصو  ادخ  هب  امـش  رگا  .دنک  یمن  ادـیپ  هار  ناشدوجو  رد  سرت  و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع 

ور هب  ور  نانمـشد  اب  اهنت  رگا  دنگوس ، ادـخ  هب  ؛(1)  ُتْشَحْوَتْـسا الو  ُْتَیل  اب  ام  اهُّلُک  ِضرألا  ُعـالِط  ْمُه  ًادِـحاو َو  ْمُُهتیَقل  َْول  ِهللا  ّینِا َو 
.مساره یم  هن  هتشاد و  یکاب  هن  دنشاب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  يور  مامت  نانآ  هک  یلاح  رد  موش ،

تـسد هب  تسد  مه  نیمز  يور  همه  دشاب ، ادخ  اب  یـسک  رگا  .تسا  راوتـسا  مکحم و  نینچ  تسادـخ ، هب  لصتم  هک  تسا  یلد  نیا 
هیکت .تسا  رابتعا  یب  مدرم  قلخ و  رب  هیکت  .مینک  هیکت  ادـخ  هب  هک  تسا  نیا  مهم  .درادـن  یـسرت  دـنزیخ ، اپ  هب  وا  هیلع  دـنهد و  مه 

.تسا دامتعا  لباق  ریغ  تسس و  .تسین  یمکحم  هاگ 

یلو میوش ، یم  راوس  ار  رخ  نوچ  دنک ؛ هیکت  قلخ  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک ، هیکت  رخ  هب  ناسنا  رگا  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی 
نامراوس هللا  قلخ 

125 ص :

ص 597. ج 33 ، راونالاراحب ، همان 62 ؛ هغالبلا ، جهن  . 1 - 1
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.درادن تین  ءوس  دنک ، یمن  تیصعم  درب ، یم  راب  تسا و  میلست  غالا  .دنوش  یم 

تیلوئسم راب 

دش و هدایپ  دوخ  غالا  زا  یتقو  هبترم  کی  .تفر  یم  ربنم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دش و  یم  غالا  راوس  يرتشوش ، رفعج  خیـش  موحرم 
! رفعج خیـش  تفگ : .دز  فرح  یلیخ  نم  اب  زورما  غالا  نیا  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دـنتفگ : .داـتفا  هیرگ  دورب ، ربنم  هب  تساوخ 

!؟ يا هدناسر  دصقم  هب  ار  تراب  مه  وت  ایآ  مدناسر ، دصقم  هب  ار  مراب  نم 

تفلاخم .سلجم  نآ  هب  سلجم  نیا  زا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناوخ  هضور  نم  راب  ینعی  .تسا  يا  هناـمیکح  فرح  یلیخ 
هب ار  تسا  هدراذـگ  تاقولخم  فرـشا  امـش  شود  هب  دـنوادخ  هک  یتیلوئـسم  ایآ  اما  .منک  یمن  تیـصعم  .منز  یمن  دـگل  منک ، یمن 

.میناسر یم  دصقم  هب  ار  نامراب  مه  ام  ایآ  دنناسر ، یم  دصقم  هب  ار  ناشراب  تادوجوم  همه  .دیا  هدناسر  ماجنا 

لد هچنغ 

.دروآ یمن  قلطم  يداش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  هب  لاصتا  زج  يزیچ  .دشاب  هدز  دنویپ  ادخ  اب  هک  تسا  یسک  ادخ  ّیلو 

راکـشآ نآ  ییابیز  هن  دراد و  دایز  يوب  هن  هچنغ  .تسا  هچنغ  کی  لثم  ام  ناج  حور و  لد و  دـیوگ : یم  بیتاکم »  » رد هللادـبع  الم 
یم يرگولج  شیاه  ییابیز  دوش و  یم  رـشتنم  نآ  يوب  دوش ، یم  نادـنخ  افوکـش و  یتقو  یلو  .تسا  فیطل  مرن و  هن  تسا و  هدـش 

.دیامن یم  دوخ  شتفاطل  دنک و 

، دنیبب ار  ادخ  هجو  یتقو  .دفکـش  یم  ام  لد  هچنغ  مینک ، تاقالم  ار  ناماما  ادخ و  هدـنیامن  ای  ادـخ و  رگا  .تسا  هچنغ  لثم  ام  نورد 
رگا .دوش  یم  هتفکش 
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نیا .میوش  لصتم  قلطم  لامک  يایرد  هب  یهلا و  لازیال  عبنم  هب  دـیاب  دورب ، اه  تیاکـش  اه و  هیـالگ  دورب ، هصغ  مغ و  دـیهاوخ  یم 
.دوش لصو  ایرد  هب  دیاب  هرطق 

.دنریگ یم  رارق  يدوبان  ضرعم  رد  هنرگ  دندرگرب و  دنا  هدش  ادج  نآ  زا  هک  يا  همشچرس  نامه  هب  دیاب  همه  اه  هرطق 

میا هدوب  رارسا  ِمرحم  میرح  ردنا  ومیا  هدوب  رای  ِرد  میقم  اه  لاس  ام 

هچنغ دنکن ، هدـهاشم  ار  یهلا  لامج  نامناج  حور و  ام و  نورد  مینیبن و  ار  قح  ات  .میا  هدـمآ  اجنآ  زا  .میا  هدوب  قح  یلجت  عاعـش  ام 
لامج هک  نیا  زج  دیآ ، یمن  نوریب  هودنا  نزح و  زا  .تسا  ضبق  هودنا و  مغ و  رد  دوشن ، افوکـش  ات  .دوش و  یمن  افوکـش  نامدوجو 

دوش یم  هتفکـش  درک ، اشامت  ار  تسا  دنوادخ  يامن  مامت  هنییآ  هللا و  هجو  هک  ادخ  هدنیامن  دید ، ار  ادخ  لامج  یتقو  .دنیبب  ار  یهلا 
.دریگ یم  ار  نآ  ياج  ینامداش  طاشن و  دور و  یم  اه  هصغ  مغ و  همه  و 

هجو دنیبب ، ار  نیا  سک  ره  ینعی  .دنهد  یم  ناشن  ار  ادخ  طقف  دنا و  هدمآ  نوریب  ناشدوخ  زا  ینعی  .دـنا  هدـش  هللا  هجو  ادـخ  يایلوا 
.تسا هدرک  هدهاشم  ار  هللا 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانشادخ  رگا  لد 

ار ادخ  مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

اعد ( 2

اب طابترا  بابسا  نیرتهب  زا  یکی  اعد  .تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  اب  طابترا  نتـسیز ، داش  ندش و  داش  هلیـسو  نیرت  مهم 
.صلاخ یتین  كاپ و  یلد  اب  اعد  تسادخ ؛

ار شردپ  یناوج  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .تسا  لولشم »  » ياعد مه  یکی  تسا ، بوخ  رایسب  ادخ  اب  طابترا  يارب  هک  ییاهاعد  زا 
نیا دز و  کتک 

127 ص :

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا ترضح  .دش  لسوتم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـضحم  هب  ناوج  .دش  جلف  ردپ  نیرفن  رثا  رب  .دش  بکترم  ار  گرزب  رایـسب  مرج 
.تسا هدش  فورعم  لولشم  ياعد  هب  اذل  .تفای  افش  اعد  نیا  ندناوخ  اب  ناوج  نآ  دنتخومآ و  وا  هب  ار  اعد 

میناوخ یم  اعد  نیا  رد  هک  ییاهزارف  زا  یکی  .تساعد  نیا  رد  دنوادخ  مظعا  مسا  .میناوخ  یم  وا  ياه  مان  اب  ار  دنوادخ  اعد  نیا  رد 
: تسا نیا 

زا ارم  ناگدـنب ، قیفر  يا  نابرهم ، يادـخ  يا  ؛(1)  ٍقیـض ٍّمَغ َو  ٍّمَه َو  َّلُک  یّنَع  ْفِرْـصا  ِقیـضَملا َو  ِقَلَح  ْنِم  ینَُّکف  ُقیفَر  ای  ُقیفَـش  اـی 
.نک فرط  رب  مامت  ارم  یتسدگنت  هودنا و  مغ و  هد و  ییاهر  ثداوح  تخس  ياهریجنز 

.تسا ییابیز  رایسب  ياعد  .میا  هدمآ  نوریب  اه  یتحاران  اه و  هصغ  مغ و  همه  زا  اهانگنت ، همه  زا  میدش ، قیفر  ادخ  اب  رگا 

دنوادخ شرع  ياه  جنگ  زا 

(2) .تسا لیمَجلا » َرَهْظَا  ْنَم  ای   » ياعد دناوخ ، ناوت  یم  ادخ  ياه  ییابیز  تخانش  ادخ و  اب  طابترا  يارب  هک  ییاهاعد  زا  رگید  یکی 
رب شمرک  فطل و  تمحر و  هک  ییادخ  .تخانـش  ناوت  یم  یبوخ  هب  دوش ، قیفر  وا  اب  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  ار  ییادـخ  اعد  نیا  رد 

.درادن هزادنا  دح و  شناگدنب 

.تسا شیوخ  ناگدنب  ناهانگ  هدنناشوپ  و  حیبَقلا » َرَتَس   » هک ییادخ  .تساه  ییابیز  هدننک  راکشآ  و  لیمَجلا » رَهْظَا   » هک ییادخ 

زا ییابیز  هب  هک  ییادـخ  .تسا  گرزب  شـشخب  وفع و  هک  ییادـخ  .دـنک  یمن  يرد  هدرپ  دـهد و  یمن  ریگ  ناـهانگ  هب  هک  ییادـخ 
شترفغم درذگ و  یم  ناهانگ 
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.تسا هداشگ  ناگدنب  يوس  هب  شتمحر  تفوطع و  تسد  هک  ییادخ  .تسا  هدرتسگ 

.دوب و نادـنخ  داش و  ندروآ  ماگنه  .دروآ و  هیدـه  ناونع  هب  ربمایپ  يارب  نامـسآ  زا  ار  اعد  نیا  لیئربج  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
: تسا نیا  اعد  نتم   (1) .تسا هدرمش  رب  دنوادخ  شرع  ياه  جنگ  زا  ار  نآ 

َعِـساَو اَی  ِزُواَـجَّتلا  َنَسَح  اَـی  ِْوفَْعلا  َمیِظَع  اَـی  َْرتِّسلا  ِکـِتْهَی  َْمل  ِهَریِرَج َو  _ ْلاـِب ْذِـخاَُؤی  َْمل  ْنَم  اَـی  َحـِیبَْقلا  َرَتَس  َلـیِمَج َو  _ ْلا َرَهْظَأ  ْنَم  اَـی 
َْلبَق ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  اَی  ِّنَْملا  َمیِظَع  اَی  ِحْفَّصلا  َمیِرَک  اَی  يَوْکَـش  ِّلُک  یَهَْتنُم  يَوَْجن َو  ِّلُک  َبِحاَص  اَی  ِهَمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْـیلا  َطِسَاب  اَی  ِهَرِفْغَم  _ ْلا

راکـشآ و ار  ییابیز  هک  ییادخ  يا  راَّنلِاب ؛ یِْقلَخ  َهِّوَُشت  َال  ْنَأ  ُهللا  اَی  َُکلَأْسَأ  اَِنتَبْغَر  َهَیاَغ  اَی  اَنَالْوَم َو  اَی  اَنَدِّیَـس َو  اَی  اَنَّبَر َو  اَی  اَِهقاَقِْحتْـسا 
يا گرزب ! وفع  بحاص  يا  يرد ! یمن  ار  ناراکهنگ  ةدرپ  ینک و  یمن  هذخاؤم  هانگ  هب  هک  ییادـخ  يا  يزاس ! یم  ناهنپ  ار  یتشز 

تـسد هک  ییادـخ  يا  تسا ! هدرتسگ  رایـسب و  تشزرمآ  ترفغم و  هک  یـسک  يا  يرذـگ ! یم  رد  ییوکین  هب  نادـب  زا  هک  ییادـخ 
زا هک  یمیرک  يا  اه ! هوکـش  ۀـمه  عجرم  هاـنپ و  يا  و  یهگآ ! ناـهن  زار  ره  زا  هک  نآ  يا  تسا ! هدوشگ  تمحر  فطل و  هب  تیاـه 

تیاه تمعن  قاقحتسا  ۀقباس  نودب  هک  ییادخ  يا  يراد ! تناگدنب  رب  گرزب  یتنم  هک  یسک  يا  يرذگ ! یم  رد  هانگ  زا  رهم  يور 
تقلِخ هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ادـخ ، يا  ام ! بولطم  ياهتنم  يا  ام ، ياقآ  يا  ام ، دیـس  يا  راگدرورپ و  يا  یتشاد ! ینازرا  ار 

! ینادرگن حیبق  تشز و  شتآ ، اب  ارم 

زان و رد  .تسا  نغور  رد  شنان  دوش ، قیفر  ییادخ  نینچ  اب  ناسنا  رگا 
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.تسا ینامداش  طاشن و  اپ  ات  رس  دوش و  یم  رو  هطوغ  شیوخ  يادخ  تمحر  فطل و  تمعن و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تیالو  ( 3

سرت و ینارگن و  هودنا و  مغ و  زا  دـیدش ، ادـخ  يایلوا  زا  رگا  .دـیوش  ادـخ  يایلوا  زا  ات  دـینزب  راک  هب  دـیاب  دـیراد  هک  يدـنفرت  ره 
گرزب هک  درک  دهاوخ  ادیپ  تسد  هنئمطم  سفن  کی  هب  ناسنا  .تسا  يرطاخ  هدوسآ  يداش و  حرف و  همه  .تسین  يربخ  بارطـضا 

یهلا يایلوا  زا  دنتسه ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  تحت  هک  یناسک  .تشاذگ  دهاوخن  ریثأت  وا  رد  بئاصم  اه و  يراتفرگ  نیرت 
: دنیامرف یم  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنوش  یم  هدرمش 

، دـشاب هتـشاد  داقتعا  ادـخ  بناج  زا  بوصنم  ِلداـع  ماـما  تیـالو  هب  هک  یـسک  رب  ِهللا ؛ َنِم  ٍلِداـع  ٍماـِما  ِهَیـالَِوب  َناد  ْنَم  یلَع  َْبتَعـال 
.تسین یشنزرس 

: دندومرف داهشتسا  نآرق  هیآ  نیا  هب  هاگ  نآ 

زا ار  ناـنآ  دراد و  تیـالو  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  رب  دـنوادخ  ؛(1)  ِروُّنلا َیِلا  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـنَمآ  َنـیذَّلا  ُِّیلَو  ُهللا 
.درب یم  رون  ییانشور و  يوس  هب  اه  یکیرات 

: دندومرف سپس 

هبوت ییانشور  يوس  هب  ناهانگ  ياه  یکیرات  زا  ار  نانآ  تسادخ ، بناج  زا  هک  یلداع  ماما  ره  تیالو  زا  يرادروخرب  ساپ  هب  ینعی 
(2) .دهد یم  قوس  شزرمآ  و 

نیا .دنتسه و  ادخ  يایلوا  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتسود  همه  شیامرف ، نیاربانب 
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هب دشاب ، رتالاب  ناسنا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  هزادنا  ره  .دـنراد  بتارم  هجرد و  ادـخ  يایلوا  هتبلا  .تسا  یگرزب  تراشب 
.دنک یم  ادخ  یلو  ار  ناسنا  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  اب  دنویپ  .تسا  دنوادخ  تیالو  تحت  تبسن  نامه 

ضحم رقف 

، دنشاب مه  رانک  رد  مه  رفـص  نویلیم  کی  رگا  .درادن  یـشزرا  چیه  دریگن ، رارق  رفـص  رانک  رد  يددع  رگا  .میتسه  رفـص  دننامه  ام 
، دشاب رتدایز  اهرفـص  دادـعت  هچ  ره  تروص  نیا  رد  .دریگ  رارق  يددـع  يولج  رفـص  هک  نیا  رگم  .تسا  یلاخوت  رفـص و  نامه  زاب 

.تسا رت  دنمشزرا 

چیه .میرفص  نامه  هنرگو  .دش  میهاوخ  دنمشزرا  میدرک ، رارقرب  دنویپ  نانآ  اب  میتفرگ و  رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رانک  رد  رگا 
رب لیلد  ندیمهفن  .تسا  نیمه  بلطم  عقاو  یلو  مینک ، یمن  كرد  ار  نآ  میا و  هدیـسرن  بلطم  نیا  هب  میمهف و  یمن  دنچره  .میرادن 

.میتسه ضحم  رقف  ام  .دشابن  یعقاو  هک  تسین  نیا 

مییوگب هک  میتسین  یـسک  ام  .تسا  رقف  ياراد  هک  یـسک  ینعی  ریقف  نوچ  .تساسران  ام  نأش  رد  مه  ریقف  هملک  دیوگ : یم  اردصالم 
مه اب  ود  نیا  .تسا  راد  زیچ  همه  مه  یکی  تسا و  رادن  زیچ  چیه  یکی  .میرادـن  چـیه  ینعی  .میـضحم  رقف  ام  .میتسین  ای  میتسه  ریقف 

.دنرادن یتیخنس  هطبار و  چیه 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

لج دنوادخ  ؛(1)  ُُهتْمَـصَع ْنَم  ّاِلا  ٌِبنْذـُم  ْمُکُّلُک  ُُهْتیَنْغَا َو  ْنَم  ّاِلا  ٌریقَف  ْمُکُّلُک  ُُهْتیَدَـه َو  ْنَم  ّاِلا  ٌّلاض  ْمُکُّلُک  يدابِع  ُُهلالَج  َّلَـج  ُهللا  َلاـق 
تیاده ار  وا  نم  هک  یسک  رگم  دیهارمگ ، امش  همه  نم ، ناگدنب  تسا : هدومرف  هلالج 

131 ص :
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طوقس زا  ار  وا  نم  هک  یسک  رگم  دیراکهانگ ، امش  همه  .مزاس و  زاین  یب  ینغ و  ار  وا  نم  هک  یسک  رگم  دیریقف ، امش  همه  .منک و 
.مراد هاگن  هانگ  هطرو  رد 

: تسا هدمآ  زین  رگید  ییاج  رد  و 

.مهدب تاجن  ار  وا  نم  هک  یسکرگم  دیتسه ، تکاله  هطرو  رد  امش  همه  ؛(1)  ُتیَْجنَا ْنَم  ّاِلا  ٌِکلاه  ْمُکُّلُک 

رد تسا  صقن  بیع و  هچ  ره  .میتکـاله  هطرو  رد  همه  میراـکهانگ و  اـم  همه  میریقف ، اـم  همه  میهارمگ ، اـم  همه  هک  نیا  هصـالخ 
.دنک یم  ناربج  فرطرب و  ار  ام  ناصقن  دوبمک  هک  تسا  دنوادخ  طقف  .تسام 

: تسا هدرک  تاجانم  شیوخ  يادخ  اب  ابیز  هچ  هفوک ، دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

َتِّیَملا ُمَحْرَی  ْلَه  ُتِّیْملا َو  اَنَا  ُّیَحلا َو  َْتنَا  َيالوَم  ای  َيالوَم  ینَْغلا ...  ّاِلا  َریقَفلا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُریقَْفلا َو  اَنَا  ُِّینَْغلا َو  َْتنَا  َيـالوَم  اـی  َيـالوَم 
یـسک هچ  زاین ، یب  ینغ  زج  جاـتحم  يریقف  قح  رد  اـیآ  و  ریقف ؛ نم  و  زاـین ، یب  ییوت  نم ! يـالوم  يا  نم ، يـالوم  يا  ؛(2)  ُّیَحلا ّاِلا 

زج حور  یب  يا  هدرم  قح  رد  اـیآ  و  حور ؛ یب  هدرم  نم  يدـبا و  هدـنز  ییوـت  نم ! ياـقآ  يا  نم ، ياـقآ  يا  درک ... ؟ دـهاوخ  محرت 
؟ درک دهاوخ  محرت  یسک  هچ  يدبا ، هدنز 

، مینک یمن  كرد  رگا  .متـسه  تیم  مه  نآلا  هکلب  متـسه ، تیم  ًادـعب  هک  نیا  هن  ُتِّیَملا ،» اَنَا   » دومرف هک  نیا  .درادـن  چـیه  ینعی  تیم 
دنوادخ .تسا  يرگید  فرح 

132 ص :

ص 140. ج 68 ، راونالاراحب ، ص 166 ؛ یسوطلل ، یلامالا  . 1 - 1
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  تاجانم  ص 676 ، نانجلا ، حیتافم  ص 319 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 249 ؛ لوالا ، دیهشلل  رازملا  . 2 - 2
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ًادـعب وت  ُتوُمَیَـس ؛ َکَّنِا  : » دومرف یم  هنرگو  یتـسه  تیم  نـآلا  نیمه  ینعی  ؛(1)  َنوـتِّیَم مُهَّنِا  ٌتِّیَم َو  َکَّنِا  : » دـیامرف یم  شربماـیپ  هب 
« .درم یهاوخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

دور یم  هار  هک  يا  هدرم  هب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ؛(2)  مالسلا هیلع  بلاط  یبا  ِْنب  ِِّیلَع  یِلا  ْرُْظنَْیلَف  یـشْمَی  ٍتِّیَم  یلا  َرُْظنَی  ْنَا  َدارا  ْنَم 
.درگنب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دنک ، هاگن 

.تسا تقیقح  نیا  كرد  مهم  .میرادـن  چـیه  میا و  هدرم  ادـخ  هاگـشیپ  رد  همه  هک  تسا  تقیقح  نیمه  ناـیب  ربماـیپ  شیاـمرف  نـیا 
.دنیب یمن  چیه  ار  شدوخ  هدیسر و  توم  هجرد  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ینعی  .تسا  هدیسر  تقیقح  نیا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یمن كرد  ام  دننک و  یم  كرد  ار  بلطم  نیا  تفرعم  لها  اهتنم  .تسا  دنوادخ  لعف  هوق و  لوح و  فطل و  تردـق و  تسه  هچ  ره 
.تسام طوقس  بابسا  نیمه  .میدقتعم و  لالقتسا  کی  نامدوخ  يارب  .مینک 

قلطم یتسه  اب  دنویپ 

هک میتسه  یـسک  اب  دنویپ  یپ  رد  مینک ، كرد  ار  بلطم  نیا  رگا  .مینک  كرد  بوخ  ار  يرادن  زیچ  چیه  نیا  دیاب  دـنوادخ  يرای  هب 
.قلطم ینغ  مه  نآ  میور ، یم  زاین  یب  لابند  هب  میدرک ، ساسحا  ار  نامدوخ  زاین  رقف و  یتقو  .دراد  زیچ  همه 

.دیامرف یم  نایب  ار  بلطم  نیمه  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاجانم  ياهزارف  همه 

133 ص :

هیآ 30. رمز ، هروس  . 1 - 1
ص 110. ج 1 ، كولملا ، هفحت  . 2 - 2
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یفرعم دنوادخ  اب  دنویپ  ار  هراچ  دعب  دنک و  یم  نایب  شیارب  ار  شا  یگراچ  یب  تنکسم و  رقف و  .دناسانـش  یم  شدوخ  هب  ار  ناسنا 
.دنک یم 

رتالاب دیسرپ : .یهاشداپ  تنطلس و  ًالثم  دنتفگ : تسیچ ؟ ماقم  نیرتالاب  دیسرپ : يا ؟ هدیسر  يا  هبترم  ماقم و  هچ  هب  دنتفگ : یفراع  هب 
.ما چیه  نآلا  زا  نم  .متسه  ماقم  نامه  رد  نم  تفگ : .چیه  دنتفگ : تسیچ ؟ نآ  زا 

، دنراد یبصنم  ایند  رد  هک  یناسک  همه  .بصنم  نامه  رد  دـیورب  نآلا  زا  .تسا  چـیه  دـیریگب ، رظن  رد  ایند  رد  ار  یماقم  تسپ و  ره 
.دنا چیه  راک  رخآ 

تسا ینم  ام و  ناهج  نیا  نابدرن 

تسشن رتالاب  هک  سک  نآ  مرجال 

تسا ینداتفا  نابدرن  نیا  تبقاع 

تسکش دهاوخ  رت  تخس  شناوختسا 

زجع راهظا 

، یعقاو تردـق  هب  ندیـسر  هار  ًالـصا  .دوش  یم  ادـیپ  راد  زیچ  همه  نآ  دـنک ، كرد  ار  شدوخ  ندوب  چـیه  هک  نازیم  نامه  هب  ناسنا 
.میمهف یمن  هک  میمهفب  دیاب  گنشق  ینعی  .تسا  لهج  راهظا  یقیقح ، ملع  هب  ندیسر  هار  .تسا  زجع  راهظا 

میا هدناوخ  سرد  يرادقم  رگا  .دراگنا  یم  هدیمهف  ار  شدوخ  دمهف و  یم  هک  دنک  لایخ  دمهفن و  یسک  هک  تسا  یگرزب  درد  نیا 
.تسا یگرزب  تب  کی  نیا  .میناد  یم  ملاع  ياناد  ار  نامدوخ  میا ، هتفرگ  كردم  و 

هک یتقو  زا  ناما  .دنناد  یم  اناد  ار  دوخ  دارفا  نیا  یلو  دـننک ، یمن  باسح  اناد  ار  ناشدوخ  ماوع  نوچ  .دـنا  ماوع  زا  رت  مهفن  اه  نیا 
دوخ ناسنا  هک  تسا  نیا  تالامک  همه  هب  ندیـسر  هار  .دـشاب  نیا  زا  رت  كانرطخ  يا  هندرگ  منک  یمن  رکف  .میمهف  یمن  هک  میمهفن 

.دنادب چیه  زیچ و  یب  ار 
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زایا نیتسوپ 

هب یلو  تشادن ، زیچ  چیه  .دنارچ  یم  نابایب  رد  ار  شنادنفـسوگ  هک  دوب  یناپوچ  زایا  .دیا  هدینـش  ار  زایا  دومحم و  ناطلـس  ناتـساد 
زا شتلزنم  ماقم و  هک  درک  ادـیپ  تیبوبحم  دومحم  ناطلـس  دزن  رد  ردـق  نآ  .تفرگ  رارق  دومحم  ناطلـس  رظن  دروم  هبقرتم  ریغ  روط 

مالغ کی  دننام  شدوخ  دناشن و  یم  تنطلـس  تخت  يور  ار  وا  یهاگ  دومحم  ناطلـس  هک  تفر  الاب  ردق  نآ  .تفر  رتالاب  ارزو  همه 
.تسشن یم  وا  ربارب  رد 

دش مالغ  مالغ  تفرگ و  نانع  شقشع  دوب  مالغ  شرازه  هک  يونزغ  دومحم 

.درک یم  بدا  نینچ  نیا  مالغ  کی  ربارب  رد  دندیزرل ، یم  دوخ  رب  شلباقم  رد  همه  هک  تمظع  نآ  اب  دومحم  ناطلس 

تقو دـنچ  ره  دوب و  هدرک  نازیوآ  شدوخ  صوصخم  قاـتا  رد  ار  نآ  .دوب  یناـپوچ  ناـمز  هب  طوبرم  هک  تشاد  ینیتـسوپ  زاـیا  نیا 
وت دریگن ! ار  وت  رورغ  تقو  کـی  زاـیا ، يا  تفگ : یم  .درک  یم  هاـگن  نیتسوپ  نآ  هب  درک و  یم  تولخ  شدوخ  قاـتا  رد  راـب  کـی 

.يرادن چیه  هنرگو  تسا ، هداتفا  وت  هب  ناطلس  رظن  یناپوچ ، کی 

اه فرح  نیا  لها  زایا  تفگ : دومحم  ناطلـس  .دـنک  یم  هئطوت  قاتا و  رد  دور  یم  زاـیا  نیا  دـنتفگ : دـندرک و  تیاعـس  دارفا  یخرب 
نیا يانعم  دیـسرپ : .دیروایب  ار  وا  تفگ : .دنک  یم  هاگن  نآ  هب  هدرک و  نازیوآ  ینیتسوپ  دـندید  .دـنک  یم  هچ  دـینیبب  دـیورب  .تسین 

تخت و هب  ارم  هک  دوب  امش  رظن  نیا  .متشادن  چیه  نم  هک  مروآ  دای  هب  ات  منک  یم  هاگن  نیتسوپ  نیا  هب  یهاگ  تفگ : تسچ ؟ وت  راک 
.تسا هدناشن  دوخ  ياج  هب  ارم  تسا و  هداد  رارق  نم  رایتخا  رد  ار  تنطلس  یتح  تسا و  هدناسر  جات 
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ياه هچب  رگا  .دندش  یم  بکترم  یتیانج  ره  دوخ  تنطلـس  ظفح  رطاخ  هب  نیطالـس  هک  دینیب  یم  دیناوخب ، ار  نیطالـس  خـیرات  رگا 
ار دوخ  ياه  هچب  هک  ینیطالس  رایسب  هچ  .دش  یمن  هداد  تلهم  نانآ  هب  يا  هظحل  دندرک ، یم  ار  ناشردپ  تخت  جات و  سوه  ناطلس 

یناطلس نیمه  دسانش ، یمن  صخش  تنطلس  .دننک  تخت  جات و  سوه  ادابم  دندیـشک ، نوریب  هقدح  زا  ار  نانآ  ياه  مشچ  دنتـشک و 
.دوب مالغ  کی  تبحم  ریسا  دسانش ، یمن  ار  یسک  هک 

زیچ چیه  ناپوچ  کی  نم  هک  منکن  شومارف  مهاوخ  یم  .تسا  هدناسر  اجنیا  هب  ارم  امش  فطل  تیانع و  مرادن ، زیچ  چیه  نم  تفگ :
: دیوگ یم  ابیز  هچ  انالوم  .ما  هدوب  رادن 

رآ دای  ار  نیتسوپ  نآ  زایا  ياراذگاو  ار  ینم  يدوب  ینم  زا 

ادخ نادرم  جارعم 

يزیچ مه  دعب  میتشادن ، يزیچ  ردام  مکش  رد  میتشادن ، يزیچ  رذ  ملاع  رد  .تشاذگ  رانک  ار  تینم  دیاب  .میا  هدش  تسرد  ینم  زا  ام 
لایخ باوخ و  همه  .تسا  يرابتعا  یتقوم و  دـنا ، هداد  ام  هب  يزیچ  دـنا و  هدرازگ  زاب  ار  ام  تسد  نایم  نیا  رد  رگا  .تشاد  میهاوخن 

هب دـیابن  .تسا  ینتفر  همه  دـنا ، هداد  ام  هب  هک  يدـنزرف  نز و  لانم و  لام و  ماـقم و  تسپ و  بصنم و  ناونع و  مسر و  مسا و  .تسا 
.دوب شوخلد  نآ 

یهلا يایلوا  هریاد  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادخ و  اب  طابترا  يداش  طاشن و  لماوع  نیرتهب  زا  یکی  لاح  ره  هب 
.دراد یم  نوصم  ینارگنلد  فوخ و  هودنا و  نزح و  زا  ار  وا  دزاس و  یم  دراو 

.دنک رپ  ار  ام  یهلا  مد  دیاب  .میتسه  یلاخوت  هک  میرفص  نامه  ام  .میوش  یم  نانآ  هب  بوسنم  میدز ، دنویپ  یهلا  يایلوا  ادخ و  اب  رگا 
یتسه نانآ  زا  دیاب 

136 ص :

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


: میناوخ یم  اروشاع  ترایز  رد  .میریگب  وربآ  نانآ  زا  دیاب  .میریگب 

دزن مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هطساو  هب  ارم  ادنوادخ ، هَرِخآلا ؛ اینُّدلا َو  ِیف  مالسلا  هیلع  ِنیَـسُحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا 
! نادرگ دنموربآ  هیجو و  ملاع  ود  رد  دوخ 

نم رانک  ددع  کی  .متـسه  رفـص  نم  ایادخ ، .مینک  یم  ادـیپ  وربآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  اما  میتسه ، وربآ  یب  ام  ایادـخ ، ینعی 
.نک دنمشزرا  دنموربآ و  ارم  راذگب و 

یهلا يایلوا  هب  رگا  .دوش  یم  رتدـنموربآ  رت و  دنمـشزرا  دـشاب ، رتشیب  ناسنا  رفـص  هچ  ره  .دوش  یم  یتمیق  رفـص  دـمآ ، ددـع  یتقو 
نامدوخ لهج  زجع و  رقف و  هب  هک  تسا  نیا  یگدـنب  هار  .دور  یم  رتالاب  ناـم  هجرد  دـشاب ، رتداـیز  ناـمرقف  هچ  ره  میدـش ، لـصو 

هار زا  طقف  .میندـیزرو  ربکت  ندیـشک و  هناـش  لاـپوک و  لاـی و  لاـبند  هب  .میور  یم  یـضوع  ار  هار  اـم  یلو  .مینک  فارتعا  ناـعذا و 
: یهاشنامرک تدحو  لوق  هب  .میسر  یم  تمظع  هب  هک  تسا  یتسین  زجع و  راهظا  یگدنب و 

نیقی جارعم  هب  روآ  ور  زیخ و 

تسادخ نادرم  جارعم  یتسین 

نیمالا حور  فرفر و  قارب و  یب 

نیا زا  ریغ  تقیقح  جارعم  تسین 

نیب دوخ  هدید 

دوخ دینیبن ، ار  دوخ  .دینک  دایز  ار  ناتدوخ  دوجو  ياهرفص  دیوش و  لصتم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  دینک ، دشر  دیهاوخ  یم  رگا 
.دیراگنا چیه  ار 

نیبن ار  دوخ  ورب  يزمر  تمتفگدوش  یک  نیب  ادخ  نیب  دوخ  هدید 

زا یکی  .شزرا  یب  یمورحم و  تقیقح  ندید  زا  ینیب ، یم  ار  دوخ  یتقو 

137 ص :
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نیا .تدـنریگ و  یم  يدرک ، لو  ار  تدوـخ  رگا  دـننک و  یم  تلو  يریگب ، ار  تدوـخ  رگا  ادـخ  هاگتـسد  رد  دوـمرف : یم  ناـگرزب 
.تسا یگنشق  فرح 

هب رارقا  فارتعا و  رد  زا  مدآ  ترضح  اما  .دندرک  اهر  ار  وا  هک  دش  نیمه  .مرتهب  نم  مشتآ ، زا  نم  تفگ  .تفرگ  ار  شدوخ  ناطیش 
.داد رارق  شدوخ  هفیلخ  ار  وا  دنوادخ  دش و  دراو  هانگ 

ار يو  نوـچ  ار _  هدـنامرد  هک  سک  نآ  تسیک  اـی  ؛(1)  ِضْرَْالا َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکَی  ُهاـعَد َو  اِذا  َّرَطْـضُملا  ُبیُجی  ْنَّمَا 
! دهد یم  رارق  نیمز  نیا  نانیشناج  ار  امش  دنادرگ و  یم  فرط  رب  ار  يراتفرگ  دنک و  یم  تباجا  دناوخب _ 

.تسا ندش  یلاخ  تسد  رارطضا و  نآ  هار  .يوش  یم  ادخ  هدنیامن  يدش ، رطضم  رگا  ینعی 

ءایلوا هب  لاصتا  ( 4

تلد یهاوخ  یم  یهاوخ و  یم  یعقاو  يداش  رگا  .تسوا  يایلوا  ادـخ و  هب  لاصتا  نتـسیز ، داش  یناـمداش و  لـماوع  زا  رگید  یکی 
.وش لصتم  یهلا  يایلوا  ادخ و  هب  دوش ، داش  نشور و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش ، لصتم  نانآ  هب  مه  ناملـس  نوچ  درادـن ؛ یقرف  يوش  لصتم  هک  مه  ناملـس  هب  هتبلا 
: دندومرف

.تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  هک  یتسار  هب  ؛(2)  ِتیَْبلا َلْهَا  اّنِم  ُناْملَس  َّنِا 

زا هک  تسا  قیمع  راوتسا و  مکحم و  نانچنآ  تیب  لها  هب  ناملس  دنویپ 

138 ص :

هیآ 62. لحن ، هروس  . 1 - 1
ص 374. ج 22 ، راونالاراحب ، ص 15 ؛ یشکلا ، لاجر  . 2 - 2
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مهیلع تیب  لـها  اـب  هک  تسا  نیا  لـثم  ینک ، رارقرب  دـنویپ  مه  ناملـس  اـب  رگا  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دوخ 
: دندومرف رذوبا  هب  ناملس  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نیا  .يا  هدز  دنویپ  مالسلا 

رد دنوادخ  باب  ناملس  نامگ  یب  رذابا ، يا  ؛(1)  ًارفاک َناک  ُهَرَْکنَا  ْنَم  ًانِمُؤم َو  َناک  ُهَفَرَع  ْنَم  ِضْرَالا  ِیف  ِهللا  ُباب  َناْملَس  َّنِا  ّرَذابَا  ای 
.تسا رفاک  درک ، راکنا  ار  وا  تلزنم  ماقم و  هک  یسک  تسا و  نامیا  لها  تخانش ، تقیقح  هب  ار  وا  هک  یسک  .تسا  نیمز 

.دهد یم  ناشن  ار  نانآ  هک  تسا  يا  هنیآ  وا  نوچ  تسا ؛ مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شریذپ  هلزنم  هب  ناملس ، شریذپ  داقتعا و 

نب یـسوم  ماما  .دراد  یم  هاگن  ار  ام  هک  تسا  تیـالو  تسد  نیا  .میرادـن  چـیه  دـشابن ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ادـخ و  فطل  رگا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رفعج 

سپـس .دـننک  یم  دـییأت  دوخ  زا  یحور  هلیـسو  هب  ار  نمؤم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ُْهنِم ؛ ٍحوُِرب  َنِمْؤُملا  َدَّی  یلاعت َأ  كراـبَت و  َهللا  َّنِا 
.مینک یم  دییأت  وا  يارب  لمع  ادخ و  تعاط  هلیسو  هب  ار  حور  نآ  تیب  لها  ام  ؛(2)  َُهل ِلِمَْعلا  ِهَعاّطلِاب َو  َحوُّرلا  ُدِّیَُؤن  ُنَْحن  دندومرف :

قرب نایرج  هب  رگا  اه  غارچ  نیا  .دوش  یم  دـییأت  نامز  ماما  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هلیـسو  هب  يراکزیهرپ  يوقت و  ناـمیا و  حور 
زا ریغ  رگا  .دوب  نانآ  رماوا  میلـست  دش و  بوذ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  رد  دـیاب  .دراد  شزرا  دوش و  یم  نشور  دوش ، لصو 
هانپ ادخ  هب  دیاب  .دش  هتشک  داتسیا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربارب  رد  یتقو  دوبن !؟ تیبلا  لها  انم  ریبز  رگم  .درادن  یـشزرا  دشاب ، نیا 

ناماد زا  تسد  هک  درب 

139 ص :

ص 374. ج 22 ، راونالاراحب ، ص 223 ؛ ج 14 ، نیقتملا ، هضور  ص 15 ؛ یشکلا ، لاجر  . 1 - 1
ص 194. ج 66 ، راونالاراحب ، ص 268 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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لها هب  تشاد ، هیکت  تقیقح  هب  دیاب  .تسکـش  دیاب  ار  اه  تب  .تسا  تب  ترهـش  ماقم و  لوپ و  .میرادـن  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب 

! يازفیب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ام  تبحم  تیالو و  تفرعم و  رب  ادنوادخ ،

140 ص :
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(2  ) نآ لماوع  طاشن و  مشش : راتفگ 

هراشا

141 ص :
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ینامداش رورـس و  داجیا  زامن ، زا  دعب  لامعا  نیرترب  ؛(1)  ِهِیف َْمِثا  اِمب ال  ِنِمْؤُملا  ِْبلَق  یف  ِرورُّسلا  ُلاخِْدا  ِهالَّصلا  َدـَْعب  ِلامعَالا  ُلَْـضفَا 
.دشابن هانگ  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  تسا ، نمؤم  لد  رد 

راب ترسح  سلجم 

هیلع قداص  ماما  زا  .دروخ  یم  ترسح  تمایق  زور  رد  نآ ، رد  یهاتوک  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  ییاهرکذ  زا  تاولص  فیرـش  رکذ 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا 

ًالاـبَو ًهَرْـسَح َو  ُسِلْجَملا  َکـِلذ  َناـک  اـِّلا  ْمِهِِّیبـَن  یلَع  اوُّلَُـصی  َْمل  َّلَـجَوَّزَع َو  ِهللا  مسا  اوُرُکذَـی  ْمَـلَف  ٍسِلْجَم  ِیف  اوـُعِمَتْجا  ٍمْوَـق  ْنـِم  اـم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  دـنربن و  ار  لجوزع  يادـخ  ماـن  دـنیآ و  مه  درگ  نآ  رد  یهورگ  هک  یـسلجم  ره  ؛(2)  ْمِْهیَلَع

.دوب دهاوخ  اه  نآ  رب  نایز  ترسح و  هیام  سلجم  نآ  دنتسرفن ، تاولص 

، نآ كرت  اب  دنبای ، تسد  دنلب  یهاگیاج  ماقم و  هب  شلآ  ربمایپ و  رب  تاولـص  رکذ  ادـخ و  دای  اب  سلجم  نآ  رد  دنتـسناوت  یم  نوچ 
تفگنه يررض 

143 ص :

ص 194. ج 44 ، راونالاراحب ، ص 75 ؛ ج 4 ، بلاط ع ،  ¬ یبا لآ  بقانم  . 1 - 1
ص 161. ج 90 ، راونالاراحب ، ص 275 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 497 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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.درک دنهاوخ  هدهاشم  تمایق  رد  ار  تاولص  رون  ششخرد  شزرا و  هک  دوش  یم  نشور  ینامز  نیا  .دش و  دهاوخ  ناشبیصن 

رطعم و فیرش  رکذ  نیا  اب  هک  ییاضف  دنروآ ، تسد  هب  دنتـسناوت  یم  تاولـص  رکذ  اب  هک  یگرزب  تلیـضف  نداد  تسد  زا  رب  هوالع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  .تفرگ  دهاوخ  دوخ  هب  نفعت  يوب  دوشن ، ینارون 

: دندومرف ملس  و 

هک يدب  يوب  اب  دش  دنهاوخ  قرفتم  دنتسرفن ، تاولص  نم  رب  دندرگ و  قرفتم  سلجم  نآ  زا  دنوش و  عمج  یـسلجم  رد  هک  یهورگ 
(1) .دشاب رت  هدیدنگ  رادرم  يوب  زا 

ینارون ار  نآ  ياضف  دـینک و  رطعم  تاولـص  فیرـش  رکذ  هب  ار  سلجم  نآ  ًاـمتح  دـیوش ، یم  دراو  هک  یـسلجم  ره  رد  دـینک  یعس 
.دینامب ظوفحم  نوصم و  تمایق  زور  ترسح  زا  ات  دینادرگ ،

تیقفوم زار 

ياـه هنحـص  رد  هدنزرـس  باداـش و  طاـشناب و  يروضح  یناور و  یگتـسخ  يدوـمخ و  زا  ندـش  جراـخ  داـش و  يا  هیحور  نتـشاد 
.تسا ناسنا  لامک  دشر و  تیونعم و  شاعم و  رما  رد  تیقفوم  لماوع  نیرت  یساسا  زا  یکی  یگدنز ، فلتخم 

ناسنا و رد  طاشن  لماع  نیرت  مهم  ییابیز ، ملع و  تردق و  لامک و  أشنم  هب  هیکت  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  دنویپ  ادخ و  هب  نامیا 
.دش یسررب  هک  تسا  هودنا  نزح و  سرت و  اه و  ینارگنلد  اه و  بارطضا  عفر 

144 ص :

ح 68. ص 46 ، ماهفالا ، ءالج  زا  لقن  هب  ص 57 ، تاولص ، لئاضف  حرش و  . 1 - 1
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ایند زا  ندنک  لد  ( 5

بصنم ماقم و  لوپ و  ایند و  هب  هتسباو  هک  یناسک  .تسایند  زا  ندش  هدنک  لد ، زا  هودنا  ندودز  نتـسیز و  داش  مهم  لماوع  رگید  زا 
تسپ و لوپ و  هب  رگا  ای  .دننکن  ادیپ  تسد  اه  نیا  هب  ادابم  هک  دنتـسه  نیا  نارگن  .دـنا  بارطـضا  مطالت و  رد  نارگن و  هشیمه  دـنا ،

یحور اب  ناوتب  ات  تشادن ، رطاخ  قلعت  نآ  هب  دیرب و  نآ  رهاظم  ایند و  زا  دـیاب  .دـنهدب  تسد  زا  ادابم  هک  دـننارگن  دندیـسر ، یماقم 
.درک یگدنز  داش  مارآ و 

رسپ يا  دازآ  شاب و  لسگب  دنب 

رز دنب  میس و  دنب  یشاب  دنچ 

، میـشاب ماقم  لوپ و  ایند و  دنب  دـیابن  .تسا  داش  ینک ، شدازآ  یتقو  .تسا  نیگمغ  نوزحم و  هشیمه  تسا ، سفق  رد  هک  يا  هدـنرپ 
دنوادخ يدونشخ  اضر و  هلیسو  ار  ایند  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسناد  یهلا  برق  يونعم و  لامک  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  ار  ایند  دیاب  هکلب 

ایند يارب  ار  اـیند  .میـشابن  اـیند  دـنب  هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  ینتـساوخ  بولطم و  رایـسب  نیا  دـهد ، رارق  تشهب  لـئاضف و  بسک  و 
.میهاوخب يونعم  لامک  دشر و  ترخآ و  يارب  ار  ایند  هکلب  میهاوخن ،

زیم و لوپ و  ریگ  یگدنز ، نز و  ریگ  .میـشاب  هتـشادن  يریگ  میورب ، ات  شاب  هدامآ  دـنتفگ  ام  هب  رگا  هک  تسا  نیا  ندوب  دـنب  تمالع 
نآلا رگا  .یتسه  دازآ  دوش  یم  مولعم  ینک ، اهر  اهدنب  همه  زا  ار  تدوخ  یتسناوت  هاگره  .میـشاب  هدـنک  ایند  زا  لد  .میـشابن  تسایر 

؟ يراد یگدامآ  ردقچ  دمآ ، امش  غارس  هب  لیئارزع  ترضح 

تاقالم قایتشا 

هب مه  ادخ  هک  تسا  نیا  تمالع  میتشاد ، تسود  ار  ادخ  تاقالم  ام  رگا 

145 ص :
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: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .دراد  قایتشا  ام  تاقالم 

رادتسود دنوادخ  دشاب ، دنوادخ  رادید  اقل و  رادتسود  هک  ره  ؛(1)  ُهَئاِقل ُهللا  َهِرَک  ِهللا  َءاِقل  َهِرَک  ْنَم  ُهَئاِقل َو  ُهللا  َّبَحَا  ِهللا  َءاِقل  َّبَحَا  ْنَم 
.دراد شوخان  ار  وا  رادید  زین  ادخ  دراد ، شوخان  ار  ادخ  رادید  سک  ره  تسوا و  رادید 

میورب ادـخ  رادـید  هب  هک  نیا  زا  میراد ، اـیند  هب  یلد  زونه  رگا  یلو  میتسه ، ادـخ  تاـقالم  رادتـسود  میـشاب ، هدـنک  اـیند  زا  لد  رگا 
اه نیا  هنوگچ  میراد ، لوپ  نیـشام و  هناخ و  کلم و  میراد ، هچب  نز و  ام  مییوگ : یم  .نم  يولهپ  ایب  دیوگ : یم  ادخ  .میدنیاشوخان 
یم .ام  يولهپ  ایب  دـنیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ندرم  عقوم  .میراد  تسود  ادـخ  زا  رتشیب  ار  اه  ¬ نیا مییایب !؟ مینک و  اـهر  ار 

.میآ یمن  دیوگ :

زاب شوغآ 

جاودزا همه  هدش و  گرزب  شیاه  هچب  .دـش  فرـشم  فجن  هب  ترایز  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  زا  یکی  دـنیوگ : یم 
راوج رد  هشیمه  يارب  ات  میا  هدمآ  ام  نینمؤملاریما ، ای  هک  دمآرد  شنابز  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مرح  رد  .دندوب  هدرک 

.داد ناشن  ترضح  هب  ایند  نآ  هب  نتفر  يارب  يزبس  غارچ  کی  .میشاب و  امش 

ترـضح هک  تسا  نآلا  تسا و  هدش  باجتـسم  شیاعد  هک  دیمهف  .تفرگ  تدش  ¬شا  يرامیب .دش  رامیب  تشگرب و  هناخرفاسم  هب 
ام .دنرظتنم  نامیاه  هچب  نز و  .میدز  یفرح  کی  ام  الاح  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : .دروآرد  هبد  هبترم  کی  .دروایب  فیرـشت  لیئارزع 

.مدرک طلغ  ایادخ ، هک  درک  هلان  هآ و  دش !؟ باجتسم  یکی  نیمه  اهاعد  نایم  زا  .دشن  باجتسم  میدرک ، اعد  همه  نیا 

146 ص :

ص 133. ج 6 ، راونالاراحب ، ص 75 ؛ لئاسلا ، حالف  . 1 - 1

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 167 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


.میرادن یگدامآ  ام  .تسا  هدش  هابتشا  میدز ، یفرح  کی 

تلهم اقآ  نیا  هب  رگید  لاس  دنچ  دیامرف : یم  ریما  ترـضح  تفگ : لیئارزع  هب  دمآ و  يا  هتـشرف  کی  دید  هک  دوب  راضتحا  لاح  رد 
يرکپ يراـمخ و  رد  ار  ترـضح  يدـیمهفن !؟ هـک  فـیح  تـفگ : درک و  صخـش  نـیا  هـب  ور  دورب ، تساوـخ  یم  یتـقو  یلو  .هدـب 

.دوب زاب  امش  يور  هب  ریما  ترضح  شوغآ  .يدراذگ 

هدمآ تیاور  رد  .تساجنآ  اه  یبوخ  همه  .رسمه  دالوا و  مه  ردام و  مه  تسا ، ردپ  مه  .تسام  زیچ  همه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
: دیامرف یم  دهد و  یم  تراشب  نانآ  هب  ناشناتسود ، نداد  ناج  عقوم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

بلاط یبا  نب  یلع  نم  داب ! تراشب  وت  رب  ادـخ ، یلو  يا  ؛(1)  َکَّنُعَْفن ََال  امَا  ُهُّبُِحت  َْتنُک  يذـّلا  بلاط  یبا  ِْنب  ُِّیلَع  اَنَا  ْرِْـشبَا  ِهللا  َِّیلَو  ای 
.دش یهاوخ  دنم  هرهب  نم  دوجو  زا  مناسر و  یم  وت  هب  یکین  ریخ و  هتبلا  هک  شاب  هاگآ  .یتشاد  تسود  ار  وا  هک  متسه 

.مرتهب ایند  دنزرف و  نز و  لام و  زا  وت  يارب  نم  دیامرف : یم 

دهز هناشن 

ناسحا و .مینکب  لد  میناوتب  یتحار  هب  دییامرفب ، دنتفگ  تقو  ره  هک  تسا  نیا  هب  .تسایند  هب  نتـشادن  یگتـسبلد  ندوب ، دهاز  هناشن 
رد هک  یناسک  همه  ناتـسود و  ماوقا و  ردام ، ردپ و  دنزرف ، نز و  هداوناخ ، هب  ناسحا  .تسا  بوخ  رایـسب  یگدـنز  رد  ندرک  تبحم 

.تسا دب  یگتسباو  یگتسبلد و  .میشاب  ایند  هب  دنبیاپ  دیابن  اما  .میراد  هطبار  يا  هنوگ  هب  نانآ  اب  یگدنز 

147 ص :

ص 237. ج 39 ، راونالاراحب ، ص 307 ؛ ج 1 ، همهملا ، لوصفلا  ص 129 ؛ ج 3 ، یفاکلا ، . 1 - 1
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لام و تسا  نکمم  زین  .دزروب و  دهز  ایند  رد  دشابن و  هتسبلد  لام  نآ  هب  لاح  نیع  رد  دشاب ، هتشاد  یناوارف  لام  تسا  نکمم  ناسنا 
ام هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  ییاعد  رد  .تسا  دب  ایند  هب  يدنبیاپ  یگتسبلد و  .دشاب  ایند  هب  هتسبلد  یلو  دشاب ، هتـشادن  یتورث 

: میناوخ یم  نینچ  تسا ، هدیسر 

نآ نک و  متبغر  یب  نادب  ارم  هد و  ما  يزور  ایند  زا  ؛(1) و  ُنامحَر ای  اهیف  یتَبْغَر  یّنَع َو  اهِوَْزت  الَو  اهیف  ینْدِّهَز  اینُّدلا و  َنِم  ینقُزراَو 
! هدنشخب يادخ  يا  دشاب ، نآ  رد  نم  تبغر  هک  یلاح  رد  نادرگم ، رود  نم  زا  ار 

دهز نآ  رد  هک  ریگب  ار  متبغر  هدـب و  نم  هب  ار  اـیند  هکلب  دـشاب ، اـیند  هب  نم  تبغر  يریگب و  نم  زا  ار  اـیند  هـک  دـشابن  ناـنچ  ینعی 
.مزروب

يراد هچ  ره  .دشابن  وت  کلام  يزیچ  هک  تسا  نیا  دهز  یـشاب ، هتـشادن  يزیچ  هک  تسین  نیا  دـهز  دـنا : هدومرف  ناگرزب  ور  نیا  زا 
.يزادرپب ار  دوخ  یهلا  نوید  یتحار  هب  .یهدب  ار  نآ  تحار  یناوتب  دشاب و  امش  كولمم  دیاب 

ام .دنهدب  ناج  دنهاوخ  یم  راگنا  دنهدب ، تاکز  سمخ و  دـنزادرپب و  ار  دوخ  بجاو  قوقح  دـنهاوخ  یم  یتقو  دارفا  زا  یخرب  ارچ 
رضاح هک  یسک  .دیهدب  ار  نآ  مجنپ  کی  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  فطل  ام  هب  یلیخ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لام  میراد  هچ  ره 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  شوغآ  رد  دهدب و  ناج  دهاوخ  یم  هنوگچ  دهدب ، ار  شا  یگدنز  ياه  هنیزه  رب  دازام  زا  مجنپ  کی  تسین 
.دورب

طقف شاب ، هتشاد  زیچ  همه  .میـشاب  هتـشادن  يزیچ  هک  تسین  نیا  دهز  .میهدن  راعـش  .میورب  ادخ  رادید  هب  بیط  لالح و  لام  اب  دیاب 
فسوی ترضح  رگم  تشادن ؟ یهاشداپ  کلم و  نامیلس  ترضح  رگم  .شابن  نآ  هب  هتسبلد 

148 ص :

.ترخآ ایند و  جئاوح  يارب  هاتوک  ياهاعد  ص 1130 ، تاحلاصلا ، تایقابلا  نانجلا ، حیتافم  ص 590 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . _ 1 - 1
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بحاص میشاب و  لام  رب  راوس  هک  تسا  نیا  مهم  تشادن ؟ هجیدخ  ترضح  رگم  دنتشادن ؟ ام  ناماما  ربمایپ و  رگم  دوبن ؟ رـصم  زیزع 
.دشاب ام  رب  راوس  ایند  لام  هک  نیا  هن  نآ ، رایتخا 

یهلا نوید  هفسلف 

زا یکی  هک  لـخب  يراـمیب  زا  هک  تسا  نیا  یلاـم  قوقح  تاقدـص و  تاـکز و  سمخ و  تخادرپ  مهم  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  ًاـساسا 
سفن و دزادرپ ، یم  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  یلاـم  قوقح  دراد و  هدـنهد  تسد  هک  یـسک  .میوـش  كاـپ  ناـسنا  طوقـس  لـماوع 

: دیامرف یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .درذگب  ادخ  هار  رد  شزیچ  همه  زا  دناوت  یم  یتحار  هب  دریگ و  یم  وخ  تشذگ  هب  شناج 

.يزاس ناش  هزیکاپ  كاپ و  نآ  هلیسو  هب  ات  ریگب  يا  هقدص  نانآ  لاوما  زا  ؛(1)  اِهب ْمِهیّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُخ 

: دنیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

نآ يارب  ار  امـش  لاوما  اما  ؛(2)  ْمُکاتآ اّمِم  ٌْریَخ  ُهللا  َِیناتآ  امَف  ْعَطْقَْیلَف  َءاش  ْنَم  ْلِصَْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  اوُرَّهَطَِتل  ّاِلا  اـُهِلبْقَن  ـالَف  ْمُُکلاْومَا  اـّمَا 
رتهب تسا ، هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  دنک ؛ عطق  دهاوخ  یم  هک  ره  دتـسرفب و  دـهاوخ  یم  سک  ره  .دـیوش  كاپ  امـش  هک  میریذـپ  یم 

.تسا هداد  امش  هب  هچنآ  زا  تسا 

دهز تقیقح 

: دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

ام یلَع  اْوَسَأت  ْالیَِکل  یلاعت : هللا  َلاق  ِنآرُْقلا  َنِم  ِنیَتَِملَک  َنَیب  ُهُّلُک  ُدْهُّزلا 

149 ص :

هیآ 103. هبوت ، هروس  . 1 - 1
ص 47. ج 2 ، جاجتحالا ، ص 484 ؛ ج ،  نیدلا ، لامک  . 2 - 2
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رارق هملک  ود  نیب  دهز  یمامت  ؛(2)  ِِدْهُّزلِاب َذَخَا  ْدَقَف  یتآلِاب  ْحَْرفَی  َْمل  یضاملا َو  یَلَع  ِسأَی  َْمل  ْنَمَف  ؛(1)  ْمُکاتآ اِمب  اوحَْرفَت  الَو  ْمُکَتاف 
ینامداش تسا ، هداد  امـش  هب  هچنآ  ببـس  هب  دیوشن و  نیگهودنا  هتفر ، امـش  تسد  زا  هچنآ  رب  ات  : » دومرف یلاعت  يادخ  .تسا  هتفرگ 

.تسا هدومن  كرد  ار  دهز  ددرگن ، نامداش  شا  هدنیآ  هب  دشابن و  تحاران  شا  هتشذگ  رب  سک  ره  نیاربانب ، .دینکن »

هچنآ زا  .هدـنیآ  هتـشذگ و  لاگنچ  رد  اه  تراسا  اه و  یگتـسباو  كرت  ینعی  .تسا  هدـنیآ  هتـشذگ و  هب  ییاـنتعا  یب  دـهز  تقیقح 
رادقم کی  یتقو  هک  منیب  یم  ار  یـضعب  .دریگ  یم  امـش  زا  ار  نآ  يزور  کی  هک  دـیوشن ، لاحـشوخ  تسا ، هداد  امـش  هب  دـنوادخ 

.دنجنگ یمن  دوخ  تسوپ  رد  دوش ، یم  دایز  ناشقوقح 

، هدش هفاضا  ناشقوقح  هک  ممهف  یم  ناش  هرهچ  زا  نم  دنریگ ، یم  کناب  زا  ار  ناشقوقح  دـنور  یم  دارفا  یتقو  تفگ : یم  رفن  کی 
.تسا هدش  مک  ای 

دیابن دنداد ، امش  هب  رگا  .تسا  ناموت  رازه  هد  ریسا  یـصخش  نینچ  نیا  .دوش  یم  ضوع  هیحور  ندش ، دایز  مک و  ناموت  رازه  هد  اب 
یب ردـق  نیا  شیارب  ایند  لام  دیـسر و  هلحرم  نیا  هب  یـسک  رگا  .دـیوشن  رکپ  تحاراـن و  دـنتفرگ ، امـش  زا  رگا  دـیوش و  لاحـشوخ 

.تسا شوخ  هشیمه  دش ، تیمها 

دنوادخ هدنبیز  یگرزب ،

ماقم و تسپ و  هب  ات  دـننز  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  ناشدوخ  دارفا  یـضعب  .دـینکن  كردـم  ماقم و  لام و  يادـف  ار  ناتدوخ  هاگ  چـیه 
یکردم ناونع و 

150 ص :

هیآ 23. دیدح ، هروس  . 1 - 1
ص 138. ج 5 ، یفاصلا ، ریسفت  ص 52 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ، تمکح 439 ؛ هغالبلا ، جهن  ص 115 ؛ راونالا ، هاکشم  . 2 - 2
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گرزب دهاوخ  یم  سک  ره  دیوگ : یم  ادخ  .تسادخ  لام  طقف  یگرزب  دوش ؟ یم  هچ  دنیوگن  سدـنهم  رتکد و  نم  هب  رگا  .دنـسرب 
: دندومرف ادخ  ربمایپ  .دز  مهاوخ  نیمز  هب  ار  وا  تسا ، یگرزب  لابند  هب  دوش و 

نم هدنبیز  یگرزب  دیامرف : یم  دنوادخ  ؛(1)  ُمَّنَهَج یف  ُُهْتیَْقلَا  امُْهنِم  ٍدِحاو  یف  ینَعَزان  ْنَمَف  يراِزا  ُهَمَظَْعلا  یئادِر َو  ُءایربِْکلا  ُهللا  ُلوُقَی 
.منکفا منهج  رد  ار  وا  دزیتس ، رد  نم  اب  ود  نیا  زا  یکی  رد  سک  ره  نیاربانب ، .نم  نآ  زا  تمظع  تسا و 

شلد رد  دیدنخ و  .دنرب  یم  یندرگ  سپ  اب  ار  ناطیـش  دـنراد  هکئالم  دـید  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
کی رگا  دشاب ! عمج  تساوح  یتسیرگن ؟ تراقح  هب  يدیدنخ و  ارچ  مدآ ، يا  دش : باطخ  .درواین  مه  نابز  هب  تسوت ! قح  تفگ :

دودرم هک  مروآ  یم  يرگید  ناـحتما  کـی  ینعی   (2) .منک یم  ضوع  ناطیـش  اب  ار  وت  ياـج  دـیایب ، تنهذ  هب  روطخ  نیا  رگید  راـب 
.تسا هدروخ  نیمز  اقآ  نیا  تسا و  تسرد  مراک  نم  ییوگب  هک  نیا  هن  .ریگب  تربع  ینیب ، یم  مه  يزیچ  رگا  .يوش 

قیفر نیرتراگدنام 

یب دـبای و  رد  ار  ایند  تقیقح  ناسنا  رگا  .درک  ادـیپ  ییاهر  ایند  دـنب  زا  دـیاب  هودـنا ، هرهلد و  ینارگن و  زا  ییاهر  ندوب و  داـش  يارب 
تسد زا  رطاخ  هب  دنک و  یمن  ادیپ  نآ  هب  رطاخ  قلعت  ردق  نیا  دنک ، یمن  افو  سک  چیه  هب  ایند  هک  دمهفب  دسانـشب و  ار  ایند  يرابتعا 

.دوش یمن  نیگهودنا  نوزحم و  نآ ، نداد 

151 ص :

ص 165. ج 12 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  ص 38 ؛ ج 22 ، مولعلا ، ملاوع  ص 198 ؛ ج 1 ، مارو ، هعومجم  . 1 - 1
ص 189. نیرونلا ، عماج  . 2 - 2
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فرط ًاقافتا  نم ! بوبحم  نم ، قوشعم  تفگ : یم  .دوب  هدش  یـسک  هاوخرطاخ  رفن  کی  دومرف : یم  دماح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم 
ارچ تفگ : وا  هب  رفن  کی  .دز  یم  دوخ  تروص  رـس و  هب  دـنک ، یم  ار  شیاهوم  درک ، یم  كاچ  ار  شدوخ  هقی  مه  وا  .درم  داتفا و 

؟ ارچ تفگ  ترـس ! رب  كاـخ  تفگ : وا  هب  صخـش  نآ  .تفر  مزیچ  همه  بوبحم و  قوـشعم و  تفگ : ینک !؟ یم  نینچ  تدوـخ  اـب 
ناـسنا درد  هب  اـج  همه  دریمن و  هک  درگب  یقیفر  کـی  لاـبند  ورب  يدرک ؟ باـختنا  تدوخ  يارب  یندرم  قیفر  یتفر  ارچ  داد : خـساپ 

.دنراچد تشونرس  نیمه  هب  دننیزگ ، یم  رب  دوخ  بوبحم  ناونع  هب  ار  ایند  هک  یناسک  .دروخب 

نیرتراگدنام نیرت و  هاوخریخ  قیفر و  نیرتهب  قیفَش »! ای  قیفَر و  ای  : » میناوخ یم  لولشم  ياعد  رد  .تسا  قیفر  ادخ  ياه  مان  زا  یکی 
شوخرـس هشیمه  هکلب  دنک ، یمن  ادیپ  هار  وا  هب  ینارگن  چیه  دش ، قیفر  دنوادخ  اب  سک  ره  .تسا  دـنوادخ  قیفر  نیرت  ینغ  قیفر و 

.تسا لاحرس  و 

هودنا نزح و  همه  دنراد و  رارق  طوقس  رطخ  نارسخ و  رد  دنا ، هدیزگرب  دوخ  دیما  اهنت  مدمه و  قیفر و  ناونع  هب  ار  ایند  هک  یناسک 
هچ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدش  هدیچیپ  هودـنا  نزح و  يرادایند  ایند و  تیهام  رد  نوچ  .دروآ  دـهاوخ  موجه  نانآ  هب  ایند 

: دنا هدومرف  ابیز 

.ددرگن كانهودنا  دسر ، وا  هب  هچنآ  رب  دسانشب ، ار  ایند  سک  ره  ؛(1)  َُهباصَا ام  یلَع  ْنَزْحَی  َْمل  اینُّدلا  َفَرَع  ْنَم 

رادـیاپ دـناد  یم  تسا و  هدرب  یپ  ایند  یـشزرا  یب  یتسپ و  هب  نوچ  دراذـگ ، یمن  ءوس  ریثأت  وا  رد  ایند  بئاصم  اه و  يراوگان  ینعی 
تسد زا  يدوز  هب  تسین و 
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تسا و رذـگ  لحم  اـیند  هک  دـنادب  یتقو  .دوش  یمن  نیگهودـنا  تحاراـن و  داد ، تسد  زا  ار  اـیند  زا  يزیچ  رگا  نیارباـنب ، .دور  یم 
راظتنا رد  ینادـیواج  شاداپ  دومن و  دـهاوخ  یفالت  ار  نآ  دـنوادخ  دـش ، راتفرگ  ییالتبا  هب  ایند  نیا  رد  مه  رگا  و  تسین ، راگدـنام 

.دوش یمن  نیگمغ  تحاران و  مه  اه  تبیصم  يراتفرگ و  رب  تسوا ،

اه ینارگنلد  ساسا 

.دوش یم  فرطرب  اه  ینارگن  فوخ و  هودنا و  نزح و  همه  هک  میوش  انشآ  ادخ  هاگتسد  ادخ و  اب  هللا  ءاش  نا 

ییاه جنر  اه و  هصغ  مغ و  همه  زا  ییاهر  هار  .تسایند  ام  ّمغ  ّمه و  همه  .میا  هتـسباو  ایند  هب  هک  تسا  نیا  ام  ياه  ینارگنلد  ساسا 
رانک ار  یبلط  هدایز  صرح و  میـشاب و  عناق  تسا ، هدرک  ام  يزور  ایند  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  تسا  نیا  میـشک ، یم  نورد  رد  هک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .میوش  یم  تحار  هاگ  نآ  .میراذگب 

مغ و زا  دش ، یضار  درک و  تعانق  تسا  هداد  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  سکره  ؛(1)  ِبَعَّتلا ِبْرَْکلا َو  ِّمَهلا َو  َنِم  َحارتْسا  ِموسْقَملاب  َعَنَق  ْنَم 
.دوش یم  تحار  جنر  یتحاران و  هودنا و 

.دیآ یم  تلابند  هب  يدرک ، شلو  یتقو  یلو  .دروآ  یم  رد  ار  تردپ  یتفر ، ایند  هزوجع  يوس  هب  رگا 

ایند فصو 

: دنیامرف یم  ایند  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

153 ص :
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ْنَم َنِزَح َو  اهیف  َرَقَْتفا  ِنَم  َِنُتف َو  اهیف  ینْغَتْـسا  ِنَم  ٌباقِع  اهِمارَح  یف  ٌباسِح َو  اـِهلالَح  ِیف  ٌءاـنَف  اـهُرِخآ  ٌءاـنَع َو  اـُهلَّوَا  ًاراد  ُفِصَا  اـم 
هک منک  فصو  ار  يا  هناـخ  هنوگچ  ؛(1)  ُْهتَمْعَا اهَیِلا  _َر  َْصبَا ْنَم  ُْهتَر َو  _ ََّصب اِهب  _َر  َْصبَا ْنَم  ُْهتَتاو َو  اْهنَع  َدَـعَق  ْنَم  ُْهتَتاف َو  اـهاعاس 
دنک یم  نایغط  دوش ، زاین  یب  نآ  رد  هک  ره  .تسا  باقع  شمارح  رد  باسح و  شلالح  رد  .تسا  یتسین  شناـیاپ  تقـشم و  شلوا 

ره .دـیآ  وا  لابند  هب  دـیوگ ، شکرت  هک  ره  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  نآ  دور ، شلابند  هک  ره  .ددرگ  نیگمغ  دوش ، جاتحم  هک  ره  و 
.ددرگ روک  دزودب ، مشچ  نآ  هب  سک  ره  دریگ و  ییانیب  دیوج ، ییانیب  نآ  هب  سک 

قداص ماما  .یـسر و  یمن  نآ  هب  يورب ، شفرط  هب  رگا  دـیآ و  یم  تلابند  هب  ینک ، رارف  نآ  زا  رگا  دـنا ؛ هدرک  هیبشت  هیاس  هب  ار  ایند 
: دنا هدومرف  نایب  ار  تقیقح  نیا  ابیز  هچ  مالسلا  هیلع 

تسا نیا  تقیقح  ؛(2)  ٌحـیرَتْسُم َْتنَا  َکَِعبَت َو  ُهَتْکََرت  ْنِا  ًادـَبَا َو  ُهُقَْحَلت  الَو  َکَبَْعتَا  ُهَْتبَلَط  ْنِا  َکِّلِظ  َِهلِْزنَِمب  یلاعَت  ُهللا  اهَقَلَخ  اینُّدـلا  َّنِاف 
وا هب  زگره  دزادـنا و  یم  تمحز  جـنر و  هب  ار  وـت  يورب ، نآ  لاـبند  هب  رگا  .تسا  هدـیرفآ  امـش  هیاـس  هلزنم  هب  ار  اـیند  دـنوادخ  هک 

.تشاد یهاوخ  یتحار  یگدنز  درک و  دهاوخ  یهارمه  ار  وت  يدومن ، نآ  هب  تشپ  یتفگ و  كرت  ار  نآ  رگا  .دیسر و  یهاوخن 

ایند تمدخ 

وا رازگتمدخ  دنز و  یم  وناز  شا  هناخ  رد  دیآ و  یم  دنک ، اهر  ار  ایند  سکره 

154 ص :
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: دنک یم  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دش  دهاوخ 

یحو ایند  هب  هلالج  لـج  يادـخ  یتسار  هب  ؛(1)  َکَضَفَر ْنَم  یمِدْـخَا  َکَمَدَـخ َو  ْنَم  یبِْعتَا  ْنَا  اینُّدـلا  َیِلا  یحْوَا  ُُهلـالَج  َّلَـج  َهللا  َّنِا 
.دشاب شرازگتمدخ  دنک ، یم  اهر  ار  وت  سک  ره  نکفا و  جنر  رد  ار  وا  دنک ، یم  تمدخ  وت  هب  سکره  هک  دومرف 

ماقم و .دوش  یم  وا  مداخ  ایند  دـنک ، اهر  ار  ایند  سکره  .دـنک  یم  اضتقا  نینچ  ایند  تعیبط  .تسا  ینیوکت  ناـمرف  کـی  ناـمرف  نیا 
تفر و ایند  غارس  هب  یسک  رگا  نآ ، ربارب  رد  .تسا و  لیم  یب  اه  نیا  همه  هب  وا  یلو  دنـشک ، یم  فص  شربارب  رد  ترهـش  تورث و 

ایند رکون  هب  تقیقح  رد  .دزادـنا و  یم  تمحز  جـنر و  هب  دـهد و  یم  رارق  راشف  تحت  ار  وا  ایند  درک ، شالت  بش  زور و  شبلط  رد 
.دوش یم  لدبم 

ناشیا هزانج  عییـشت  رد  دندرک و  طایتحا  یتح  .دنتفرگن  یمتخ  ناشیا  يارب  يدرجورب ، هللا  تیآ  توف  زا  دـعب   � لحار ماما  ترضح 
ماقم و ایند و  زا  زیرگ  ینعی  نیا  .دـندوب  يدرجورب  هللا  تیآ  زربم  نادرگاش  زا  هک  نیا  اب  .دـنوش  حرطم  اداـبم  دـندرکن ، تکرـش  مه 

.دوش پاچ  ناشیا  ماکحا  هلاسر  دنداد  هزاجا  ات  دنداد  رارق  راشف  رد  ار  ناشیا  دندرک و  سامتلا  ناشیا  هب  ردقچ  لاح ، نیا  اب  .ترهش 

.دنازوس یم  ار  ناشرگج  دنک و  یم  ناشغاد  ایند  دنتسه ، ایند  لابند  هب  هک  یناسک 

155 ص :
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اه لد  ندرکداش  ( 6

داش ار  یلد  رگا  .دراد  یمدآ  ناج  حور و  رد  یبیجع  رثا  اه ، لد  ندرکداش  .تسا  نارگید  ندرکداش  يداش ، لـماوع  زا  رگید  یکی 
وا هک  دیآ  یم  دیدپ  ناسنا  دوجو  رد  رطاخ  تیاضر  کی  نارگید ، ندرک  داش  اب  ًالـصا  .دننک  یم  داش  ار  تلد  هک  نادب  ًامتح  ینک ،

.دنک یم  ینامداش  حرف و  زا  راشرس  ار 

يروما زا  اه  نیا  .دـننک  یم  نیگهودـنا  دننکـش و  یم  ار  شلد  دـنک ، نیگهودـنا  ار  یلد  دنکـشب ، ار  یلد  یـسک  رگا  نآ ، ربارب  رد 
.دوش یم  سکعنم  ناسنا  لد  رد  ًاروف  هک  تسا 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

؛ ِهِیف َْمِثا  اِمب ال  ِنِمْؤُملا  ِْبلَق  یف  ِرور  _ُ ّسلا ُلاخِْدا  ِهالَّصلا  َدـَْعب  ِلامعَالا  ُلَْـضفَا  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
« .دشابن هانگ  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  تسا ، نمؤم  لد  رد  ینامداش  رورس و  داجیا  زامن ، زا  دعب  لامعا  نیرترب 

هراب نیا  رد  .داد ) یم  گس  هب  يا  همقل  دروخ و  یم  شدوخ  يا  همقل   ) .دروخ یم  اذغ  یگـس  اب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  یمالغ  نم  و 
نم بحاص  نوچ  موش ؛ داش  گس  نیا  ندرک  لاحشوخ  اب  مهاوخ  یم  .مکانهودنا  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  تفگ : .مدیـسرپ  وا  زا 

.موش ادج  وا  زا  مهاوخ  یم  تسا و  يدوهی 

مالسلا هیلع  ماما  یتقو  يدوهی  .دنتفر  مالغ  بحاص  يدوهی ، دزن  مالغ ، يرادیرخ  دصق  هب  رانید ، تسیود  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دندومرف ترـضح  .منادرگ  یم  زاب  امـش  هب  مه  ار  رانید  تسیود  وا و  يارب  مه  غاب  نیا  امـش و  مدق  يادف  نم  مالغ  تفگ : دـید ، ار 

.مدیشخب مالغ  هب  مدرک و  لوبق  ار  نآ  نم  تفگ : يدوهی  .مشخب  یم  وت  هب  ار  رانید  تسیود  نم 

مدش و ناملسم  مه  نم  تفگ : يدوهی  نآ  نز  .مدیـشخب  وا  هب  ار  لاوما  همه  مدرک و  دازآ  ار  مالغ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ار دوخ  رهم 
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(1) .مدیشخب منز  هب  ار  هناخ  نیا  مدش و  ناملسم  مه  نم  تفگ : مه  يدوهی  .مدیشخب  مرهوش  هب 

 _ دشاب گس  کی  رگا  یتح  دنک _  داش  ار  یلد  رگا  هک  دمهف  یم  ار  نیا  مه  مالغ  یتح  .دراد  راثآ  ردق  نیا  گس  کی  ندرکداش 
.دوش یم  داش  شلد 

یم ردقچ  ناسنا  کی  تسود و  کی  لیماف ، کی  نمؤم ، کی  ندرک  داش  دشاب ، هتشاد  تاکرب  ردق  نیا  گس  کی  ندرکداش  یتقو 
! دشاب زاسراک  دناوت 

هب هودـنا  مغ و  دـیدید  تقو  ره  .دـینک  داش  ار  نانآ  دـییاشگب و  نارگید  راک  زا  هرگ  دـیناوت  یم  ات  .دـنک  یم  دـیلوت  ریخ  ندرکداش 
.دورب ناتهودنا  مغ و  ات  دینک  داش  ار  یلد  کی  دیناوت  یم  اجک  دینیبب  دیدرگب  دروآ ، موجه  ناتلد 

نمؤم ندرکداش 

: دومرف وا  هب  هلمج  زا  .درک  تاجانم  نارمع  نب  یسوم  ترضح  شیوخ ، هدنب  اب  لاعتم  دنوادخ  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اورنامرف مکاـح و  نآ  رد  ار  ناـنآ  متـشاد و  اور  ناـنآ  رب  ار  تشهب  هک  مراد  یناگدـنب  اـهیف ؛ ْمُهُمِّکَحُأ  یتَّنَج و  ْمُهُحیبُا  ًاداـبِع  یل  َّنِا 
.متخاس

نآ رب  ار  تشهب  هک  دنا  نایک  نانآ  اراگدرورپ ، اهیف ؛ ْمُهُمِّکَُحت  َکتّنَج َو  ْمُهُحیُبت  َنیذَّلا  ِءالؤه  ْنَم  ِّبَر َو  ای  : » تفگ یسوم  ترضح 
« .دنک داش  ار  ینمؤم  سکره  ًارورُس ؛ ٍنمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم  : » دومرف يزاس ؟ مکاح  نآ  رد  يراد و  اور  اه 

نآ .درمش  یم  ریقح  دومن و  یم  بیذکت  ار  وا  رابج  نآ  دوب و  نارابج  زا  یکی  تکلمم  رد  ینمؤم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
داد ياج  ار  وا  درک و  ییاریذپ  وا  زا  يو  .دش  دراو  نانآ  زا  یکی  رب  تخیرگ و  كرش  دالب  هب  راید  نآ  زا  نمؤم 

157 ص :
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رگا دـنگوس ، ملالج  تزع و  هب  هک  درک  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ  دیـسر ، ارف  كرـشم  نآ  گرم  نوچ  .دومن  ینابزیم  درک و  یناـبرهم  و 
ار وا  شتآ ، يا  اما  .تسا  هدش  مارح  كرـشم  رب  تشهب  نکیلو  مدینادرگ ، یم  نکاس  اجنآ  رد  ار  وت  دوب ، یلحم  تشهب  رد  وت  يارب 

اجک ره  زا  دومرف : تشهب ؟ زا  دیـسرپ : لئاس  .دـسر  یم  وا  يزور  هاگماش  نادادـماب و  رد  ناسرم و  شرازآ  نازوسن و  نکل  ناسرتب ،
(1) .دهاوخب ادخ  هک 

لامعا نیرت  بوبحم 

لوسر زا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  .دنا  هدرمـش  رب  دنوادخ  دزن  رد  لامعا  نیرت  بوبحم  ار  نمؤم  ندرکداش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
: دندومرف تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

، دـنوادخ دزن  رد  لاـمعا  نیرت  بوـبحم  هک  یتـسار  هـب  ؛(2)  نینمؤُـملا یَلَع  ِرور  _ُ ّسلا ُلاـخِْدا  َّلَـجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ِلاـمْعَالا  َّبَـحَا  َّنِا 
.تسا نامیا  لها  ندرکداش 

داـش ار  ینمؤم  لد  كرـشم  کـی  رگا  یتح  .دراد  نینچ  نیا  یـشاداپ  ندودز ، وا  هرهچ  زا  ار  هودـنا  مغ و  نمؤم و  کـی  ندرکداـش 
و مینک ، شا  ییامنهار  مینک ، زاب  شراک  زا  هرگ  میناوتب  رگا  .دراذـگ  یمن  شاداـپ  نودـب  ار  وا  مه  ترخآ  رد  یتح  دـنوادخ  دـنک ،

.درک دهاوخ  تیانع  تشهب  هزادنا  هب  یشاداپ  دنوادخ  مینک ، شلاحشوخ  هفیطل  کی  هلمج ، کی  اب  یتح 

ادخ هار  رد  یگداتسیا  ( 7

یناسک .تسادخ  هار  رد  یگداتسیا  يرادیاپ و  يداش ، لماوع  زا  رگید  یکی 

158 ص :
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ینارگن سرت و  هودـنا و  مغ و  عفر  تشهب و  تراشب  لماح  دوش و  یم  لزاـن  ناـنآ  رب  ناگتـشرف  دـنزرو ، تماقتـسا  ادـخ  هار  رد  هک 
.دنتسه نانآ  يارب 

تقیقح رد  ؛(1)  َنودَعُوت ُْمْتنُک  یتَّلا  ِهَّنَجلِاب  اورِْشبَا  اونَزَحت َو  الَو  اوفاَخت  ّالَا  ُهَِکئالَملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اولاق  َنیذَّلا  َّنِا 
میب ناه ، دـنیوگ : یم  دـنیآ و  یم  دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  دـندرک ، یگداتـسیا  سپـس  تسادـخ ، ام  راگدرورپ  دـنتفگ : هک  یناسک 

.دیشاب داش  دیدوب ، هتفای  هدعو  هک  یتشهب  هب  دیشابم و  نیمغ  دیرادم و 

طرـش تسادـخ ،» طقف  ام  راگدرورپ  هللا ؛ اّنبر  : » دـنیوگ یم  هک  یناـسک  .تسا  تیقفوم  گرزب  ياـهزمر  زا  یکی  هار ، رد  تماقتـسا 
نید و یب  دارفا  هللا .» اّنبر  : » دـنیوگ یم  همه  هنرگو  .تسا  داقتعا  نیا  رد  ندـیزرو  تماقتـسا  لامک ، دـنلب  بتارم  هب  ناشندـمآ  لـیان 

شوختسد ایرد  رد  یتشک  ای  دنک ، ادیپ  ینف  صقن  نامـسآ  رد  امیپاوه  ًالثم  دنتفیب ، ریگ  ینارحب  رد  هاگره  مه  تسینومک  يا و  هدوت 
! تسا مهم  تماقتسا  .ادخ  دنیوگ : یم  همه  دوش ، نیگمهس  نافوط 

دارفا .درک  مطالتم  ار  همه  دش و  نافوط  نارحب  راچد  ام  یتشک  .میدش  یتشک  راوس  يرفـس  يارب  ام  ینامز  دومرف : یم  املع  زا  یکی 
«. هللا ای  : » تفگ یم  بلق  میمص  زا  شدوخ  نابز  هب  سک  ره  .دندوب  یتشک  نآ  رد  فلتخم  ياهروشک  زا  يدایز 

امـش متفگ : اه  نآ  زا  یـضعب  هب  .دنتـشگ  زاب  نارحب  زا  شیپ  ياه  يراک  فالخ  نامه  هب  هرابود  میدید  میدـش ، هدایپ  هک  یتشک  زا 
فالخ ياهراک  هب  هرابود  هک  دش  روط  هچ  .دیتفگ  یم  هللا » انبر   » دیدوب و هللا  یلا  عطقنم  شیپ  تعاس  کی 
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ار نآ  مه  نآرق  هک  يزیچ  نامه  .میرادن  ادخ  اب  يراک  میدش ، اهر  هک  نآلا  میدوب ، هداتفا  ریگ  تقو  نآ  دـنتفگ : دـیتشگ !؟ زاب  دوخ 
: تسا هدرک  يروآدای 

یم راوس  یتـشک  رب  هک  یماـگنه  ؛(1) و  َنوکِرُْـشی ْمُه  اِذا  ِّرَْبلا  َیِلا  مُهاَّجن  اّـمَلَف  َنیّدـلا  َُهل  َنیـِصلُخم  َهللا  ُوَعَد  ِکـْلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِاَـف 
.دنزرو یم  كرش  هاگان  هب  داد ، ناشتاجن  دناسر و  یکشخ  يوس  هب  نوچ  یلو  دنناوخ ، یم  هنالدکاپ  ار  ادخ  دندش ،

رد یتقو  .دوش  یمن  زاب  رد  دنیاین ، دیحوت  طخ  رد  دـیوگن و  رگا  ًالـصا  .دـیوگ  یم  یهورگ  هقرف و  ره  ار  نیا  .تسین  مهم  هللا » انُّبَر  »
زا راک  موادت  راک و  تشپ  .میهدب  همادا  ار  نآ  میدومن ، ور  يراگتـسر  حالـص و  هب  رگا  هک  تسا  نیا  مهم  .دننک  یم  رارف  دـش ، زاب 

.تسا رت  مهم  راک  دوخ 

ناگتشرف لوزن 

: دنیوگ یم  .دنباتش  یم  امش  هب  کمک  يارب  نامسآ  لها  هکئالم و  .دوش  یم  ناگتشرف  لوزن  تبون  دمآ ، ادخ  هار  رد  تماقتـسا  رگا 
.يراک نیا  درم  نوچ  میتسه ؛ همه  ام 

، دـهدن راک  نآ  هب  لد  دوشن و  دراو  راک  نآ  رد  هجوت  مامت  اـب  اـت  دوش  یم  دراو  يا  هتـشر  ره  رد  سک  ره  دـیوگ : یم  هللادـبع  ـالم 
ننفت و اب  .دریگب  ارف  بوخ  ار  يراجن  نف  توف و  دـنک ، تمه  دـیاب  دوش ، يرهام  راجن  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  .دوش  یمن  راکداتـسا 

یمن هنرگو  .دسرب  نآ  هب  ات  تخادرپ  نآ  هب  طقف  دراذگ و  رانک  ار  یبنج  ياهراک  هیقب  دیاب  .دسر  یمن  ییاج  هب  ناسنا  یحیرفت  راک 
.دشاب راکرد  يا  هزجعم  هک  نیا  زج  دوش ،
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همه انغ ، رقف و  رد  یـشوخان ، یـشوخ و  رد  .ادـخ  دـیوگب  راک  همه  رد  تقو و  همه  .دـهدب  همادا  ار  هللا » انبر   » ینعی اوماقتـسا ،» مث  »
.دشاب ادخ  هب  شهجوت 

: دیامرف یم  دعب  هیآ  رد  نوچ  درادن ، ندرم  ماگنه  هب  یصاصتخا  ناگتشرف  لوزن 

.مییام ناتناتسود  ترخآ  رد  ایند و  یگدنز  رد  ؛(1)  ِهَرِخآلا ِیف  اینُّدلا و  ِهویَحلا  ِیف  ْمُکُءایلوَا  ُنَْحن 

فوخ و ینعی  اونَزَْحت ؛» الَو  اُوفاَخت  ال  : » دنیوگ یم  دنوش و  یم  جیسب  امش  يارب  ناگتشرف  همه  .میتسه  امـش  يایلوا  نآلا  نیمه  ینعی 
يدعب همین  تخـس و  یلیخ  هار  زا  یمین  .دوب  امـش  ندیزرو  تماقتـسا  نامه  ییالابرـس  .دیا  هداتفا  يریزارـس  رد  امـش  .تفر  ینارگن 

رگید .دوش  هار  هب  ور  شراک  ات  دتفیب  اج  دیاب  بساک  کی  .تسا  لکشم  راک  يادتبا  .دنرب  یم  ار  امـش  ًالـصا  .تسا  يریزارـس  همه 
.تسه دیهاوخب  هچ  ره  .تسا  تشهب  هب  تراشب  طاسبنا و  رورس و  يداش و  حرف و  همه  .تسین  هودنا  نزح و  زا  يربخ 

راتـساوخ هچ  ره  تسامـش و  يارب  تشهب  رد  دـهاوخب ، ناـتیاه  لد  هچ  ره  ؛(2)  َنوُعَّدـَت ام  اهیف  ْمَُکلَو  ْمُکُـسُْفنَا  یهَتْـشَت  ام  اهیف  ْمَُکل 
.تشاد دیهاوخ  اجنآ  رد  دیشاب ،

شخب طاشن  تایاکح  ( 8

، دشخب طاشن  دنک و  داش  ار  ناسنا  رطاخ  هک  یبلاطم  هب  زین  ناگرزب  املع و 
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اه باتک  نیا  رد  .دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  یگتسخ  عفر  حیرفت و  يارب  هک  دنا  هتشاگن  ییاه  باتک  هنیمز  نیا  رد  دنا و  هتشاد  تیانع 
.دوش یم  تفای  ناوارف  تسا ، رطاخ  طاسبنا  بجوم  هک  نیریش  تیاکح  تابیاطم و  زا 

یندینش فیاطل و  زا  تسا  رپ  هک  تسا  هتشون  هنیمز  نیا  رد  عیبرلا » رهز   » مان هب  یلـصفم  باتک  يریازج  هللا  تمعن  دیـس  موحرم  ًالثم 
شالت زا  سپ  ات  متشون  ملع  لها  حیرفت  رطاخ و  طاشن  هقئاذ و  رییغت  يارب  ار  باتک  نیا  نم  دیوگ : یم  شدوخ  .شخب  ترـسم  ياه 

.ددرگ مهارف  ناش  يداش  حرف و  بابسا  دننک و  هعلاطم  ار  نآ  یگتسخ  عفر  يارب  یملع ، ياه 

ازفا ¬ حور لماوع  ( 9

هدرمـشرب ار  تسازفا  حور  دوش و  یم  ینامداش  طاشن و  بجوم  هک  رگید  یلماوع  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  نوزفا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  .دنا 

ِءانْسَحلا ِهَأْرَملا  َیِلا  ِرَظَّنلا  ِبْرُّشلا َو  ِلْکَْالا َو  ِهَرْض َو  _ ُخلا یِلا  ِرَظَّنلا  ِءاملا َو  ِیف  ِساِمترِالا  ِبوکُّرلا َو  ِیْشَملا َو  َءایشا  ِهَرَشَع  ِیف  ُهَوْشَّنلا 
، هزبـس هب  ندرک  هاـگن  بآ ، رد  نتفر  ورف  يراوـس ، نتفر ، هار  تسا : زیچ  هد  رد  طاـشن  ؛(1)  ِلاجِّرلا ِهَثَداُحم  ِكاوِّسلا َو  ِعاـمِجلا و  و 

.ناگرزب اب  ندش  تبحص  مه  ندز ، كاوسم  رسمه ، اب  یشوغآ  مه  ابیز ، رسمه )  ) نز هب  ندرک  هاگن  ندیماشآ ، ندروخ ،

(2) .تسا هدمآ  حیرفت  يانعم  هب  ههُزن »  » ریبعت اب  تایاور  زا  یخرب  رد 

هب هودنا  زا  ایبنا  زا  یکی  دندومرف : يرگید  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

162 ص :
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(1) .دنک لوانت  روگنا  هک  دومرف  رما  وا  هب  دنوادخ  .درب  تیاکش  دنوادخ 

اب ار  دوخ  رـس  هک  درک  رما  وا  هب  لیئربج  سپ  .دش  نیگمغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  زین  و 
(2) .دیوشب ردس 

حیرفت ( 10

یحور ندومن  مهارف  ياهراکهار  اه و  هنیمز  زا  یکی  زیگنا ، طاشن  ملاس و  تاحیرفت  يارب  زور  هنابـش  تاـقوا  زا  یـشخب  صاـصتخا 
: دنا هدومرف  هیصوت  رما  نیا  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  هک  نانچ  .تسا  طاشناب  داش و 

َنیذَّلا ِتاقِّثلا  ِناوخإلا َو  ِهَرِـشاعُِمل  ًهَعاس  ِشاـعَملا َو  ِْرمَأـِل  ًهَعاـس  ِهللا َو  ِهاـجانُِمل  ًهَعاـس  ٍتاـعاس  ََعبْرَا  ْمُُکناـمَز  َنوکَی  ْنَا  ِیف  اودِـهَتْجا 
ِثالَّثلا یَلَع  َنورِدـْقَت  ِهَعاّسلا  ِهِذـِهب  ٍمَّرَُحم َو  ِریَغ  یف  ْمُِکتاّذَِـلل  اـهیف  َنُولَْخت  ًهَعاـس  ِنِطاـبلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنوُصلْخَی  ْمَُکبُویُع َو  ْمُکَنُوفِّرَُعی 

يارب یـشخب  شاعم ، رارما  يارب  یـشخب  ادـخ ، اب  تاجانم  يارب  یـشخب  دـینک : شخب  راهچ  ار  دوخ  تقو  هک  دیـشوکب  ؛(3)  ٍتاعاس
مه ار  یشخب  و  دنشاب ، لدکاپ  امش  اب  نورد  رد  دننامهفب و  امش  هب  ار  امش  ياه  بیع  هک  ینانیمطا  دروم  دارفا  ناردارب و  اب  ترشاعم 

.دیریگ یم  ورین  رگید  شخب  هس  رب  هک  تسا  شخب  نیا  اب  .دیهد  صاصتخا  عورشم  ياه  یبایماک  اه و  تذل  هب 

.دزادرپب دوخ  رگید  روما  هب  طاشن  یباداش و  اب  هک  دزاس  یم  هدامآ  ار  ناسنا  عورشم  ياه  تذل  ملاس و  تاحیرفت  ینعی 

163 ص :

ص 323. ج 73 ، راونالاراحب ، . 1 - 1
.نامه - 2
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حیرفت متفه : راتفگ 

هراشا
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ِرُوُما یلع  َِکلذـِب  اُونیعَتْـسا  ِهیف َو  َفَرَـس  ام ال  َهَّوُرُملا َو  ُِمْلثَی  الام  ِلالَحلا َو  َنِم  یهَتْـشَت  ام  اهئاطْعِإب  اْینُّدـلا  َنِم  ًاّظَح  ْمُکِـسُْفنَِال  اُولَعْجا 
دیهد و رارق  شیوخ  یبایماک  يارب  یبیصن  يویند  ذئاذل  زا  ؛(1)  ُهاینُِدل ُهنَید  َكََرت  ْوَا  ِِهنیِدل  ُهایند  َكََرت  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  َيِوُر  ُهَّنِاَف  ِنیّدـلا 

فارسا راچد  دسرن و  بیسآ  امش  تفارش  یگنادرم و  هب  راک  نیا  رد  هک  دینک  تبقارم  .دیروآرب  عورـشم  ياه  هار  زا  ار  لد  تاینمت 
ار شیایند  هک  سک  نآ  تسین  اـم  زا  هک «  تسا  هدـش  تیاور  هچ  دیـسرب ؛ دوخ  ینید  فیاـظو  هب  نیا  ددـم  هب  دـیوشن و  يوردـنت  و 

« .دهدب تسد  زا  شیایند  يارب  ار  شنید  ای  شنید ، يارب 

ملاس تاحیرفت 

تمالم یگتـسخ و  راچد  دوخ  هنازور  شالت  ریـس و  رد  مسج  حور و  .تسا  حیرفت  دنمزاین  یمدآ  یباداش  طاشن و  هب  یبایتسد  يارب 
اب دنروآ ، یم  تسد  هب  حیرفت  اب  هک  یطاشن  اب  ات  دنراد  تحارتسا  حیرفت و  عونت ، هب  زاین  دنوش و  یم 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنهد  همادا  دوخ  تیلاعف  راک و  هب  نادنچ  ود  ییورین 

.تسا یتحارتسا  ندب  ياضعا  زا  کی  ره  يارب  ؛(1)  ٌهَحارتسا ِنَدَبلا  َنِم  ٍوْضُع  ِّلُِکل  َّنِا 

يرتسب ار  نآ  درمـش و  تمینغ  ار  نآ  دـیاب  هک  دوش  یم  لصاح  ناسنا  يارب  يرطاخ  شیاشگ  زیگنا ، طاشن  يا  همانرب  اب  تقیقح  رد 
تیقفوم تفرـشیپ و  دیما  تسا ، هدییارگ  فعـض  هب  مسج  تسا و  لسک  ناسنا  حور  هک  یماگنه  .داد  رارق  دوخ  یلاعت  دـشر و  يارب 

.تسا یتساک  هب  ور 

(2) ناوتان نایم  ردنا  ددرگ  درخ  ناور ***  دهاکب  دهاکب  يداش  وچ 

یم تسد  زا  ار  يونعم  دـشر  هشیدـنا و  تیلاعف و  يارب  یگدامآ  شناور  حور و  دـشابن ، رورـسم  طاشن و  اب  لاح و  رـس  ناسنا  یتقو 
هک تسا ، یناـمداش  حـیرفت و  دـنمزاین  زین  حور  تسا ، تحارتسا  باوخ و  هیذـغت و  دـنمزاین  مسج  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب ، .دـهد 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

.تسا زیگنا  طاشن  رطاخ و  طاسبنا  بجوم  يداش  ؛(3)  َطاشَّنلا ُریُثی  َسْفَّنلا َو  ُطْسبَی  ُرور  _ُ ّسلا

هیلع نینمؤملاریما  تسا و  تفرشیپ  دشر و  رد  ناسنا  روای  راکددم و  هک  درمـش ، تمینغ  دیاب  ار  ینامداش  يداش و  تاقوا  ور  نیا  زا 
: دنیامرف یم  هدرمش ، رب  تمینغ  تصرف و  کی  ار  نآ  مالسلا 

.تسا یندوبر  ینامداش  ياه  تصرف  ؛(4)  ٌهَْسلُخ ِرورُّسلا  ُتاقْوَا 

هدامآ یلاعت  دشر و  يارب  ار  وا  دهد و  یم  تفرشیپ  ناوت  ناسنا  هب  هچنآ 
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تسا و هدش  دیکأت  ملاس  حیرفت  يور  مالـسا  رد  ور  نیا  زا  .دـیآ  یم  دـیدپ  ناسنا  يارب  ملاس  حـیرفت  زا  هک  تسا  یطاشن  دزاس ، یم 
.دندش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  دندومرف ، یم  هیصوت  نآ  هب  هک  نیا  رب  هوالع  ام  نایاوشیپ 

عورشم ياه  یبایماک  زا  يدنم  هرهب 

ار عورشم  ياه  تذل  ملاس و  تاحیرفت  زا  يدنم  هرهب  ینید  روما  ماجنا  يارب  نتفای  ورین  نتفرگ و  ددم  يارب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
: دنا هدومرف  هتسناد و  هدنلاب  طاشن و  اب  یگدنز  کی  همزال 

ِرُوُما یلع  َِکلذـِب  اُونیعَتْـسا  ِهیف َو  َفَرَـس  ام ال  َهَّوُرُملا َو  ُِمْلثَی  الام  ِلالَحلا َو  َنِم  یهَتْـشَت  ام  اهئاطْعِإب  اْینُّدـلا  َنِم  ًاّظَح  ْمُکِـسُْفنَِال  اُولَعْجا 
دیهد و رارق  شیوخ  یبایماک  يارب  یبیصن  يویند  ذئاذل  زا  ؛(1)  ُهاینُِدل ُهنَید  َكََرت  ْوَا  ِِهنیِدل  ُهایند  َكََرت  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  َيِوُر  ُهَّنِاَف  ِنیّدـلا 

فارسا راچد  دسرن و  بیسآ  امش  تفارش  یگنادرم و  هب  راک  نیا  رد  هک  دینک  تبقارم  .دیروآرب  عورـشم  ياه  هار  زا  ار  لد  تاینمت 
ار شیایند  هک  سک  نآ  تسین  اـم  زا  هک «  تسا  هدـش  تیاور  هچ  دیـسرب ؛ دوخ  ینید  فیاـظو  هب  نیا  ددـم  هب  دـیوشن و  يوردـنت  و 

« .دهدب تسد  زا  شیایند  يارب  ار  شنید  ای  شنید ، يارب 

حیرفت تافآ 

نآ دننک و  یم  هیـصوت  ایند  شخب  تذل  لالح و  بهاوم  زا  يدنم  هرهب  ملاس و  حیرفت  هب  هک  نیا  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
تیقفوم و دشر و  رتسب  ار 
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دـیوش و هدیـشک  فارحنا  ههاریب و  هب  رما  نیا  رد  اداـبم  هک  دـنهد  یم  رادـشه  هتخادرپ و  زین  نآ  ياـه  تفآ  هب  دـنناد ، یم  تفرـشیپ 
ياه تمارک  اب  بسانم  هک  تسا  نیا  ملاس  حـیرفت  مهم  ياـهرایعم  زا  یکی  نیارباـنب ، .دوش  بیـسآ  راـچد  امـش  یگنادرم  تفارش و 

: زا دنا  ترابع  تسا ، هتفر  هراشا  نادب  دنک و  یم  بیسآ  راچد  ار  اه  تمارک  نیا  هک  يروما  .دشاب  یناسنا 

تیصعم هانگ و  ( 1

وا طوقس  ۀیام  هک  درک ، دهاوخن  کمک  ندیسر  دصقم  هب  رد  ار  ناسنا  اهنت  هن  دنیبب ، بیـسآ  دنوادخ  تیـصعم  هانگ و  اب  رگا  حیرفت 
.دش دهاوخ 

ارذگ تقوم و  ینارذگشوخ  کی  زج  تسا و  هارمه  ادخ  دای  زا  تلفغ  ینار و  تاوهش  بعل و  وهل و  يرگ و  یلاباال  اب  هک  یحیرفت 
رب هانگ  رازنجل  رد  طوقـس  زاس  هنیمز  ار  نآ  دیاب  هکلب  تسناد ، لامک  تفرـشیپ و  ۀیام  ناوت  یمن  ار  دیآ  یمن  تسد  هب  نآ  زا  يزیچ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ور  نیا  زا  .درمش 

یناسفن ياه  شهاوخ  زا  يوریپ  اه و  تذـل  ياه  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناج  ؛(1)  ِتاوهَّشلا ِتاِعبَت  ِتاّذّللا َو  ِسَنَد  ْنَع  ْمُکَسُْفنَا  اوُهَِّزن 
.دیراد هاگن  هزیکاپ 

ورف تیناسنا و  تمارک  زا  طوقـس  زج  دـنک ، یم  نیریـش  ار  ناسنا  سفن  ماک  یتاظحل  هک  مارح  ياه  تذـل  تاـحیرفت ، هنوگ  نیا  رد 
هک تسین  یگراچیب  ینامیشپ و  زج  نآ  سپ  رد  دوش و  یمن  ناسنا  بیـصن  يزیچ  خزود  شتآ  رد  طوقـس  هانگ و  بادرگ  رد  نتفر 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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.دماجنیب لد  یکیرات  ترودک و  هب  هک  یشدرگ  اسب  هچ  ؛(1)  ًهَصُْغن ْتَداع  ٍهَهُْزن  َّبُر 

: دندومرف زین  و 

.تسین يریخ  تسا ، شتآ  زا  دعب  هک  یتذل  رد  ؛(2)  ُراّنلا اَهِدَْعب  ْنِم  ٍهََّذل  ِیف  َْریَخال 

حیرفت رد  يور  هدایز  ( 2

دزـشوگ ار  نآ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  حـیرفت  تافآ  زا  رگید  یکی  زین  حـیرفت  رد  يور  هداـیز  فارـسا و 
رد هک  تسا  نیا  ناش  تمه  ۀمه  دنرادن و  حیرفت  زج  يراک  یگدنز  رد  ایوگ  دارفا  یخرب  .دنناد  یم  مزال  ار  نآ  زا  زیهرپ  هدومرف و 

حـیرفت و یگدـنز  زا  دوصقم  هک  یتروص  رد  .دـنزادرپب  حـیرفت  هب  دـیآ  یم  تسد  هب  هک  یتـصرف  ره  دـننارذگب و  شوـخ  یگدـنز 
.دنک یط  ار  تیناسنا  لامک  جرادم  دنک و  ادیپ  ادخ  هب  برق  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دصقم و  تسین ، ینارذگشوخ 

، تسا حیرفت  يارب  تلاصا  تسا و  یگدـنز  ساسا  لصا و  ندرک  حـیرفت  هک  تسا  نیا  يارب  هن  دـنا ، هدومرف  حـیرفت  هب  هیـصوت  رگا 
ریسم رد  يرتشیب  طاشن  اب  ات  دنا  هدومرف  یفرعم  تسا  لامک  هک  یگدنز  یلصا  فده  يارب  يددم  کمک و  ناونع  هب  ار  حیرفت  هکلب 

.دوش هتشادرب  ماگ  لامک  دشر و 

ریذبت فارسا و  ( 3

عرش فالخ  هک  ییاه  شاپ  تخیر و  ریذبت و  فارسا و  زا  دیاب  حیرفت  رد 
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ناـنآ یحیرفت  ياـه  هنیزه  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  دزاـس و  یم  مهارف  فارـسا  يارب  ار  هنیمز  حـیرفت  دوخ  نوچ  .دومن  زیهرپ  تسا 
لاس کی  یگدنز  هنیزه  لداعم  روشک ، زا  جراخ  هب  نانآ  یحیرفت  ترفاسم  کی  هنیزه  یهاگ  .تسا  روآ  ماسرـس  تفگنه و  رایـسب 

هارمه فارـسا  دایز و  ياه  یجرخلو  اب  هک  هنیزهرپ  تاحیرفت  نیاربانب ، .تسا  ریذـبت  فارـسا و  زراب  قیداـصم  زا  یکی  نیا  .تسا و 
.تسین هاوخ  لامک  یلاعتم و  ناسنا  ةدنبیز  تسا ،

حیرفت ياه  هنوگ  داعبا و 

یم افیا  ار  یمهم  شقن  یگدـنز  رد  یباداش  طاشن و  حور و  مسج و  تیوقت  رد  مادـک  ره  هک  دراد  ینوگاـنوگ  داـعبا  ملاـس  حـیرفت 
شخب نیا  رد  .دزاس  مهارف  ار  وا  تیقفوم  بابـسا  دهد و  ددم  یگدنز  داعبا  همه  رد  ار  ناسنا  دناوت  یم  نآ  داعبا  همه  هب  هجوت  .دنک 

: میزادرپ یم  ملاس  حیرفت  ياه  هنوگ  زا  یخرب  هب 

یگداوناخ حیرفت 

زا یکی  حیرفت  نیا  .دریگ  یم  ماجنا  هداوناخ  هارمه  هب  هک  تسا  یتاحیرفت  نیرفآ ، طاشن  هدنزاس و  ملاس ، تاحیرفت  زا  رگید  یشخب 
هک هداوناخ  نوناک  یمرگ  طاشن و  هب  هکلب  دروآ ، یم  طاشن  هب  ار  هداوناخ  درف  درف  اـهنت  هن  هک  ارچ  تسا ؛ تاـحیرفت  نیرت  يرورض 

تالکـشم زا  يرایـسب  زا  دـشاب ، رارقرب  هداوناخ  عمج  رد  طاـشن  حور  رگا  .دـماجنا  یم  تسا  هعماـج  ناـکرا  نیرت  یـساسا  زا  یکی 
رارق طوقـس  تفآ و  ضرعم  رد  رتشیب  تسا ، یگنهامهان  هقرفت و  ناشنیب  هک  ییاه  هداوناخ  هک  ارچ  .دومن  دـهاوخ  يریگـشیپ  هعماج 

كرد ار  رگیدـمه  رتشیب  هجیتن  رد  .دـش  دـهاوخ  هداوناخ  رد  تبحم  یگناگی و  داحتا و  بجوم  هداوناخ ، عمج  رد  طاـشن  دریگ  یم 
.دننک یم  لح  رگیدکی  کمک  هب  ار  تالکشم  دننک و  یم 
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یلیماف ياهرادید 

.تشاد دـهاوخ  یپ  رد  ناوارف  یتاکرب  راثآ و  هک  تسا  ناشیوخ  ماوقا و  اب  دـیدزاب  دـید و  یگداوناخ  تاـحیرفت  نیرت  مهم  زا  یکی 
.تسین راکنا  لباق  دنراد ، رگیدکی  زا  یناوارف  تارطاخ  هدرک و  یگدنز  نانآ  اب  اسب  هچ  هک  یناسک  ناشیوخ و  ماوقا و  رادید  تذـل 

.دوشن نامداش  شماوقا  رگید  ردارب و  رهاوخ و  ردام ، ردپ و  رادید  زا  هک  تسین  یسک 

ُْتلِعُج : » مدرک ضرع  ناشیا  هب  .دوب  هللادبع  دوخ  ردارب  لزنم  رد  ناشیا  .مدیسر  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دیوگ : یم  ياور 
حیرفت يارب  ِهَهْزَّنلا ؛ ُبَلَط  : » دـندومرف تسا »؟ هدـیناشک  اجنیا  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  موش ، تیادـف  ِلِْزنَملا ؛ اَذـه  یِلا  ََکلَّوَح  ام  َكادـِف 

(1) «. ما هدمآ 

.دـهد یم  لیکـشت  ار  مالـسا  نید  یعامتجا  طباور  رد  یگرزب  لصف  یگداوناخ  ياهدـمآ  تفر و  اهدـنویپ و  طابترا و  محر و  هلص 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  یگداوناخ  طابترا  محر و  هلص  هب  نید  نایاوشیپ  نانخس  نآرق و  رد  دنوادخ  ناوارف  ياه  هیصوت 

؛ ِهللاِاب ُنامیالا  : » دندومرف ترضح  تسیچ ؟ لامعا  نیرترب  دیسرپ : دیسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  یـصخش 
(2)« .ناشیوخ اب  رادید  طابترا و  َمِحَّرلا ؛ ُهلِص  : » دندومرف ترضح  ادخ ؟ هب  نامیا  زا  سپ  دیسرپ : .ادخ » هب  نامیا 

هب نآ  تیمها  محر و  ۀلص  عیفر  سب  هاگیاج  ادخ  ربمایپ  شیامرف  نیا  زا 

173 ص :

ص 291. ج 76 ، راونالاراحب ، ص 622 ؛ ج 2 ، نساحملا ، . 1 - 1
ص 97. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 157 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ص 376 ؛ مالسلا ،  هیلع  اضرلا  مامالا  یلا  بوسنملا  هقفلا  . 2 - 2
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.دندومرف یم  رکذ  ار  نآ  ترضح  دوب ، هبترم  نیا  هب  ادخ  هب  نامیا  زا  دعب  يزیچ  رگا  دیآ ، یم  تسد 

زا دراد و  یپ  رد  یناوارف  دنمـشزرا  راثآ  دراد ، هارمه  هب  هک  یطاشن  تجهب و  زا  هتـشذگ  یلیماـف ، ياهرادـید  طاـبترا و  محر ، هلص 
هیلع قداص  ماما  .دراذگ  یم  یقاب  دوخ  زا  ام  ییایند  یگدـنز  رد  زین  يراثآ  هک  دراد  یناوارف  يورخا  باوث  اهنت  هن  هک  تسا  يروما 

: دنا هدومرف  هراشا  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  زا  یخرب  هب  یتیاور  رد  مالسلا 

، كاپ ار  لامعا  محر  هلص  ؛(1)  ِراْمعَالا یف  ُدـیَزت  يولَْبلا َو  ُعَفْدـَت  َباسِحلا َو  ُرِّسَُیت  َلاْومَالا و  یِْمُنت  َلامعَالا َو  یِّکَُزت  ِمِحَّرلا  َهَلِـص  َّنِا 
.دنک یم  دایز  ار  يزور  عفد و  ار  الب  ناسآ ، ار  باسح  رایسب ، ار  لاوما 

.تسین نآ  حرط  يارب  یلاجم  اجنیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  راثآ  و 

ترفاسم شدرگ و 

ياـه هنیمز  یگداوناـخ ، ترفاـسم  شدرگ و  .تـسا  ترفاـسم  شدرگ و  اـه  هداوناـخ  يارب  شخب  ترـسم  تاـحیرفت  زا  رگید  یکی 
یگرمزور یتـخاونکی و  تلاـح  زا  ار  یگدـنز  .دزاـس  یم  مهارف  هداوناـخ  رد  ار  رتـشیب  یهارمه  یلدـمه و  یگناـگی و  تیمیمص و 

.دمد یم  هداوناخ  مرگ  دبلاک  رد  دیدج  یحور  دروآ و  یم  نوریب 

طاـشن و هدرب و  هرهب  كاـپ  ياوه  بآ و  اـه و  هناـخدور  اـه و  غاـب  اـهراز ، هزبس  رظاـنم ، یعیبـط ، بهاوم  زا  تعیبـط  رد  شدرگ  اـب 
: دیوگ یم  ناموصعم  مالک  زا  ماهلا  اب  برع  رعاش  هک  نانچ  .میبای  یم  نامحور  ناج و  رد  ار  ینامداش 

174 ص :

ص 88. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 58 ؛ ج 5 ، یفاکلا ، ص 34 ؛ دهزلا ، ص 297 ؛ رشع ، هتسلا  لوصالا  . 1 - 1
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؛(1) ُنَسَحلا ُهْجَولا  ُءار و  _ ْضَخلا ُءاملاَنَزَحلا َو  یبلَق  ْنَع  َْنبِهُْذی  ٌهَثالَث 

.وکین تروص  راز و  هزبس  بآ و  دیادز : یم  نم  لد  زا  ار  هودنا  نزح و  زیچ  هس 

.میا هدوب  سوبحم  نآ  رد  اه  تدم  هک  تسا  يا  هتسوپ  زا  ندش  جراخ  تقیقح  رد  راید ، رهش و  زا  هناشاک و  هناخ و  زا  ندمآ  نوریب 
انـشآ رتشیب  یتسه  قلاخ  شنیرفآ و  یهلا و  تمحر  راثآ  اه و  تمعن  اب  ار  ام  دـشاب و  یهلا  عنـص  جرفت  اب  هارمه  اه  شدرگ  نیا  رگا 

یم توعد  نآ  هب  هار  همه  هداد و  رارق  هجوـت  دروـم  اـه  شدرگ  رد  ار  یگژیو  نیا  دـنوادخ  .میا  هدرب  زین  ار  هرهب  نیرتـهب  هک  دـنک ،
: دیامن

دنوادخ هک  دیرگنب  دیدرگب و  نیمز  رد  وگب : ؛(2)  َهَرِخآلا َهَأ  _ ْشَّنلا ُءي  _ ِْشُنی ُهللا  َُّمث  َْقلَخلا  َاََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضرَالا  ِیف  اوُریس  ُْلق 
.دروآ یم  دیدپ  ار  ترخآ  هأشن  هک  تسادخ  زاب  سپس  .تسا  هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ 

هب هک  تسا  نیا  تعیبط  رد  شدرگ  تاکرب  زا  یکی  نیاربانب ، .دهد  یم  ناشن  ام  هب  ار  داعم  أدـبم و  شدرگ ، ریـس و  نیا  رد  دـنوادخ 
.دشاب نآ  یپ  رد  یگدنز  رد  دیاب  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتالاب  نیرترب و  نیا  دماجنا و  یم  داعم  أدبم و  تخانش 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  .دـنا  هدوب  دـنم  هرهب  اه  شدرگ  نیا  زا  دوخ  ام  نید  نایاوشیپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
دندرک و راوس  یغالا  رب  ار  ناشیا  .دندمآ   � همطاف ۀناخ  رد  هب  يزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور 

.میوش جراخ  هنیدم  رهش  زا  رگیدکی  هارمه  هب  دندومرف : مه  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  هب 

175 ص :

ص 622. ج 2 ، نساحملا ، . 1 - 1
ۀیآ 20. توبکنع ، ةروس  . 2 - 2
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ار تسار  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دندیـسر  یهار  ود  رـس  دـنتفرگ ، هلـصاف  رهـش  ياهراوید  زا  هک  یماـگنه 
شوگ زا  یکی  رد  هک  دندیرخ  يدنفسوگ  ترضح  .دوب  ییامرخ  تخرد  اجنآ  رد  هک  دندیـسر  یلحم  هب  ات  دنتفر  دندرک و  باختنا 

(1) .دنتخپ دندومن و  حبذ  ار  نآ  دنداد  روتسد  .تشاد  يدیفس  ياه  هطقن  شیاه 

هب حیرفت  يارب  ار  دوخ  هداوناخ  طاشن ، داجیا  هیحور و  دـیدجت  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنوگچ  هک  مینیب  یم 
.دنرب یم  رهش  زا  نوریب 

رتهب یـشروخ  هچ  ُدَوْجَا ؛ ِمادإلا  ُّيَا  : » دندیـسرپ دوخ  باحـصا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد 
»؟ تسا

: دومرف ترضح  .نوتیز  نغور  دنتفگ : یضعب  نغور ، تفگ : يرگید  .تشوگ  تفگ : یکی 

نیرتهب دش  هتفگ  هچنآ  زا  کی  چیه  ؛(2)  اْنفَرَْصنا یَّتَح  ٍءي  _ َِشب انْعَفَْتنا  امَف  َْحلِملا  ُمالُْغلا  َیِسَنَف  اَنل  ٍهَهُْزن  َیِلا  انْجَرَخ  ْدََقل  ُْحلِملا  َِلب  ال 
.تشاذگ اج  ار  کمن  مالغ  .میدش  جراخ  رهـش  زا  شدرگ  حیرفت و  يارب  يزور  .تسا  شروخ  نیرتهب  کمن  هکلب  تسین ، شروخ 

.میتشگرب ات  میدرکن  هدافتسا  یندروخ  چیه  زا  ور  نیا  زا 

رسمه اب  یخوش 

حیرفت یخوش و  رـسمه و  هب  هجوت  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  يددعتم  تایاور  رد  تشاد و  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یتاحیرفت  رگید  زا 
لوسر زا  .تسوا  اب 

176 ص :

ص 204. ج 22 ، هعیشلا ، ثیداحا  عماج  ص 355 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  . 1 - 1
ص 592. ج 2 ، نساحملا ، ص 189 ؛ قالخالا ، مراکم  . 2 - 2
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: تسا هدش  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

زا يزاـب  وهل و  هنوگره  ؛(1)  ٌّقَح َّنُهَّناَف  ِِهتَأَْرما  ِهَبَعالُم  ِهِسْوَق َو  ْنَع  ِهیمَر  ِسَرَْفلا َو  ِبیدْأـَت  یف  ٍثـالَث  ِیف  اـِّلا  ٌلِـطاب  ْنِمْؤُملا  ِوَهل  ُّلُـک 
تسرد و اه  نیا  هک  رـسمه  اب  ندرک  یخوش  يزادنا و  ریت  تاقباسم  و  بسا ، ندرک  تیبرت  رد  زیچ : هس  رد  رگم  تساج ، هبان  نمؤم 

.تساج هب 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  زین  رگید  یتیاور  رد 

: تسا زیچ  هس  رد  نامیا  لها  حیرفت  یمرگرـس و  ؛(2)  ِلیَّللاب ِهالَّصلا  ِناوخِْإلا َو  ِهَهَکافُم  َ و  ِءاسِّنلِاب ِعُّتمَّتلا  َءایْـشَا  ِهَثالَث  یف  ِنِمْؤُملا  ُوَهل 
.بش رد  ندرازگزامن  ینید و  ناردارب  اب  یخوش  حازم و  رسمه ، زا  ییوج  ماک  یبای و  تذل 

ُهَبَعالُم : » دـنا هدرمـشرب  رـسمه  اب  ندرک  یخوش  ییوشانز و  ار  شخب  تذـل  ملاس و  تاحیرفت  زا  یکی  مه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(3) «. ُهَلْهَا ِلُجَّرلا 

ناکدوک اب  يزاب 

.تساه نآ  اب  ندرک  يزاب  ناکدوک ، يارب  مه  تسا و  شخب  ترسم  دیفم و  ناسنا  دوخ  يارب  مه  هک  یتاحیرفت  هلمج  زا 

انعم نیا  هب  .تسا  هداوناخ  تفلا  سنا و  بجوم  دنک ، یم  مهارف  ار  وا  یلاحشوخ  طاشن و  بابـسا  هک  نیا  رب  هوالع  كدوک  اب  يزاب 
يوس زا  .تشاد  دهاوخ  يرثؤم  رایـسب  شقن  وا  هدنیآ  رد  تیمیمـص  نیا  دـنک و  یم  تیمیمـص  ساسحا  ردام  ردـپ و  اب  كدوک  هک 

ۀیلوا يرورض و  ياهزاین  زا  یکی  يزاب  رگید 

177 ص :

ص 493. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 50 ؛ ج 5 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 373. ج 2 ، نیظعاولا ، هضور  ص 161 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، . 2 - 2

ج 10. ص 49 ، ج 5 ، یفاکلا ، ص 300 ؛ رابخالا ، یناعم  . 3 - 3
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رهم و مینک و  راهظا  ار  هناردام  هناردـپ و  تاـساسحا  يزاـب  نیح  رد  مینک و  مهارف  ار  وا  يزاـب  ۀـنیمز  اـم  دوخ  رگا  .تسا  ناـکدوک 
.دش دهاوخ  دنم  هرهب  یساسحا  یفطاع و  تهج  زا  دش و  دهاوخ  ءاضرا  يزاب  تهج  زا  مه  مینک ، شراثن  ار  تبحم 

نیا زا  .دنزاس  یم  مهارف  ار  هداوناخ  ینامداش  طاشن و  ینعی  .دنا  یگدنز  حیرفت  ناکدوک  دندومرف : یم  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم 
.دوش یم  تفای  نآ  رد  يرتمک  طاشن  تسا و  غورف  یب  تسین ، يدنزرف  نآ  رد  هک  يا  هداوناخ  هک  تسور 

یهاگ .دـنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  زین  ار  ینتورف  عضاوت و  ياه  هنیمز  دـش ، رکذ  هک  يدـیفم  رایـسب  راثآ  رب  هوـالع  كدوک  اـب  يزاـب 
ار شدوخ  دوش و  يزابمه  كدوک  کی  اب  هک  دـناد  یمن  دوخ  نأش  رد  هک  تسا  یعامتجا  ینـس و  تیعقوم  ماقم و  کـی  رد  ناـسنا 
دورب و نیب  زا  ناکدوک  اب  يزاب  اب  دـیاب  صاخ  تیعقوم  ماقم و  ینیب و  گرزبدوخ  ساـسحا  نیا  .دـهد و  رارق  ناـکدوک  هاـگیاج  رد 

.تسام ینید  ياهزومآ  ياه  تبهوم  زا  یکی  زین  نیا  .دریگب و  ار  نآ  ياج  ینتورف  عضاوت و 

درک و یم  يزاب  ناکدوک  اب  شدوخ  تسا ، ملاع  تیصخش  لوا  یتسه و  دبس  رس  لگ  تانئاک و  هلسلس  رـس  هک  مرکا  ربمایپ  صخش 
: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  نبرباج  .تخاس  یم  مهارف  ار  نانآ  يدنسرخ  بابسا 

رضحم هب  ؛(1)  اُمْتنَا ِنالْدَْـعلا  َمِْعن  امُکَلَمَج َو  ُلَمَجلا  َمِْعن  ُلوُقَی  اـمِِهب َو  ُوثْجَی  َوُه  ِهِرْهَظ َو  یلَع  ُْنیَـسُحلا  ُنَسَحلا َو  یبّنلا و  یلَع  ُْتلَخَد 
ترضح دندوب و  ربمایپ  تشپ  رب  راوس  نیسح  نسح و  هک  یلاح  رد  مدیسر ، ادخ  ربمایپ 

178 ص :

ص 285. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 387 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
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.دیتسه رامش  راوس ، نیرتهب  تسامش و  رتش  رتش ، نیرتهب  دومرف : یم  دوب و  هدرک  مخ  ود  نآ  يارب  ار  دوخ  تشپ 

راوس شیوخ  تشپ  رب  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  دیوگ : یم  دوعـسم  نب  هللادبع 
: دندومرف دنداتفا و  هار  هب  هدرک و 

رفن ود  امـش  راوس  نیرتهب  تسامـش و  بکرم  بکرم ، نیرتـهب  ؛(1)  امُْکنِم ٌریَخ  امُکُوبَا  اـُمْتنَا َو  ِناـبکاّرلا  َمِْعن  اـمُکُّیطَم َو  ُّیطَملا  َمِْعن 
.تسا رتالاب  رترب و  رفن  ود  امش  زا  ناتردپ  اما  دیتسه ،

ناتسود رادید 

ینامیا و ناردارب  اب  وگ  تفگ و  رادـید و  دـنک ، یم  نوریب  ناسنا  ناج  زا  ار  یگتـسخ  تسا و  شخب  طاـشن  هک  یتاـحیرفت  زا  یکی 
رادید هب  هک  یماگنه  تسا ، هتـسشن  شناج  رب  یگتـسخ  هدش و  روآ  تمالم  وا  يارب  شالت  راک و  راشف  یتقو  ناسنا  .تسا  ناتـسود 

وا يارب  یطاشن  دجو و  دیآ و  یم  نوریب  شنت  زا  یگتـسخ  دنک ، یم  ییوگ  تفگ و  دـنز و  یم  پگ  نانآ  اب  دور و  یم  شناتـسود 
بقارم دومن و  تاعارم  ار  یهلا  دودح  دیاب  هتبلا  .تسا  شخب  طاشن  هناتـسود  هدعگ  ناتـسود و  رادـید  سفن  دوخ  .دوش  یم  لصاح 

هللا یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  نانچ  تسا ؛ نامیا  لها  يداش  حرف و  بابـسا  زا  یکی  نیا  .دوشن و  مکاح  سلجم  رب  هاـنگ  ياـضف  هک  دوب 
: دیامرف یم  باطخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و 

زیچ هس  نامیا  لها  يارب  یلع ، ای  ؛(2)  ِلیلَّلا ِرِخآ  ْنِم  ِدُّجَهَّتلا  ِِمئاّصلا َو  ُریطْفَت  ِناوخِْإلا َو  ُءاِقل  اینُّدلا  ِیف  ِنِمؤُْمِلل  ٌتاحَرَف  ٌثالَث  ّیلَع  ای 
بجوم

179 ص :

ص 286. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 455 ؛ ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  . 1 - 1
ص 371. ج 66 ، راونالاراحب ، ص 125 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، ص 360 ؛ ج 4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 2 - 2
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.بش رخآ  تاعاس  رد  يراد  هدنز  بش  دجهت و  راد و  هزور  هب  نداد  يراطفا  ینید ، ناردارب  رادید  تسایند : رد  ینامداش 

یم مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  .تسا  هدـش  هدرمـشرب  طاـشن  لـماوع  زا  یکی  ناتـسود  ناردارب و  رادـید  رگید  یتـیاور  رد 
: دنیامرف

.دشاب مک  دنچ  ره  تساز ، درخ  روآ و  طاشن  ینید  ناردارب  رادید  ؛(1)  ًالیلَق ًارُْزن  َناک  ْنِا  ِلْقَْعِلل َو  ٌحیقَلت  ٌهَرُْشن َو  ِناوخِإلا  ُتاقالُم 

یم ناسنا  درخ  رب  تسا ، یناـمداش  طاـشن و  بجوم  هک  نآ  رب  هوـالع  دـشاب ، يردارب  توخا و  ناـمیا و  روحم  رب  رگا  اهرادـید  نیا 
ملع و تقیقح  رد  .دبای  یم  تسد  یعمج  درخ  کی  هب  رگیدکی ، هب  تاعالطا  تامولعم و  لاقتنا  رظن و  لدابت  اب  ناسنا  نوچ  دـیازفا ؛

.دوش یم  نومنهر  نآ  هب  دسانش و  یم  رتهب  ار  لامک  هار  دبای و  یم  لامک  شلقع 

ترایز رد  ییور  هداشگ 

نیا .دوش و  داشلد  وا  رادید  زا  دنادرگ و  رورسم  دنسرخ و  دونشخ و  ار  وا  هک  تسا  نیا  يارب  دور ، یم  یـسک  ترایز  هب  رگا  ناسنا 
.هودنا مغ و  راهظا  اب  هن  دوش ، یم  لصاح  ییورشوخ  اب 

، دشاب ینامداش  رورـس و  هیام  دیاب  هک  یترایز  میورب ، یبوبحم  تسود و  رادید و  هب  یتحاران  تلاح  اب  هدیـشک و  مهرد  يور  اب  رگا 
.تسوا هب  تناها  رازآ و  هک  تسین ، تسود  مارکا  اهنت  هن  نیا  ددرگ و  یم  هودنا  مغ و  هیام 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

180 ص :

ص 353. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 329 ؛ دیفملل ، یلامالا  . 1 - 1
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.تسا راگزاسان  یقلخدب  اب  رادید  ترایز و  ؛(1)  ٍهَراعَذ َعَم  َهَرایِزال 

یشخب ترسم  دیفم و  يرادید  ات  مینک ، تاقالم  ار  دوخ  ناشیوخ  ناتسود و  ینامداش  رورـس و  هداشگ و  ییور  اب  دیاب  ساسا  نیا  رب 
نیمه دـنیامرف ، یم  هیـصوت  هک  یلئاسم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـناشنب  اـه  لد  رب  ار  یناـمداش  طاـشن و  میـشاب و  هتـشاد 

: تسا ناتسود  رادید  رد  ییور  هداشگ 

ياهرادید رد  ار  ینامداش  دیشاب و  ور  هداشگ  رگیدکی  اب  ههجاوم  رد  ؛(2)  ْمُِکتاقالُم یف  َرور  _ُ ّسلا ْمُکَْنَیب َو  امیف  _َر  ْشِبلا اورِهْظَا  َو 
.دینک راکشآ  دوخ 

اه لد  تایح 

تلاسک یگدرملد و  زا  ناسنا  دنک و  یم  ادیپ  تایح  اه  لد  اهرادید  نیا  اب  .تسا  هدش  هیـصوت  ناوارف  رگیدکی  زا  رادید  هب  هیـصوت 
تیب لها  دای  یسلاجم  نینچ  رد  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ، رگیدکی  زا  نامیا  لها  ترایز  مهم  ياه  یگژیو  زا  یکی  نیا  .دیآ  یم  نوریب 

کیدزن رگیدکی  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  روحم  رب  ار  اه  لد  دیازفا و  یم  سلاجم  نیا  تکرب  هب  ناشنانخـس  رکذ  مالـسلا و  مهیلع 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  رت  کیدزن  و 

رد هک  دینک  رادید  رگیدکی  زا  ؛(3)  ٍضَْعب یلَع  ْمُکَضَْعب  ُفَّطَُعت  اُنثیداحا  اِنثیداحَِأل َو  ًارْکِذ  ْمُِکبُولُِقل َو  ًءایِحا  مُِکتَرایز  ِیف  َّنِاَف  اوُرَواَزت 
.درک دهاوخ  نابرهم  رگیدکی  هب  ار  امش  ام  ثیداحا  رابخا و  زا  دوش و  یم  هدنز  امش  ياه  لد  رادید  نیا 

181 ص :

ص 20. ج 2 ، هملک ، هأم  حرش  . 1 - 1
ص 117. ج 94 ، راونالاراحب ، ص 463 ؛ ج 1 ، لابقالا ، . 2 - 2
ص 258. ج 71 ، راونالاراحب ، ص 186 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 3 - 3
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یمزر ياه  شزرو 

هک تسا  ییاه  شزرو  دزاس ، یم  مهارف  ناسنا  رد  ار  طاشن  دـجو و  دوش و  یم  رطاخ  طاسبنا  ثعاب  هک  یملاـس  تاـحیرفت  زا  یکی 
.دزاس یم  ایهم  نانمشد  ربارب  رد  عافد  يارب  ار  یمالسا  هعماج  دوش و  یم  یماظن  ۀینب  تیوقت  بجوم 

طرـش تخاب و  درب و  هکلب  تسا ، هدرک  هیـصوت  اه  شزرو  نیا  هب  اهنت  هن  مالـسا ، ياـهورین  تیوقت  هب  بیغرت  قیوشت و  يارب  مالـسا 
.تسا هدرمش  رب  لالح  زیاج و  دراوم  نیا  رد  تسا ، یهلا  تامرحم  زا  یکی  هک  ار  يدنب 

رد هقباـسم  .تـسا  ملاـس  تاـحیرفت  لـیبق  نـیا  زا  هدوـب ، نانمـشد  ربارب  رد  عاـفد  رازبا  نـیرت  مـهم  زا  هـک  يراـکراوس  يزادـناریت و 
.تسا بولطم  هدیدنسپ و  ياه  یمرگرس  زا  يزادناریت  يراکراوس و 

هیـصوت يزادـناریت  يراکراوس و  هب  رگا  .دوش  یم  تیوقت  يا  هنوگ  هب  یماظن  یمزر و  ياـه  هینب  ناـمز  ره  رد  هک  تسا  نشور  هتبلا 
: تسا هدومرف  هک  تسا  نآرق  شرافس  نیا  تسا و  هدوب  اه  هینب  نیا  تیوقت  تهج  هب  هدش ،

ورین و زا  دـیراد  ناوـت  رد  هچ  ره  (1) و  ؛...  ْمُکَّوُدَع ِهللا َو  َّوُدَـع  ِِهب  َنوبِهُْرت  ِْلی  _َ خـْلا ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ُ_ْم  َهل اوُّدِـعَا  َو 
.دیناسرتب ار  ناتدوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  تاکرادت ، نیا  هب  ات  دینک ، جیسب  هدامآ  ياه  بسا 

دنک عافد  دوخ  زا  دناوتب  يدعب  ره  رد  نمشد  ياه  همجه  ربارب  رد  ات  دشاب  طاشناب  دنمورین و  يوق و  يا  هعماج  دیاب  یمالـسا  هعماج 
رد ار  نارگید  و  دنداد ، یم  تیمها  رایسب  اه  شزرو  نیا  هب  ام  نایاوشیپ  ور  نیا  زا  .دیامن  عفر  ار  نآ  و 

182 ص :

ۀیآ 60. لافنا ، ةروس  . 1 - 1
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.دندیزرو یم  تردابم  نآ  هب  زین  دوخ  دندومرف و  یم  قیوشت  نآ  تیوقت  يریگارف و 

انش

لاح و رـس  ار  ناـسنا  ناـج  حور و  مه  دـیازفا و  یم  ندـب  يورین  رب  مه  تسا ، شخب  طاـشن  رایـسب  هک  ییاـه  شزرو  زا  رگید  یکی 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدش  هیصوت  نآ  ماجنا  يریگارف و  هب  هک  تسانش  دزاس ، یم  طاشناب 

.تسا ندرکانش  نمؤم  يزاب  وهل و  نیرتهب  ؛(1)  ُهَحابَّسلا ِنِمْؤُملا  ْ_ِو  َهل ُْریَخ 

: دنا هدومرف  هیصوت  نآ  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی  دوخ  نادنزرف ، هب  انش  شزومآ 

.دیزومایب يزادناریت  انش و  ناتنادنزرف  هب  ؛(2)  َهَیامِّرلا َهَحابَّسلا َو  ْمُکَدالوَا  اوُمِّلَع 

ترفاسم

نکمم دنچ  ره  رفس  .تسا  ترفاسم  یگدنز  رد  یتخاونکی  اه و  یگتـسخ  عفر  طاشن و  داجیا  هیحور و  دیدجت  مهم  لماوع  زا  یکی 
تـسد هب  دنک و  یم  ناربج  ار  اه  نآ  ۀمه  درب ، یم  ترفاسم  زا  ناسنا  هک  يا  هرهب  تذل و  یلو  دشاب ، هارمه  تقـشم  جنر و  اب  تسا 

.دنک یم  لیدبت  شخب  تذل  ییاه  هرطاخ  هب  ار  اه  تقشم  نیمه  اسب  هچ  دراپس و  یم  یشومارف 

هک تسا  نیا  .تسا  ناسنا  مسج  حور و  تمالس  بابسا  زا  یکی  ترفاسم 

183 ص :

ص 473. هحاصفلا ، جهن  . 1 - 1
ص 231. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 47 ؛ ج 6 ، یفاکلا ، . 2 - 2

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12965/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دیبای زاب  ار  دوخ  تمالس  تحص و  ات  دینک  ترفاسم  ؛(1)  اوُّحِصَت اوِرفاس 

مادـک ره  هک  دـنا  هدومن  رکذ  ترفاسم  يارب  رثا  تیـصاخ و  جـنپ  تسا ، ناشیا  هب  بوسنم  هک  يرعـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسا یگدنز  رد  یمهم  لصف 

ٍِدئاوَف ُسْمَخ  ِرافْسَالا  ِیْفَف  ِْرفاس  ِیلُْعلا َو  ِبَلَط  یف  ِناطْوَالا  ِنَع  ْبَْرغَت 

(2) ٍدِجام ِهَبحُص  ٍبادآ َو  _ٍم َو  ْلِع َوٍه  _ َشیعَم ُبا  __ سِتْکا ٍّم َو  ُجُّرَفَت َه_

مغ و ندودز  تسا : هدیاف  جنپ  اه  ترفاسم  رد  هک  نک  ترفاسم  نک و  ترجه  دوخ  ياهرهـش  زا  یگدـنلاب  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد 
.راوگرزب دارفا  اب  ینیشنمه  بادآ و  لیصحت  ملع ، لیصحت  تشیعم ، لیصحت  هودنا ،

اب نیرت و  مهم  زا  نیا  تسا و  هودـنا  مغ و  ندوـمن  فرط  رب  ّمه و  جرفت  دـنا ، هدرک  رکذ  ترفاـسم  يارب  هـک  ییاـه  هدـیاف  نیتـسخن 
.تسا ترفاسم  هجیتن  نیرت  شزرا 

رفس بادآ 

رفـس يارب  هک  تسا  نیا  .دراد  رفـس  راثآ  تاکرب و  زا  يدـنم  هرهب  رد  ییازـس  هب  مهـس  مه  رفـس  ¬ مه هار و  قیفر  نایم  نیا  رد  هتبلا 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  .دومن  رفس  مزع  دعب  درک ، ادیپ  هار  قیفر  دیاب  ادتبا  ندرک 

.هار هاگ  نآ  قیفر و  ادتبا  ؛(3)  َقیرَّطلا َُّمث  َقیفَّرلا 

یبادآ زا  دماجنین ، ریذبت  فارسا و  هب  هک  یشاپ  تخیر و  ششخب و  لذب و 

184 ص :

ص 231. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 240 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 265 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 1 - 1
ص 139. مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  ناوید  . 2 - 2

ص 267. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 357 ؛ ج 2 ، نساحملا ، . 3 - 3
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نآ هب  هک  تسا  يدراوم  زا  اـه  يرفـس  مه  هب  شـشخب  لذـب و  یتسد و  هداـشگ  ییور ، هداـشگ  .دـنا  هدرمـشرب  رفـس  يارب  هک  تسا 
.تسا هدش  هیصوت 

یم ار  رفس  جنر  مه  دنک و  یم  هاتوک  ار  رفـس  لوط  مه  نیا ، هک  تسا  ناهارمه  اب  حازم  یخوش و  رفـس  بادآ  نیرت  مهم  زا  یکی  و 
مه ار  یکی  رفـس ، رد  يدرمناوج  ياه  هناشن  رامـش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیازفا  یم  ناسنا  ینامداش  طاشن و  رب  مه  دـیادز و 

: دنا هدرمشرب  دماجنین  دنوادخ  بضغ  هب  هک  رایسب  یخوش 

(1) .َّلَجَوَّزَع َهللا  ُطِخُْسی  ام  ریغ  یف  ِحازِملا  ُهَْرثَک  َو 

بش زامن 

، دنک یم  طاشن  زا  راشرـس  ار  یگدنز  دوش و  یم  یناسنا  یحور  طاسبنا  بجوم  هک  شخب  طاشن  ملاس و  حیرفت  دراوم  نیرت  مهم  زا 
يرطاخ رادیاپ و  یتذل  هب  دوش ، لصو  یهلا  نارک  یب  تمحر  يایرد  هب  سک  ره  .تسا  لاعتم  يادخ  اب  تاجانم  اعد و  بش و  زامن 

زا یکی  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ور  نیا  زا  .دنک  یم  مهارف  یمدآ  يارب  ار  هنیمز  نیا  همه  زا  شیب  بش  زامن  .دـبای و  یم  تسد  هدوسآ 
.تسا هدرمش  رب  بش  زامن  ددرگ ، یم  نانآ  يداش  حرف و  بجوم  هک  ار  نامیا  لها  تاجرفت 

.تسا بش  زامن  مه  یکی  تسا ؛ زیچ  هس  رد  نمؤم  حیرفت  ؛(2)  ِْلیَّللِاب ُهولَّصلا  َو  َءایْشَا ...  ِهَثالَث  ِیف  ِنِمْؤُملا  ُوَهل 

يونعم تاحیرفت 

.تیونعم ورملق  رد  یهاگ  تسا و  تعیبط  ورملق  رد  یهاگ  حیرفت 

185 ص :

ص 294. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ص 552 ؛ قودصلل ، یلامالا  . 1 - 1
ص 59. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 161 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، . 2 - 2
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اب دنروآ ، یم  تسد  هب  اضف  نآ  رد  هک  یطاشن  تذل و  هک  دنراد  يرگید  ياه  هاگجرفت  تعیبط ، زج  هب  هتسراو  لماک و  ياه  ناسنا 
طاسبنا طاشن و  ار  ناج  حور و  ینارون  يونعم و  ياهاضف  نآ  .تسین  سایق  لـباق  دـیآ ، یم  تسد  هب  تعیبط  ياـضف  زا  هک  یطاـشن 

ادج ناسنا  زا  هاگ  چیه  هک  تسا  رادیاپ  قیمع و  نانچ  نآ  اه  تذـل  نیا  .دـناسر  یم  راگدـنام  یتذـل  جوا  هب  ار  ناسنا  دـشخب و  یم 
.تسوا اب  هراومه  دوش و  یمن 

.تسا هدش  هراشا  يونعم  ياه  هاگجرفت  نیا  زا  یخرب  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 

ادخ ناتسود  هاگجرفت 

هب اجنآ  رد  رحـس  ماگنه  هب  بش  ره  هک  دـنراد  یندـشان  فصو  ابیز و  سب  یهاگجرفت  دـنوادخ  ناتـسود  دنمتداعـس و  ياه  ناسنا 
: دنا هدومرف  هتشادرب و  هدرپ  یهلا  هاگجرفت  نیا  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنا  لوغشم  شدرگ 

ناتخبکین و تصرف  ادـخ ، رکذ  هب  يراد  هدـنز  بش  اـه و  مشچ  يرادـیب  ؛(1)  ِءاِیلوَْالا ُهَهُْزن  ِءادـعُّصلا َو  ُهَصُْرف  ِهللا  ِرکِذـِب  ِنُویُْعلا  ُرَهَس 
.تسادخ ناتسود  هاگجرفت 

یم لد  ناج و  زا  ار  هودـنا  مغ و  نآ  رد  یهلا  يایلوا  هک  تسا  يونعم  هاـگجرفت  نتـشاد  رادـیب  ناحبـس  يادـخ  داـی  اـب  ار  ناگدـید 
.دننک یم  نآ  نیزگیاج  ار  ینامداش  طاشن و  دنیادز و 

186 ص :

ص 319. مکحلاررغ ، فینصت  ص 285 ؛ مکحلا ، نویع  . 1 - 1
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نادنمدرخ ناتسوب 

افصاب و رایسب  یغاب  رد  ییوگ  دوش ، یم  هدوزفا  نانآ  ییاناد  شناد و  رب  زور  ره  دنا و  شناد  تمکح و  بسک  لابند  هب  هک  یناسک 
ياه تذل  اب  دوش ، یم  نانآ  بیصن  يونعم  تحایس  ریس و  نیا  زا  هک  یتذل  دنا و  لوغـشم  حیرفت  جرفت و  هب  زبسرـس  یهاگجرفت  رد 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  .تسین  سایق  لباق  يدام 

.تسا نارایشوه  ناکریز و  هاگشدرگ  نادنمدرخ و  ناتسوب  غاب و  شناد  تمکح و  ؛(1)  ِءالَُبنلا ُهَهُْزن  ءالقُعلا و  ُهَضْوَر  ُهَمْکِْحلا 

نایاسراپ هاگجرفت 

هاگجرفت رگید  زا  ناسنا  ریس  تقلخ و  رد  ربدت  سفنا و  قافآ و  رد  ریـس  دنوادخ و  ياه  هناشن  یهلا و  تایآ  رد  ندیـشیدنا  رکفت و 
: دنا هدومرف  هنیمز  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هتسراو  ياه  ناسنا  ناگتخیهرف و  يونعم  ياه 

.تسا ناراکزیهرپ  هاگجرفت  قح  تایآ  رد  رکفت  هشیدنا و  ؛(2)  نیقَّتُملا ُهَهُْزن  ُرْکِفلا 

هب تسا  هدرک  صخـشم  اه  نآ  يارب  دنوادخ  هک  يریـسم  زا  هک  دنا  بقارم  دنا و  هدـیزگرب  دوخ  ریـسم  يارب  ار  قح  زرم  هک  یناسک 
نیا رد  ار  لاـمک  هطقن  هب  ندیـسر  تفرعم و  هار و  دـنراد و  رایـسب  هجوـت  هاـگجرفت  نـیا  هـب  دوـخ  ریـس  رد  .دوـشن  هدیـشک  فارحنا 

ماما هک  تسا  نیا  .دننک  یم  وج  تسج و  هاگجرفت 

187 ص :

ص 58. مکحلاررغ ، فینصت  ص 52 ؛ مکحلا ، نویع  . 1 - 1
ص 42. مکحلاررغ ، ص 24 ؛ مکحلا ، نویع  . 2 - 2
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: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص 

رکفت و دوب : زیچ  ود  دنک _  شتمحر  دنوادخ  هک  رذوبا _  تدابع  نیرتشیب  ؛(1)  ٌراِبتعِْالا ُرُّکَفَّتلا َو  ُهللا  ُهَمِحَر  ٍّرَذ  یبا  ِهَدابِع  ُرَثْکَا  َناک 
.نتفرگ تربع 

ناهوژپ شناد  هاگجرفت 

ملع لیصحت  هار  رد  هک  تسا  یناسک  یگدنز  ياه  تذل  زا  یکی  نآ ، تقشم  جنر و  زا  رظن  فرص  ییازفا  شناد  شناد و  يریگارف 
شالت ریـسم  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دیدج ، ياه  يروآنف  هب  یبایتسد  تعیبط و  زومر  بلاطم و  فشک  .دنراد  یم  رب  ماگ  شناد  و 

یم ءاضرا  يونعم  یحور و  رظن  زا  ار  نانآ  هک  تسا  شخب  تذل  یحیرفت  دننام  هب  دوخ  نیا  .دراد و  لابند  هب  رایسب  یتذل  دننک ، یم 
: دندومرف ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک و 

.تسا ناهوژپ  شناد  هاگجرفت  اه  شناد  ؛(2)  ِءابَدُْالا ُهَهُْزن  ُمُولُعلا 

188 ص :

ص 431. ج 22 ، راونالاراحب ، ص 42 ؛ ج 1 ، لاصخلا ، . 1 - 1
ص 41. مکحلاررغ ، فینصت  ص 23 ؛ مکحلا ، نویع  . 2 - 2
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هدنخ یخوش و  متشه : راتفگ 

هراشا

189 ص :
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ُدیُری َلُجَّرلا  ُبِعاُدی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوسَر  َناک  ْدََقل  َکیخَا َو  یلَع  َروُرُّسلا  اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِا  ِْقلُخلا َو  ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعادُملا  َّنِا 
لوسر هنیآ  ره  .ینک  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  ار  تردارب  هلیـسو  نادـب  وت  تسا و  یقلخ  شوخ  زا  یخوش  تقیقحرد  ؛(1)  ُهَّرُسَی ْنَا 

.دننک رورسم  داش و  ار  وا  دنتساوخ  یم  دندرک و  یم  یخوش  دارفا  یخرب  اب  یهاگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ربمایپ هب  برق  هلیسو 

: دندومرف ادخ  ربمایپ  هک  نانچ  .تسام  نید  ساسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم 

.تسا نم  تیب  لها  تبحم  نم و  تبحم  مالسا ، هیاپ  ساسا و  ؛(2)  یتیب لها  ُّبُح  یّبُح َو  ِمالْسِالا  ُساسَا 

یکی .تسا  نآ  يوج  تسج و  رد  دراد و  تسود  زین  ار  وا  هب  ندیسر  لوصو و  برق و  هلیـسو  دراد ، تسود  ار  يرگید  یـسک  رگا 
.ددرگ يراج  وا  نابز  رب  شمان  دشاب و  دوخ  بوبحم  دای  هب  هراومه  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینورد  تبحم  ياه  هناشن  زا 

191 ص :

ص 298. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 21 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 662 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 515. ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 215 ؛ ج 4 ، قدصلا ، لئالد  . 2 - 2
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.دنک و يراج  نابز  رب  دایز  ار  تاولـص  فیرـشرکذ  دیاب  تسا ، دمحم  لآ  دـمحم و  هب  لوصو  برق و  لابند  هب  هک  یـسک  نیاربانب ،
ناشیارب دـیاب  دـیراد ، نادـناخ  نیا  هب  هقـالع  قشع و  هچ  ره  سپ  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ادـخ و  بیبح  تبحم  ياـیوگ  نیا 

.دیتسرفب تاولص 

یعبط خوش  حازم و 

مومذـم و اهنت  هن  دـنوادخ ، تیـصعم  زا  رود  هب  اـج و  هب  یخوش  حازم و  .تسا  یعبط  یخوش  حازم و  قلخ ، نسح  قیداـصم  زا  یکی 
رورس دناشن و  یم  نیگهودنا  یناسنا  هرهچ  رب  هدنخ  ابیز ، هفیطل  کی  اب  یهاگ  ناسنا  .تسا  هدش  هیصوت  نآ  هب  هکلب  تسین ، دنـسپان 

لد رد  ینامداش  رورـس و  داجیا و  دوش ، یم  هدرمـش  قـالخا  ییاـبیز  زا  هک  نیا  رب  هوـالع  نیا  .دـهد  یم  هیدـه  وا  هب  ار  یناـمداش  و 
.دراد يورخا  يویند و  هدنزرا  رایسب  راثآ  هک  دیآ  یم  رامش  هب  نارگید 

نییبـت نآ  يارب  نید  ياـیلوا  دـنوادخ و  هک  يزمرق  طوطخ  زا  و  دوش ، رازگرب  عرـش  زرم  رد  رگا  یعبط ، خوـش  حازم و  ییوـگزنط و 
.دشاب یگدنز  شخب  طاشن  لماوع  زا  یکی  دناوت  یم  دنکن ، زواجت  دنا  هدرک 

هب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ینابیـش  سنوی  .دنا  هدومرف  هیـصوت  شخبحرف  ملاس و  ياه  یخوش  حازم و  هب  ام  نید  يایلوا 
: دندومرف نم 

الَف دومرف : .تسا  كدنا  ٌلیلق ؛ مدرک : ضرع  خساپ  رد  تسا ؟ هنوگچ  رگیدکی  اب  امـش  ندرک  یخوش  ًاضَْعب ؛ ْمُکِـضَْعب  ُهَبَعادُم  َْفیَک 
هللا یلـص  ِهللا  لوسَر  َناک  ْدََقل  َکیخَا َو  یلَع  َروُر  _ ُّسلا اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِا  ِْقلُخلا َو  ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعادُـملا  َّنِاَف  .دـشابن  هنوگ  نیا  اولَعْفَت ؛

َلُجَّرلا ُبِعاُدی  هلا  هیلع و 

192 ص :
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لوسر هنیآ  ره  .ینک  یم  رورسم  لاحشوخ و  ار  تردارب  هلیـسو  نادب  وت  تسا و  یقلخ  شوخ  زا  یخوش  اریز  ؛(1)  ُهَّر _ ُسَی ْنَا  ُدیُری 
.دننک رورسم  داش و  ار  وا  دنتساوخ  یم  دندرک و  یم  یخوش  دارفا  یخرب  اب  یهاگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

خوش .تسا و  هدوب  ادـخ  ربمایپ  ياه  هریـس  زا  یکی  حازم  یخوش و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  نیا  زا 
ناونع هب  ار  یعبط  خوش  دـیاب  ور ، نیا  زا  .تسا  هتفر  رامـش  هب  ترـضح  نآ  ياـه  یگژیو  زا  یکی  نارگید ، ندرک  رورـسم  یعبط و 

.میزاس مهارف  ار  ناتسود  هداوناخ و  دوخ و  يداش  حرف و  بابسا  میدنب و  راک  هب  یگدنز  هنحص  رد  ربمایپ  ياه  هریس  زا  یکی 

نامیا لها  یگژیو 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنا ، عبط  خوش  طاشناب و  هشیمه  نامیا  لها 

.تسه هباعد »  » وا رد  هک  نیا  زج  تسین ، ینمؤم  ؛(2)  ٌَهباعُد هیف  ّاِلا َو  ٍنمُؤم  ْنِم  ام 

طاشناب و لاح و  رس  هشیمه  .تسا  شب  شوخ و  حازم و  لها  نمؤم  ینعی  .حازم  دندومرف : تسیچ ؟ هباعد  مدیسرپ  دیوگ : یم  يوار 
: دندومرف یم  مه  ربمایپ  .تسا  نادنخ 

.میوگ یمن  قح  زج  یلو  منک ، یم  حازم  نم  ؛(3)  ًاّقَح ّاِلا  ُلُوقَا  الَو  ُحَْزمََأل  ّینِا 

هزمشوخ ناماما  ربمایپ و  .دنتسین  نیریش  دنا ، هزم  یب  کمن و  یب  دارفا  یخرب 

193 ص :

ص 298. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 21 ؛ قالخالا ، مراکم  ص 662 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 60. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 164 ؛ رابخالا ، یناعم  ص 663 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2

ص 298. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 21 ؛ قالخالا ، مراکم  . 3 - 3
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: دندومرف مالسا  مرکم  یبن  هک  نانچ  .تسا  هتفهن  نمؤم  تعیبط  رد  ینیریش  ًالصا  .دندوب  حازم  لها  .دندوب  نیریش  کمناب و  و 

دراد و تسود  ار  هزمشوخ  اراوگ و  تسا و  هزمشوخ  اراوگ و  نمؤم  ؛(1)  َهَوالَحلا ُّبُِحی  ٌْولُح  ُنِمؤُملاو  ََهبوذُْعلا  ُّبُِحی  ٌبذَع  ُنِمؤُملا 
.دراد تسود  ار  ینیریش  تسا و  نیریش  نمؤم 

ربمایپ هک  ¬ نانچ .درب  یم  تذـل  وا  اـب  ترـشاعم  زا  ناـسنا  تسا و  بسچلد  اراوگ و  همه  نمؤم ، نخـس  هرهچ و  راـتفر و  دروخرب و 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.تسا وج  مشخ  ورشرت و  وخدب ، قفانم  تسا و  وگ  هلذب  عبط و  خوش  نمؤم  ؛(2)  ٌبِضَغ ٌبِطَق  ُِقفانُملا  ٌبَِعل َو  ٌبِعَد  ُنِمؤملا 

.دنا خلت  رگید  یضعب  دنا و  هزم  یب  یضعب  دنا ، هزمشوخ  نیریش و  دارفا  یخرب  .دشاب  هتشاد  يراک  نیریش  یگزمشوخ و  دیاب  نمؤم 
هدیدنسپ ياه  فرح  اب  .دنروفیک  لاحرس و  خوش و  .دنتسین  تحالم  یب  .دنا  نیکمن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  نامیا و  لها 

.دننک یم  یخوش  ناشناتسود  نادنزرف و  هداوناخ و  اب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعبط  خوش 

تهبا دنتـساوخ  یم  نآ  رب  هوـالع  دـندرک و  یم  رورـسم  ار  نارگید  دوخ  یعبط  خوش  حازم و  اـب  دـندرک و  یم  یخوش  ادـخ  ربماـیپ 
ربمایپ تمظع  نأش و  دـندرک و  یم  ترـشاعم  نارگید  اب  یگناگی  افـص و  اب  هکلب  دـنکن ، دوخ  بوعرم  ار  نارگید  ناشیا  تیـصخش 

.دنشاب دنتشاد  ترشاعم  تبحاصم و  ترضح  نآ  اب  یتحار  هب  نارگید  هک  دوبن  نآ  زا  عنام  ادخ 

194 ص :

ص 285. ج 63 ، راونالاراحب ، ص 408 ؛ ج 2 ، نساحملا ، . 1 - 1
ص 153. ج 74 ، راونالاراحب ، ص 49 ؛ لوقعلا ، فحت  . 2 - 2
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تـسود ًالـصا  .تسا  نانآ  زا  یکی  نوچمه  مه  ربمایپ  دـندرک  یم  ساسحا  نارگید  هک  دوب  يروط  دنتـسشن ، یم  یهورگ  اب  هاـگره 
: دنا هتفگ  ادخ  ربمایپ  یگژیو  نیا  نایب  رد  .دشاب  نارگید  زا  زیامتم  دوخ  باحصا  نایم  رد  هک  تشادن 

یکی دننامه  تسـشن ، یم  مدرم  نیب  هک  یماگنه  ادخ  ربمایپ  ؛(1)  ُُهفِِْرعَی ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُُهفِِْرعَیال  ْمُْهنِم  ٍدِـحاوَک  َناک  ِساّنلا  َْنَیب  َسَلَج  اِذا 
.دنربمایپ کی  مادک  تسناد  یمن  تخانش ، یمن  ار  ربمایپ  هک  یسک  هک  يروط  هب  دوب ، نانآ  زا 

میظع نأش  عیفر و  تناکم  نآ  اب  هک  مینیب  یم  میرگنب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هریـس  رد  رظن  تقد  اب  رگا 
همه نیا  اب  دـنام ، یم  بقع  وا  زا  یتسه  ملاـع  هتـشرف  نیرت  برقم  نیرت و  گرزب  لـیئربج ، دور و  یم  ـالاب  یهتنملا  ردـس  هب  اـت  هک 

ییوگ و هفیطل  .تسا  تفارظ  تفاطل و  اب  ناداش و  مسبتم ، ور ، هداـشگ  طاـشناب ، ناـسآ ، لهـس ، عضاوتم ، رایـسب  یگرزب ، تمظع و 
ددنـسپ یم  ار  ییوگ  هفیطل  ییوگ و  فیرظ  .دزاس  یم  نامداش  رورـسم و  ار  نارگید  دوخ ، نیکمن  مالک  اب  دنک و  یم  یعبط  شوخ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یگژیو  نیا  رد  ار  یباب  باحصا  هک  تسا  ریگمشچ  نانچ  نآ  ربمایپ  تفص  نیا  .درامـش  یم  وکین  ار  نآ  و 
.دنا هدوشگ  ملس  هلآ و  و 

ربمایپ میظع  قلخ 

: مدیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 

! دندرک یم  یخوش  مه  ربمایپ  ایآ  مدرگ ، تیادف  ٌهَبَعادُم ؛ ِِّیبَّنلا  ِیف  َْتناک  ْلَه  َكاِدف  ُْتلِعُج 

ُهَءایبنَا َثََعب  َهللا  َّنِا  ِهَبَعادُملا َو  ِیف  ٍمیظَع  ُْقلُِخب  ُهللا  ُهَفَصَو  ْدََقل  دومرف :

195 ص :

ص 73. ج 1 ، رابخالا ، یلائل  . 1 - 1
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یّتَح ال ُمیظعَّتلا  مُْهنِم  ٍدـحَِاب  َُغْلبَی  ْالیَِکل  ُ_ْم  َهل ُُهتَبَعادـُم  ِِهتَّمُاـِل  ِِهتَفأَر  ْنِم  َناـک  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَفأَّرلاـِب َو  ًادَّمَُحم  َثََعب  ٌهَزازَک َو  مهیف  َْتناـکَف 
، دومرف ثوعبم  ار  شناربمایپ  دنوادخ  هتبلا  .تسا و  هدومرف  فیـصوت  گرزب  قلُخ  هب  یعبط  خوش  رد  ار  ربمایپ  دنوادخ  ؛(1)  ِْهَیِلا َرُْظنَی 

ثوعبم تمحر  ینابرهم و  تفأر و  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .دوب و  یگتفرگ  ضبق و  کـی  ناـنآ  رد  هک  یلاـح  رد 
ار نانآ  ترـضح  نآ  تبیه  تمظع و  اـت  .تسا  مدرم  اـب  ترـضح  نآ  یعبط  خوش  حازم و  شتما  يارب  وا  یناـبرهم  تفأر و  .درک و 

.دوشن ترضح  نآ  هب  ندرک  هاگن  عنام  دریگن و 

هناگی دـننک و  رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دـنناوتب  رتهب  مدرم  ات  دـنروآ ، یم  نییاپ  دـنداد و  یم  لیزنت  ار  ناشدوخ  ادـخ  ربماـیپ  تقیقح  رد 
هدوب ادخ  ربمایپ  ینتورف  عضاوت و  تیاهن  نیا  .دروآ  یم  نییاپ  ار  شدوخ  دـنک و  یم  یخوش  اه  هچب  اب  هک  یگرزب  کی  لثم  .دـنوش 

اب هک  اجنادب  ات  .دننک  وگ  تفگ و  دنوش و  نیـشنمه  دننک ، رارقرب  طابترا  ترـضح  نآ  اب  دنتـسناوت  یم  همه  تمظع  نآ  اب  هک  تسا 
متاخ تمحر و  ربمایپ  گرزب  ياه  یگژیو  زا  نیا  .دومرف و  یم  لابقتـسا  نانآ  یخوش  زا  مه  ربمایپ  دندرک و  یم  یخوش  ادخ  ربمایپ 

.تسا هدوب  نیلسرملا 

باحصا اب  یخوش 

دندرک یم  حازم  یخوش و  ادخ  ربمایپ  اب  باحـصا  مه  دندرک و  یم  نامداش  ار  نانآ  دندومرف و  یم  حازم  نارگید  اب  مه  ادـخ  ربمایپ 
: دنا هدرک  تیاور  نینچ  دوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دندش  یم  نامداش  نانآ  یعبط  خوش  زا  ربمایپ  و 

ُهآَر اِذا  ِِهباحْصَا  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُسََیل  هلآ ، هیلع و  هللا  یّلَص  ِهللا  ُلوسر  ناک 

196 ص :

ص 408. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 82 ؛ هبیرلا ، فشک  . 1 - 1
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حازم اب  ار  وا  تسا ، نیگهودنا  ناشباحصا  زا  یکی  دندید  یم  هاگره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ؛(1)  ِهَبَعادُملِاب ًاموُمْغَم 
.دندرک یم  نامداش  یعبط  خوش  و 

: دندومرف ترضح  دینک ؟ یم  حازم  ام  اب  امش  هللا ، لوسر  ای  دنتفگ : ادخ  ربمایپ  هب  دیوگ : یم  هیرهوبا 

.میوگ یمن  قح  زج  نم  ؛(2)  ًاّقَح ّاِلا  ُلوقَا  ّینِا ال 

.تسین نآ  رد  اوران  فرح  ءازهتسا و  لطاب و  فالخ و  .تسا  قح  ساسا  رب  مه  نم  یعبط  خوش  حازم و  ینعی 

: تسا هدش  لقن  نینچ  زین  هشیاع  زا 

.دندرک یم  یخوش  دایز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ؛(3)  ِحازِْملا ُریثَک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  ُلوُسر  َناک 

یم یخوش  اقفر  اب  دارفا  یخرب  .دـندرک  یم  داش  ار  نانآ  دـندومرف و  یم  حازم  هناخ  لها  اب  دـندوب و  طاشناب  دوخ  هداوناخ  ناـیم  رد 
.تسا یگنادرم  تورم و  فالخ  نیا  .دنتسه و  رام  رهز  جرب  لثم  هناخ  رد  یلو  دننک ،

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  ینخس  نیریش  اه و  یخوش 

یعبط خوش  نایب و  تفاطل  ادخ و  ربمایپ  مالک  ینیریش  .دوب  تفاطل  زا  رپ  نیریـش و  شنخـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
یگناگی و ساسحا  مه  هتشاد و  شقن  مدرم  طاشن  یباداش و  رد  مه  کچوک ، گرزب و  مدرم ، باحصا و  همه  اب  ترـضح  نآ  ياه 

.دنازیگنا یم  رب  مدرم  رد  ار  ترضح  نآ  ندوب  ینامدوخ 

197 ص :

ص 408. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 83 ؛ هبیرلا ، فشک  . 1 - 1
ص 20. ج 2 ، يذمرتلا ، حیحص  زا  لقن  هب  ص 156 ، ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 2 - 2

ص 204. ج 2 ، نیبملا ، غالبلا  زا  لقن  هب  ص 156 ، ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 3 - 3
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زا دنـشاب و  هجوت  یب  نآ  هب  دارفا  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  هک  یتایعقاو  یلو  تساـه ، تیعقاو  ناـیب  همه  ترـضح  نآ  ياـه  یخوش 
نیا دـندرک و  یم  حازم  ناشنارای  باحـصا و  اب  تسا ، نهذ  زا  رودـب  هک  یتایهیدـب  نایب  اب  هاگ  .دـننک  بجعت  ساـسحا  نآ  ندـینش 

« .دنک ادا  کمن  قح  دوخ  مالک  نیکمن  زا   » .تسادخ ربمایپ  ياه  یخوش  نیرت  نیکمن  نیرت و  تسار 

زا ییاه  هنومن  هک  تفای  ناوت  یم  رایـسب  نارود  نآ  مدرم  اب  یتسیزمه  ترـشاعم و  ادخ و  ربمایپ  یگدنز  خـیرات  رد  اه  هنومن  نیا  زا 
.دوش یم  رکذ  نآ 

: دندومرف .درک  یم  لمح  مدنگ  هک  دندید  ار  يرتش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  ( 1

.دور یم  دنک و  یم  تکرح  دراد  میلح  ؛(1)  ُهَسیرَهلا یِشمَت 

مدنگ و زا  هک  تسا  ییاذغ  هسیره  نوچ  .دندومرف  نایب  ار  اه  مدنگ  تبقاع  ماجنارـس و  مه  دـندرک و  حازم  مه  ناشفیطل  نایب  نیا  اب 
، تسا مدـنگ  ًالعف  هک  دـنچ  ره  .تسا  میلح  هوق  رد  رتش  راـب  ینعی  .دـنیوگ  یم  میلح  نآ  هب  حالطـصا  رد  هک  دوش  یم  هیهت  تشوگ 

.دوش لیدبت  میلح  هب  يزور  ناوت  یم  یلو 

(2) !« نیَبُح  ِ ُّما نیَبُح  ُِّما  : » دندومرف .دوب  هدمآرب  شمکش  هک  دندید  ار  لالب  ربمایپ  زور  کی  ( 2

هیبشت تسرپ  باتفآ  هب  شمکـش  یگدـمآرب  رد  ار  لالب  ترـضح  .دراد  هدـمآرب  یمکـش  هک  تسا  تسرپ  باـتفآ  ناـمه  نیبح  ¬ ما
.دندومرف یخوش  حازم و  وا  اب  مالک  نیا  اب  دندومرف و 

ینزریپ اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ( 3

198 ص :

ص 294. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 148 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
ص 295. نامه ، . 2 - 2
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ِنزریپ هک  شاب  هاگآ  ٌءادْرَد ؛ ٌزوجَع  َهَّنَجلا  ُلُخْدَت  ُهَّنِا ال  امَا  : » دـندومرف وا  هب  دـندرک و  دروخرب  دوب  هتخیر  شیاه  نادـند  هک  یتوترف 
« .دوش یمن  تشهب  دراو  نادند  نودب 

نادند نودب  نزریپ  نم  رخآ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دندومرف : ترضح  .داتفا  هیرگ  هب  نخس  نیا  ندینش  اب  نزریپ 
یمن تشهب  دراو  لاـح  نیا  اـب  دومرف : دـندیدنخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .موش  تشهب  دراو  مناوت  یمن  متـسه و 

(1) .يدرگ یم  ناوج  اجنآ  رد  هکلب  يوش ،

تشاد تنوفع  شمشچ  ود  هک  ینز  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هاگن  هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 4
یمن تشهب  دراو  دراد  تنوفع  شمـشچ  ود  هک  ینز  هک  شاب  هاگآ  َنیَْنیَْعلا ؛ ُءاْصمَر  َهَّنَجلا  ُلُخْدـَت  ـال  ُهَّنِا  اـمَا  : » دـندومرف وا  هب  .داـتفا 

اب هک  تسا  نیا  روظنم  هن  دـندومرف : ترـضح  موش ؟ یم  خزود  لـخاد  نم  سپ  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : داـتفا و  هیرگ  هب  نز  .دوـش »
مشچ و پچ  دارفا ، ینعَملا ؛ اذـه  یلَع  یمعَْالاَو  ُدَوعَْالا  َهَّنَجلا  ٌُلُخْدَـی  ال  دـنداد : همادا  سپـس  .يوش  یمن  تشهب  دراو  یتروص  نینچ 

(2) .دوب دنهاوخ  ناوج  ملاس و  تشهب  رد  هکلب  .دنوش  یمن  تشهب  دراو  انیبان 

اب هک  دوب  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هریس  دیوگ : یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مداخ  کلام  سنا  ( 5
نآ درک و  یم  یخوش  حازم و  ام  اب  هک  دـش  یم  یناـمدوخ  ردـق  نیا  .درک  یم  وگ  تفگ و  تسـشن و  یم  اـم  اـب  دـش ، یم  یتاـق  اـم 

.دوبن نیا  زا  عنام  شتوبن  ِراقو  تبیه و  تمظع و 

199 ص :

ص 298. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 191 ؛ تایرفعجلا ، . 1 - 1
ص 299. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 10 ؛ يدنوارلل ، رداونلا  . 2 - 2
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نآ اب  تشاد و  یکچوک  هدنرپ  هک  متـشاد  یکچوک  ردارب  نم  هک  دـش  یم  هناگی  ینامدوخ و  ام  اب  ردـق  نآ  ربمایپ  دـیوگ : یم  سنا 
ابَا ای  : » دومرف یم  وا  هب  یعبط  خوش  تفطالم و  باب  زا  یهاگ  ربمایپ  دُرم و  هدـنرپ  نیا  .تشاد  یناوارف  سنا  نآ  اـب  درک و  یم  يزاـب 

(1) »؟ دش هچ  هدنرپ  ریمع ، ابا  يا  ریَغُّنلا ؛ َلَعَف  امریَمُع 

.دومن یم  داش  ار  نانآ  درک و  یم  حازم  ناکدوک  اب  یتح  دوخ ، ینخس  نیریش  اب  و 

، ددرگرب تساوخ  یم  هاگره  .دروآ  یم  هیدـه  ربمایپ  يارب  مارح ، نب  رهاز  مان  هب  نیـشن ، هیداب  يدرم  دـیوگ : یم  کلام  نب  سنا  ( 6
.دوب شیاهالاک  شورف  لوغشم  رازاب  رد  يزور  .دوب  ربمایپ  هقالع  دروم  اما  هفایقدب ، رایسب  يو  .دنداد  یم  الاک  لام و  وا  هب  مه  ربمایپ 

مه وا  .دنیبب  ار  ربمایپ  دـناوتن  وا  يروط  هب  دـنتفرگ ، لغب  رد  ار  وا  رـس  تشپ  زا  دـنیبب  ار  ربمایپ  وا  هک  نیا  نودـب  دـندید و  ار  وا  ربمایپ 
دبع زا  ربمایپ  روظنم  .درخ » یم  ار  دـبع  نیا  یـسک  هچ  َدـْبَعلا ؛ اذـه  يرتْشَی  ْنَم  : » دـندومرف ربماـیپ  تسیک ؟ نیا  نک ، اـهر  ارم  تفگ :

.هدرب مالغ و  هن  دوب ، هللادبع » »

َتَْـسل ِهللا  َدـْنِع  َکَّنِِکل  : » دومرف ربماـیپ  يا ! هدـید  داـسک  ارم  عضو  دـنگوس  ادـخ  هب  هللا ، لوسر  اـی  تفگ : تخانـش و  ار  ربماـیپ  رهاز 
(2)« .تسین داسک  ادخ  دزن  رد  وت  عضو  نکل  ٍدِساِکب ؛

ترـضح .درب  یم  هارمه  هب  ار  دوخ  نانز  ًالومعم  اهرفـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  ( 7
تکرح تعرس  هب  نارتش  هک  نیا  يارب  اهرفس  رد  ًالومعم  دوب و  رادروخرب  ییابیز  رایسب  توص  زا  هک  تشاد  ینابراس 

200 ص :

ص 147. ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص 7 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
ص 313. ج 1 ، راربالا ، هیلح  ص 296 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، ص 158 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 2 - 2
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.دنیوگ یم  يدُح »  » نآ هب  برع  حالطصا  رد  هک  دناوخ  یم  زاوآ  اه  نآ  يارب  دننک ،

یم يدُـح  نارتش  يارب  هشجنا  هاگره  .دـندوب  راوس  نآ  رب  ربماـیپ  ناـنز  هک  دوب  ینارتش  لوئـسم  هشجنا  .دوب  هشجنا  ناـبراس  نیا  ماـن 
يا رت  مارآ  ریراوَقلِاب ؛ ْقَفِْرا  ُهشَْجنَا ، ای  ادیَوُر  : » دندومرف یم  شمالک  تفاطل  اب  ادخ  ربمایپ  دش و  یم  هدوزفا  نانآ  تعرـس  رب  دـناوخ ،

ینعی َریراوَقلا ؛ ِرِـسُکت  ال  : » دـندومرف یم  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  .نک » تفطالم  ارادـم و  نیرولب  ياـه  فرظ  اـب  هشجنا ،
(1) !« ینکشن ار  نیرولب  ياه  فرظ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نخس  نیا  رد  .تسا  ترضح  نآ  ینخس  نیریـش  ربمایپ و  مالک  تفاطل  زا  نانخـس ، هنوگ  نیا 
هک روط  نامه  دنا ، هتفگ  نیریش  ینخـس  مه  دنا و  هدومرف  هیبشت  نیرولب  ياه  ماج  هب  یگدننکـش  ییابیز و  تفاطل و  رد  ار  نانز  مه 

.تسا رطاخ  طاسبنا  يارب  یفیطل  حازم  دوخ ، نیا  و  میراد ، هشیش  راب  مییوگ  یم  يزیچ  تیساسح  يارب  یهاگ  ام 

دراو نزریپ  ُزوجَعلا ؛ اَُهلُخْدَـی  َهَّنَجلا ال  َّنِا  : » دـندومرف ربمایپ  .مورب  تشهب  هب  نم  دـینک  اعد  درک ، ضرع  ربمایپ  هب  راصنا  زا  ینزریپ  ( 8
یلاعت كرابت و  هللا  َلْوَق  َْتعِمَـس  امَا  دندومرف : دیدنخ و  ربمایپ  داتفا و  هیرگ  هب  دـش و  تحاران  ربخ  نیا  زا  نزریپ  .دوش » یمن  تشهب 

میا هدروآ  دیدپ  ار  نانآ  ام  دومرف : هک  يا  هدینـشن  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  مالک  ایآ   (2) ؛» ًاراْکبَا َّنُه  اْنلعَجَف  ًءاْشنِا  َّنُهانأَْشنَا  ّانِا  »
.میا هدینادرگ  هزیشود  یندروآ و  دیدپ 

201 ص :

ص 147. ج1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص 44 ؛ هیوبنلا ، تازاجملا  ص 157 ، ج1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
فشک ص 295 ؛ ح 16 ، راونـالاراحب ، ص 147 ؛ ج 1 ، مالـسلا ،  هیلع  بلاـط  یبا  لآ  بقاـنم  و 36 . هیآ 35  هعقاو ، هروـس  . 2 - 2

ص 160. ج 1 ، رارسالا ،
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دنوش و یم  ابیز  رایـسب  هک  دنک  یم  يا  همـشچ  دراو  ادتبا  دـنک ، تشهب  دراو  ار  نامیا  لها  دـهاوخ  یم  هک  یماگنه  دـنوادخ  ینعی 
یم تشهب  دراو  تروص  نیرتابیز  هب  همه  هکلب  درادن ، دوجو  ابیزان  ناسنا  درم و  ریپ  نزریپ و  تشهب  رد  .دـنک  یم  تشهب  دراو  دـعب 

.دنوش

تـشهب هب  تراشب  وا  هب  مه  دـندرک و  حازم  وا  اب  مه  دوخ  مالک  اب  ربمایپ  .تسا و  هدوب  تشهب  قوش  زا  نزریپ  هیرگ  هک  تسا  مولعم 
.دندوزفا نایتشهب  تایصوصخ  هب  تبسن  وا  تفرعم  هب  مه  دنداد و 

یم دـندرک و  یم  یخوش  دوب ، ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هک  کلام  نب  سنا  اب  یهاـگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ( 9
« .شوگ ود  بحاص  يا  ؛(1)  ِْنیَنُذُالا اَذ  ای  : » دندومرف

ربمایپ .دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رـضحم  هب  تشاد  شرهوش  هک  يراک  رطاخ  هب  ینز  هک  تسا  هدش  تیاور  ( 10
کی شمـشچ  رد  هک  یـصخش  نامه  ٌضاَیب ؛ ِِهْنیَع  ِیف  يذَّلا  : » دـندومرف ترـضح  .ینـالف  تفگ : تسیک ؟ ترهوش  دندیـسرپ : وا  زا 

»؟ تسا يدیفس 

؟ ینک یم  هچ  دیـسرپ : وا  زا  شرهوـش  .درک  شرهوـش  مشچ  یـسراو  هب  عورـش  تشگرب و  شرهوـش  شیپ  تعرـس  هب  هـن و  تـفگ :
تـسار ربمایپ  تفگ : شرهوش  .تسا  يدیفـس  کی  وت  مشچ  رد  هک  دادربخ  نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ :

(2) تسا !؟ نآ  یهایس  زا  رتشیب  نم  مشچ  يدیفس  هک  ینیب  یمن  رگم  تسا ، هتفگ 

.دندومرف یم  حازم  نارگید  اب  تایهیدب  نایب  اب  ادخ  ربمایپ 

.دوب هدیشوپ  يدنلب  سابل  ربمایپ  نانز  زا  یکی  دیوگ : یم  سابع  نبا  ( 11

202 ص :

ص 34. ج 1 ، رثالا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  ص 159 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
ص 148. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ص 3 ؛ ج 1 ، عیبرلا ، رهز  زا  لقن  هب  ص 159  ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 2 - 2
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وگ و ساپـس  ار  دنوادخ  شوپب و  ار  سابل  نیا  ؛(1)  ِسورَْعلا ِْلیَذَک  ًْالیَذ  ُهنِم  يرَج  َهللا َو  يِدَمْحَا  ِهیـِسْبلَا َو  : » دندومرف وا  هب  ترـضح 
« .زاس ناور  دوخ  لابند  هب  ار  نآ  سورع  ناماد  نوچمه 

دـندوب و هدـیباوخ  تشپ  هب  هک  یلاح  رد  دـندرک و  یم  يزاب  دوبن ، شیب  یکدوک  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  مرکا  ربماـیپ  ( 12
یتاملک اب  دندرب و  یم  الاب  دوخ  هناش  يالاب  ات  ار  وا  هداد و  رارق  دوخ  هنیـس  يور  ار  وا  ياپ  فک  هتفرگ و  ار  وا  کچوک  ياه  تسد 

: دنتفگ یم  یعبط  خوش  نایب و  تفاطل  اب  نیگنهآ و 

!« هشپ مشچ  دننامه  يا  .الاب  ایب  نم ، يولوچوک  نم ، يولوچوک  ؛(2)  َهََّقب َْنیَع  َّقََرت  ٌهَقَزُح  ٌهَّقُزُح  »

نوچ .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رکیپ  ندش  خاروس  خاروس  تداهش و  زا  ییوگشیپ  ریبعت  نیا  دنیوگ : یم  نادنمشناد  زا  یـضعب 
.تسا خاروس  خاروس  هشپ  مشچ  هک  هدش  فشک  ًاریخا 

یخوش حازم و  هب  يو  .تشاد  تکرش  ردب  گنج  رد  وا  .تشاد  مان  نامیَُعن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  ( 13
تشهب دراو  نادنخ  وا  ؛(3)  ُکَحْـضَی وه  هَّنَجلا و  ُلُخْدَی  : » دندومرف وا  هرابرد  ربمایپ  .دیدنخ  یم  رایـسب  دوب و  صیرح  ربمایپ  دزن  رد 

« .دوش یم 

فرظ .دـندوب  هشیاع  دزن  ربمایپ  زور  نآ  .دروآ  ربمایپ  لزنم  ِرد  دـیرخ و  وا  زا  ناـیمعن  .تشاد  یلـسع  فرظ  یبارعا  رفن  کـی  يزور 
هداد هیده  ترضح  نآ  هب  نایمعن  ار  لسع  فرظ  هک  درک  نامگ  ادخ  ربمایپ  .داد  هشیاع  هب  ار  لسع 

203 ص :

ص 295. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 148 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
ص 317. ج 61 ، راونالاراحب ، ص 321 ؛ ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 2 - 2

ص 322. ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 3 - 3
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دید یتقو  .دـنروایب  شیارب  ار  نآ  لوپ  ات  تسـشن  هناخ  ِرد  دوب ، هتفرگن  ار  لسع  فرظ  لوپ  زونه  هک  یبارعا  اما  .تفر  نایمعن  .تسا 
.دینادرگرب نم  هب  ار  نآ  ای  دیهدب و  ار  لسع  لوپ  ای  دز  ادص  .دشن  يربخ 

هزیگنا هچ  اب  َْتلَعَف ؛ ام  یلَع  َکَلَمَح  ام  : » دـندومرف نایمعن  هب  دـنداد و  یبارعا  هب  ار  لسع  لوپ  دـندش و  ربخ  اب  نایرج  زا  ادـخ  ربمایپ 
(1) »؟ يدرک ار  راک  نیا  يا 

نیا زا  ربمایپ  .امش  يارب  مروایب  متفگ  .تشاد  لسع  فرظ  مه  یبارعا  نیا  دیراد و  تسود  لسع  امش  مدید  نم  هللا ، لوسر  ای  تفگ :
! يدرک ار  راک  نیا  ارچ  دنتفگن  دندیدنخ و  نامیعن  راک 

نآ هب  يا  هفحت  دیـسر و  یم  ادـخ  ربماـیپ  رـضحم  هب  یبارعا  رفن  کـی  یهاـگ  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلاوـبا  ترـضح  ( 14
هاگره .تفرگ و  یم  ناش  هدـنخ  یبارعا  نیا  راک  زا  ربمایپ  .دـیهدب  ار  ام  هیدـه  ياهب  تفگ : یم  اجنامه  .داد و  یم  هیدـه  ترـضح 

(2)« .دنادنخ یم  ار  ام  دمآ و  یم  ام  دزن  شاک  دش ؟ هچ  یبارعا  نآ  اناتَا ؛ ُهَْتَیل  یبارعَالا ، َلَعَف  ام  : » دندومرف یم  دندش  یم  كانهودنا 

اه شفک  ياج  هب  تفر  تفرگ و  اـمرخ  يرادـقم  تشاذـگ و  ورگ  درب و  تقرـس  هب  ار  ربماـیپ  ياـه  شفک  هریرهوبا  زور  کـی  ( 15
َلْعَن : » داد خساپ  يروخ »؟ یم  هچ  هریرهوبا  يا  ُلُکَأت ؛ ام  هَْریَرُه  ابَا  ای  : » دندومرف وا  هب  ربمایپ  .درک  امرخ  ندروخ  هب  عورـش  تسـشن و 

(3)« .ار ادخ  ربمایپ  ياه  شفک  هللا ؛ لوسَر 

امـش همه  دندومرف : .تفگ  يزیچ  سک  ره  تسیچ ؟ لثم  نم  ياپ  نیا  دندومرف : باحـصا  هب  ادخ  ربمایپ  عقوم  کی  دنیوگ : یم  ( 16
نیا دیدرک ، هابتشا 

204 ص :

ص 296. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
ص 259. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 663 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2

ص 296. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 149 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 3 - 3
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.تسا نم  رگید  ياپ  لثم  نم  ياپ 

.درب یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دیـشک و  یم  لوک  هب  دراذگ و  یم  لیبنز  رد  ار  وا  شدنزرف  .دوب  هدـش  ریپ  يردام  دـنیوگ : یم  ( 17
یم وا  هب  دندومرف : دندرک و  وا  رـسپ  هب  ور  دـعب  .دـندرک  لاوحا  لاح و  وا  اب  ترـضح  .دوب  یتوترف  نزریپ  .دـمآ  ماما  ای  ربمایپ  دزن  هب 

.دسرب رهوش  هب  دنک و  راک  دـناوت  یمن  درادـن و  نادـند  هدـش ، ریپ  تفگ : یهد ؟ یمن  رهوش  ار  وا  ایآ  دـندومرف : هلب ! تفگ : یـسر ؟
! ربمایپ ای  یناد  یم  رتهب  وت  ترس ، رب  كاخ  تفگ : درک و  شرسپ  هب  ور  نزریپ 

.تسا هدیـسوب  هچوک  رد  ارم  ینـالف  هک  درک  تیاکـش  ربماـیپ  باحـصا  زا  یکی  تسد  زا  دیـسر و  ادـخ  ربماـیپ  رـضحم  هب  ینز  ( 18
دیایب دهاوخ ، یم  رگا  درادن ، یلکـشم  هک  نیا  داد : خـساپ  يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دـندومرف : دـندرک و  شراضحا  ترـضح 
لوسر ای  هن ، تفگ : ینک ؟ یمن  اهراک  نیا  زا  رگید  دندومرف : وا  هب  ربمایپ  .دندرک  مسبت  وا  خساپ  زا  باحـصا  ربمایپ و  .دـنک  صاصق 

(1) .دنتشذگ وا  زا  مه  ربمایپ  .منک  یمن  نینچ  رگید  مسق  ادخ  هب  هللا ،

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ياه  یباوجرضاح  اه و  یخوش 

اج هبترم  کـی  صخـش  نآ  .درک  توف  بشید  دـندومرف : ترـضح  .دیـسرپ  يدرم  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زا  رفن  کـی  ( 
: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  .دروخ 

حور دنوادخ  ؛(2)  اهِمانَم یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلا  اِهتوَم َو  َنیح  َسُْفنألا  یَّفَوَتَی  ُهللا 

205 ص :

ص 149. ج 1 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص 295 ؛ ،ج 16 ، راونالاراحب ص 161 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
ص 52. ج 41 ، راونالاراحب ، ص 196 ؛ ج 3 ، مالسلا ،  مهیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  هیآ 43 ؛ رمز ، هروس  . 2 - 2
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.دنک یم  ضبق  تسا ، هدرمن  شباوخ  عقوم  رد  هک  ار  یحور  زین  دناتس و  یم  زاب  یمامت  هب  ناشگرم  ماگنه  ار  مدرم 

یم ار  امرخ  ربمایپ  .دندوب  بطر  ندروخ  لوغشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زور  کی  ( 2
.دندوبن هجوتم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دندراذگ و  یم  نینمؤملاریما  ولج  ار  نآ  ياه  هتسه  دندروخ و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربمایپ  .دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ولج  امرخ  ياه  هتـسه  همه  دـندش ، غراـف  اـمرخ  ندروخ  زا  یتقو 
ُلوُکَالا : » داد خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  .يروخ  یم  دایز  ینعی  یتسه » لوکا  وت  هک  یتسار  هب  یلع ، ای  ٌلوُکَا ؛ َکَّنِا  یلَع  ای  : » دـندومرف

خـساپ زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  و  .دروخ » یم  هتـسه  اـب  ار  اـمرخ  هک  تسا  یـسک  ولکا  ُهاَون ؛ َرْمَّتلا َو  ُلُـکأَی  يذَّلا 
(1) .دندیدنخ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

نآ هارمه  فرط  ود  رد  مه  رمع  رکبوبا و  .دـندرک  یم  روبع  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  زور  کی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 3
ن» « » .یتسه انل »  » نون لثم  ام  نایم  رد  وت  اَنل ؛ ِنُونُک  اَنَْنَیب  َْتنَا  یلَع  ای  دنتفگ : ترـضح  هب  .دنتـشاد  يدنلب  دق  ود  نآ  .دندوب  ترـضح 

«. فلا  » و ل » : » دراد رارق  دنلب  فرح  ود  نیب  انل »  » هملک رد 

« انل  » ینعی .دیدوب » ال »  » امش مدوبن ، امـش  نایم  نم  رگا  اُمْتنَُکل ال؛(2)  امُکَْنَیب  اَنَا  َْول ال  : » دنداد خـساپ  يروف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دیدوبن مه  امش  مدوبن ، نم  رگا  ینعی  ال .»  » دوش یم  نون  نودب 

«. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  ؛(3)  رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  َْول ال  : » تفگ یم  رایسب  رمع  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  هک  نیا  امک 

206 ص :

.عیبرلا رهز  زا  لقن  هب  ص 94 ، ج 6 ، هعاربلا ، جاهنم  ص 165 ؛ ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
ص 165. ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 2 - 2

یف هماعلا  طـالغا  نم  بجعتلا  ص 374 ؛ ج 1 ، ناـهربلا ، ص 20 ؛ همدـقم ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 109 ؛ ج 2 ، راربالا ، ضاـیر  . 3 - 3
ص 62. همامالا ، هلأسم 
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.دنداد نکش  نادند  یخساپ  نانآ  حازم  هب  نینچ  نیا  ترضح  و 

رفس رد  حازم  یخوش و 

یکی ناونع  هب  تسا و  هدش  هدرمش  اج  هب  هدیدنـسپ و  تایاور  رد  ترفاسم  ماگنه  رد  اما  تسا ، هدش  تمذم  دنچ  ره  رایـسب  یخوش 
: دنا هدومرف  نییبت  نینچ  نیا  ار  رفس  بادآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدش  نایب  رفس  تابحتسم  بادآ و  زا 

ندرک حازم  داـیز  تسا ، رفـس  رد  تّورم  ناوـنع  هب  هک  يروـما  زا  رگید  یکی  ؛(1) و  َّلَجَوَّزَع َهللا  ُطِخْـسَی  اـم  ِْریَغ  ِیف  ِحازَملا  ُهَْرثَک  َو 
.دشابن نآ  رد  لجوزع  يادخ  بضغ  هک  يزیچ  رد  تسا ،

طخ حازم و  دودح  دـیاب  تروص  ره  رد  یلو  درب ، یم  رد  هب  نت  زا  ار  هار  یگتـسخ  دـنک و  یم  هاتوک  ار  رفـس  لوط  رفـس ، رد  حازم 
.ددرگ تاعارم  لاح  همه  رد  تسا ، دنوادخ  تیصعم  هانگ و  زا  زیهرپ  هک  نآ  زمرق 

هب .دننک  یم  یخوش  حازم و  رایـسب  مینک ، یم  ترفاسم  اه  نآ  اب  یتقو  یلو  دـنراقواب ، رایـسب  هک  مینیب  یم  ار  ناگرزب  دارفا و  یخرب 
.تسه مه  بحتـسم  دننک و  یخوش  هک  ددنـسپ  یم  دنک و  یم  اضتقا  نینچ  رفـس  .دنک  یم  هاگن  نآ  هب  هناروابان  ناسنا  هک  يا  هنوگ 

ناربج يا  هنوگ  هب  ار  نطو  زا  يرود  تبرغ و  نیا  دیاب  دـتفا و  یم  تبرغ  رد  دـیآ و  یم  نوریب  شیوخ ، نطو  زا  ناسنا  ترفاسم  رد 
.دنک

هب متفر ، ادخ  هناخ  متفر ، هکم  هنیدم و  متفر ، تابتع  نم  تفگ : یم  یصخش 

207 ص :

ص266. ج 72 ، راونالا ، راحب  ص 294 ؛ ج2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 55 ؛ قودصلل ، یلامالا  . 1 - 1
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! دوش یمن  مدآ  دوخ  هناخ  اجک  چیه  متفگ ، مه  ادخ  دوخ 

نوریب هک  شدوخ  هناخ  زا  .دـنیوگ  یم  شمارآ  تنوکـس و  لحم  نکـسم و  نآ  هب  لیلد  نیمه  هب  .دراد  شمارآ  شا  هناخ  رد  ناسنا 
ساسحا ناسنا  ینعی  .دنک  یم  کیدزن  ار  هار  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  ترفاسم  رد  یخوش  حازم و  .دریگ  یم  ار  وا  تبرغ  دیآ ، یم 

.دیسر دصقم  هب  یک  دمهف  یمن  ًالصا  .دنک  یمن  یگتسخ 

یخوش ياهزرم 

هب تناها  نخادـنا و  تسد  اـی  ءازهتـسا و  هزیگنا  هب  یـسک  رگا  دـشاب و  نارگید  ندرک  رورـسم  طـقف  دـیاب  یعبط  خوش  زا  اـم  هزیگنا 
هانگ و اسب  هچ  هکلب  تشاد ، دهاوخن  يونعم  شزرا  اهنت  هن  تسادـخ و  لوسر  هریـس  فلاخم  وا  لمع  دـنک ، حازم  یخوش و  يرگید 

.دیآ رامش  هب  تیصعم 

تیعقوم ناکم و  دارفا و  دیاب  .درک  یخوش  وا  اب  دیابن  تروص  نیا  رد  .دیاین  ششوخ  وا  اب  امش  ندرک  یخوش  زا  یسک  تسا  نکمم 
هدومرف میـسرت  ام  يارب  نید  يایلوا  هک  يزرم  دـح و  يور  یعبط  خوش  رگا  .دوش  یبایزرا  تبثم  یخوش  حازم و  ات  دومن  تاعارم  ار 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دش  دهاوخ  عقاو  دنوادخ  يدونشخ  بجوم  بوبحم و  هکلب  تسین ، مومذم  اهنت  هن  دریگ ، ماجنا  دنا ،

حازم یعمج  نایم  رد  هک  ار  یسک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  ؛(1)  ٍثَفَر الب  ِهَعامَجلا  ِیف  َبِعادُملا  ُّبُِحی  یلاعت  كرابَت و  َهللا  َّنِا 
.دماجنین شحف  هب  هک  دنک  یخوش  نادنچ  اما  دراد ، یم  تسود  درذگب  شوخ  نارگید  هب  ات  دنک  یعبط  خوش  و 

208 ص :

ص 60. ج 73 ، راونالاراحب ، ص 663 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ص 293 ؛ ج 1 ، نساحملا ، . 1 - 1
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هیده دوخ  عمج  هب  ار  یباداش  طاشن و  دنریگ و  راک  هب  ار  رنه  نیا  دنراد ، ار  ملاس  حازم  رنه  هک  یناسک  لیماف ، ای  ناتـسود  عمج  رد 
تبیغ غورد و  هلمج  زا  ییاوراـن ، فرح  هنوگ  چـیه  هک  تشاد  تقد  دـیاب  هتبلا  .دـنزاس  مهارف  ار  یهلا  تیبوبحم  بابـسا  اـت  دـنهد ،

.دشابن نآ  رد  نارگید  شجنر  ازهتساو و 

زا یخرب  ًالومعم  .تسا  هدوب  مه  ام  ناگرزب  نیب  رد  تسا ، وگ  تفگ و  پگ و  یباداش و  طاـشن و  زا  راشرـس  هک  تاـسلج  لـیبق  نیا 
دور و نوریب  ناشنت  زا  یگتـسخ  ات  دـنا ، هتـشاد  ینینچ  نیا  یتاـسلج  تخـس ، يراـک  هتفه  کـی  زا  سپ  هتفه  رخآ  رد  ناـگرزب  نیا 

.دنزادرپب تیلاعف  راک و  هب  یباداش  طاشناب و 

ثحب هسلج  نآ  رد  هک  دـندرک  یم  طرـش  دنتـشاد و  تاسلج  نیا  زا  ًالومعم  لحار  ماـما  دـندومرف : یم  ینیدـلاءاهب  هللا  تیآ  موحرم 
.دشاب وگ  تفگ و  پگ و  طقف  .دشابن  یملع 

دنسپان ياه  یخوش 

طارفا و .دـشاب  حازم  یخوش و  طـقف  شراـک  ناـسنا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ندرک  یخوش  هتبلا  .تسوگ  هلذـب  عبط و  خوش  نمؤـم 
.تسین یبوخ  راک  طیرفت 

تمذم ار  یخوش  حازم و  ًانایحا  هک  یتایاور  .تسین  هدیدنـسپ  دشاب ، نارگید  هب  ندنارپ  کلتم  یخوش و  شراک  همه  ناسنا  هک  نیا 
هرخـسم نارگید  نآ  رد  هک  ییاـه  یخوش  اـج ، هباـن  دروم و  یب  ياـه  یخوش  یخوـش ، رد  طارفا  .دـیوگ  یم  ار  نیمه  تسا ، هدرک 
دنـسپان هدش و  تمذم  همه  اه  نیا  دشاب ، نارگید  هب  نابز  مخز  تمهت و  تبیغ و  تیـصعم و  هانگ  اب  هارمه  هک  ییاه  یخوش  دنوش ،

.تسا

هک نیا  .تفرگ  یخوش  هب  ار  تمایق  ادخ و  هار  دیابن  .تسوکین » شیوخ  ياج  هب  زیچ  ره   » .دریگب یخوش  هب  ار  زیچ  همه  دیابن  ناسنا 
ره ناسنا 

209 ص :
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: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .تسا  یهابتشا  راک  تین ، مهم  دیوگب  دعب  دنکب ، يراک 

؛(1) ِدَّدـلا َنِم  َْسَیل  َّقَحلا  َّنَِال  ِدَّدـلا  َنِم  ُحازِْملا  َِکلذ  ُنوکَی  الَف  ًاّقَح  ّاِلا  ُلوُقَی  الَو  ُحَزْمَی  َناک  َِکلذ  َعَم  یّنِم َو  ُدَّدـلا  الَو  ٍدَد  ْنِم  اَنَا  ام 
ربمایپ دوجو  نیا  اب  .تسین  مه  نم  راک  روما  هنوگ  نیا  .متـسین  اج  یب  ياـه  یخوش  اـه و  یمرگرـس  يزاـب و  بعل و  وهل و  لـها  نم 

ار حازم  هنوگ  نیا  .تفگ و  یمن  تقیقح  قح و  زج  دومرف و  یم  حازم  نارگید  اب  هراومه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ 
.تسین خنس  نیا  زا  ییوگ  تقیقح  قح و  هک  ارچ  درمش ؛ رب  بعل  وهل و  لیبق  زا  ناوت  یمن 

: تسا هدمآ  نینچ  یمارگ  نآ  هریس  رد  نینچمه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ؛(2)  ِهیف ُطِْرُفی  الَو  ًاْبلَق  يِذُؤی  الَو  ًاّقَح  ّاِلا  ُلوُقَی  الَو  ُحَزْمَی  َناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ُهَّنَا 
يور هدایز  طارفا و  یخوش  حازم و  رد  نینچمه  دندرزآ و  یمن  ار  یلد  دنتفگ و  یمن  قح  زج  دندرک و  یم  یخوش  حازم و  هراومه 

.دندومن یمن 

یخوش تافآ 

دوب بقارم  تشاد و  هاگن  ار  نآ  دودـح  یلو  درک ، حازم  دـیاب  هک  دـهد  یم  ناشن  ناسنا  هب  ار  حیحـص  ریـسم  کی  ربماـیپ  هریـس  نیا 
.دوشن وا  ریگنابیرگ  تافآ 

یخوش رد  غورد  ( 1

غورد و هب  دنک ، یعبط  شوخ  دنادنخب و  ار  نارگید  ناسنا  هک  نیا  يارب 

210 ص :

ص 414. ج 8 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 69 ؛ ج 1 ، یلائللا ، یلاوع  . 1 - 1
ص 328. ج 10 ، لوقعلا ، هآرم  ص 235 ؛ ج 69 ، راونالاراحب ، . 2 - 2
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رنه نیا  دراذـگب و  شیامن  هب  ار  شدوخ  یعبط  خوش  ییوگ ، تقیقح  ییوگتـسار و  اب  هکلب  دوشن ، لسوتم  اوران  لطاب و  ياه  فرح 
.تسا

: تسا هدمآ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 

هک نیا  يارب  دیوگ ، یم  نخس  غورد  هب  هک  یسک  لاح  هب  ياو  ؛(1)  َُهل ٌْلیَو  َُّمث  َُهل  ٌْلیَوَف  َمْوَقلا  َکِحُْضِیل  ُبِذْکَیَف  ٌثِّدَُحی  يذَِّلل  ٌْلیَو 
! وا رب  ياو  وا ، رب  ياو  سپ  دنادنخب ، ار  یهورگ 

رطاـخ یگدرزآ  دـشابن و  هارمه  لـطاب  دنـسپان و  ياـه  فرح  غورد و  اـب  هک  یتروص  رد  لادـتعا  دـح  رد  یخوش  حازم و  نیارباـنب 
هدـش هدرمـش  نامیا  ياه  یگژیو  زا  هکلب  تسین ، نآ  رد  یعنم  اهنت  هن  ددرگن ، هدولآ  تیـصعم  هانگ و  هب  دزاـسن و  مهارف  ار  نارگید 

.تسا

تفاطل دیاش  تسا ، نشور  همه  يارب  شندوب  غورد  هک  دیوگب  يا  هفیطل  ناسنا  هک  نیا  زج  تسین ، زیاج  اه  یخوش  رد  نتفگ  غورد 
فرط دـنهاوخ  یم  اه  غورد  نیا  اب  دارفا  یهاگ  و  تسین ، مولعم  شندوب  غورد  هک  ییاه  غورد  اـما  .دـشاب  شندوب  غورد  رد  مه  نآ 

.تسا مارح  هکلب  دنسپان ، راک  دننک ، یم  حازم  یخوش و  ناشدوخ  لایخ  هب  دنراذگب و  راک  رس  ار 

، غورد اب  هارمه  هک  ییاه  یخوش  یلو  .درادـن  یلکـشم  دـنمهف ، یم  ار  بلطم  نیا  همه  تسا و  ینتفاب  تسا  مولعم  هک  ییاه  یخوش 
گرزب ناهانگ  زا  یکی  غورد  .تسا و  مارح  اهقف  همه  مکح  ساسا  رب  دـنک ، یم  رواـب  مه  فرط  تسا و  غورد  ربخ  غورد و  هدـعو 

هیلع یلع  .دراد  تاـفانم  ناـمیا  تقیقح  اـب  مه  تسا  هدولآ  غورد  هب  هک  ییاـه  یخوش  یتح  .درادـن  يراـگزاس  ناـمیا  اـب  هک  تسا 
: دندومرف مالسلا 

211 ص :

ص 251. ج 12 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 537 ؛ یسوطلل ، یلامالا  ص 327 ؛ ج 10 ، لوقعلا ، هآرم  . 1 - 1
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هب هچ  ار ، غورد  هک  نیا  زج  دشچ ، یمن  ار  نامیا  معط  يا  هدنب  چیه  ؛(1)  ُهَّدِج َُهلْزَه َو  َبْذِْکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  ال 
.دیوگ كرت  يدج ، هچ  یخوش و 

يرازآ لد  ( 2

یم هک  نیا  هناهب  هب  دیابن  .تسا  دنـسپان  رایـسب  راک  نیا  هک  درازاین  ار  یلد  شحازم  مالک و  اب  هتـساوخان  يادخ  هک  دوب  بقارم  دیاب 
.میا هدرک  بابک  باوث ، ياج  هب  راک  نیا  اب  هک  میرازایب  ار  یلد  مینک ، داش  ار  نارگید  میهاوخ 

هک یخوش  حازم و  ره  و  ندرک ، هرخـسم  دوش ، ناـنآ  یتحاراـن  بجوـم  هک  نآ  نیا و  هب  نتفگ  کـلتم  نارگید ، هب  ندز  ناـبز  مخز 
، نیاربانب .تساوران  تشز و  راک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالسا و  رظن  زا  دشاب ، نارگید  یتحاران  یگدرزآ و  هانگ و  مزلتـسم 

.مینک راتفر  تبقارم  طایتحا و  لامک  اب  دوخ  ياه  یخوش  رد  دیاب 

یخوش رد  يور  هدایز  ( 3

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .ددرگ  ناسنا  ندش  کبس  بجوم  هک  درک  يور  هدایز  طارفا و  دیابن  یخوش  حازم و  رد 

.درب یم  ار  وربآ  یخوش  حازم و  رد  يور  هدایز  ؛(2)  ِهْجَْولا ِءاِمب  ُبَهْذَت  ُحازِْملا  ُهَْرثَک 

بجوم ندرک ، نارگید  هکحضم  ار  دوخ  یخوش و  رد  يور  هدایز  طارفا و 

212 ص :

ص 249. ج 69 ، راونالاراحب ، ص 216 ؛ لوقعلا ، فحت  ص 340 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، . 1 - 1
ص 665. ج 2 ، یفاکلا ، . 2 - 2
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نینمؤملاریما زا  .دیآ  دیدپ  ناسنا  يارب  یکبس  تراقح و  يراوخ و  دوش و  هتسکش  مه  رد  ناسنا  تبیه  راقو و  تزع و  هک  دوش  یم 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  مالسلا  هیلع 

ینمشد هنیک و  بجوم  دهاک و  یم  ناسنا  شزرا  تلزنم و  ردق و  زا  حازم  يرایسب  ؛(1)  َءانْحَّشلا ُبِجُوی  َءاهَبلا َو  ُبَهْذَت  ِحازِْملا  ُهَْرثَک 
.ددرگ یم 

شجنر بجوم  دننک و  یم  تاعارم  ار  نآ  دودـح  رتمک  دـننک ، یم  يور  هدایز  یخوش  رد  هک  یناسک  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و 
.دروآ یم  ینمشد  هنیک و  دوخ  نیا  .دندرگ و  یم  نارگید  رطاخ 

، دشاب کمن  یب  رگا  .دنز  یم  ار  ناسنا  لد  دوش و  یم  روش  اذغ  دشاب ، دایز  اذغ  کمن  رگا  .تسا  کمن  لثم  حازم  ندرک و  یخوش 
یـسک یتقو  دیا  هدید  .روش  ياذغ  ات  تسا ، لمحت  لباق  رتشیب  کمن  یب  تحالم و  یب  ياذـغ  .درادـن  هزم  تسا و  تحالم  یب  اذـغ 

ره .دـنک  یم  هدزلد  ار  ام  امـش  ياـهراک  نیا  ینعی  .يدروآ  رد  ار  شروش  دـنیوگ  یم  دـنک ، یم  يور  هداـیز  يراـک  اـی  یخوش  رد 
.تسا بوخ  زیچ  همه  راک و  همه  رد  لادتعا  .تسا  بوخ  هزادنا  هب  يزیچ 

اج یب  ياه  یخوش  ( 4

.دنرادن ار  یخوش  عون  ره  ای  یخوش  ششک  سلاجم  زا  یضعب  .درک  مه  ار  سلجم  یخوش و  فرط  هظحالم  دیاب  ندرک  یخوش  رد 
.داد رارق  شدوخ  ياج  رد  دیاب  ار  زیچ  ره  .دراد » یناکم  هتکن  ره  ییاج و  نخس  ره   » .دروخب رب  اه  نآ  هب  تسا  نکمم 

213 ص :

ص 222. مکحلا ، ررغ  فینصت  . 1 - 1
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رد دـیاب  ار  دارفا  بتارم  .دـنرخ  یمن  يرگید  زا  دـنرخ و  یم  رفن  کی  زا  ار  یخوش  کی  .تسا  مهم  رایـسب  زین  ندرک  یخوش  اج  هب 
ره هب  دارفا ، یـضعب  یتح  .درک  یخوش  نانآ  اب  تسین  هتـسیاش  هک  دنتـسه  يا  هبترم  رد  دارفا  یخرب  .درک  هظحالم  اه  نآ  اـب  یخوش 

.دوش تحاران  نآ  زا  رگید  دیایب و  ششوخ  یخوش  کی  زا  تسا  نکمم  رفن  کی  .دیآ  یمن  ناششوخ  یخوش  زا  لیلد 

.تسین هدیدنسپ  اه  تیلم  ماوقا و  ای  نارگید  هب  تناها  ریقحت و  یخوش و  رد  نارگید  نتخادنا  تسد 

ییانـشآ هقباس  ام  اب  هک  یناسک  اب  یمـسر  هسلج  کی  رد  یهاگ  .تسا  مهم  رایـسب  ندرک  یخوش  رد  دارفا  تالاح  ناکم و  تاعارم 
.دشاب نیگنس  ناشیارب  تسا  نکمم  ندرک  یخوش  دنرادن ،

نارگید رطاخ  یگدرزآ  دارفا و  هب  تناها  نتخادـنا  تسد  رخـسمت ، ریقحت ، غورد ، نامیاه  یخوش  رد  هکدوب  بقارم  دـیاب  نیاربانب ،
.شهار زا  یلو  دوب ، نامداش  باداش و  دیاب  ترخآ  ایند و  رد  .دشابن 

هدنخ هدیدپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هریـس  هرابرد  .تسا  دـنخبل  مسبت و  نآ  نیرتابیز  تسا و  طاشن  ینامداش و  رهاظم  زا  یکی  هدـنخ 
: تسا هدمآ  نینچ  ملس 

.دوب مسبتم  مدرم  همه  زا  شیب  ؛(1)  امُّسَبَت ِساّنلا  ُرَثْکَا  َناک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنخ  هرهچ 

ربمایپ ياه  یگژیو  زا  یکی  نتفگ ، نخس  رد  مسبت  نادنخ و  هرهچ 

214 ص :

ص 228. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 146 ؛ ج 1 ، مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  . 1 - 1
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تسشن و یم  دندش ، یم  هجاوم  ترـضح  نآ  اب  هک  یناسک  همه  لد  رب  وا  نیریـش  ياه  هدنخ  هداشگ و  ینارون و  يامیـس  .تسادخ 
.تخاس یم  دوخ  بوذجم  ار  نانآ 

: دیوگ یم  ثراح  نب  هللادبع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رت  نادنخ  رت و  مسبتم  ار  یسک  نم  ؛(1)  هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوسَر  ْنِم  ًامسبت  ُرَثْکَا  ًادَحَا  ُْتیَاَر  ام 
.مدیدن ملس  هلآ و 

مسبتم نادنخ و  رایـسب  هک  یـسک  ینعی   (2) .تسا كوحـض »  » ادـخ ربمایپ  ياه  مان  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
.درامش یم  رب  تسا ، هدمآ  تاروت »  » رد ربمایپ  يارب  هک  ییاه  مان  زا  ار  كوحض »  » سابع نبا  .تسا و 

يا هرهچ  نادنخ  ینعی  لاتقلا ، كوحـض  تسا و  دـمحا  تاروت  رد  ترـضح  نآ  مسا  ؛(3)  لاّتَقلا ُكوحّضلا  ُدَمْحَا  ِهارّوتلا  ِیف  ُهُمْـسا 
.تسا داهج  رب  صیرح  هک 

.زیتس رد  شنانمشد  اب  دوب و  ور  هداشگ  طاشناب و  ور و  هدنخ  رایسب  شناتسود  اب  ینعی 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هرابرد 

.دش یم  رهاظ  ترضح  نآ  يایسآ  ياه  نادند  هک  دیدنخ  یم  يروط  یهاگ  ؛(4)  هُذِجان وُْدبَی  یّتَح  ُکَحْضَی  ناک 

215 ص :

ص 205. ج 1 ، يذمرتلا ، حیحص  زا  لقن  هب  ص 155  ج 1 ، رارسالا ، فشک  . 1 - 1
ص 206. ج 15 ، راونالاراحب ، ص 33 ؛ ج 1 ، یمق ، ریسفت  ص 198 ؛ ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 2 - 2

ص 115. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 90 ؛ ج 1 ، ایادهلا ، ص 7 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  . 3 - 3
ص 116. ج 16 ، راونالاراحب ، ص 9 ؛ ج 1 ، همئالا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  . 1 - 4
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ربمایپ نیکمن  ياه  هدنخ 

اب دوش و  هتفشآرب  ادخ  ربمایپ  هک  دشن  هدید  زگره  اما  دندرک ، یم  تناها  يدنت و  ادخ  ربمایپ  اب  قالخادب  نشخ و  ياه  برع  یهاگ 
قفر و لامک  رد  نانآ  اب  شطابترا  رد  .درک و  یم  وگ  تفگ و  دروخرب و  فیطل  مرن و  رایـسب  نانآ  اب  .دـنک  دروخرب  يدـنت  اـب  ناـنآ 
رب نیکمن  نیریش و  يا  هدنخ  .دوب  هداشگ  طسبنم و  ینارون و  شا  هرهچ  دوب و  نابرهم  میالم و  شنانیشنمه  ناهارمه و  اب  .دوب  ارادم 

(1) .تشاد بل 

زور کی  ترـضح  .دوب  وخ  قلخ و  نیرتابیز  ربمایپ  يوخ  قلخ و  .مدوب  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  رد  لاس  هن  دـیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
؛ مور یم  متفگ  مدوـخ  شیپ  یلو  مور ! یمن  مسق  ادـخ  هب  متفگ : نم  مدوـب و  هلاـس  تشه  ناـمز  نآ  رد  .دنداتـسرف  يراـک  يارب  ارم 

.مدـش يزاب  لوغـشم  مه  نم  .دـننک  یم  يزاب  رازاب  هچوک و  رد  اه  هچب  مدـید  .مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  .تسا  هداد  نامرف  ربمایپ  نوچ 
: دندومرف یم  هاگ  نآ  .دندنخ  یم  دنتفرگ و  ارم  تشپ  زا  ادخ  ربمایپ  مدید  تقو  کی 

.هللا لوسر  ای  مور  یم  هلب ، متفگ : يداد ؟ ماجنا  متفگ  وت  هب  هک  ار  يراک  ولوچوک ، سنا  يا  ُکترَمَا ؛ ُْثیَح  َْتبَهَذَا  سیَنُا ، ای  »

: دنشاب هدومرف  ربمایپ  مشاب و  هدادن  ماجنا  ار  يراک  ای  يدرک ؟ ارچ  دیوگب : ربمایپ  مشاب و  هدرک  يراک  هک  مرادن  دای  دیوگ : یم  سنا 
؟(2) يدادن ماجنا  ارچ 
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ربمایپ نادنخ  باحصا 

یخوش حازم و  دوخ  هداوناخ  باحصا و  اب  یهاگ  دندوب و  عبط  خوش  شاشب و  مسبتم و  طاشناب و  هشیمه  ادخ  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه 
؟ دندوب مه  هدنخ  لها  ربمایپ  باحصا  دندیسرپ : رمع  نبا  زا  .دندوب  نینچ  زین  ناشباحـصا  رتشیب  دننک ، نامداش  ار  نانآ  ات  دندرک  یم 

: داد خساپ 

(1) .دوب هوک  زا  رت  تمظع  اب  ناشیاه  لد  رد  نامیا  هک  یلاح  رد  دندوب ، نادنخ  ِلَبَجلا ؛ َنِم  ُمَظْعَا  ْمِِهبُوُلق  یف  ُنامیالاَو  ْمَعَن 

: دیوگ یم  دعس  نب  لالب 

رد هک  مدـید  ار  ربمایپ  باحـصا  ؛(2)  ًانابْهُر اوناک  ُلیّللا  َناک  اذِاَـف  ٍضَعب  یِلا  مُهُـضَْعب  ُکَحْـضَی  ِضارْغَـالا َو  ْنَیب  َنوُّدَتْـشَی  ْمُُهتْکَرْدَا 
نادهاز دیسر ، یم  ارف  بش  هاگره  .دندیدنخ و  یم  دندرک و  یم  یخوش  حازم و  رگیدکی  اب  دندوب ، راوتسا  رایسب  ناشدوخ  فادها 

.دندوب بش 

ور هدنخ  رسمه 

هک تسا  هدروآ  ار  یتایاور  باب  نآ  رد  هک  تسا  هدوشگ  یباب  حاکن  باتک  رد  هعیـشلا » لئاسو   » فیرـش باتک  رد  یلماع  رح  خـیش 
، یگدنز رد  داش  هرهچ  ندید  دوخ  .دنک  جاودزا  دشاب  ور  هدنخ  هک  ییابیز  نز  اب  ناسنا  تسا  بحتـسم  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد 

.دشخب یم  یباداش  طاشن و  یگدنز  هب  دنک و  یم  داش  ار  ناسنا  لد 
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هدنخ تافآ 

هب هدـش و  جراخ  لادـتعا  بدا و  زرم  زا  یهاگ  یلو  تسادـخ ، ربمایپ  هریـس  یگدنزرـس و  طاـشن و  بجوم  دـنچره  هدـنخ ، مسبت و 
.میوشن راتفرگ  نآ  تافآ  هب  هک  تشاد  هجوت  ندیدنخ  ماگنه  رد  دیاب  ور  ¬ نیا زا  .دوش  یم  حرطم  مومذم  هدیدپ  کی  ناونع 

ههقهق ( 1

زا .دناریم  یم  ار  لد  درب و  یم  ار  نمؤم  هینکس  راقو و  ههقهق  .تسا  هدش  تمذم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هدنخ ، ماگنه  رد  ندز  ههقهق 
: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا ناطیش  زا  ندیدنخ ، دنلب  يادص  اب  ههقهق و  ِناطیَّشلا ؛ نِم  ُهَهَقْهَْقلَا 

هدنخ .تسا  هدوب  مسبت  ربمایپ  هدنخ  نیرتشیب  ور ، نیا  زا  .تسا  داعم  دای  قح و  زا  تلفغ  بابـسا  ندـیدنخ ، دـنلب  يادـص  اب  ههقهق و 
.تسا هتشادن  ییادص  هتسب و  یم  شقن  اه  بل  يور  طقف  هک  يا 

هیلع رقاب  ماما  .دـنک  فرطرب  وا  زا  ار  نآ  ءوس  بقاوع  هک  دـهاوخب  دـنوادخ  زا  دـیاب  دـش ، ههقهق  راچد  ندـیدنخ  رد  ناسنا  هچناـنچ 
: دندومرف مالسلا 

نم رب  ادنوادخ ، یْنتُقْمَت ، َّمُهّللا ال  وگب « : نآ  زا  تغارف  زا  سپ  يدز ، ههقهق  هاگره  ؛(1)  یْنتُقْمَت َّمُهّللا ال  ُغُْرفَت  َنیح  ْلُقَف  َتْهَقْهَق  اذا 
! ریگم مشخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  مسبت  تسا ، نامیا  لها  هتسیاش  هک  هدنخ  نیرتهب  نیرت و  بسانم  نیاربانب ،
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.تسا مسبت  نمؤم  هدنخ  ؛(1)  ٌمُّسَبَت ِنِمؤُملا  ُکْحِض 

.تسا ندیدنخ  عون  نیرتابیز  نیا  و 

هدنخ رد  يور  هدایز  ( 2

.تسا هدـش  تمذـم  عنم و  نآ ، رد  يور  هدایز  تسا و  بوخ  هزادـنا  هب  مه  ندـیدنخ  هک  نانچ  تسا ، بوخ  هزادـنا  هب  یعبط  خوش 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنک یم  باترپ  وس  کی  هب  ار  نامیا  رایسب  هدنخ  ؛(2)  ًاّجَم َنامیإلا  ُّجُمَت  ِکْحِّضلا  ُهَْرثَک 

رد هک  یناسک  .دراد  تفآ  دایز  هدـنخ  .دـش  دـهاوخ  نامیا  ناـصقن  شهاـک و  بجوم  هدـنخ ، رد  يور  هداـیز  هک  تسا  نیا  دوصقم 
ناسنا .دنک  یم  ناربج  ار  نآ  دنوادخ  تقیقح  رد  .دریگ  یم  ار  اه  نآ  هصغ  مغ و  نآ  زا  دعب  دـننک ، یم  يور  هدایز  طارفا و  هدـنخ 

.تسا بوخ  هزادنا  هب  يزیچ  ره  .دنادرگ  یم  رب  دنز و  یم  سپ  دروخب ، دح  زا  شیب  ار  يزیچ  رگا 
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تایآ تسرهف 

44 هَیِضار اِهیْعَِسل  ٌهَمِعان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

98 54 َنونزْحَی ْمُه  الَو  مِْهیَلَع  ٌفْوَخال  ِهللا  َءایلْوَا  َّنِا  الَا 

اهیف اـنُّسَمَی  ـالَو  ٌبَصَن  اـهیف  اـنُّسَمَی  ـال  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِهَماـقُملا  َراد  اـنَّلَحَا  يذـّلا  ٌروکـش  ٌروُفََغل  اـنَّبَر  َّنِا  َنَزَحلا  اَّنَع  َبَهْذَا  يذَّلا  ُدـمَحلَا ِهللا 
41 ٌبوُُغل

13 ُهَقَلَخ ٍءیَش  َّلُک  َنَسْحَا  يذَّلَا 

121 َبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  الَا  ِهللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  اونَمآ و  َنیذَّلَا 

138 ِضْرَْالا َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اِذا  َّرَطْضُملا  ُبیُجی  ْنَّمَا 

64 39 امیلْسَت اوُمِّلَس  ِهیَلَع َو  اوُّلَص  اونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  یبَّنلا  یَلَع  َنّولَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهللا َو  َّنِا 

52 اوحْرفَْیلَف َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضَِفب 

121 َنونَزْحَی ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَو  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَا  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  ُهَهْجَو ِهللا َو  َمَلْسَا  ْنَم  یَلب 

149 ُ_م112 ، َهل ٌنَکَس  َکَتالَص  ْنِا  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیّکَُزت  مُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَا  ْنِم  ْذُخ 

160 َنوکِرُْشی ْمُه  اِذا  ِّرَْبلا  َیِلا  مُهاَّجن  اّمَلَف  َنیّدلا  َُهل  َنیِصلُخم  َهللا  ُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِاَف 

60 59 ًاریثَک اوُْکبَْیلَو  ًالیلَق  اوُکَحْضَْیلَف 

53 47 39 َنوعَمْجَی اّمِم  ٌْریَخ  َوُه  اوُحَْرفَْیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِرب  ِهللا َو  ِلْضََفب  ُْلق 
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175 َهَرِخآلا َهَأ  _ ْشَّنلا ُءي  _ ِْشُنی ُهللا  َُّمث  َْقلَخلا  َاََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضرَالا  ِیف  اوُریس  ُْلق 

59 نُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًاریثَک  اوُْکبَْیلَو  ًالیلَق  وُکَحْضَْیلَف  َنوُهَقْفَی  اُوناک  َْول  ًاّرَح  ُّدَشَا  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق 

88 87 َنیِملاّظلا َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُس  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ال 

161 اونَزَْحت الَو  اُوفاَخت  ال 

58 َنیحِرَْفلا ُّبُِحی  َهللا ال  َّنِا  ْحَْرفَت  ال 

َِکئلُوا ْمُهَتَریـشَع  ْوَا  ْمُهَناوِْخا  ْوَا  ْمُهَئاْنبَا  ْوَا  ْمُهَءابآ  اوناک  َْولَو  َُهلوسَر  َهللا َو  َّداـح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخـآلا  ِموَْیلا  ِهللااـِب َو  َنونِمُؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجتال 
ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهللا  َیِـضَر  اهیف  َنیدـِلاخ  َراْهنَالا  اَِهتَْحت  ْنِم  يرَجت  ٍتاّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  ُْهنِم َو  ٍحوِرب  ْمُهَدَّیَا  َناـمیالا َو  ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک 

123 َنوِحْلفُملا ُمُه  ِهللا  َبْزِح  َّنِا  الَا  ِهللا  ُبْزِح  َکئلُوا 

130 روُّنلا َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اونَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهللا 

205 اهِمانَم یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلا  اِهتوَم َو  َنیح  َسُْفنألا  یَّفَوَتَی  ُهللا 

13 اهوُصُْحت ِهللا ال  َهَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِا  َو 

94 ٌمیکح ٌزیزع  هللا  َّنِاَف  هللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 

93 ُُهبْسَح َوُهَف  ِهللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 

43 ٌهَرَتَق اهُقَهَْرت  ٌهَرَبَغ  اهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ٌهَر َو  _ ِْشبَتْسُم ٌهَکِحاض  ٌهَرِفْسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

42 ٌهَرِظان اهِّبَر  یِلا  ٌهَر  _ ِضان ٍذئَموی  ٌهوجو 

133 َنوتِّیَم مُهَّنِا  ٌتِّیَم َو  َکَّنِا 
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تایاور تسرهف 

94 هللا ّاِلا  ًادَحَا  َفاَخت  ْنَا ال  ْلُّکَوَّتلا ] ُّدَح  ]

156 ِهِیف َْمِثا  اِمب ال  ِنِمْؤُملا  ِْبلَق  یف  ِرور  _ُ ّسلا ُلاخِْدا  ِهالَّصلا  َدَْعب  ِلامعَالا  ُلَْضفَا 

203 ِسورَْعلا ِْلیَذَک  ًْالیَذ  ُهنِم  يرَج  َهللا َو  يِدَمْحَا  ِهیِسْبلَا َو 

202 ٌضاَیب ِِهْنیَع  ِیف  يذَّلا 

203 َهََّقب َْنیَع  َّقََرت  ٌهَقَزُح  ٌهَّقُزُح 

74 ِهَبعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو 

204204 اناتَا ُهَْتَیل  یبارعَالا  َلَعَف  ام 

39 ِِهب ْمُُکتْرَبْخَا  ام  ُْهنَع  ینوُمْتلَأَس  ْمُکَّنَا  الَولَو  ِنُونکَملا  ِْملِْعلا  َنِم  اذه 

200 ریَغُّنلا َلَعَف  امریَمُع  ابَا  ای 

204 ُلُکَأت ام  هَْریَرُه  ابَا  ای 

216 ُکترَمَا ُْثیَح  َْتبَهَذَا  سیَنُا  ای 

202 ِْنیَنُذُالا اَذ  ای 

203 ُکَحْضَی وه  هَّنَجلا و  ُلُخْدَی 

َنیذَّلا ِتاقِّثلا  ِناوخإلا َو  ِهَرِـشاعُِمل  ًهَعاس  ِشاـعَملا َو  ِْرمَأـِل  ًهَعاـس  ِهللا َو  ِهاـجانُِمل  ًهَعاـس  ٍتاـعاس  ََعبْرَا  ْمُُکناـمَز  َنوکَی  ْنَا  ِیف  اودِـهَتْجا 
ِثالَّثلا یَلَع  َنورِدـْقَت  ِهَعاّسلا  ِهِذـِهب  ٍمَّرَُحم َو  ِریَغ  یف  ْمُِکتاّذَِـلل  اـهیف  َنُولَْخت  ًهَعاـس  ِنِطاـبلا َو  ِیف  ْمَُکل  َنوُصلْخَی  ْمَُکبُویُع َو  ْمُکَنُوفِّرَُعی 

163 تاعاس

ام َهَّوُرُملا َو  ُِمْلثَی  الام  ِلالَحلا َو  َنِم  یهَتْشَت  ام  اهئاطْعِإب  اْینُّدلا  َنِم  ًاّظَح  ْمُکِسُْفنَِال  اُولَعْجا 
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167 ُهاینُِدل ُهنَید  َكََرت  ْوَا  ِِهنیِدل  ُهایند  َكََرت  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  َيِوُر  ُهَّنِاَف  ِنیّدلا  ِرُوُما  یلع  َِکلِذب  اُونیعَتْسا  ِهیف َو  َفَرَس  ال 

ِرُوُما یلع  َِکلذـِب  اُونیعَتْـسا  ِهیف َو  َفَرَـس  ام ال  َهَّوُرُملا َو  ُِمْلثَی  الام  ِلالَحلا َو  َنِم  یهَتْـشَت  ام  اهئاطْعِإب  اْینُّدـلا  َنِم  ًاّظَح  ْمُکِـسُْفنَِال  اُولَعْجا 
169 ُهاینُِدل ُهنَید  َكََرت  ْوَا  ِِهنیِدل  ُهایند  َكََرت  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  َيِوُر  ُهَّنِاَف  ِنیّدلا 

53 نیدوجالا دوجا 

45 یبًاّنَظ امُُکنَسْحَا  ُماّسَبلا  ُِقلَّطلا  ََّیِلا  امُکُّبَحَا 

86 ِناْدبَالا ُماقْسَا  َضارمالا  َّنَا  امَک  ِبولُقلا  ُماقْسَا  ُنازْحَألا 

71 ِلَسَْعلا َنِم  یلْحَا 

217 ًانابْهُر اوناک  ُلیّللا  َناک  اذِاَف  ٍضَعب  یِلا  مُهُضَْعب  ُکَحْضَی  ِضارْغَالا َو  ْنَیب  َنوُّدَتْشَی  ْمُُهتْکَرْدَا 

87 ِهللاِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ِالب  َکیلَعَف  ُموُمُهلا  َْتلاَوت  اِذا 

195 ُُهفِِْرعَی ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ُُهفِِْرعَیال  ْمُْهنِم  ٍدِحاوَک  َناک  ِساّنلا  َْنَیب  َسَلَج  اِذا 

218 یْنتُقْمَت َّمُهّللا ال  ُغُْرفَت  َنیح  ْلُقَف  َتْهَقْهَق  اذا 

83 ُْهنَع ِِهب  اهُرِّفَُکِیل  ِنْز  _ُ ْحلاب ُهللا  ُهالَْتبا  اهُرِّفَُکی  ام  ِلَمَْعلا  َنِم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِنِمْؤ َو  _ُ ْملا ُبُونُذ  ْتَُرثَک  اِذا 

191 یتیب لها  ُّبُح  یّبُح َو  ِمالْسِالا  ُساسَا 

50 َهَّنَجلا َهللا  لَأْسَا 

215 لاّتَقلا ُكوحّضلا  ُدَمْحَا  ِهارّوتلا  ِیف  ُهُمْسا 

87 هللا َءاش  ام  ٍحِداَف  ٍّمَغ  ٍّمَه َو  ِّلُِکل  ُتْدَدْعَا 

143 ِهِیف َْمِثا  اِمب ال  ِنِمْؤُملا  ِْبلَق  یف  ِرورُّسلا  ُلاخِْدا  ِهالَّصلا  َدَْعب  ِلامعَالا  ُلَْضفَا 

206 ُهاَون َرْمَّتلا َو  ُلُکأَی  يذَّلا  ُلوُکَالا 
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35 َمَّلَس ِِهلآ َو  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَلَص  نیَملاْعلا و  ِّبَر  ُدمَحلَا ِهللا 

42 ینیَِعب َّرَقَا  َنَزَحلا و  اَّنَع  َبَهْذَا  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا 

50 اِنتَمامِِاب َنوُّرُِقت  ُْمتَْسلَا 

25 19 َطاِسْبنالا يوْطَی  َسْفَّنلا َو  ُِضبْقَی  ُّمَغلا  َطاشَّنلا َو  ُریُثی  َسْفَّنلا َو  ُطُْسبَی  ُرور  _ ُّسلَا

218 ِناطیَّشلا نِم  ُهَهَقْهَْقلَا 

137 هَرِخآلا اینُّدلا َو  ِیف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلِاب  ًاهیجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  َّمُهّللَا 

24 ِیل َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِّضَر  یل َو  َْتبَتَک  ام  ّاِلا  ینَبیُصی  َْنل  ُهَّنَا  َمَلْعَا  یّتَح  ًانیقَی  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانامِیا  َُکلَأْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

85 ِنْزُحلا ِّمَهلا َو  َنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا 

85 ُهَتْجَّرَف ّاِلا  ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغ  ّاِلا  ًاْبنَذ  یل  ْعَدَت  َّمُهّللَا ال 

66 ِِهْبلَق ِیف  ُُهنْزُح  ِهِهْجَو َو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنِمْؤُملَا 

81 ِمَرَهلا ُفِْصن  ُّمَهلَا 

73 َكاوِس َدُوبْعَم  َِکئاضَِقب ال  ًاضِر  یهِلا 

ْنکل ٌنِواهَتُم  َكدـیعَِول  الَو  ٌضِّرَعَتُم  َِکَتبوقُِعل  الَو  ٌّفِخَتْـسُم  َكِْرمَِاب  الَو  ٌدـحاج  َِکتَِّیبوبُِرب  اـنأ  َُکْتیَـصَع َو  َنیح  َکِـصْعَا  َْمل  یهِلا 
32 َّیَلَع یخرُملا  َكُْرتِس  ینَّرَغ  یتَْوقِش َو  اْهیَلَع  یناعأ  َياوَه َو  ینَبَلَغ  یسْفَن َو  ِیل  َْتلَّوَس  ْتَضَرَع َو  ٌهئیطَخ 

149 ْمُکاتآ اّمِم  ٌْریَخ  ُهللا  َِیناتآ  امَف  ْعَطْقَْیلَف  َءاش  ْنَم  ْلِصَْیلَف َو  َءاش  ْنَمَف  اوُرَّهَطَِتل  ّاِلا  اُهِلبْقَن  الَف  ْمُُکلاْومَا  اّمَا 

199 َنیَْنیَْعلا ُءاْصمَر  َهَّنَجلا  ُلُخْدَت  ُهَّنِا ال  امَا 

199 ٌءادْرَد ٌزوجَع  َهَّنَجلا  ُلُخْدَت  ُهَّنِا ال  امَا  ِ

201« ًاراْکبَا َّنُه  اْنلعَجَف  ًءاْشنِا  َّنُهانأَْشنَا  ّانِا  یلاعت  كرابت و  هللا  َلْوَق  َْتعِمَس  امَا 

158 نینمؤُملا یَلَع  ِرور  _ُ ّسلا ُلاخِْدا  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ِلامْعَالا  َّبَحَا  َّنِا 
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201 ُزوجَعلا اَُهلُخْدَی  َهَّنَجلا ال  َّنِا 

102 ًاروُرْس ُهللا َم_ ُهَّدَر  ّاِلا  ٌبوُرْکَم  ِهیتأَیال  ْنَا  ِهللا  یَلَع  ٌقیقَح  ًابوُرکَم َو  َِلُتق  َنیسحلا  ّنِا 

159 َنودَعُوت ُْمْتنُک  یتَّلا  ِهَّنَجلِاب  اورِْشبَا  اونَزَحت َو  الَو  اوفاَخت  ّالَا  ُهَِکئالَملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْسا  َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اولاق  َنیذَّلا  َّنِا 

اِننْزُِحب َنُونَزْحَی  انِحَرَِفب َو  َنوحَْرفَی  انَنورُْصنَی َو  انَتَعیش  اَنلَراتْخا  انَراتْخاَف َو  َعَلَّطا  َهللا  ّنِا 

ِهللا ِنَع  اوُضْراَف  ِّکَّشلا  ِیف  َنَز  _َ ْحلا َّم َو  _َ ْهلا َلَعَج  ِهللا َو  ِنَع  اضِّرلا  ِنیقَْیلا َو  ِیف  َحَرَْفلا  َحْوَّرلا َو  لَعَج  ِهِْملِع  ِِهتَمْکِح َو  ِِهلْدَِـعب َو  َهللا  ّنِا 
92 ِهِْرمَِال اوُمِّلَس  َو 

139 ُْهنِم ٍحوُِرب  َنِمْؤُملا  َدَّی  یلاعت َأ  كرابَت و  َهللا  َّنِا 

208 ٍثَفَر الب  ِهَعامَجلا  ِیف  َبِعادُملا  ُّبُِحی  یلاعت  كرابَت و  َهللا  َّنِا 

ْمُهَـسُْفنَا َو َنُولُذـْبَی  اِننْزُِحل و  َنُونَزْحَی  اـنِحَرَِفل َو  َنوحَْرفَی  انَنورُـص َو  _ ْنَی ًهَعیـش  اـَنل  َراـتْخاَو  اـنراتْخاَف  ِضْرَـالا  َیِلا  َعَلَّطا  یلاـعت  َهللا  َّنِا 
63 انَیِلا اّنِم َو  َکِئلوُاَف  انیف  ُ_ْم  َهلاومَا

155 َکَضَفَر ْنَم  یمِدْخَا  َکَمَدَخ َو  ْنَم  یبِْعتَا  ْنَا  اینُّدلا  َیِلا  یحْوَا  ُُهلالَج  َّلَج  َهللا  َّنِا 

66 َِکلذ ّاِلا  َُهل  ُحَلْصَی  الَو  ًانیزَح  ُِحبُْصی  ًانیزَح َو  یسُمی  َنِمْؤُملا  َّنِا 

ُدیُری َلُجَّرلا  ُبِعاُدی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ُلوسَر  َناک  ْدََقل  َکیخَا َو  یلَع  َروُرُّسلا  اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِا  ِْقلُخلا َو  ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعادُملا  َّنِا 
191 ُهَّرُسَی ْنَا 

116 ْمُهَسوُؤُر ُحَسْمَی  ْمِِهناْیبِص َو  یلَع  مِّلَُسی  َراصنْالا َو  ُروُزَی  َناک  َّیبَّنلا  َّنِا 

84 ِِملس _ُ ْملا ِبُونُِذب  ُبَهْذََیل  َّم  _َ ْهلا َّنِا 

102 ُهَتَجاح یضَق  ُهََتبْرُک َو  ُهللا  َسَّفَن  ّاِلا  ٌبورْکَم  ُهاتَا  ام  ًاْربَق  ْمُِکِبناج  یِلا  َّنِا 

70 ِهللا ِرْکِذ  ْنِم  انَرْکِذ  ّنِا 

138 تیَْبلا َلْهَا  اّنِم  ُناْملَس  َّنِا 

174 ِراْمعَالا یف  ُدیَزت  يولَْبلا َو  ُعَفْدَت  َباسِحلا َو  ُرِّسَُیت  َلاْومَالا و  یِْمُنت  َلامعَالا َو  یِّکَُزت  ِمِحَّرلا  َهَلِص  َّنِا 
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120 107 َنایبِّصلا َحَّرَف  ْنَم  ّاِلا  اُهلُخْدَی  ِ ال  حَرَْفلا ُراد  اَهل  ُلاُقی  ًاراد  َهَّنَجلا  ِیف  َّنِا 

168 ٌهَحارتسا ِنَدَبلا  َنِم  ٍوْضُع  ِّلُِکل  َّنِا 

157 اهیف ْمُهُمِّکَحُأ  یتَّنَج و  ْمُهُحیبُا  ًادابِع  یل  َّنِا 

68 ِهَشیعَملا ِبَلَط  ِیف  ُموُمُهلا  َلاق  اهُرِّفَُکی  امَف  ِهللا  َلوُسَر  ای  َلیق  ٌهَقَدَص  الَو  ٌهالَص  اهُرِّفَُکی  ًابونُذ ال  ِبونُّذلا  َنِم  َّنِا 

109 ْمَکِْحلا َِفئارَط  اَهل  اوغَْتباف  ُنادبَألا  ُّلَمَت  امک  ُّلَمَت  َبولُقلا  ِهِذه  َّنِا 

132 ُتِّیَملا اَنَا 

56 ًارور _ ْسُم ِِهلْهَا  یِلا  ُهَبَْلقَا  ُهللا َو  ُهَّدَر  ّاِلا  ُّطَق  ٌبورکَم  ینیتأَی  ْنَا ال  َّیَلَع  ٌقیقَح  ًابوُرْکَم َو  ُْتِلُتق  ٍهرَبَْعلا  ُلیتَق  اَنَا 

49 ٌدحاو ِهللاَو َو ال  ِنانثا َو ال  ْمُْکنِم  ِراّنلا  ِیف  ُعِمَتْجَیال  ِهللا  َنودَجُوت َو  الَف  َنوبَلُْطت  ِراّنلا  ِقابْطَا  َْنَیب  َنورَبُْحت َو  ِهَّنَجلا  ِیف  ُْمْتنَا 

50 اهنِم ْمُکَجِرُْخی  ْنَا ال  َهللا  اولَأْساَف  ِهَّنَجلا  ِیف  ُْمْتنَا 

71 ِتْوَملِاب یلاُبیال  اوُرُْظنُا 

210 هیف ُطِْرُفی  الَو  ًاْبلَق  يِذُؤی  الَو  ًاّقَح  ّاِلا  ُلوُقَی  الَو  ُحَزْمَی  َناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُهَّنَا 

197 ًاّقَح ّاِلا  ُلوقَا  ّینِا ال 

193 ًاّقَح ّاِلا  ُلُوقَا  الَو  ُحَْزمََأل  ّینِا 

99 ِلَمَْعلا ِیف  ْمُهُداسْجَا  ِنانَجلا َو  ِیف  ْمُُهبُوُلق  ٍمْوَق ...  ْنَِمل  ّینِا 

125 ُتْشَحْوَتْسا الو  ُْتَیل  اب  ام  اهُّلُک  ِضرألا  ُعالِط  ْمُه  ًادِحاو َو  ْمُُهتیَقل  َْول  ِهللا  ّینِا َو 

168 ٌهَْسلُخ ِرورُّسلا  ُتاقْوَا 

176 ُدَوْجَا ِمادإلا  ُّيَا 

89 َنْزُحلا َّمَهلا َو  ُبِهُْذی  ِرَدَقلاب  ُنامیالا 

ِهللا َو ِءاضَِقب  اضِّرلا  ِهللا َو  َیِلا  ِْرمَالا  ُضیْوفَت  ِهللا َو  یَلَع  ُلُّکوَّتلا  ٌهََعبْرَا  ٌناکْرَا  َُهل  ُنامیالا 
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95 ِهللا ِْرمَِأل  ِمیلسَّتلا 

103 ِهَّنَجلِاب َِکتَعیِشل  ِهَّیِصَولِاب َو  ُّیلَع  ای  ََکل  ِهَُّوبُّنلِاب َو  یل  ِهَِّینادحَولِاب َو  یلاعَت  َّرَقَا ِهللا  ٍلَبَج  ُلَّوَا  ُهَّنِاَف  ِقیقَعلِاب  اوُمَّتََخت 

103 ِهیَلَع َِکلذ  َمادام  ٌّمَغ  ْمُکَدَحَا  ُبیُصیال  ُهَّنِاَف  ِقیقَعلِاب  اوُمَّتََخت 

77 َنُونوزْحََمل ُمیهاربِا  ای  َِکب  اَّنِا  انُّبَر َو  یضْرَی  ام  ّاِلا  ُلوُقَن  الَو  ُْبلَْقلا  ُنَزْحَی  ُْنیَْعلا َو  ُعَمْدَت 

181 ٍضَْعب یلَع  ْمُکَضَْعب  ُفَّطَُعت  اُنثیداحا  اِنثیداحَِأل َو  ًارْکِذ  ْمُِکبُولُِقل َو  ًءایِحا  مُِکتَرایز  ِیف  َّنِاَف  اوُرَواَزت 

82 ِنْزُحلا ِّبُح  ْنِم  ِهللاِاب  اوذَّوَعَت 

184 ٍِدئاوَف ُسْمَخ  ِرافْسَالا  ِیْفَف  ِْرفاس  ِیلُْعلا َو  ِبَلَط  یف  ِناطْوَالا  ِنَع  ْبَْرغَت 

184 ٍدِجام ِهَبحُص  ٍبادآ َو  _ٍم َو  ْلِع َوٍه  _ َشیعَم ُبا  __ سِتْکا ٍّم َو  ُجُّرَفَت َه_

198 ُهَسیرَهلا یِشمَت 

175 ُنَسَحلا ُهْجَولا  ُءار و  _ ْضَخلا ُءاملاَنَزَحلا َو  یبلَق  ْنَع  َْنبِهُْذی  ٌهَثالَث 

161 اوماقتسا مث 

173 ِلِْزنَملا اَذه  یِلا  ََکلَّوَح  ام  َكاِدف  ُْتلِعُج 

195 ٌهَبَعادُم ِِّیبَّنلا  ِیف  َْتناک  ْلَه  َكاِدف  ُْتلِعُج 

50 اینُّدلا ِیف  ُنَحن  َكاِدف  اْنلِعُج 

187 ِءالَُبنلا ُهَهُْزن  ءالقُعلا و  ُهَضْوَر  ُهَمْکِْحلا 

183 ُهَحابَّسلا ِنِمْؤُملا  ْ_ِو  َهل ُْریَخ 

178 اُمْتنَا ِنالْدَْعلا  َمِْعن  امُکَلَمَج َو  ُلَمَجلا  َمِْعن  ُلوُقَی  امِِهب َو  ُوثْجَی  َوُه  ِهِرْهَظ َو  یلَع  ُْنیَسُحلا  ُنَسَحلا َو  یبّنلا و  یلَع  ُْتلَخَد 

91 َهِرَک امیف  َّبَحَا َو  امیف  ِْدبَْعلا  َیِلا  ُهللا  َعَنَص  اِمب  اضِّرلا  ٍهَعاط  ِّلُک  ُْسأَر 

171 ًهَصُْغن ْتَداع  ٍهَهُْزن  َّبُر 

91 ُهَْرمَا انْمَّلَس ِهللا  ُهَءاضَق َو  ِهللا  ِنَع  انیضَر 

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 251 

http://www.ghaemiyeh.com


230 ص :

يداش www.Ghaemiyeh.comطاشن و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 278زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


83 َنَدَْبلا َْبلَْقلا َو  ُحیُری  اینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلا  َنْزُحلا َو  َّمَهلا َو  ُِرثْکَت  اینُّدلا  ِیف  ُهَبْغَّرلا 

184 َقیرَّطلا َُّمث  َقیفَّرلا 

201 ریراوَقلِاب ْقَفِْرا  ُهشَْجنَا  ای  ادیَوُر 

َْمل یضاملا َو  یَلَع  ِسأَی  َْمل  ْنَمَف  ْمُکاتآ  اِمب  اوحَْرفَت  الَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَأت  ْالیَِکل  یلاعت : هللا  َلاق  ِنآرُْقلا  َنِم  ِنیَتَِملَک  َنَیب  ُهُّلُک  ُدْهُّزلا 
149 ِدْهُّزلِاب َذَخَا  ْدَقَف  یتآلِاب  ْحَْرفَی 

184 اوُّحِصَت اوِرفاس 

115 َءاسِّنلا ُْتلَّضََفل  ًادَحَا  ًالِّضَفُم  ُْتنُک  ْوَلَف  ِهَّیِطَْعلا  ِیف  ْمُکِدالْوَا  َْنَیب  اوُواس 

68 ِِهْبنَذ یلَع  ُُهنْزُح  ِهِّبَر َو  ِهَعاِطب  ِنِمْؤُملا  ُرورُس 

168 َطاشَّنلا ُریُثی  َسْفَّنلا َو  ُطْسبَی  ُرور  _ُ ّسلا

186 ِءاِیلوَْالا ُهَهُْزن  ِءادعُّصلا َو  ُهَصُْرف  ِهللا  ِرکِِذب  ِنُویُْعلا  ُرَهَس 

3 ُهُسْفَن ٍناْسنِا  ِّلُک  ُناْطیَش 

33 يدَِیب َمَلْسَا  یناطیَش 

20 ِراّنلا ِلْهَا  ْنِم  ْنُکَی  َْمل  ِرّونلا  َنِم  ِطارِّصلا  یَلَع  َُهل  َناک  ْنَم  ِطارِّصلا َو  ُرُون  َّیَلَع  ُهالَّصلا 

219 ٌمُّسَبَت ِنِمؤُملا  ُکْحِض 

57 ٌمومغَم ٌموُمْهَم  ُِلقاعلا 

ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع  َهللا  ُْتعِمَـس  ّینِاَف  َنیِملاّـظلا » َنِم  ُْتنُک  ّینِا  َکَناْحبُـس  َْتنَا  اـِّلا  َهِلا  ـ�ال  �یلاـعَت  ِِهلْوَق  �یِلا  ُعَْزفَیـال  َْفیَک  َّمَتْغا  ْنَِمل  ُْتبِجَع 
88« َنینِمْؤ _ُ ْملا یِْجُنن  َِکل�ذَک  ِّمَْغلا َو  َنِم  ُهاْنیََّجن  َُهل َو  انبَجَتْساَف  اِهبَقَِعب 

91 ُنَزْحَی َْفیَک  ِرَدَْقلِاب  َنَْقیَا  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

183 َهَیامِّرلا َهَحابَّسلا َو  ْمُکَدالوَا  اوُمِّلَع 

188 ِءابَدُْالا ُهَهُْزن  ُمُولُعلا 

َِکلاصْوَا َو َعُّطَقَت  َْکیَّدَخ َو  یلَع  َْکیَنیمَی  َنالَیَس  َكِْربَق َو  ِیف  َکَتَدْحَو  َتْوَملا َو  ِرُکْذاف 
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یلَع ِصْرِحلا  َنِم  ٍریثَک  ْنَع  َکُعَدْرَی  ِلَـمَْعلا َو  یَلَع  َکُّثُحَی  َکـِلذ  َّنِاَـف  اینُّدـلا  ِنَع  َکَـعاطِْقنا  َكـالَب َو  َکِـمَحل َو  ْنِم  ِدوُّدـلا  َلْـکَا 
96 اینُّدلا

51 ُْهنِم ٌّرَش  ِّرَّشلا  ُلِعاف  ُْهنِم و  ٌْریَخ  ِْریَخلا  ُلِعاف 

154 ٌحیرَتْسُم َْتنَا  َکَِعبَت َو  ُهَتْکََرت  ْنِا  ًاَدبَا َو  ُهُقَْحَلت  الَو  َکَبَْعتَا  ُهَْتبَلَط  ْنِا  َکِّلِظ  َِهلِْزنَِمب  یلاعَت  ُهللا  اهَقَلَخ  اینُّدلا  َّنِاف 

َلُجَّرلا ُبِعاُدی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  لوسَر  َناک  ْدََقل  َکیخَا َو  یلَع  َروُر  _ ُّسلا اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِا  ِْقلُخلا َو  ِنْسُح  ْنِم  َهَبَعادُـملا  َّنِاَف 
192 ُهَّر _ ُسَی ْنَا  ُدیُری 

47 بلاط یبا  نب  ِِّیلَع  ُهَیالِو  ُُهتَمْحَر  ْمُکِّیبَن َو  ُهَُّوُبن  ِهللا  ُلْضَف 

187 نیقَّتُملا ُهَهُْزن  ُرْکِفلا 

111 ِلاجِّرلا ِباقِر  َلُّمََحت  ِهللا  ُلوُسَر  یئافْکِِاب  ُهللا  ّاِلا  ِروُرُّسلا  َنِم  ینَلَخاد  ام  ُمَْلعَی  الَف 

66 اهنِم َکَتاف  ام  یلَع  َکُفَسَا  ْنُکَْیلَو  َِکتَرِخآ  ْنِم  ُْتِلناِمب  َكرورُس  ْنُکَْیلَف 

اْهَیلإ يَرَج  ٌهَِبئان  ِِهب  َْتلََزن  اذإَف  ًافُْطل  ِرورُّسلا  َِکلذ  ْنِم  َُهل  ُهللا  َقَلَخ  ّاِلا َو  ًارورُـس  ًابلَق  َعَدْوَا  ٍدَـحَا  ْنِم  ام  َتاوصَـالا  ُهُعْمَـس  َعِسَو  يذـّلا  َوَف 
97 ِلبِالا ُهَبیرَغ  ُدَرُْطت  امَک  ُْهنَع  اهَدُرْطَی  یّتَح  ِهِرادْحنا  ِیف  ءاْملاَک 

43 ارورُس ًهَرْضَن و  ْمُهاَّقل  ِمْوَیلا َو  َِکلذ  َّرَش  ُهللا  ُمُهاقَوَف 

66 َمَدآ ُهللا  یَطْعَا  اّمِم  ُمَظْعَا  ُرَبْکَا َو  اذهف 

131 ُُهتْمَصَع ْنَم  ّاِلا  ٌِبنْذُم  ْمُکُّلُک  ُُهْتیَنْغَا َو  ْنَم  ّاِلا  ٌریقَف  ْمُکُّلُک  ُُهْتیَدَه َو  ْنَم  ّاِلا  ٌّلاض  ْمُکُّلُک  يدابِع  ُُهلالَج  َّلَج  ُهللا  َلاق 

112 ًاَدبَا اِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَی  َکُّبُِحا ال  ّینِا  ِهَأرَْمِلل  ِلُجَّرلا  َلْوَق 

214 امُّسَبَت ِساّنلا  ُرَثْکَا  َناک 

188 ٌراِبتعِْالا ُرُّکَفَّتلا َو  ُهللا  ُهَمِحَر  ٍّرَذ  یبا  ِهَدابِع  ُرَثْکَا  َناک 

116 ِهِْدلُو ِْدلَو  ِهِْدلُو َو  ِسوُؤُر  یلَع  َحَسَم  َحَبْصَا  اِذا  ُّیبَّنلا  َناک 
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ِحازِْملا 197 ُریثَک  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  ُلوُسر  َناک 

ًاموُمْغَم ُهآَر  اِذا  ِِهباحْصَا  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُسََیل  هلآ  هیلع و  هللا  یّلَص  ِهللا  ُلوسر  ناک 

196 ِهَبَعادُملِاب

215 هُذِجان وُْدبَی  یّتَح  ُکَحْضَی  ناک 

219 ًاّجَم َنامیإلا  ُّجُمَت  ِکْحِّضلا  ُهَْرثَک 

213 َءانْحَّشلا ُبِجُوی  َءاهَبلا َو  ُبَهْذَت  ِحازِْملا  ُهَْرثَک 

212 ِهْجَْولا ِءاِمب  ُبَهْذَت  ُحازِْملا  ُهَْرثَک 

177 ٌّقَح َّنُهَّناَف  ِِهتَأَْرما  ِهَبَعالُم  ِهِسْوَق َو  ْنَع  ِهیمَر  ِسَرَْفلا َو  ِبیدَْأت  یف  ٍثالَث  ِیف  ّاِلا  ٌلِطاب  ْنِمْؤُملا  ِوَهل  ُّلُک 

132 ُتیَْجنَا ْنَم  ّاِلا  ٌِکلاه  ْمُکُّلُک 

69 َِدبَْالا ِرورُس  یلَع  ُُهنْزُح  ِِهب  َدَفَو  ٍنیزَح  ْنِم  ْمَک 

117 یلَمَج ْنُک 

192 ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ُهَبَعادُم  َْفیَک 

یَّتَح ٍءي  _ َِشب انْعَفَْتنا  امَف  َْحلِملا  ُمالُْغلا  َیِسَنَف  اَنل  ٍهَهُْزن  َیِلا  انْجَرَخ  ْدََقل  ُْحلِملا  َِلب  ال 

176 اْنفَرَْصنا

201 َریراوَقلا ِرِسُکت  ال 

87 هللاِاب ّاِلا  َهَُّوق  الَو  َلوَح  ال 

100 یلاعَت ِهللا  ءاِقل  َْدنِع  ّاِلا  ِهَقیقَحلا  یَلَع  ٍنِمؤُِمل  َهَحار  ال 

212 ُهَّدِج َُهلْزَه َو  َبْذِْکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  ال 

199 ینعَملا اذه  یلَع  یمعَْالاَو  ُدَوعَْالا  َهَّنَجلا  ٌُلُخْدَی  ال 

171 ُراّنلا اَهِدَْعب  ْنِم  ٍهََّذل  ِیف  َْریَخال 
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130 ِهللا َنِم  ٍلِداع  ٍماِما  ِهَیالَِوب  َناد  ْنَم  یلَع  َْبتَعال 

40 ََکل ُهللا  رَفَغال 

ِِهتَفأَر ْنِم  َناک  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَفأَّرلِاب َو  ًادَّمَُحم  َثََعب  ٌهَزازَک َو  مهیف  َْتناکَف  ُهَءایبنَا  َثََعب  َهللا  َّنِا  ِهَبَعادُـملا َو  ِیف  ٍمیظَع  ُْقلُِخب  ُهللا  ُهَفَـصَو  ْدََـقل 
195 ِْهَیِلا َرُْظنَی  یّتَح ال  ُمیظعَّتلا  مُْهنِم  ٍدحَِاب  َُغْلبَی  ْالیَِکل  ُ_ْم  َهل ُُهتَبَعادُم  ِِهتَّمُِال 

َنینِمْؤ _ُ ْملا ِِجئاوَح  ِیف  ُیْعَّسلا  ِلِمارَْالا َو  یَلَع  ُفُّطَعَّتلا  �یماتَْیلا َو  ِسُؤُر  ُحْسَم  ٍلاصِخ  َُعبْرَا  ِهَرِخآلا  ِیف  ِروُرُّسلا  ُهَلیح  ٌهَلیح َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل 
120 َنیکاس _َ ْملا ِءارَقُْفِلل َو  ُدُّقَفَّتلا  َو 

78 ٌحَرَف ٍّمَه  ِّلُِکل 

161 َنوُعَّدَت ام  اهیف  ْمَُکلَو  ْمُکُسُْفنَا  یهَتْشَت  ام  اهیف  ْمَُکل 

200 ٍدِساِکب َتَْسل  ِهللا  َْدنِع  َکَّنِِکل 

100 ِهَّبَر ِءاِقل  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِهِراْطِفا َو  َْدنِع  ٌهَحْرَف  ِناتَحْرَف  ِِمئاّصِلل 

اُمْتنَُکل ال206 امُکَْنَیب  اَنَا  َْول ال 

206 رَمُع َکَلََهل  ٌِّیلَع  َْول ال 

77 ُمیهاربإ ای  ْکیَلَع  ّانِزََحل  ِلَّوألِاب  ٌقِحال  َرِخآلا  َّنَا  یقاْبلا َو  ُطَرَف  َیِضاملا  َّنَا  الَْول 

88 تومَی يّذلا ال  ِّیَحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ًاْئیَش  ِِهب  ُكِرُْشا  ّیبَر ال  ُهللا 

121 َنُوِبلاْغلا ُمُه  َكَْدنُج  َّنِاَف  َكِْدنُج  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللا 

36 ًاجَرْخَم ًاجَرَف َو  یبْرَک  یّمَه َو  ْنِم  یل  لَعْجاَو  یْبلَق  ْحِّرَف  َّمُهّللا 

218 یْنتُقْمَت َّمُهّللا ال 

30 ریَفُع ْنِم  اذ  ْنِکلَو  یّنِم  َْسَیل  َّمُهّللا 

30 يرامِح نِم  اذه  ْنِکلَو  یّنِم  َْسَیل  اذه  َّمُهّللا 

185 ِْلیَّللِاب ُهولَّصلا  َو  َءایْشَا ...  ِهَثالَث  ِیف  ِنِمْؤُملا  ُوَهل 

177 ِلیَّللاب ِهالَّصلا  ِناوخِْإلا َو  ِهَهَکافُم  َ و  ِءاسِّنلِاب ِعُّتمَّتلا  َءایْشَا  ِهَثالَث  یف  ِنِمْؤُملا  ُوَهل 
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99 ِنوزحَملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهِظا  ِبَدَالا  َنِم  َْسَیل 

194 ٌبِضَغ ٌبِطَق  ُِقفانُملا  ٌبَِعل َو  ٌبِعَد  ُنِمؤملا 

194 َهَوالَحلا ُّبُِحی  ٌْولُح  ُنِمؤُملاو  ََهبوذُْعلا  ُّبُِحی  ٌبذَع  ُنِمؤُملا 

ْنَم َنِزَح َو  اهیف  َرَقَْتفا  ِنَم  َِنُتف َو  اهیف  ینْغَتْـسا  ِنَم  ٌباقِع  اهِمارَح  یف  ٌباسِح َو  اـِهلالَح  ِیف  ٌءاـنَف  اـهُرِخآ  ٌءاـنَع َو  اـُهلَّوَا  ًاراد  ُفِصَا  اـم 
154 ُْهتَمْعَا اهَیِلا  _َر  َْصبَا ْنَم  ُْهتَر َو  _ ََّصب اِهب  _َر  َْصبَا ْنَم  ُْهتَتاو َو  اْهنَع  َدَعَق  ْنَم  ُْهتَتاف َو  اهاعاس 

ِدَّدلا 210 َنِم  َْسَیل  َّقَحلا  َّنَِال  ِدَّدلا  َنِم  ُحازِْملا  َِکلذ  ُنوکَی  الَف  ًاّقَح  ّاِلا  ُلوُقَی  الَو  ُحَزْمَی  َناک  َِکلذ  َعَم  یّنِم َو  ُدَّدلا  الَو  ٍدَد  ْنِم  اَنَا  ام 

204 َْتلَعَف ام  یلَع  َکَلَمَح  ام 

ّاِلا ٌموُمْغَم  الَو  ُهَّمَه  ُهللا  َجَّرَف  ّاِلا َو  ٌموُمْهَم  ْمهیف  انیّبُِحم َو  انتَعیـش َو  ْنِم  ٌعْمَج  ِهیف  ِضْرَالا َو  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام 
90 ُهَّمَغ ُهللا  َفَشَک  َو 

215 هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوسَر  ْنِم  ًامسبت  ُرَثْکَا  ًادَحَا  ُْتیَاَر  ام 

102 َُهبْرَک َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َسَّفَن  ّاِلا  ٌبوُرکَم  اهَراز  ام 

َمْوَی یلاعت  هللا  ُهَحَّرَف  اَِّلا  ٌهَمْرُح  اهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  ٍهَأرما  یلَع  ًهَحْرَف  ُلِخُْدی  ٍلُجَر  ْنِم  ام 

115 ِهَمایقلا

ًالاـبَو ًهَرْـسَح َو  ُسِلْجَملا  َکـِلذ  َناـک  اـِّلا  ْمِهِِّیبـَن  یلَع  اوُّلَُـصی  َْمل  َّلَـجَوَّزَع َو  ِهللا  مسا  اوُرُکذَـی  ْمَـلَف  ٍسِلْجَم  ِیف  اوـُعِمَتْجا  ٍمْوَـق  ْنـِم  اـم 
143 ْمِْهیَلَع

193 ٌَهباعُد هیف  ّاِلا َو  ٍنمُؤم  ْنِم  ام 

177 ُهَلْهَا ِلُجَّرلا  ُهَبَعالُم 

180 ًالیلَق ًارُْزن  َناک  ْنِا  ِلْقَْعِلل َو  ٌحیقَلت  ٌهَرُْشن َو  ِناوخِإلا  ُتاقالُم 

146 ُهَئاِقل ُهللا  َهِرَک  ِهللا  َءاِقل  َهِرَک  ْنَم  ُهَئاِقل َو  ُهللا  َّبَحَا  ِهللا  َءاِقل  َّبَحَا  ْنَم 

157 ًارورُس ٍنمُؤم  یلَع  َلَخْدَا  ْنَم 
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94 ِهللا یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساّنلا  يوقَا  َنوکَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم 

133 مالسلا هیلع  بلاط  یبا  ِْنب  ِِّیلَع  یِلا  ْرُْظنَْیلَف  یشْمَی  ٍتِّیَم  یلا  َرُْظنَی  ْنَا  َدارا  ْنَم 

92 ًایضار َعَنَص  اِمب  ِهللاِاب َو  َنوکَی  ْنَا  ِنِمْؤُْمِلل  یغَْبنیَف  ًالْهَا  ِّمَْغِلل  َناک  َّمَتْغا  ِنَم 

َحَّرَف ْنَم  َّنِاَف  ِروُکُّذـلا  َْلبَق  ِثانْإلِاب  ْأَدـْبَْیلَو  َجـیِواحَم  ٍمْوَق  یِلا  ٍهَقَدَـص  ِلِماحَک  َناک  ِِهلایع  یِلا  اهلَمَحَف  ًهَفُْحت  يرَتْشاَـف  َقوُّسلا  َلَـخَد  ْنَم 
ِتانج ُهللا  ُهَلَخْدَا  ِهللا  ِهَیْـشَخ  ْنِم  �یَکب  ْنَم  ِهللا َو  ِهیْـشَخ  ْنِم  �یَکب  امَّنَاَکَف  ٍْنبا  ِنیَعب  َّرَقَا  ْنَم  َلیعامـسا َو  ِدـْلُو  ْنِم  ًهَبَقَر  َقَتْعَا  اـمَّنَاَکَف  ُهَتَنبا 

114 میعَّنلا

67 ٌنِمُؤم َوُهَف  ُُهتَئِّیَس  ُْهتَءاس  ُُهتَنَسَح َو  ُْهتَّرُس  ْنَم 

152 َُهباصَا ام  یلَع  ْنَزْحَی  َْمل  اینُّدلا  َفَرَع  ْنَم 

119 ِهَمایِْقلا َمْوَی  ُهللا  ُهَحَّرَف  ُهَحَّرَف  ْنَم  ًهَنَسَح َو  َُهل  ُهللا  َبَتَک  ُهََدلَو  َلَّبَق  ْنَم 

ِّم84 _َ ْهلِاب یُلْتبا  ِلَمَْعلا  ِیف  َرَّصَق  ْنَم 

15 ِبَعَّتلا ِبْرَْکلا َو  ِّمَهلا َو  َنِم  َحارتْسا  ِموسْقَملاب  َعَنَق  ْنَم 

118 َُهل َباصَُتْیلَف  ٌِّیبَص  هَْدنِع  َناک  ْنَم 

82 ُُهنََدب َمِقَس  ُهُّمَه  َُرثَک  ْنَم 

86 ِرافِغتْسِالِاب ِْهیَلَعَف  ُهُموُمُه  ْتَُرثَک  ْنَم 

97 ِهَرِخآلا ِبَرُک  ْنِم  ًَهبْرُک  َنیعبَس  ِنیَتَْنثا َو  اینُّدلا َو  ِبَرُک  ْنِم  ًَهبْرُک  َنیْعبَس  ِنیَتَْنثا َو  ْهنَع  ُهللا  َسَّفَن  ًَهبْرُک  ٍنِمُؤم  ْنَع  َسّفَن  ْنَم 

َجََلث ِهِْربَق  ْنِم  َجَرَخ  ِهَرِخآلا َو  َبَرُک  ُْهنَع  ُهللا  َسَّفَن  ًَهبْرُک  ٍنِمُؤم  ْنَع  َسَّفَن  ْنَم 

81 34 داؤُفلا

ْنِم ٌهاَجن  ِهللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  ٌنیمَا َو  ٌنِمُْؤم  ّاِلا  ِهیف  ُنَّصَحَتَی�ال  ٌنْصِح  ِهللاِاب  ُهِقِّثلا  َرُومُاـْلا َو  ُهاـفَک  ِْهیَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  َروُرُّسلا َو  ُهارَا  ِهللااـب  َِقثَو  ْنَم 
93 ٍّوُدَع ِّلُک  ْنِم  ٌزْرِح  ٍءوُس َو  ِّلُک 

200 َْدبَعلا اذه  يرتْشَی  ْنَم 
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َتِّیَملا ُمَحْرَی  ْلَه  ُتِّیْملا َو  اَنَا  ُّیَحلا َو  َْتنَا  َيالوَم  ای  َيالوَم  ینَْغلا ...  ّاِلا  َریقَفلا  ُمَحْرَی  ْلَه  ُریقَْفلا َو  اَنَا  ُِّینَْغلا َو  َْتنَا  َيـالوَم  اـی  َيـالوَم 
132 ُّیَحلا ّاِلا 

161 ِهَرِخآلا ِیف  اینُّدلا و  ِهویَحلا  ِیف  ْمُکُءایلوَا  ُنَْحن 

139 َُهل ِلِمَْعلا  ِهَعاّطلِاب َو  َحوُّرلا  ُدِّیَُؤن  ُنَْحن 

170 ِتاوهَّشلا ِتاِعبَت  ِتاّذّللا َو  ِسَنَد  ْنَع  ْمُکَسُْفنَا  اوُهَِّزن 

ِءانْسَحلا ِهَأْرَملا  َیِلا  ِرَظَّنلا  ِبْرُّشلا َو  ِلْکَْالا َو  ِهَرْض َو  _ ُخلا یِلا  ِرَظَّنلا  ِءاملا َو  ِیف  ِساِمترِالا  ِبوکُّرلا َو  ِیْشَملا َو  َءایشا  ِهَرَشَع  ِیف  ُهَوْشَّنلا 
162 ِلاجِّرلا ِهَثَداُحم  ِكاوِّسلا َو  ِعامِجلا و  و 

96 َنَزَحلا َّمَهلا َو  ُبِهُْذی  ِبایثلا  َنِم  ُفیظَّنلا 

117 امُُکلَمَج ُلَمَجلا  َمِْعن 

179 امُْکنِم ٌریَخ  امُکُوبَا  اُمْتنَا َو  ِنابکاّرلا  َمِْعن  امُکُّیطَم َو  ُّیطَملا  َمِْعن 

217 ِلَبَجلا َنِم  ُمَظْعَا  ْمِِهبُوُلق  یف  ُنامیالاَو  ْمَعَن 

69 ٌهَدابِع اَنل  ُهَّمَه  ٌحیبسَت َو  انِملُِظل  ِمُومْهَملا  سفَن 

121 َِکبُْرق ِْریَِغب  ٍرورُس  ِّلُک  ْنِم  َو  َكِرْکِذ …  ِْریَِغب  ٍهََّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْسَا  َو 

181 ْمُِکتاقالُم یف  َرور  _ُ ّسلا ْمُکَْنَیب َو  امیف  _َر  ْشِبلا اورِهْظَا  َو 

ْمُکَّوُدَع 182 ِهللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنوبِهُْرت  ِْلی  _َ ْخلا ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ُ_ْم  َهل اوُّدِعَا  َو 

115 ِلوُسَّرلا ِهَداع  ْنِم  ِنایبِّصلِاب  ُفُّطَلَّتلا  َو 

32 یتَوِْخا َْنَیب  ینَیب َو  ُناْطیَّشلا  َغََزن  ْنَا  ِدَْعب  ْنِم  ِوْدَبلا  َنِم  ْمُِکب  َءاج  ِنْجِّسلا َو  َنِم  ینَجَرْخَا  ِْذا  یب  َنَسْحَا  ْدَق  َو 

َعیمَج َدَّبَعَت  ِهیَلَع َو  اوُّلَُـصی  ْنَا  ُهَتَِکئـالم  َرَمَا  هیَلَع َو  یّلَـص  هللا  ّنَا  َوُه  َکـلذ َو  ْنِم  َلَْـضفَا  هلآ  هیلع و  هللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  ُهللا  یَطْعَا  ْدَـق  َو 
64 ِهَمایقلا ِموَی  یِلا  ِهیَلَع  ِهالَّصلِاب  ِهِْقلَخ 

ْمُهُحِراوَج ُأَدْهَت  ْمُُهناْولَا َو  ُقِر  _ ْشَت ِهِِصئاصَخ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  ُضَْعب  ُنیَسُحلا َو  َناک  َو 
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71 ْمُهُسوُُفن ُنُکْسَت  َو 

207 185 .َّلَجَوَّزَع َهللا  ُطِخُْسی  ام  ریغ  یف  ِحازِملا  ُهَْرثَک  َو 

43 ًارورُس ًهَرْضَن َو  َْکنِم  ینَِّقل  َو 

43 ًارورُس ًهَرْضَن و  ِکئاِقل  یف  اَنل  ْلَعْجاَو 

124 َنونَزْحَی مه  الو  مهیَلَع  ٌفْوَخال  َکَئایلْوَا  َّنِاَف  َکئایلوَا  ْنِم  یْنلَعْجاَو 

123 َنوِحْلفُملا ُمُه  ََکبْزِح  َّنِاَف  َِکبْزِح  ْنِم  یْنلَعْجاَو 

148 ُنامحَر ای  اهیف  یتَبْغَر  یّنَع َو  اهِوَْزت  الَو  اهیف  ینْدِّهَز  اینُّدلا و  َنِم  ینقُزراَو 

211 َُهل ٌْلیَو  َُّمث  َُهل  ٌْلیَوَف  َمْوَقلا  َکِحُْضِیل  ُبِذْکَیَف  ٌثِّدَُحی  يذَِّلل  ٌْلیَو 

50 ْمُکَُبلْسَی ْنَا ال  َهللا  اُولأْساَف  َهَّنَجلا  ِیف  َناک  ِِهب  َّرَقَا  ْنَم  يذَّلا  ِهَّنَجلا  ینعَم  اذه 

46 ًاشاَّشب ًاشاّشَه 

81 َنَدَبلا ُلِْحُنی  ُّمَهلا 

139 ًارفاک َناک  ُهَرَْکنَا  ْنَم  ًانِمُؤم َو  َناک  ُهَفَرَع  ْنَم  ِضْرَالا  ِیف  ِهللا  ُباب  َناْملَس  َّنِا  ّرَذابَا  ای 

89 یسْفَن یلإ  یْنلِکَت  الَو  ینَّمَهَا  ام  ینِفْکاَف  ُثیغَتْسَا  َِکتَمْحَِرب  َْتنَا  ّاِلا  َهِلا  ای ال  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای 

122 ْمَّعَنَتَف یتاجانُِمب  ذَّذَلَتَف َو  يرکِِذبَو  ْحَْرفاَف  یب  ُدواد  ای 

157 اهیف ْمُهُمِّکَُحت  َکتّنَج َو  ْمُهُحیُبت  َنیذَّلا  ِءالؤه  ْنَم  ِّبَر َو  ای 

152 قیفَش ای  قیفَر و  ای 

128 ٍقیض ٍّمَغ َو  ٍّمَه َو  َّلُک  یّنَع  ْفِرْصا  ِقیضَملا َو  ِقَلَح  ْنِم  ینَُّکف  ُقیفَر  ای  ُقیفَش  ای 

85 یَتبْرُک َْدنِع  یتَّدُع  ای 

206 اَنل ِنُونُک  اَنَْنَیب  َْتنَا  یلَع  ای 

206 ٌلوُکَا َکَّنِا  یلَع  ای 
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ِرِخآ ْنِم  ِدُّجَهَّتلا  ِِمئاّصلا َو  ُریطْفَت  ِناوخِْإلا َو  ُءاِقل  اینُّدلا  ِیف  ِنِمؤُْمِلل  ٌتاحَرَف  ٌثالَث  ّیلَع  ای 
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179 ِلیلَّلا

َْمل يّذلا  ُدَمَّصلا  ُدَحَالا  ُدِحاولا  ُهللا  ای  یّمَغ  ْفِشْکا  یّمَه َو  ْجِّرَف  امُهَمیحَر  ِهَرِخآلا َو  اینُّدلا و  َنمْحَر  ای  ِّمَغلا  َفِشاک  ای  ِّمَهلا َو  َجِراف  ای 
88 یتَِّیلَِبب ْبَهْذا  ینْرِّهَط َو  ینْمِصِْعا َو  ٌدَحَا  ًاّوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو 

َعِـساَو اَی  ِزُواَـجَّتلا  َنَسَح  اَـی  ِْوفَْعلا  َمیِظَع  اَـی  َْرتِّسلا  ِکـِتْهَی  َْمل  ِهَریِرَج َو  _ ْلاـِب ْذِـخاَُؤی  َْمل  ْنَم  اَـی  َحـِیبَْقلا  َرَتَس  َلـیِمَج َو  _ ْلا َرَهْظَأ  ْنَم  اَـی 
َْلبَق ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  اَی  ِّنَْملا  َمیِظَع  اَی  ِحْفَّصلا  َمیِرَک  اَی  يَوْکَـش  ِّلُک  یَهَْتنُم  يَوَْجن َو  ِّلُک  َبِحاَص  اَی  ِهَمْحَّرلِاب  ِْنیَدَْـیلا  َطِسَاب  اَی  ِهَرِفْغَم  _ ْلا

راَّنلِاب 129 یِْقلَخ  َهِّوَُشت  َال  ْنَأ  ُهللا  اَی  َُکلَأْسَأ  اَِنتَبْغَر  َهَیاَغ  اَی  اَنَالْوَم َو  اَی  اَنَدِّیَس َو  اَی  اَنَّبَر َو  اَی  اَِهقاَقِْحتْسا 

129 لیمَجلا َرَهْظَا  ْنَم  ای 

147 َکَّنُعَْفن ََال  امَا  ُهُّبُِحت  َْتنُک  يّذلا  بلاط  یبا  ِْنب  ُِّیلَع  اَنَا  ْرِْشبَا  ِهللا  َِّیلَو  ای 

46 ُُهْبلَق ٌّیَح  ُُهلَمَأ  ٌبیرق  ُهُطاشَن  ٌِمئاد  ُُهلَسَک  ٌدیَعب  ُنِمؤملا ...  ُماّمَه  ای 

48 ِهَمْحَّرلا ِلْضَْفلا َو  َنِم  َباصَا  امب  ًاحِرَف  ِهَْلفَْغلا َو  َنِم  َرِّذُح  اِمل  ًارِذَح  ًاحِرَف  ُِحبُْصی  ًارِذَح َو  ُتیُبی 

31 َرامِْحلا َِکلذ  ینلَعَج  يذَّلا  ِهللاُدْمَحلاَف  ْمُهُمَتاخ  َنیلَسرُملا َو  ُدِّیَس  ُُهبَکْرَی  ٌرامح  ِرامِحلا  اذه  ِْبلُص  ْنِم  ُجُرْخَی 

35 ُهللا َکُمَحْرَی 

101 ِدیدَحلا ِّسَم  َملَا  َنودِجَی  َِکباحْصَا ال  ْنِم  ٌهَعامَج  کَعَم  ُدَهْشَتُْسی 

35 ََکل اَنل َو  هللا  ُرِفْغَی 

151 ُمَّنَهَج یف  ُُهْتیَْقلَا  امُْهنِم  ٍدِحاو  یف  ینَعَزان  ْنَمَف  يراِزا  ُهَمَظَْعلا  یئادِر َو  ُءایربِْکلا  ُهللا  ُلوُقَی 
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عبانم تسرهف 

.نآرق .1

.ق  1403 لوا ، پاچ  دهشم ، یضترم ، رشن  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجللا /  لها  یلع  جاجتحالا  .2

.ق  1412 لوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  یملید ، دمحم  نب  نسح  باوصلا /  یلا  بولقلا  داشرا  .3

.ش  1363 لوا ، پاچ  مق ، تاعوبطملل ، يرتسبشلاراد  املع ، زا  ¬يا  هدع رشع /  هتسلا  لوصالا  .4

.ق  1408 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسوم  یملید ، دمحم  نب  نسح  نینمؤملا /  تافص  یف  نیدلا  مالعا  .5

.ش  1376 لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  سوواط ، نبا  یسوم ، نب  یلع  هنسحلا /  لامعالاب  لابقالا  .6

.ش  1376 مشش ، پاچ  نارهت ، یچباتک ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودصلل /  یلامالا  .7

.ق  1414 لوا ، پاچ  مق ، هفاقثلاراد ، یسوط ، نسحلا  نب  دمحم  یسوطلل /  یلامالا  .8

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  دیفم ،) خیش   ) دمحم نب  دمحم  دیفملل /  یلامالا  .9

.ش  1385 مق ، هشیدنا ، میسن  رشن  يدیس ، نیسح  اه /  ¬ لگ ریما  .10
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پاچ توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یـسلجم ، یقت  دـمحم  نبرقاب  دـمحم  راهطالا /  همئالا  رابخا  رردـل  هعماجلا  راونـالاراحب  .11
.ق  1403 مود ،

.ش  1374 لوا ، پاچ  مق ، هثعب ، هسسؤم  ینارحب ، نامیلس  نب  مشاه  دیس  نآرقلا /  ریسفت  یف  ناهربلا  .12

.ق  1418 لوا ، پاچ  توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  یلماع ، یلع  نب  میهاربا  نیصحلا /  عردلا  نیمالا و  دلبلا  .13

، مود پاچ  مق ، نیـسردم ، هعماج  ینارح ، هبعـش  نب  یلع  نب  نسح  ملـس /  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  .14
.ش  1363 1404 ق _ 

تاراشتنا ینارهت ،) ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  حرش  همدقم و  اب   ) مولعلا رحب  يدهم  دیس  كولـسلا /  ریـسلا و  یف  كولملا  هفحت  .15
.ق  1418 مراهچ ، پاچ  نارهت ، ییابطابط ، همالع 

.ش  1366 لوا ، پاچ  مق ، تاغیلبت ، رتفد  يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلاررد /  مکحلاررغ و  فینصت  .16

.ق  1421 لوا ، پاچ  مق ، ریدغلاراد ، یکجارک ، یلع  نب  دمحم  همامالا /  هلأسم  یف  هماعلا  طالغا  نم  بجعتلا  .17

.ق  1415 مود ، پاچ  نارهت ، ردصلا ، هبتکم  یناشاک ،) ضیف   ) یضترم هاش  نب  دمحم  یفاصلا /  ریسفت  .18

.ق  1380 لوا ، پاچ  نارهت ، هیلمعلا ، هعبطملا  یشایع ، دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا /  ریسفت  .19

.ق  1404 موس ، پاچ  مق ، باتکلاراد ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  یمقلا /  ریسفت  .20

1410 لوا ، پاچ  نارهت ، یمالـسالا ، داشرالا  هرازو  یف  رـشنلا  عبطلا و  هسـسؤم  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  یفوکلا /  تارف  ریـسفت  .21
.ق

داشرا گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  يدهـشم ، یمق  اضر  دمحم  نب  دـمحم  بئارغلا /  رحب  قئاقدـلازنک و  ریـسفت  .22
، نارهت یمالسا ،
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.ش  1368 لوا ، پاچ 

.ق  1415 مراهچ ، پاچ  مق ، نایلیعامسا ، يزیوحلا ، یسورعلا  هعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلا /  رون  ریسفت  .23

.ق  1404 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  هسردم  یفاکسا ،) مامه  نبا   ) لیهس نب  مامه  نب  دمحم  صیحمتلا /  .24

.ق  1398 لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودصلل /  دیحوتلا  .25

.ق  1406 مور ، پاچ  مق ، رشنلل ، یضرلا  فیرشلاراد  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  لامعالا /  باقع  لامعالا و  باوث  .26

.ش  1386 لوا ، پاچ  نارهت ، زبس ، گنهرف  تاراشتنا  نیسح ، اقآ  يدرجورب ، هعیش /  ثیداحا  عماج  .27

.لوا پاچ  فجن ، هیردیح ، هعبطم  يریعش ، دمحم  نبدمحم  رابخالا /  عماج  .28

.نارهت هیمالسا ، هیملع  یشورفباتک  يراوزبس ، لیعامساالم  جاح  نیرونلا /  عماج  .29

.لوا پاچ  نارهت ، هثیدحلا ، يونینلا  هبتکم  ثعشا ، نب  دمحم  نب  دمحم  تایثعشالا / )  ) تایرفعجلا .30

.ش  1375 مق ، همالع ، تاراشتنا  يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  يدینش /  ياه  ¬ تیاکح .31

.ش  1385 لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، رشن  پاچ و  نامزاس  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  كدوک /  همان  تمکح  .32

، مق هیمالـسالا ، فراعملا  هسـسؤم  ینارحب ، نامیلـس  نب  مشاه  دیـس  مالـسلا /  هیلع  راهطالا  هلآ  دـمحم و  لاوحا  یف  راربالا  هیلح  .33
.ق  1411 لوا ، پاچ 

.ش  1360 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یمیکحلا ، یلع  یمیکحلا ، دمحم  یمیکحلا ، اضر  دمحم  هایحلا /  .34
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.ق  1409 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  هللا ، هبه  نب  دیعس  حئارجلا /  جئارخلا و  .35

.ق  1406 لوا ، پاچ  دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یضرلا ، فیرش  نیسح ، نب  دمحم  مالسلا /  مهیلع  همئالا  صئاصخ  .36

.ش  1382 لوا ، پاچ  مق ، رثوک ، میسن  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  لاصخلا /  .37

1407 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  هسردم  تاراشتنا  هللا ، هبه  نب  دیعـس  يدنوار ، نیدلا  بطق  يدنوارلل /  تاوعدلا  .38
.ق

.ق  1422 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  یفجن ، رفظم  نسح  دمحم  قحلا /  جهنل  قدصلا  لئالد  .39

.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ، رشنلل ، مالسالا  ءادن  راد  نیدلا ، نیعم  نب  نیسح  يدبیم ، مالسلا /  هیلع  نینمؤملاریما  ناوید  .40

.ش  1358 نارهت ، نادیواج ، تاراشتنا  يزاریش ، يوجنا  مساقلاوبا  دیس  مامتها  هب  يزاریش /  ظفاح  هجاوخ  ناوید  .41

.ش  1363 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  یشک ، رمع  نب  دمحم  لاجرلا / ) هفرعم  رایتخا   ) یشکلا لاجر  .42

، مق روپناشوک ، یمالسا  یگنهرف  هسسؤم  یسلجم ، یلع  دوصقم  نب  یقت  دمحم  هیقفلا /  هرـضحی  نم ال  حرـش  یف  نیقتملا  هضور  .43
.ق  1406 مود ، پاچ 

 _ 1427 ق لوا ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، خیراتلا  هسسؤم  يرئازج ، هللادبع  نب  هللا  تمعن  راهطالا /  همئالا  بقانم  یف  راربالا  ضایر  .44
.م  2006

.ق  1402 مود ، پاچ  مق ، هیملعلا ، هعبطملا  دیعس ، نب  نیسح  يزاوها ، یفوک  دهزلا /  .45

.یسودرف همانهاش  .46

نب دمحم  ملکلا /  ررد  مکحلاررغ و  رب  يراسناوخ  لامج  اقآ  حرش  .47
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.ش  1366 مراهچ ، پاچ  نارهت ، نارهت ، هاگشناد  يراسناوخ ، لامج  اقآ  نیسح ،

، لوا پاچ  نارهت ، یگنهرف ، تاقیقحت  تاـعلاطم و  هسـسؤم  يزاریـش ، نیدـلا  ردـص  میهاربا ، نب  دـمحم  یفاـکلا /  لوصا  حرـش  .48
.ش  1383

.ق  1409 لوا ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  مالسلا /  مهیلع  راهطالا  همئالا  لئاضف  یف  رابخالا  حرش  .49

.هملک هأم  حرش  .50

پاچ مق ، یفجنلا ، یـشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  دـیدحلا ،) یبا  نبا   ) هللا هبه  نب  دـیمحلادبع  دـیدحلا /  یبا  نبال  هغالبلا  جـهن  حرـش  .51
.ق  1404 لوا ،

.ش  1378 مجنپ ، پاچ  نارهت ، تاقیم ، یناکدرا ، ینیسحلا  دمحم  نب  دمحا  تاولص /  لئاضف  حرش و  .52

.ق  1411 لوا ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم  هللادبع ، نب  هللادیبع  یناکسح ، لیضفتلا /  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  .53

.ق  1407 لوا ، پاچ  یمالسالا ، بتکلاراد  دمحم ، نبدمحا  یلح ، دهف  نبا  یعاسلا /  حاجن  یعادلا و  هدع  .54

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) يدـهملا ماـمالا  هسـسؤم  یناهفـصا ، ینارحب  هللا  رون  نب  هللادـبع  لاوحـالا /  فراـعملا و  مولعلا و  ملاوع  .55
.ش  1382 مود ، پاچ  مق ، فیرشلا ،)

، لوا پاچ  مق ، رشنللا ، ءادهشلا  دیـس  راد  نیدلا ، نیز  نب  دمحم  روهمج ، یبا  نبا  هینیدلا /  ثیداحالا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  .56
.ق  1405

.ش  1378 لوا ، پاچ  نارهت ، ناهج ، رشن  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  مالسلا /  هیلع  اضر  رابخا  نویع  .57

.ش  1376 لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، یطساو ، یثیل  دمحم  نب  یلع  ظعاوملا /  مکحلا و  نویع  .58

باتکلاراد يدمآ ، یمیمت  دمحم  نب  دحاولادبع  ملکلاررد /  مکحلاررغ و  .59
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.ق  1410 مود ، پاچ  مق ، یمالسالا ،

.ق  1397 لوا ، پاچ  نارهت ، قودص ، رشن  میهاربا ، نب  دمحم  بنیز ، یبا  نبا  هبیغلا /  .60

.ش  1365 مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، گنهرف  تاراشتنا  ینارهت ، یقداص  دمحم  نآرقلاب /  نآرقلا  ریسفت  یف  ناقرفلا  .61

 ، مالسلا مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مالسلا ،  هیلع  متشه  ماما  یـسوم ، نب  یلع  هب  بوسنم  مالـسلا /  هیلع  اضر  مامالل  بوسنم  هقفلا  .62
.ق  1406 لوا ، پاچ  دهشم ،

.ق  1406 لوا ، پاچ  مق ، باتک ، ناتسوب  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  لئاسملا /  حاجن  لئاسلا و  حالف  .63

.ق  1407 مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلک ، قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا /  .64

.ش  1356 لوا ، پاچ  فرشا ، فجن  هیوضترملاراد ، هیولوق ، نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا /  لماک  .65

.ق  1408 لوا ، پاچ  مق ، باتکلاراد ، هسسؤم  يرئازج ، هللادبع  نب  هللا  تمعن  راصبتسالا /  حرش  یف  رارسالا  فشک  .66

.ق  1390 موس ، پاچ  رشنلل ، يوضترملاراد  یناث ، دیهش  یلع ، نب  نیدلا  نیز  هبیرلا /  فشک  .67

.ق 1381 لوا ، پاچ  زیربت ، مشاه ، ینب  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  همئالا /  هفرعم  یف  همغلا  فشک  .68

.ق  1395 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  همعنلا /  مامت  نیدلا و  لامک  .69

.مق همالع ، تاراشتنا  یناکرسیوت ، یبن  دمحم  رابخالا /  یلائل  .70

.ق  1404 مق ، مالسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  هسسؤم  يزاوها ، یفوک  دیعس  نب  نیسح  نمؤملا /  .71

ششوک و هب  يولوم ،)  ) یخلب دمحم  نیدلا  لالج  يونعم /  يونثم  .72
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.ش  1373 نارهت ، عولط ، رشن  نوسلکین ، نیلادلونیر  مامتها 

.ش  1380 1422 ق _  لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  هیوبنلا /  تازاجملا  .73

.ق  1410 لوا ، پاچ  مق ، هیقف ، هبتکم  یسیع ، نب  دوعسم  سارف ، یبا  نب  مارو  مارو /  هعومجم  .74

.ق  1371 مود ، پاچ  مق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  نساحملا /  .75

.ق  1428 مق ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  یناشاکلا ، ضیفلا  ءایحالا /  بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  .76

.ق  1421 لوا ، پاچ  مق ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  یلح ، دمحم  نب  نامیلس  نب  نسح  رئاصبلا /  رصتخم  .77

.ش  1361 نارهت ، ناملسم ، نانز  تضهن  یناهفصا ،) يوناب   ) نیما ترصن  هدیس  نآرق /  ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم  .78

1404 مود ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  یسلجم ، یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم  لوسرلا /  لآ  رابخالا  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  .79
.ق

.ق  1410 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  هسردم  لوا ،) دیهش   ) یکم نب  دمحم  لوالا /  دیهشلل  رازملا  .80

1408 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  يرون ، یقت  دمحم  نب  نیسح  لئاسملا /  طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  .81
.ق

.لوا پاچ  مق ، یتریصب ، یناث ، دیهش  دالوالا /  هبحالا و  دقف  دنع  داؤفلا  نکسم  .82

.ش  1344 1385 ق _  مود ، پاچ  فجن ، هیردیحلا ، هبتکملا  یسربط ، نسح  نب  یلع  رابخالاررغ /  یف  راونالا  هاکشم  .83

.ق  1400 لوا ، پاچ  توریب ، یملعا ، مشش ، ماما  مالسلا ،  هیلع  دمحم  نب  رفعج  هب  بوسنم  هعیرشلا /  حابصم  .84
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.ق  1411 لوا ، پاچ  توریب ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  یسوط ، نسحلا  نب  دمحم  دبعتملا /  حالس  دجهتملا و  حابصم  .85

.ق  1405 مود ، پاچ  مق ، یضرلاراد ، یمعفک ، یلماع  یلع  نب  میهاربا  یمعفکلل /  حابصملا  .86

.ق  1403 لوا ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  رابخالا /  یناعم  .87

.ش  1389 لوا ، پاچ  مق ، نایسدق ، یمق ، سابع  خیش  جاح  نانجلا /  حیتافم  .88

، توریب ءاوضالاراد ، رـشن  ییاهب ،) خیـش   ) نیـسح نب  دمحم  تابحتـسملا /  تابجاولا و  نم  هلیللا  مویلا و  لمع  یف  حالفلا  حاتفم  .89
.ق  1405 لوا ، پاچ 

.ش  1370 1412 ق _  مراهچ ، پاچ  مق ، یضر ، فیرش  یسربط ، لضف  نب  نسح  قالخالا /  مراکم  .90

.ش  1383 1425 ق _  هوسالاراد ، رفعج ، نب  یسوم  نب  یلع  سوواط ، نبا  فوفطلا /  یلتق  یلع  فوهلملا  .91

.ق  1413 مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا /  هرضحیال  نم  .92

.ش  1379 لوا ، پاچ  مق ، همالع ، یناردنزام ،) بوشآ  رهش  نبا   ) یلع نب  دمحم  مالسلا /  هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  .93

.ق  1400 نارهت ، هیمالسالا ، هبتکم  ییوخ ، یمشاه  هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا /  جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  .94

.ق  1411 لوا ، پاچ  مق ، رئاخذلا ، راد  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  دابعلا /  جهنم  تاوعدلا و  جهم  .95

، لوا پاچ  مق ، مالـسلا ،  هیلع  يدهملا  مامالا  هسردم  رظن ، نب  نسح  نب  دـمحم  نب  نیـسح  یناولح ، رطاخلا /  هیبنت  رظانلا و  ههزن  .96
.ق  1408

.مق یتریصب ، یمق ، سابع  خیش  مومهلا /  سفن  .97
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.لوا پاچ  مق ، باتکلاراد ، یناشاک ، يدنوار  یلع  نب  هللا  لضف  يدنوارلل /  رداونلا  .98

، مراهچ پاچ  مق ، نایلیعامـسا ، یتاـعوبطم  هسـسؤم  دـمحم ، نب  كراـبم  يرزج ، ریثا  نبا  رثـالا /  ثیدـحلا و  بیرغ  یف  هیاـهنلا  .99
.ش  1367

.ش  1369 مق ، مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  رشن  یماما ، رفعج  دمحم  ینایتشآ و  اضردمحم  همجرت  هغالبلا /  جهن  .100

.ش  1382 مراهچ ، پاچ  نارهت ، شناد ، يایند  مساقلاوبا ، هدنیاپ ، هحاصفلا /  جهن  .101

.ق  1409 لوا ، پاچ  مق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  یلماع ،) رح  خیش   ) نسح نب  دمحم  هعیشلا /  لئاسو  .102

.ق  1417 موس ، پاچ  مق ، نیسردم ، هعماج  ییحی ، نب  طول  یفوک ، فنخموبا  فطلا /  هعقو  .103

1387 1429 ق _  لوا ، پاچ  مق ، ثیدحلاراد ، يزیربت ، بوذجم  دمحم  یفاکلا / ) لوصا  حرـش   ) يدـهلا همئا  هعیـشل  ایادـهلا  .104
.ش

.ق  1419 توریب ، غالبلا ، یبیصخ ، نادمح  نب  نیسح  يربکلا /  هیادهلا  .105

.ش  1363 مود ، پاچ  مق ، یضر ، لیئربج ، نب  ناذاش  لضفلاوبا  یمق ، ناذاش  نبا  ناذاش /  نبال  لئاضفلا  .106
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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
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EPUB.3
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PDF.5

HTML.6
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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 
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www.ghbook.ir تیاس : بو 
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03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
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