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ربق ملاع 

باتک تاصخشم 

 - 1360 يدهم ، يدوبرف ، هسانشرس : 
. يدوبرف يدهم  فیلات  ربق /  ملاع  هرابرد  ییاور  ینآرق و  یقیقحت  ربق : ملاع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 1387  ...، ] ناوید نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص. [ 192  : ] يرهاظ تاصخشم 

.2 ناسنا ؛ تشونرس  ياهباتک  هعومجم  تسورف : 
( متفه پاچ   ) لایر  25000 978-600-5178-00-5 ؛ :  لایر  20000 لوا ؛ ) پاچ   ) لایر  17500 کباش : 

( مجنپ پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا هدش  رکذ  يدوبرف  يدهم  یبارحم و  نیسح  دلج  يور  رد  ناگدنسیون  مان  تشاددای : 

. تسا هدش  رشتنم  زین  ربق " ملاع  هرابرد  ییاور  ینآرق و  یقیقحت  ربق : ياهباذع   " ناونع اب  رضاح  باتک  تشاددای : 
.1386 لوا : پاچ  تشاددای : 

(. اپیف )1387 موس : پاچ  تشاددای : 
. مجنپ پاچ  تشاددای : 

.]؟ 1387 : ] متفه پاچ  تشاددای : 
. قشع قیقع  نابزار ، هللاتیقب ، ناوید ، نیرشان  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  192 ؛ ] . ] ص همانباتک : تشاددای : 
. ربق ملاع  هرابرد  ییاور  ینآرق و  یقیقحت  رگید :  ناونع 

گرم عوضوم : 
( مالسا  ) گرم زا  سپ  یگدنز  عوضوم : 

ربق باذع  عوضوم : 
/ف36ع2 1387 فلا BP222/22 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/44 ییوید :  يدنب  هدر 
1711424 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فلؤم همدقم 

هک هدب  هدژم  شاب و  داش  یلع ، يا  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم ترـضح  ادخ  لوسر 
ندش ». هتخیگنارب  زور  رد  یهودنا  هن  ربق و  رد  یتشحو  هن  ندرم و  تقو  تسا  یترسح  هن  وت  ۀعیش  يارب 

 348 هحفص یفوک ، تارف  ریسفت 
دشابیم . ربق  ملاع  تسین  يزیرگ  نآ  زا  ار  یسک  میسر و  میهاوخ  نآ  هب  يزور  ام  همه  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 

زا تـسا  جاـیتحا  نآ  هـب  ارـس  نآ  رد  هـک  هـچنآ  دـنتفایب و  قاـفتا  دـنهاوخیم  اـم  يارب  هناـخ  نآ  رد  هـک  ییاـهزیچ  نآ  تخانـش  نیارباـنب 
ندمآ اب  هک  تسا  نیا  تسا  نیب  رد  هک  یگرزب  لکـشم  یلو  دشابیم . شیدـنا  رود  اناد و  ناسنا  ره  ياهینتـسناد  ياهتیولوا  تایرورض و 
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ياهدرم زا  دـیآیم  ناـمنهذ  هب  هک  ار  یتـالاؤس  ناوتیمن  نیارباـنب  دـشابیمن و  نتفگ  نخـس  هب  رداـق  ناـسنا  ندـب  زا  ناـج  نتفر  گرم و 
دراد تسود  ایآ  دراد و  دناهدنز  هک  ینانآ  هب  ياهیصوت  هچ  ای  هدمآ و  وا  رس  رب  هچ  هدینش و  هچ  هدید و  هچ  ملاع  نآ  رد  ًالثم  هک  دیـسرپ ،

هن و .... ای  ددرگرب  ایند  هب  هرابود 
تسیچ ؟ اهباوج  نیا  ندیمهف  لح  هار  مینک ، تبحص  ياهدرم  اب  ای  میورب  ملاع  نآ  هب  میناوتیمن  ام  رگا  سپ 

وا  قح  رب  نانیشناج  هک  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم همئا  مالسا و  مرکم  ربمغیپ 
{ 11 هحفص }

اب هدرکن و  اهر  زین  اهراک  نیرتیئزج  رد  یتح  ار  تیرـشب  هاگ  چـیه  هک  دنـشابیم ، ناسنا  نازوسلد  نیرتگرزب  دنتـسه ، دـنوادخ  فرط  زا 
یتخبدب ای  تداعس و  هک  ترخآ  ربق و  گرم و  دننام  يروما  هب  دسرب  هچ  دناهدومن ، نایب  ار  اهنآ  ماکحا  بادآ و  دوخ  ینارون  تاروتـسد 

تسا . نآ  رد  اهناسنا 
زا يزیچان  رایسب  شخب  رهوگرپ و  تاروتسد  نآ  زا  یتمـسق  عوضوم  نیا  رد  کچوک  ياهعومجم  يروآ  عمج  اب  ات  میدش  نآ  رب  نیاربانب 

همه يارب  هللاءاشنا  هک  مینک  رکذ  تسا  هدـمآ  ام  ناگرزب  مالک  رد  هک  ار  ملاع  نآ  رب  مکاح  نیناوق  ارـس و  نآ  نانکاس  ملاع و  نآ  عاـضوا 
ددرگ . العا  لج و  دنوادخ  یگدنب  هار  رد  رتشیب  شالت  یعس و  بجوم  هدوب و  يرکذت  ام 

هدافتـسا بطاـخم  یگتـسخ  زا  يریگوـلج  زین  عوـضوم و  ندـش  رتنـشور  تهج  هدـنزومآ  دنتـسم و  ياهناتـساد  زا  مـالک  نیا  رد  نینچمه 
تسا . هدیدرگ 

باب نیا  رد  ازجم  باتک  ود  ندش  هتـشون  تلع  دشابیم ، خزرب  ملاع  نامه  ربق  ملاع  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  دشابیم  رکذ  هب  مزال  نمـض  رد 
يارب هک  ییاـهراک  ربـق و  باذـع  تشحو و  ربـق ، لوا  بش  نفد ، نفک و  بادآ  هزاـنج ، عییـشت  دـننام  يروـما  ماـکحا و  هـب  رتـشیب  هجوـت 

هیهت ار  ناسنا  تشونرـس  يدلج  تفه  هعومجم  هک  یمرتحم  ناگدـنناوخ  تسا  نکمم  نیاربانب  دـشابیم ، تسا ، دـیفم  اهنآ  زا  يریگولج 
هباشم  تاکن  ای  اهناتساد و  اب  ًاضعب  دنشاب  هدرک 

{ 12 هحفص }
دنوش . هجاوم 

نیا رد  تسا  نکمم  هک  یلامتحا  هابتـشا  صقن و  هنوگره  زا  دـنیامرفیم  هعلاـطم  ار  باـتک  نیا  هک  ینارهاوخ  ناردارب و  همه  زا  ناـیاپ  رد 
. مراد اعد  سامتلا  تیلالح و  بلط  منکیم و  یهاوخ  ترذعم  یپاچ ، لحارم  رد  هچ  فیلأت و  ۀلحرم  رد  هچ  دننیبب ، باتک 

باتک همدقم 

دندومرف : هک  دنکیم  لقن  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ  زا  يراصنا  هللادبع  نبرباج 
! نم ناردارب  يا  : » دیوگیم دناهدرک  نفد  ار  وا  هک  یمدرم  هب  باطخ  دوشیم  هتـشاذگربق  رد  ادخ  نمـشد  تخبدب و  هزانج  هک  یماگنه  »
زا امش  هک  درک  هراچیب  تخبدب و  ارم  دمآ و  امش  تخبدب  ردارب  رـس  رب  هچنآ  زا  منکیم  تیاکـش  امـش  هب  نم  دیونـشیم ؟ ارم  يادص  ایآ 

دیوشن . تخبدب  نم  لثم  دیزیهرپب و  اهنآ 
تکـاله هب  ارم  و   ) دـناشوپ نـمرب  ار  تـقیقح  اـما  تـسا  ( 1) حـصان نم  هب  تبـسن  هک  دروـخ  مـسق  دز و  لوـگ  ارم  ناطیـش  ادـخ ، نمـشد 

تخادنا .)
و درک . رارف  هتـشاذگ و  اهنت  ارم  مدرک  ادـیپ  ناـنیمطا  وا  هب  نم  یتقو  دز ، گـنرین  هلیح و  نم  هب  هک  رگهلیح  ياـیند  زا  منکیم  تیاکـش  و 

لیلذ راوخ و  ارم  هتـسج و  يرازیب  نم  زا  سپـس  دـندرک ؛ یـصاعم  هانگ و  هب  التبم  ارم  هک  تسرپاوه  بابان و  ناتـسود  زا  منکیم  تیاکش 
دندومن .
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ار  ناشیا  مدرک و  تیامح  نانآ  زا  هک  منادنزرف  زا  منکیم  تیاکش  و 
***** 

هاوخریخ . 1 ـ
{ 14 هحفص }

گرم ياهلاگنچ  میلست  ارم  اما  دندروخ  ارم  لام  نانآ  مدرک و  جرخ  ناشیا  رب  مدروآرد  هچ  ره  مارح  لالح و  زا  متـشاد و  مدقم  دوخ  رب 
دندرک . هایس  كاخ  و 

نارگید و بیـصن  شدوخ  تسا و  نم  ریگ  نابیرگ  نـآلا  مدرک  عمج  ار  همه  مدادـن و  نآ  زا  ار  ادـخ  قح  هک  ملاـم  زا  منکیم  تیاکـش  و 
نآ زا  دوخ  دنتـسه و  نکاس  نآ  رد  نم  ریغ  نآلا  مدرک  دابآ  متخاـس و  ار  نآ  مدیـشک و  تمحز  همه  نآ  هک  ماهناـخ  زا  منکیم  تیاـکش 

تملظ و هناخ  نم  متـسه . اهمرک  هناخ  نم  : » دنزیم ادـص  ربق  هک  ربق  رد  تماقا  لوط  زا  منکیم  تیاکـش  مدـش و  بیـصن  یب  ممورحم و 
غارچ نم  مرادـن . شرف  نم  مرادـن . سنوم  سینا و  نم  . ) متـسه گنت  نم  متـسه . هرهلد  بارطـضا و  تشحو و  هناخ  نم  متـسه . یکیرات 

نم »).... مرادن 
ماهتفرگ . رارق  راّبج  زیزع  دنوادخ  مشخ  بضغ و  دروم  ماهدش و  تسپ  ریقح و  راوخ و  نم  دناهداد و  شتآ  هدعو  نم  هب  و 

يادـص اب  تدـم و  زارد  ياههیرگ  زا  نم  رب  ياو  و  مداد . ماجنا  دـنوادخ  رـضحم  رد  هک  ییاوران  ياهراک  نآ  رطاخ  هب  نم  رب  سوسفا  يا 
دنک . محر  نم  رب  هک  مرادن  یتسود  چیه  و  دهد . تاجن  ارم  دننک و  شوگ  مفرح  هب  هک  مرادن  یعیفش  چیه  تشاد و  مهاوخ  هک  دنلب 

تاهیه و یلو  متشگیم  نانمؤم  زا  مدادیم و  ماجنا  کین  ياهراک  متشگیمرب  ایند  هب  نم  دشیم و  هداد  تلهم  نم  هب  رگید  راب  کی  رگا 
تصرف  ات  دیتسه ، ایند  رد  هک  امش  سپ  تسین  یتشگزاب  رگید  هک  تاهیه 

{ 15 هحفص }
ماجنا هک  ار  يراک  نآ  دییآ  رکف  هب  دیدینش  دیدید و  ارم  ریـسم  لوط  یلاخ و  تسد  دیدینـش و  ارم  كانمغ  نیزح و  يادص  تسا و  یقاب 

( 1 .) مدادیم ماجنا  ار  نآ  متشگیمرب  ایند  هب  هرابود  نم  رگا  هک  دینک  كرت  ار  يراک  نآ  دیهدیم و 
لبق نک و  ششوک  ادخ  یگدنب  هار  رد  يراد  رایتخا  رد  ار  یگدنز  شزرا  اب  رایـسب  تمعن  نیا  هک  نونکا  مه  نم  رهاوخ  ردارب و  يا  سپ 

زا دنوادخ  هک  یـسک  هک  نک ، بلج  ار  تراگدرورپ  تیاضر  هتـشذگ  ناربج  تفرعم و  بسک  هبوت و  اب  دوش  هتـسب  وت  رمع  رتفد  هکنیا  زا 
دوب . دهاوخ  دنمتداعس  ایند  ود  رد  دشاب ، یضار  وا 

***** 
ملاس . داسجا  ربق و  زا  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد  ص-258  ج6 ، راونالاراحب ، 1 ـ

{16 هحفص }

(1  ) ناگدرم لابق  رد  ناگدنز  ۀفیظو  لوا : لصف 

هراشا

***** 
تاراشتنا دـنهاوخیم »؟ هچ  ام  زا  ناگدرم   » باتک زا  رییغت  یکدـنا  اب  بلطم ، ندوب  لماک  بوخ و  ملق  تلع  هب  لصف ، نیا  باـطم  رثکا  1 ـ

امـش هب  ار  باتک  نآ  نادـناخ  باب  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  هک  هدـش  جارختـسا  یمرذآ  مگیب  هموصعم  مناـخ  هتـشون  بیذـهت 
منکیم . هیصوت 
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{ 17 هحفص }
دننکیم بیقعت  ار  يراپس  كاخ  ینوناق  تاررقم  هک  روطنامه  تسمیابیم  ازع  نابحاص  دسر ؛ ارف  هزانج  عییشت  نفد و  نامز  هکنآ  زا  لبق 

نآ هب  هک  یمزاول  نفک و  ًاصوصخم  دنیامن ، ایهم  ار  نفد  جایتحا  دروم  لیاسو  دشاب ، يراز  هیرگ و  اب  مأوت  رگا  ولو  يروبص  هلـصوح و  اب 
هدرک هیهت  نفک  دوخ  يارب  دشاب  هدوبن  نالفاغ  زا  تایح  نامز  رد  تیم  رگا  اریز  تسا ، هتشاد  یتاشرافـس  اهنآ  هب  تیم  ًامتح  دراد و  قلعت 

دناهدومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هکنانچ  تسا ،
نیِلفاَغلا » َنِم  بتکَی  َمل  ِهتَیب  یف  هنَفَک  َناک  نَم  »

دوشن » هتشون  نالفاغ  ةرمز  زا  دشاب  شاهناخ  رد  شنفک  هک  یسک  »
نآ دنمدب و  دنناوخب و  یسرکلا » ۀیآ   » هبترم داتفه  نآ  رب  دقتعم  نیّدتم و  يدرف  هدرک  هیهت  ُسر  كاخ  يرادقم  عییشت  زا  لبق  تسا  رتهب  و 

دنزیرب . تیم  تروص  ریز  نفد  ماگنه  ار 
{ 18 هحفص }

هدـش شقن  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم همئا  یماـسا  نآ  رب  هک  یقیقع  دـشاب و  هارمه  مـالَّسلاِهیلع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  ترـضح  تبرت  رگا 
اب ار  شیاـهکشا  مـالَّسلاِهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  يرادازع  ماـیا  رد  یمدآ  تسا  شوخ  هچ  دـنرادرب و  دوخ  اـب  تیم  ناـبز  ریز  يارب 

( ،،،،،،،، 1 .) دنراذگ شاهنیس  يور  ار  لامتسد  نآ  دنک  تیصو  هدیچرب و  شیاههنوگ  زا  رهاط  بیط و  كاپ و  یلامتسد 

هزانج عییشت  رد  لیجعت 

یَلَص  ) مرکا یبن  ترضح  شرافس  هب  هکلب  هتشادن  اور  ریخأت  وا  عییـشت  رد  هک  تسا  نیا  تیم  هب  هجوت  تشادگرزب و  مارتحا و  مینادب  دیاب 
ناج دش و  یهلا  هدارا  میلست  یمدآ  هک  ینامز  ره  رد  هک  تسین  نآ  ناکما  ام  رصع  رد  هنافـسأتم  یلو  مینک ؛ لیجعت  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا 

دهاوخ ياهفیظو  نینچ  عنام  نفد  نفک و  يرادا  تاررقم  ندرک  یط  اریز  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  هظحل  ناـمه  درک ، میلـست  نیرفا  ناـج  هب 
، تسین ریگ  اپ  تسد و  يرادا  تاررقم  هک  اهطیحم  زا  یـضعب  رد  و  داتفا ؛ دـهاوخ  ریخأت  هب  مهم  رما  نیا  مالـسا  روتـسد  فـالخرب  دـش و 

مرکا لوـسر  هـک  یتروـص  رد  دـننکیمن ! نـفد  بـش  رد  ار  هـتفر  اـیند  زا  بورغ  هناتـسآ  رد  هـک  یتـیم  ًـالثم  دـنهدیمن ؛ هزاـجا  تاـفارخ 
دنیامرفیم :

بش  هب  لوکوم  دشاب  هدرم  هزور  رگا  ای  دیزادنا و  حبص  هب  ار  وا  عییشت  دشاب و  هدرم  بش  رد  وا  زا  یتیم  هک  منیبب  ار  امش  زا  یسک  دیابن  »
***** 

نآ رد  هک  ياهداجس  نفد  هب  روتسد  ناش  هدنزومآ  همان  تیصو  رد  یفجن  یشعرم  هللاتیآ  دننام  ردقلا  لیلج  ياملع  زا  یـضعب  هکنانچ  1 ـ
ترـضح تبیـصم  رد  هک  یلامتـسد  نینچمه  و  دنداد ؛ دندوب ، دندرک  هیرگ  نآ  رد  ادخ  فوخ  زا  دـندوب و  هدـناوخ  بش  زامن  لاس  داتفه 

دندوب . هدرک  هیرگ  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسحلا  هللادبعابا 
{ 19 هحفص }

ار امـش  ادـخ  دـیربب ، ناشیاه  هاگباوخ  يوس  هب  لیجعت  هب  ار  نانآ  دیـشابن ، دیـشروخ  بورغ  عولط و  راظتنا  هب  دوخ  ناـگدرم  يارب  دـینک ؛
دنک ». تمحر 

( 1 .) دندش نفد  بش  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نانمؤمریما  هدیهش و  ۀمولظم  ۀمطاف  هرهاط  ۀقیّدص  ترضح  هکنانچ 
مه شاهلیسو  یناکم  رد  رگا  دنشابیم و  مورحم  یضیف  نینچ  زا  مدرم  رثکا  هدش و  مأوت  یتالکشم  اب  هزانج  عییشت  ۀلئـسم  هزورما  دنچ  ره 

بیترت نیا  هب  دنیامن و  تکرش  متخ  مسارم  رد  طقف  دنریگیم  میمصت  یئانشآ  گرم  زا  نتفای  عالطا  اب  هک  دنتـسه  ینامدرم  ددرگ ، مهارف 
تسا : هدیدرگ  رکذ  ناگدننک  عییشت  يارب  يدایز  رایسب  باوث  ام  تایاور  رد  هک  یتروص  رد  دنزاسیم . مورحم  عییمشت  ضیف  زا  ار  دوخ 
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درک : ضرع  راگدرورپ  اب  دوخ  تاجانم  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) یسوم ترضح 
تسیچ »؟ درک  هزانج  عییشت  هک  یسک  باوث  اراگدرورپ  »

.« دننک عییشت  رشح  زور  ات  ناشیاهربق  زا  ار  نانآ  ییاهمچرپ  نتشاد  اب  هک  مرامگیم  وا  رب  ار  مناگتشرف  زا  یناگتشرف  : » دیسر باطخ 

عییشت مسارم 

میزادرپیم : دوش  تاعارم  تیم  يارب  دیابیم  هک  یبادآ  نایب  هب  یحیضوت  حرش و  چیه  نودب 
زا  ار  تصرف  هک  نیا  نودب  يدینش  ار  ییانشآ  گرم  ربخ  یتقو  لوا :

***** 
نامرز نآ  كانرطخ  رایـسب  طیارـش  رد  هکلب  دـناهتفر ؛ اـیند  زا  بش  رد  هک  هدوبن  نیا  تلع  هب  دـناهدش  نفد  بش  رد  ناـشیا  هکنیا  هتبلا  1 ـ

تاعالطا بسک  يارب  دشابیم . راوگرزب  ود  نیا  تیمولظم  رد  مکحم  یلیلد  دوخ  هک  تفریم  ناشیا  كرابم  ياهندب  هب  تراسج  لامتحا 
دوش . هعجارم  مالسا  ردص  خیرات  ياهباتک  هب  رتشیب 

{ 20 هحفص }
هب ار  امـش  هک  دیورب  یمارآ  هب  دیدش  توعد  یـسورع  هب  نوچ  : » دندومرف ادخ  لوسر  هک  دیناسرب  عییـشت  مسارم  هب  ار  دوخ  دـیهدب  تسد 

دروآیم ». امش  دای  هب  ار  ترخآ  هک  دینک  باتش  دیدش  توعد  هزانج  عییشت  هب  نوچ  دنکفایم و  ایند  دای 
لـضفا ةزانجلا  فلخ  یـشملا  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  مینک  تکرح  عییـشت  مسارم  رد  هزانج  شیپ  ای  تشپ  هکنیا  ةرابرد  مود :

دشابیم . هزانج  يور  شیپ  نتفر  هار  زا  رترب  هزانج  رس  تشپ  نتفر  هار  اهیدی » نیب  یشملا  نم 
رد ارچ  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  ناشیا  هب  دـنتفریم  هار  ياهزانج  رـس  تشپ  ادـخ  لوسر  : » دـناهدومرف مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  ترـضح 

دیوریم ؟ هار  هزانج  رس  تشپ 
میوریم ). ناشیا  لابند  هب   ) مینکیم ناشیا  تعباتم  ام  دنور و  یم  ولج  زا  هک  منیبیم  ار  ناگتشرف  دندومرف :

تفر . هار  شاهزانج  يولج  دیابیم  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هدومرف  هب  هک  دننک  عییشت  ار  نایعیش  رابت  زا  یفراع  هکنیا  رگم 
زا یکی  دـنتفریم  هار  ياهزانج  هارمه  ادـخ  لوسر  اریز  دیـشابن ؛ ياهلیـسو  رب  راوس  دـیورب ، هار  هداـیپ  هزاـنج  عییـشت  رد  ًاـمتح  هکنیا  موس :
.« دنوریم هدایپ  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  مشاب  راوس  مرادن  تسود  نم  : » دندومرف دیوشیمن ؟ راوس  ارچ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  باحصا 

هراوس  هزانج  تشپ  یهورگ  هک  دننیبیم  یتقو  رگید  ییاج  رد  و 
{ 21 هحفص }

دناهتشاذگ ». لاح  نیا  هب  ار  وا  دنوریم و  هراوس  دوخ  قیفر  ةزانج  لابند  هک  دننکیمن  مرش  اهنیا  : » دندومرف دننکیم ، عییشت 
قداص ماما  هک  دـینک  رکف  نآ  هب  دوشیم  لمح  ناگدـننک  عییـشت  شود  يور  رب  هک  دـیتفرگ  رارق  ياهزانج  رانک  رد  هک  هاگ  نآ  مراـهچ :

هک یئوگ  دننکیم  لمح  ار  وت  ياهدرم و  وت  هک  نک  رکف  هنوگ  نآ  يدرک  لمح  ار  ياهزانج  یتقو  : » دناهدومرف حـلاصوبا  هب  مالَّسلاِهیلع ) )
یهورگ زا  مراد  بجعت  : » دندومرف سپـس  ینکیم ؟ راک  هچ  رگنب  هتفریذپ ، زین  ادخ  دنادرگرب و  ایند  هب  ار  وت  يراتـساوخ  تراگدرورپ  زا 

( هک یلاح  رد   ) دروخب ناششوگ  هب  ندیچوک  يادن  سپس  دنسرب ؛ ناگدنور  رس  تشپ  زا  ات  دنرظتنم ) و   ) دناهدش سبح  اهنآ  ناینیـشیپ  هک 
دنشاب ». يزاب  مرگرس  همه 

رقاب ماما  روتـسد  هب  دیـسانشیمن  ار  صخـش  رگا  یتح  داتفا  هزانج  هب  ناتمـشچ  هک  هاگنآ  دـیدرک  دروخرب  ياهزاـنج  عییـشت  هب  رگا  مجنپ :
دییوگب : مالَّسلاِهیلع ) )

مرَتَخُملا » ِداوَّسلا  َنِم  ینلَعجَی  َمل  يذَّلا  ُدمَحلَا ِهللا  »
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دادن ». رارق  ناگدش  كاله  هلمج  زا  ارم  هک  ار  يادخ  شیاتس  دمح و  »
دیوگب : دنک  هدهاشم  ار  ياهزانج  ای  دور  ياهزانج  لابقتسا  هب  هک  یسک  : » دناهدومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  و 

ِتوَملِاب َدابِعلا  َرهَق  َو  ِةَردُقلِاب  َزَّزَعَت  يذَّلا  ِهللاُدمَحلَا  ًامیلـسَت . َو  ًانامیا  اندِز  َّمُهَّللَا  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  َقَدَـص  َو  ُُهلوسَر  َو  ُهللا  اَندَـعَو  ام  اذَـه  ربکا . هللا  »
ِهتوَِصل » ًۀَمحَر  یَکب  ِّالا  ٌکَلَم  ِءامَّسلا  ِیف  َقبَی  َمل 

{ 22 هحفص }
( مالَّسلاِهیلع  ) قداص ماما  دنشاب . کیرش  هزانج  لمح  رد  هتفرگ  شود  هب  ار  توبات  هنوگره  هکلب  هدرکن  افتکا  هزانج  عییـشت  هب  اهنت  مشش :

دزرمآیم ». ار  وا  گرزب  هانگ  لهچ  یلاعت  يادخ  دریگب  ار  توبات  هشوگ  راهچ  هک  ره  : » دناهدومرف
: دنیامرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  دینک  ربص  تیم  نفد  نامز  ات  دیتشادن  یلکشم  دیدرک و  تکرـش  ياهزانج  عییـشت  رد  رگا  متفه :
هک یعقوم  ات  دزاسیم  رومأم  ار  هتشرف  داتفه  یلاعت  يادخ  دوش  هدرپس  كاخ  هب  ات  دیامن ) ربص  و   ) دنک عییـشت  ار  ینمؤم  هزانج  هک  یـسک 

.« دنیامن شزرمآ  بلط  يارب و  دننک و  عییشت  ار  وا  دیآیم  نوریب  ربق  زا  تمایق  فقوم  رد  روضح  يارب 

هزانج عیششت  رد  رکذ 

جح مارحا  ندیشوپ  رطف ، زامن  ياهریبکت  دوشیم . زاغآ  دوخ  هب  صوصخم  ياههیعدا  راکذا و  اب  مالسا  يدابع  ماکحا  زا  یضعب  مینادیم 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  هک  نانچ  دریذـپیم  ماجنا  يرکذ  اـب  هک  تسا  صاـخ  ياهتنـس  ناـمه  هلمج  زا  زین  هزاـنج  عییـشت  و ....

دنیامرفیم : ملَسو )
هللا » ِّالا  َهِلا  لوَق ال  ِةَزانِجلا  ِیف  اوِرثکَا  »

. دیئوگب هللا » الا  هلا  ال   » رایسب هزانج  عییشت  رد 

عییشت شاداپ 

يارب تسا ؛ هدـیدرگ  رکذ  ناگدـننک  عییـشت  يارب  يدایز  شاداپ  یمالـسا  یئاور  نوتم  رد  میدرک ؛ هراشا  نآ  هب  ًـالبق  هک  یباوث  رب  هوـالع 
زا  لاثم 

{ 23 هحفص }
دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نانمؤملاریما 

دنوشیم ». هدیزرمآ  دناهدرک  عییشت  ار  وا  ةزانج  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  دوشیم  هداد  نمؤم  صخش  هب  ربق  رد  هک  ياهیده  نیتسخن  »
. دوش وا  ناگدنامزاب  یئوجلد  ثعاب  يراپسکاخ  مسارم  رد  دوخ  تکرش  اب  هدننک  عییشت  هک  رتالاب  نیا  زا  شاداپ  مادک  و 

تیم لسغ 

هک مینکیم  افتکا  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  ترـضح  كرابم  مالک  هب  میوش  لسوتم  ياهمدـقم  هب  هک  نیا  نودـب  تیم  لسغ  تلع  ةرابرد 
رادـید هب  هک  هاـگنآ  دوشیم و  ریهطت  كاـپ و  هدیـسر  وا  هب  ضارما  اـهيرامیب و  رذـگهر  زا  هک  یئاهيدـیلپ  زا  هدرم  ندـب  : » دـنیامرفیم

ُبنُج ینم )  ) هدش هدیرفآ  نآ  زا  هک  يايدـیلپ  زا  هک  یماگنه  تسا ، نیا  شرگید  تلع  و  تسا ؛ كاپ  دـنوریم  ترخآ  لها  ناگتـشرف و 
دوشیم .» هداد  لسغ  روظنم  نیمه  هب  ددرگیم ،

مینکیم : هراشا  نآ  هب  راو  تسرهف  هصالخ و  روط  هب  اجنیا  رد  هک  دومن  هجوت  یتاکن  هب  دیاب  تیم  نداد  لسغ  ماگنه  رد  اما 
دناهدومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  دوشن . یئاورپ  یب  تیم  ندب  ندرک  نایرع  رد  دیاب  لوا :
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دوشیم «». نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  تسا  هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دراد  ناهنپ  هدیشوپ و  ار  وا  دهد و  لسغ  ار  یتیم  سک  ره  »
یششوپ  دیابیم  دننکیم  نایرع  ار  وا  هک  روطنامه  تروص  نیا  رد 

{ 24 هحفص }
دشاب . فان  ات  وناز  زا  تسا  رتهب  دناهدومرف  هتبلا  دنهد  رارق  وا  تروع  لحم  لقاال  يارب  مه 

ار وا  تیم  هب  مدرم  نیرتراوازس  : » دناهدومرف مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  دهد ، لسغ  ار  تیم  یـسک  هچ  هک  نیا  ةرابرد  مود :
لاسغ يرادا  رداک  هک  ام  رـصع  دننام  رگا  دنک و  مادـقا  تیم  لسغ  هب  ات  دـهدیم  هزاجا  وا  هب  تیم  یلو  هک  یـسک  ای  (، 1 «) دهدیم لسغ 

دنهد . لسغ  ار  وا  تیم  ناکیدزن  ای  ماوقا  دنوشیم ، عنام  اههناخ 
دراپسیم كاخ  هب  ار  وا  یسک  هچ  دنکیم و  نفک  ار  وا  یـسک  هچ  دیوشیم و  ار  وا  یـسک  هچ  دنادیم  تیم  ادخ  لوسر  ةدومرف  هب  نوچ 

گرم ۀتـشرف  اما  هتـشاد  ار  شرادـید  راـظتنا  تیم  هک  یئانـشآ  تسا  شوخ  دزیرب و  تیم  يور  هب  یئانـشآ  ار  بآ  فرظ  نیلوا  تسا  رتهب 
( مالَّسلاِهیلع  ) قداص ماـما  روتـسد  هب  دوش و  وشتـسش  لوغـشم  لاـسغ  هاـگنآ  دزیرب و  تیم  يور  ار  بآ  فرظ  نیلوا  تسا ، هدادـن  شناـما 

ناسرب . وا  هب  ار  دوخ  شیاشخب  وفع و  اراگدرورپ  «،،،،،، كَوفَع َكَوفَع  بَِّر  : » دیوگب
دیامن . وفع  ار  وا  ادخ  هکنآ  زج  دیوگیمن ) ار  نیا  (و 

كوفَعَف امهنیب  تقرَف  هنِم  هَحور  تجرخا  دَق  َو  نِموُملا  كدبَع  اذـه  َّمُهّللا  : » دـیوگب دـناطلغیم  رگید  یئولهپ  هب  یئولهپ  زا  ار  وا  هاگره  و 
كوفع » كوفع 

هچ  نآ  دهدیم  لسغ  ار  ینمؤم  تیم  سک  ره  دناهداد  روتسد  موس :
***** 

سکعلاب . تسوا و  رسمه  نز  هب  مدرم  نیرتروازس  لاثم  يارب  1 ـ
{ 25 هحفص }

. دهدن ربخ  یسک  هب  تیم  نفد  ات  هدید  ییاهنت  هب  دوخ 

رادید نیرخآ 

دوخ ۀـتفر  تسد  زا  زیزع  اب  يرادـید  راب  نیرخآ  يارب  دنـشاب  هتـشادن  لیامت  تیم  ناـکیدزن  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  تردـن  هب  هکلب  رتمک 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  دناهتـشون  اریز  تسین  یعهناـم  ار  يراـتفر  نینچ  هک  دنـسوبن ؛ هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دنـشاب و  هتـشاد 

سدقم رهطم و  ندـب  نفد  دروم  رد  ای  دندیـسوبیم و  ار  وا  دـنتخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  (، 1) نوعظم نب  نامثع  گرم  زا  سپ  ملَـسو )
ماما ندـب  يور  ار  شیوخ  دـندرکیم  هیرگ  ًادـیدش  هک  یلاح  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) داجـس ماما  دناهتـشون  مالَّسلاِهیلع )  ) ادهـشلادیس ترـضح 

. دندیئوبیم دندیسوبیم و  ار  وا  هتخادنا و 

طونح

، دـننک طونح  وب ،) یب  هنهک  هن   ) هزات روفاک  اب  ار  وا  ةدجـس  عضاوم  تیم ، ندومن  نفک  زا  لبق  لسغ  مسارم  مامتا  زا  سپ  تسا  هدوب  تنس 
روفاک و دنک و  کشخ  ياهماج  اب  ار  وا  دش ، غراف  تیم  لسغ  زا  هدـنهد  لسغ  یتقو  : » هک تسا  هدـش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا 
، اهمشچ اهشوگ ، رد  ار  نآ  زا  يرادقم  دنراذگب و  شیاهاپ  وناز و  ود  تسد ، فک  ود  ینیب ، یناشیپ ، ینعی  وا  دوجـس  عضاوم  رد  طونج 

دنراذگب . شاهنیس  شیر و  يور  تسا ) درم  رگا   ) ناهد و
***** 
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دوب . ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  . ) ادخ لوسر  کیدزن  افواب و  باحصا  زا  1 ـ
{26 هحفص }

نفک

هس زا  یتمسق  تسابیز  هچ  و  دنکیم . هیهت  ایند  ياهسابل  زا  شگرم  زا  دعب  يرگید  ای  مدرم  زا  لبق  شدوخ  یمدآ  هک  تسا  یسابل  نیرخآ 
اروشاـع تراـیز  لـسوت و  ياـعد  درادرب . تاولـص  متخ  دـناوخب و  نآرق  هدرازگ و  زاـمن  نآ  رد  هدوـمن  هیهت  گرم  زا  لـبق  ار  نفک  ةراـپ 

تیب لها  بئاصم  رکذ  تاداـس  راـبت  زا  هدروخلاـس  ناـناوخ  هضور  هک  يرنبم  رب  اروشاـع  زور  دـیدرگ  شبیـصن  تداعـس  رگا  و  دـناوخب .
دننک . نفک  ار  وا  هدیدن  بآ  نفک  نامه  اب  سپس  هتخادنا  دنیامنیم  ار  مالَّسلامِهیلَع ) )

(1) هربجاور ءادر  اهنآ  زا  یکی  منک  نفک  هماج  هس  رد  ار  وا  هک  درک  تیـصو  ارم  مردـپ  : » دـنیامرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  ناـنچ 
مرکا یبن  سدـقم  رهطم و  رکیپ  مالَّسلاِهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هچنآ  هب  نفک  ياههعطق  دروم  رد  و  دـناوخیم . هعمج  زامن  نآ  رد  هک  دوب 

نهاریپ و گنل و  هچراپ  هس  زا  نفک  زورما  اذل  تسا و  هدوب  هماج  هس  هک  دناهدرک  یـسأت  دـناهدومن  نفک  ار  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )
دننکیم . هیهت  يرساترس 

تشاد : هجوت  دیابیم  عوضوم  دنچ  هب  نفک  ۀیهت  رد 
هب لـالح  دـمآرد  زا  دـیاب  لوپ  نآ  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی  دـشاب  هدـش  هیهت  لـالح  لوپ  زا  دـیاب  نفک  هک  تسا  نیا  هتکن  نیرتمهم  نیلوا و 

دناهدومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  هکنانچ  دشاب . هدش  هداد  زین  لوپ  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ، هدمآ  تسد 
***** 

تسا . سابل  یعون  هک  ینامی ، دُرب  یعون  1 ـ
{ 27 هحفص }

هل » لحی  ام ال  يرتشا  هللا  هرذعی  مل  سمخلا  نم  ائیش  يرتشا  نم  »
هک هدیرخ  ار  یلام  وا  اریز  دش  دـهاوخن  هتفریذـپ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  يو  رذـع  درخب  يزیچ  هدـشن ) هداد  نآ  سمخ  هک   ) یلام زا  سک  ره  »

تسا ». هدوبن  لالح  وا  يارب 
زا دراوـم  زا  یـضعب  رد  تسا و  دیفـس  نفک  گـنر  دـیاهدید ، دـینکیم و  هظحـالم  هک  روطناـمه  تـسا ؛ نـفک  گـنر  ةراـبرد  مود  ۀـتکن 

اهگنر نیا  زا  ریغ  هک  هدشن  هدید  دشابیم و  رتنشور  یمک  ای  گنر  يرکـش  ًابیرقت  هک  دناهدرک  هیهت  یمیدق  یتنـس  فابتـسد  ياههچراپ 
رد ار  مالَّسلاِهیلع )  ) هزمح ترضح  ناشدیهش  ناشراوگرزب  يومع  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  یلو  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم 

گنر خرـس  يدُرب  رد  ار  دیز » نب  هماسا  ( » مالَّسلاِهیلع  ) ادهـشلادیس نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  زین  دـندرک و  نفک  گنر  هایـس  ياهچراپ 
. دندرک نفک 

تیم زامن 

اوعدت ال  : » دـناهدومرف ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  دوش و  تاعارم  ناناملـسم  تیم  قح  رد  دـیاب  هک  تسا  یتابجاو  هلمج  زا 
هالَص » ِالب  یتَُّما  نِم  ًادحا 

دینکن ». منفد  ندراذگ ، زامن  نودب  ار  متما  زا  کی  چیه  »
( مالَّسلاِهیلع  ) اضر ماما  هک  تسا  نیا  دشابیم  هجوت  لباق  هچنآ  یلو  دنکیمن  ادـیپ  یگتـسب  دیـشروخ  بورغ  عولط و  هب  نآ  هماقا  نامز  و 

تلع : » دناهدومرف و  هتفریذپن » ار  تیالو  اریز  دوش  هتفگ  ریبکت  راهچ  تسا  قفانم  رگا  دـیناوخب و  زامن  ریبکت  جـنپ  اب  نمؤم  رب  : » دـنیامرفیم
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ریبکت  جنپ  هک  نیا 
{ 28 هحفص }

و تیـالو . جـح و  هزور ، تاـکز ، زاـمن ، تسا : هدـینادرگ  بجاو  ناـمدرم  رب  ار  هضیرف  جـنپ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوشیم  هتفگ  تیم  رب 
تسا ». هدومرف  ررقم  يریبکت  هضیرف  ره  زا  لدب  تیم  يارب  لاعتم  دنوادخ 

هراب نیا  رد  مکح » نب  ماشه   » یتقو هک  نانچ  درک . طقاس  یتیم  زا  ار  تیم  زامن  ندوب  قراس  یناز و  رمخ و  برـش  هناـهب  هب  دوشیمن  سپ 
باوج رد  ترـضح  دناوخ ؟ زامن  اهنآ  رب  دوشیم  دنریمب  دزد  یناز و  راوخ و  بارـش  رگا  هک  دـنکیم  لاوس  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا 

يرآ . دندومرف :
تسادخ ». اب  شباسح  راذگب و  زامن  يو  رب  دریمب  ناملسم )  ) هلبق لها  زا  سک  ره  : » دناهداد روتسد  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  هکلب 

رد فص  هس  رگا  : » دـنیامرفیم ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  نیا  دوـمن  هراـشا  نآ  هب  دـیابیم  هک  یمهم  عوـضوم 
تاریـصقت رـس  زا  فلتخم  ياههناهب  هب  روطچ  هک  تسین ، یبجعت  میرک  دـنوادخ  مرک  زا  و  ددرگ . هدـیزرمآ  تیم  دوش  لیکـشت  تیمزامن 

هکلب دنوشن ، رـضاح  تیم  زامن  هب  دناهدومن  تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  هک  نانآ  تسا  رود  هب  تورم  زا  تیفیک  نیا  اب  و  درذـگیم . یمدآ 
ات دننک ، تکرـش  زین  نارگید  ياه  هزانج  تیم  زامن  رد  دنـشکیم ، ار  دوخ  تیم  راظتنا  هک  ینامز  تدم  هزانج ، ناگدـننک  تعیاشم  دـیاب 

. دوش هدوشخب  دراد  شلامعا  رتفد  رد  ياهریغص  هانگ  رگا  زین  تیم  نآ  دسرب و  فص  هس  هب  زامن  فوفص  باصن  دح 

ربق ندنک 

يارب  هک  ینارگراک  هب  روبق ، ندنک  راک  گرزب ، ياهرهش  رد  رگا  زورما 
{ 29 هحفص }

ار ربق  ندنک  هک  دنتـسه  ینامدرم  کچوک  گرزب و  ياهرهـش  نیمه  رد  زونه  یلو  تسا ، هدش  هصالخ  دناهدمآرد  مادختـسا  هب  راک  نیا 
دنک . رفح  ربق  نیدنچ  شتایح  نامز  رد  یتسیاب  نمؤم  دندقتعم  دراد و  ار  یئافک  بجاو  مکح  هک  دننادیم ، یعرش  ۀفیظو  یعون 

مارح شتآ  رب  ار  وا  ادخ  دنکب  يربق  یناملسم  يارب  يادخ  ياضر  يارب  سک  ره  : » دناهدومرف زین  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر 
دراد ». رانک  رد  اهماج  ناگراتس  ةرامش  هب  هک  دیامرف  ضوح  دراو  ار  وا  دهد و  ياج  یتشهب  هناخ  رد  ار  وا  دنک و 

ینموم يارب  هک  ره  هدش و  يو  كاشوپ  نماض  تمایق  زور  ات  هک  تسا  نانچمه  دنک  نفک  ار  ینمؤم  سک  ره  : » دـناهدومرف قداص  ماما  و 
دشاب » هداد  ياج  قفاوم  بسانم و  ياهناخ  رد  تمایق  ات  ار  وا  هک  تسا  نانچ  دنکب  ربق 

هب ربق  ندنک  رد  دنرـضاح ، هک  یناسک  دناهدرک  ریجا  ای  رومأم  يربق  ندنک  يارب  ار  ینکروگ  رگا  یتح  تساج  هب  كرابم  مالک  ود  نیا  اب 
. دننامن مورحم  یمالسا  تنس  نیا  رجا  باوث و  زا  ات  دننک  کمک  وا 

يدبا هناخ  يوس  هب  ناهارمه  شود  رب 

يوس هب  ار  وا  دنریگ و  شود  رب  ات  هدرک  دنلب  ار  توبات  ناگدننک  تعیاشم  تسا ، هدش  ادخ  هدارا  میلـست  هک  يدسج  رب  زامن  ۀماقا  زا  دـعب 
توبات رب  تیم  حور  دنرادرب  نیمز  زا  تیم ر ا  ندب  هک  ینامز  دنیامرف : یم  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  دنیامن . لمح  ربق  ۀناخ 

دیامنیم : ادن  نینچ  دیوگ و  نخس  دوخ  ناگدننک  عییشت  اب  دنریگ و  رارق 
{ 30 هحفص }

يارب و  مدومن ، عمج  مارح  لالح و  زا  داد و  مبیرف  درک و  يزاب  نم  اب  هک  نانچ  دنکن  يزاب  امش  اب  ایند  نم  نادنزرف  يا  نم و  ةداوناخ  يا  »
هدـمآ نم  رـس  رب  هچنآ  زا  دیـسرتب  و  دـشابیم . لام  نآ  تاـقیم  زور  باـسح  تسا و  نارگید  يارب  اـهلام  نآ  تذـل  مداد . رارق  دوخ  ریغ 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا ».
دوخ نازیم  هب  تیمورحم  نیا  میزجاـع و  دـیوگیم  هچنآ  ندینـش  زا  ندوب  نآ  یناـف  ذـئاذل  قرغ  اـیند و  هب  قـلعت  رثا  رب  هک  دوـس  هچ  یلو 

ناگدننک عییـشت  زا  سک  چیه  دنراد ، یخزرب  شوگ  مشچ و  و  دناهدیـشچ ، ار  يرایتخا  گرم  هزم  هک  هدـع  نآ  زج  هب  و  تسام . یگتخاب 
... دنونشب ار  عرضت  هجض و  همه  نآ  هک  دنتسه  یشوگ  ياراد  هن  دنراد و  ار  تیم  باهتلا  ندید  تردق  هن 

؟ دورب نفد  يارب  هنوگچ  یسک و  هچ 

دیابیم عوضوم  ود  هب  دوش ، هتـساک  شـساره  لوه و  لها  زا  ات  دنراذگیم  نیمز  رب  شود  زا  شاهناخ  زا  رود  ار  تیم  هک  نامز  نیمه  رد 
درک : تیاعر  ار  بادآ  نیا  تشاد و  هجوت 

نیا رگید  دوش . شدنزرف  ربق  دراو  ردپ  دـیابن  یلو  ددرگ  شیوخ  ردـپ  ربق  لخاد  دـناوتیم  رـسپ  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هدومرف  هب  لوا :
دناهدومرف : دراد ؟ نیفدت  مسارم  ماجنا  يارب  ار  نز  ربق  رب  دورو  قح  یسک  هچ  هک 

ای دوبن  نیفدـت  مسارم  ناکما  رهوش  يارب  یتاهج  هب  رگا  و  دراذـگب ». شربق  رد  ار  وا  ات  دـشابیم  دوخ  نز  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  رهوش  »
دناهدومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما تشادن ، رهوش  نز ،

{ 31 هحفص }
دننام دندوب  مرحم  وا  هب  هک  یناسک  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ». هدـید  ار  وا  شیناگدـنز  تایح و  لاح  رد  هک  یـسک  رگم  دوشن  نز  ربق  لخاد  »

دنناسر . مامتا  هب  ار  نیفدت  مسارم  هدش  ربق  لخاد  دنناوتیم  یئاد  ومع ، ردارب ، هدازردارب ، هداز ، رهاوخ 
زاب ار  دوخ  سابل  ياههمکد  هنهرب ، رـس  دشاب ، تراهط  اب  تسخن  دوش  ربق  لخاد  نیفدت  روما  تابجاو  ماجنا  يارب  دیابیم  هک  یـسک  مود :

دناهداد . روتسد  یتنس  نینچ  هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  اریز  دوش  ربق  لخاد  سپس  هدنک  ار  دوخ  شفک  ادر و  دنک ،
ات یتفر  ربق  رد  هک  یماگنه  : » دیوگیم هللاُاۀَمحَر )  ) یمق نیـسح  نب  یلع  ناشردـپ  زا  هللاُاۀَـمحَر )  ) قودـص خیـش  گرزب  ثدـحم  زا  موس :

ناوخب ». ار  یسرکلاۀیآ  قلف و  سان و  دمح و  ياههروس  یهد ، رارق  روگ  رد  هتفرگ و  ار  ياهدرم 
دوشیم . مه  تاعارم  ًاضعب  هناتخبشوخ  دنا و  هتشاد  دیکا  هجوت  تنس  نیا  هب  ناگرزب  هک  ربق  رد  اروشاع  ترایز  ندناوخ  تسا  شوخ  هچ 
زا یـشلاب  تیم  يارب  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  ةدومرف  هب  دـنراد  لاغتـشا  اروشاع  ترایز  ای  نآرق  توالت  هب  هک  تاـقوا  نیمه  رد  مراـهچ :
دنزیرب . شتروص  ریز  تسا . هدش  هدناوخ  یسرکلا  هیآ  داتفه  نآ  رب  هک  یکاخ  تسا  رتهب  دتفین و  ریز  هب  تیم  رس  ات  هدروآ  مهارف  كاخ 

نوریب هک  روگ  ياهكاخ  زا  دندیـشاپیم  ربق  رد  كاخ  تشم  هس  هک  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ ربمایپ  زا  تیعبت  هب  سپـس  مجنپ :
دیوگیم : هک  یلاح  رد  هتشادرب  تسا  هدش  هتخیر 

{ 32 هحفص }
ُهلوسَر » َو  هللا  َقَدَص  َو  هلوسَر  َو  هللا  َدَعَو  ام  اذه  َِکثعَِبب ، ًاناقیا  َو  ِکلُسُِرل  ًاقیدصَت  َو  َِکب  ًانامِیا  َّمُهّللَا  »

( مالَّسلاِهیلع  ) یلع ترـضح  نینمؤملاریما  هک  هکنانچ  دراد » هنـسح  كاخ  زا  ياهرذ  ره  ةزادنا  هب  : » دـناهدومرف هک  دیـشاپب  ربق  رب  ار  كاخ 
دندومرفیم . نینچنیا 

یناسک زا  دیابیم  دشابیم . فصو  لباقریغ  تاضویف  ياراد  هک  دشاب  لوغشم  رافغتسا  تاولص و  هب  تشگ  غراف  روما  نیا  زا  یتقو  مشش :
هک یتاملک  ای  ایند  روما  هب  نتخادرپ  زا  دنـشاب و  لوشم  يرکذ  ای  یئاعد  هب  مادـک  ره  درک  اضاقت  دناهداتـسیا  تیم  کیدزن  راوج و  رد  هک 

. دنیامن بانتجا  دشابن  تیم  زا  یشوخ  ةرطاخ  يایوگ 

ندرب ربق  هب  هوحن 
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ربق و ياپ  نییاپ  ار  درم  دنزاس ، کیدزن  ربق ) هب   ) كدنا كدنا  ار  تیم  تسا  یتکرب  ضیف و  ياراد  مادک  ره  هک  ننس  بادآ و  نیا  یپ  رد 
دننک و دنلب  یمارآ  هب  ار  هزانج  دناهداد  میلعت  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  یئاعد  اب  سپـس  دـنراذگ و  هلبق  تمـس  ربق ، يور  شیپ  ار  نز 

دنیوگب :
ار راک  نیا   ) ادخ لوسر  شور  هریـس و  رب  هللا و  هب  هللا و  مان  هب  « » کباذـع یلا  کتمحر ال  یلا  مهللا  هللا  لوسر  ۀـلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  »

امرفب ». تیاده  ار  وا   ) تباذع يوس  هب  هن  وت ، تمحر  يوس  هب  ادنوادخ  مهدیم ،) ماجنا 
تمسق  زا  هک  دتسیایم  یئاج  رد  شرهوش  دوب  نز  تیم  رگا  هاگنآ  و 

{ 33 هحفص }
تمـس زا  رـس  اب  ار  وا  دوب  درم  تیم  رگا  دریگب و  ار  اپ  تمـس  زین  موس  رفن  دریگب  ار  نز  ۀـنت  يالاب  يرگید  دریگب و  ار  وا  نار  نت و  ناـیم 

نیا رد  تسا  بوخ  دننکیم و  ربق  دراو  هتسهآ  دوشیم  بوسحم  ربق  برد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  ةدومرف  هب  هک  ربق  ياپ 
تسا : هدش  هدینش  مالَّسلاِهیلع )  ) یضترم یلع  ترضح  كرابم  نابل  زا  هک  دنناوخب  ار  یئاعد  نامه  عقوم 

ٍنابضَغ » َریَغ  ٍضار  هنَع  َتنَا  َو  ِهیِّبَِنب  هُقِحلَا  َو  َهل  رَِّون  َو  ِهربَق  یف  َهل  خِسفَا  َّمُهّللَا  هللا  ِلوسَر  ۀَِّلم  یلَع  َو  هللا  ِمِسب  »
روشحم شربمغیپ  اب  ار  تیم  نیا  و  نک ، ینارون  ار  نآ  نادرگ و  خارف  شیارب  ار  ربق  ادنوادخ  ادـخ . لوسر  تلم  قیرط و  رب  ادـخ و  مان  هب  »

.« یشاب كانمشخریغ  یضار و  وا  زا  هک  یلاح  رد  نادرگ 

نداهن كاخ  هب  بادآ 

یخولک ای  یتشخ  هتـشاذگ  دحل  رد  تسار  فرط  هب  تسا  هلبق  هب  شیور  هک  یلاح  رد  ار  وا  دنداهن  ربق  لخاد  لماک  روط  هب  ار  تیم  یتقو 
مهارف شیپ  زا  هک  یکاخ  شلاب  نامه  رب  ار  تیم  تروص  هدوشگ  ار  نفک  ياهدنب  ۀمه  سپس  دشاب  شندب  هاگ  هیکت  ات  دنراذب  شتشپ  رد 

دنناوخب : ار  اعد  نیا  دنراذگب و  هدش  هدروآ 
اناَوضِر ،» َکنَم  ِهَِّقلَو  َو  َکیِلا  دِّعَص  َو  ِهیَبنَج  نَع  َضرَالا  ِفاج  َّمُهّللَا  »

دعب هاگنآ  ددرگ و  زرحم  شندوب  هلبق  هب  ور  هک  نیا  ات  راذگب  شاینیب  يور  ار  تساد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  ةدومرف  هب 
سپس  هدناوخ  ار  یسرکلاتیآ  سان و  قلف و  دمح و  ياههروس  میجرلا » ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » زا

{ 34 هحفص }
دیوگب :

ِهب » ٍلوزنَم  َریَخ  َتنَا  َو  َِکب  َلََزن  َكِدبَع  َنبا  َو  َكدبَع  َّبر  ای  َّمُهّللَا  » 
.( یشابیم نابزیم  نیرتهب   ) دنیآ دورف  شدزن  هب  هک  یتسه  یسک  نیرتهب  وت  هدمآ و  دورف  وت  دزن  هب  وت  ةدنب  رسپ  وت و  ةدنب  ادنوادخ 

نیقلت

ادخ لوسر  اریز  دونشیم  دنیبیم و  هتشاد ، فارـشا  درذگیم  هچنآ  رب  يراپـسکاخ  مسارم  لحارم  یمامت  رد  تیم  هک  مینادب  دیاب  تسخن 
هب مسق  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  مرکم  ردام  مالَّسلااِهیلَع )  ) دسا تنب  ۀمطاف  ةرابرد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  )
هب ندینش  نیا  و  دینش ». ار  مپچ  تسار و  تسد  ندروخ  مه  هب  يادص  دسا ) تنب   ) همطاف ًاققحم  تسوا  تسد  هب  دمحم  ناج  هک  سک  نآ 

ياههزانج هک  ردب  گنج  رد  : » هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هکنانچ  تسا  ملاع  نآ  صاوخ  زا  درادـن و  یطابترا  هزانج  ندوب  رفاک  نمؤم و 
هک ار  هچنآ  نم  : » دندومرف هاچ  رد  اههزانج  نآ  هب  باطخ  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح  دـندوب  هتخیر  یهاچ  رد  ار  رافک 

دیتفای »؟ دوب  هداد  هدعو  امش  هب  ادخ  هچنآ  مه  امش  ایآ  متفای ، قح  هب  ار  دوب  هداد  هدعو  نم  هب  دنوادخ 
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دییوگیم ؟ نخس  اهنآ  اب  امش  روطچ  دناهدرم  نونکا  مه  اهنآ  : » دنتفگ ترضح  هب  باحصا  زا  هدع 
دنتسه ».... رتانیب  رتاونش و  امش  زا  نونکا  مه  اهنآ  : » دندومرف ترضح 

ار  نیفدت  مسارم  هک  یسک  دیسر  مامتا  هب  تیم  ندیناباوخ  بادآ  یتقو 
{ 35 هحفص }

ظفح زا  تسا ، ظـفح  ار  نیقلت  تاـملک  رگا  دـهدیم ، رارق  تسا  نـیمز  رب  هـک  تـسار  هناـش  ریز  ار  دوـخ  تـسار  تـسد  دـهدیم  ماـجنا 
هب قیقد  بترم و  ار  دـحل  ياهگنـس  سپـس  دـنک . رارکت  ار  تاملک  نامه  تیم  شوگ  ریز  وا  دـناوخب و  نوریب  زا  یـسک  هنرگودـناوخیم 

دناوخب : مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  روتسد  ربانب  هدراذگ  شیاج 
ُهرُشحا َو  َكاوِس  نَم  ِۀَمحَر  نَع  اِهب  ینغَتـسَی  ًۀَعِـساو  ًۀَمحَر  ِهیِلا  نکِـسَا  َو  ُهَتَعوَر  نِمآ  َو  ُهََتبرُغ  مَحرا  َو  ُهَتَدحَو  لِصَو  ُهَتَـشحَو  ٍِسنآ  َّمُهّللَا  » 

ُهّالَوَتَی » َناک  نَم  َعَم 
هب و  رادب ، شناما  رد  سرت  زا  و  نک ، محر  يو  تبرغ  هب  و  امن ، ناربج  ار  يو  یئاهنت  و  نک ، لدبم  سنا  هب  ار  ربق  زا  شتـشحو  ادـنوادخ  »
(( مالَّسلامِهیلَع  ) تیب لـها  زا  شناتـسود  ( ) 1  ) شناـیلاوم اـب  دوـش و  زاـین  یب  نارگید  تمحر  زا  هک  هد  ياـج  ار  وا  دوـخ  ۀعـساو  تمحر 

نک . شروشحم 
دودـسم ار  نآ  دـشیم ، هدـید  ياهنزور  رگا  هدومن ، هجوت  دـحل  گنـس  هب  سپـس  يوگب . ار  تاملک  نیا  یتفر  شترایز  هب  هک  تقو  ره  و 

یلمع یتقو  هک  دراد  تسود  ار  ياهدنب  ادخ  دندومرفیم : دندرکیم و  نینچنیا  ناشدوخ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هک  دنک 
ار تیم  دناهدومرف  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  روطنامه  دیـسر  مامتا  هب  راک  یتقو  دناسر . نایاپ  هب  بوخ  مکحم و  ار  نآ  دهدیم  ماجنا 

دیوگب : دناکتیم  شیاهتسد  زا  ار  كاخ  هک  یلاح  رد  دراپس و  دنوادخ  هب  تسا  فرشم  نآ  رب  هچنآ  لوه  زا 
***** 

الوم . عمج  1 ـ
{ 36 هحفص }

تسوا » يوس  هب  نامتشگزاب  میدنوادخ و  زا  ام  ۀمه  «، » نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »
دناهدومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  دیآ  نوریب  اپ  تمس  زا 
دیآ ». نوریب  تیم  ياهاپ  بناج  زا  دیاب  دوشیم  ربق  دراو  هک  ره  »

و دـننک . دودـسم  ُرپ و  دـناهدروآ ، مهارف  ربق  نامه  كاخ  زا  هک  یلگ  اب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  ةدومرف  هب  ار  ربق  سپس 
ار اعد  نیا  و  دـنزیرب . ربق  رب  كاـخ  دوخ  تسد  تشپ  اـب  دـنرادن  تیم  اـب  يدـنواشیوخ  تبـسن  هک  ینیرـضاح  دـش ، ماـمت  راـک  نیا  یتقو 

دنناوخب :
ُهلوسَر ». َو  ُهللا  َقَدَص  َو  ُُهلوسَر  َو  ُهللا  اَنَدَعَو  ام  اذَه  َِکباتِِکب  ًاقیدصَت  َو  َِکب  ًانامیا  َّمُهّللَا  » 

هک تسا  يزیچ  روما  نیا  میراد . رواب  ار  وت  باتک  میراد و  نامیا  وت  هب  هک  تسا  ببـس  نادب  میهدیم  ماجنا  هک  اهراک  نیا  هلمج  ایادـخ  »
دناهتفگ » تسرد  تسار و  وا  لوسر  ادخ و  دناهداد و  هدعو  نادب  ار  ام  وا  لوسر  لجوزع و  دنوادخ 

. دننک هیده  تیم  حور  هب  ار  شباوث  دوش و  هدناوخ  اروشاع  ترایز  تسا  رتهب  دش  زاغآ  نتخیر  كاخ  هک  هاگنآ  و 

ربق يور  رب  بآ  ندیشاپ 

نالف يا  : » دیئوگب هدیـشک  ربق  رب  تسد  داد  ماجنا  شدـنبلد  دـنزرف  رازم  رب  هک  يرافغ  رذوبا  زا  تیعبت  هب  يزیر  كاخ  لمع  مامتا  زا  سپ 
نم  هب  تبسن  وت  هک  مسق  ادخ  هب  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  دیربب ) ار  تیم  مسا  )
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{ 37 هحفص }
یتفاتش ». ناگدرم  راید  هب  دنتفرگ و  نم  زا  ار  وت  مدوب  دونشخ  وت  زا  هک  یلاح  رد  يدوب و  راکوکین  راتفر و  کین  رایسب 

زا ار  بآ  یهدیم  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  هلبق  هک  یلاح  رد  ربق  فرط  هب  ور  هدیـشاپ و  بآ  ربق ، رب  دـش  لیطتـسم  ربق  هک  یماگنه  دـعب  و 
نیا نودب  يدرگیم  رب  ات  یشاپیم  ار  بآ  ربق  فارطا  زا  وس  راهچ  زا  سپس  یـشاپیم ، زین  ربق  رود  هب  یـشاپیم و  ربق  يور  هب  رـس  يالاب 

راذـگب و تـیم  رـس  کـیدزن  ار  تتـسد  تـفک  سپـس  زیرب  ربـق  طـسو  رد  ار  نآ  دـیآ  داـیز  يزیچ  بآ  زا  رگا  یئاـمن و  عـطق  ار  بآ  هـک 
رب . ورف  كاخ  رب  ار  تسد  فک  نک و  زاب  ار  تناتشگنا 

رد تبوطر  هک  یتقو  ات  : » دـندومرف خـساپ  رد  ترـضح  دندیـسرپ . ربق  يور  رب  بآ  ندیـشاپ  ةرابرد  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  ترـضح  زا 
.« دوشیم رود  تیم  زاباذع  تسا  یقاب  ربق  كاخ 

ناشناگدنامزاب هب  ناگدرم  عرضت 

زا کی  ره  دنیآیم و  ناضمر  كرابم  هام  زا  هعمج  بش  ره  رد  ناگدرم  هک  تسا  تیاور  رد  هک  هدش  لقن  يدـنوار » بطق  بابّللا  بل   » زا
تمحر ادخ  يزیچ ، اب  ام  هب  دینک  ینابرهم  نم ! نادنواشیوخ  يا  نم ، نادنزرف  يا  نم ، لها  لها  هک  دـنزیم  دایرف  نایرگ  يادـص  اب  اهنآ 

اعد و زا  دـینکن  لخب  ام و  رب  دـینک  محر  ام . تبرغ  رب  ام و  رب  دـینک  محر  ار ، ام  دـینکم  شومارف  دـیروایب ، رطاـخ  هب  ار  اـم  ار ، امـش  دـنک 
دیوش . ام  دننام  زین  امش  هکنآ  زا  شیپ  دنک  محر  زین  ار  امش  ادخ  دیاش  ام ، يارب  ياهقدص 

{ 38 هحفص }
شاعم ياهیدایز  نیا  هک  یتسرد  هب  دینکن ، شومارف  ار  ام  ار و  ام  نخـس  دیونـشب  ادخ  ناگدنب  يا  امـش . دننام  میدوب  اناوت  ام  هک  غیرد  يا 

هدیدرگ و ام  ( 1) لابو اهنآ  کنیا  میدرک ، عنم  ار  قح  میدرکن و  جرخ  ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  ام  دوب ؛ اـم  تسد  رد  تسا  امـش  تسد  رد  هک 
نارگید . يارب  تعفنم 

ام دهدیمن  عفن  مینکیم و  هیرگ  کنیا  ام  هکنانچ  دـهدن ، عفن  دـینک و  هیرگ  دوخ  لاح  هب  هک  تسا  کیدزن  ردـقچ  دـننکیم : دایرف  سپ 
( 2 .) دیوش ام  لثم  هکنآ  زا  شیپ  دینک  ششوک  سپ  ار .

: دندومرف هک  دندرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  هباحص  زا  یضعب  هک  هدش  لقن  رابخالا » عماج   » رد و 
تسیچ ؟ اههدرم  هیده  میدرک  ضرع  دوخ ، ناگدرم  يارب  دیتسرفب  هیده  »

لباقم نایرگ ، نیزح و  زاوآ  هب  ناشیا  زا  کی  ره  دنیآیم و  ایند  نامـسآ  هب  هعمج  ره  نینمؤم  حاورا  دندومرف : و  اعد ، هقدص و  دـندومرف :
ینابرهم ام  اب  دـنک ، تمحر  ار  امـش  ادـخ  نم ! ناشیوخ  يا  نم و  ردام  ردـپ و  يا  نم و  لها  يا  دـننکیم : دایرف  دوخ  ياهلزنم  اـههناخ و 
ناشیوخ دننکیم  دایرف  کی  ره  و  ام . ریغ  يارب  شعفن  تسام و  ندرگ  رب  نآ  باسح  باذـع و  کنیا  دوب و  ام  تسد  رد  هچنآ  هب  دـینک ،

ادـخ لوسر  سپ  تشهب . سابل  زا  ار  امـش  دـناشوپب  دـنوادخ  هک  یـسابل ، ای  ینان  صرق  ای  ( 3) یمهرد اب  ام  هب  دـینک  یناـبرهم  هک  ار  دوح 
ام  دنتسیرگ و  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص  )

***** 
یتخس . باذع و  1 ـ

توم . هملک  لیذ  راحبلا ، هنیفس  2 ـ
دوب . مک  رایسب  نآ  شزرا  هک  نامز  نآ  لوپ  دحاو  3 ـ

{ 39 هحفص }
دندوبن . نتفگ  نخس  هب  رداق  هیرگ  تدش  زا  بانج  نآ  و  میدرک ؛ هیرگ  زین 
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تکاله باذع و  هب  دننکیم  ادن  سپ  تمعن ، رورس و  زا  دعب  دناهدش  هدیسوپ  كاخ  ریز  هک  دنیامـش  ینید  ناردارب  اهنیا  دندومرف ، سپس 
هب کنیا  میدرکیمن ، قافنا  دـنوادخ  ياضر  تعاط و  هار  رد  دوب  ام  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  رگا  ام  رب  ياو  دـنیوگیم : دوخ و  ياـهناج  رب 

( 1 .) ار ناگدرم  هقدص  دیتسرفب  دوز  دننزیم : دایرف  ینامیشپ و  ترسح و  اب  دندرگیم  رب  سپ  میدوبن ، جاتحم  امش 
رد دریگیم و  ار  نآ  یکلم  دـیهدب  ياهدرم  يارب  هـک  ياهقدـص  ره  : » دــندومرف هـک  تـسا  یتـیاور  ترــضح  نآ  زا  باـتک  نآ  رد  زین  و 

داـیرف دتـسیایم و  ربـق  بل  رب  سپ  دـسریم ، نامـسآ  تفه  هب  هک  نآ  عاعـش  تسا  ناـشخرد  ناـنچنآ  هک  دـنراذگیم ، روـن  زا  ( 2) یقَبَط
یم دوخ  ربق  هب  دریگیم و  ار  نآ  تیم  سپ  دناهداتسرف . امش  يوس  هب  ار  هیده  نیا  اکمش  لها  (« 3) روبقلا لها  ای  مکیلع  مالسلا  : » دنکیم

ددرگیم . عیسو  خارف و  شهاگباوخ  هیده  نآ  ۀلیسو  هب  درب و 
زور رد  و  تسا ، دحا  هوک  دننام  وا  رجا  یگرزب )  ) ادـخ دزن  دـنک ، ینابرهم  ياهقدـص  اب  ار  ياهدرم  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دـندومرف : و 

(4 .) دنباییم تاجن  هقدص  نیا  اب  هدرم  هدنز و  و  دریگیم ، مارآ  يدنوادخ  شرع  ۀیاس  رد  تسین ، ادخ  شرع  ۀیاس  زج  ياهیاس  هک  تمایق 
***** 

ص197 . رابخالا ، عماج  1 ـ
فرظ . یعون  2 ـ

روبق . لها  يا  امش  رب  مالس  3 ـ
ص197 . رابخالا ، عماج  4 ـ

{ 40 هحفص }
نآ هب  هک  دیتسرفب  نم  يارب  دیزادنایم  دوخ  ناگـس  يارب  هک  ار  هچنآ  تفگیم : هک  دندید  باوخ  رد  ار  ناسارخ  ریما  هک  هدـش  تیاکح 

هدیدرگ هاتوک  ریخ  لامعا  زا  ناشتسد  اریز  دننک ، شومارف  ار  ناگدرم  دیابن  : » هدومرف داعملاداذ »  » رد هللاُاۀَمحَر )  ) یسلجم همالع  مجاتحم .
زا دعب  بش و  زامن  رد  ندرک  اعد  رد  ًاصوصخ  دـنناشیا  ناسحا  هار  هب  مشچ  دـنراودیما و  دوخ  نمؤم  ناردارب  ناشیوخ و  نادـنزرف و  هب  و 

يارب ریخ  لامعا  درک و  اعد  دـیاب  نارگید  زا  شیب  ار  رداـم  ردـپ و  ( 1 .) هفرـشم هدـهاشم  رد  هناگجنپ و  بجاو  ياهزامن   ) هضیرف ياهزامن 
دروآ . ياج  هب  ناشیا 

لامعا ببـس  هب  ناشیا  توف  زا  دعب  دشاب و  ناشیا  ( 2) قاع ردام  ردپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  هچ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  و 
ناشیا توف  زا  دعب  هدوب و  راکوکین  ردام  ردـپ و  تایح  لاح  رد  هک  يدـنزرف  اسب  هچ  ددرگ و  راکوکین  هدروآ  اجب  ناشیا  يارب  هک  يریخ 

هدروآ . اج  هب  مک  دتسرفب  ناشیا  يارب  دیاب  هک  يریخ  لامعا  هکنآ  رطاخ  هب  ددرگ ، قاع 
، دنادرگ ( 3) يرب قلخ  ادخ و  قوقح  زا  ار  اهنآ  دنک و  ادا  ار  ناشیا  ضرق  هک  تسا  نآ  ناشیوخ  ریاس  ردام و  ردپ و  يارب  تاریخ  ةدمع  و 

( 4 .) دروآ ياج  هب  عربت  ای  راجیتسا ، تروص  هب  دنک  یعس  هدش  توف  ناشیا  زا  هک  یتادابع  ریاس  جح و  و 
***** 

تسا . نآ  دننام  یبنلادجسم و  مارحلادجسم و  دننام  یتیونعم  رپ  ياهناکم  راهطا و  همئا  روبق  هفرشم  هدهاشم  زا  روظنم  1 ـ
تسا . ناسنا  زا  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  مدع  نآ  ریثأت  هک  دشابیم  دنزرف  زا  اهنآ  یتیاضران  نیدلاو  قاع  زا  روظنم  2 ـ

دننام  ) دنراد وا  ندرگ  رب  مدرم  هک  ییاهقح  و  نتفرگ ) هزور  ندناوخ و  زامن  دننام   ) هدش بجاو  وا  رب  ادخ  فرط  زا  هک  ییاهقح  ینعی  3 ـ
دنک . ادا  دروآ و  اج  هب  ار  اهیهاوخ و ).... ترذعم  اهیهدب و 

داعملاداز .» . » دنروایب اجب  ار  نآ  ًاناجم  نارگید  ای  شدوخ  هکنیا  ای  دریگب و  ریجا  اهنآ  يارب  ای  ینعی  4 ـ
{ 41 هحفص }

دوخ ردام  ردپ و  يارب  زور  ره  رد  دوخ و  دنزرف  يارب  بش  ره  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  حیحـص  ثیدح  رد  و 
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(1 .) دندناوخیم ار  رثوکلا » كانیطعا  انا   » مود تعکر  رد  و  هانلزنا » انا   » لوا تعکر  رد  دندناوخیم و  زامن  تعکر  ود 

تاوما هب  هیده 

هک : تسا  هدش  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  ترضح  زا  حیحص  دنس  هب 
حرف و نیا  دـنیوگیم  وا  هب  و  درادرب ، وا  زا  ار  راـشف  یگنت و  دـهد و  تعـسو  وا  هب  یلاـعت  قح  هدوب و  تدـش  یگنت و  رد  یتـیم  اـسب  هچ  »

تعکر ود  رد  ار  تیم  ود  ایآ  دیـسرپ : يوار  دروآ . اجب  وت  يارب  نمؤم  ردارب  نـالف  هک  تسا  يزاـمن  رطاـخ  هب  داد  يور  وت  يارب  هکیداـش 
هچنانچ دـنهد ، ماجنا  وا  يارب  هک  يرافغتـسا  اعد و  هب  دـنوشیم  داش  ناگدرم  هک  دومرف  و  يرآ . دـندومرف : منک ؟ کیرـش  مناوتیم  زامن 

( 2 .) دنوشیم داش  دنربیم  وا  يارب  هک  ياهیده  هب  زین  اههدنز 
يارب مه  لامعا  نآ  باوث  و  دوشیم ، دراو  شربق  رد  تیم  هب  اـعد  ریخ و  لاـمعا  ریاـس  هقدـص و  جـح و  هزور و  زاـمن و  : » هک دـندومرف  و 

دوشیم . هتشون  ود  ره  يارب  هدرم ، يارب  مه  هدرک و  هک  تسا  یسک 
و دنادرگیم ، فعاضم  ار  نآ  باوث  ادخ  دروآ ، ياجب  یحلاص  لمع  یتیم  يارب  ناناملـسم  زا  سک  ره  : » هک دندومرف  رگید  ثیدح  رد  و 

تیم 
***** 

ص573 . یسلجم ، همالع  داعملاداز  1 ـ
ص573 . داعملاداز ، 2 ـ

هحفص } }
ددرگیم .» عفتنم  لمع  نآ  هب 

کلم رازهداتفه  اب  هک  دیامرفیم  رما  ار  لیئاربج  یلاعت  قح  دهدب ، یقدصت  یتیم  تین  هب  یصخش  هاگره  : » هک تسا  هدش  دراو  یتیاور  رد 
ۀیدـه نیا  ادـخ ، تسود  يا  وت  رب  مالـس  دـنیوگیم : وا  هب  کی  ره  یهلا و  ياهتمعن  زا  دـنراد  تسد  رد  یقَبَط  کی  ره  دـنورب و  وا  ربق  هب 

هب يروح  رازه  و  دـیامرفیم . تمارک  وا  هب  تشهب  رد  رهـش  رازه  لاعتم  دـنوادخ  دوشیم و  نشور  وا  ربق  سپ  وت ، يارب  تسا  نمؤم  نالف 
(2 .) دنکیم اور  ار  وا  تجاح  رازه  دناشوپیم و  وا  هب  ( 1) هِّلُح رازه  و  دروآیمرد ، وا  جاودزا 

روبق لها  ترایز 

شرافـس تیـصو و  ار  وت  رذاـبا  يا  : » دـندومرف نم  هب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  هک  دـیوگیم  هللاُاۀَـمحَر )  ) يراـفغ رذوبا 
( 3 .«) روآ دای  هب  ار  ترخآ  هلیسو  نیدب  نک و  اهربق  ترواجم  دشخب ؛ عفن  ار  وت  نآ  ۀلیسو  هب  ادخ  دیاش  نک  ظفح  ار  نآ  سپ  منکیم .

دوشیم ثعاـب  هک  تسا  تاوما  روبق و  لـها  تراـیز  هب  نتفر  دزادـنایم  ترخآ  رفـس  گرم و  داـی  هب  ار  ناـسنا  هک  يروما  زا  یکی  يرآ 
یناسنا ره  دصقم  هک  دنیبیم  ناج  مشچ  اب  وا  دوشیم . وا  دوخ  هاگیاج  رود  ونادنچ  هن  ینامز  هک  دنک  هدـهاشم  ییاضف  رد  ار  دوخ  ناسنا 

تداعس  تسا و  ربق 
***** 

یتشهب . سابل  1 ـ
تسا . هدش  جارختسا  یمرزآ  مگیب  هموصعم  فیلات  دنهاوخیم  هچ  ام  زا  ناگدرم  باتک  زا  رییغت ، یکدنا  اب  لصف ، نیا  بلاطم  رثکا  2 ـ

ربق . هدام  راحبلا ـ  3 ـ
{ 43 هحفص }
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دوشیم . نشور  هک  تساجنیا  رد  وا  تواقش  ای 
هدش هدیرب  نآ  نتامدرم  ایند و  زا  ناشدیما  ۀتـشر  رگید  هکدناهدش  دراو  یناگدرم  اهربق  نیمه  رد  رود  نادنچ  هن  ینامز  رد  هک  دنیبیم  وا 

تشاد . دهاوخن  وا  يارب  يزیچ  یهلا  باذع  زج  ای  دنکیم  مهارف  ار  وا  ریخ  تابجوم  ایآ  هک  دنشاب  دوخ  لامعا  رظتنم  دیاب  اهنت  و 
اهنتفرگ » تربع  دنکدنا  هچ  اهنتربع و  دنرایسب  هچ  : » دناهدومرف مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما هک  هنوگ  نامه  اما  دنیبیم  ار  اهنیا  ناسنا 

داش امـش  ترایز  هب  هک  دـینک  ترایز  ار  دوخ  ناگدرم  : » دـنیامرفیم روبق  لـها  تراـیز  ةراـبرد  زین  مـالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
( 1 .«) دنوشیم

رب نانآ  دزن  زا  هک  یماگنه  دنریگیم و  سنا  امش  هب  ناگدرم  : » دندومرف روبق  ترایز  دروم  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هک  تسا  تیاور 
( 2 .«) دننکیم تشحو  دیدرگیم 

ترـضح نآ  دـنکیم ؟ تراـیز  ار  وا  ربق  یـسک  هچ  دـنادیم  نمؤم  اـیآ  : » مدیـسرپ مـالَّسلاِهیلع )  ) مظاـک ماـما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  يوار 
ارف ار  تیم  تشحو  دوریم  وا  ربق  رانک  زا  هک  یماگنه  اـما  تسوا  ربق  رـس  رب  هک  یماداـم  دراد  سنا  رئاز )  ) نآ هب  هتـسویپ  هلب و  دـندومرف :

(3 .«) دریگیم

روبق لها  ترایز  تیفیک 

لها  ترایز  تیفیک  باب  رد  هدش  رکذ  تایاور  رد  يددعتم  دراوم 
***** 

یفاک 4/230 . 1 ـ

یفاک 228/3 . 2 ـ

یفاک 228/3 . 3 ـ
{ 44 هحفص }

دنوشیم : هراشا  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  روبق 
یلَع ُمالسلَا  : » ییوگیم دندومرف : ترضح  نآ  مدیسرپ  ار  روبق  لها  رب  نداد  مالس  یگنوگچ  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم  يوار 

( 1 «) َنوقِحال مُِکب  ُهللاَءاش  نِا  ّانِا  َو  َنیرِخأتَسُملا  َو  اّنِم  َنیمِدقَتسُملا  هللا  َمِحَر  َنینمؤُملا  َو  َنیِملسُملا  َنِم  ِرایّدلا  ِلهَا 
رارق ربق  رب  ار  دوخ  تسد  دورب و  شردارب  ربق  رـس  رب  هک  یـسک  : » دندومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) اضر ماما  زا  نینچمه 

( 3 .«) دباییم تاجن  ( 2) عزف زا  دناوخب  ار  هانلزنا » انا   » ةروس هبترم  تفه  هداهن و 
دیوگب : دوش و  ناتسربق  لخاد  سک  ره  : » هک تسا  هدش  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) نیمؤملاریما ترضح  زا  نینچمه 

َال اَی  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  َهَِملَک  ُمتدَـجَو  َفیَک  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  َلهَا  اَی  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  ِلهَا  نِم  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  اـَل  ِلـهَا  یَلَع  ُمـالَّسلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مِسب 
هللا . ُّیلَو  ٌّیّلَع  ُهللا  ُلوسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  َلاَق  نَم  ِةَرمُز  ِیف  اَنرُشحاو  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  َلاَق  نَِمل  رِفغا  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  ِّقَِحب  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ 

( 4 .«) دنادرگ وحم  شردام  ردپ و  وا و  زا  هلاس  هاجنپ  هانگ  دسیونب و  وا  يارب  تدابع  لاس  هاجنپ  باوث  یلاعت ، هناحبس و  قح  ترضح 
***** 

ص229 . یفاک ج3 / 1 ـ
ساره . 2 ـ

ای دباییم  تاجن  ربکا  عزف  زا  دناهدومرف  ترـضح  هک  تسا  يوار  زا  دـیدرت  تیاور ، نیا  نایاپ  رد  یقرواپ : رد  ياهتکن  . ) یفاک 3/229 3 ـ
عزف .) زور  زا 
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نانجلا . حیتافم  4 ـ
{45 هحفص }

حلاص دنزرف  ۀطساو  هب  ربق  باذع  ندش  فرطرب 

يربق رانک  زا  مالَّسلاِهیلع )  ) یـسیع ترـضح  يزور  هک  دـننکیم  لقن  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  یتیاور  رد  مه  مـالَّسلاِهیلع )  ) قداـص ماـما 
لاس فالخرب  یلو  دندرک ، روبع  ربق  نیمه  رانک  زا  مه  دعب  لاس  ترـضح  نآ  دوب . راتفرگ  یهلا  باذـع  هب  نآ  بحاص  هک  دـندرک  روبع 

تسا یحلاص  دنزرف  ياراد  صخش  نآ  هک  دیسر  یحو  دش . ایوج  ار  نآ  تلع  یهلا  هاگرد  زا  دشیمن . باذع  رگید  ربق  بحاص  هتـشذگ 
( 1 .) مدیشخب هداد و  رارق  ترفغم  دروم  ار  وا  تهج  نیمه  هب  تسا ، هداد  هانپ  ار  یمیتی  حالصا و  ار  یهار  هک 

ردام ردـپ و  يارب  حـلاص  دـنزرف  یهاگ  تسا . رجا  بجوم  خزرب  ملاع  رد  نیدـلاو  يارب  يراج  تاقدـص  دـننامه  مه  حـلاص  دـنزرف  يرآ 
ردپ و دای  هب  هکنآ  نودب  یتح  یهاگ  دهدیم و  رارق  دوخ  تمحر  وفع و  لومـشم  ار  نانآ  خزرب  رد  دنوادخ  دـنکیم و  رافغتـسا  شیوخ 

ربق ملاع  رد  دنوادخ  هدوب ، شنیدـلاو  حیحـص  تیبرت  لوصحم  بوخ  راک  نآ  نداد  ماجنا  نوچ  دـهدیم و  ماجنا  یکین  لمع  دـشاب  ردام 
(2 .) دهدیم همتاخ  ناشباذع  هب  دزاسیم و  رادروخرب  ناشدنزرف  ریخ  لمع  زا  ار  نانآ 

گرم زا  سپ  يایند  زا  ییاهربخ 

یحاورا : » مدیـسرپ ناشیا  زا  مدید ، باوخ  رد  دوب ) یناحور  هک  ار   ) مردپ یتقو  : » هک دنکیم  لقن  تاداس  ردـقلا  لیلج  هلـسلس  زا  یگرزب 
هک 

***** 
ص220 . ج6 ، نامه ، 1 ـ

ص292 . ج2 ، یسانش ، داعم  یلمآ ، يداوج  هللادبع  2 ـ
{ 46 هحفص }

تسا ؟ هنوگچ  اهنآ  ياهیتخس  باذع و  دنبذعم ، ربق )  ) خزرب ملاع  رد 
رد ایوگ  هک  تسا  نینچنیا  لاثم  روط  هب  درک  نایب  ناوتیم  یتسه  ایند  ملاع  رد  زونه  هک  وت  يارب  هچنآ  : » دندوب هدومرف  خساپ  رد  ناشردـپ 
لاح نامه  رد  دـشاب ؛ هدرک  هطاحا  دـشاب  هتـشادن  ار  اهنآ  زا  نتفر  الاب  ییاناوت  هک  یعفترم  رایـسب  ياههوک  ار  تفرط  راـهچ  ویـشاب  ياهّرد 

یشاب ! هتشادن  يرارف  هار  چیه  دنک و  لابند  ار  وت  مه  یگرگ 
تسا ». هنوگچ  ام  تاریخ  زا  امش  يدنمهرهب  تیفیک  هدیسر و  امش  هب  ماهداد  ماجنا  امش  يارب  ایند  رد  هک  یتاریخ  ایآ  : » مدیسرپ هرابود 

سفنت و ترثک  رثا  رد  هک  یشاب  یعیمج  زا  رپ  مرگ  رایـسب  مامح  رد  ایوگ  هدیـسر  نم  هب  اهنآ  مامت  یلب  : » دندوب هدومرف  خساپ  رد  ناشردپ 
تحار و داش و  ردقچ  دسرب  وت  هب  کنخ  میسن  دوش و  زاب  مامح  برد  ۀشوگ  لاح  نآ  رد  دشاب  تخـس  تندیـشک  سفن  ترارح ، راخب و 

امش . تاریخ  مدیسر  ماگنه  ام  لاح  تسا  نینچ  يوشیم !؟ دازآ 
ندوب مخز  ببـس  موحرم  نآ  زا  دوب ؛ نوخ  كرچ و  هب  هدولآ  راد و  مخز  وا  ياـهبل  اـما  مدـید ، یناروـن  ملاـس و  ار  مردـپ  باوـخ  نآ  رد 

مهد ». ماجنا  ات  دییامرفب  دیآیم  رب  يراک  امش  ياهبل  دوبهب  يارب  نم  تسد  زا  رگا  : » متفگ مدیسرپ و  ار  شیاهبل 
مدومنیم و وا  هب  ایند  رد  هک  دوب  یتناها  نآ  ببـس  اریز  تسامـش ، هیولع  ردام  تسد  هب  اهنت  نآ  جالع  : » دندوب هدومرف  خساپ  رد  ناشردپ 

ار  وا 
{ 47 هحفص }
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تسا . يدوبهب  دیما  ینک  یضار  نم  زا  ار  وا  یناوتب  رگا  دشیم و  رطاخ  هدیجنر  وا  مدزیم و  ادص  ( 1 «) وکس ، » دوب هنیکس  شمان  هک 
ریقحت يور  زا  دـناوخیم  ارم  تقو  ره  امـش  ردـپ  هلب ، دـنتفگ : ناـشیا  متفگ و  مرداـم  هب  ار  بلطم  نیا  نم  دـیوگیم : مرتحم  هدـننک  لـقن 

نوچ متفگیمن و  يزیچ  ناشیا  مارتحا  هب  مدرکیمن و  راهظا  یلو  مدشیم  رطاخ  هدـیجنر  هدرزآ و  تخـس  نم  و  وکـس »  » مناخ تفگیم 
( 2 .) منکیم اعد  شیارب  مبلق  میمص  زا  متسه و  یضار  وا  زا  مدرک و  لالح  ار  وا  تسا  راتفرگ  ًالعف 

***** 
دنیوگیم . يرز  ار  ارهز  ای  دمم و  ار  دمحم  یضعب  راصتخا  يارب  1 ـ

ملاس . داسجا  ربق و  باتک  زا  2 ـ
{48 هحفص }

کیرات هناخ  ربق ، مود : لصف 

ربق

ناسنا هک  تسا  نیا  رگنـشور  هک  تسا ؛ ربق  دراد ، رارق  ناسنا  ریـسم  رد  گرم  زا  سپ  هک  یلزانم  نیرتکانلوه  لـحارم و  نیرتمهم  زا  یکی 
فیرش یتیاور  رد  و  درادن . شتآ  زج  ینایاپ  هدوب و  تواقش  لها  زا  ای  تسا  نآ  ياهتمعن  تشهب و  شماجنارس  هدوب و  تداعـس  لها  زا 

نِم ٌةَرفُح  َوأ  ِۀَّنَجلا  ِضاَیِر  نِم  ٌۀَـضوَر  ُربَقلَا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  طزا 
( 1 .«) شتآ ياههاگیاج  زا  یهاگیاج  ای  تشهب  ياهناتسغاب  زا  تسا  یغاب  ای  ربق  « » ناَریِّنلا ِرَفُح 

هدش یعس  راتشون  نیا  رد  دراد و  هراشا  نآرب  يرایسب  تایاور  تایآ و  دوشیم و  عقاو  يدیدرت  چیه  یب  هک  تسا  یلحارم  لزنم  نیمه  رد 
دریگ . رارق  نایب  دروم  تایاور  هاگدید  زا  روما  نآ  زا  ياهراپ  ات 

***** 
حئارجل ج 1/174 . جئارخلا و  راحب ج6/ص205 ـ  1 ـ

{ 50 هحفص }
نب یلع  زا  ربتعم  دنـس  هب  هیوباب  نبا  دـنیامرفیم  نیقیلا  قح  گنـسنارگ  باتک  رد  هللاُاۀَـمحَر )  ) یـسلجم همالع  موحرم  هعیـش  گرزب  ملاـع 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  دجسم  رد  هعمج  ره  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) داجس ماما  نیسحلا 
دوب : نیا  اههظعوم  نآ  ۀلمج  زا  دندرکیم و  هظعوم  ار  مدرم 

وت هاگنآ   ) دنک و ضبق  ار  وت  حور  کلم  دبایرد و  ار  وت  هک  تسا  کیدزن  وت  يوس  هب  هک  تساهزیچ  نیرتعیرـس  وت  لجا  مدآ  دـنزرف  يا  »
هب دنیایب  وت  يوس  هب  دیدش  یناحتما  لاؤس و  يارب  ریکن  رکنم و  دـننادرگرب و  تیوس  هب  ار  وت  حور  سپ  يورب ، اهنت  یلزنم  يوس  هب  دـیاب )

توـالت ار  نآ  هک  تسوـت  باـتک  زا  ياهتـشاد و  داـقتعا  نآ  هـب  هـک  تسوـت  نـید  زا  دـننکیم  لاؤـس  وـت  زا  هـک  يزیچ  لوا  هـک  یتـسرد 
زا شیپ  ار  تباوج  ریگب و  ار  دوخ  رذـع  سپ  ياهدرک  فلت  زیچ  هچ  رد  ياهدرک و  رایتخا  ار  نآ  تیالو  هک  تسا  یماـما  زا  ياهدرکیم و 

ياهدرک و مالَّسلامِهیلَع )  ) نیقداص همئا  تعباـتم  دوخ و  نیدـب  یفراـع  يراـگزیهرپ و  نمؤم و  رگا  نک . هداـمآ  ندـش ، لاوئـس  ناـحتما و 
باوج سپ  تسرد ، باوج  هب  دنادرگیم  ایوگ  ار  تنابز  دنکیم و  نیقلت  وت  هب  ار  باوج  ادخ  ياهدرک  ادخ  ناتـسود  ءایلوا و  هب  تالاوم 

وت زا  ناحیر  حور و  اـب  هکئـالم  يوخ و  شوخ  يوکین  ناـنز  ادـخ و  يدونـشخ  تشهب و  هب  ار  وت  دـنهدیم  تراـشب  ییوگیم و  وکین  ار 
و  دوشیمن ) عقاو  لوبق  دروم  تباوج   ) دوشیم لطاب  وت  تجح  هدش و  برطضم  تنابز  یشابن  نینچ  رگا  و  دننکیم ؛ لابقتسا 

{ 51 هحفص }
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(1 .) دننکیم لابقتسا  میحج  رد  نتخوس  میمَح و  لُُزن  اب  هداد و  تراشب  شتآ  هب  ار  وت  هکئالم  هاگنآ )  ) و یهد . باوج  یناوتیمن 

ربق فیرعت 

هب ًالیذ  هک  تسا  هدـش  هئارا  نآ  فلتخم  داعبا  زا  ینوگانوگ  فیراعت  هدـمآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  یگنوگچ  ربق و  زا  يرایـسب  تایاور  رد 
دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

منهج » ياهلادوگ  زا  تسا  یلادوگ  ای  تشهب  ياهناتسغاب  زا  تسا  یغاب  ای  ربق  : » دنیامرفیم ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر 
لزانم دـبای  ییاهر  نآ  زا  ناـسنا )  ) رگا هک  ( 2) تسا ترخآ  لزنم  نیلوا  ربق ، : » دـندومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  یتیاور  رد 

( 3 «) دشابیم رتراوشد  وا  رب  دعب  لزانم  دباین  تاجن  رگا  یلو  تسا  رتناسآ  نآ  زا  دعب ،
، دزاـس نیمأـت  ار  دوخ  ربق  رد  دـناوتب  هک  دـشاب  هدروآ  دوخ  يارب  اـیند  زا  ياهشوت  هدـنورپ و  ناـنچنآ  رگا  ناـسنا  اریز  تسا ؛ نینچ  هتبلا  و 

زین رگید  لزنم  رد  دشاب  دوخ  شخب  تاجن  دناوتن  ربق  رد  رگا  یلو  دروآ  مهارف  ار  دوخ  یتحار  بابسا  زین  دعب  لحارم  رد  تسناوت  دهاوخ 
دناوتیمن .

رد دوشیم  هدـیچیپ  اهنفک  رد  ندرم ) زا   ) سپ : » دـنیامرفیم هغالبلاجـهن  فیرـش  ياـههبطخ  زا  یکی  رد  مـالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
يدیمون  تلاح 

***** 
نیقیلا 402 . قح  1 ـ

ریکن و لاؤس  ًالثم  دـشابیم  خزرب ) ناـمه  اـی   ) ربق ملاـع  هب  دورو  يادـتبا  لـحارم  دوصقم  تسا ، ترخآ  لزنم  نیلوا  ربق  زا  روظنم  هتبلا  2 ـ
دوشیم . هدرب  وا  حور  اما  دروخیمن  ناکت  ربق  زا  تیم  دسج  هک  اریز  رکنم .

خزود . شتآ  میحج : دنهدیم  نایخزود  هب  هک  ناشوج  هتخادگ  یبآ  میمح : لزن  راونالاراحب 6/242 ـ  3 ـ
{ 52 هحفص }

دنزادنایم توبات  ياههتخت  يور  ار  وا  دعب  دیایمنرب ) وا  زا  يراک  نوچ   ) تسا مارآ  رادربنامرف و  هک  یتلاح  رد  هدیـشک  ربق ) يوس  هب   ) و
رازگتمدخ و نادـنزرف  نآ  زا  سپ  تسا ، هدـیدرگ  رغال  يرامیب  تهج  زا  روجنر ، هتـشگزاب و  رفـس  زا  رتش  دـننام  هتفر  لاح  زا  هدـناماو و 

نوچ دش و  دهاوخن  تاقالم  رگید  هک  ییاج  ربق ،)  ) یـسکیب تبرغ و  ۀناخ  ات  دـنربیم ) و   ) دنـشکیم شود  هب  ار  وا  هدـمآ  درگ  ناردارب 
ریکن و  ) لاؤس سرت  تشحو و  زا  هک  یتلاح  رد  دـنناشنیم  ربق  رد  ار  وا  دـندرگ  زاـب  ناتـسروگ ) زا   ) اههدـید تبیـصم  اههدـننک و  عییـشت 
( خزود  ) میحج هب  دورو  و  ناشوج ) یبآ   ) میمح اب  ییاریذپ  اجنآ  رد  الب  نیرتگرزب  دیوگیم و  نخـس  هتـسهآ  ناحتما  رد  شزغل  و  رکنم )

فرط رب  ار  جـنر  هک  یـشیاسآ  هن  دـهد و  یتحار  ار  وا  ات  تسین ، یتسـس  باذـع  رد  هک ) ییاج  ، ) تسا شتآ  يادـص  تدـش  ناجیه و  و 
یکدنا باوخ  ندز و  مه  رب  مشچ  هن  دناهرب و  یتخـس ) نیا  زا   ) ار وا  هک  یگرم  هن  ددرگ و  عنام  نآ  زا  هک  دراد  یتقاط  توق و  هن  دزاس و 

نیا زا   ) مـیربیم هاـنپ  ادــخ  هـب  تسـالتبم ، یپ  رد  سپ  ياهباذــع  و  تخــس ) ياـهدرد   ) اــهگرم عاوـنا  نـیب  دــیادزب ، ار  شهودــنا  هـک 
( 1 (.«) اهباذع

نم متـشحو  سرت و  ۀناخ  نم  ماییاهنت  تبرغ و  ۀـناخ  نم  دـیوگیم  زور  ره  رد  ربق  : » دـنیامرفیم ربق  ةرابرد  زین  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما 
( 2 .) مشتآ ياهلادوگ  زا  یلادوگ  ای  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم  ربق ، منم  متسه ، مرِک  ۀناخ 

***** 
. 82 هبطخ مالسلا  ضیف  هغالبلاجهن  1 ـ

راحب 6/267 . یفاک 3/242 ، 2 ـ
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{ 53 هحفص }
هک : دوش  هدروآ  يزاریش  يدعس  زا  یتایبا  اجنیا  رد  تسا  بسانم  و 

یسب  دنامن  منکیم  هگن  نوچ  یسفن ***  دوریم  رمع  زا  مد  ره 
یبایرد  زور  جنپ  نیا  رگم  یباوخ ***  رد  تفر و  هاجنپ  هک  يا 

تخاسن  راب  دندز و  تلحر  سوک  تخاسن ***  راک  تفر و  هک  سکنآ  لجخ 
لیبس  ار ز  هدایپ  دراد  زاب  لیحر ***  دادماب  نیشون  باوخ 

تخادرپ  يرگید  هب  لزنم  تفر و  تخاس ***  ون  یترامع  دمآ  هک  ره 
یسک  دربن  رس  هب  ترامع  نیو  یسوه ***  نینچمه  تخپ  رگد  ناو 

راّدغ  نیا  دیاشن  ار  یتسود  رادم ***  تسود  رادیاپان  رای 
درب  یکین  يوگ  هک  سکنآ  کنخ  درم ***  دیابب  یمه  نوچ  دب  کین و 

تسرف  شیپ  ز  سپ ، دراین ز  سک  تسرف ***  شیوخ  روگ  هب  یشیع  گرب 
{ 54 هحفص }

زونه  ( 2  ) هّرغ هجاوخ  دنام و  یکدنا  ( *** 1) زومت باتفآ  تسفرب و  رمع 
راتسد  يرواین  رپ  تمسرت  رازاب ***  رد  هتفر  تسد  یهت  يا 

دیچ دیاب  هشوخ  شنمرخ  تقو  ( *** 3  ) دیوِخب دروخب  دوخ  عورزم  هک  ره 

گرمزا سپ  یتاظحل 

هک یتقو  نیئاپ . هب  ار  رفاک  حور  دـنربیم و  اهنامـسآ  هب  ار  نمؤم  حور  دریگیم . رارق  ندـب  يالاب  حور  ناسنا ، ناـج  ندـش  هتفرگ  زا  سپ 
هب رتدوز  ارم  دینکن  هلجع  دیوگیم  تسا  رفاک  رگا  دیناسرب  ملزنم  هب  رتدوز  ارم  دنزیم  ادـص  تسا  نمؤم  رگا  دـنهدیم  تکرح  ار  هزانج 

: دـیوگیم يدرگرب ؟ ایند  هب  دـهاوخیم  تلد  ایآ  دـیوگیم : وا  هب  هک  یکلم  باوج  رد  تسا  نمؤم  رگا  نداد ، لسغ  ماگنه  و  دـیربن . ربق 
مدرگرب . یتخس  بعت و  هب  مهاوخیمن  رگید  هن .

. دونشیم ار  ناشتبحـص  دنکیم ، هدهاشم  ار  ناگدننک  عییـشت  دنیبیم ، ار  لاسغ  تسا . رـضاح  لسغ  ماگنه  هزانج و  عییـشت  رد  تیم  حور 
يدایز  دمآ  تفر و  تبحص و  یلیخ  تیم  فارطا  رد  هک  تسا  هدش  رما  اذل 

***** 
امرگ . تدش  زومت : 1 ـ

رورغم . 2 ـ
دنامیمن . یقاب  شیارب  يزیچ  لوصحم  ندرک  ورد  عقوم  دروخب  ار  دوخ  هدیسرن  تشک  هک  سک  ره  ینعی  سران ، رازتشک  دیوخ : 3 ـ

{ 55 هحفص }
دنشاب . نآرق  توالت  رکذ و  لوغشم  دنکن و 

یلو تسا  بحتـسم  ًاصوصخم  دنیامنب  ار  نفد  نفک و  لسغ و  راضتحا و  ماگنه  تابحتـسم  یبهذم و  مسارم  تیاعر  هک  دوب  بظاوم  دیاب 
یکی تسا : دراو  نیقلت  ود  مه  نآ  زا  لبق  تسا و  نیقلت  نیرخآ  نیا  دیوگب . ار  شنیقلت  ددرگرب و  ناگدننک  عییشت  تشگزاب  زا  سپ  تیم 

( 1 .) نفد ماگنه  رد  مود  راضتحا و  لاح  رد 
مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نانمؤمریما  راذگریثات  هظعوم 
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هب ام  هک  دـننکیم  هظعوم  ار  مدرم  هنوگنیا  ( 2 ،) هتشگ روهـشم  فلا » نودب   » هبطخ هب  ياهبطخ  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نانمؤمریما  ترـضح 
مینکیم : رکذ  زین  ار  نآ  یبرع  نتم  مالک  زاجعا  نداد  ناشن  تهج 

دنوشیم ، رضاح  وا  راضتحا  نیلاب  هب  رود  کیدزن و  زا  ناتسود  دسریم و  ندنک  ناج  لاح  هب  نآ  زا  سپ  ».... 
هسرع » هتکب  و  «، » هسفن تبذج  و  «، » هنینح نکس  و  « ، » هنینرع فیطخ  و  « » هنیبج حشر  و  «، » هرظنب حمط  هرصبب و  صخشف  »

مارآ شاهلاـن  دـشکیم ، غـیت  وا  ینیب  دنیـشنیم . وا  یناـشیپ  رب  گرم  قرع  درگنیم ، ناـنآ  هب  يدـنمزآ  رظن  اـب  دزودیم و  ناـنآ  هب  مشچ 
دیرگیم . وا  تقرافم  رد  شرسمه  دتفایم  هرامش  هب  شسفن  دوشیم ،

***** 
ص 43 و 44 . بیغتسد ، دیهش  داعم  1 ـ

" فـلا  " هـک اریز  دـیآیم ؛ باـسح  هـب  ترـضح  یمـالک  تازجعم  زا  یکی  هتـشگ  فورعم  فـلا " نودـب   " ۀـبطخ هـب  هـک  هـبطخ  نـیا  2 ـ
دشاب ؟ دناوتیم  زیچ  هچ  هزجعم  زج  هب  ییالاو  قیقد و  یناعم  نینچ  اب  ياهبطخ  تئارق  دشابیم و  فرح  نیرتدربراکرپ 

تسا . هتشگ  لقن  هغالبلاجهن  رد  هطقن " یب   " هبطخ مان  هب  ياهبطخ  داب ، وا  رب  ادخ  مالس  هک  ترضح  نآ  زا  نینچمه 
{ 56 هحفص }

ددم ،» نفک و  و  « ، » هعمس هرصب و  بهذ  و  « ، » هعمج مسق  و  « » هودع هقیدص و  هنع  قرفت  و  « ، » هدلو هنم و  متی  و  « ، » هسمر رفح  «و 
ناـثراو ناـیم  رد  تسا  هدروآ  درگ  ار  هچنآ  و  دـندرگیم ، ادـج  وا  زا  نمـشد  تسود و  دوشیم ، میتی  شدـنزرف  دوشیم ، هداـمآ  شروگ 

ددرگیم . ایهم  شنفک  دنامیم ، زاب  ندینش  ندید و  زا  ششوگ  مشچ و  دوشیم ، میسقت 
یجس » فشن و  و  « ، » يرع لسغ و  و  « ، » درج هجو و  «و 

دوشیم و کشخ  وا  لسغ  بآ  ددرگیم ، نایرع  دوشیم و  هداد  لسغ  دـنکیم ، یهت  اج  همه  زا  تسد  دوشیم و  هتـشاذگ  هلیبق  هب  ور  و 
دنکفایم ، يو  رب  هماج 

هنقذ » هنم  دش  و  هنفک « ، » هیلع  رشن  و  « ، » ءییهو طسب  «و 
ار شاهناـچ  و  دـننکفایم ، يور  رب  ار  شنفک  و  دـنزاسیم ، هداـمآ  يدـعب  ياـهراک  يارب  ار  وا  دـننکیم و  نـهپ  وا  ریز  رد  ار  هماـج  نآ  و 

دندنبیم .
هریرس » قوف  لمح  و  « ، » ملس هیلع  عدو و  و  « ، » ممع هنم و  صمق  «و 

منایم رد  ار  وا  دنتـسرفیم ، دورد  وا  حور  هب  دـننکیم و  عادو  وا  اب  دـندنبیم ، وا  رـس  رب  هماـمع  دـنزادنایم و  وا  يور  يرـساترس  ینهاریپ 
دننکیم . لمح  دنراذگیم و  توبات 

دوضنم نبلب  دوسوم  قیـض  دوحلم  حیرـض  یف  لعجف  « ، » هدجنم رجح  هدیـشم و  روصق  هقزحزم و  رود  نم  لقن  و  « ، » هریبکتب هیلع  یلـص  «و 
دوملجب » فقسم 

عاونا  اب  هک  یئاههناخ  زا  ار  وا  دنیوگیم ، وا  رب  تیم  زامن  ریبکت  و 
{ 57 هحفص }

دحل نآ  يور  هک  يروگ  رد  وا  و  دـننکیم ، لقتنم  تسا  هدـش  هتـسارآ  اهبنارگ  ياهگنـس  اب  هک  اهخاک  نیرتهب  زا  هتفای و  رویز  تـالمجت 
دوشیم ، هداد  رارق  دناهداهن ، وا  يور  رب  گنس  زا  یفقس  دناهتسارآ و  تشخ  اب  هدش و  دودسم  نآ  فارطا  ًالماک  تسا و 

هربخ » یسن  و  « ، » هرذج ققحتف  « ، » هردم یشحو  « ، » هرفع هیلع  لیه  «و 
و تسا ، هدیشوپ  اوس  ام  زا  مشچ  یلک  هب  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  دننکیم ، هتشابنا  ار  نآ  خولک  اب  و  دوشیم ، هتخیر  نآ  يور  رب  كاخ  و 

تسا . هدش  شومارف  وا 
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هبیبح » هنیرق  هب  لدبت  و  « ، » هبیسن همیدن و  هیفص و  هیلو و  هنع  عجر  «و 
نیرق مه  يرگید  اـب  و  دـنوشیم ، رود  يو  زا  ناـیوگ  هناـسفا  نامیدـن و  ناگدـیزگرب و  ناتـسود و  دـندرپس  روـگ  هـب  ار  وا  هـکنآ  زا  سپ 

همحل » هتبرت  قحتست  و  « ، » هرحن هردص و  یلع  هدیدص  لیسی  و  « » هربق دود  همسج  یف  یعسی  « ، » رقف نیهر  ربق و  وشح  وهف  ، » دوشیم
وا ندـب  تشوگ  ندروخ  هب  دـنریگیم و  ياـج  وا  ندـب  رد  ربـق  ياـهمرِک  تسا ، يزیچ  یب  يرادـن و  يورگ  رد  هتفخ و  كاـخ  لد  رد  وا 

دوشیم ، بحاص  ار  وا  تشوگ  كاخ ، دوشیم ، ریزارس  شیولگ  هنیس و  رب  وا  ناهد  بآ  درز  و  دنزادرپیم ،
هربق » نم  رشنیف  « ، » هرشح موی  یتح  « ، » همظع مری  و  « ، » همد فشنت  «و 

نوریب شربق  زا  اجنآ  سپـس  تمایق ، زور  اـت  دـنکیم  رذـگ  وا  رب  لاـح  نیا  دوشیم ، كاـخ  وا  ناوختـسا  دوشیم ، کـشخ  وا  ندـب  نوخ 
دیآیم ،

{ 58 هحفص }
روبق » ترثعب  مثف  « ، » هروشن هرشحل و  یعدی  و  « ، » هروص یف  خفنی  «و 

دیهش » قیدص و  یبن و  لکب  ءییج  و  « ، » رودص هریرس  تلصح  «و 
نآ و  ددرگیم ، ادیوه  اههنیس  نطاب  و  دوشیم ، هتفاکش  اهربق  هک  تساجنآ  رد  دنهاوخیم ، رشن  رشح و  يارب  ار  وا  و  دمدیم ، روص  رد  و 

دنوشیم ، هدنز  نادیهش  ناقیدص و  ناربمغیپ و  یگمه  هک  تسا  زور 
لکب « ، » میظع کلم  نیب  « ، » لیلج دهشم  و  « ، » لیهم فقوم  یف  « » هیـضفت ةرـسح  هینغت و  هرفز  مکف  « ، » ریـصب ریبخ  هدبعب  لصفلل  دصق  «و 

میلع » ةریبک  ةریغص و 
دیایم وا  راکب  هک  ياهلان  رایسب  هچ  سپ  دوشیم ، شاهدنب  هب  هجوتم  يرواد  يارب  تسانیب  زیچ  همه  هب  ربخ و  اب  زیچ  همه  زا  هک  یئادخ  و 

دزاسیم . دنمهرهب  ار  وا  یهودنا  هچ  و 
تسا ، ربخ  اب  گرزب  کچوک و  ياههدرک  زا  هک  یتمظع ، اب  هاشداپ  لباقم  رد  يراوگرزب ، مشچ  ربارب  رد  كانتشحو ، هاگرارق  رد 

هلوبقم » ریغ  هتجح  و  « ، » هعومسم ریغ  هتعرضو  هموحرم  ریغ  هتربع  « ، » هقلق زفحی  هقرع و  همجلی  ذئنیح  »
يراز هآ و  دوشیمن و  هدیـشخب  شمـشچ  کشا  هب  دوشیم ، هدوزفا  وا  بارطـضا  هب  دننزیم و  ماجل  شندرگ  گر  اب  ار  وا  ماگنه  نیا  رد 

تسین ، هتفریذپ  مه  وا  لیلد  و  دوشیمن ، هدینش  وا 
هلمع » ءوس  یف  رظن  نیح  هتریرج  نیبت  هتفیحص و  رشنت  »

ددرگیم ، راکشآ  شدنسپان  ياهراک  ندید  ماگنه  رد  وا  مرج  دسریم و  وا  تسد  هب  لمع  ۀمان 
{ 59 هحفص }

هسمب ،» هدلج  هسملب و  هجرف  هوطخب و  هلجر  و  « ، » هشطبب هدی  و  « ، » هرظنب هنیع  تدهش  «و 
( وا ررـض  ای  عفن  هب   ) هدـش هدـیلام  اج  ره  هب  شتـسوپ  هدرک و  لصاح  سامت  یـسکان  سک و  ره  اب  ( 1  ) شجرف هتفر و  اـجک  ره  هب  شیاـپ 

دنهدیم ، یهاوگ 
هدش » برکب و  منهج  دروف  هدحو  بحسب  قیس  و  « ، » هدی لغلغ  هدیج و  لسلسف  « ، » ریسی ثنح  نع  هل  فشکف  « ، » ریکن رکنم و  هددهت  «و 

هتـشادرب تسا  هتفگ  هک  يزیچان  مسق  اـی  كدـنا  هاـنگ  زا  یتح )  ) هدرپ و  دـننکیم ، دـیدهت  دنـسپان  لاـمعا  ربارب  رد  ار  وا  رکنم »  » و ریکن » »
هب تدش  یتحاران و  اب  سپ  دنناشکیم  رتمامت  هچ  ره  یتخـس  هب  ار  وا  و  دندنبیم ، تسد  هب  لغ  ندرگ و  هب  ریجنز  هک  تساجنآ  دوشیم ،

دنزادنایم ، خزود 
هجضن دعب  هدلج  دوعی  « » دیدح نم  عمقمب  کلم  هبرضی  « ، » هدلج خلسی  ههجو و  يوشی  میمح  نم  هبرض  یقسی  میحج و  یف  بذعی  لظف  »

بجی » ملف  خرصتسی  و  « ، » منهج هنزخ  هنع  ضرعیف  ثیغتسیف  « ، » دیدج دلجک 
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و دـنَکیم ، ار  شتـس  . وـپ دـنکیم و  ناـیرب  ار  شتروـص  هک  دـماشآیم  ناـشوج  رایـسب  بآ  زا  دوـشیم و  راـتفرگ  هجنکـش  هب  خزود  رد 
دنزیم دایرف  ددرگیم ، رهاظ  ياهزات  تسوپ  تروص  هب  هرابود  ندش  نایرب  زا  سپ  وا  ندب  تسوپ  دنزیم ، نینهآ  زرگ  اب  ار  وا  ياهتـشرف 

يور  وا  زا  خزود  نالکوم  و 
***** 

یلسانت  تلآ  1 ـ
دونشیمن . یخساپ  اما  دنکیم  یهاوخداد  دننادرگیم ، رب 

مدن ....» هعفنی  مل  ثیح  مدن  »
درادن ».... ، يدوس  ینامیشپ  هک  یلاح  رد  دوشیم  نامیشپ  لاح ) نآ  رد  )

صخـش نیا  دـننام  هکنیا  زا  لبق  دریگب و  سرد  نارگید  زا  ناسنا  هک  تسا  یفاـک  ندـش  رادـیب  هظعوم و  يارب  هبطخ  کـی  نیمه  ًاـعقاو  و 
هبوت رایـسب  دنوادخ  هک  دنک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  هدومن و  ناربج  ار  هتـشذگ  ددرگ ، دـندومرف  فیـصوت  ار  وا  طیارـش  ترـضح  هک  راتفرگ 

. تسا نابرهم  هدنشخب و  ناگدنب  قح  رد  ریذپ و 

هدرم ربق و  نانخس 

هچ مدآ ، دنزرف  يا  وت  رب  ياو  دیوگیم : وا  هب  ربق  دنراذگیم ، شربق  رد  ار  تیم  یتقو  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ ربمایپ 
رد درب  وت  دای  زا  ارم  زیچ  هچ  میاهمرک ، يارـس  ییاهنت و  یکیرات ، بوشآ ، يارـس  نم  هک  یتسنادیمن  ایآ  تخاس ؟ لفاغ  نم  زا  ار  وت  زیچ 

یتشذگ »؟ نم  رانک  زا  اهراب  هک  یتروص 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  ار  یـسک  نآ  ياهدید  وت  ایآ  : » هک دسریم  خـساپ  ربق  هب  وا  فرط  زا  دـشاب ، یحلاص  صخـش  تیم  رگا 

هب شحور  دوشیم و  ینارون  وا  دـسج  و  موشیم . یتـشهب  زبسرـس  غاـب  دـننام  هب  نم  تروـص  نیا  رد  : » دـیوگیم ربـق  سپ  ( 1 (»؟ درکیم
دوریم ». الاب  ادخ  بناج 

***** 
مدرکیم . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مایگدنز  لوط  رد  نم  ینعی  1 ـ

{ 61 هحفص }
منم : » دیوگیم دنلب  يادص  اب  دـناهدرک ، نفد  اجنآ  رد  ار  وا  هک  يربق  هکنیا  رگم  دوریمن ، ایند  زا  یتیم  چـیه  دـیوگیم : ناگرزب  زا  یکی 

، ياهدوب وا  نامرفان  رگا  و  متمحر ، وت  يارب  نم  زورما  ياهدوب  راگدرورپ  رما  عیطم  دوخ  تایح  نامز  رد  رگا  سپ  ییاهنت ، یکیرات و  ۀناخ 
نم دراو  راکنهگ  رگا  و  دوریم ، نوریب  لاحـشوخ  دوش ، نم  دراو  ادـخ  تعاطا  لاـح  اـب  سک  ره  هک  نآ  منم  مباذـع ، وت  يارب  زورما  نم 

شربـق رد  هـک  یتـقو  ار  صخـش  ماهدینـش  : » دـیوگیم يرگید  تـسا . رود  هـب  ادـخ  تـمحر  زا  هـک  دوـش  نوریب  نـم  زا  یلاـح  رد  دوـش ،
ایآ یتفرگن ؟ دنپ  ام  زا  وت  ایآ  ایند  رد  اههیاسمه  ناتـسود و  ناردارب و  زا  سپ  هدنامزاب  يا  دننزیم : ادص  وا  یگیاسمه  تاوما  دنراذگیم 
وت هک  یلاح  رد  يدـیدن ؟ ار  ام  لامعا  ۀتـشر  نتـسسگ  وت  ایآ  دـشن ؟ وت  ندیـشیدنا  ثعاب  میدـش ، راید  نیا  راپـسهر  وت  زا  رتولج  ام  هکنیا 

لوگ هک  يا  دنزیم : ادص  نیمز  تاعطق  و  يدیدن ؟ كرادت  دوخ  يارب  دندوب ، هداد  تسد  زا  تناردارب  ار  هچنآ  ارچ  سپ  یتشاد ؛ تصرف 
اهنآ لجا  دندوب و  هدروخ  ار  ایند  بیرف  وا  زا  شیپ  هک  یناسک  نآ  زا  دندش  ناهنپ  نیمز  ریز  رد  هک  یناگتسب  هب  ایآ  يدروخ  ار  ایند  رهاظ 

يرگید یتفرگن »!؟ تربع  دـندربیم ، ربق  فرط  هب  تعرـس  هب  ار  اهنآ  ناشناتـسود  هک  يدـیدیم  وت  و  درک ، اـهربق  راپـسهر  وت  زا  شیپ  ار 
و دروآیم ، نابز  هب  ار  شلامعا  دـنوادخ  هکنیا  ات  تسا  كانمیب  دوخ  لامعا  زا  دـنراذگیم ، ربق  رد  هک  یتقو  ار  تیم  مدینـش  : » دـیوگیم

ادج  ناگتسب  ناتسود و  زا  هک  ربق  رد  هدنام  اهنت  ةدنب  يا  : » دنیوگیم اهنآ 
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{ 62 هحفص }
(1 «) يرادن یمدمه  سینا و  ام  زج  زورما  ياهداتفا ،

ربق ملاع  یتخس  للع 

ربق . راشف  باذع و  موس ، ربق و  لاؤس  مود ، ربق ؛ زا  تشحو  لوا ، دوشیم : یهتنم  یلصا  لماع  هس  هب  ربق  ملاع  یتخس  یلک  روط  هب 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  ازجم  روط  هب  ار  تاهج  نیا  عوضوم  رتهب  كرد  يارب 

ربق تشحو  فلا )

دنکیم . لدبم  كانتشحو  ییاج  هب  ار  ربق  رگید ، فرط  زا  مه  یسنوم  یب  ییاهنت و  و  فرط ، کی  زا  ربق  یکیرات  یگنت و 
طابترا تشحو  نیا  نازیم  هتبلا  و  دنیازفایم . ربق  زا  تشحو  سرت و  تدـش  رب  دـیدج  لزنم  نیا  هب  تداع  تخانـش و  مدـع  رگید  يوس  زا 

رتمک مه  ییاهنت  تشحو و  ساسحا  دشاب ، رتمک  ایند  هب  یگتسبلد  رطاخ و  قلعت  هچ  ره  ایند ! هب  ۀقالع  نازیم  اب  دراد  یگنتاگنت  میقتـسم و 
( 2 .) دوب دهاوخ  رتشیب  شتشحو ، سرت و  رتتخس و  يارب  دیدج  ۀناخ  نیا  هب  دورو  دشاب  رتشیب  نآ  هب  یگتسبلد  هچ  ره  دوب و  دهاوخ 

دیابن دنروآیم ، ربق  کیدزن  ار  تیم  یتقو  هک ، تسا  هدمآ  دشابیم ، هعیـش  ربتعم  رایـسب  ياهباتک  زا  هک  هیقفلا » هرـضحی  نم ال   » باتک رد 
وا 
***** 

ص526 . مالسا ، رد  قالخا  بادآ و  مارو ، هعومجم  1 ـ
نایخزرب . لاوحا  زا  زومآ  تربع  ییاهناتساد  2 ـ

{ 63 هحفص }
زا لاعتم  دنوادخ  هب  دننکیم  لمح  ار  هزانج  هک  یناسک  و  تسا ، یگرزب  ياهـسرت  اهلوه و  ياراد  ربق  اریز  دـننک ، ربق  لخاد  هعفد  کی  ار 

ار وا  یکدـنا  سپـس  دـنک ، ادـیپ  یگدامآ  دورو  يارب  ات  دـننک  ربص  یکدـنا  دـنراذگب و  ربق  کیدزن  ار  تیم  و  دـنربب . هانپ  ( 1) علطم لوه 
( 2 .) دنربب ربق  رانک  هب  ار  وا  هاگنآ  دننک ؛ ربص  یکدنا  هرابود  هدرب و  رتولج 

تسا و هدنز  هقطان  سفن  اما  تسا ، هدرم  یناویح  حور  تسا و  هدش  ادج  ندب  زا  حور  دنچ  ره  : » دـناهدومرف هراب  نیا  رد  ( 3  ) لوا یسلجم 
زا هکنآ  ات  تسه ؛ خزرب  باذـع  و  (، 4) روبق ناتف  نامور  رکنم و  ریکن و  لاؤس  ربق و  راشف  سرت  و  هدشن ، عطق  ًالماک  ندـب  زا  وا  یگتـسباو 

دنراد ». شیپ  رد  ار  ياهعقاو  نینچ  هک  دننک  رکفت  هک  دشاب  تربع  نارگید  تهج 
دوشیم : هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  هدش  دراو  ربق  هب  دورو  عقوم  ناسنا  تشحو  یتخس و  هب  يدایز  تایاکح  تایاور و  و 

مرطاخ هب  هک  ياهناخ  ره  رد  هک  ماهدینـش  مالَّسلاِهیلع )  ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح  زا  یثیدح  تفگ  يوار  هک  هدـش  لقن  ثیدـح  رد  1 ـ
وا هب  یتعاس  يدرب ، يربق  يرانک  هب  ار  تیم  نوچ  : » دـندومرف هک  تسا  نیا  نآ  و  دوشیم ، گـنت  نم  رب  شتعـسو  اـب  هناـخ  نآ  دـسریم ،

یگدامآ  ات  هد  تلهم 
***** 

دوشیم . هدید  گرم  زا  دعب  هک  ملاع  نآ  كانلوه  ياهاج  ینعی  1 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص170  ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  2 ـ

یسلجم . رقابدمحم  همالع  ردپ  یسلجم  یقتدمحم  همالع  3 ـ
هلیـسونیدب دیوبیم و  ار  تیم  حراوج  اضعا و  دوشیم و  تیم  ربق  دراو  رکنم  ریکن و  زا  لبق  هدـش  هتفگ  هک  تسا  ياهتـشرف  مان  نامور ، 4 ـ
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هب تیم ، نامیا  تیعـضو  هب  هجوت  اب  و  دشاب ) هتـشاد  انعم  نیا  هب  هراشا  روبقلا  ناتف  بقل  دـیاش   ) دـهدیم رارق  یبایزرا  دروم  ار  تیم  نامیا 
دنکیم . هیصوت  ییوخ  دنت  ای  يراتفرشوخ و  هب  رکنم  ریکن و 

{ 64 هحفص }
( 1 «.) دنک ادیپ  ار  رکنم  ریکن و  لاؤس 

دهدیم . ربخ  ربق  هب  دورو  زا  تیم  سرت  تدش  زا  ثیدح  نیا  هک 
( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح  تمدخ  رد  ام  هک  هدش  تیاور  تسا  هباحـص  نیرتفورعم  زا  یکی  هک  بزاع » نب  ءارب   » زا 2 ـ

عمج : » دنتفگ دناهدرک »؟ عامتجا  مدرم  هچ  يارب  : » دندیسرپ ترضح  داتفا . دندوب ، هدش  عمج  یلحم  رد  هک  یهورگ  هب  ناشرظن  هک  میدوب 
دننکب ». ربق  ات  دناهدش 

ربق رانک  هدز و  وناز  سپ  دندناسر ؛ ربق  هب  ار  دوخ  ات  نآ  يوس  هب  نتفر  رد  دـندرک  باتـش  دندینـش ، ار  ربق  مسا  ترـضح  نوچ  تفگ : ءارب 
زا هک  يدح  هب  دنتـسیرگ ، ترـضح  مدید  دننکیم ، هچ  ترـضح  هک  منک  اشامت  ات  مداتـسیا  ترـضح  نآ  يور  لباقم  متفر  نم  دنتـسشن .

نیا لثم  يارب  نم ! ناردارب  « » اودعأف اذه  لثمل  یناوخا  : » دـندومرف ام و  هب  دـندرک  ور  نآ  زا  سپ  دـندومن ، رت  ار  كاخ  دوخ  مشچ  کشا 
( 2 .«) دیوش هدامآ  دینیبب و  هیهت  ناکم 

هک تسا  یلاح  هچ  نیا  هک  دنتفگ  وا  هب  دروخیم . ترـسح  گرم  تقو  رد  هک  دـندید  ار  نامیکح  زا  یکی  هک  هدرک  لقن  یئاهب  خیـش  3 ـ
نودب یکانتـشحو  ربق  رد  و  داز ، هشوت و  نودب  دوریم  ینالوط  يرفـس  هب  هک  یـسک  هب  دیربیم  نامگ  هچ  تفگ  دوشیم ؟ هدهاشم  وت  زا 

باوج  هکنآ  نودب  یلداع  مکاح  رب  دوشیم  دراو  و  دوشیم ، نکاس  سنوم 
***** 

ص400 . ج2 ، هیقف ، حرش  هب  روهشم  ینارقبحاص  عماول  1 ـ
ص146 . ج1 ، لئاسولا ، كردتسم  2 ـ

{ 65 هحفص }
دشاب ؟! هتشاد  یبسانم 

هدز و ادص  شندرم  زا  دعب  ار  مالَّسلااِهیلَع )  ) میرم ترـضح  دوخ  ردام  مالَّسلاِهیلع )  ) یـسیع ترـضح  هک  هدرک  تیاور  يدـنوار  بطق  4 ـ
هکنآ يارب  يرآ ، : » دنداد خساپ  مالَّسلااِهیلَع )  ) میرم ترضح  يدرگرب »؟ ایند  هب  هک  یهاوخیم  ایآ  وگب . نخـس  نم  اب  ردام  يا  : » دندومرف

تسا »! كانمیب  هار  نیا  نم ، ناج  رسپ  يا  مریگب . هزور  مرگ  رایسب  زور  رد  مرازگ و  زامن  درس  رایسب  بش  رد  ادخ  يارب 
یتقو : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نینمؤملاریما  ناشرسمه  هب  دوخ  تیصو  رد  مالَّسلااِهیلَع )  ) همطاف ترضح  هک  هدش  تیاور  5 ـ

نم يور  رب  كاخ  و  راپـسب ، دـحل  رد  نک و  ربق  لخاد  ارم  راذـگب و  زامن  نم  رب  و  ( 1  ) نک زیهجت  هدب و  لسغ  ارم  امـش  مدرک ، تافو  نم 
سنأ هب  هدرم  هک  تسا  یتعاـس  تعاـس ، نآ  هک  اریز  ناوخب ، رایـسب  نم  يارب  اـعد  نآرق و  و  متروـص ، لـباقم  نم  رـس  دزن  نیـشنب  و  زیرب ،

( 2 .«) تسا جاتحم  هدنز  اب  نتفرگ 
یلامعا اب  ادنیبیم  اهنت  ار  دوخ  ناسنا  دننیچیم ، دحل  گنس  هتخیر و  كاخ  وا  يور  رب  دنهدیم و  رارق  ربق  رد  ار  ناسنا  هک  یماگنه  يرآ 

يارب هدومن و  ناربج  ار  هتشذگ  لامعا  ات  درادن  يدام  يایند  هب  یسرتسد  هار  چیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هداد . ماجنا  رمع  رـسارس  رد  هک 
ییوس زا  رکنم ، ریکن و  لاؤس  ساره  لوه و  فرط  زا  دـنیبیم . کـیرات  گـنت و  رایـسب  ییاـضف  نورد  ار  دوـخ  دریگرب . ياهشوـت  ترخآ 

راشف  زا  تشحو 
***** 

دنیوگ . زیهجت  دنهدیم  ماجنا  تیم  زامن  زا  لبق  تیم  يارب  هک  نفک و .... لسغ و  لیبق  زا  ییاهراک  هعومجم  1 ـ
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هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص27 ، ح82 ، راونالاراحب ، 2 ـ
{ 66 هحفص }

.... طارـص و لپ  زا  روبع  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  ندـش  رـضاح  یـسرباسح و  تمایق و  خزرب و  لوه  ربق ، باذـع  زا  میب  رگید  ییوس  زا  ربق ،
دروآیم . هارمه  هب  وا  يارب  ار  كانتشحو  تخس و  رایسب  یتاظحل  دیازفایم و  ار  يو  ساره  تشحو و 

هماـنرب و مـتح  روـط  هـب  ینینچنیا  دراوـم  يارب  دراد ، هماـنرب  ماـکحا و  یگدـنز  لـئاسم  نیرتـکچوک  يارب  هـک  مالــسا  فیرــش  نـید  اـما 
هب هک  تسا  هدش  نایب  یتایاور  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم همئا  زا  ربق  تشحو  زا  ندنام  ظوفحم  يارب  هکنانچ  تشاد ؛ دهاوخ  لمعلاروتسد 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  يدادعت 

دنوشیم ربق  تشحو  عنام  هک  یلماوع  زا  یضعب 

لماک  عوکر  1 ـ
زا هکنانچ  دروآ ، ياجب  ماـمت  لـماک و  ار  زاـمن  عوکر  هک  تسا  نآ  تسا  دـنمدوس  دـیفم و  ربق  تشحو  عفر  يارب  هک  ییاـهزیچ  هلمج  زا 

( 1 .) دوشن لخاد  شربق  هب  یتشحو  ار  دوخ  عوکر  دنک  مامت  هک  یسک  هک  تسا  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) رقابدمحم ماما  ترضح 
فیرش  رکذ  نیا  2 ـ

هب هر  تورث  دـشاب و  ربق  تشحو  زا  رقف و  زا  ناما  وا  يارب  ات  ( 2) نِیبُملا ُّقَحلا  ُِکلَملا  ُهللا  َّالَإ  ََهلِإ  َال  دـیوگب : هبترم  دـص  يزور  ره  رد  زین  و 
دوخ  يوس 

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص244  ج6 ، راونالاراحب ، 1 ـ

تسا . راکشآ  قح و  هاشداپ  وا  هک  تسین ، اتکی  يادخ  زج  يادخ  2 ـ
{ 67 هحفص }

( 1 ( ) تسا هدش  دراو  تیاور  رد  هکنانچ   ) دوش هدوشگ  شیور  هب  تشهب  ياخرد  دیامن و  بلج 
نیسای »  » هکرابم ةروس  3 ـ

( 2 .) دشابیم نآ  زا  ناما  ربق و  تشحو  ندش  فرطرب  بجوم  باوخ ، زا  لبق  سی »  » ۀکرابم ةروس  ندناوخ  تایاور  قبط 
بئاغرلا » ۀلیل   » زامن 4 ـ

هام ۀعماج  بش  نیلوا  بئاغرلا  ۀلیل  بش  دشابیم ، بئاغرلا  ۀلیل  بش  زامن  دشابیم ، ربق  تشحو  ندـش  فرطرب  ثعاب  هک  يروما  هلمج  زا 
شزرمآ دـننکیم و  اـعد  هاـم  نیا  ناراد  هزور  يارب  دـنیآیم و  درگ  هبعک  هناـخ  فارطا  رد  هکئـالم  هدـمآ  تـیاور  رد  هـک  تـسا  بـجر 

رکذ بجر  هام  لامعا  رد  نانجلا » حیتافم   » باتک رد  لیاضف  زا  یضعب  اب  زامن  نآ  و  دراد . رایـسب  باوث  نآ  رد  يرادیب  بش  دنهاوخیم و 
تسا . هدش 

رامیب  تدایع  5 ـ
دیامرف لکوم  وا  رب  ار  یکلم  قح  ترـضح  دنک ، تدایع  ار  يرامیب  سک  ره  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  تدایع  لیاضف  ةرابرد  نینچمه 

( 3 .«) دوش رشحم  دراو  هک  یتقو  ات  دنک  تدایع  شربق  رد  ار  وا  هک 
***** 

ص19 . لامعالا ، باوث  1 ـ
یمق . سابع  خیش  هرخآلا  لزانم  2 ـ
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، دنکیم تاقالم  شربق  رد  ار  وا  هک  يآهتشرف  دورو  ًاتعیبط  و  تسا ، ربق  ییاهنت  ربق ، تشحو  ياهتلع  زا  یکی  ص419 . لامعألا ، باوث  3 ـ
دوب ! هدروآرد  ییاهنت  زا  ار  هدنوش  تدایع  صخش  نآ  شتاقالم  اب  ایند  رد  وا  هکنانچ  دشاب . تشحو  نیا  عنتام  یتسیاب 

{ 68 هحفص }
مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ۀعیش  6 ـ

: دندومرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) یلع هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح  هک  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعـسوبازا 
هتخیگنارب زور  رد  یهودـنا  هن  ربـق و  رد  یتـشحو  هن  تسین و  یترـسح  ندرم  تقو  وـت  ۀعیـش  يارب  هـک  هدـب  هدژم  شاـب و  داـش  یلع ، يا  »

( 1 .«) ندش
دهد . رارق  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نایعیش  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  ام 

یکین  هدنریگدای  هدنزومآ و  7 ـ
هک تسا  يزردنا  دـنپ و  دـهدیم  شناملـسم  ردارب  هب  ناملـسم  هک  یناغمرا  نیرتهب  : » دـندومرف ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمغیپ 

ترـضح هب  یلاعت  يادخ  تسا ، زردنا  دنپ و  ناغمرا  شـشخب و  نیرتهب  : » دندومرف زین  و  درادهگن ». تکاله  زا  ار  وا  دایز و  ار  وا  تیادـه 
ینارون نشور و  ار  هدـنریگ  دای  هدـنزومآ و  ربق  نم  هک  هد  میلعت  مه  نارگید  هب  زومایب و  ار  یکین  هک  داتـسرف  یحو  مالَّسلاِهیلع )  ) یـسوم

(2 .«) دنسارهن ربق  یخیرات  زا  هک  يروط  هب  منک 

ربق تعسو  ینعم 

: هک هدرک  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  ترضح  زا  هللاُاۀَمحَر )  ) قودص خیش  زا  دوخ  یسانش  داعم  باتک  رد  هللاُاۀَمحَر )  ) ینارهت ۀمالع 
وا و  نید  وا و  راگدرورپ  زا  رکنم  ریکن و  هتشرف  ود  دنراذگیم و  ربق  نایم  رد  ار  نمؤم  هک  یماگنه  »

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص348  یفوک ، تارف  ریسفت  1 ـ

ص32 . ج1 ، ییاضر ، همجرت  بولقلا ـ  داشرا  2 ـ
{ 69 هحفص }

دنکیم » عیسو  ار  شربق  دنیبیم  شمشچ  هک  ییاج  ات  دهدیم ، حیحص  خساپ  اهنآ  باوج  رد  نمؤم  و  دننکیم ، لاؤس  وا  ربمغیپ 
دارم نمؤم و  خزرب  ملاع  ربق ، زا  دارم  هکلب  تسین  يدام  ربق  ربق ، زا  دارم  هکنیا  امک  تسین  یجراخ  شیاشگ  شیاشگ ، تعـسو و  نیا  هتبلا 

تسا . يونعم  تعسو  شیاشگ و  شیاشگ ، زا 
عبات شیاشگ  نیا  و  ( 1 .) دنهدیم تعـسو  دنیاشگیم و  ار  وا  ربق  دراد  شـشک  شمـشچ  یئانیب  هک  ياهزادنا  هب  نمؤم  نآ  يارب  ینعی  نیا 

توافت نیصلخم  نیبرقم و  راربا و  نیمی و  باحصا  يونعم  مشچ  رون  عاعش  رادقم  هتبلا  نمؤم . مشچ  رون  عاعـش  رادقم  زا  تسا  یمیقتـسم 
دراد . توافت  اوقت  هجرد  لمع و  فالتخا  بسح  رگید  درف  اب  فانصا  نیا  زا  درف  ره  مشچ  رون  عاعش  دراد ،

مشچ رون  عاعش  و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  نآ  يدوجو  ۀعس  سفن و  ملاع  بتارم  نیمی  باحصا  مشچ  رون  عاعش 
تعافـش نابحاص  دمح و  ماقم  ناراد  اولو  نیـصلخم  مشچ  رون  عاعـش  دریگیم و  هرهب  یهلا  يانـسح  ءامـسا  زا  هتـشذگ و  اهنآ  زا  نیبرقم 

وا تاذ  رد  یناـف  و  ددرگیم . یهتنم  موـق  یح  سدـقم  تاذ  هب  هدرک و  رذـگ  یهلا  تافـص  ءامـسا و  زا  تسا ، دوـمحم  ماـقم  هـک  يربـک 
تعـسو و نیا  زا  یبوـبر  ترـضح  تاذ  زج  یـسک  دوریم و  نیب  زا  تاـهج  دوـشیم و  هتـشادرب  يرود  یکیدزن و  رگید  اـجنآ  دوـشیم .

درادن و  ربخ  يداشگ 
***** 
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ص11 . یگنس ، عبط  قودص ، یلاما  1 ـ
{ 70 هحفص }

تسا : هدمآ  ( 1) یسدق ثیدح  رد  لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  دنک . كاردا  دمهفب و  ار  تعسو  نیا  دناوتیمن 
ِهیَلَع ». مُُکتعَلطَا  اَم  ُهَلَف  ٍرََشب ، ِبلَق  یَلَع  َرَطَخ  َو َال  تَعِمَس  ٌنُذُأ  َو َال  َتأَر  ٌنیَع  اَم َال  َنیِحلاَّصلا  يدابَِعل  ُتدَدعَا  »

هدومنن روطخ  یناسنا  چیه  ۀشیدنا  رب  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  ماهدرک  ایهم  ار  ییاهزیچ  دوخ  حلاص  ناگدنب  يارب  »
ماهداد » رارق  منکیم  هاگآ  یفخم  ِّرس  نآ  رب  ار  امش  هچنآ  دوخ  حلاص  ةدنب  يارب  نم  تسا ،

( 2 () ٍنیعَأ ِةَُّرق  نِم  مَُهل  یِفخُأ  اَم  ٌسفَن  ُمَلَعَت  َالَف  )
.« ددرگ اهمشچ  یگزات  ینشور و  بجوم  هک  يرئاخذ  تسا ، هدش  ناهنپ  اهنآ  يارب  يرئاخذ  رارسا و  هچ  دنادیمن  یسفن  چیه  سپ  »

ربق لوا  بش  رد  ياهیده 

ربق لوا )  ) بش زا  رتتخس  یتعاس  : » دندومرف هک  هدرک  تیاور  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  زا  هللاُاۀَمحَر )  ) سوواط نبدیس 
ود امـش  زا  کی  ره  سپ  یتفاین ، یهدب  هقدص  هک  ار  يزیچ  رگا  و  نداد ، هقدص  اب  دوخ  ناگدرم  رب  دـینک  محر  سپ  درذـگیمن ، تیم  رب 

، هبترم کی  دمح »  » ةروس مود  تعکر  رد  و  هبترم ، هد  دحا » هللا  وه  لق   » و هبترم ، کی  دمح »  » ةروس لوا  تعکر  رد  دناوخب و  زامن  تعکر 
دهدب و  مالس  دناوخب و  ار  هبترم  هد  رثاکت »  » ةروس و 

***** 
دنیوگیم . یسدق  ثیداحا  ار  دناهتشگ ، لقن  لاعتم  دنوادخ  لوق  زا  هک  یثیداحا  1 ـ

. 17 هیآ هدجس ، هروس  2 ـ
{ 71 هحفص }

رازه تعاس  نامه  یلاـعت  قح  هک  ( 1 « ) نالف نب  نالف  تِّیَملا  َِکلَذ  ِربَق  یِلا  اـهباَوث  ثَعبا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  : » دـیوگب
(، 2) روص خفن  زور  ات  دهد  تعسو  ار  وا  ربق  یگنت  و  تسا ، یسابل )  ) ياهّلُح هماج و  کلم  ره  اب  هک  دتسرفیم  تیم  نآ  ربق  يوس  هب  کلم 

( 3 .«) دوشیم هدرب  الاب  هجرد  لهچ  وا  يارب  و  دنک ، اطع  تانسح  دنکیم  عولط  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  ۀمه  ددع  هب  هدنرازگ  زامن  هب  و 
یفوتم  ربق  تشحو  يارب  يزامن 

مه نفدـلا » ۀـلیل   » زاـمن هب  هک  هدـش  رکذ  زاـمن  تعکر  ود  دـننکیم  نفد  ار  یفوتم  هک  یبش  رد  ربـق ، لوا  بش  تشحو  عفر  يارب  نینچمه 
هبترم هد  و  دمح »  » ةروس مود  تعکر  رد  و  یـسرکلا » ۀیآ   » و دـمح »  » ةروس لوا  تعکر  رد  : » تسا نینچ  نیا  نآ  تیفیک  تسا و  فورعم 

هب و  نالف » نب  نالف  تِّیَملا  َِکلَذ  ِربَق  یِلا  اهباَوث  ثَعبا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » دیوگب زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  ردـق »  » ةروس
(4 .) دیوگب ار  تیم  ردپ  تیم و  مان  نالف ،» نب  نالف   » ۀملک ياج 

تیاکح

يدابآ  ناطلس  یلعحتف  الم  جاح  زا  مالسلاراد »  » فیرش باتک  رد 
***** 

ناسرب . دنک ) رکذ  ار  وا  مان  سپس   ) ربق نالف  بحاص  هب  ار  نآ  باوث  تسرفب و  دورد  دمحم  لا  دمحم و  رب  ایادخ ! راب  1 ـ
تمایق . ینعی  دوش  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  2 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص8  لئاسلا ، حالف  3 ـ
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هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  4 ـ
{ 72 هحفص }

هک ار  مالَّسلامِهیلَع )  ) تیب لها  ناتـسود  زا  سک  ره  هک  دوب  نآ  رب  نم  ۀـقیرط  تداع و  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ( 1) ُهَعَجضَم ُهللا  َرَّطَع 
تداع نیا  رب  سک  چیه  مسانـشن و  ای  مسانـشب  ار  وا  هاوخ  مدـناوخیم ، شیارب  شنفد  بش  رد  زامن  تعکر  ود  مدینـشیم ، ار  شتوف  ربخ 

دوبن . علطم  نم 
و مدید ، باوخ  هدرک  تافو  مایا  نیا  رد  هک  ار  صخـش  نالف  بشید  تفگ : درک . تاقالم  یهار  رد  ارم  ناتـسود ، زا  یکی  يزور  هکنآ  ات 
هک يزامن  تعکر  ود  یلو  مدوب ، باقع  قحتـسم  ـالب و  یتخـس و  رد  نم  تفگ : مدیـسرپ ؛ مدرم  زا  دـعب  هتـشذگ  وا  رب  هچنآ  وا و  لاـح  زا 

دیسر . نم  هب  وا  زا  هک  یناسحا  نیا  هب  ار  شردپ  دنک  تمحر  ادخ  داد ، تاجن  باذع  زا  ارم  درب ـ  ار  امش  مسا  و  دناوخ ـ  ینالف 
رد ار  دوخ  یگـشیمه  تداـع  زین  نم  دوب ؟ يزاـمن  هچ  زاـمن  نآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  صخـش  نآ  هاـگنآ  دومرف : یلعحتف  ـالم  جاـح  موحرم 

(2 .«) مدرک وگزاب  شیارب  تاوما  يارب  زامن  ندناوخ 

ربق راشف  باذع و 

( مالَّسلاِهیلع  ) قداص ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دـنکیم . گنت  ناسنا  رب  ار  ایند  شروصت  هک  راوشد  رایـسب  تسا  ياهندرگ  نآ  هک 
دندناوخیم : ار  اعد  نیا  دنونشب  هناخ  لها  هک  يدح  هب  دنلب  يادص  اب  دنتساخیمرب  باوخ  زا  هک  بش  رخآ  رد 

***** 
دیامرف . رطعم  ار  شهاگیاج  دنوادخ  1 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص315  ج2 ، مالسلاراد ، 2 ـ
{ 73 هحفص }

( 1 «) ِتوَملا َدَعب  ام  َریَخ  ینقُزرا  َو  ِتوَملا  َلبَق  ام  َریَخ  ینقُزرا  َو  ِعَجضَملا  َقیض  َّیَلَع  عِّسَو  َو  ِعَلَّطُملا  ِلوَه  یلَع  یّنِعَا  َّمُهّللَا  »
امرف ». میزور  بیصن و  ار  گرم  زا  دعب  لبق و  یکین  و  امرف ، عیسو  میارب  ار  ربق  یگنت  هد و  يرای  ربق  ساره  لوه و  رب  ارم  ایادخ ! راب  »

یّنِعَا َّمُهّللَا  ِربَقلا ، ِّمَغ  یلَع  یّنِعَا  َّمُهّللَا  ِتوَملا ، ِتارَکَـس  یلَع  یّنِعَا  َّمُهّللَا  ِتوَملا ، یف  یل  كِراب  َّمُهّللَا  تسا « : ترـضح  نآ  ياـهاعد  زا  و 
( 2 .«) ِنیَعلا َنِم  ینجِّوَز  َّمُهّللَا  ِربَقلا ، ِۀشحَو  یلَع  یّنِعَا  َّمُهّللَا  ِربَقلا  ِۀَملُظ  یلَع  یّنِعَا  َّمُهّللَا  ِربَقلا ، ِقیض  یلَع 

، امرف يرای  ربق  ملاـع  هصغ  مغ و  رب  ارم  ایادـخ  راـب  هد ، يراـی  گرم  تارکـس  ماـگنه  رد  ار  اـم  نادرگ و  كراـبم  میارب  ار  گرم  ایادـخ  »
.« نادرگ میزور  ار  نیعلاروح  و  شاب ، روای  ربق  یئاهنت  تشحو و  تملظ و  یگنت و  رد  ارم  اهلاراب 

ربق باذع  ياهتلع 

بذع لوبلا و  ۀمیمنلا و  نم  نوکی  ربقلا  باذع  : » دندومرف هراشا  ربق  باذع  للع  زا  یـضعب  هب  یتایاور  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما 
هلها » نع  لجرلا 

ینعی نآ ، هب  تبسن  یتالابم  یب  ندرمش و  کبـس  و  ( 3) لوب زا  زارتحا  مدع  ندومن و  تبیغ  ندرک و  ینیچ  نخـس  یمامن و  زا  ربق  باذـع  »
مدع 

***** 
زا هک  دنامیم  یـسک  دننام  تسا و  يزیچ  رظتنم  هدرم  ایوگ  هک  تسا  نیا  رطاخب  يزرج  لوق  ربانب  علطم  هب  ریبعت  ص539 . ج2 ، یفاک ، 1 ـ

دنراد . عالطا  وا  زیچ  همه  زا  دنراد و  فارشا  وا  رب  الاب 
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ص575 . یمعفک ، حابصم  2 ـ
لوب زا  زارتحا  مدـع  ار  ندرک  راردا  هداتـسیا  لـثم  ییاـهتلاح  لوب و  زا  زارتـحا  ار  تسا  تحار  نآ  رد  ندـب  هک  یتلاـح  رد  ندرک  راردا  3 ـ

دنیوگ .
{ 74 هحفص }

( 1 .) دشابیم دوخ  ةداوناخ  لها و  زا  درم )  ) ندرک يرود  و  تسا ، حیحص  تفاظن 
دوخ هداوناخ  لها و  اب  درم  یقلخدب  هک  دوشیم  هدافتسا  دش ، دهاوخ  هراشا  وا  تیاکح  هب  باتک  نیمه  رد  هک  ذاعم  نب  دعس  تیاور  زا  و 

( 2 .) دوشیم ربق  راشف  بجوم  زین  اهنآ  اب  یئوگ  تشرد  و 
( 3 «) تسا یئوگغورد  تبیغ و  ینیچ ، نخس  رثا  رد  ربق  باذع  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  و 

( 4 .) تسا ربق  راشف  وا  يارب  هکنآ  رگم  تسین ، ینمؤم  چیه  هک  تسا  هدش  دراو  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد  و 
(5 .) هدرک عییضت  ار  نآ  نمؤم  هک  تسا  یتمعن )  ) يزیچ نآ  ةرافک  نیا  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

ربق ملاع  هب  نادراو  هزات  زا  شسرپ 

هدافتسا ناوتیم  نآرق  زا  مه  ار  تقیقح  نیا  تسا . ملاع  نآ  هب  نادراو  هزات  زا  لاؤس  دنکیم ، ادیپ  ققحت  ربق  ملاع  رد  هک  يروما  هلمج  زا 
دیوگیم : هللاُاۀَمحَر )  ) قودص خیش  تسا . هعیش  مّلسم  تاداقتعا  زا  دنراد و  تلالد  نآ  رب  یناوارف  تایاور  مه  درک و 

***** 
ص339 . ج1 ، هعیشلا ،» لئاسو  « ـ 1

ص279 . ج1 ، راونالاراحب ، ص360 ، ج1 ، عیارشلا ، للع  2 ـ
. 9/ هعیشلا تافص  راحبلا 8/197   131 ۀمهملا /  لوصفلا  3 ـ

ص221 . ج6 ، راونالاراحب ، 4 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ج1 ص360  عیارشلا ، للع  ص221 ، ج6 ، راونالاراحب ، 5 ـ

{ 75 هحفص }
هب شربق  رد  دـشاب ، وگخـساپ  یبوخ  هب  هک  یـسک  سپ  تسین ، نآ  زج  ياهراچ  هدوب و  قح  هک  تسا  نیا  ربق  رد  شـسرپ  هرابرد  ام  داقتعا 

یبآ  ) میمح اب  شربق  رد  دهدن ، باوج  ار  اهنآ  یتسرد  هب  هک  یسک  تسا و  هتفای  تسد  اهتمعن  تشهب  هب  ترخآ  رد  و  ناحیر ، حور و 
( 1 .«) دش دهاوخ  منهج  لخاد  ترخآ ، رد  دوش و  یم  ییاریذپ  دشابیم ) نایخزود  كاروخ  هک  ناشوج 

دیوگیم : هراب  نیا  رد  زین  هللاُاۀَمحَر )  ) دیفم خیش 
( 2 .«) تسا هدادن  هار  دوخ  هب  کش  نآ  ةرابرد  ینمؤم  چیه  تسا ، قح  ربق  رد  لاؤس  »

دیامرف : یم  رگید  ياج  رد  و 
لاؤس اهنآ  نید  زا  هتـشگ  دراو  تاوما  رب  ناگتـشرف  هک  دنتـسه  نآ  رگنایب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربماـیپ  زا  حیحـص  تاـیاور  »

( 3 ....«) دننکیم
دیامرفیم : میرک  نآرق  تسا . مالَّسلامِهیلَع )  ) تیب لها  تایاور  نآرق و  نامه  يداقتعا ، نینچ  تیناقح  ۀمشچرس  هک  تسادیپ 

( 4 () ُءاشی ام  ُهللا  ُلَعفَی  َو  َنیِِملاّظلا  ُهللا  ُّلِضی  َو  ِةَرِخآلا  ِیف  َو  اینُّدلا  ِةایَحلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلوَقلِاب  اونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  ُتِّبَثی  )
تباث  نامیا ) و   ) لوق ببس  هب  دندروآ  نامیا  هک  ار )  ) یسک دنوادخ  »

***** 
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ج58 . تاداقتعالا ، قودص ، خیش  1 ـ
ص 47-46 . هیداقتعالا ، تکنلا  دیفم ، خیش  2 ـ

ص99 . هیمامالا ، تاداقتعا  حیحصت  دیفم ، خیش  3 ـ
. 27 (، 4  ) میهاربا 4 ـ

{ 76 هحفص }
ماجنا دهاوخب  ار  هچ  نآ  هدومن و  هارمگ  ار  نارگمتـس  دـنوادخ  و  دـنکیم . تیبثت  اج و  رب  اپ  دوخ ) نامیا  هب  تبـسن  ناشتماقتـسا  تابث و  )

دهدیم ».
دهاوخن شیارب  يدوس  دـشابن ، نآ  دروم  رد  ادـخ  بناـج  زا  یتـیبثت  رگا  و  تسا ، نشور  اـیند  رد  ناـمیا ، دـیحوت و  هملک  رب  ندوـب  تباـث 

تسیچ ؟ ترخآ » رد  لوق  تیبثت   » زا روظنم  اما  تشاد ،
ربق رد  رومأم  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دراد ، هراشا  ربق  رد  لاؤس  ماگنه  لوق  تیبثت  هب  ةرخآلا » یف  و   » ةژاو هک  دنرواب  نیا  رب  نارـسفم  یخرب 

( 1 .) دنکیم راوتسا  قح  رب  ار  اهنآ  یلاعت  يادخ  دنسرپیم ، ییاهزیچ  یفوتم  ناسنا  زا 
( 2 .) دوشیم لماش  زین  ار  نآ  زا  سپ  لحارم  ربق ، رب  هوالع  هرخآلا » یف  و   » ترابع تفگ : ناوتیم  هفیرش  ۀیآ  قالطا  هب  هجوت  اب  اما 

: دنـسرپیم وا  زا  هـک  ياهتـشرف  ود  باوـج  رد  نمؤـم  : » دـنکیم لـقن  مـالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤـملاریما ماـما  زا  ۀـلفغ » نـب  دـیوس   » یتـیاور رد 
دهادیم : باوج  تسیچ ؟ تنید  تسیک و  تربمغیپ  تسیک ، وت  راگدرورپ 

نم نید  مالـسا  نم و  ربماـیپ  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم تسا و  نـم  راـگدرورپ  هللا  .« » ینید ُمالـسِالا  َو  یّیبـَن  دَّمَُحم  َو  ّیبَر  ُهللا  »
دشابیم ».

دنیوگیم : وا  هب  کلم  ود  نآ  سپ  .« » یضرت ّبحت و  امیف  هللا  کتّبث  نالوقیف : »
***** 

، نایبلا عمجم  یسربط ، مالسلا  نیما  ص131 ، ج13 ، نایبلا ، عماج  يربط ، ریرج  نبدـمحم  ص122 ـ  ج19 ، ریبکلا ، ریـسفتلا  يزار ، رخف  1 ـ
ص482 . ج 5و6 ،

بیطا بیط ، نیسحلادبع  ص217 ـ  ج13 ، یناعملا ، حور  یسولآ ، نیدلا  باهـش  ك : دناهدیزگرب ر ، ار  لوق  نیمه  زین  نارـسفم  یخرب  2 ـ
ص416 . ج13 ، نایبلا ، حور  يوسرب ، یقح  لیعامسا  ص386 و  ج7 ، نایبلا ،

{ 77 هحفص }
( 1 .«) دنک تیبثت  يوشیم  یضار  يرادیم و  تسود  هچنآ  رد  ار  وت  دنوادخ  دنیوگ :

خزرب و ملاع  هلمج  زا   ) يورخا لحارم  مامت  رد  ار  ناـنمؤم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  ةرخـالا » یف  و   » قـالطا زا  نیارباـنب 
. دمآ دنهاوخ  رب  تالاؤس  هب  ییوگخساپ  ةدهع  زا  یبوخ  هب  نانآ  هتشاد و  مدق  تباث  دنوشیم ، عقاو  لاؤس  دروم  رد  هک  ربق ) رد  لاؤس 

رکنم ریکن و  لاؤس  باوج  رد 

هک دیوگب  يزیچ  دناوتیمن  ناسنا  ینعی  تسین ، نطاب  رهاظ و  فالتخا  خزرب  ملاع  رد  تسوا . هجوتم  ناسنا  بلق  هک  یسک  ینعی  هِالا )  ) هِلا
بلق دنکیم . هولج  دب ، تسا ، دب  رگا  و  بوخ ، تسا ، بوخ  رگا  دهدیم . ناشن  ار  نامه  تسه  هچ  ره  ناسنا  نطاب  درادـن ؛ داقتعا  نآ  هب 

دهدیم . تداهش  نامه  رب  زین  وا  یتوکلم  نابز  دراد  ناعذا  داقتعا و  دنکیم و  نایب  هچ  ره  ناسنا 
لـسوت وا  هب  هتـشاد و  دوخ  دوصقم  ّبر و  ایند  رد  هک  ار  نامه  ناسنا  تسیک ؟ تراگدرورپ  َکُّبَر »؟ نَم  : » دـنیوگیم ناـسنا  هب  اـجنآ  رد 

دیامنیم . رکذ  خساپ  رد  و  دنکیم ؛ نایب  تسا  هتسجیم 
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رپ  ار  لد  تولج  تولخ و  عقاوم  رد  و  دنکیم ، وا  مرح  رود  فاوط  تسوا ، اب  هشیمه  تسوا ، هجوتم  ناسنا  بلق  هک  یسک  ینعی  هِلا ،» »
***** 

، يزیوح یلعلادبع  ص244 ـ ، ج2 ، یشایع ، ریسفت  یشایع ، دوعـسم  نبدمحم  ص231 ـ ، ج3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نبدـمحم  1 ـ
ص228 . ص538 و ج5 ، ج2 ، نیلقثلارون ،

{ 78 هحفص }
، تسوا نز  شدوصقم  دوبعم و  یکی  تسا . ناسنا  دوبعم  نیا  تسا ، ناسنا  دوبعم  دوصقم و  نیا  تسوا  ۀـشیدنا  رد  هشیمه  ناـسنا  هدرک و 

تبحم لاـبق  رد  ار  همه  نآرق  ربماـیپ و  نیمز و  نامـسآ و  يادـخ  ینعی  تسوا ، دـنزرف  شیادـخ  یکی  تـسوا . يارب  دراد  وپاـکت  هـچ  ره 
مدقم نآرق  ربمایپ و  ادخ و  رکذ  زا  شیاهتساوخرد  ار  وا  هب  قشع  دزرویم و  قشع  شدـنزرف  هب  هچراپکی  اهنت  دـنادیم و  زیچان  دـنزرف ،

درادیم .
شناد ملع و  شدوبعم  یکی  تسوا ، تیـصخش  یئاـقآ و  شدوـبعم  یکی  تسوا ، تورث  شدوـبعم  یکی  تسوا ، تراـجت  شدوـبعم  یکی 

رد هدـنکارپ  قرفتم و  روط  هب  هک  دنتـسه  ینایادـخ  اهنیا  تسوا . ناج  سفن و  شدوبعم  یکی  تسوا ، نید  نامیا و  شدوبعم  یکی  تسوا ،
يارب دوخ ، هقیلـس  قوذ و  قبط  باـختنا و  ار  اـهنآ  زا  یکی  یمدآ  ره  هدومن و  هولج  مدآ  ینب  عون  يارب  دوـبعم  دوـصقم و  ناوـنع  هب  اـیند ،

تسا . هداد  صاصتخا  یگدنب 
تفگ : دوخ  ینادنز  قیفر  ود  هب  مالَّسلاِهیلع )  ) فسوی ترضح 

( 1 ( ) ُراَّهَقلا ُدِحاَولا  ُهللا  ِمَأ  ٌریَخ  َنُوقِّرَفَتُّم  ٌبَابرَأ  ءِنجِّسلا  یَبِحاَص  ای  )
رهاق ». ياتکی  يادخ  ای  دنرتهب  تقیقح  یب  قرفتم  نایادخ  ایآ  نم ، نادنز  قیفر  ود  يا  »

يراذـگ هیاپ  ار  دوخ  یلایخ  تموکح  قرفت ، لیخت و  ترثک و  ملاع  ساسارب  هک  ناسنا  لد  رب  تیـالو  ناـبحاص  ینعی  نوقرفتم ،» باـبرا  »
رگمتس و  ياسؤر  ملاظ و  ماکح  نیمه  ینعی  نوقرفتم ،» بابرا  . » دناهدرک

***** 
فسوی . هروس 12  زا  ، 39 هیآ 1 ـ

{ 79 هحفص }
دنناوخیم . دوخ  تیدوبع  تعاط و  هب  ار  ناسنا  هک  نامز  ياهتوغاط 
العا .» ّلج و   » لاعتم دنوادخ  زا  ریغ  ینادوبعم  ینعی  نوقرفتم » بابرا  »

ینعی دنک ، ادخ  اب  طبر  رب  تیالو  هک  دراد  تمیق  اهنیا  یتقو  یلو  دزاسب ، مه  دجسم  دریگب و  مه  هزور  دناوخب و  زامن  تسا  نکمم  ناسنا 
سنج شورف  عقوم  رد  دتسیایم و  وزارت  تشپ  هک  مه  یتقو  دوشن . كرت  شزامن  دنکب و  ار  تبانج  لسغ  تساهنت  لزنم  رد  هک  مه  یتقو 

، تسه ادخ  نوچ  دـهدن ، رتمک  دناتـسن و  رتدایز  وا  زا  دـنکن و  فاحجا  دوشیمن  شرـس  مه  باسح  چـیه  هک  یتاهد  لهاج و  يرتشم  رب 
لوط رد  دـیاب  وربآ ، تورث و  دـنزرف و  نز و  هب  هقـالع  تسه . ادـخ  دزیخیم  رب  هک  باوـخ  زا  تسه ، ادـخ  باوـختخر  رد  مه  بش  همین 

نآ . ضرع  رد  هن  دشاب  ادخ  هب  تبحم  هقالع و 
مراگدرورپ هلالج  لج  هللا  « » ّیبَر ُُهلالَج  َّلَج  ُهللاَا  : » دیوگ خـساپ  رد  تسیک »؟ تیادـخ  « »؟ کُّبَر نَم  : » دنـسرپب وا  زا  نوچ  تروص  نیا  رد 

يدمآ ! اج  نیرتهب  هب  و  يدمآ ! شوخ  دنیوگیم : ناگتشرف  تسا »
اهنآ تداهـش  دـنرادن و  وا  هب  يداقتعا  لمع  رد  یلو  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  يادـخ  ام  يادـخ  دـنیوگیم  رهاظ  رد  هک  یناسک  نآ  اما  و 
هایـس لوپ  کـی  هب  ار  روما  نیا  همه  لـمع  ماـقم  رد  اـما  دـننزیم  تلادـع  يوـقت و  تفارـش و  ناـمیا و  زا  مد  هتـسویپ  تسا ، یناـبز  طـقف 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا لوسر  هک  روطنامه  تساهنآ ، توهـش  مکـش و  الط و  لوپ و  عقاو ، رد  ناشنادنوادخ  ناشیادخ و  دنـشورفیم ،
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هک : دهدیم  ربخ  نامزلارخآ  مدرم  زا  ملَسو )
{ 80 هحفص }

(« 1 .) ُرِیناَنَّدلا َو  ُمِهَراَّدلا  ُمُُهفَرَش  َو  مُُهتَلِبق  مُُهئاَِسن  َو  مُُهنوُُطب  مُُهتَهِلاَء  »
.« تسا ناشلوپ )  ) رانید مهرد و  نتشاد  هب  طونم  نانآ  فرش  و  دنناشهاگ ، هلبق  ناشنانز  و  تسنانآ ، ياهمکش  نانآ  ياهدوبعم  »

ربق لاؤس  هب  داقتعا  موزل 

تعافش ربق و  لاؤس  جارعم ، : » دنک راکنا  ار  زیچ  هس  سک  ره  تسین  ام  ۀعیش  : » دندومرف هک  هدش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترـضح  زا 
( 2 ««) ار

ریکن رکنم و  و  تسا . قح  ربق  باذـع  ریکن و  رکنم و  لاؤس  هک  تشاد  دـیاب  داـقتعا  رگید  و  دـیامرفیم ....« : هللاُاۀَـمحَر )  ) یلیبدرا سدـقم 
دیاب هکنانچ  وا  رگا  سپ  دنیامن ؛ لاؤس  ماما  ربمغیپ و  ادخ و  زا  وا ، زا  دنتـشاذگ ، ربق  رد  ار  فلکم  هکنآ  زا  دـعب  هک  هتـشرف  ود  زا  دـنترابع 

ـ  ادخ رب  میربیم  هانپ  رگا ـ  و  دنهدیم ؛ وا  هب  نآ  ياهتمعن  تشهب و  هب  دنهد  شوخ  ياههدژم  هکلب  دـنیوگیمن  وا  هب  يزیچ  دـهد ، باوج 
(3 .) دننک شباذع  دشاب  نآ  قحتسم  هک  يزیچ  هب  دهدن ، دهدب ، دنادب و  دیاب  هک  ار  یباوج  نآ 

رکنم ریکن و  تایصوصخ 

هدننک هریخ  قرب  لثم  ناشنامـشچ  هدنرغ و  دـعر  لثم  ناشیادـص  دـنیآیم ، یکانـسرت  لکـش  هب  کلم  ود  نآ  : » هک هدـش  رکذ  تیاور  رد 
و  تسا ،

***** 
مُُهنید و مُهُرینانَد  مُُهئاَِسن و  َو  مُُهتَهِلاَء  مُُهنوُُطب  ظفل : نیا  هب  ص453  رد ج22 ، یکی  هدـمآ ، عوضوم  ود  رد  راونالاراحب  رد  تیاور  نیا  1 ـ

ص97 . رد ج77 ، رگید  و  مُهُعاتَم . ُمُُهفَرَش 
ص370 . قودص ، یلاما  2 ـ

نید 182 . لوصا  3 ـ
{ 81 هحفص }

(2 «.) وا ماما  ّیلو و  زا  دننک  لاؤس  زین  و  ( 1 (؟ تسیچ تنید  و  تسیک ؟ تربمغیپ  و  تسیک ؟ تراگدرورپ  هک  دننکیم  لاؤس 

؟ دوشیم لاؤس  زیچ  هچ  زا  ربق  رد 

زا دـناهدرک . نییبت  ام  يارب  ار  ربق  لاؤس  دراوم  يددـعتم  تاـیاور  دنـسرپیم ؟ ییاـهزیچ  هچ  زا  ربق  رد  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
هدـمآ مـالَّسلاِهیلع )  ) متفه ماـما  زا  یتیاور  رد  ًـالثم  تسا ، ربق  رد  لاؤس  دراوم  زا  یمدآ  تاداـقتعا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداـحا  یـضعب 

تسا :
زا ملَـسو .) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم دـیوگ : دـننکیم ، لاؤس  شربمایپ  زا  هللا . دـیوگ : تسیک ؟ تراگدرورپ  دوشیم : هتفگ  رفاـک  هب  »

مدرم هک  مدینـش  دـهدیم : خـساپ  یتسناد ؟ ار ) اهلاؤس  نیا  باوج   ) هنوگچ دوشیم : لاؤس  وا  زا  مالـسا . دـیوگ : دـننکیم . لاؤس  شنید 
لمحت بات  مه  سنا  نج و  عامتجا  هک  دـنبوکیم  وا  رب  نانچنآ )  ) يزرگ اـب  ماـگنه ) نیا  رد   ) سپ متفگ ، نینچ  مه  نم  دـنتفگیم  نینچ 

( 3 « ) درادن ار  نآ 
دنیامرفیم : ینالوط  ةرابرد  یتیاور  نمض  مالَّسلاِهیلع )  ) داجس ماما 
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ناور وت  تمـس  هب  تعرـس  نیرتشیب  اب  وت  لحا  انامه  مدآ ! دنزرف  يا  دیدرگیمرب .... وا  يوس  هب  هک  دینادب  دیـسرتب و  ادخ  زا  مدرم ! يا  »
ناگتشرف  هتشگزاب و  وت  هب  تحور  سپ  تفر ؛ یهاوخ  اهنت  یلزنم  هب  وت  تسا و 

***** 
ص261 . راونالاراحب ج6 ، 1 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  2 ـ
ص238 . ج3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  3 ـ

{ 82 هحفص }
دوشیم ... دراو  وت  رب  ناهگان  تخس  یناحتما  شسرپ و  تهج  ریکن  رکنم و  ینعی ) شسرپ  رومأم  )

هدـش هداتـسرف  وت  يوس  هب  هک  تربمایپ  زا  و  يدرکیم ، تدابع  ار  وا  هک  دـشابیم  تراـگدرورپ  زا  دـننکیم ، لاؤس  وت  زا  هک  يزیچ  لوا 
زا سپـس  یتـشاد ؟ ار  شتیـالو  هک  وت  ماـما  زا  و  يدرکیم ، توـالت  ار  نآ  هک  یباـتک  زا  و  يدوـب ، نآ  هب  نّیدـتم  هک  وـت  نید  زا  و  تسا ،
نآ زیچ  هچ  رد  يدروآ و  تسد  هب  اجک  زا  هک  دوشیم ) لاؤس   ) تلام زا  و  يدرک ، یناف  ار  نآ  يزیچ  هچ  رد  هک  دننکیم ) لاؤس   ) ترمع

( 1 ....«) يدومن فلت  ار 
هب کلم  ود  دوشیم  هداد  رارق  شربق  لخاد  رد  هدـنب  هک  یماگنه  : » دـندومرف هراب  نیا  رد  یتیاور  رد  مـالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما نینچمه 

رگا سپ  تسوا  ماما  یلو و  زا  دـعب  ربمایپ و  زا  سپـس  راگدرورپ  زا  دنـسرپیم  هک  یلاؤس  نیلوا  دـنوش و  یم  دراو  وا  رب  ریکن  رکنم و  ماـن 
دننکیم » باذع  ار  وا  کلم  ود  نآ  دوش  زجاع  نداد  باوج  زا  رگا  یلو  دباییم  تاجن  دهد  خساپ 

سپ تسیچ ؟ دسانـشن  ار  دوخ  ماما  اـما  دسانـشب  ار  شربماـیپ  راـگدرورپ و  هک  یـسک  يارب  درک : ضرع  ترـضح  هب  يدرم  لاـح  نیا  رد 
(« 2 (....) نایمنهج نایتشهب و   ) هورگ نیب و  دنامیم  ددرم  ریحتم و  صخش  دندومرف : ترضح 

دشاب  هدوب  فعضتسم  صخش  رگا  دراوم  هنوگنیا  رد  هک  تسا  نشور 
***** 

ص223 . ج6 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  1 ـ
ص233 . راونالاراحب ج6 / تاجردلا ص518 ، رئاصب  2 ـ

{ 83 هحفص }
یپ تقیقح  نیا  هب  هتسناوتیمن  هک  هدوب  يروط  شاهعماج  هنامز و  طیارش  ًاعقاو  هکلب  دشابن ، رصقم  شماما  یلو و  تخانـش  مدع  هار  رد  و 
رارق نایتشهب  ةرمز  رد  ار  وا  دـعب  هداد ، میلعت  وا  هب  ار  تیـالو  لاـعتم  دـنوادخ  خزرب ، رد  اـهلقن  یـضعب  هب  اـنب  هدوب ، یبوخ  ناـسنا  دربی و 

دهاوخ رارق  نایخزود  ةرمز  رد  ار  وا  دشاب  رّـصقم  نآ  ةرابرد  قیقحت  تخانـش و  هب  تبـسن  ای  هدرکن  لوبق  دانع  يور  زا  رگا  و  داد ؛ دهاوخ 
دنکیمن . ملظ  يدحا  هب  دنوادخ  و  داد ؛

زا وا  زا  دـنوشیم و  دراو  تیما  رب  هـک  ریکن  و  ( 1  ) رکان مانب  دراد  کلم  ود  دنوادخ  : » دـندومرف ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ 
نداد باوج  زا  رگا  اما  دنراپـسیم  ( 2) میعن هکئالم  هب  ار  وا  دـهد  خـساپ  قح  هب  رگا  سپ  دنـسرپیم ؛ شماما  نید و  ربمایپ و  راگدرورپ و 

(« 3 .) دننکیم باذع  ۀکئالم  میلست  ار  وا  دوش  زجاع 
....« تیبلا لها  اناّیا  هتیالو  همایص و  هّجح و  هتاکز و  هتالص و  نع  سمخ : نع  هربق  یف  تیملا  لأسی  : » دنیامرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما 

( 4 « ) تیب لها  ام  تیالو  هزور و  جح و  تاکز و  زامن و  زا  دوشیم : هدیسرپ  رما  جنپ  زا  ربق  رد  تیم  »
هک دوشیم  هدافتسا  یـضعب  زا  دنراد : یفلتخم  ياهنحل  هدش ، دراو  خزرب  رد  لاؤس  دراوم  ةرابرد  هک  یتایاور  دش ، هظحالم  هک  نانچ  نآ 

رد 
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***** 
دناهدش . رکذ  رکان  ریکن و  مانب  رگید  یخرب  رد  رکنم و  ریکن و  مانب  کلم  ود  نیا  تایاور  یخرب  رد  1 ـ

تشهب . 2 ـ
راونالاراحب ج6/ص245 . 3 ـ

ص241 . یفاک ج3 / 4 ـ
{ 84 هحفص }

نوچمه يروما  زا  يداقتعا ، لئاسم  رب  هوالع  هک  دننکیم  نایب  رگید  یخرب  دنـسرپیم و  نید  باتک ، ربمایپ ، ادخ  نوچمه  يدیاقع  زا  ربق 
. هدمآ نایم  هب  هزور  جح و  تاکز ، زامن ، نوچمه  نید  عورف  زا  شسرپ  زا  نخس  مه  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم ؛ لاؤس  زین  رمع  لام و 

تسا . هدینادرگ  بجاو  ام  رب  ار  وا  تعاط  دنوادخ  هک  تسا  یماما  زا  ربق  تالاؤس  نیرتمهم  هلمج  زا  و 
ور نیا  زا  درک ، ریـسفت  ناوتیم  رگید  ضعب  رب  ار  یـضعب  درادن و  دوجو  یتافانم  تایاور  نیا  زا  مادک  چیه  نیب  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  هک 

. دوشیم لاؤس  دنراد ـ  عرش  رد  هک  یتیمها  لیلد  هب  روما ـ  نیا  ۀمه  زا  تایاور  نیا  قبط  تفگ : ناوتیم 

دنریگیم رارق  ربق  لاؤس  دروم  هک  یناسک 

( 1 «) ًاضحم رفکلا  ضحم  وا  ًاضحم  نامیالا  ضحم  نم  الا  ربقلا  یف  لأسی  ال  : » دنیامرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما 
(2 («) تسا صلاخ  يو  رفک  هک   ) ضحم رفاک  زا  و  تسا ) صلاخ  وا  نامیا  هک   ) ضحم نمؤم  زا  رگم  دوشیمن  هدیسرپ  ربق  رد  »

رکنم ریکن و  خساپ و  يارب  نمؤم  ندش  يرای 

يارب  یکانسرت  رایسب  تبیه  اب  رکنم  ریکن و  دش  هتفگ  هک  روطنامه 
***** 

ص236 . یفاک ج3 / 1 ـ
راحب 6/260 . یفاک 3/235 و  رتشیب ر.ك  یهاگآ  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  نومضم  نیا  اب  يرایسب  تایاور  2 ـ

{ 85 هحفص }
کمک و هب  جاتحم  تسا و  تخس  تیم  رب  نداد  باوج  نوچ  لاح  نآ  رد  سپ  دنیآیم ، دناهدراذگ ، ربق  رد  ار  وا  هزات  هک  یسک  زا  لاؤس 

شود تسار ، تسد  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنراذگیم و  ربق  رد  ار  وا  هک  یتقو  یکی  : » دـناهدرک رکذ  نیقلت  اج  ود  هدرم  يارب  تسا . يرای 
ّیلو هک  تسا  ّتنس  دندرک  نفد  ار  وا  هک  یتقو  رگید  و  دننک . نیقلت  دنهد و  تمرح  دنریگب و  ار  وا  پچ  شود  پچ ، تسد  هب  و  تسار ،

و دننک ، نیقلت  ار  وا  دنلب  يادص  اب  دنیـشنب و  تیم  رـس  دزن  دـندرگرب  وا  ربق  رـس  زا  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  وا ، ناشیوخ  نیرتکیدزن  ینعی  تیم 
(، تسا بوخ  دننک  بیان  زین  ار  يرگید  صخـش  رگا  . ) دنربب ربق  کیدزن  ار  ناهد  دنراذگب و  ربق  يور  ار  تسد  فک  ود  هک  تسا  بوخ 

، تسین ندیسرپ  هب  جایتحا  دندرک ؛ شتجح  نیقلت  میورب  ایب  دیوگیم : ریکن  رکنم و  دنهد ، ماجنا  ار  نیقلت  نیا  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  و 
(1 .) دننکیمن لاؤس  دندرگیمرب و  سپ 

رفاک نمؤم و  ربق  لاؤس  توافت 

وا هب  رکنم  ریکن و   ) دوشیم هتفگ  شربق  رد  نمؤم  هب  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) مظاک ماـما  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا 
دیوگیم تسیک ؟ وت  ربـمغیپ  دوشیم  هتفگ  وا  هب  تسا ، دـنوادخ  دـیوگیم  باوج ) رد  نمؤم   ) سپ وـت ؟ راـگدرورپ  تسیک  دـنیوگیم )
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دوشیم  هتفگ  وا  هب  تسا ، ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) دمحم
***** 

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص458 ، ج1 ، نیقتملا ، هضور  1 ـ
{ 86 هحفص }

نیا هک  دوشیم  هتفگ  وا  هب  سپ  دربیم ) ار  مالَّسلامِهیلَع )  ) راهطا همئا  كراـبم  ياـهمان  و   ) تسا سک  نـالف  دـیوگیم : وت ؟ ماـما  تسیک 
رارق راوتـسا  تباث و  نآ  رب  دومرف و  ییامنهار  تیاده و  نآ  رب  ارم  دـنوادخ  هک  دوب  يرما  دـیوگیم  یتسناد ؟ اجک  زا  ار  بلاطم  دـیاقع و 

وا يارب  سپـس  سورع ، ندـیباوخ  دـننام )  ) تسین نآ  رد  لاح  یناـشیرپ  یگتفـشآ و  هک  یندـیباوخ  باوخب  دوشیم  هتفگ  وا  هب  سپ  داد ،
هب دـیاش  نک  اپ  رب  ار  تمایق  رتدوز  اراگدرورپ  دـیوگیم  سپ  دـسریم ، وا  هب  یتشهب  شوخ  ياهوب  میـسن و  ددرگ و  زاـب  تشهب  هب  يرد 

( 1 .) مدرگرب دوخ  لام  هداوناخ و  لها و  يوس 
: دیوگیم وت »؟ ربمغیپ  تسیک  : » دوشیم هتفگ  سپ  ادـخ ؛ دـیوگیم : تسیک »؟ وت  راگدرورپ  : » دوشیم هتفگ  ربق ) رد   ) رفاک صخـش  هب  و 
ار روما  نیا  : » دوشیم هتفگ  وا  هب  سپ  مالـسا ؛» : » دیوگیم وت »؟ نید  تسیچ  : » دوشیم هتفگ  سپ  ملَـسو .) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  « ) دـمحم »

متفگ ار  نآ  مه  نم  سپ  دنتفگیم  نینچ  هک  مدینـش  مدرم  زا  : » دیوگیم یتسناد »؟ اجک  زا  یتفگ ) ام  ياهـشسرپ  لاؤس و  باوج  رد  هک  )
(« تسا قافن  يور  زا  ای  غورد و  يور  زا  ای  دنکیم  راهظا  هک  ار  هچنآ  درادن و  يداقتعا  دـیاقع  لوصا  ریاس  هب  ادـخ و  هب  نوچ  رفاک  اریز  )
نآ رب  یئاـناوت  تقاـط و  دـنوش  عمج  نآ  لـمحت  يارب  سنا  نج و  رگا  هک  دـننزیم  يزرگ )  ) يدوـمع اـب  ار  وا  ناـنچ  هتـشرف  ود  نآ  سپ 

ترارح  ۀطساو  هب   ) زیزرا علق و  هک  نانچنآ  دوش  یم  بآ  سپ  دنرواین .
***** 

تسوا . ۀیامرس  نونکا  هدوب و  هدومن  دنوادخ  ياضر  يارب  ایند  رد  هک  تسا  يریخ  ياهراک  یتاقافتا و  شاداپ  لام  زا  دارم  1 ـ
{ 87 هحفص }

: دــیوگیم سپ  دــنراذگیم . شتآ  زا  حوـل  ود  ناـیم  ار  وا  بـلق  دــننادرگیمرب و  شندــب  هـب  ار  وا  حور  سپــس  دوـشیم ، بآ  شتآ )
( 1 («) تسا زیچان  كدنا و  تمایق  زور  باذع  هب  تبسن  وا  ربق  باذع  نوچ  « ) زادنا ریخأت  هب  ار  تمایق  اراگدرورپ  »

ُهللا یَلَـص   ) هللا لوسر  میتفر ، راصنا  زا  يدرم  ةزانج  عییـشت  يارب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ ربمایپ  هارمه  : » دیوگیم بزاع  نب  ءارب 
هس و  ربق .»! باذع  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب  : » دومرفیم دوب و  هتخادنا  نییاپ  ار  شکرابم  رس  تسشن و  وا  ربق  رانک  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 

دندرک . رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم 
دشخردیم دیشروخ  نوچ  ناشیامیـس  هک  درامگیم  وا  رب  ار  یناگتـشرف  دنوادخ  دوریم ، ترخآ  هب  ور  نمؤم  هک  یتقو  دندومرف : هاگنآ 

نیب ناگتـشرف  مامت  دننیـشنیم . شمـشچ  لباقم  رد  دـش ، جراخ  شندـب  زا  حور  هک  یتقو  سپ  تساـهنآ ، هارمه  زین  يو  نفک  طونح و  و 
ياهرد زا  يرد  چیه  و  دوشیم ، هدوشگ  وا  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  دنتـسرفیم و  دورد  وا  رب  نامـسآ  ناگتـشرف  مامت  نیمز و  نامـسآ و 

ینالف تاهدنب  ایادخ  راب  دـنیوگ : تفر ، الاب  شحور  هک  یماگنه  و  دوش ، دراو  نآ  زا  يو  حور  دراد  تسود  هک  نیا  رگم  تسین  نامـسآ 
تسا !

ماهداد ! هدعو  وا  هب  نم  هک  ماهتخاس  هدامآ  شیارب  هک  ار  ییاهتمعن  مهد  ناشن  وا  هب  ات  دینادرگرب  ار  وا  دسریم : باطخ 
امش  نآ  زا  رگید  راب  و  مینادرگیم ، زاب  نادب  ار و  امش  میدیرفآ  نآ  زا  »

***** 
ص154 . همجرت ج2 ، زاتمم ، ياهزردنا  ای  مکحلا  فئارط  1 ـ

{ 88 هحفص }
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میروآیم » نوریب  ار 
تراگدرورپ ناسنا  يا  : » دنسرپیم یهلا  ناگتشرف  هک  نیا  ات  دندرگیم  رب  هک  یماگنه  نآ  دونشیم  ار  ناگدننک  عییـشت  ياپ  يادص  وا  و 

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم و  تسا ، نم  راگدرورپ  اتکی  يادـخ  دـهدیم : باوج  تسیک »؟ تماما  و  تسیک ؟ تربمایپ  تسیک ؟
درمشیم . شناماما ) ناونع  هب   ) ار مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم ۀمئا  کی  کی  نم و  ماما  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ربمایپ و 

نآ نتفگ  زا  سپ  و  دوشیم . وا  هجوتم  هک  تسا  يرطخ  نیرخآ  نیا  دنراذگیم و  او  ار  وا  يدنلب  يادص  اب  هتـشرف  ود  نآ  : » دندومرف دعب 
عهک لار  ینانآ  دنوادخ  : » دومرف هک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  نخـس  يانعم  تسا  نامه  و  یتفگ ،» یتسار  : » دهدیم ادـن  يا  يدانم  اهباوج ،

هدمآ و سابل  شوخ  وب و  شوخ  امیس ، شوخ  یـصخش  هاگنآ  دنادرگیم » تباث  ترخآ  رد  ایند و  یناگدنز  رد  تباث  راتفگ  هب  دندیورگ 
دیوگیم :

تراشب تییوکین  لیلد  هب  ار  وت  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  وا  ياهنادواج »! نآ  تمعن  رد  هک  یتشهب  تراگدرورپ و  تمحر  هب  ار  وت  داب  هدژم  »
هار رد  ار  وت  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  متسه ، وت  حلاص  لمع  نم  : » دیوگیم باوج  رد  امیـس  شوخ  صخـش  نآ  یتسیک »؟ وت  دهد ! تشهب 

داد ». وکین  یشاداپ  ار  وت  دنوادخ  سپ  مدید ، انتعا  یب  دنک و  ادخ  ینامرفان  هار  رد  ناباتش و  ادخ  تعاط 
راب دـیوگیم : و  دوشیم ، زاـب  تشهب  بناـج  هب  يرد  و  دـیرتسگب ! یتشهب  ياـهرتسب  زا  يرتسب  وا  يارب  دـنزیم ، داـیرف  يا  يداـنم  سپس 

ایادخ 
***** 

{ 89 هحفص }
مدرگرب » ملام  و  هداوناخ ، هب  ات  راد  اپرب  دوز  ار  تمایق 

(1 .) دسریم باذع  وا  هب  دوشیم ، نمؤم  بیصن  هک  ییاهتمعن  مامت  ربارب  رد  و  دشابیم ، سکعلاب  رفاک  يارب  اما  و 

( ملَسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) یبن هب  تفرعم  مدع  ربارب  رد  ربق  راتفر 

تمس هب  تسوا  يدورو  ةزاورد  وا  گرم  و  درادن . نامیا  دشاب  مهم  طرش  نیا  دقاف  هک  یـسک  تسا و  توبن  نامیا  ياهـشخب  نیرتمهم  زا 
دوش : هراشا  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  اات  تسازس  اذل  دشکیم  ار  وا  راظتنا  هک  یباذع  دنوادخ و  مشخ  بضغ و 

مدیسرپ . دنیبیم ، گرم ) زا  سپ   ) تیم ربق و  بحاص  هچنآ  زا  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : يوار 
هلآَو هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هرابرد  وا  زا  دنیآیم و  تیم  دزن  هب  هک  ریکن  رکنم و  ياهمان  هب  دنتـسه  کلم  ود  : » دندومرف ترـضح  نآ 

( 2 (؟ ییوگیم هچ  دش  جراخ  امش  دزن  رد  هک  يدرم  نیا  ةرابرد  دنیوگیم : دنسرپیم و  ملَسو )
تسیک »؟ وا  : » دیوگیم ربق  بحاص 

تسا »؟ قح  بلطم  نیا  ایآ  تسادخ . لوسر  هک  تفگیم  : » دنیوگیم کلم  ود  نآ 
نیا هک  مرادن  یهاگآ  سپ  تسادخ ،) لوسر  وا  هک   ) دنتفگیم مدرم  هک  مدینش  اهنت  منادیمن ، دیوگیم : دشاب ) کش  لها  زا  رگا  : ) تیم

بلطم 
***** 

ص529 . مالسا ، رد  قالخا  بادآ و  مارو ، هعومجم  1 ـ
دننکیم . شسرپ  وا  زا  نحل  نیا  اب  تیم  نتشاد  نامیا  زا  نانیمطا  يارب  رکنم  ریکن و  ایوگ  2 ـ

{ 90 هحفص }
هن . ای  تسا  قح 
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دنونشیم . ار  نآ  سنا  نج و  زا  ریغ  نیمز  نامسآ و  لها  هک  دننزیم  ياهبرض  وا  رب  کلم  ود  نآ  هک  تساجنیا  رد 
قح نید  اب  تیاده و  يارب  تسادـخ و  هداتـسرف  لوسر و  تقیقح  هب  وا  هک  مهدیم  تداهـش  دـیوگیم : دـشاب  نیقی  لها  زا  تیم  رگا  اما 
يو يارب  ربق  دنیبیم و  تشهب  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دیوگیم ) خساپ  نینچ  نیقی  لها  تیم  نوچ  : ) دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  دمآ .

( 1 .... ) دوشیم خارف 
زا یکلم  دـنوشیم . دراو  وا  رب  کـلم  ود  دریگیم  رارق  ربـق  رد  درف  هک  یماـگنه  : » دـنیامرفیم يرگید  تیاور  رد  ترـضح  نآ  نـینچمه 

هتفگ وا  هب  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دوشیم  رـضاح  وا  لباقم  رد  دراد  نیـشتآ  مشچ  ود  هک  یلاح  رد  مه  ناطیـش  پچ و  زا  یکلم  تسار و 
ییوگیم ؟ هچ  دش  جراخ  امش  دزن  رد  هک  يدرم  نیا  ةرابرد  دوشیم :

(، ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم ترـضح  زا  اـیآ  دـیوگیم : دـشاب  نمؤم  رگا  دریگیم و  ارف  سرت  ار  شدوجو  ماـگنه  نیا  رد  تیم 
(2  ) عارذ ُهن  زا  ربق  دـشابن و  یناـشیرپ  نآ  رد  هک  یباوخ  باوخب  دـنیوگیم : وا  هب  خـساپ ) نیا  اـب   ) کـلم ود  نآ  دیـسرپیم ؟ ادـخ  لوسر 

دـش جراـخ  امـش  دزن  رد  هک  يدرم  نیا  دـنیوگیم : وا  هب  دـشاب  رفاـک  رگا  اـما  دـنیبیم .... تشهب  رد  ار  دوخ  هاـگیاج  و  دوشیم . هداـشگ 
وا  کلم  ود  نآ  و  منادیمن . دیوگیم : رفاک )  ) تیم و  تسیک ؟

***** 
ص221 . راحب ج6 / 1 ـ

میدق . رد  لوط  دحاو  2 ـ
{ 91 هحفص }

(1 .«) دنراذگیم اهنت  ناطیش  نآ  اب  ار 

ماما هب  تفرعم  مدع  ربق و 

ۀفیرـش تایآ  رد  هچ  نآ  اب  ۀطبار  رد  يرایـسب  نادیکات  تسا و  یفتنم  نآ  نودب  نامیا  هک  دـشابیم  نامیا  طورـش  نیرتمهم  زا  زین  تماما 
لاثم يارب  دناسریم . ار  رما  نیا  تیمها  هک  تسا  هدـش  دراو  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم ۀـمئا  زا  هرداص  تایاور  ثیداحا و  رد  هچ  نآرق و 

دیامرفیم : تافاص  ةروس  ۀیآ 24  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
َنولُوئسَم ) مُهَّنِا  مهُوِفقَو  )

دنوش » یسرپزاب  دیاب  نوچ  دیرادهگن  ار  اهنآ  »
دروم هدش و  یـسرپزاب  مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما تیالو  زا  مدرم  هک  دناهدروآ  یمق  ریـسفت  زا  لقن  هب  هللاُاۀَـمحَر )  ) یناشاک ضیف  موحرم 

( 2 .) دنریگیم رارق  لاؤس 
عبانم زا  تسا و  هدش  هئارا  هفیرـش  ۀـیآ  نیا  ةرابرد  یلـصفم  ثحب  راونالا » تاقبع  ۀـصالخ  یف  راهزالا  تاخفن   » باتک زا  متـسیب  دـلج  رد 

دشابیم . ناشیا  تیالو  نینمؤملاریما و  ةرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تباث  تنس  لها  ربتعم 
، دیزگرب ناگدیرفآ  همه  رب  تخیگنارب و  يربمایپ  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس  یلع  يا  : » دنیامرفیم ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر 

وت  ناماما  وت و  تیالو  لوبق  اب  زج  دریذپن  وا  زا  دنوادخ  دنک  تدابع  لاس  رازه  ار  یلاعت  يادخ  ياهدنب  رگا 
***** 

ص237 . راحب ح6 / ص238  یفاک ج3 / 1 ـ

ص237 . راحب ح6 / ص238  یفاک ج3 / 2 ـ
{ 92 هحفص }
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( 1 .«) تنادنزرف زا  ناماما  و 
دنیامرفیم : رّسیم  مان  هب  دوخ  باحصا  زا  یک  هب  باطخ  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  نینچمه 

رگا تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ادخ  لوسر  ربنم  ربق و  نیب  هلـصاف  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ماقم ، نکر و  نیب  ۀلـصاف  رّـسیم  يا 
شرتسب رد  هنامولظم  زین  رما  تبقاع  دزادرپب و  تدابع  هب  ربنم  ربق و  ماقم و  نکر و  نیب  لاس  رازه  هک  دـهد  رمع  ردـق  نآ  ياهدـنب  هب  ادـخ 

ره دیآ  دراو  ادخ  رضحم  هب  و  تسا ، هدوب  ام  تیالو  زا  يراع  هک  یلاح  رد  دوش ، هدیرب  رس  حبذ و  ابیز ، گنر و  شوخ  يدنفـسوگ  دننام 
( 2 .«) دنکفا شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا  هک  تسادخ  رب  هنیآ 

: دندومرف مدیـسر  ترـضح  تمدخ  هب  نوچ  دندناوخ ، ارف  ارم  مالَّسلاِهیلع )  ) اضر ماما  میاقآ  يزور  هک  مدوب  ورم  رد  : » دـنکیم لقن  يوار 
دندیـسرپ وا  زا  دـندش ؛ دراو  وا  رب  کلم  ود  دـندراذگ ، شربق  رد  ار  وا  تعاس  نیمه  دُرم و  ( 3  ) ینئاـطب هزمح  نب  یلع  زورما  نسح ، يا  »

وت یلو  دنتفگ ، سپس  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم تفگ : تسیک ؟ وت  ربمایپ  دنتفگ  سپـس  هللا ، داد : باوج  تسیک ؟ وت  راگدرورپ 
دنتفگ  مالَّسلاِهیلع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟

***** 
ص199 . راحب ج27 / زا  لوقنم  عیشت  رد  تماما  هاگیاج  هب  یهاگن  1 ـ

هعجارم دشابن  يرکف  نیفعـضتسم  زا  هک  تسا  يدارفا  هب  طوبرم  نیا  هتبلا  لامعالا ، باوث  زا  لوقنم  عیـشت  رد  تماما  هاگیاج  هب  یهاگن  2 ـ
رد رهاظ  هب  هک  دنچ  ره  دنک  تفلاخم  شلوسر  ادخ و  نامرف  اب  دمع  يور  زا  هک  یـسک  ینعی  باتک . نیمه  رد  نیفعـضتسم  رتیت  هب  دـینک 
دنک یلاعت  يادـخ  رما  تفلاخم  هک  یـسک  و  تسا ، یلعا  لج و  دـنوادخ  ياهنامرف  زا  یچیپرـس  لاح  رد  نطاب  رد  دـشاب ، تداـبع  لاـح 

دشابیم . منهج  شتآ  شهاگیاج 
هب دـقتعم  درک و  فقو  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تماما  رب  تورث  لام و  هب  یباـی  تسد  تهج  هب  هک  دوب  هیقفاو  هلاـض  هقرف  نارـس  زا  يو  3 ـ

هعیش . یلاجر  بتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب  تاعالطا  تهج  دشن . ع )  ) اضر ترضح  تماما 
{ 93 هحفص }

نیــسحلا نـب  یلع  تـفگ : وا ؟ زا  دـعب  دـنتفگ  مـالَّسلاِهیلع ،) ) نیــسح تـفگ : وا ؟ را  سپ  دــنتفگ : مـالَّسلاِهیلع ،)  ) نـسح تـفگ : سپس ؟
سپ دنتفگ  مالَّسلاِهیلع .)  ) دمحم نبرفعج  تفگ  وا ؟ زا  سپ  دنتفگ  مالَّسلاِهیلع ،)  ) یلع نبدمحم  تفگ : وا ؟ زا  سپ  دـنتفگ  مالَّسلاِهیلع .) )

هچ دـنتفگ : دـنداد و  هجنکـش  ار  وا  داتفا . یگتفرگ )  ) جـلجلت هب  شنابز  وا ؟ زا  سپ  دـنتفگ  مالَّسلاِهیلع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  تفگ : وا ؟ زا 
شربق هک  دندز  وا  رب  نیشتآ  زرگ  راب  نیا  درک ؟ رما  نینچ  ار  وت  ( مالَّسلاِهیلع  ) رفعج نب  یسوم  ایآ  دنتفگ : وا  هب  دش ، تکاس  تسا ؟ یـسک 

تشاد ». دهاوخ  همادا  تمایق  زور  ات  تفرگ و  شتآ 
زا یکاح  هک  دمآ  هفوک  لها  ۀمان  هک  تشذگن  يزیچ  مدومن ، تشاددای  ار  زور  نآ  خیرات  مدـش و  جراخ  میالوم  دزن  زا  دـیوگیم : يوار 

( 1 .) دش هدرپس  كاخ  هب  تعاس  زور و  نامه  هکنیا  و  زور ، نامه  رد  دوب  ینئاطب  گرم 
اهنت هک  دشاب  هتشاد  ار  مالَّسلامِهیلَع )  ) راهطا همئا  یماما  هب  تبـسن  داقتعا  تفرعم و  یتسیاب  ناسنا  هک  تسا  بلطم  نیا  يایوگ  تیاور  نیا 

. دریگیم ارف  ار  ناسنا  هک  تسا  یهلا  هدننک  راوخ  میلا و  باذع  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  تاجن  هار 

دنکیم عفد  ار  رکنم  ریکن و  لوه  هک  ییاهراک 

هک  ره  هک  هدرک  تیاور  نابعش  هام  ةزور  تلیضف  رد  هللاُاۀَمحَر )  ) قودص خیش 
***** 

راحب 49 ص58 . زا  لوقنم  هعیش 68  سلاجم  1 ـ
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{ 94 هحفص }
دراو يرایـسب  تلیـضف  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ترـضح  زا  و  دـنوش . نابرهم  لاؤس  ماـگنه  رد  وا  رب  ریکن  رکنم و  دریگب ، هزور  ار  نآ  زا  زور  هن 

یلاعت قح  هکنآ  هلمج  زا  درازگب ، نآ  رد  زامن  تعکر  دص  و  ار ، ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  درادب  ایحا  هک  یـسک  يارب  هدش 
( 1 .) دهد ینشور  ناگمه  رب  هک  دیایب  نوریب  يرون  شربق  زا  وا و  زا  ار  رکنم  ریکن و  لوه  دنکیم  عفد 

نیا ار  اهنآ  زا  یکی  تسا و  تلـصخ  هدراـهچ  ( 2  ) باضخ رد  هک  هدـش  تیاور  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  و 
( 3 .) دننکیم ای  وا  زا  ریکن  رکنم و  هک  هدرمش 

. تسا نوفدم  نیمزرس  نآ  رد  هک  یسک  زا  دنسرپیمن  رکنم  ریکن و  هک  تسا  نآ  فجن  كاپ  تبرت  صاوخ  زا  و 

ربق رد  مالَّسلامِهیلَع )  ) تیب لها  تیالو 

يویند و روما  ماـمت  رد  دـشاب و  ناـسنا  شخب  تاـجن  ربـق  رد  دـناوتیم  هک  تسا  يرما  نیرتمهم  مـالَّسلامِهیلَع )  ) نیموـصعم همئا  تیـالو 
كانلوه و لحارم  نآ  زا  هتخاس و  هدامآ  لزانم  نآ  يارب  ار  درف  دناوتیم  و  ( 4  ) تسا یقیقح  ياشگراک  اهنت  هکلب  نیرتاشگ  راک  يورخا 

دهد . ییاهر  رطخ 
***** 

ص506 . لامعالا ، لابقا  1 ـ
وم . ندرک  گنر  2 ـ

ص497 . ج2 ، قودص ، خیش  لاصخ  3 ـ
هدیـسر هجرد  نیا  هب  ات  هتـشاد  ار  توبن  دـیحوت و  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دراد  ار  تیب  لها  تیالو  هک  یـسک  هک  تسا  رکذ  نایاش  هتبلا  4 ـ

یمن تراهط  تمصع و  تیب  لها  تیالو  رب  لیلد  رهاظ  رد  ندرک  تیالو  راهظا  فرـص  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  دنتـسم  تایاور  زا  و  تسا .
رارق ترـضح  نآ  نایعیـش  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  نانم  دـنوادخ  زا  مییوجب و  برقت  اهنآ  هب  يوقت  نتـسناد  اب  و  لمع ، رد  دـیاب  هکلب  دوش 

دهد .
{ 95 هحفص }

تـسا مالَّسلامِهیلَع )  ) ربمایپ تیب  لها  هار  طقف  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  دشاب ، راوشد  یـضعب  يارب  نخـس  نیا  لوبق  رما  يادتبا  رد  دـیاش 
يارب ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  اریز  دشابیم . ادخ  هب  ندیـسر  هار  اهنت  و  تسا ، ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  هار  عقاو  رد  هک 

هب دننادیم و  قح  هب  ار  نآرق » ، » ادخ مالک  ریـسفت  هک  دنتـسه  اهنآ  و  تسا . هدومن  اطعا  اهنآ  هب  ار  شتردق  ملع و  باختنا و  رـشب  تیاده 
تسا یسک  دننام  هتفریذپن  ار  رما  نیا  هک  یسک  و  میوشن ؛ هارمگ  ات  هدومن  بجاو  ام  رب  ار  اهنآ  تعاطا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا 

تسا . رفاک  وا  دشاب و  هتفریذپن  ار  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  توبن  هک 
مینکیم : ضرع  ناشسدقم  رضحم  هب  هریبک  ۀعماج  ترایز  رد  هک  دنتسه  یناسک  تیب  لها 

اناینُد .... نِم  َدَسَف  ناک  ام  َحَلَصا  اننید و  َملاعم  هللا  انمَّلَع  مکتالاومب  بورکلا .... ِتارِمغ  انَع  جَّرَف  َو  ِلّذلا  َنِم  ُهللا  انَجَرخَا  مُِکب  »
دنوادخ امش ، تیالو  رطاخ  هب  درک .... عفد  ام  زا  ار  يراتفرگ  ياهيریگارف  درک و  جراخ  يراوخ  تلذ و  زا  ار  ام  دنوادخ  امـش  ببـس  هب  »

درک »... حالصا  دوب  هدش  دساف  ام  يایند  زا  هک  ار  هچنآ  تخومآ و  ام  هب  ار  نید  ياههناشن 
هک ییاـههاگیاج  دـهدیم ؛ تاـجن  تکـاله  ياـههطرو  زا  هتفرگ و  ار  ناـسنا  تسد  یهاـگیاج  فـقوم و  ره  رد  هک  تـسا  ناـنآ  تیـالو 

دشابیم . نازیم و .... طارص و  ربق و  گرم و  ثیداحا ، قبط  اهنآ  نیرتناسآ 
{ 96 هحفص }
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ددرگیم : هراشا  تسانعم  نیا  نمضتم  هک  یثیداحا  تایاور و  زا  یخرب  هب  ًالیذ 
تسود ار  همطاف  مرتخد  هک  یسک  ناملس ، يا  : » دومرف يو  هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  هللاُاۀَمحَر )  ) ناملس

تسا . شتآ  رد  درادب  نمشد  ار  وا  هک  یسک  تسا و  نم  اب  تشهب  رد  دشاب  هتشاد 
رـشحم و نازیم و  ربق و  تسا و  گرم  اـههاگیاج  نآ  نیرتناـسآ  هک  دـناسریم  عفن  هاـگیاج  دـص  رد  همطاـف  یتسود  تبحم و  ناملـس  يا 

( 1 .«) لامعا ۀبساحم  طارص و 
دنیامرفیم : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  رگید  یتیاور  رد 

روشن ماگنه  ربق و  رد  تاـفو و  ماـگنه  دـشابیم : عفاـن  تسا  میظع  اـهنآ  ساره  لوه و  هک  هاـگیاج  تفه  رد  نم  تیب  لـها  نم و  تبحم  »
(2 .«) طارص نازیم و  باسحو و  باتک  و  ندش ) هتخیگنارب  )

رکنم ریکن و  لوه  هعیش و 

( 3 « ) ٍریکَن ٍرَکنُم و  َلوَه  ُهنَع  ُهللا  َعَفَد  ًاّیلَع  َّبحَا  نَم  الَا و  : » هک تسا  هدش  لقن  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمغیپ  زا 
دیامرفیم ». عفد  وا  زا  ار  رکنم  ریکن و  ساره  لوه و  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  یلع  هک  یسک  دینادب  »

***** 
یفطصملا 620 . بلق  هجهب  ارهزلا  همطاف  1 ـ

یضترملا ص41 . هعیشل  یفطصملا  هراشب  2 ـ
راحب ج7/ص222 . زا  لوقنم  تمایق ص124  رد  تیب : لها  شقن  3 ـ

{ 97 هحفص }
دندیئوب  نم  هدرک  هنگ  ياضعا  دندید ***  رکنم  ریکن و  مدحل  ردنا 

دندیدرگ  لجخ  شیوخ  ندمآ  زا  نم ***  لد  رد  یلع  ّبح  تسه  هک  دندید 
( 1 «) ٌریکن ٌرکنُم و  مث  ِۀَّنجلاب  ِتوملا  ُهکلَم  ُهَّرََشب  دّمحم  ِلآ  ِّبُح  یلع  َتام  نَم  الَا و  : » دنیامرفیم ترضح  نآ  نینچمه 

.« دنهدیم تراشب  تشهب  هب  ار  وا  رکنم  ریکن و  سپس  توملا و  مکلم  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  یتسود و  رب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  »

کلم ةروس  ةدنناوخ  رکنم و  ریکن و 

تاروت رد  و  دـنکیم ، يریگولج  ربق  باذـع  زا  هک  تسا ، ( 2) هعنام هروس  کُلم  ةروس  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب دـمحم  ماما  ترـضح 
زا نآ  ندناوخ  اب  بش  نآ  رد  و  هداد ، ماجنا  ياهزیکاپ  رایـسب  لمع  دناوخب  بش  ره  رد  ار  نآ  هک  ره  هدش و  هتـشون  کلم  ةروس  مان  هب  زین 

بـش زور و  ره  رد  ار  نآ  مردـپ  و  ( 3  ) مناوخیم ار  نآ  عوکر  رد  ءاشع  زامن  زا  سپ  ماهتـسشن  هک  یلاـح  رد  نم  و  دوشن ، هتـشون  نـالفاغ 
هب شیاهاپ  دنیایب  شیاپ  فرط  زا  دنهاوخب  رگا  دنوش  دراو  وا  رب  ربق  رد  رکنم  ریکن و  و  گرم ) زا  دعب   ) دناوخب ار  نآ  هک  ره  دـناوخیم و 

يور  رب  هدنب  نیا  نوچ  تسین  هار  فرط  نیا  زا  دیوگ : ود  نآ 
***** 

ص137 . راحب ج68 / زا  لوقنم  تمایق ص125  رد  تیب  لها  شقن  1 ـ
هدننک . يریگولج  2 ـ

دناوخ . هتسشن  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دشابیم  اشع  هلفان  زامن  ترضح  روظنم  ًالامتحا  3 ـ
{ 98 هحفص }
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، تسین هار  فرط  نیا  زا  دیوگ : ود  نآ  هب  دنیایب ، شمکـش  يوس  زا  نوچ  و  دـناوخیم ، ار  کُلم  ةروس  بش  زور و  ره  رد  داتـسیایم و  ام 
نیا نوچ  تسین  هار  فرط  نیا  زا  دـیوگ : نابز  دـنیایب ، شرـس ) و   ) نابز بناج  زا  نوچ  هداد و  ياج  نم  رد  ار  کلم  ةروس  هدـنب  نیا  اریز 

(1 .«) دناوخیم ار  کلم  ةروس  بش  ره  زور و  ره  نم  هلیسو  هب  هدنب 

نمؤم ربق  باذع  تلع 

( 2 .«) تسا هدرک  عیاض  هک  تسا  ییاهتمعن  ةرافک  نمؤم ، ربق  راشف  : » دنیامرفیم ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر 
زین نینمؤم  ریگنماد  دناوتیم  لامعا  یخرب  رثا  رد  هکلب  تسین  رافک  صوصخم  طقف  ربق  راشف  هک  دوشیم  صخشم  فیرـش  تیاور  نیا  زا 

ددرگ .
نزح و هب  التبم  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ناربج  ار  اهنآ  دناوتن  هدش و  دایز  شناهاتنگ  ياهدنب  هاگره  : » دـندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترـضح 

رضاح راگدرورپ  رـضحم  رد  هانگ  نودب  تمایق  زور  ات  دیامنیم ، باذع  شربق  رد  ار  وا  دشن  ناربج  مه  نیا  اب  رگا  و  دنکیم ، ایند  رد  مغ 
(3 .«) ددرگ

ربق رد  رفاک  نمؤم و  عاضوا 

، دـنراذگ شربق  رد  ار  وا  یتقو  دـننک و  عییـشت  شربق  ات  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دریمب  ینمؤم  یتقو  : » دـندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماـما 
هدمآ  رکنم  ریکن و 

***** 
ص445 . ج4 ، یفوطصم ، همجرت  یفاک ـ  لوصا  1 ـ

ص221 . راحب ج6 / ص403  نیقیلا ، قح  2 ـ
راونالاراحب ج1 ص120 . رفکلا  نامیالا و  همجرت  رفک ـ  نامیا و  3 ـ

{ 100 هحفص }
دمحم تسادـخ و  مراـگدرورپ  دـیوگ : تسیک ؟ تربـمغیپ  تسمادـک ؟ تنید  تسیک ؟ تراـگدرورپ  دـنیوگیم ، وا  هب  هدـناشن و  ار  وا  و 
ياذغ شیارب  دنهدیم و  تعسو  دنیب  یم  مشچ  هک  ییاج  ات  ار  شربق  سپس  منید ، مالسا  تسا و  نم  ربمغیپ  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص  )

هعقاو : هروس  رد  ّلجوزع  يادخ  ۀتفگ  ریسفت  تسا  نیا  دنروآیم و  ناحیر  حور و  وا  رب  دنروآیم و  یتشهب 
ٍمیعَن ) ُتَّنَج  َو  ٌناحیَر  َو  ٌحوَرَف  َنیبَرَقُملا ، نِم  َناَک  نِا  اّمَا  َو  )

دراد » میعن  تنج  ناحیر  حور و  تسا  نابرقم  زا  هک  ره  اما  «و 
تسوا ». زا  ترخآ  يارس  رد  تمعن ) رپ  تشهب   ) میعن تنج  شربق و  رد  ناحیر  حور و  ریسافت  هب  انب  هک 

نج و زج  زیچ  همه  هک  دـشکیم  يدایرف  وا  دـننک و  یهارمه  شربق  ات  ار  وا  باذـع  ۀتـشرف  رازه  داتفه  دریمب  رفاک  یتقو  : » دـندورف سپس 
هچنآ دیاش  ات  دینادرگرب  ارم  دیوگیم  دهدیم و  مسق  دوخ  نالماح  هب  مدشیم و  نمؤم  متـشگیمرب و  شاک  دیوگیم  دونـشب و  ( 1) سنا

هب دنک  ادن  ياهتشرف  و  یئوگیم ، نابز  هب  هک  تسیا  هملک  نیا  زگره ، هن ، : » هک دنهد  خساپ  وا  هب  باذع  ناگتشرف  منک . لمع  مدرک  كرت 
ریکن و دـنوش ، ادـج  وا  زا  مدرم  دـنراذگ و  شربق  رد  ار  وا  هک  ینامز  و  ددرگیم ،» زاب  هدـش  یهن  هچنآ  هب  هرابود )  ) ددرگرب رگا  هک  اـهنا 
؟ تربـمغیپ تسیک  تنید ؟ تسیچ  تراـگدرورپ ؟ تـسیک  دـنیوگ  دـنراد و  اـپب  ار  وا  دـنوش و  دراو  وا  رب  یلکـش  نیرتکانـساره  رد  رکنم 

نآ  رد  تسین ، باوج  هب  رداق  دتفا و  تنکل  هب  شنابز 
***** 
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دنتسین . نطاب  ملاع  ياونش  سنا  نج و  نوچ  1 ـ
{ 100 هحفص }

، دـنیوگیم وا  هب  هرابود  سپـس  دـتفایم ، سرت  هزرل و  هب  هبرـض  نآ  زا  زیچ  همه  هک  دـننز  وا  هب  ادـخ  باذـع  زا  یتبرـض  ناـنچ  نآ  ناـمز 
سپـس یـشابن ؛ راگتـسر  یتفاین و  هر  یتسنادن و  : » دنیوگیم وا  هب  منادیمن ، دـیوگ : تسیک ؟ تربمغیپ  تسیچ ؟ تنید  تسیک ؟ تیادـخ 

لجوزع : يادخ  هتفگریسفت  تسا  نیا  و  دنروایب ؛ شیارب  خزود  میمح  دننکیم و  زاب  وا  يور  رب  خزود  زا  يرد 
ٍمیِحَج ) ُهِیلصَت  َو  ٍمیمَح  نِم  ٌلُُزنَف  َنیِّلاَضلا  َنیبِذَکُملا  َنِم  َناک  نِا  اَّمَا  َو  )

(1 .«) دریگیم رب  رد  ار  وا  خزود  شتآ  زین ) ترخآ  رد   ) دوش و یئاریذپ  میمح  اب  ربق ) رد   ) وا زا  دشاب  هارمگ  نابذکم  زا  رگا  اما  «و 

دنوشیم ربق  راشف  باذع و  زا  تاجن  بجوم  هک  ییاهراک 

زیچ : دنچ  هب  مینکیم  افتکا  اجنیا  رد  ام  تسا و  رایسب  تسا ، نآ  باذع  ربق و  راشف  زا  تاجن  ثعاب  هک  ییاهزیچ  اما  و 
ءاسن  هکرابم  ةروس  تیصاخ  1 ـ

( 2 .) ربق راشف  زا  دوش  نمیا  دناوخب  ار  ءاسن  ةروس  هعمج  ره  رد  هک  ره  هک  هدش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ترضح  زا 
فرخذ  هکرابم  ةروس  رب  تموادم  2 ـ

دیامن  تموادم  فرخز  ةروس  ندناوخ  هب  سک  ره  هک  هدش  تیاور 
***** 

ص290 . نتم ، ياهرمک ، همجرت  قودص ، خیش  یلاما  1 ـ
ص223 . لامعالا ، باوث  2 ـ

{ 101 هحفص }
( 1 .) دنادرگ نمیا  ربق  راشف  زا  نیمز و  ناروناج  زا  ربق  رد  ار  وا  یلاعت  قح 

فیرش  تقو  نیا  رد  ندرم  3 ـ
ار وا  یلاعت  قح  هعمج  زور  لاوز  ات  هبنش  جنپ  زور  رهظ )  ) لاوز نیب  ام  دریمب  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترضح  زا 

( 2 .) دهد هانپ  ربق  راشف  زا 
دریمب هعمج  بش  رد  تسین  ینمؤم  چیه  تسا ، هدنشخرد  نآ  زور  دیفس و  هعمج  بش  هک  هدش  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  ترضح  زا 

رقاب ماما  ترـضح  زا  و  دوشیم . ... دازآ  شتآ  زا  دریمب ، شزور  رد  رگا  دوشیم و  هتـشون  ربق  باذـع  زا  يدازآ  تارب  شیارب  هکنیا  رگم 
بش لوا  زا  دنکیم  رما  ياهتـشرف  هب  ادخ  دوشیم  هعمج  بش  یتقو  : » دندومرف هک  تسا  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  و  مالَّسلاِهیلع ) )

دهدب : ادن  رخآ  ثلث  رد  هعمج  ياهبش  ریغ  رد  دهدب و  ادن  نآ  نایاپ  ات 
بلاط يا  مزرمایب ؟ ار  وا  تسه  یترفغم  بلاط  ایآ  مریذپب ؟ ار  شاهبوت  تسه  ياهدننک  هبوت  ایآ  منک ؟ اطع  وا  هب  تسه  ياهدننک  لاؤس  ایآ 

( 3 .«) نک هاتوک  ار ) يدب  ، ) رش بلاط  يا  ایب ، ریخ 
بش  زامن  ندناوخ  4 ـ

هب  داب  امش  رب  : » دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) اضر ماما  ترضح  زا 
***** 

ص243 . ذخأم ، نامه  1 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص138  ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  2 ـ
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ص611 . یسراف ، همجرت  همجرت ، اب  رابخألا  ررد  3 ـ
{ 102 هحفص }

دروآ و ياجب  رتو  زامن  تعکر  کی  عفش و  زامن  تعکر  ود  بش و  زامن  تعکر  تشه  دزیخرب و  بش  رخآ  هک  تسین  ياهدنب  بش ، زامن 
شتـشیعم ددرگ و  ینالوط  شرمع  هدش و  هداد  هانپ  منهج  باذع  زا  ربق و  باذـع  زا  هکنآ  رگم  دـنک ، رافغتـسا  هبترم  داتفه  رتو  تونق  رد 

( 1 (.) دوش دایز  شیزور   ) دوش هداشگ 
رثاکت  ۀکرابم  ةروس  5 ـ

ربق باذع  زا  دناوخب ، باوخ  تقو  رد  ار  رثاکت »  » هروس سک  ره  : » هک تسا  هدش  تیاور  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح  زا 
دنام ». ظوفحم 

اعد  نیا  ندناوخ  6 ـ
َو ِهللاُدـمَحلا ، ٍۀَـمِعن  ِّلُِکل  َو  ُهللاَءاش ، ام  ٍّمَغ  َو  ٍّمَه  ِّلُِکل  َو  ُهللا ، َِّالا  َهِلا  ـال  ٍلوَه  ِّلُِـکل  ُتدَدـعَا  : » دـناوخب هبترم  هد  يزور  ره  رد  هکنآ  رگید  و 

ُهللا َِیبسَح  ٍقیض  ِّلُِکل  َو  َنوُعِجاَر ، ِهیِلا  ّانِا  َو  ّانِا ِهللا  ٍۀَبیصُم  ِّلُِکل  ُو  ُهللاُرِفغَتـسَا  ٍَبنذ  ِّلُِکل  َو  ِهللا ، َناحبُـس   ٍ َۀبوُجُعا ِّلِکل  َو  ِهللا ، رکُّشلَا  ٍءاخَر  ِّلُِکل 
( 2 .«) ِمیظَعلا ِّیلَعلا  ِهللاِاب  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلوَح  ال  ٍۀیِصعَم ، َو  ٍۀَعاط  ِلُِّکل  َو  ِهللاِاب ، ُتمَصَتعا  ٍّوُدَع  ِّلُِکل  َو  ِهللا ، یَلَع  ُتلَّکََوت  ٍرَدَق  َو  ٍءاضَق  ِّلُِکل  َو 

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص320  يروباشین ، نیظعاولا  هضور  1 ـ

و ار ، دـهاوخب ) ادـخ  دـنچ  ره   ) هللااش ام  یمغ  مه و  ره  يارب  ار . ، هللا  الا  هلا  ـال  هبیط  هملک  یـساره  لوه و  ره  يارب  ماهدرک  هداـمآ  نم  2 ـ
و ار ، هللا  ناحبـس  ددرگ  نم  بجعت  هیام  هچ  ره  يارب  و  ار ، ادخ  زا  ساپـس  رکـش و  یناسآ  یتحار و  ره  يارب  و  هللادمحلا ، یتمعن  ره  يارب 
( میدرگیم زاب  ادخ  يوسب  میئادخ و  زا  ام  انامه   ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  میوگب  هکنیا  یتبیـصم  ره  يارب  ار و  هللارفغتـسا  یهانگ  ره  يارب 
اب هلباقم  يارب  و  ار ، هللا  یلع  تلکوت  يردـق  اضق و  ره  يارب  و  تسا ) یفاـک  ارم  ادـخ  میوگب  ینعی   ) هللا یبسح  یقیـض  یگنت و  ره  يارب  و 

لوحال و میوگب : هکنیا  یتیـصعم  تعاط و  ره  يارب  و  منزیم ) گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  وا  لباقم  رد  ینعی   ) ار هللااب  تمـصتعا  ینمـشد  ره 
هب ص379 ، ج5 ، لئاسولا ، كردتـسم  گرزب ) يالاو  دنوادخ  ناوت  تردق و  زجب  تسین  یتردـق  ناوت و  چـیه   ) میظلا یلعلا  هللااب  الا  هوقال 

هرخآلا . لزانم  زا  لقن 
{ 103 هحفص }

فرشا  فجن  رد  ندش  نفد  7 ـ
رکنم ریکن و  باسح  ربق و  باذع  دوشیم  طقاس  هک  تسا  نآ  فیرش  تبرت  نآ  صاوخ  زا  هک  اریز  دوش ؛ نوفدم  فرـشا  فجن  رد  هکنآ 

( 1 .) دوش نوفدم  نآ  رد  هک  یسک  زا 
تـسا نکمم  هکنیا  امک  دـشاب ، اجنامه  وا  ربق  هک  تسین  نیا  رب  لـیلد  دوشیم  نفد  یلحم  رد  هک  یـسک  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  * 

عمج لحم  هک  فرـشا  فجن  مالـسلا  يداو  دـننام  تیونعم  رپ  یلحم  هب  دـشاب  هدـش  نفد  تیونعم  یب  اـی  دـب  یلحم  رد  هک  یبوخ  صخش 
راـهطا همئا  زا  یکی  روـبق  فارطا  رد  ًـالثم   ) هدـش نفد  یبوـخ  ياـج  رد  هـک  یقـساف  ناـسنا  سکعلاـب  دوـش و  هدرب  تـسا  ناـنمؤم  ندـش 

دریگ . رارق  شیاج  هب  وا  ربق  رد  يرگید  صخش  یتح  دوش و  هدرب  يدب  ياج  هب  ( 2) هلاّقن کلم  طسوت  مالَّسلامِهیلَع )) )
ربق  رد  رت  بوچ  ود  ندراذگ  8 ـ

ار تیم  نآ  ربق  باذع  هدش  تیاور  هک  تسا ، ربق  رد  تیم  اب  رت  بوچ  ود  نتـشاذگ  تسا ، دـنمدوس  ربق  باذـع  عفر  يارب  هک  ییاهزیچ  زا 
ره زا  دـشابن  رگا  راـنا و  زا  دـشابن  رگا  دـشاب و  لـخن  تخرد  زا  تسا  رتهب  هتبلا  و  ( 3 .) دـنکیم فرطرب  تسا ، رت  بوچ ، نآ  هک  یتقو  اـت 

يرگید . تخرد 
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***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص347  ج2 ، یملید ، بولقلا  داشرا  1 ـ

نوفدـم دـب  ياج  رد  بوخ  صخـش  بوخ و  ياج  رد  دـب  صخـش  ات  دراد  هدـهع  هب  اهربق  رد  ار  داسجا  ندرک  اج  هباج  راک  هک  یکلم  2 ـ
دهاوخب . ادخ  هک  سکنآ  رگم  دشابن ،

هرخآلا . لزانم  زا  ص153  ج3 ، یفاک ، 3 ـ
{ 104 هحفص }

زا باذع  دشاب ، ربق  كاخ  رد  يرت  من و  هک  ینامز  ات  : » هک تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هکنانچ  تسا ، دـنمدوس  مه  ربق  رب  ندیـشاپ  بآ  زین  و 
( 1 «.) دوشیم هتشادرب  تیم 

هک یمادام  بوچ  هکت  نیا  : » دندومرف ترـضح  نآ  دش ؛ لاؤس  تیم  اب  ( 2  ) هدـیرج نداد  رارق  تلع  دروم  رد  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا 
دوشیم .» هتشاد  رود  تیم  زا  باذع  تسا  هزات  رت و 

ۀخاش ای  هدـیرج  ترـضح  نآ  سپ  دـندومرف ، رذـگ  دـشیم  باذـع  نآ  بحاص  هک  يروگ  رب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر 
ضرع ترضح  نآ  هب  دندومن  ورف  وا  ياهاپ  کیدزن  ار  يرگید  تیم و  رس  کیدزن  رد  ار  یکی  هدرک ، مین  ود  ار  نآ  دنتـساوخ و  ییامرخ 
کبـس ربق  بحاص  باذـع  دـناهزات  رت و  بوچ  ود  نآ  یتقو  ات  دـندومرف : ترـضح  نآ  دـیدرک ؟ ورف  ربق  رد  ار  اـهبوچ  نآ  هچ  ارب  دـش :

دوشیم . هدینادرگ 
روگ رد  دوش ) هدـیچیپ  نفک  رد  هکنآ  ياج  هب   ) ار نآ  ناوتیم  ایآ  هک  دـش  هدیـسرپ  هدـیرج  هرابرد  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا  نینچمه 

داهن ؟
( 3 . ) درادن یلاکشا  دندومرف : ترضح  نآ 

صاخ  زامن  نیا  9 ـ
هبترم  کی  تعکر  ره  رد  دناوخب ، زامن  تعکر  هد  بجر  هام  لوا  زور 

***** 
ص23 . ج2 ، راونالاراحب ، 1 ـ

تیم ات  دنهدیم  رارق  تیم  نفک  رد  هک  تسا  رگید  تخرد  ای  امرخ )  ) لخن تخرد  هزات  رت و  هخاش  زا  ياهکت  زا  تسا  ترابع  هدـیرج  2 ـ
دوشن . باذع 

ج1 . يرافغ ، همجرت  هیقفلا ـ  هرضحی  نم ال  3 ـ
{ 105 هحفص }

تـسیب برغم  زاـمن  زا  دـعب  بجر  لوا  بش  رد  و  تماـیق ، زور  باذـع  ربق و  هنتف  زا  دـنامب  ظوفحم  اـت  دـیحوت ، ةروس  هبترم  هس  دـیمح و 
( 1 .) تسا عفان  ربق  باذع  عفر  يارب  ندناوخ  دیحوت  دمح و  هب  تعکر 

اهزور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  10 ـ
نابعش . هام  زا  زور  هدزاود  نتفرگ  هزور  تسا  نینچمه  و  ( 2 ، ) دریگب هزور  بجر  هام  زا  زور  راهچ  هکنآ 

کلم  ۀکرابم  ةروس  11 ـ
لقن سابع  نبا  زا  هللاُاۀَمحَر )  ) يدنوار بطق  تیم . ربق  يالاب  تسا  کلم  ةروس  ندـناوخ  تسا  ربق  باذـع  زا  تاجن  ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا 

یـسک هک  دینـش  يدایرف  هاگان  دناوخ ؛ ار  کلم  ةروس  سپ  تسا  ربق  اجنآ  هک  تسنادیمن  يربق و  يوربور  دز  ياهمیخ  يدرم  : » هک هدرک 
نآ درک ، ضرع  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوـسر ترـضح  هب  ار  بلطم  نیا  وا  تسا . هدـنهد ) تاـجن   ) هـیجنُم ةروـس  نـیا  تـفگیم :
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( 4 «.) ربق باذع  زا  تسا  هدنهد  تاجن  هروس  نیا  دندومرف : ترضح 
فیرش  رکذ  نیا  نتفگ  12 ـ

دندومرف : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  هک  هدش  لقن  يدنوار » تاوعد   » زا
***** 

هرخآلا . لزانم  زا  ص120  لامعالا ، لابقا  1 ـ
ص129 . لامعالا ، لابقا  2 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  ص76  قودص ، یلاما  3 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص301  ج1 ، لئاسولا ، كردتسم  4 ـ

{ 106 هحفص }
دیوگب : هبترم  هس  دوشیم ، نفد  هک  یتقو  تیم  ربق  دزن  سک  ره  »

( 1 « ) َتیَملا اذَه  َبِّذَُعت  نَا ال  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَاسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  »
روص . در  دوش  هدیمد  هک  يزور  ات  درادرب  وا  زا  ار  باذع  یلاعت  قح 

هعمج  بش  رد  صاخ  يزامن  13 ـ
ره رد  دـناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  هعمج  بش  رد  هک  ره  هک  مرکا  لوـسر  ترـضح  زا  هدرک  تیاور  دـهتجملا » حابـصم   » رد یـسوط  خـیش 

( 2 .) تمایق زور  ياهلوه  زا  ربق و  باذع  زا  ار  وا  دنادرگ  نمیا  یلاعت  قح  تلزلز » اذا   » ةروس هبترم  هدراهچ  دمح و  تعکر 
زاتشیپ  رگمداهج  14 ـ

اریز ادخ ، هار  رد  زاتشیپ  رگداهج  رگم  دوشیم  هدز  نایاپ  رهم  ياهدرم  ره  درکلمع  رب  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر 
( 3 .«) ددرگیم نمیا  ربق  باذع  زا  دوشیم و  هداد  دشر  وا  يارب  تمایق  زور  ات  شلمع 

بجر  هام  رد  صاخ  يزامن  15 ـ
هد دیحوت  هبترم و  کی  دـمح  تعکر  ره  رد  تسا ، دـنمدوس  بجر  همین  بش  رد  زامن  تعکر  یـس  ندـناوخ  ربق ، باذـع  عفر  يارب  زین  و 

( 4 ، ) هبترم
***** 

هب ص373  لئاسولا ج2 / كردتـسم  یئامرفن . باذع  ار  هدرم  نیا  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ایادـخ ! راب  1 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن 

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص260  دهتجملا ، حابصم  2 ـ
ص415 . یسراف ، همجرت  ربمایپ ، مایپ  3 ـ

ص157 . لامعالا ، لابقا  4 ـ
{ 107 هحفص }

( 1 .) بجر مهدفه  بش  مهدزناش و  بش  رد  تسا  نینچمه  و 
نابعش  لوا  بش  رد  صاخ  يزامن  16 ـ

( 2 .) دناوخب ار  دیحوت  ةروس  هبترم  هاجنپ  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  دیحوت و  دمح و  هب  دناوخب  زامن  تعکر  دص  نابعش  لوا  بش  رد  هکنآ 
نابعش  هام  رد  صاخ  يزامن  17 ـ

هد ار  ِهللاُرـصَن  َءاـج  اذِا  َو  هبترم  کـی  دـمح  تعکر  ره  دـناوخب د ر  دراذـگب و  زاـمن  تعکر  ود  نابعـش  مراـهچ  تـسیب و  بـش  رد  هـکنآ 
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( 3 .) هبترم
بجر  همین  زور  رد  صاخ  يزامن  18 ـ

تعکر دص  دننام  تسا  عفان  زین  ربق  باذع  عفر  يارب  هک  تسا  دراو  سان  قلف و  دـیحوت و  دـمح و  هب  تعکر  هاجنپ  بجر  ۀـمین  زور  يارب 
( 4 .) اروشاع بش  زامن 

یسرکلاتیآ  19 ـ
ار شترخآ  زا  يدب  رازه  ایند و  زا  يدـب  رازه  ادـخ  دـناوخب ، ار  یـسرکلا » ۀـیآ   » راب کی  هک  ره  دـندومرف : مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب دـمحم  ماما 

ربق . باذع  نآ  ترخآ  يدب  نیرتناسآ  دشاب و  رقف  ایند  يدب  نیرتناسآ  هک  دنادرگب 
***** 

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  1 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  2 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  3 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  4 ـ
{ 108 هحفص }

ریبک  نشوج  ياعد  20 ـ
ياعد نآ  باوث  لیاضف و  زا  یشخب  هک  هدش  لقن  یتیاور  ریبک  نشوج  ياعد  باوث  ةرابرد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  زا 
دـشاپب ياهدرم  نفک  رب  دـیوشب و  ار  نآ  دـسیونب و  کشم  روفاک و  اب  یماج  رد  ار  اعد  نیا  یـسک  رگا  : » دـشابیم نینچ  نیا  نأـشلا  میظع 

يادخ ددرگیم و  نمیا  ربق  باذع  زا  دنکیم و  عفد  وا  زا  ار  ریکن  رکنم و  زا  سرت  دزاسیم و  لزان  رون  رازه  دص  وا  ربق  رد  یلاعت  يادخ 
رب ار  وا  دنـشاپیم و  وا  رب  ار  رون  نآ  هک  دشاب  رون  زا  یقبط  هتـشرف  ره  اب  هک  دنازیگنایمرب  شربق  رد  وا  يوس  هب  هتـشرف  رازه  داتفه  یلاعت 

و مشاب » تمایق  زور  هب  اـت  وت  سنوم  هکنیا  هب  هدرک  رما  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  : » دـنیوگیم وا  يارب  دـنربیم و  تشهب  يوس  هب  دـنرادیم و 
لثم ربـق  رد  ار  وا  دوشیم و  هدوشگ  تشهب  رد  يرد  وا  يارب  دـنک و  راـک  مشچ  هک  نادـنچ  دـنادرگیم  هداـشگ  ار  وا  ربـق  یلاـعت  يادـخ 
نیا هک  ياهدنب  زا  نم  هک  تسا  هدومرف  لاعتم  دن  . وادـخ و  نآ ، یگرزب  اعد و  نیا  تمرح  ببـس  هب  دـنناباوخیم  دوخ  ۀـلجح  رد  یـسورع 

شرع هدرپارـس  رب  اعد  نیا  هک : دـندومرف  یهلا  سدـقا  تاذ  هک  مدینـش  دـمحم ، يا  تفگ : لیئربج  و  منکیم ، اـیح  دـشاب  وا  نفک  رب  اـعد 
( 1 .) منیرفایب ار  ایند  هکنیا  زا  لبق  لاس  رازه  جنپ  تسا  هدش  هتشون 

ناهانگ  ربارب  رد  ندرک  ربص  21 ـ
ربارب  رد  وت  ندرک  ربص  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نینمؤملاریما 

***** 
ص364 . يراتساریو ) یکدنا  اب   ) یسبط همجرت  تاوعدلا ـ  جهم  1 ـ

{ 109 هحفص }
( 1 .) دیسر دهاوخ  وا  هب  دنک  ربص  ادخ  يارب  سک  ره  و  ربق ، باذع  رد  وت  ندومن  ربص  زا  تسا  رتناسآ  تامرحم 

ددرگ  لوبقم  وا  جح  هک  یسک  22 ـ
هدیزرمآ شاهدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  هک  تسا  یـسک  نآ  ناشنیرت  هرهب  رپ  و  دنمـسق ؛ هس  رب  نایجاح  و  هک ....« : تسا  هدـمآ  تیاور  رد 

رد و  تسا ، هدـش  هدـیزرمآ  شاهتـشذگ  ناهانگ  هک  تسا  یـسک  وا  زا  سپ  اما  و  دـنکیم ، ظـفح  ربق  باذـع  زا  ار  وا  ادـخ  و  ( 2) دوشیم
یم ظوفحم  شتورث  هداوناخ و  طقف  هک  تسا  یـصخش  تسا  نیا  زا  دـعب  شاهبتر  هکنآ  اما  و  دـنریگیم ؛ رـس  زا  ار  لـمع  رمع  ةدـنامیقاب 
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( 3 .«) دوشیمن لوبق  وا  جح  هک  تسا  یسک  رفن ، نیموس  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  و  دوشیمن ) هدیزرمآ  ینعی   ) دوش
دنرادن  ربق  باذع  هک  ینانز  23 ـ

زا ربق ، باذع  هک  دنتسه  اهنز  زا  هفیاط  هس  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) یفطصم دمحم  ترضح  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  و 
دنوش : روشحم  دمحم ) ترضح  رتخد  ( ) مالَّسلااهیلَع  ) همطاف ترضح  اب  هدش و  هتشادرب  اهنآ 

ره  هب  یلاعت  يادخ  دشخبب . ار  شاهیرهم  هک  ینز  دزاسب و 3 ـ قالخا  دب  رهوش  اب  هک  ینز  2 ـ دنک ، ربص  شرهوش  تریغ  رب  هک  ینز  1 ـ
***** 

، دـنک ربص  یهلا  تامرحم  ربارب  رد  ادـخ  رطاـخ  هب  سک  ره  ینعی  ص135 ، ج2 ، راونالاراحب ، رفکلا  ناـمیالا و  همجرت  رفک ـ  ناـمیا و  1 ـ
دوشیم . هتشادرب  وا  زا  ربق  باذع 

دنامیم . ظوفحم  نوصم و  هانگ  زا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدیزرمآ  شاهدنیآ  ناهانگ  زا  دارم  2 ـ
ص66 . ج3 ، يرافغ ، همجرت  هیقفلا ـ  هرضحی  نم ال  3 ـ

{ 110 هحفص }
( 1 .) دوشیم هتشون  لاس  کی  تدابع  باوث  نانآ  زا  کی  ره  يارب  دشخبیم و  دیهش  رازه  کی  باوث  اهنز ، ۀفیاط  هس  نیا  زا  کی 

دناوخیم  تعامج  زامن  هک  یسک  24 ـ
رایسب باوث  نینچمه  دشابیم ، تعامج  هب  ( 2) هیموی ياهزامن  ندناوخ  هدـش ، رکذ  ربق  باذـع  عنام  تایاور  رد  هک  يرگید  ياهزیچ  زا  و 
ینالوط یکدنا  اب  ریز  رد  نآ  تیاور  نآ  هب  نینمؤم  بیغرت  يارب  هک  هدـش  لقن  دـناوخب  تعامج  هب  ار  شیاهزامن  هک  یـسک  يارب  يدایز 

ددرگیم : رکذ  تسا 
ُهللا یَلَـص   ) مرکا ربمغیپ  و  نارازگزامن » اب  دـینک  زامن   » ینعی َنیِعِکاَّرلا ) َعَم  اوُعَکرا  َو  : ) دـیامرفیم میرک  نآرق  رد  یلاعت  كراـبت و  يادـخ 

دننام تعامج  رد  تعکر  کی  نامسآ و  رد  تسا  ناگتـشرف  ياهفـص  نوچ  نیمز  رد  نم  تما  ياهفـص  : » هک دندومرف  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع 
یبا زا  ملـسم  یبا  زا  هلاس و  لهچ  تدابع  زا  یلاعت  يادخ  دزن  تسا  رتهب  تعکر  ره  ( 3 ( ؛ تسا ادارف  زامن  تعکر  راهچ  تسیب و  ندناوخ 

یتسرد هب  دمحم ، ای  دومن  ضرع  دمآ و  نیشیپ  زامن  زا  دعب  هتشرف  رازه  داتفه  اب  لیئربج  هک  دندومرف  ترضح  هک  هدش  لقن  يردخ  دیعس 
تسا ، هداتسرفن  وت ، زا  لبق  يربمغیپ  چیه  هب  هک  تسا  هداتسرف  وت  يارب  هیده  ود  دناسریم و  مالس  وت  هب  یلاعت  يادخ  هک 

***** 
ص413 . ج1 ، ییاضر ، همجرت  بولقلا ـ  داشرا  1 ـ

تعکر . راهچ  اشع  تعکر و  هس  برغم  تعکر ، راهچ  رصع  تعکر ، راهچ  رهظ  تعکر ، ود  حبص  هنازور ، بجاو  ياهزامن  ینعی  2 ـ
تعامج . نودب  یئاهنت ، 3 ـ

{ 111 هحفص }
تسیچ ؟ هیده  ود  نآ  لیئربج ، ای  متفگ  هک : دندومرف  ترضح 

تعامج . رد  هیموی  زامن  درک : ضرع 
تسا ؟ یباوث  هچ  تعامج  زامن  رد  نم  تما  يارب  لیئربج ، ای  دندومرف : ترضح 

زامن هاجنپ  دـص و  یتعکر  ره  ياج  هب  کی  ره  يارب  یلاعت  يادـخ  دـنناوخب ) تعامج  زامن  مه  اـب   ) دنـشاب رفن  ود  رگا  دـمحم ، اـی  تفگ :
ياج هب  یلاعت  يادخ  دنـشاب  رفن  راهچ  رگا  دسیونب و  زامن  هاجنپ  تسیود و  یتعکر  ره  ياج  هب  یلاعت  يادخ  دنـشاب ، رفن  هس  رگا  دـسیونب 

دسیونب .... زامن  تسیود  رازه و  یتعکر  ره 
ناگتـشرف اـب  ناـینج  ناـیمدآ و  ملق و  ناـتخرد  رهوج و  نیمز  نامـسآ و  ياـهایرد  عمج  رگا  دـسرب ، رفن  هد  هب  اـهنآ  دادـعت  هک  ماـگنه  و 
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( 1 .) دنشابن رداق  تعکر  کی  باوث  نتشون  رب  دنوش ، هدنسیون 
تسا ». نآ  رد  هچ  ره  اب  ایند  زا  تسا  رتهب  زامن  زا  شیپ  ماما  لوا  ریبکت  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمغیپ  و 

لوسر دزن  درک و  دازآ  ار  ياهدنب  نآ ، ضوع  رد  مارحالا و  ةریبکت  کی  وا  زا  دـش  توف  يزور  هک  دوعـسم  نب  هللادـبع  زا  هدـش  تیاور  و 
دازآ ار  ياهدـنب  نآ ، ياج  هب  سپ  هدـش  توف  نم  زا  مارحالا  ةریبکت  کی  هللا ، لوسر  اـی  تفگ  دـمآ و  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا

نیمز  يور  ياهزیچ  مامت  رگا  دوعسم  نبا  يا  دندومرف  دعب  هن ، دندومرف : ترضح  مدیسر ؟ نآ  باوث  هب  ایآ  مدرک ،
***** 

ص75 . رابخالا ، عماج  همجرت  رد  راتسالا  فشاک  1 ـ
{ 112 هحفص }

دیسر ! یهاوخن  نآ  باوث  هب  ینک  قافنا  مه  ار 
رد وا  زامن  لاس  لهچ  زا  تسا  رتهب  تعامج  رد  درم  زامن  هک  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  زا  کلام  نب  سنا  زا  تسا  تیاور 

(1 «.) زامن کی  : : دندومرف ترضح  نآ  زور ؟» کی   » زامن هللا  لوسر  ای  دنتفگ  شدوخ . ۀناخ 

ربق ملاع  ةرابرد  هللاُاۀَمحَر )  ) ینیمخ ماما  نخس 

لها هک  ییاهزیچ  یتسه . یتلاح  هچ  رد  یتروص و  هچ  رد  دنادیم  ادـخ  يورب ، هدـشن  حالـصا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  وت  ربق ) ملاع   ) خزرب
هب يونـشب  هچ  ره  وت  ار  ربق  راشف  تشحو و  تملظ و  میتسه . زجاع  مه  نآ  ندییوب  ندینـش و  ندید و  زا  دننکیم  كرد  سح و  ملاع  نیا 
هب دوخ  يارب  هچنآ  زا  دسرب  ام  دایرف  هب  دـنوادخ  تسا . یلطاب  سایق  هک  نآ  اب  ینکیم ، سایق  ملاع  نیا  ياهراشف  اهتشحو و  اهیکیرات و 

افمش نماد  زا  ام  تسد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  ضعب  زا  و  تسا ، ترخآ  باذع  زا  ياهنومن  هک  ربق  باذع  میدرک . هیهت  دوخ  رایتخا 
تسا ! یباذع  هچ  دنادیم  ادخ  ( 2  ) تسا هاتوک  مه 

***** 
تعامج زامن  دایز  باوث  رد  زین  يرگید  تایاور  راتـسالا  فشاک  باـتک  نیمه  رد  ص78 ـ  رابخالا ، عماج  همجرت  رد  راتـسالا  فشاک  1 ـ

دوش . عوجر  نآ  هب  لیامت  تروص  رد  هک  هدش  لقن 
هعافـشب هنجلا  یف  هللا  مهلک و  کتقدـص  لاق : مهیف . ناک  اـم  یلع  هنجلا  یف  انتعیـش  لوقت  تنا  کتعمـس و  ینا  (ع :) هللادـبع یبـال  بلق  « ـ 2

هب همایقلا ، موی  یلا  هتوم  نیح  ذـنم  ربقلا  لاـق : خزربلا ؟ اـم  و  تلق : خزربلا ، یف  مکیلع  فوختا  هللا  ینکلو و  یبنلا  یـصو  وا  عاـطملا ، یبنلا 
هب دومرف : . » دنراد ياج  تشهب  رد  دنراد ) هک  یهانگ   ) تساهنآ رد  هک  هچنآ  مغر  هب  نایعیش  همه  یتفگیم  هک  مدینـش  متفگ : هللادبعوبا 
اما دومرف : گرزب ! دنرایـسب و  ناهانگ  موش . تیادف  تفگ : . » دـنراد ياج  تشهب  رد  اهنآ  همه  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  متفگ ، تسار  وت 

دنگوس دنوادخ  هب  اما  دوب . دیهاوخ  تشهب  رد  شنیشناج ، ای  دوشیم ، هدروآرب  شاهتساوخ  هک  ربمایپ  تعافـش  هب  امـش  یگمه  تمایق  رد 
ج3، یفاـک ، عورف  تماـیق » زور  اـت  گرم  ماـگنه  زا  تسا  ربـق  ناـمه  دوـمرف : تسیچ ؟ خزرب  متفگ : مسرتیم . امـش  رب  خزرب  رد  نـم  هـک 

. 3 ثیدح ربقلا ، عضوم  هب  قطنی  ام  باب  زئانج ، باتک  ص242 ،
{113 هحفص }

رصم مدرم  هب  مالَّسلاِهیلع ) ) یلع نینمؤملاریما  ةدنهد  ناکت  ۀمان 

وا هب  ياهمان  ترضح  دوب ، رصم  یلاو  رادمامز و  ( 1) رکبیبا نبدمحم  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نانمؤمریما  تکرب  اب  تموکح  نامز  رد 
دوب : نینچنیا  نآ  نتم  هک  دنتشون  رصم  مدرم  و 
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نم امـش ، رب  مالـس  رکبیبا ؛ نبدمحم  رـصم و  مدرم  هب  مالَّسلاِهیلع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  ادخ  هدنب  زا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
هب تبسن  هک  هچنآ  رد  منکیم  شرافس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امش  دعب ، و  میوگیم . ساپس  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ار  هللا »  » امش دزن  رد  ًالوا 

و تسا ،» شیوخ  راک  ورگ  رد  یسفن  ره  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  هک  دیدرگیم ، زاب  نآ  يوس  هب  و  دیتسه ) نآ  ورگ  رد  و   ) دیلوئسم نآ 
هک دنگوس  وت  راگدرورپ  هب  : » دیامرفیم و  تسادخ » يوس  هب  تشگزاب  و  درادیم ، رذح  رب  دوخ  باذع  زا  ار  امش  دنوادخ  و  : » دیامرفیم

کچوک و زا  لجوزع )  ) دـنوادخ هک  دـینادب  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـناهدرکیم » هک  هچنآ  زا  مینکیم ، تساوخزاـب  اـهنآ  یماـمت  زا  هنیآ  ره 
رگا و  تسا ) نوزفا  وا  باذـع  رادـقم  زا  اـم  ملظ  و   ) میرتملاـظ اـم  دـنک  باذـع  رگا  سپ  دـنکیم ، تساوخزاـب  امـش  زا  ناـتلامعا  گرزب 

تسا . نیمحارلا  محرا  وا  هک ) اریز  تسین ، دیعب   ) دیاشخبب
رب دیامنیم . هبوت  هناصلاخ  و  دنکیم ، لمع  ادخ  تعاط  هب  هک  تسا  ینامز  تمحر  شزرمآ و  هب  هدنب  تالاح  نیرتکیدزن  ادـخ ! ناگدـنب 

امش 
***** 

مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ماما  هدناوخ  رسپ  1 ـ
{ 114 هحفص }

هب نآ  اب  ترخآ  ایند و  تاریخ  زا  یتاریخ  و  درادـن ، رب  رد  ار  اهیکین  نینچ ، نآ  ریغ  يزیچ )  ) هک تسا  یتاریخ  عماـج  نآ  هک  اوقت  هب  داـب 
؟ داتـسرف هچ  ناتراگدرورپ  دوش  هتفگ  دناهدرک ، هشیپ  اوقت  هک  نانآ  هب  : » دومرف لجوزع )  ) دنوادخ دیاین ، تسدب  نآ  ریغ  اب  هک  دیآ  تسد 

ناراگزیهرپ هاگیاج  تسا و  رتهب  ترخآ  يارس  شاداپ  هتبلا  تسا و  یکین  شاداپ  ایند  نیا  رد  دندرک  یکین  هک  نانآ  يارب  ار ، ریخ  دنیوگ 
تسا ». یهاگیاج  بوخ  هچ 

دوخ لمع  شاداپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هتبلا  هک  تسا  ایند  ریخ  تهج  هب  ای  دـنکیم : راک  شاداپ  هس  رطاخ  هب  نمؤم  هک  دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب 
« تسا ناگتـسیاش  زا  ترخآ  رد  وا  انامه  و  میداد ، وا  هب  ایند  رد  ار  وا  شاداپ  : » هدومرف میهاربا  ةرابرد  ناحبـس  يادـخ  دـناسریم ، ایند  رد 

انامه هک  دـیامن ، تیافک  ار  وا  مهم  روما  و  دـیاشخبب ، وا  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ار  وا  شاداـپ  دـنوادخ  دـنک  راـک  ادـخ  يارب  سک  ره  سپ 
نیا رد  دندرک  یبوخ  هک  نانآ  يارب  دینک ، هشیپ  ار  ناتیادخ  ياورپ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناگدـنب  يا  : » تسا هدومرف  لجوزع )  ) دـنوادخ

هب دور ) رگید  ینیمزرـس  هب  دـنک  ادـخ  تعاطا  نآ  زا  ینیمزرـس  رد  دـناوتن  سک  ره  هک   ) تسا رواـنهپ  ادـخ  نیمز  و  تسا ، یکین  شاداـپ 
اطع اهنآ  هب  ایند  رد  هک  هچ  نآ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  دش .» دهاوخ  هداد  ناگـشیپ  ربص  هب  لماک  روط  هب  باسح و  یب  شاداپ  هک  یتسار 

دیشک . دهاوخن  هبساحم  هب  ترخآ  رد  هدرک 
کین شاداپ  سپ  دوب » دـهاوخ  نآ  زا  رتشیب  یـشاداپ  کین و  یـشاداپ  دـندرک  کین  راک  هک  نانآ  يارب  : » تسا هدومرف  لـجوزع  دـنوادخ 

نامه 
{ 115 هحفص }

دنوادـخ هک  تسا ، ترخآ  ریخ  تهج  هب  اـی  و  دـیامرفیم . تمحرم  ناـشیا  هب  اـیند  رد  هک  تسا  یـشاداپ  رتـشیب ، شاداـپ  و  تسا ، تشهب 
کین ياهراک  انامه  : » تسا هدومرف  لجوزع )  ) دـنوادخ دزاسیم ؛ كاپ  نانآ  لمع ) ۀـمان   ) زا ار  یهانگ  یکین  راک  ره  يازا  هب  لجوزع ) )
روظنم نانآ  باسح  هب  ناشکین  ياهراک  دـسر  ارف  تمایق  زور  نوچ  هکنیا  ات  تسا » ناراوآداـی  يارب  رکذـت  کـی  نیا  دربیم ، ار  ناـهانگ 
هدومرف لجوزع )  ) دـنوادخ دراد و  ینازرا  نانآ  هب  ربارب  دـصتفه  اـت  ربارب  هد  ار  نآ  شاداـپ  یکین  راـک  ره  ددـع  هب  دـنوادخ  سپـس  دوش ،

ندـش روظنم  باسح  هب  زا  سپ  هک  « ) هدـش باسح  تسا  یـششخب  اـهنیا  و  تسوت ، راـگدرورپ  بناـج  زا  یـشاداپ  تاـفاضا )  ) نیا : » تسا
نادـنچ ود  یـشاداپ  نانآ  يارب  : » تسا هدومرف  قح ) ترـضح   ) زین و  تسا ) هدـش  هداد  نانآ  هب  هفاضا  شاداپ  نیا  ناشدوخ ، کـین  لاـمعا 

يور شاداپ  همه  نیا  هب  سپ  دـنیاسایب » ناما  نما و  لامک  رد  یتشهب  ياههفرغ  رد  ناـنآ  و  دـناهدرک ، هک  یبوخ  ياـهراک  تهج  هب  تسا 
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ناگدنب يا   ) دینادب و  دیباتشب . نآ  يوس  هب  رتمامت  هچ  ره  طاشن  اب  و  دینک ، راک  نآ  هب  یبایتسد  يارب  و  دنک ) تمحر  ار  امش  ادخ   ) دیروآ
نانآ اب  ایند  لها  یلو  دنکیرـش ، ناشیایند  رد  ایند  لها  اب  نانآ  دـناهتفای ، تسد  يورخا  يویند و  ياهیکین  مامت  هب  ناراکزیهرپ  هک  ادـخ )

هزاجا هتخاس و  حابم  نانآ  يارب  دـنادرگ  ناشزاین  یب  دـنک و  ناشتیافک  هک  هزادـنا  نآ  هب  ایند  زا  دـنوادخ  دـنرادن . تکرـش  ناشترخآ  رد 
هدرک مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور  هدروآ و  شناگدنب  يارب  هک  ار  ادخ  ياهرویز  یـسک  هچ  وگب  : » تسا هدومرف  هداد و  هدافتـسا  فرـصم و 

ۀمه  وگب  تسا ،
{ 116 هحفص }

صلاخ و روط  هب  ترخآ  رد  و  دـنرب ) هرهب  نآ  زا  نانآ  یلیفطب  زین  رافک  دـنچ  ره   ) دـناهدروآ نامیا  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ایند  رد  اـهنیا 
نیرتـهب هب  ناـنآ  میهدیم » حیـضوت  لیـصفت و  دـنیاناد  هک  یهورگ  يارب  ار  اـههناشن  تاـیآ و  نینچ  نیا  و  تسا ، نینمؤم  يارب  ًارـصحنم »

زا نانآ  رانک  رد  دنکیرـش ، ناشیایند  رد  اـیند  لـها  اـب  دـناهدش ، دـنمهرهب  نآ  زا  تروص  نیرتوکین  هب  و  هتـسج ، تنوکـس  اـیند  رد  یهجو 
تنوکـس اـهلزنم  نیرترب  رد  و  دنـشوپیم ، اهـسابل  نیرتـهب  زا  و  دنـشونیم ، اهیندیـشون ، نیرتزیمت  زا  دـنروخیم و  اـهکاروخ  نیرتهزیکاـپ 

، دنربیم هرهب  ایند  تّذل  زا  نانآ  لثم  ایند و  لها  اب  دنوشیم ، راوس  ار  اهيراوس  نیرترب  و  دننکیم ، رایتخا  ار  نارسمه  نیرتهب  و  دننکیم ،
زا یتساوخرد  اعد و  و  دروآیم ، رب  ار  ناشیاهوزرآ  دـنوادخ  دـننکیم و  تساوخرد  وزرآ و  ادـخ  زا  دـنیادخ ، راوجمه  تماـیق )  ) ادرف و 

، تسا قاتشم  يدرخ  بحاص  ره  اهزیچ  نینچ  هب  ادخ  ناگدنب  يا  سپ  دنیامنن . غیرد  نانآ  زا  ار  تذل  زا  ياهرهب  چیه  و  دنکن ، در  ار  نانآ 
« تسین ادـخ  بناج  زا  زج  ياهوق  لوح و  چـیه  و  «، » هللااـب ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـالو  ، » دـنکیم لـمع  یهلا  ياورپ  هب  نآ  هب  یباـیتسد  يارب  و 

هجو نیرتهب  هب  ار  ادخ  هنیآ  ره  دیراد ، ظوفحم  شترضح  نادناخ  ةرابرد  ار  ناتربمایپ  قح  و  دیریگ ، شیپ  یهلا  ياورپ  رگا  ادخ ! ناگدنب 
و هتفای ، تسد  رکش  ربص و  تاجرد  نیرتالاب  هب  و  هتفگ ، ساپس  شور  نیرتوکین  هب  و  هدرک ، دای  تروص  نیرتهب  هب  و  دیاهدومن ، شتـسرپ 

امش  زا  ناشیراد  هزور  رتینالوط و  امش  زا  ناشزامن  نارگید  هک  دنچ  ره  دیاهدومن ، ششوک  یعس و  شالت ، ۀجرد  نیرترب  هب 
{ 117 هحفص }

دیرت . هاوخربخ  دوخ  ناماما  رمالا و  یلوا  هب  تبسن  و  رتراکزیهرپ ، نانآ  زا  امش  هک  اریز  دشاب ،
ود زا  یکی  اب  یناهگان  روطب  گرم  هک  دینک  مهارف  ار  نآ  مزاول  و  دیسارهب ، ندنک  ناج  ياهجنر  یشوهیب و  گرم و  زا  ادخ ! ناگدنب  يا 

یسک هچ  سپ  درادن . هارمه  هب  يریخ  ًادبا  هک  يرش  اب  ای  تسین ، نآ  اب  يرـش  ًادبا  هک  يریخ  اب  ای  دمآ : دهاوخ  امـش  غارـس  هب  گرزب  زیچ 
لمع نآ  يارب  هک  یـسک  زا  تسا  رتـکیدزن  خزود  هـب  یـسک  هـچ  و  دـنکیم ؟ راـک  نآ  يارب  هـک  سک  نآ  زا  تـسا  رتـکیدزن  تـشهب  هـب 

دیامنیم ؟
هب ای  تشهب  هب  دسریم ، لزنم  رـس  ود  زا  کیمادک  هب  هک  دـنادیم  هکنیا  زج  دوشن  ادـج  شدـبلاک  زا  مدرم  زا  کی  چـیه  حور  هک  یتسار 
زاب شیارب  نآ  ياههار  و  دوش ، هدوشگ  شیور  هب  تشهب  ياهرد  دشاب  ادخ  تسود  رگا  سپ  تسوا ، تسود  ای  تسادـخ  نمـشد  خزود ،

و دوش ، هتـشادرب  وا  شود  زا  ینیگنـس  راب  ره  و  دـبای ، یگدوسآ  يراک  ره  زا  و  دـنیبب . هتخاس  ایهم  شیارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  ددرگ ،
هدامآ شیارب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  ددرگ ، زاب  شیارب  نآ  ياههار  و  دوش ، هدوشگ  شیورب  خزود  ياـهرد  دـشاب  ادـخ  نمـشد  هچناـنچ 

، دریگ ماجنا  گرم  ماگنه  هب  اهنیا  ۀمه  دزاس . اهر  ار  يرورـس  يداش و  ره  و  ددرگ ، وربور  يدنیاشوخان  ره  اب  سپ  دنک ، هدـهاشم  هتخاس 
دناهتـسیز هزیکاپ  هک  یناسک  نآ  : » تسا هدومرف  ( 1) همـسا زع  دنوادخ  دیآ . لصاح  ندـش ) یخزود  ای  یتشهب  هب   ) نیقی تقو ، نامه  رد  و 

یتقو 
***** 

تسا . زیزع  شمان  هک  يدنوادخ  1 ـ
{ 118 هحفص }
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یم زین  و  دیاهدرک ،» هک  یکین  لامعا  ببس  هب  دیوش  لخاد  تشهب  هب  امش ، رب  دورد  دنیوگ : نانآ  هب  دنناتـسیم ، ار  ناشناج  ناگتـشرف  هک 
دیامرف :

میدرکن یتشز  راک  چیه  ام  دنیوگ : دنیآرد و  میلست  رد  زا  دنناتسیم  ار  ناشناج  ناگتشرف  هک  یتقو  دناهتـشاد  اور  متـس  دوخ  هب  هک  نانآ  »
دیوش و لخاد  خزود  ياهرد  زا  سپ  تساناد ، دیاهدرک  هچنآ  هب  دنوادخ  يرآ  دنیوگ ) خـساپ  رد  ناگتـشرف  و  میدـیزرون ، رفک  زگره  (و 

تسا » ناربکتم  يارب  یهاگیاج  دب  خزود  هک  دینامب  نادیواج 
هک دینک ، مهارف  ار  نآ  مزاول  و  دیـسرتب ، نآ  زا  دیـشاب و ) نآ  رکف  رد   ) شندمآ زا  شیپ  نیاربانب  تسین ، يزیرگ  گرم  زا  ادـخ ! ناگدـنب 
امش هب  امش  هیاس  زا  گرم  و  دسریم ، امـش  هب  دیزیرگب  رگا  و  دریگیم ، ار  امـش  دینامب  رگا  دیتسه ؛ گرم  راکـش  ماد و  سرتسد  رد  امش 

و  ) دوشیم هدـیچیپ  امـش  ياـپ  تشپ  زا  اـیند  و  تسا ) نآ  یکیدزن  زا  هیاـنک   ) هدروخ هرگ  امـش  فلز  اـب  گرم  تسا . رتهارمه  رتکیدزن و 
گرم و  دـینک ، گرم  دای  رایـسب  دـناشکیم  تاوهـش  يوس  هب  ار  امـش  ناتـسفن  هک  یماگنه  هب  سپ  دـهاکیم ) ناترمع  زا  هظحل  هب  هظحل 
گرم دای  رایـسب  : » دومرف یم  دومنیم و  شرافـس  گرم  يروآدای  هب  ار  دوخ  نارای  ناوارف  ادـخ  لوسر  تسا و  یفاـک  یئوگزردـنا  يارب 

تسا ». اهتوهش  امش و  نایم  ياهلصاف  اهتذل و  هدننکش  گرم  هک  دینک 
راـشف و یگنت و  زا  سپ  تسا  ربـق  نآ  دراد و  شیپ  رد  نآ  زا  رتراوـشد  يزیچ  مدرم  زا  سپ  هدـشن  هدـیزرمآ  هک  سک  نآ  ادـخ ! ناگدـنب 

ۀناخ  مایئاهنت ، ۀناخ  نم  دیوگیم : زور  ره  ربق  میراد ، میب  نآ  یئاهنت  یکیرات و 
{ 119 هحفص }

ةدنب تسا . خزود  ياههاچزا  یهاچ  ای  تسا ، تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ای  ربق  مناگدـنزگ ، اهمرک و  ۀـناخ  نم  متـشحو ، ۀـناخ  نم  مایکاخ ،
نم تشپ  رب  متـشاد  تسود  هک  یتسه  یناسک  هلمج  زا  وت  يدـمآ ، شوخ  نیرفآ ، : » دـیوگ وا  هب  نیمز  دوش ، هدرپس  كاخ  هب  نوچ  نمؤم 

داشگ وا  يارب  دـنکیم  راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  سپ  منکیم ! لمع  وت  اـب  هنوگچ  هک  تسناد  یهاوخ  متفرگ  رب  رد  ار  وت  هک  لاـح  دور ، هار 
رب متشادن  تسود  هک  یتسه  یناسک  هلمج  زا  وت  دابم ، دماشوخ  نیرفآ و  ار  وت  دیوگ : وا  هب  نیمز  دوش  هدرپس  كاخب  نوچ  رفاک  و  ددرگ .

ياهناوختـسا هک  دراشفب  ار  وا  نانچ  سپ  منکیم ؟ لمع  وت  اب  هنوگچ  هک  تسناد  یهاوخ  متفرگ  رب  رد  ار  وت  هک  لاـح  دور ، هار  نم  تشپ 
هک تسا ، ربق  باذع  هداد  میب  نآ  زا  ار  دوخ  نمـشد  دـنوادخ  هک  يراوشد  تخـس و  یگدـنز  نآ  انامه  و  دـنک . دروخرب  مه  هب  شیولهپ 
رد وا  ۀمجمج  رب  هتسویپ  و  دننکـشب ، ار  شناوختـسا  و  دنزگ ، نادند  هب  ار  شندب  تشوگ  هک  دنک  طلـسم  اهدژا  هن  دون و  رفاک  رب  دنوادخ 

دنایورن . یهایگ  نیمز  زگره  دمدب  نیمز  رد  اهاهدژا  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دوش ، هتخیگنارب  ربق  زا  هک  يزور  ات  دندمآ  تفر و 
هب نآ  ياضف  هک  یتشهب  تسین ، رود  ناگدنب  سرتسد  زا  هک  دراد  رارق  ادخ  تمحر  باذـع ، همه  نیا  رانک  رد  هک  دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب 

لالم شیاهتذل  دشابن ، نآ  اب  يرش  ًادبا  هک  تسا  يریخ  نآ  تسا ، هدمآ  مهارف  ناراکزیهرپ  يارب  هک  تسا  نیمز  نامـسآ و  يانهپ  ةزادنا 
یگیاسمه  رد  نآ  نانکاس  دماجنین ، یئادج  هب  نآ  عمج  و  درواین ، یگدزلد ) یگتسخ و  )

{ 120 هحفص }
نانآ تمدخ  هب  دنراد و  تسدب  تسوبشوخ  تاجیزبس  هویم و  زا  رپ  هک  رز  زا  ییاهینیس  يور ، ابیز  نارسپ  و  دنرب ، رس  هب  نامحر  يادخ 

دندنب . رمک 
هک لاح  مدرپس ، وت  هب  دنشاب  رـصم  لها  هک  شیوخ  دزن  ار  مرکـشل  هاپـس و  نیرتگرزب  تموکح  نم  هک  نادب  رکب  یبا  نبدمحم  يا  سپس 
رد دوخ  نید  رب  و  ینک ، میب  دوخ  رب  نآ  زا  هدوب و  بقارم  هک  تسا  راوازس  هچ  ماهدرپس  وت  هب  تسا  مدرم  تموکح  هک  ار  يرما  نینچ  نیا 
هک نکب ، ار  راک  نیا  يرواین ، مشخ  هب  شناگدیرفآ  زا  يدحا  نتخاس  دنـسرخ  اب  ار  لجوزع ـ  ادـخ ـ  هک  یتسناوت  رگا  سپ  یـشاب ، رذـح 

، ریگب تخس  رگمتـس  رب  دش . دناوتن  يو  نیزگیاج  شدوخ  زج  يزیچ  چیه  و  نارگید ، ياج  هب  تسا  یبوخ  نیزگیاج  لجوزع )  ) دنوادخ
رگنب تزامن  هب  هد ، رارق  دوخ  ناردارب  زارمه و  ار  نانآ  و  زاس ، کیدزن  دوخ  هب  ار  ناـنآ  و  شاـب ، مرن  ناـبوخ  يارب  و  ریگب ، ار  وا  يولج  و 
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ماما چیه  هک  يرازگن ، کبس  يروآ و  ياج  هب  لماک  ار  نآ  هک  تسوت  هدنبیز  یتسه ، موق  نآ  ياوشیپ  وت  هک  اریز  يرازگیم  هنوگچ  هک 
زا يزیچ  هکنآ  نودب  تسوا  ندرگ  هب  نآ  هانگ  هکنیا  زج  هدـشن ، ادـیپ  ناشزامن  رد  یناصقن  هدرازگن و  زامن  یتعامج  يولج  رد  یتعامج 

نانآ شاداپ  دـننام  هب  یـشاداپ  ات  نک  ظفح  یبوخ  هب  ار  نآ  ناکرا  رآ و  ياج  هب  لماک  ار  زاـمن  و  دوش . هتـساک  تعاـمج  نآ  زاـمن  باوث 
راب هس  تسا ، زامن  ندوب  لماک  طئارـش  زا  نآ  هک  نک ، تقد  وضو  رد  سپـس  ددرگ . مک  نانآ  شاداپ  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  دشاب  وت  يارب 

دوخ  پچ  تسد  سپس  تسار و  تسد  سپس  تروص ، و  يوشب ، ار  دوخ  ینیب  راب  هس  نادرگب ، ناهد  هب  بآ 
{ 121 هحفص }

تسا . نامیا  زا  یمین  وضو  هک  نادب  و  درکیم ، نینچ  هک  ندید  ار  ادخ  لوسر  هک  نک ، خسم  دوخ  ياپ  ود  رس و  رب  سپس  يوشب ، ار 
رطاـخ هب  و  نکم ، باتـش  نآ  ماـجنا  رد  يراـکیب  رطاـخ  هب  تقو  زا  شیپ  رازگب  دوـخ  تقو  رد  ار  نآ  و  شاـب ، زاـمن  تـقو  بـقارم  سپس 

دمآ و نم  دزن  لیئربج  دومرف : دومن ، شـسرپ  زامن ، فاقوا  زا  ادخ  لوسر  زا  يدرم  انامه  زادنیم ، شریخأت  دوخ  تقو  زا  راک  هب  یمرگرس 
دوب هتفرگ  رارق  شتـسار  يوربا  يـالاب  رب  نامـسآ و  طـسو  رد  دیـشروخ  هک  یماـگنه  هب  ار  رهظ  زاـمن  سپ  دـنایامن ، نم  هب  ار  زاـمن  تقو 

ار برغم  زامن  سپـس  دوب ، هدـش  شدوخ  ةزادـنا  هب  زیچ  ره  ۀـیاس  هک  دوب  ینامز  نآ  دـنایامن و  نمب  ار  رـصع  زاـمن  تقو  سپـس  دـناوخب ،
یماگنه ار  حبـص  زامن  سپـس  دروآ ، ياج  هب  دش  ناهنپ  قفـش  هک  یماگنه  ار  اشع  زامن  سپـس  دـناوخب ، درک  بورغ  باتفآ  هک  یماگنه 

هارمه و  رازگب ، زامن  تاقوا  نیا  رد  زین  وت  سپ  دـندوب . کبتـشم  ناگراتـس  زونه  و  هتخیمآرد ، حبـص  يدـیپس  اـب  بش  یهایـس  هک  درازگ 
مدرم همه  زا  شزامن  ادخ  لوسر  هک  رآ ، ياجب  تقد  لامک  دوخ  دوجـس  عوکر و  رد  سپـس  شاب . راکـشآ  نشور و  هار  فورعم و  تنس 

هابت ار  دوخ  زامن  هک  سک  نآ  سپ  تسوت ، زاـمن  لاـبند  هب  وت  زا  یلمع  ره  هک  نادـب  دوب و  رتهاـتوک  رتکبـس و  لاـح  نیع  رد  و  رتلـماک ،
دوشیمن و هدید  دنیب و  یم  هک  یئادخ  زا  تسا . رتزاس  هابت  رگید  ياهزیچ  هب  تبسن  هتبلا  دروآیمن ) اج  هب  لومعم  طئارـش  اب  و   ) دزاسیم

زا  دراد و  ناشتسود  هک  دهد  رارق  یناسک  هلمج  زا  ار  وت  ام و  هک  مهاوخیم  دراد  رارق  یلعا  هاگدید  رد 
{ 122 هحفص }

اـیند و رد  هک  هچنآ  رب  و  شقح ، يادا  تداـبع و  نسح  شیروآداـی و  ساپـس و  يادا  رب  ار  وـت  اـم و  هـک  ییاـج  اـت  تـسا ، دنـسرخ  ناـنآ 
دناسر . يرای  هدیزگرب  ام  يارب  نامترخآ 

دیراد لد  رد  هچنآ  هب  ناتنابز  و  دهد ، یهاوگ  ناتنطاب  یبوخ  هب  ناترهاظ  و  ناتنخس ، یتسرد  هب  ناترادرک  هک  دیاب  رصم ، مدرم  يا  امش  و 
نمؤم زا  امش  رب  نم  هک  یتسار  دنتسین . ربارب  وا  نمشد  ربمایپ و  یـصو  و  تکاله ، ياوشیپ  اب  تیاده  ياوشیپ  هک  دینادب  و  دشابن . فلاخم 

رود امش  زا  شکرش  راهظا  اب  ار  كرشم  رش  و  درادیم ، زاب  تنایخ ) زا   ) شنامیا رطاخ  هب  ار  نمؤم  دنوادخ  هک  ارچ  مرادن ، میب  كرشم  و 
دنکیم . دیرادن  شوخ  هک  ار  هچنآ  و  دیوگیم ، دیدنسپیم  ار  هچنآ  مکانمیب ، امش  رب  قفانم  زا  نکیلو  دزاسیم 

رد یهلا  ياورپ  هب  ار  وت  نم  و  تسوا ، تعاط  هب  لمع  ادخ و  نید  رد  يراگزیهرپ  یئاناد و  هقف و  رد  يرترب  هک  نادـب  رکب ! یبا  نبدـمحم 
، تساقب شاداپ و  يارس  ترخآ ، و  الب ، يراتفرگ و  ۀناخ  ایند  منکیم ، شرافـس  یتسه  هک  یطیارـش  ره  رد  تیاهراک و  راکـشآ  ناهنپ و 

نکم . شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  ةرهب  و  نادرگب ، يور  دوریم  تسد  زا  هچنآ  زا  و  نک ، لمع  دنامیم  یقاب  هچنآ  يارب  سپ 
و سرتن ، سک  چیه  زا  ادخ  هار  رد  و  سرتب ، ّلجوّزع  دنوادخ  زا  منکیم : شرافـس  تسا  مالـسا  تایلک  يواح  هک  زیچ  تفه  هب  ار  وت  نم 

هنوگ  ود  رما  کی  رد  و  دهد ، یهاوگ  نآ  یتسرد  هب  لمع  هک  تسا  نآ  نخس  نیرتهب 
{ 123 هحفص }

دوخ و يارب  هک  دنـسپب  ار  نآ  تنامرف  تحت  مدرم  مومع  يارب  و  یتفا ، رانکرب  قح  زا  ددرگ و  یگدـنکارپ  راچد  تراـک  هک  نکم  يرواد 
وت لیلد  تجح و  راک  نیا  هک  يرادیم  شوخان  تاهداوناخ  دوخ و  يارب  هک  راد  شوخان  نانآ  يارب  ار  ناـمه  و  يدنـسپیم ، تاهداوناـخ 

دروآ . اهیتسرد  اهیبوخ و  هب  رتهب  ار  نانآ  دزاس و  رتاسر  ار 
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وا ریخ  درک  تروشم  وت  اب  هک  سک  ره  و  رادم ، كاب  يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  و  ور ، ورف  دئادش  يافرژ  رد  قح  هار  رد  و 
هد . رارق  ناناملسم  زا  یکیدزن  رود و  ره  يوگلا  هنومن و  ار  تدوخ  و  ریگب ، رظن  رد  ار 

ناتیارب ار  امـش  يربنامرف  و  دیارایب ، ناراگزیهرپ  رویز  هب  ار  امـش  ام و  و  دهد ، رارق  نید  هار  رد  رگیدکی  اب  ار  ام  یتسود  ّلجوّزع  دنوادخ 
دهد . رارق  دناهدز  هیکت  مه  يوربور  اهتخت  يور  رب  تشهب  رد  هک  یناردارب  ار  امش  ام و  هلیسو  نادب  ات  درادب  رادیاپ 

ناتربمایپ ضوح  رس  رب  تمایق ) رد   ) هکنیا ات  دینامب ؛ رادیاپ  دوخ  يربنامرف  رب  دیناسر و  يرای  ناتریما ، دمحم ، هب  یبوخ  هب  رصم ، مدرم  يا 
( 1 .«) داب امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر  مالس و  و  دهد ، يرای  ددنسپیم  هچنآ  هب  تبسن  ار  امش  ام و  دنوادخ  دیوش . دراو 

نآ يور  هلاـبند  ار  دوخ  هک  اـم  يارب  هکلب  دـش ؛ ماـمت  دـش و  هتفگ  رـصم  مدرم  رکبیبا و  نب  دـمحم  يارب  هبطخ  نیا  هک  تسین  روـطنیا  * 
نیا  نونکا  مه  مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ایوگ  هک  دشاب  يروط  دیاب  مینادیم  ترضح 

***** 
ص290 . نتم ، یلو ، داتسا  همجرت  دیفم ـ  خیش  یلاما  1 ـ

{ 124 هحفص }
زا ار  نشایا  یگدنز ، رد  اهنآ  نتـسب  راک  هب  رابرهوگ و  تاشیامرف  نیا  رد  تقد  اب  هک  دشاب  دناهدومن . تئارق  ام  زا  کی  ره  يارب  ار  هبطخ 

. دشابیم مالَّسلامِهیلَع )  ) راهطا ۀمئا  ادخ و  لوسر  تیاضر  رد  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  انامه  هک  میزاس  دنسرخ  دوخ 

اهنآ تبقاع  نیفعضتسم و 

( ملَـسو هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دـمحم هب  هک  یناسانـش  ادـخ  مدرگ  تنابرق  مدرک  ضرع  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  هب  دـیوگ : یـسانک  سیرض 
دهاوخ هچ  اهنآ  راک  نایاپ  دنتـسین  دقتعم  امـش  تیالو  هب  دنـسانشیمن و  ار  یماما  یلو  دنوریم  ایند  زا  دنتـسه و  ناملـسم  دـنراد و  نامیا 

دش ؟
هداد ماجنا  کین  ياهراک  هک  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـیدرگ ، دـنهاوخن  نوریب  اجنآ  زا  دـنام و  دـنهاوخ  دوخ  ياهربق  رد  اهنآ  : » دـندومرف ماـما 

ددرگیم و زاب  تسا  هدیرفآ  برغم  رد  دنوادخ  هک  یتشهب  فرط  هب  یهار  وا  ربق  زا  دشاب  هدـشن  رهاظ  اهنآ  زا  يدانع  توادـع و  دنـشاب و 
لدع هاگـشیپ  رد  ماگنه  نآ  رد  دوش ، اپرب  تمایق  زور  ات  دنکیم  یگدنز  دوخ  ربق  رد  یمدآ  نینچ  نیا  دسریم . وا  ربق  هب  ترلاشب  حور و 

تـشهب فرط  هب  ای  اجنیا  رد  دـنریگیم  رظن  رد  ار  وا  ياهیدـب  اـهیبوخ و  دنـسریم و  وا  راـک  باـسح  هب  ددرگیم و  رـضاح  يدـنوادخ 
دراد ». دنوادخ  رما  هب  یگتسب  اهنیا  عضو  دنوشیم ، راپسهر  خزود  فرط  هب  ای  دنوریم و 

کین  دنرادن و  یتسرد  لقع  هک  يدارفا  نافعضتسم و  اب  دندومرف : ماما 
{ 125 هحفص }

نایبصان اما  ددرگیم ، راتفر  هنوگ  نیمه  زین  دناهدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  ناملسم  نادنزرف  لافطا و  ای  دنهدیمن و  زیمت  مه  زا  ار  دب  و 
تسا هدرک  قلخ  قرشم  رد  دنوادخ  ار  خزود  نیا  هک  ددرگیم ، هدیناشک  خزود  فرط  هب  ربق  زا  یطخ  مه  اهنآ  يارب  دنتـسه  هلبق  لها  هک 

متخ منهج  هب  اهنآ  هار  مه  نیا  زا  دعب  دنکیم و  بذـعم  ار  وا  ددرگیم و  دراو  شربق  هب  یمرگ  دود و  شتآ و  ياههلعـش  خزود  نآ  زا  و 
دوخ هک  یماما  نآ  تسه  اجک  دیدرک ، هجوت  نارگید  هب  ادخ  زا  ریغ  امـش  دنیوگیم : اهنآ  هب  دنوشیم و  هتـشاد  هگن  اجنآ  رد  و  دوشیم ،

( 1 .) دیدومن اهر  ار  ادخ  فرط  زا  بوصنم  ماما  دیدرک و  رایتخا 
***** 

ص412 . ج2 ، راونالاراحب ، رفکلا  نامیالا و  همجرت  رفک ـ  نامیا و  1 ـ
{126 هحفص }
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ربق ياهباذع  موس : لصف 

هراشا

ملَسو !) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  باحصا  زا  یکی  ربق  باذع 
راهچ زا  دندومن ؛ تکرش  وا  ةزانج  عییـشت  رد  هنهرب  ياپ  اب  دوخ  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  درک ، تافو  لبج  نبذاعم  یتقو 

دنتشاذگ . ربق  رد  ار  وا  هدش و  شربق  لخاد  دندناوخ ؛ زامن  وا  رب  هتفرگ و  ار  توبات  ۀشوگ 
يدومن و هجوت  ردق  نیا  امش  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنتفگ : تسکـش ! شیاهناوختـسا  هک  داد  وا  هب  يراشف  نانچ  ربق  دندومرف : نفد  زا  دعب 

دش !؟ دراو  وا  رب  زین  ربق  راشف  يداهن و  ربق  رد  ار  وا  دوخ  تسد  هب 
(1 .«) درکیم درس  ار  هناخ  مرگ  طیحم  دوب و  قالخا  دب  هناخ  رد  وا  هک  دوب  نیا  ربق ، راشف  تلع  : » دندومرف ترضح 

شورف مک  ربق  باذع 

سابع  نبا  دزن  هک  دنکیم  لقن  دومحم  نب  دیمحلادبع  زا  یقهیب 
***** 

ص122 . نیفراع ، تجهب  تمایق  زامن و  1 ـ
{ 128 هحفص }

هک میدنک ، يربق  شیارب  تفر ، ایند  زا  ام  ناهارمه  زا  یکی  حافـص  مان  هب  یلحم  رد  هک  میدمآیم  جح  هب  تفگ : دمآ و  يدرم  هک  میدوب 
رد رام  زاب  میدنک  موس  ربق  هدرک ، رپ  ار  ربق  نآ  رام  میدید  زاب  میدـنک  هک  يرگید  ربق  درک ، رپ  ار  دـحل  یهایـس  رام  میدـید  مینک ، شنفد 

میدمآ . ییوج  هراچ  يارب  وت  شیپ  هتشاذگ  نفد  یب  ار  هزانج  دش ، نایامن  نآ 
؛ دوب دـهاوخ  نآ  رد  رام  دـینکب  ار  نیمز  مامت  رگا  دـیراذگب ، ربق  فرط  کـی  رد  ار  وا  دـیورب  تسوا ، لـمع  راـم  نآ  کـتفگ  ساـبع  نبا 

صخـش ياهراک  زا  هداد و  ار  وا  گرم  ربخ  هتفر و  شرـسمه  شیپ  میتشگرب  رفـس  زا  نوچ  میتخادـنا ، اـهربق  زا  یکی  رد  ار  وا  هتـشگرب و 
هک يرادـقم  هـب  سپــس  تـشادیمرب ، نآ  صلاـخ  زا  ار  دوـخ  هداوناـخ  ياذـغ  تـخورفیم ، درآ  وا  تـفگیم : نز  مـیدرک ، لاؤـس  هدرم 

(1 .) تخورفیم هدومن و  طولخم  هدرک  درُخ  ین  هاک و  تشادیمرب 

رهوش ندرزآ  رطاخ  هب  ربق  باذع 

یلیخ وا  دوب . خیـش  بانج  شناتـسود  زا  دیـس و  شرهوش  هک  دوب  ینز  دـنکیم : لقن  هللاُاۀَـمحَر )  ) طایخ یلعبجر  خیـش  نادرگاش  زا  یکی 
دندومرف : دعب  تشاد . روضح  خیش  بانج  شنفد  ماگنه  درک . توف  نز  نآ  يدنچ  زا  سپ  درکیم . تیذا  ار  شرهوش 

هدش »! روطچ  مدُرم ، هک  مدُرم  بُخ ! : » هک دنکیم  لدج  نز  نیا  حور 
***** 

ص68 . خزرب ، ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد  باتک  زا  ص47 ـ  یخیرات ، ياههکت  یمالسا و  ياههصق  1 ـ
{ 129 هحفص }

دمآرد . یهایس  هدنرد  گس  کی  لکش  هب  شلامعا  دننک  نفد  ار  وا  دنتساوخ  هک  یعقوم 
هب درک  غعورـش  هدروآ ، دروخ  رـس  رب  یگدـنز  ریـسم  رد  ییالب  هچ  دـش  هجوتم  دوش ، نفد  وا  اـب  دـیاب  گـس  نیا  دـیمهف  مناـخ  هک  نیمه 

شلالح نم  رطاخ  هب  مه  وا  دـنک ! شلالح  هک  مدرک  شهاوخ  دیـس  نیا  زا  اذـل  تسا  تحاران  یلیخ  مدـید  ندز ! هرعن  اـجتلا و  ساـمتلا و 
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(1 دندرک (. نفد  ار  وا  تفر و  گس  درک .

تسا ربق  راشف  باذع و  بجوم  یقلخدب 

، هناخ لها  اب  یقلخدـب  دوشیم ، ایند  ود  رد  ناسنا  باذـع  بجوم  ربق و  راشف  بجوم  ناسنا و  يدوبان  بجوم  هک  تشز ، تافـص  زا  یکی 
. تسا بضغ  ةدییاز  هک  تسا ، اهیلغش و ... مه  ناگیاسمه ،

نیدلاو قاع  ببس  هب  ربق  باذع 

مالسلا : » تفگ دش و  لزان  لیئربج  ناهگان  دندوب . هتسشن  دجسم  رد  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  يزور  هدمآ : تیاور  رد 
دَزَِوب . اهنآ  رب  وت  تمحر  میسن  دسر و  کیرات  گنت و  نادنز  ناینادنز  نابیرغ و  نآ  هب  تمَدَق  ات  راذگ  مدق  هیقب  هب  هللا » لوسر  ای  کیلع 
نآ شوگ  هب  یـصخش  زاوآ  دندیـسر و  ناتـسربق  نایم  هب  نوچ  دـنتفریم . ناتـسربق  فرط  هب  ناشنارای  زا  نت  دـنچ  اب  هتـساوخرب  ترـضح 

دیسر  ترضح 
***** 

ص17 . یخزرب ، ياههدید  تیاکح  ص 141 ـ  تبحم ، ییایمیک  1 ـ
{ 130 هحفص }

ادخ ) لوسر  يا  هدب  مهانپ  « ) هللا لوسر  ای  نامالا  : » تفگیم هک 
لها ياوشیپ  يا  ناراکهانگ و  عیفـش  يا  دمآ  ادـص  وگب ؟ ار  نآ  تلع  هد و  ربخ  دوخ  رفیک  زا  ارم  دـندومرف : هداهن  ربق  هب  شوگ  ترـضح 

هللا .» لوسر  ای  نامالا   » ماهدرزآ ار  وا  هک  هدرک  التبم  رفیک  نیا  هب  ارم  ردام  نیرفن  نامیا !
ناردپ و ياهربق  رـس  رب  ادخ  لوسر  رما  هب  مدرم  يا  : » درک ادـن  دـنلب  يادـص  اب  لالب  دـنک . ادـن  هنیدـم  رد  لالب  ات  دـندومرف  ترـضح  نآ 

دیایب ». دوخ  تناکیدزن  ناردام و 
هدیمخ تشپ  ینزریپ  دندش . رضاح  عیقب  ناتسربق  رد  مدرم  هدمآ و  شورخ  شوج و  هب  رهش  دیسر . هنیدم  لها  شوگ  هب  لالب  دنلب  يادص 
ضرع دیسوب و  ار  ترـضح  نآ  ياپ  كاخ  دومن و  مالـس  ترـضح  نآ  رب  داتـسیا و  ربق  نآ  ربارب  رد  هدمآ و  دوب ، هدومن  هیکت  اصع  هب  هک 

تسیچ ؟ نامرف  هللا ! لوسر  ای  درک :
تسا ؟ وت  دنزرف  نیا  نزریپ  يا  دومرف :

هللا ! لوسر  ای  یلب  تفگ :
نک . لالح  ار  وا  تسا  يراتفرگ  الب و  نایم  رد  وت  دنزرف  دندومرف : ترضح 

منکیمن . لالح  هللا ! لوسر  ای  تفگ :
ارچ ؟ دندومرف :

ات  مدروخ  رگج  نوخ  مدرورپ و  ناج  ةریش  اب  ار  وا  درک : ضرع 
{ 131 هحفص }

: دندومرف هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ترـضح  تخادرپ . مرازآ  هب  دش  گرزب  نوچ  یلو  دنک  ناسحا  نم  رب  دـشاب و  نم  هانپ  تشپ و  يزور 
دنک . محر  شدنزرف  رب  تدزوسب و  شلد  دیاش  ات  ناسرب  شردام  شوگ  هب  ار  دنزرف  نیا  يادص  ابع  لآ  نت  جنپ  تمرح  هب  یهلا 

رایتخا یب  دینـش  يزوسناج  هلان  داهن  ربق  هب  شوگ  نوچ  نزریپ  يونـشب . ار  تدنزرف  ۀلان  ات  راذگب  ربق  رب  شوگ  دـندومرف : نزریپ  هب  سپس 
دیوگیم : هک  دینش  تسیرگ و 
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مناما تسا ؛ شتآ  مرس  تشپ  زا  تسا و  شتآ  مپچ  فرط  زا  تسا  شتآ  متسار  فرط  زا  تسا ، شتآ  میاپ  نییاپ  تسا ، شتآ  مرس  يالاب 
دوب . مهاوخ  دلخم  خزود  رد  کش  یب  دنام و  مهاوخ  الب  رد  نینچنیا  تمایق  ات  هنرگو  رذگرد  نم  زا  ردام  يا  هدب . ناما  هدب 

متشذگ . مدوخ  ریصقت  زا  نم  ادنوادخ ! تفگ : تخوس و  شرسپ  لاح  هب  شلد  نزریپ 
دشاب یضار  وت  زا  یلاعت  يادخ  ردام ! يا  ردام  داد  ادن  دنزرف  نآ  دیـشخبب و  ار  وا  دیناشوپ و  يو  رب  تمحر  سابل  دنوادخ  لاح  نامه  رد 

(1 .) يدیشخب يدش و  یضار  نم  زا  هک 

قساف اب  جاودزا  ۀطساو  هب  تمایق  ربق و  باذع 

جاودزا  هب  دوش  یضار  هک  ینز  ره  دندومرف : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  زین  و 
***** 

ص197 . زیگنا ، تفگش  ياهناتساد  باتک  زا  ص315 ـ  نیدلاولا ، قوقح  1 ـ
{ 132 هحفص }

رگا دوشیم و  زاـب  شروگ  هب  باذـع  رد  داـتفه  دریمب  هاـگره  دوش و  ینادـنز  منهج  شتآ  رد  تسا و  قفاـنم  نز  نآ  دـیآرد . قساـف  درم 
دشاب و نیگمشخ  وا  رب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  و  ( 1) دنک تنعل  ار  وا  تسا  نیمز  نامسآ و  نیب  هک  ياهتـشرف  ره  هللا » الا  هلا  ال   » دیوگب

(2 .) دسیونب شلمع  ۀمان  رد  هانگ  داتفه  يزور  هنابش  ره  رد  دنوادخ 

مدرم سومان  هب  هدننک  زواجت  ربق  باذع 

زامن تعکر  ود  ترضح  دوشیم . روهلعش  وا  زا  شتآ  هک  دندید  ار  يروگ  دندرکیم . رذگ  یناتسروگ  زا  مالَّسلاِهیلع )  ) یـسیع ترـضح 
دش . هتفاکش  روگ  دز . روگ  رب  ار  شیاصع  هدروآ و  اج  هب 

يدش »؟ راتفرگ  تخس  باذع  نیا  هب  هک  ياهدرک  هچ  درم  يا  : » دندومرف وا  هب  دندید و  شتآ  نایم  رد  ار  یصخش 
قح ترـضح  زا  دـندرک ، نفد  ارم  مدرک و  نافو  نوچ  مدرکیم . زواجت  مدرم  سومان  هب  هک  مدوب  يدرم  نم  هللا ! حور  اـی  : » تفگ درم  نآ 

دننازوسیم .» ارم  نونکات  زور  نآ  زا  دینازوسب . ار  يو  هک  دیسر  باطخ 
ینکیم ؟ هچ  نیکسم  نیا  اب  هک  دیسرپ : دید . يو  روگ  رد  هثجلا  میظع  هایس و  يرام  درک . یهاگن  ترضح 

ماهدوبن  لفاغ  يو  زا  دناهدرک  نفد  ار  وا  هک  ینامز  زا  تفگ : رام  نآ 
***** 

دشابیم . هللا  الا  هلا  فالخرب ال  قساف  ندرک  يرای  تسوا و  ندرک  يرای  روج  کی  قساف  اب  جاودزا  عقاو  رد  هکنیا  لیلد  نیا  هب  دیاش  1 ـ
ص411 . ج1 ، ییاضر ، همجرت  بولقلا ـ  داشرا  2 ـ

{ 133 هحفص }
دوش . لتاق  بآ ، مامت  دزیرب  تارف  لین و  دور  هب  نآ  زا  ياهرطق  رگا  هک  يرهز  اب  هارمه 
دیامن . محر  نم  رب  ات  نک  تساوخرد  یلاعت  قح  زا  هللا ! حور  ای  تفگ : بذعم  صخش 

دندومن . تمحر  بلط  دنوادخ  زا  زین  ترضح 
ام زا  وت  نوچ  اما  میـشاب . هدرکن  یباذع  نینچ  ار  رگید  سک  هک  مینک  یباذـع  ار  وا  ام  دور  مدرم  نانز  سپ  زا  سک  ره  هک  دیـسر  باطخ 

میدیشخب . وت  هب  ار  وا  ام  يدرک ، تمحر  تساوخرد 
یشاب ؟ نم  اب  هک  یهاوخیم  تفگ : درم  نآ  هب  مالَّسلاِهیلع )  ) یسیع
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تسا ؟ زیچ  هچ  تبقاع  هللا ! حور  ای  تفگ : درم 
تسا . گرم  تبقاع  دومرف : ترضح 

(1 .) تسا نم  ماک  رد  ندنک  ناج  یخلت  زونه  اما  ماهدرم  هک  تسا  لاس  دص  اریز  مهاوخیمن ، تفگ : درم 

دنک ییانتعا  یب  زامن  هب  هک  یسک  باذع 

ره همطاف ! يا  : » دندومرف مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  ترضح  ناهج  ود  نانز  رورس  ناشرتخد  هب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مالـسا ربمایپ 
ناج ماگنه  رد  ات  هس  ایند و  رد  ات  شش  هک  دنادرگ  التبم  تبوقع  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  ییانتعا  یب  زامن  هب  نانز  ای  نادرم  زا  یـسک 

نماد  تمایق  رد  ات  هس  ربق و  رد  ات  هس  نداد و 
***** 

ص214 . نافراع ، ناتساد  1 ـ
{ 134 هحفص }

دوشیم : ناسنا  ریگ 
زا : تسا  ترابع  دوشیم ، ناسنا  هجوتم  ایند  رد  هچنآ  اما 

مدع لامعا 5 ـ ندـنام  رجا  یب  راسخر 4 ـ هرهچ و  زا  نیحلاـص  يامیـس  وحم  يزور 3 ـ زا  تکرب  نتـشادرب  رمع 2 ـ زا  تکرب  نتـشادرب  1 ـ
ناکین . ياعد  تیلومشم  مدع  اعد 6 ـ لوبق 

زا : دنترابع  دوشیم ، ناسنا  ضراع  گرم  ماگنه  هب  هچنآ  و 
دُرم . دهاوخ  هنسرگ  هنشت 3 ـ لیلذ 2 ـ 1 ـ

زا : تسا  ترابع  دیآیم ، ناسنا  رس  رب  ربق  رد  هچنآ  اما 
دوشیم . کیرات  وا  ربق  دوشیم 3 ـ گنت  وا  ربق  دیامنیم 2 ـ هجنکش  ار  وا  یکلم  1 ـ

زا : تسا  ترابع  دوشیم ، ناسنا  هجوتم  تمایق  رد  هچنآ  اما 
كاندرد یباذع  هب  تشاد و  دهاوخن  تمحر  رظن  وا  هب  ادـخ  دوب 3 ـ دهاوخ  تخس  وا  هبساحم  دش 2 ـ دهاوخ  هدیـشک  نیمز  رب  هنوراو  1 ـ

(1 .) ددرگیم راتفرگ 

ینیچ نخس  تبقاع 

رفن ود  نیب  ام  سک  ره  هک  هدرک  تیاور  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح  زا  ینالوط  یثیدـح  رد  هللاُاۀَـمحَر )  ) قودـص خـیش 
و  دنازوسب ، تمایق  زور  ات  ار  وا  هک  دنکیم  طلسم  ار  یشتآ  وا  رب  ربق  رد  یلاعت  قح  دنک ، ینیچ  نخس  یمامن و 

***** 
نیفراع ) تجهب  تمایق  زامن و   ) ص23 ج83 ، راونالاراحب ، 1 ـ

{ 135 هحفص }
(1 .) دوش منهج  لخاد  ات  دیامرف  طلسم  دننکب  نادند  هب  ار  وا  تشوگ  هک  گرزب  هایس  هام  راهچ  وا  رب  دیآ  نوریب  ربق  زا  نوچ 

ینارچ مشچ  تبقاع 

رد ار  وا  یلاعت  قح  دنکرپ ، مرحمان  هب  هاگن  زا  ار  دوخ  مشچ  سک  ره  هک  تسا  هدومرف  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا لوسر  ترـضح 
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، دیامرف مکح  مدرم  نیبام  یلاعت  قح  هک  ینامز  ات  دـیامرف ، روشحم  دنـشاب  هدرک  زود  خـیم  نیـشتآ  ياهخـیم  هب  هک  یلاح  رد  تمایق  زور 
(2 .) دنربب شتآ  هب  ار  وا  هک  دنکیم  رما  سپس 

ناراوخ ابر  تبقاع 

( 3 .) ِّسَملا نِم  ُناطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتی  يِذَّلا  ُموُقی  امَک  ِّالا  َنومُوُقی  ابِّرلا ال  َنُولُکأَی  َنیِذَّلَا 
« تسا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  ناطیـش  بیرف  هسوسو و  هب  هک  یـسک  دننام  رگم  دنزیخنرب  روگ  زا  تمایق  رد  دـنروخیم  ابر  هک  نانآ  »

(4)

رگمتس ناطلس  تبقاع 

ورهبور دوب  رهاظ  نآ  رد  یگدیـسوپ  راثآ  هک  يرـس  ۀمجمج  اب  دندومرف  تعجارم  ناورهن  گنج  زا  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نینمؤملاریما  یتقو 
دندیدرگ ،

***** 
ص609 . قودص ، خیش  لامعالا ، باوث  1 ـ

ص613 . ذخأم ، نامه  2 ـ
. 257 هیآ هرقب ، هروس  3 ـ

ص284 . ج5 ، يرافغ ، همجرت  هیقفلا ـ  هرضحی  نم ال  4 ـ
{ 136 هحفص }

ای يریقف  یتسیک ؟ وت  وگب  نم  هب  دندومرف : داد و  تکرح  ار  نآ  دوخ  ياصع  اب  ناشیا  دندروآ  ار  نآ  یتقو  دنروایب . ار  نآ  دـنداد  روتـسد 
تیعر ؟ ای  یهاشداپ  دیعس ؟ ای  یتسه  یقش  ینغ ؟

نم متـسه . نیطالـس  ناطلـس  زمره  نب  زیورپ  نم  نینمؤملاریما ؛» ای  کیلع  مالـسلا  : » تفگ حیـصف  یمالک  اـب  هدـمآرد و  ناـبز  هب  رـس  نآ 
رهش رازه  هک  متسه  یسک  نم  مدش . اهایرد  اهیکشخ و  اهناتـستشد و  اههوک و  براغم و  قراشم و  مامت  کلام  مدوب و  يراکمتـس  هاشداپ 

متشک . ار  ناطلس  رازه  متفرگ و  ایند  رد 
متشادرب . ار  زینک  دصناپ  تراکب  مدرک و  انب  رهش  دصناپ  هک  متسه  یسک  نم  نینمؤملاریما ! ای 

دوبن نیمز  رد  یناطلـس  چـیه  مدرک . جاودزا  نیطالـس  رتخد  زا  رتخد  داتفه  اب  مدـیرخ . یگنز  مـالغ  رازه  ینمرا ، رازه  كرت ، مـالغ  رازه 
مدومن . متس  اهنآ  يایاعر  رب  مدش و  بلاغ  وا  رب  نم  رگم 

هب نم  ياضعا  ماگنه  نآ  رد  يدرک ؟ فلاخم  ار  یلاعت  قح  یغاط ! يا  ملاـظ ! يا  تفگ : دـمآ و  نم  تقو  رـس  هب  توملا  کـلم  هکنیا  اـت 
باذع هب  نم  دندش و  تحار  نم  متـس  ملظ و  زا  مدرم  درک  ضبق  ارم  حور  توملا  کلم  یتقو  دش . کشخ  مندـب  ياهگر  دـمآرد و  هزرل 

ره تسد  هب  هک  یلاح  رد  دینادرگ . لکوم  ار  باذع  ۀکئالم  زا  کلم  رازه  داتفه  نم  باذـع  تهج  توملا  کلم  مدـیدرگ . راتفرگ  یهلا 
دندزیم . نیمز  ياههوک  هب  اههنایزات  نآ  زا  یکی  اب  رگا  هک  دوب  شتآ  زا  ياهنایزات  اهنآ  زا  کی 

{ 137 هحفص }
، دنزیم نم  هب  ار  شنیـشتآ  ياهزرگ  زا  هبرـض  کی  هکئالم  نآ  زا  یکی  هک  نامز  ره  دنتـشگیم . یـشالتم  مه  زا  هدش و  بآ  اههوک  نآ 

نیا مدرک و  دوخ  تایح  نامز  رد  دـنوادخ  ناگدـنب  رب  هک  دوب  یملظ  ببـس  هب  اهباذـع  نیا  مامت  دوشیم . روهلعـش  نم  رد  شتآ  ۀـلعش 
اـهرام و نآ  دزگیم و  ارم  یبرقع  راـم و  تسا  نم  ندـب  رب  هـک  ییوـم  ره  ددـع  هـب  نـینچمه  دوـب . دـهاوخ  یگـشیمه  نـم  يارب  باذـع 
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یتشاد . اور  ادخ  ناگدنب  رب  هک  تسا  یملاظ  يازج  نیا  دنیوگیم : ياهبرقع 
يا دنتفگیم : دندزیم و  دوخ  رس  رب  دندش و  نایرگ  یهلا  باذع  عوضوم و  نیا  زا  ترضح  رگشل  مامت  دش و  تکاس  همجمج  نآ  سپس 
ربخ امـش  زا  دـیدرگ و  ام  بیـصن  نایز  نارـسخ و  دومن ، دزـشوگ  ام  هب  ربمایپ  هکنیا  اب  میدوب  لهاج  امـش  قح  هب  تبـسن  اـم  نینمؤملاریما !

(1 .) مینامیشپ دوخ  ةدرک  زا  ام  هک  امرفب  وفع  میتسویپ  وت  ریغ  هب  کیدرک و  یهاتوک  وت  قح  زا  هچنآ  رد  ار  ام  هدیسرن ، ام  هب  یبوخ 

يراوخبارش ببس  هب  ربق  باذع 

يراسگیم يراوخ و  بارش  دراد ؛ تمالس  هب  ار  امش  دنوادخ  درک : ضرع  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  هب  یصخش  دیوگ : ملاس  نب  لیعامسا 
هچ »؟ يارب  ینادیم  ایآ  : » دندومرف سپس  يراوخ ؛» بارش  : » دندومرف ترضح  زامن ؟ كرت  ای  تسا  رتدب 

***** 
. 41 دلج راحب  زا  لوقنم  موصعم  هدراهچ  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و  1 ـ

{ 138 هحفص }
هن » : » درک ضرع 

دسانشیمن ». ار  شیوخ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  ددرگیم  دوخ  یب  دوخ  زا  نانچ  یتسم  رثا  رد  هک  ور  نیا  زا  : » دندومرف ترضح 
ایند زا  هنـشت  گرم  ماـگنه  رد  دـننکیم  باریـس  ار  دوخ  ( 1  ) تارکـسم زا  هک  نانآ  اـیند ، رد  ناراوخبارـش  : » دـندومرف ترـضح  نآ  زین  و 

( 2 .«) دنوشیم دراو  خزود  هب  هنشت  بل  اب  دنیآیم و  رشحم  هب  دنزیخیمرب و  روگ  زا  هنشت  زیخاتسر  زور  و  دنوریم ،
لهچ ات  شزامن  دوش ، تسم  نآ  زا  دروخب و  بارش  راب  کی  سک  ره  : » دندومرفیم مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ماما  مدینش  : » دیوگ راسی  نب  لیضف 

اب ینعی   ) زامن كرت  رطاخ  هب  دوش  ربارب  ود  شباذـع  مایا  نآ  رد  دـنک  كرت  ار  زاـمن  هچناـنچ  و  ددرگن ، عقاو  دـنوادخ  هاـگرد  لوبقم  زور 
باذع مه  زامن و  ندـناوخن  باذـع  مه  دـناوخن ، مه  ار  زامن  رگا  و  دـناوخب ؛ ار  نآ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  یلو  تسین  لوبق  شزامن  هکنیا 

. دراد ار  يراوخبارش 

وضو یب  زامن  کی  رطاخ  هب  ربق  باذع 

دـص ام  : » دنتفگ دندناشن و  شربق  رد  ار  ( 3  ) رابحا زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترـضح  زا  هللاُاۀَمحَر )  ) قودص خـیش 
مک  دنداد و  فیفخت  وا  هب  سپ  مرادن ؛ تقاط  نم  تفگ : مینزیم ، وت  هب  ادخ  باذع  زا  هنایزات 

***** 
رمخ . بارش ، 1 ـ

ص297 . ج5 ، يرافغ ، همجرت  هیقفلا ـ  هرضحی  نم ال  2 ـ
دشاب . ناکین  ینعی  رایخا  هملک  تسا  نکمم  دوهی ، ناملاع  ینعی  رابحا  3 ـ

{ 139 هحفص }
تسین ». هنایزات  کی  نیا  زا  ياهراچ  دنتفگ : هنایزات و  کی  هب  دندناسر  ات  دندرک 

دینزیم »؟ ارم  ارچ  : » تفگ
زا هنایزات  کی  ار  وا  نوچ  سپ  يدرکن . يرای  ار  وا  يدرک و  روبع  یفیعض  رب  و  يدناوخ ، زامن  وضو  نودب  يزور  هکنآ  رطاخ  هب  : » دنتفگ

(1 .«) دش شتآ  زا  ولمم  شربق  دندز  یهلا  باذع 
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ینید ردارب  زاین  هب  هجوت  مدع  رطاخ  هب  ربق  باذع 

ار تجاح  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاناوت  وا  دـهاوخب و  یتجاـح  وا  زا  وا  نمؤم  ردارب  هک  ینمؤم  ره  هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
ار . وا  ناتشگنا  دزگیم  هتسویپ  هک  دنیوگ  عاجش  ار  وا  هک  دیامرف  طلسم  یمیظع  رام  ربق  رد  وا  رب  یلاعت  قح  درواینرب ، دروآرب و 

( 2 .) دشاب بذعم  ای  دشاب  هدیزرمآ  هاوخ  تمایق ، زور  ات  ار  وا  ناتشگنا  دزگب  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 
***** 

ص359 . ج1 ، عیارشلا ، للع  1 ـ
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص196  ج2 ، یفاک ، 2 ـ

{140 هحفص }

ربق ملاع  رد  لامعا  مّسجت  مراهچ : لصف 

ربق رد  ریخ  لامعا  مسجت 

، وا تسار  فرط  زامن  دوش ، لخاد  شربق  هب  نمؤم  یتقو  : » دندومرف هک  هدش  لقن  مالَّسلاِهیلع ،)  ) قداص ماما  ترضح  زا  فیرـش  یفاک  رد 
وا رب  ندرک  لاؤس  ۀـکئالم  هک  یتقو  سپ  دوریم . رانک  یفرط  هب  مه  ربص  و  دنـشابیم ، وا  لباقم  ناسحا  یکین و  وا و  پچ  فرط  تاـکز 

زجاع وا  زا  امـش  رگا  سپ  دینک ) یهارمه  ار  وا  ینعی  ، ) ار دوخ  قیفر  دیریگب  : » دـیوگیم ییوکین  تاکز و  زامن و  هب  ربص  دـنوشیم  دراو 
( 1 .) مریگیم ار  وا  نم  دیدش ،

تسا هدرک  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب ترضح  ای  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  نساحم  رد  هللاُاۀَمحَر )  ) یـسلجم همالع 
یقاب زا  رتهزیکاپ  رتوبـشوخ و  رتورـشوخ و  اهنآ  زا  یکی  هک  دـنوشیم ؛ لخاد  شربق  رد  وا  اـب  تروص  شـش  دریمب ، نمؤم  هک  یناـمز  هک 

تشپ  رد  یکی  ور ، شیپ  یکی  پچ ، بناج  رد  یکی  دتسیایم و  تسار  بناج  رد  یکی  سپ  دشابیم ؛ اهتروص 
***** 

. 8 ثیدح ربصلا ، باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  ص90  ج2 ، یفاک ، لوصا  1 ـ
{ 142 هحفص }

تهج نآ  رد  هکنآ  دـیآیم  هک  تهج  ره  زا  باذـع  ای  لاؤس  سپ  رـس ، يالاب  رد  تسا  رت  تروص  شوخ  هکنآ  اپ و  نیئاپ  رد  یکی  رس و 
ریخ يازج  ار  امش  ادخ  دیتسیک ، امش  دیوگیم : اهتروص  ریاس  هب  تسا  رتتروص  شوخ  همه  زا  هکنآ  سپس  دوشیم . عنام  تسا  هداتـسیا 

دهد .
هکنآ ماهزور . نم  دـیوگ : تسا  يور  شیپ  رد  هکنآ  متاکز  نم  دـیوگ  پچ  بناج  بحاص  مزامن . نم  دـیوگیم : تسار  بناج  بحاـص 

وا هب  اهنآ  سپ  منمؤم . ناردارب  هب  ناسحا  ِّرب و  نم  دـیوگ : دـشابیم ، اپ  نیئاـپ  رد  هکنآ  و  ماهرمع . جـح و  نم  دـیوگ : تسا  رـس  بقع  رد 
(1 .) مشابیم مالَّسلامِهیلَع )  ) دمحم لآ  تیالو  نم  دیوگ : يرتوبشوخ ؟ رتهب و  ام  ۀمه  زا  هک  یتسیک  وت  دنیوگیم :

دوشیم نفد  ناسنا  اب  هک  ینیرق 

دنمدوس ياهظعوم  ترـضح  نآ  زا  دندیـسر و  مـالَّسلاِهیلع )  ) لوـسر ترـضح  تمدـخ  میمت  ینب  زا  یتعاـمج  اـب  يرقنم  مصاـع  نب  سیق 
نفد وت  اب  هک  ینیرق  زا  تسین  ياهراچ  وت  يارب  سیق ! يا  دندومرف : هلمج  زا  دندومن و  هظعوم  یتالمج  اب  ار  ناشیا  ترضح  نآ  دنتساوخ ؛

ياهدرم . وت  هک  یلاح  رد  وا ، اب  وت  يوشیم  نفد  تسا و  هدنز  وا  دوشیم و 
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، وا اب  رگم  دش  یهاوخن  روشحم  تشاذگ و  دهاوخ  او  ار  وت  وا  دـشاب  ( 2  ) میئل رگا  تشاد و  دهاوخ  یمارگ  ار  وت  دـشاب  میرک  وا  رگا  سپ 
ثوعبم 

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص234  ج6 ، راونالاراحب ، 1 ـ

هیامورف . تسپ و  2 ـ
{ 143 هحفص }

وا ؛ اب  رگم  دش  یهاوخن  لاؤس  وا و  اب  رگم  يوشن 
وا زا  رگم  دومن  یهاوخن  تشحو  دشاب  دساف  رگا  و  تفرگ ، یهاوخ  سنا  وا  اب  دشاب  حلاص  رگا  هک  اریز  حلاص ، رگم  ار  نآ  هدم  رارق  سپ 

. وا لمع  و 

لامعا بیجع  رایسب  مسجت 

یبیاجع ( 1) بشید نم  : » دندومرف ترـضح  میدوب  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  دزن  زور  کی  ام  دیوگ  مساق  نب  نمحرلادبع 
مدید ».

تنابرق .» هب  ام  دالوا  لها و  ام و  ناج  نک  لقن  ام  يارب  يدید ؟ هچ  هللا  لوسر  ای  : » مدرک ضرع 
؛ تشادزاب ار  وا  دمآ و  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  دریگب و  ار  شناج  دوب  هدمآ  توملا  کلم  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم  : » دـندومرف ترـضح 
هک مدـید  ار  متما  زا  يدرم  تشادزاـب ؛ ار  نآ  دـمآ و  شیوضو  دوـب و  هدوـشگ  لاـگنچ  وا  رب  ربـق  باذـع  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم  ( 2)

باذـع ياههتـشرف  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم  داد ؛ شتاجن  اهنآ  نایم  زا  دـمآ و  ّلجوّزع  يادـخ  رکذ  دـندوب ، هتفرگ  ار  شرود  نیطاـیش 
یـضوح ره  هب  دزیم و  هل  هـل  یگنـشت  زا  هـک  مدـید  ار  مـتما  زا  يدرم  تـفرگ ؛ ار  اـهنآ  يوـلج  دـمآ و  شزاـمن  دـندوب و  هدرک  شاهرود 

زا  ياهقلح  ره  هب  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم  درک ؛ باریس  ار  وا  دمآ و  شناضمر  هام  هزور  دشیم ، عونمم  دیسریم 
***** 

هقداص ياهایور  زا  همئا  ناربمایپ و  باوخ  اریز  دـنکیمن  مه  یقرف  هتبلا  هک  تسا  هدـمآ  اجنیا  رد  باوخ  رد  هملک  اهلقن  زا  یـضعب  رد  1 ـ
دشابیم . نیتسار ) ياهباوخ  )

دنکیم . دایز  ار  رمع  ردام  ردپ و  هب  ناسحا  ینعی  2 ـ
{ 144 هحفص }

زا هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم  دـیناشن ؛ شنم  يولهپ  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـمآ  شتبانج  لسغ  و  دـندناریم ، ار  وا  دـشیم  کیدزن  ءاـیبنا 
هک مدید  ار  متما  زا  يدرم  دندیناسر ؛ ینشور  هب  دندروآرد و  یکیرات  زا  ار  وا  دندمآ و  شاهرمع  جح و  دوب  ورف  یخیرات  رد  تهج  شش 
وا هک  دییوگب  نخس  وا  اب  نذانموم  هورگ  يا  تفگ  دمآ و  شمحر  هلص  دندرکیمن و  تبحص  وا  اب  اهنآ  یلو  درکیم ، تبحص  نانمؤم  اب 

ار دوخ  يور  تسد و  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم  دـش ؛ هارمه  اهنآ  اب  دـنداد و  تسد  دـندرک و  تبحـص  وا  اب  نانمؤم  درکیم ، محر  ۀـلص 
رد وس  ره  زا  ار  وا  خزود  نارومأم  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم  دش ؛ وا  يور  رپس  رس و  ظفاحم  دمآ  شاهقدص  دوب ، هدرک  شتآ  ةرارـش  رپس 

متما زا  يدرم  دندرپس ، تمحر  ۀکئالم  هب  دندرک و  اهر  اهنآ  تسد  زا  ار  وا  دندمآ و  شرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـندوب و  هتفرگ  رب 
زا يدرم  درک ؛ ادخ  تمحر  دراو  ار  وا  دمآ و  شقلُخ  نسُح  دوب ، یعنام )  ) ياهدرپ ادخ  تمحر  وا و  نایم  هدـمآرد و  وناز  هب  هک  مدـید  ار 

يدرم داد ؛ شتـسار  تسد  هب  تفرگ و  ار  شلمع  ۀمان  دمآ و  دنوادخ  زا  وا  فوخ  دوب ، شپچ  تسد  هب  زا  شلمع  ۀـمان  هک  مدـید  ار  متما 
يوزارت دـندمآ و  اـهزامن ) نآ  ( ) 1) دوب هدـناوخ  ار  اـهزامن  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  دوـب  کبـس  شلاـمعا  يوزارت  هک  مدـید  ار  متما  زا 
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زا يدرم  داد ؛ تاجن  ار  وا  دمآ و  دـنوادخ ، هب  وا  يدـیما  دوب و  خزود  هاگترپ  رب  هک  مدـید  ار  متما  زا  يدرم  دـندرک ؛ نیگنـس  ار  شلامعا 
ار  متما 

***** 
یبحتسم . ياهزامن  روظنم  1 ـ

{ 145 هحفص }
امرخ ۀخاش  نوچ  مدید  ار  متما  زا  يدرم  دندروآرد ؛ ار  وا  دندمآ و  دوب  هتخیر  ادخ  فوخ  زا  هک  ییاهکـشا  دوب ، ریزارـس  شتآ  رد  مدید 
مدید ار  متما  زا  يدرم  تشذگ ؛ طارـص  زا  درک و  مارآ  ار  وا  دـمآ و  ادـخ  هب  وا  ینامگ  شوخ  دـیزرلیم ، طارـص  رب  تخـس  داب  ربارب  رد 

زا تشاد و  اپ  رب  ار  وا  دمآ و  دوب  هداتسرف  نم  رب  هک  یتاولص  دشیم ، نازیوآ  یهاگ  تفریم و  نازیخ  یهاگ  ناتفا و  یهاگ  طارص  يور 
وا تداهش  دشیم ، هتسب  وا  يور  هب  دیسریم  يرد  ره  هب  تفریم و  تشهب  ياهرد  تمـس  هب  هک  مدید  ار  متما  زا  يدرم  تشذگ ؛ طارص 

(1 .«) دوشگ وا  يور  هب  ار  تشهب  ياهرد  دمآ و  دنوادخ  یگناگی  هب  یتسار  يور  زا 

تاولص بیجع  تارثا  زا 

نم رب  رایسب  : » هک تسا  هدش  تیاور  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  زا  يدنوار  تاوعد  رد  تسا . ربق  باذع  عفر  ببـس  تاولص ،
( 2 .«) تشهب رد  تسا  رون  طارص و  رد  تسا  رون  روبق و  رد  تسا  رون  نم  رب  نداتسرف  تاولص  هک  اریز  دیتسرفب . تاولص 

میظع باقع  كاندرد و  باذع  هب  هک  یلاح  رد  دید  باوخ  رد  ار  وا  شردام  دومن ؛ تافو  رتخد  نآ  هک  تشاد  يرتخد  ینز  هک  هدش  لقن 
تخیریم و کشا  دوخ  دـنزرف  لاح  رب  زور  دـنچ  و  دومن ؛ يراز  هیرگ و  هب  عورـش  هدـش  رادـیب  باوخ  زا  رایـسب  هودـنا  اب  تسا ؛ راـتفرگ 

دیلانیم .
***** 

ص232 . نتم ، ياهرمک ، همجرت  قودص ، خیش  یلاما  1 ـ
رییغت . یکدنا  اب  تاولص ) زیمآ  رارسا  رکذ  ( ـ  تیاور 63 ج94 ، راونالاراحب ، 2 ـ

{ 146 هحفص }
دزیم . مدق  یتشهب  یغاب  رد  دوب و  نامداش  لاحشوخ و  هک  یلاح  رد  دید  باوخ  رد  ار  رتخد  نآ  رگید  راب  هکنآ  ات 

منکیم »؟ هدهاشم  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  مدیدیم و  نم  هک  دوب  هچ  تلاح  نآ  رتخد  يا  : » تفگ وا  هب  لاح  نآ  رد 
لها  ) يزیزع اـهزور  نیا  رد  یلو  مدوب . باذـع  رد  دوخ  ناـهانگ  تهج  هب  يدـید ، هعفد  نآ  هک  روطناـمه  رداـم ! يا  : » داد باوج  رتـخد 

نآ تکرب  هب  یلاعت  قح  دیـشخب و  ناتـسربق  لها  هب  ار  اهنآ  باوث  داتـسرف و  تاولـص  راب  دـنچ  تشذـگ و  اـم  ناتـسربق  راـنک  زا  یـسفن )
!« تشادرب ناتسروگ  لها  زا  ار  باذع  اهتاولص ،

( هللاُاۀَمحَر  ) یناگیاپلگ نیدلالامجدیس  هللاتیآ  بیجع  هفشاکم 

موحرم گرزب  داتـسا  دزن  مدوب ، ناهفـصا  رد  هک  یناوج  نارود  رد  : » دومرفیم هللاُاۀَـمحَر )  ) یناـگیاپلگ نیدـلا  لامجدیـس  هللاهیآ  موـحرم 
ياهبش هک  دندوب  هداد  روتسد  نم  هب  دندوب ؛ نم  یبرم  اهنآ  متخومآیم و  كولس  ریس  قالخا و  سرد  ناخ ، ریگناهج  یـشاک و  دنوخآ 

تدابع مه  يرادقم  رکفت و  حاورا  گرم و  ملاع  دروم  رد  يردق  ( 1) يدالوف تخت  ناتسربق  رد  ناهفصا و  نوریب  مورب  هعمج  هبنش و  جنپ 
مدرگرب . حبص  هدرک و 

و  مدومنیم . رکفت  مدرکیم و  تکرح  اههربقم  اهربق و  نیب  تعاس  ود  یکی  رادقم  متفریم و  هعمج  اههبشجنپ و  بش  هک  دوب  نم  تداع 
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***** 
تسا . یتیونعم  اب  ياج  ناگرزب  هتفگ  هب  دنتسه و  نفد  اجنآ  رد  يدایز  ناگرزب  املع و  هک  تسا  ییاج  دالوف ، تخت  ناتسربق  1 ـ

{ 147 هحفص }
ناهفصا هب  نآ  زا  سپ  مدناوخیم و  ار  حبص  زامن  متـساوخیمرب و  تاجانم  بش و  زامن  يارب  سپـس  هدومن و  تحارتسا  تعاس  دنچ  دعب 

مدمآیم .
زا ملاـع ، ناـیدا  ناـنکاس و  حاورا و  رد  رکفت  يارب  نم  دـمآیم و  مه  فرب  دوب ؛ درـس  رایـسب  مه  اوه  دوـب و  ناتـسمز  ياـهبش  زا  یبـش 

اذـغ هقل  دـنچ  هدرک ، زاب  ار  دوخ  لامتـسد  متـساوخ  متفر ، ناتـسربق  ياهقاتا  زا  یکی  رد  مدـمآ و  دـالوف  تحت  هب  مدرک  تکرح  ناهفـصا 
ار هربقم  رد  لاح  نیا  رد  موش . لوغـشم  دوخ  يدابع  ياهروتـسد  اهراک و  هب  هدـش و  رادـیب  بش  همین  دودـح  رد  ات  مباوخب  دـعب  مروخب و 
زا دوب و  هربقم  بحاص  ناگتـسب  ماحرا و  زا  هک  ار  ياهزانج  ات  دـندز  ار  دوب  هربقم  بحاص  ناگتـسب  ماحرا و  زا  هک  ار  ياهزاـنج  اـت  دـندز 

ار هزانج  دنیایب و  حبص  اهنآ  دوش و  توالت  لوغشم  دوب ، هربقم  يدصتم  هک  نآرق  يراق  صخش  دنراذگب و  اج  نآ  دندوب  هدروآ  ناهفـصا 
دننک . نفد 

لوغـشم متـساوخ  مدرک  زاب  ار  لامتـسد  هک  نیمه  نم  دـش . لوغـشم  توالت  هب  نآرق  يراـق  دـنتفر و  دنتـشاذگ و  ار  هزاـنج  تعاـمج  نآ 
دندش . ندرک  باذع  لوغشم  دندمآ و  باذع  ۀکئالم  مدید  موش  ندروخ 

نیا زا  ییاهدایرف  دیـشکیم و  هنابز  نامـسآ  هب  شتآ  هک  دـندیم  وا  رـس  رب  نیـشتآ  ياهزرگ  ناـنچ  تسا : موحرم  نآ  دوخ  تراـبع  نیع 
درکیم . لزلزتم  ار  میظع  ناتسربق  مامت  ییوگ  هک  تساوخیمرب  هدرم 

نیا زا  یعالطا  نآرق  يراق  ًادـبا  و  دوب ؟ باذـع  قحتـسم  روط  نیا  هک  دوب  ملاظ  رئاج و  نامکاح  زا  اـی  دوب و  یتیـصعم  هچ  لـها  منادیمن 
دوب . نآرق  توالت  لوغشم  هتسشن و  هزانج  رس  رب  مارآ  تشادن ؛ عوضوم 

{ 148 هحفص }
مهاوخیم نم  نک ! زاب  ار  رد  هک  هربقم  بحاـص  هب  منکیم  هراـشا  دـیرپ و  مگنر  دـیزرل ، مندـب  متفر ؛ لاـح  زا  هرظنم  نیا  ةدـهاشم  زا  نم 

مدنامهف . وا  هب  هرخالاب  درکیمن ؛ تکرح  هدش و  لفق  منابز  میوگب ، متساوخیم  هچ  ره  دیمهفیمن ؛ وا  یلو  مورب ،
مورب .» مهاوخیم  نم  نک ! زاب  ار  رد  تفچ  »

دردیم ». ار  وت  تسا ، گرگ  هار  رد  هدناشوپ ؛ ار  نیمز  يور  فرب  تسا ؛ درس  اوه  اقآ  : » تفگ
نم درک و  زاب  ار  رد  مدناشک . یقاتا  رد  ار  دوخ  راچان  هب  درکمن . كاردا  وا  مرادن  ندنام  تقاط  نم  هک  وا  هب  منامهفب  متـساوخیم  هچ  ره 

، هرجح رد  مدمآ  یتقو  مدروخ و  نیمز  راب  نیدـنچ  مدـمآ و  یتخـس  هب  رایـسب  تسین  يدایز  تفاسم  هک  نآ  اب  ناهفـصا  ات  مدـش و  جراخ 
مدش . ضیرم  هتفه  کی 

نم يارب  ناخ  ریگناهج  دـندادیم و  اود  نم  هب  دـندرکیم و  ییوجلد  نم  زا  هرجح و  دـندمآیم  ناخ  ریگناهج  یـشاک و  دـنوخآ  موحرم 
(1 .) متفرگ توق  مک  مک  ات  درب  یم  ورف  مقلح  هب  روز  هب  دزیم و  داب  بابک 

ربق رد  مالَّسلامِهیلَع )  ) دمحم لآ  دمحم و  تیالو 

دندومرف : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) مرکا ربمایپ 
ۀَنَجلا » یَیِلا  ِناباب  هِربَق  ِیف  َُهل  َحَتَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِِّبُح  یلَع  َتام  نَمَو  الَا  »

رد  وا  يارب  رد  ود  دریمب  دمحم  لآ  تبحم  رب  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  »
***** 
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یخزرب ص114 . تیاکح  ص232 ـ  تفگش ، ياهناتساد  1 ـ
{ 149 هحفص }

( 1 .«) دوشیم هدوشگ  تشهب  هب  شربق 
ادـتقا وا  لمع  هب  مدرم  هک  دوب  یناسک  زا  هک  ( ) هللاُاۀَـمحَر  ) سارف یبا  نب  مارو  نم  دـج  : » دـنیامرفیم هللاُاۀَـمحَر )  ) سوواط نبدیـس  موحرم 

دنهد رارق  وا  ناهد  رد  ار  دشاب  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم ۀمئا  ءامسا  نآ  رب  هک  یقیقع  گنـس  گرم  زا  سپ  هک  درک  تیـصو  دندرکیم )
نم ماما  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع نم و  ربمایپ  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم نم و  راگدارورپ  هللا  : » مدرک شقن  یقیقع  یگنـس  رب  زین  نم  و 

دنتسه ». ادخ ) يوس  هب   ) نم مطابترا )  ) ۀلیسو ناماما و  هک  مدرب  مان  ار  مالَّسلامِهیلَع )  ) نیموصعم همئا  یمامت  دشبیم و 
(2 .) دشاب ربق  رد  لاؤس  ماگنه  کلم  ود  باوج  ات  دنهد  رارق  نم  ناهد  رد  گرم  زا  سپ  هک  مدرک  تیصو  و 

! تسا نآ  رد  ترخآ  ایند و  دوس  هک  يزیچ 

تـسود ارم  تیب  لها  دیاب  دنک ، ادخ  رب  لکوت  دهاوخیم  یـسک  ره  دـندومرف : ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمایپ  تفگ ، رمع  نبا 
ار متیب  لها  دشاب ، تمکح  يایوج  هک  ره  دشاب و  هتشاد  تسود  ارم  تیب  لها  دیاب  دبای  تاجن  ربق  باذع  زا  دهاوخب  هک  ره  دشاب و  هتشاد 
ار اهنآ  یـسک  مسق  ادـخ  هب  دـشاب ؛ هتـشاد  تسود  ارم  تیب  لها  دوش ، تشهب  لـخاد  باـسح  نودـب  تسا  لـیام  هک  ره  و  درادـب ؛ تسود 

( 3 .«) تسا هدرب  دوس  ترخآ  ایند و  رد  هکنیا  رگم  درادن  تسود 
***** 

راحب ج68/138 . زا  لوقنم  تمایق ص123 ، رد  تیب  لها  شقن  1 ـ
ص57 . لئاسلا ، حالف  2 ـ

ص95 . راونالاراحب ج5 ، متفه  دلج  همجرت  تماما ـ  شخب  3 ـ
{150 هحفص }

نآرق اب  يراد  هدنز  بش  باوث 

زا يدرم  : » هک دـناهدرک  تیاور  مالَّسلاِهیلع )  ) رقاب دـمحم  ماما  ناشردـپ  زا  ترـضح  نآ  و  مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ماما  زا  لیعامـسا  نبرباج 
هب مهدیم  هدژم  ار  وت  : » دندومرف ترضح  نآ  درک ؛ لاؤس  نآرق  توالت  اب  يراد  هدنز  بش  ةرابرد  مالَّسلاِهیلع )  ) یلع ترضح  نانمؤمریما 

روتسد شناگتشرف  هب  دنوادخ  درب ، رـس  هب  زامن  ندناوخ  هب  یهلا  شاداپ  هب  دیما  اب  كاپ و  صالخا  اب  ار  بش  زا  مهد  کی  سک  ره  هکنیا 
باوث وا  يارب  هتسر ، ةزات  مرن و  ياههقاس  اهین و  ةرامش  هب  و  ناتخرد ) اههناد و  اهگرب و  زا   ) بش نآ  رد  اهیندیئور  ةرامـش  هب  ات  دهدیم 

هب ار  شلامعا  ۀمان  تمایق ، رد  و  دیامرف ، باجتـسم  ار  وا  ياعد  هد  دنوادخ  دـنراذگب ، زامن  هب  ار  بش  زا  مهن  کی  یـسک  رگا  و  دـسیونب ،
رباص و دیهـش  کی  رجا  اب  ربارب  یباوث  دـنوادخ  درب ، رـس  هب  زاـمن  يادا  هب  ار  بش  زا  متـشه  کـی  یـسک  رگا  و  دـهدیم ، شتـسار  تسد 
اب دشاب ، زامن  لوغـشم  ار  بش  زا  متفه  کی  سک  ره  و  دوشیم ، هتفریذپ  شاهداوناخ  قح  رد  شتعافـش  دنک و  تمارک  يو  هب  ار  صلخم 

روبع طارـص  زا  دـنناما ، رد  یهلا ) باذـع  زا   ) هک یناـسک  اـب  دوشیم و  روشحم  مهدراـهچ  بش  هاـم  نوچ  یناروـن  ناـشخرد و  یئاـمیس 
رارق دناهتشگزاب ، تراگدرورپ  يوس  هب  لوبق ) ۀبوت  اب   ) هک یناسک  ةرمز  رد  دراد ، اپب  ار  زامن  بش  زا  مشش  کی  رد  یسک  رگا  و  دنکیم ؛

ترضح اب  تشهب  رد  دنراذگب ، زامن  هب  ار  بش  زا  مجنپ  کی  یسک  رگا  و  دوشیم ، هدیزرمآ  وا  ةدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  مامت  دریگیم و 
نیشنمه  لیلخ  میهاربا 

{ 151 هحفص }

http://www.ghaemiyeh.com


هب  ) دریگیم و رارق  ناراگتسر  لوا  فص  رد  تمایق  زور  رد  دنک ، زامن  ندناوخ  فرـص  ار  بش  زا  مراهچ  کی  هک  یـسک  و  دوب ، دهاوخ 
، دنک فرـص  زامن  ۀماقا  هب  ار  بش  موس  کی  یـسک  رگا  و  دوش ، تشهب  دراو  باسح  نودب  درذگب و  طارـص  زا  دابدـنت  دـننامه  تعرس )
وا هب  و  دنروخیم ، ترسح  ملاع  راگدرورپ  دزن  رد  وا  ماقم  تلزنم و  هب  هکنآ  رگم  دنکیمن  تاقالم  ار  ادخ ) ناگتشرف  زا   ) ياهتـشرف چیه 

رگا دوش ، لوغشم  زامن  هب  ار  بش  زا  یمین  یـسک  رگا  و  وش ، دراو  یهاوخ ، هک  تشهب  هناگتـشه  ياهرد  زا  يرد  ره  زا  هک  دوشیم  هتفگ 
ارجا دنکن و  يربارب  تسا . هدرک  ررقم  وا  يارب  دنوادخ  هک  یشاداپ  هب  دننک ، الط  زا  رپ  ار  نیمز  مجح ) ای  نزو   ) ربارب رازه  داتفه  لثم ) هب  )
ۀماقا فرص  ار  بش  زا  موس  ود  یـسک  رگا  و  تسا ؛ رتشیب  لیعامـسا  ترـضح  نادنزرف  زا  هدنب  داتفه  ندرک  دازآ  زا  لمع  نیا  يازا  رد  وا 

، تسا رتنیگنس  دحا  هوک  نزو )  ) ربارب هد  زا  وا  هنسح  نیرتمک  هک  دوشیم  هتشون  هنسح  جلاع ، نابایب  ياهنش  هرامش  هب  وا  يارب  دنک ، زامن 
رد  ) وا يارب  دشاب ، ادخ  رکذ  دوجس و  عوکر و  لاح  رد  هراومه  ددرگ و  لوغشم  میرک  نآرق  توالت  زامن و  هب  بش  لوط  رد  هک  یسک  و 
زا تسا  هدـش  هداز  رداـم  زا  هک  يزور  دـننامه  هک : تسا  نیا  نآ  نیرتـمک  هک  دنـسیونیم  شاداـپ  هنـسح و  ياهزادـنا  هب  شلاـمعا ) ۀـمان 

شلد هدش ، ینارون  شربق  و  دریگ ، ینوزفا  شتلزنم  برق و  تاجرد  یهلا ، تانسح  مامت  ةرامش  هب  دوشیم و  كاپ  شناهانگ ، یگدولآ ) )
شنمیا  ربق  باذع  زا  و  ددرگ ، هزیکاپ  كاپ و  دسح  زا  یشان  ياهیگدولآ  زا  ار 

{ 152 هحفص }
هب دـنوادخ  و  دوشیم ، روشحم  دـنناما ، رد  یهلا  باذـع  زا  هک  یناسک  اـب  رـشحم  رد  دـنهد و  وا  هب  منهج  شتآ  زا  يدازآ  تارب  و  دـننک ،
رد ار  وا  تسا ، هدوب  لوغشم  نم  تدابع  هب  هدرب و  رـس  هب  نم  يدونـشخ  بلط  رد  ار  یبش  هک  دیرگنب  نم  هدنب  هب  : » دیامرف دوخ  ناگتـشرف 

و تسا ، مهارف  تساهنآ ، هب  یمدآ  لیم  هک  ار  هچنآ  يرهـش  ره  رد  تسا و  رهـش  رازه  دص  وا  يارب  زا  سودرف  رد  و  دـیهد ، ياج  سودرف 
، دنکیمن روطخ  یـسک  رطاخ  رد  زگره  هک  يرگید  ياهتمعن  و  ایهم ، نآ  رد  دـنکیم  تذـل  ساسحا  نآ  ندـید  اب  یمدآ  هک  يزیچ  ره 

(1 .) ماهتفرگ رظن  رد  وا  يارب  نم  هک  تسا  یتلزنم  برق و  دایز و  ریخ  يادج  دش ) هدرمش  رب  هک   ) اهنیا و  تسا ، هتدامآ 

بجر هام  ةزور  زیگنا  تفگش  ياهباوث 

زور دنچ  طقف  هکیلاح  رد  مدیـسر ، مالَّسلاِهیلع )  ) قداص ترـضح  تمدخ  بجر  هام  رد  نم  هک  تسا  هدرک  لقن  شردـپ  زا  ملاس  نب  یلع 
هب هن  : » مدرک ضرع  ياهتفرگ »؟ هزور  ار  هام  نیازا  يزیچ  ایآ  ملاـس ، يا  : » دـندومرف دـندید ، ارم  ترـضح  هک  یماـگنه  دوب ؛ هدـنام  نآ  زا 

ار نآ  ادخ  هک  تسا  یهام  نیا  هتفر ، تتـسد  زا  دنادن ، ادخ  زج  ار  شاهزادنا  هک  یباوث  : » دندومرف ترـضح  ادـخ ،» لوسر  رـسپ  يا  ادـخ ،
تسا ». هدومن  بجاو  شناراد  هزور  يارب  ار  دوخ  تمارک  هدرک و  میظع  ار  شمارتحا  هداد و  تلیضف 

مروآیم »؟ تسدب  ار  نآ  ناراد  هزور  باوث  زا  یضعب  مرادب  هزور  ار  يزیچ  هدنام  هچنآ  زا  رگا  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  : » مدرک ضرع 
***** 

ص127 . ناهانگ ، رفیک  اهیکین و  شناداپ  1 ـ
{ 153 هحفص }

ساره زا  تسا  وا  ناما  نداد و  ناج  یتخسزا  دشاب  وا  ناما  دریگب ، هزور  ار  هام  نیا  رخآ  زا  زور  کی  هک  ره  ملاس  يا  : » دندومرف ترضح 
هام نیا  رخآ  زا  زور  هس  هک  ره  دشاب و  طارص  زا  وا  نتـشذگ  ۀلیـسو  دریگب ، هزور  ار  هام  نیا  رخآ  زا  زور  ود  هک  ره  ربق و  باذع  ندرم و 

(1 «.) دنهد وا  هب  خزود  زا  يدازآ  تارب  تمایق  زور  ياهیتخس  اهساره و  زا  دریگب  هزور  ار 

نداد هقدص  زیگنا  تفگش  راثآ  زا 

دندومرف : هک  هدش  تیاور  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  زا  زین  و 
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بـش زامن  : » دـندومرف رگید  یتیاور  رد  زین  و  دـنک ». فرطرب  وا  زا  ار  تمایق  زور  باذـع  ربق و  باذـع  ایند و  ياهتفآ  نمؤم  نداد  هقدـص  »
(2 «) دنکیم رود  شاهدنیوگ  زا  ار  ناطیش  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ و  ربق ؛ یکیرات  رد  نآ  ةدنناوخ  يارب  تسا  یغارچ 

هزانج يور  رب  یگس 

اج نامه  رد  و  دوب ، مق  رواجم  شرمع  رخآ  لاس  دـنچ  دوب و  البرک  میقم  اهلاس  هک  ناسحارتکد  موحرم  نامیا  يوقت و  تلیـضف  بحاـص 
یعمج مدید  ار  ياهزانج  يزور  : » هک هدومن  لقن  دوب ، نکاس  البرک  رد  هک  ياهلاس  جـنپ  تسیب و  نارود  زا  دـندش ، نوفدـم  هتفر و  ایند  زا 

ناهگان متفر . ناگدننک  عییـشت  هارمه  مه  نم  دنربیم و  ترایز  كربت و  دصق  هب  مالَّسلاِهیلع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  رهطم  مرح  هب  ار  وا 
هایس و  گس  توبات  يور  مدید 

***** 
نتم ص15 . ياهرمک ، همجرت  قودص ، خیش  یلاما  1 ـ

ص444 . ج1 ، ییاضر ، همجرت  بولقلا ، داشرا  2 ـ
{ 154 هحفص }

منکیم هدهاشم  ار  بیرغ  بیجع و  رما  نیا  نم  اهنت  ای  دنیبیم  مه  يرگیدایآ  منادب  هکنیا  يارب  مدش و  ناریح  تسا ، هتـسشن  یکانتـشحو 
تسیچ ؟ تسا  هزانج  يور  هک  ار  ياهچراپ  مدیسرپ : درکیم  تکرح  نم  تسار  تمس  هک  یصخش  زا 

هن . تفگ : هن ؟ ای  ینیبیم  يرگید  زیچ  هچراپ  يور  هب  متفگ : تسا . يریمشک  لاش  تفگ :
دنیبیمن . یسک  نم  زج  هک  متسناد  مدینش ، ار  خساپ  نیمه  مدرک و  دوب  نم  پچ  تمس  رد  هک  نآ  زا  ار  لاؤس  نیمه 

رد زاب  دـندنادرگرب  فیرـش  نحـص  رهطم و  مرح  زا  ار  هزانج  هک  یتقو  ات  دـش  ادـج  هزانج  زا  گس  نآ  ناهگان  میدیـسر  نحـص  برد  ات 
هک مدید  ار  گس  تالاح ، مامت  هناخ و  لاسغ  رد  دوشیم  هچ  منیبب  متفر  ناتسربق  هب  شهارمه  مدید ، هزانج  اب  ار  گس  نآ  نحـص  جراخ 

دیدرگ . وحم  مرظن  زا  ربق  نامه  رد  مه  گس  نآ  دندرک  نفد  ار  تیم  هک  یتقو  ات  تسا  لصتم  هزانج  هب 
شاهصالخ هک  هدرک  لقن  هللاُاۀَمحَر )  ) ییاهب خیش  لک  داتسا  زا  دوخ  تانیعبرا  باتک  رد  هللاُاۀَمحَر )  ) یمق دیعـس  یـضاق  ار  هعقاو  نیا  ریظن 

هب هللاُاۀَـمحَر )  ) ییاـهب خیـش  باـنج  يزور  هدوـب ، ناهفـصا  رباـقم  زا  ياهربـقم  رواـجم  تریـصب  تفرعم و  لـها  زا  رفن  کـی  هک  تسا  نیا 
دناهدروآ و ار  ياهزانج  یتعامج  مدـید  مدرک ؛ هدـهاشم  یبیرغ  رما  ناتـسربق  نیا  رد  هتـشذگ  زور  دـیوگیم : خیـش  هب  دوریم ؛ شتاقالم 

یتعاس  نوچ  دنتفر  دندرک و  نفد  عضوم  نالف 
{ 155 هحفص }

، تساجک زا  شوخ  يوب  منادـب  ات  مدرک  هاگن  فارطا  هب  مدـش  ریحتم  دوبن . يویند  ياهوب  زا  هک  دیـسر  مماـشم  هب  یـشوخ  يوب  تشذـگ 
يوب ناهگان  دیشکن  یلوط  دش ؛ ناهنپ  ماهدید  زا  تفر و  ربق  نآ  دزن  هک  مدید  ناهاشداپ  لکش  تأیه و  رد  ییابیز  رایـسب  تروص  ناهگان 

زا ربق  نآ  رانک  رد  تفریم و  ربق  هب  ور  هک  مدـید  ار  یگـس  مدرک  رظن  نوچ  دیـسر ، مماشم  هب  دوب  رتدـیلپ  يدـنگ  يوب  ره  زا  هک  يدـنک 
دش . وحم  مرظن 

دوب هدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  حورجم  تبیه  دـب و  لاـح  اـب  امیـس  شوـخ  ناوـج  نآ  مدـید  ناـهگان  هک  مدوـب  بجعت  تریح و  لاـح  رد 
دنک . وگزاب  نم  يارب  ار  لاح  تقیقح  هک  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متفر و  وا  لابند  تشگیمرب ؛

نوـچ دـمآ و  دوـب ، وا  هتـسیاشان  لـمع  يدـید و  هک  ار  یگـس  هاـگان  مشاـب  وا  اـب  مدوـب  رومأـم  مدوـب و  درم  نیا  حـلاص  لـمع  نم  تفگ :
تسا . گس  نامه  تیم ، نآ  سینا  ًالعف  درک و  نوریب  ارم  مشاب و  وا  اب  تشاذگن  دش و  هریچ  نم  رب  دوب ، رتشیب  وا  تسیاشان  یباهرادرک 

اب شلامعا  اب  بسانم  ياهتروص  هب  خزرب  رد  یمدآ  ياهرادرک  هک  تسا  نآ  اـم  ةدـیقع  اریز  تسا ؛ حیحـص  هفـشاکم  نیا  : » دومرف خـیش 
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( 1 «.) تسا ملسم  يرما  لاوحا ، اب  بسانم  تروص  هب  ناشندش  روصم  لامعا و  مسجت  هلئسم  دوب و  دهاوخ  صخش 
***** 

ص117 . ناراک ، هانگ  تازاجم  زا  زیگنا  تربع  ياهناتساد  ص390 ـ  زیگنا ، تفگش  ياهناتساد  1 ـ
{156 هحفص }

ربق ياهباذع  زا  يزومآ  تربع  ياهناتساد  مجنپ : لصف 

( مالَّسلااِهیلَع  ) دسا تنب  ۀمطاف  ترضح  تافو 

ترـضح دـندومن ، لاحترا  مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  ردام  مالَّسلااهیلَع )  ) دـسا تنب  همطاـف  یتقو  هک  تسا  تیاور  رد  نینچمه 
دندمآ . ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  نایرگ  مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما

دنادرگن ». نایرگ  ار  وت  ياههدید  زگره  ادخ  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  : » دندومرف ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) ادخ لوسر 
تسا ». هدش  توف  مردام  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) نانمؤمریما

ریـس ارم  تشادیم و  هنـسرگ  ار  دوخ  دالوا  وا  تسا . هدـش  توف  نم  رداـم  هکلب  : » دـندومرف ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) لوسر ترـضح 
رد وا  دوب ، امرخ  تخرد  کـی  بلاـطوبا  ۀـناخ  رد  هک  هللا  و  دـیلامیم ؛ نغور  ارم  يوم  تشاذـگیم و  وم  هدـیلوژ  ار  دوخ  دـالوا  درکیم ،

نهاریپ دندش ؛ وا  زیهجت  هجوتم  هتساخرب و  ترضح  سپ  درکیم ، ناهنپ  نم  ياهومع  رسپ  زا  دیچیم و  نم  يارب  درکیم و  تقبس  دادماب 
هنهرب  ياپ  ینأت و  اب  تشاذگیم و  هتسهآ  ار  مدق  وا  ةزانج  عییشت  رد  دننک و  نفک  نآ  رد  ار  وا  هک  دنداد  ار  دوخ  كرابم 

{ 158 هحفص }
وا نیقلت  تداهش  دیناباوخ و  دحل  رد  ار  وا  دوخ  میرک  تسد  هب  نآ  زا  دعب  دیباوخ و  وا  ربق  رد  تفگ و  ریبکت  داتفه  وا  زامن  رد  تفریم و 

دندومرف : هبترم  هس  دندرگرب  هک  دنتساوخ  مدرم  دندرک و  رپ  ار  شربق  نوچ  درک ،
مالَّسلاِهیلع ».)  ) بلاطیبا نب  یلع  وت  رسپ  لیقع ، هن  رفعج و  هن  وت ، رسپ  »

دیدرکیمن ». رگید  ياههزانج  يارب  هک  دیدرک  ییاهراک  هزانج  نیا  رد  هللا ، لوسر  ای  : » دنتفگ مدرم  دنتشگرب ، یتقو 
( زا يزور  ، ) وا تایح  لاح  رد  هک  دوب  نآ  يارب  زا  نتفگ  ریبکت  داتفه  دوب و  هکئالم  ماحدزا  ترثک و  يارب  زا  نم  نتفر  ینأت  اب  : » دندومرف
هک مدـیباوخ  شدـحل  رد  سپ  متـسه ) فیعـض  رایـسب  ربق  راشف  ربارب  رد  هک  نیا  زا  هیانک   ) افعـض او  تفگ : وا  و  مدرک ؛ تبحـص  ربق  راشف 

متفگ و تماـیق  زا  وا  تاـیح  لاـح  رد  يزور  هک  دوـب  نآ  يارب  زا  دوـخ  نهاریپ  هب  ار  وا  مدرک  نفک  هکنآ  اـما  و  دـهدن ؛ راـشف  ار  وا  نیمز 
هدیـشوپ هک  مدرک  نفک  دوخ  نهاریپ  هب  ار  وا  مرـش ) تلاجخ و  زا  هیانک   ) هاتأوس او  تفگ : وا  دـش و  دـنهاوخ  روشحم  نایرع  مدرم  متفگ 

: تفگ دـندرک . لاؤس  شراـگدرورپ  زا  وا  زا  دـندمآ و  کـلم  ود  هک  دوب  نآ  يارب  وت ،».... ، رـسپ   » وا هب  متفگ  هکنآ  اـما  ددرگ و  روشحم 
تسیک : » دنتفگ تسا .» نم  ربمغیپ  ملَسو ،) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) دمحم : » تفگ وت »؟ ربمغیپ  تسیک  : » دنتفگ و  تسا » نم  راگدرورپ  هللا ، »

ادخ سپ  بلاطیبا ،» نبیلع  وت  دنزرف  وگب  : » متفگ وا  هب  سپ  تسا ». نم  دـنزرف  هک  یلع ، : » دـیوگب هکنآ  زا  درک  مرـش  وت ،»؟ یلو  ماما و 
نیا  هب  ار  وا  هدید 

{ 159 هحفص }
(1 .) درک نشور 

رذوبا دنزرف  تافو  تیاکح 
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وا ربق  رـس  رب  رذوبا  درک  تافو  هللاُاۀَمحَر ،)  ) يرافغ رذوبا  بانج  رـسپ  رذ »  » هک یماگنه  هک  تسا  هدـمآ  هیقفلا » ُهُرُـضحی  نَم ال   » باتک رد 
طرـش يدوب و  راکوکین  نم  هب  تبـسن  وت  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  رذ ، يا  دـنک  تمحر  ار  وت  يادـخ  : » تفگ دـیلام و  ربق  رب  تسد  داتـسیا و 

و نم ، رب  تسین  یکاب  وت  نتفر  زا  هکدنگوس  ادخ  هب  مدونـشخ . وت  زا  نم  دناهتفرگ ، نم  زا  ار  وت  هک  کنیا  يدروآیم و  اج  هب  ار  يدنزرف 
نآ كانلوه  ياهاج  ینعی  « » علطم لوه   » دوبن رگا  مرادـن و  تجاح  زاـین و  يدـحا  هب  یلاـعت  قح  زا  ریغ  هب  نم  و  هدیـسرن ، نم  هب  یناـصقن 

تافام یفالت  يزور  دـنچ  مهاوخیم  یلو  مشاب  هتفر  وت  ياج  هب  نم  هک  مدـشیم  رورـسم  هنیآ  ره  دوشیم » هدـید  گرم  زا  دـعب  هک  ملاع 
هک هللا  و  ( 3  ) وت رب  هودنا  زا  ارم  تسا  هتخاس  لوغشم  وت  يارب  زا  هودنا  هک  قیقحت  هب  و  منیبب . ار  ملاع  نآ  ۀیهت  منک و  هتشذگ ) ناربج  ( ) 2)
وت رب  و  تسا ، هنوگچ  وت  زور  لاح و  هک  مدرک  هیرگ  وت  رب  رطاخ  نیا  هب  هکلب  ياهدش ، ادج  نم  زا  و  ياهدُرم ، هکنآ  رطاخ  هب  مدرکن  هیرگ 

دنتفگ ؟ هچ  وت  هب  یتفگ و  هچ  وت  هک  متسنادیم  شاک  درذگیم ؛ هچ 
يدوب  هدرک  بجاو  وا  رب  هک  ار  یقوقح  وا  هب  مدیشخب  ادنوادخ !

***** 
نیقیلا ص398 . قح  راحب ج6/ص241 ـ  1 ـ

مروآ . ياجب  تسا  مزال  هدش و  توف  نم  زا  هچنآ  ینعی  2 ـ
مدرم مغ  هکنآ  زا  تسا  هتشادزاب  ارم  انعم  نیا  منکب و  تسا  عفان  دنمدوس و  وت  يارب  هک  یتاعاط  تدابع و  هک  منآ  مغ  رد  هشیمه  ینعی  3 ـ

مروخب . ار  دوخ  زا  وت  ییادج  و 
{ 160 هحفص }

(1 .) يرتراوازس نم  زا  مرک  دوج و  هب  وت  هک  اریز  شخبب ، يدوب  هدرک  بجاو  وا  رب  هک  ار  دوخ  قوقح  مه  وت  سپ  نم ، هب  تبسن 

درک رود  ناتسربق  لها  زا  ار  باذع  ییوناب  ياروشاع  ترایز 

لوق زا  درک ، يرپس  تدابع  رد  ار  شرمع  درک و  ادا  ار  ترواجم  قح  هک  فجن  رواجم  هللاُاۀَـمحَر ) ) نسح الم  جاـح  هتـشون : يرون  ۀـمالع 
تفگ : نم  هب  يدزی  یلعدمحم  جاح 

زا یعمج  هک  رازم )  ) هب فورعم  رهـش  نوریب  ناتـسربق  رد  اهبـش  ترخآ  ۀـشیدنا  رد  هشیمه  دوب و  هتخادرپ  دوخ  هب  حـلاص  لضاف و  يدرم  »
دربیم . رس  هب  دندوب ، هدش  نفد  نآ  رد  حلاص  دارفا 

وا گرم ، زا  سپ  دوب ، هدش  كرمگ  رومأم  یگرزب  رد  دـندوب و  هدـنارذگ  مه  اب  ملعم و ... دزن  ار  یلاسدرخ  نارود  هک  تشاد  ياهیاسمه 
دندرپس . كاخ  هب  دوب  حلاص  درم  نآ  لزنم  کیدزن  هک  ناتسروگ  نآ  رد  مه  ار 

تسا ! راادروخرب  یهلا  ياهتمعن  زا  هک  دنیبیم  یشوخ  لاح  رد  ار  وا  حلاص  درم  هک  دوب  هتشذگن  كرمگ  رومأم  نآ  گرم  زا  هام  کی 
لمح تشز  راک  دشاب و  بوخ  تنورد  هک  يدوبن  یـسک  وت  مربخاب ، وت  نوریب  نورد و  ماجنا و  زاغآ و  زا  نم  دیوگیم : دوریم و  وا  دزن 

تَراـک يدـناسر ، يراـی  ار  ياهدیدمتـس  هن  يزرو و  لاغتـشا  لغـش  نادـب  هک  درکیم  باـجیا  یترورـض  هن  هـیقت و  هـن  دوـش ، تحـص  رب 
بجوتسم 

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص496  ج2 ، ینارقبحاص ، عماول  1 ـ

{ 161 هحفص }
یتسه ؟ یشوخ  رد  نونکا  ارچ  سپ  سب ، دوب و  باذع 

رگنهآ فرشا  داتسا  رسمه  لبق  زور  اما  مدوب ؛ اه  باذع  نیرتتخس  رد  زورید  ات  گرم  هظحل  زا  نم  یتفگ ؛ هک  تسا  نانچ  يرآ ! تفگ :
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هب مالَّسلاِهیلع )  ) نیـسح ماما  هبترم  هس  بشید  دومن ) رترود  شربق  زا  مدـق  هاجنپ  هب  هراشا   ) دـندرپس كاخ  هب  ار  وا  اجنیا  رد  هتفر و  ایند  زا 
دندمآ . شندید 

متفرگ ». رارق  شیاسآ  تمعن و  رد  نم  اذل  دنرادرب ، ناتسروگ  نیا  زا  ار  باذع  : » دندومرف موس  راب 
داتـسا دسرپیم . شرـسمه  لاح  زا  هتفای و  ار  وا  دوریم ، فرـشا  داتـسا  يوجتـسج  نارگنهآ  رازاب  رد  هدش و  رادیب  باوخ  زا  حـلاص  درم 

میدرپس . شکاخ  هب  رازم  ینعی  ناکم  نالف  رد  هتفر و  ایند  زا  زورید  دیوگیم  فرشا 
دوب ؟ هتفر  مالَّسلاِهیلع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  دسرپیم : حلاص  درم 

هن » : » دهدیم باوج  رگنهآ 
يدرکیم »؟ ار  وا  تبیصم  رکذ  : » دسرپیم حلاص  درم 

هن » : » دهدیم باوج 
تشاد »؟ یناوخ  هضور  : » دنکیم لاؤس  هرابود 

هن » : » دهدیم باوج  هرابود 
يراد »؟ يدوصقم  هچ  تالاؤس  نیا  زا  : » دسرپیم رگنهآ 

هدوب ؟ ياهطبار  هچ  مالَّسلاِهیلع )  ) نیسح ماما  وا و  نایم  منادب . مهاوخیم  : » دیوگیم هدرک و  لقن  ار  شباوخ  حلاص  درم  هاگنآ 
{ 162 هحفص }

(1 .) دناوخیم اروشاع  ترایز  دهدیم : خساپ  فرشا  داتسا 

خزرب ربق و  ملاع  رد  نامز  رذگ  یگنوگچ 

امـش رب  ار  يزیچ  دـیهاوخیم  اـیآ  : » دـندومرف ناـنآ  هب  ور  و  دـنتفر ، ناتـسربق  هب  دوخ  ناراـی  زا  یعمج  اـب  يزور  مـالَّسلاِهیلع )  ) یلع ماـما 
نینمؤملاریما »! ای  یلب  : » دندرک ضرع  دیاهدیدن »؟ زگره  هک  منایامنب 

هدنب يا  هللا » نذاب  ُمق  هللادـبع  ای  : » دـندومرف هتفر و  هدرک ) تلحر  شیپ  تدـم  نآ  بحاص  دادیم  ناشن  هک   ) ياهنهک ربق  رـس  رب  ترـضح 
زیخرب . ادخ  نذا  هب  ادخ 

هللا .» یلو  ای  کیلع  مالسلا  : » درک ضرع  دمآ و  نوریب  ربق  زا  دیفس  نساحم  اب  يدرمریپ  دش و  هتفاکش  ربق  لاح  نامه  رد 
: دندومرف ترـضح  هدشن ». لاس  زونه  موش  تیادف  : » تفگ ياهتفر »؟ ایند  زا  هک  تسا  لاس  دـنچ  : » دـندومرف هداد و  ار  وا  باوج  ترـضح 
: دندومرف ترـضح  هدـشن .» مه  زور  : » تفگ تسا »؟ زور  دـنچ  : » دـندومرف ترـضح  هدیـسرن .» هام  هب  زونه  : » درک ضرع  تسا ؟ هام  دـنچ 

شوخ يور و  ابیز  يروح  (، 2) نیریکن لاؤس  زا  دعب  مدش  دوخ  ربق  لخاد  یتقو  هدیـسرن ؛ مه  تعاس  هب  : » درک ضرع  هدش ؟ تعاس  دمنچ 
تشاد  ندرگ  رد  هک  يدنبندرگ  متفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  و  مدید ، ربق  رد  ار  یتروص 

***** 
ص83 . اروشاع ، ترایز  زا  ییاهناتساد  باتک  زا  ص112  ینیسح ، اضر  ازریم  نیسح ، ماما  تعافش  زا  ناتساد  ود  داتفه و  1 ـ

رکنم . ریکن و  2 ـ
{ 163 هحفص }

امش هک  میدوب  هدرکن  مامت  زونه  میدش و  اههناد  ندرک  عمج  لوغشم  وا  نم و  تشاد و  هناد  دص  دش و  قرفتم  نآ  ياههناد  دیدرگ و  هراپ 
مدیتساوخ ». ارم 

دیامرفن ». بیصن  یب  ار  وا  شنایاپ  یب  تمحر  زا  دنوادخ  درگرب ، دوخ  هاگیاج  هب  : » دندومرف ترضح 
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ملاع و  تمایق ، ات  دوب  دـهاوخ  دـنبندرگ  ياههناد  ندـیچرب  لوغـشم  تسا و  هتفر  ایند  زا  تسا  لاس  دـص  : » دـندومرف ترـضح  تفر ؛ یتقو 
درادن ». يدومن  وا  يارب  مه  خزرب 

دندز . ادص  ار  ربق  نآ  بحاص  هدمآ و  هتفر ، ایند  زا  شیپ  یتعاس  نآ  بحاص  ایوگ  دوب و  هزات  هک  يربق  رس  ترضح  هاگنآ 
: دندومرف هداد و  ار  وا  مالس  باوج  ترضح  نینمؤملاریما !» ای  مکیلع  مالسلا  : » تفگ هدمآ و  نوریب  ربق  زا  راز  یلاح  اب  يور  هایـس  یناوج 
»؟ تسا زور  دنچ  : » دندومرف ترضح  هتـشذگ ؛ تعاس  زا  موش  تیادف  : » درک ضرع  ناوج »؟ ياهتـسب  مشچ  ایند  زا  هک  تسا  تعاس  دنچ  »

لاس دنچ  : » دندومرف ترـضح  تسا ؛» رتشیب  مه  هام  زا  : » درک ضرع  تسا »؟ هام  دـنچ  : » دـندومرف ترـضح  تسا .» رتدایز  زور  زا  : » تفگ
تسا ». لاس  دص  ایوگ  تسا  لاس  دنچ  تسین  مرطاخ  هک  مراد  يراتفرگ  تمحز و  راک و  ردقنآ  تسا ؛ لاس  یلیخ  : » تفگ تسا »؟

هداد یفیفخت  وا  باذـع  باقع و  رد  ترـضح  نآ  ياعد  تکرب  هب  دـندومرف ، اعد  وا  قح  رد  و  درگرب ؛ تهاـگیاج  هب  دـندومرف : ترـضح 
دش .

{ 164 هحفص }
ردق نیمه  قفانم  نمؤم و  نیب  قرف  : » دندومرف دعب  دناهدرک . نفد  شیپ  تعاس  کی  دـیاش  زورما و  نیمه  ار  وا  : » دـندومرف ترـضح  سپس 

(1 .«) تسا

سانلاقح تلع  هب  يراتفرگ 

لضف و لها  زا  متـشاد  یتسود  نم  : » تفگ هک  هدش  لقن  یناردنزام  نسحلاوبا  الم  جاح  اوقت ، اب  لضاف و  ملاع  زا  ( 2) مالسلاراد باتک  رد 
دنیوگیم . کلیت »  » ار نآ  هک  ییاتسور  لها  زا  یناتسربط  نیسح  دمحمّالم  حلاص  ملاع  دنزرف  رفعجّالم  مان  هب  اوقت ،

زا شیپ  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  ّیصو  ار  وا  هک  يرایسب  تعامج  ًاقافتا  تفرگ ؛ ارف  ار  دالب  مامت  هدمآ و  دالب  نآ  رد  یمیظع  نوعاط  ینامز 
رب اهنآ  زا  سپ  زین  وا  هک  دوب  هدناسرن  فرصم  لحم و  هب  زونه  هدومن و  عمج  ار  ناشیا  لاوما  اهنآ  تیـصو  بسح  رب  وا  دندرک و  تافو  وا 

دیسرن . دسرب ، دیاب  هک  یفراصم  هب  هدش و  عیاض  اهلام  نآ  درک و  تافو  توعاط  رثا 
یبش دومرف ، يزور  ار  مالَّسلاِهیلع )  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  ربق  ترواجم  تایلاع و  تابتع  ترایز  نم  هب  هداهن و  تنم  نم  رب  یلاعت  قح  یتقو 

و تسا ؛ رفن  ود  تسد  هب  نآ  فرط  ود  دشکیم و  هلعش  نآ  زا  شتآ  هک  تسا  يریجنز  شندرگ  رد  يدرم  هک  مدید  باوخ  رد  البرک  رد 
نوچ دمآ ؛ کیدزن  نم  تاقالم  دصق  هب  دید  ارم  نوچ  شاهنیـس . ات  هدش  هتخیوآ  دنلب و  شنابز  تسا  شندرگ  هب  ریجنز  هک  یـصخش  نآ 

ّالم  مقیفر  مدید  دیسر  کیدزن 
***** 

خزرب . ملاع  زا  زیگنا  تفگش  ياهناتساد  باتک  زا  ص181 ـ  رهاوج ، 1 ـ
ص155 . ج2 ، يرون ، مالسلاراد  2 ـ

{ 165 هحفص }
تسا . رفعج 

بقع زا  ار  وا  دنادیـشک و  ار  شریجنز  صخـش  ود  نآ  هـک  دـبلطب ، کـمک  دـیوگب و  نخـس  نـم  اـب  تساوـخ  وا ؛ لاـح  زا  مدرک  بـجعت 
ات دنتـشاذگن ، دندیـشک و  ار  وا  دنزب ، فرح  تساوخ  هدمآ و  نم  کیدزن  رفعج  ّالم  مود  راب  دیوگب . نخـس  هک  هتـشاذگن  و  دندنادرگرب ،

، نم دایرف  زا  مدش . رادیب  هدیشک و  دایرف  مدیـسرت و  تخـس  كانلوه  تروص  نآ  لاح و  نآ  ةدهاشم  زا  نم  دش و  رارکت  راک  نیا  راب  هس 
مدرک . لقن  وا  يارب  ار  مباوخ  ۀیضق  نم  دش و  رادیب  دوب  هدیباوخ  نم  کیدزن  هک  املع  زا  رفن  کی 

بوخ متفگ  مقیفر  هب  نم  سپ  دوب . فیرش  مرح  رهطم و  نحـص  ياهرد  ندرک  زاب  تقو  تسرد  متـساخرب ، باوخ  زا  نم  هک  یتقو  ًاقافتا 
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يایؤر باوخ  نیا  رگا  دیامرف ؛ محرت  وا  رب  یلاعت  قح  دیاش  مینک ، رافغتسا  ترایز و  رفعج  دمحمالم  يارب  میوش و  فرـشم  مرح  هب  تسا 
دشاب . هقداص 

میداد . ماجنا  میتشاد  دصق  ار  هچنآ  میدش و  فرشم  مرح  هب  سپ 
نیا هک  مدـیمهف  نینچ  دوخ  روصت  رد  نم  دـشن و  مولعم  يزیچ  رفعج  ّالم  لاح  زا  نم  يارب  تشذـگ و  لاس  تسیب  کیدزن  نایرج  نیا  زا 

دشاب . مدرم  لاوما  در  رد  وا  یهاتوک  ریصقت و  رطاخ  هب  باذع 
ۀنیدم  ترایز  قیفوت  هب  تشگرب  رد  مدش ، غراف  جح  لامعا  زا  و  داهن ، تنم  نم  رب  شاهناخ  ترایز  هب  یلاعت  قح  هک  ینامز  دعب ، اهلاس 

{ 166 هحفص }
تشادزاب . نتفر  هار  تکرح و  زا  ارم  هک  يدح  هب  دش ، ضراع  نم  رب  یتخس  يرامیب  اما  دش ، نامبیصن  هفرشم 

ترـضح رهطم  مرح  هب  هتفرگ و  شود  هی  ارم  دـننک و  ضوع  ار  میاهـسابل  هداد و  وش  تسـش و  ارم  هک  مدرک  شهاوخ  دوخ  ياقفر  زا  نم 
دبایرد . ارم  گرم  هکنآ  زا  شیپ  دنربب  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر

دنتفر . دوخ  راکیپ  دنتشاذگ و  ارم  اقفر  مداتفا و  شوه  یب  مدش  رهطم  مرح  لخاد  یتقو  دندروآ و  اج  هب  ندوب  هتفگ  هچنآ  اقفر 
تیب کیدزن  مرح ، تشپ  فرط  هب  ارم  هاگنآ  منک ؛ ترایز  ات  دندرب  سدقم  حیرض  هکبـش  دزن  هتفرگ و  شود  هب  ارم  مدمآ ، شوه  هب  یتقو 
بلط دوخ  يارب  مدرک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  متـسشن و  تسا ، همولظم  نآ  ترایز  لحم  هک  دندرب  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز همطاف  ترـضح 

ربق رانک  رد  نم  و  میاهدینش ؛ دایز  مالَّسلاِهیلع )  ) نیسح ماما  ناتدنزرف  هب  امـش  تبحم  ةرابرد  ام  هک  مدرک  اطخ  یب  یب  نآ  هب  مدومن و  افش 
دیهاوخب . یلاعت  دنوادخ  زا  ارم  يافش  راوگرزب  نآ  قح  هب  سپ  (1 ؛) منکیم یگدنز  ترضح  نآ  فیرش 

ار ترضح  نآ  تعافش  هلمج  زا  مدرک ؛ ضرع  متشاد  یتجاح  ره  هدرک و  هجوت  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادخ لوسر  بناج  هب  سپس 
رد رفعج ؛ ّالم  مسا  هب  مدیـسر  ات  مدرکیم  رکذ  یکی  یکی  ار  اهنآ  یماسا  مدومن و  بلط  دـندوب  هدرک  تافو  هک  میاقفر  زا  یتعامج  يارب 

رایسب  سپ  دش ، بلقنم  ملاح  دمآ . مدای  مدوب ، هدید  وا  زا  شیپ ) اهلاس   ) هک یباوخ  لاح  نیا 
***** 

منکیم . یگدنز  البرک  رهش  رد  1 ـ
{ 167 هحفص }

يدب لاح  هب  ار  وا  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  نم  هک  مدرک  ضرع  وا و  يارب  تعافـش  ياضاقت  ترفغم و  بلط  رد  مدرک  يراشفاپ  رارـصا و 
عرـضت و زا  دوب  نکمم  میارب  هچنآ  تهج  ره  هب  هدوب ، ناشیرپ  ياـهباوخ  و  ( 1) مالحا ثاغـضا  زا  ای  هدوب  تسار  مباوخ  منادیمن  مدید و 

میرامیب و  مدمآ ؛ لزنم  هب  قیفر  کمک  نودب  و  متـساخرب ، اهنت  مدید ؛ ( 2  ) یتفخ دوخ  رد  لاح  نیمه  رد  مدروآ ، ياج  هب  وا  قح  رد  اـعد 
دش . فرطرب  مالَّسلااهیلَع )  ) ارهز ترضح  تکرب  هب 

قیفر مدیباوخ ، میدرک ؛ ترایز  ار  اجنآ  يادهش  میدش و  دحا  دراو  نوچ  و  میدرک ، لزنم  دُُحا  رد  مینک ، تکرح  هنیدم  زا  میتساوخ  یتقو 
هک یلاـح  رد  دراد و  رـس  رب  ( 3  ) کـنح اـب  هماـمع  دراد و  نت  رب  دیفـس  ياـههماج  مدـید ، باوخ  رد  یبوخ  تئیه  هب  ار  رفعج  ّـالم  دوخ ،

قیفر اب  قیفر  هک  تسا  هتـسیاش  ( 4 «) ِۀَـقادِّصلا َو  ِةَّوُخُالاب  ًابحرم  : » تفگ درک و  مالـس  نم  هب  هدـمآ و  نم  دزن  دوب  هتفرگ  تسد  رد  یئاصع 
هکنیا ات  يدماین  نوریب  رهطم  مرح  زا  وت  اما  مدوب ، جنر  تدش و  الب و  یگنت و  رد  تدم  نیا  رد  نم  يدرک ؛ نم  اب  وت  هک  دـنک  نینچ  دوخ 

هزیکاـپ تاـفاثک  اـهیگدولآ و  زا  ارم  دناهداتـسرف و  ماـمح  هب  ارم  هک  تـسا  زور  هـس  اـی  ود  نـآلا  يدرک و  صـالخ  اـهیراتفرگ  نآ  زا  ارم 
يارب  ار  ابع  نیا  ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَص   ) لوسر ترضح  و  دناهدرک ،

***** 
ناشیرپ . ریبعت و  یب  ياهباوخ  1 ـ
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تسا . يرامیب  زا  ندش  بوخ  هناشن  هک  یکبس  یتحار و  2 ـ
دشاب . وا  زا  دنوادخ  نتشاد  تیاضر  یتحار و  ینعم  هب  کنح  اب  همامع  نتشاد  دیاش  3 ـ

يدروآ . ياجب  وت  هک  یتسود  يردارب و  نیا  رب  نیرفآ  4 ـ
{ 168 هحفص }

هک مهد  تراشب  ار  وت  هکنیا  ماهدمآ و  وت  ۀقردب  يارب  نم  و  دش ، رجنم  تیفاع  یبوخ و  هب  هللادـمحب  نم  تبقاع  دـناهدومرف و  تمحرم  نم 
مدش ». رادیب  لاحشوخ  نایوگرکش و  مه  نم  دنشابیم . ملاس  مه  اهنآ  يدرگیم و  رب  دوخ  لها  يوس  هب  تمالس  هب  هک  یشاب  لاحشوخ 

لماش ایؤر  نیا  هک  اریز  دـنک ، لمأت  ایؤر  نیا  تاکن  رد  هک  هاـگآ ، كریز و  صخـش  يارب  تسا  هتـسیاش  هک : تسا  هدومرف  موحرم  خـیش 
. دنکیم فرطرب  ار  لد )  ) مشچ كاشاخ  لد و  يروک  هک  تسا  ییاهزیچ 

یقالخادب تلع  هب  ربق  باذع 

ییایور هلمج ، زا  مراد . اهناتساد  گرزب  درم  نیا  هللاُاۀَمحَر )  ) يزاریـش یلع  ازریم  جاح  ياقآ  زا  نم  دیوگ : یم  هللاُاۀَمحَر )  ) يرهطم دیهش 
منکیم : لقن  هک  تسا 

دندرک ؟: لقن  ار  باوخ  نیا  دیکچیم ، ناشدیفس  نساحم  يور  رب  ناشکشا  ياههناد  هک  یلاح  رد  سرد ، نمض  زور  کی  ناشیا 
زا ادج  ار  نتـشیوخ  متفای . باوخ  رد  تسا ، هدش  فیـصوت  ام  يارب  هک  يروط  نامه  ار  ندرم  تسا ؛ هدیـسر  ارف  مگرم  مدـید  باوخ  رد  »

مدنام اهنت  نم  دندرک . نفد  دندرب و  ناتسروگ  هب  ارم  دننکیم ؛ لمح  نفد  يارب  ناتسربق  هب  ارم  ندب  هک  مدرکیم  هظحالم  مدیدیم و  مندب 
دمآ ؟ دهاوخ  نم  رس  رب  هچ  هک  نارگن  و 

هب هدـمآرد و  لکـش  نیا  هب  هک  تسا  نم  ییوخدـنت  گس ، نیا  هک  مدرک  ساسحا  لاح  نامه  رد  دـش  نم  ربق  دراو  دیفـس  یگـس  ناهگان 
غارس 

{ 169 هحفص }
ار نآ  نم  روخن  هصغ  : » دندومرف نم  هب  دندروآ و  فیرشت  مالَّسلاِهیلع )  ) ءادهشلادیس ترضح  مدید  هک  مدوب ، برطـضم  تسا . هدمآ  نم 

(1 .«) منکیم ادج  وت  زا 

ربق باذع  فیفخت 

نیا ناشیا  یگـشیمه  شور  میدـش . یناتـسربق  دراو  اقآ  قافتا  هب  يزور  : » دـیوگیم مالَّسلاِهیلع )  ) ینیدـلا ءاهب  هللا  تیآ  ناکیدزن  زا  یکی 
دندومرفیم . تئارق  روبق  نابحاص  يارب  ياهحتاف  ةروس  هدرک و  فقوت  ناتسربق  يادتبا  رد  هک  دوب 

اج نیمه  : » دندومرف و  هدرک ، ثکم  هظحل  دنچ  دنداتسیا . يربق  رس  رب  ناتسروگ  فرط  نآ  رد  دندرک و  یط  یمدق  دنچ  مدید  زور  نآ  اما 
مینیشنیم ».

تلع ایآ  هک  مدرک  لاؤس  یتدـم  زا  سپ  میدـش . جراخ  ناتـسربق  زا  میدرک . تکرح  مه  اـب  سپـس  دنتـسشن . ربق  نآ  رـس  رب  قیقد  نیدـنچ 
هک دوش ، لصاح  وا  يارب  یفیفخت  دیاش  متفگ  دوب  یتخـس  باذع  رد  ربق  بحاص  : » دـندومرف میتسـشن ؟ ربق  نآ  رـس  رب  هک  تشاد  یـصاخ 

(2 .«) دوبن ریثأتیب  هتبلا 

فرشا فجن  هب  دورو  رطاخ  هب  باذع  زا  تاجن 

هفوک  لها  زا  یحلاص  درم  هک  تسا  هدرک  لقن  مالَّسلاِهیلع )  ) یسلجم همالع 
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***** 
ص63 . خزرب ، ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد  باتک  ص 250 ـ  یهلا ، لدع  1 ـ

ص210 . خزرب ، ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد  باتک  زا  ص53 ـ  راربا ، اب  رادید  2 ـ
{ 170 هحفص }

دندیبوک . تسا  مالَّسلاِهیلع )  ) ملسم ترضح  ربق  بناج  هک  ار  يرد  هاگان  مدوب . هفوک  دجسم  رد  یناراب  یبش  رد  نم  تفگ :
دنتشاذگ . تسا  مالَّسلاِهیلع )  ) ملسم ترضح  ربق  بناج  رد  هک  ییوکس  رد  دندرک و  لخاد  ار  ياهزانج  دندرک ، زاب  ار  رد  یتقو 

وا اـب  اـم  نیبـب  هک  تفگ  يرگید  هب  یکی  و  دـندش ، رـضاح  هزاـنج  دزن  صخـش  ود  هک  دـید  باوخ  رد  تفر و  باوـخ  هب  ناـشیا  زا  یکی 
دش و رادـیب  سپ  میوش . کیدزن  وا  هب  میناوتیمن  ام  نآ  زا  دـعب  هک  درذـگب ، ( 1) هفاصر زا  هکنآ  زا  شیپ  میریگب  وا  زا  اـت  میراد  یباـسح 

باذـع باسح و  زا  هک  دـندرک  فجن  رهـش  لخاد  دنتـشادرب و  ار  هزانج  نآ  تعاـس  ناـمه  رد  درک و  لـقن  دوخ  ناـقیفر  يارب  ار  باوخ 
هدورس : روطنیا  هک  دهد  ریخ  يازج  رعش  نیا  هدنیوگ  هب  دنوادخ  ( 2 .) دبای تاجن 

ریبش  هب و  مرکا  ربش  یبا  ردیح ***  بنج  ینفداف  تم  اذا 
ریکن  رکنم و  نم  یقتا  و ال  هراوج ***  دنع  رانلا  فاخا  تسلف 

( 3  ) ریعب لاقع  ادیبلا  یف  لض  اذا  یمحلا ***  یف  وه  یمحلا و  یماح  یلع  راعف 
***** 

تسا . فجن  يدورو  زرم  هک  تسا  ییاج  روظنم  دوب . هدرک  انب  هفوک  رد  روصنم  هک  ییانب  1 ـ
ص159 . يرغلا ، هحرف  ص328  ج43 ، راونالاراحب ، 2 ـ

هرخآلا . لزانم  زا  ص348  ج2 ، یملید ، بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  3 ـ
{ 171 هحفص }

نوچ تسا ، نیسح ) نسح و   ) ریبش ربش و  راوگرزب  ردپ  هک  یـسک  نآ  دینک ؛ نفد  مالَّسلاِهیلع )  ) ردیح ترـضح  رانک  رد  ارم  مریمب  نوچ  »
هک تسا  گـنن  نوـچ  تشاد . مهاوـخ  یمیب  رکنم  ریکن و  زا  هـن  مـسرتیم و  خزود  باذـع  زا  هـن  رگید  مدرگ  نوفدـم  زیزع  نآ  راـنک  رد 

. دشاب هدش  مگ  يرتش  راسفا  نابایب  رد  دشاب و  اجنآ  رد  دوخ  هاگقُُرق  نابهگن 

!؟ دسرپب لاؤس  دراد ، تأرج  کلم  مادک 

يالوم دیس و  يا  متفگ : مدید ؛ ار  مالَّسلاِهیلع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  باوخ  رد  دومرف : هک  تسا  لقن  هللاُاۀَمحَر )  ) یناهبهب ققحم  زا 
دننکیم ؟ لاؤس  ربق ) رد   ) هدش نفد  امش  راوج  رد  هک  یسک  زا  ایآ  نم ،

دنک »!؟ لاؤس  وا  زا  هک  دشاب  هتشاد  تأرج  هک  تسا  کلم  مادک  : » دندومرف ترضح 
، تسا وا  هانپ  رد  هک  یـسک  زا  شندرک  تیامح  ینالف  ینعی  دارجلا ،» ریجم  نم  یمحا  : » دـنیوگیم هک  تسا  برع  ياـهلثملا  برـض  رد 

اهخلم . هدنهد  هانپ  زا  تسا  رتشیب 
؛ دوب هتـسشن  دوخ  ۀمیخ  رد  يزور  دوب  دـیوس  نب  جـلدم  شمان  هک  یط  هلیبق  زا  نیـشن  هیداب  يدرم  هک  هدـمآ  دوجو  هب  اجنآ  زا  لثم  نیا  و 
رد يرایـسب  ياهخـلم  دـنتفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  دـنراد ؛ دوخ  اب  یئاهفرظ  لاوج و  هک  یلاح  رد  دـندمآ  یط  هفیاط  زا  یتعامج  دـید 

میریگب . ار  اهنآ  ات  میاهدمآ  دناهدش ؛ عمج  امش  ۀمیخ  فارطا 
{ 172 هحفص }

ضرعتم سک  ره  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : تفرگ و  تسدب  ار  دوخ  هزین  دش . دوخ  بسا  رب  راوس  تساخرب و  دینـش ، ار  نیا  نوچ  جلدم 
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دـش و دـهاوخن  يزیچ  نینچ  دـیریگب ؟ ار  اهنآ  امـش  دنـشاب و  هدروآ  هانپ  نم  هب  اهخـلم  نیا  ایآ  تشک . مهاوخ  ار  وا  نم  دوش  اهخـلم  نیا 
رگید دنتفر ، نم  راوج  زا  اهخلم  هک  یماگنه  تفگ : تقو  نآ  دنتفر . دندیرپ و  اهخلم  دـش و  مرگ  باتفآ  ات  درک  تیامح  اهنآ  زا  هتـسویپ 

(1 .) اهنآ اب  دیناد  دوخ 

( مالَّسلاِهیلع  ) اضر ترضح  (، 2) فوئر ماما  نارک  یب  ینابرهم 

رد هک  هدرک  لقن  دوب ، يوضر  سدق  ناتـسآ  حلاص  مادخ  زا  یکی  هک  فرـشا  نیدلا  نیعم  ریم  هک  تسا  هدش  لقن  نیتملا » لبح   » باتک زا 
هب یتقو  مدـمآ ، نوریب  وضو  دـیدجت  تهج  هب  ترـضح  كربتم  هاگراب  لـخاد  زا  و  متـسه ، هکراـبم  ۀـناخ  کیـشک  رد  هک  مدـید  باوخ 

تروص و شوخ  ینارون ، یـصخش  اهنآ  يولج  رد  دندش و  رهطم  نحـص  لخاد  هک  مدید  ار  يدایز  مدرم  مدیـسر ، ریـش  یلعریما  يوکس 
دندیسر سدقم  نحص  طسو  هب  هک  نیمه  دوب ، ییاهگنلک  دندوب  وا  رس  تشپ  هک  صاخـشا  نآ  زا  یتعامج  تسد  رد  و  دوب ، نأشلا  میظع 

درک هراشا  و  دیروایب ؛ نوریب  ار  ثیبخ  نیا  و  دیفاکـشب ، ار  ربق  نیا  هک  دومرف  اهنآ  هب  دوب  تعامج  نآ  يولج  رد  هک  راوگرزب  صخـش  نآ 
صخش  نیا  هک  مدیسرپ  یصخش  زا  ربق ، نآ  ندنک  هب  دندرک  عورش  نوچ  سپ  یصوصخم ، ربق  هب 

***** 
هرخآلا . لزانم  زا  لقن  هب  ص267  ج1 ، ناویحلا ، هایح  1 ـ

نابرهم . 2 ـ
{ 173 هحفص }

ترضح نماض ، متـشه  ماما  هک  مدید  لاح  نیا  رد  تسا . مالَّسلاِهیلع )  ) نیمؤملاریما ترـضح  تفگ : تسیک ؟ دیامرفیم  رما  هک  راوگرزب 
دیئامرف و وفع  تسا ، نوفدم  اجنیا  رد  هک  ار  صخش  نیا  منکیم  تلئسم  امش  زا  (، 1) ءاّدج ای  : » هک دندرک  ضرع  مالَّسلاِهیلع )  ) اضر ماما 

دیشخبب ». نم  هب  ار  وا  ریصقت 
دروخیم »؟ بارش  رجاف  قساف  نیا  ینادیم  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) نینمؤملاریما ترضح 

میراودیما ام  دننک . نفد  نم  راوج  رد  ار  وا  هک  هدرک  تیـصو  گرم  تقو  رد  یلو  یلب ، : » دندرک ضرع  مالَّسلاِهیلع )  ) اضر ماما  ترـضح 
دیئامرفب ». وفع  ار  وا  هک  امش  زا 

مدیشخب .» وت  هب  ار  وا  تاریصقت  : » دندومرف مالَّسلاِهیلع )  ) نیمؤملاریما هاگنآ 
یعضوم نامه  هب  میدمآ  مدرک و  رادیب  ار  هکرابم  ۀناتسآ  مادخ  زا  یضعب  مدش و  رادیب  تشحو  زا  نم  دندرب و  فیرشت  ترـضح  نآ  سپ 

؟ تسیک ربق  نیا  بحاص  هک  مدیـسرپ  هدـش ، هتخیر  نوریب  نآ  كاخ  زا  يردـق  تسا و  ياهزاـت  ربق  هک  مدـید  مدوب ، هدـید  باوخ  رد  هک 
(2 .) تسا هدش  نفد  اجنیا  رد  زورید  هک  تسا  اهكُرت )  ) كارتا زا  يدرم  دنتفگ :

شخبدیما نیریش و  یتیاکح 

و داب ، ناشیاه  ندق  يادف  هب  ام  ناج  هک  فیرشلا ) هجرف  یلاعت و  هللا  لجع   ) رصع ماما  تمدخ  هب  يدادغب  یلع  جاح  فیرـشت  تیاکح  رد 
لقن  ترضح  نآ  زا  وا  تالاؤس 

***** 
راوگرزب . دج  يا  1 ـ

ص267 . ج1 ، يرون ، مالسلاراد  2 ـ
{ 174 هحفص }
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تفگ : هک  هدش 
هعمج بش  رد  ار  مالَّسلاِهیلع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  سک  ره  دنیوگیم  هک  تسا  حیحـص  ایآ  ام ، اقآ  يا  : » مدرک ضرع  ترـضح  نآ  هب 

دنتسیرگ ». هدش و  يراج  ناشکرابم  نامشچ  زا  کشا  و  ادخ ، هب  يرآ  : » دندومرف ترضح  تسا ؟ ناما  وا  يارب  دنک ، ترایز 
مراد ». یلاؤس  ام ! ياقآ  يا  : » متفگ

سرپب ». : » دندومرف
زا هک  ار  هیقورـش  ياهبرع  زا  یکی  دورو ، رد  میدرک و  ترایز  ار  مـالَّسلاِهیلع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  ق  .ـ لاـس 1269 ه رد  : » مدرک ضرع 

اـضر ماما  ترـضح  تیالو  هک  میدیـسرپ  وا  زا  میدومن و  نامهم  ار  وا  میدرک و  تاقالم  ( 1) دوب فرشا  فجن  یقرش  فرط  نانیـشن  هیداب 
( مـالَّسلاِهیلع  ) اـضر ترـضح  دوـخ  يـالوم  لاـم  زا  نم  هک  تسا  زور  هدزناـپ  زورما  تسا ؛ تشهب  : » تفگ تـسا ؟ هنوـگچ  مـالَّسلاِهیلع ) )

نآ ۀـناخنامهم  زا  هک  ییاذـغ  زا  نم  نوخ  تشوگ و  هک  یلاـح  رد  دـنیایب ؟ نم  غارـس  هب  ربق  رد  هک  ریکن  رکنم و  دراد  قح  هچ  ماهدروخ ،
تسا . هدیئور  هدیسر ، ترضح 

دننکیم ؟ صالخ  رکنم  ریکن و  زا  ار  وا  دنیآیم و  مالَّسلاِهیلع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  حیحص  نیا  ایآ 
( 2 .«) تسا نآ  نماض  نم  ّدج  ادخ و  هب  يرآ  : » دندومرف ماما 

***** 
دوب . ییاتسور  فّلکت  یب  هداس و  دارفا  زا  ینعی  1 ـ

یگدـنز لوط  رد  دـشاب و  هتـشاد  یبلق  داقتعا  نیقی و  راهطا : همئا  تیالو  هب  ناسنا  هک  یتسیاب  هتبلا  يرون ص484  ثدـحم  بقاثلا  مجن  2 ـ
دهد . رارق  شیاهراک  هحولرس  ار  نانآ  يور  هلابند  يوریپ و  ًالمع  زین 

{ 175 هحفص }
توالت دیایب ، وا  رس  يالاب  زا  باذع  رگا  اریز  تسا ، نوصم  باذع  زا  شربق  رد  نمؤم  دندومرف : ملَسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) مرکا ربمغیپ 

عنام ار  وا  دجـسم  هب  دـمآ  تفر و  دـیایب ، اپ  نییاپ  زا  رگا  و  دوشیم ، عناـم  ار  وا  هقدـص  دـیایب ، ور  شیپ  زا  رگا  دـنکیم و  عفد  ار  وا  نآرق 
نیعفادـم همه  زا  رتيوق  ینعی  باذـع ؛ زا  ندرک  عافد  يارب  مرـضاح  نم  تسه  یهار  اج  ره  دـیوگیم : هک  تسا  یعناـم  ربص  و  دوشیم .

(1 .) تسا ربص  ربق ، باذع  زا  نمؤم 

یقارن يدهم  دمحمالم  بیجع  هفشاکم  ناتساد 

تسا هدش  لقن  تسا  نفد  رهطم  نحـص  رانک  رد  نونکا  مه  دوب و  نکاس  فرـشا  فجن  رد  هک  هللاُاۀَمحَر )  ) یقارن يدهم  دمحم  موحرم  زا 
لها ترایز  يارب  متـشادن  چیه  هک  نم  اما  داتـسرف  نوریب  اذـغ  هیهت  يارب  ارم  ملایع  متـشادن ؛ چـیه  راطفا  يارب  نم  دوب و  ناضمر  هام  : » هک

ار هزانج  امش  میراد  يراک  ام  دنتفگ  دندرک و  هدامآ  ار  ربق  دننک ؛ نفد  دندروآ  ار  ياهزانج  دش ، بورغ  یتقو  متفر . مالسلا  يداو  هب  روبق 
دینک ». نفد 

ياهچیرد مدید  ناهگان  مراذگب . كاخ  يور  هب  ار  وا  تروص  هدومن و  زاب  ار  نفک  هک  متفر  ربق  نایمرد  نم  : » دهدیم همادا  یقارن  موحرم 
نیا مامت  رد  هک  یللجم  رصق  يوس  هب  تسا  یهار  غاب  زا  عونتم ! ياههویم  زا  رپ  زبسرس و  تسا  یگرزب  غاب  مدید  مدش  لخاد  نم  تسا  زاب 

رصق  دراو  نم  تسا . هدش  شرف  تارهاوج ، زا  لکشتم  ییاههزیر  گنس  زا  هار 
***** 

ص51 . دیهش ، ناغمرا  1 ـ
{ 176 هحفص }
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ناهگان دهدیم . خساپ  وا  دننکیم و  لاؤس  وا  زا  دارفا  نآ  مدـید  دناهتـسشن ، يدارفا  وا  رود  هتـسشن و  قاطا  يالاب  یـصخش  مدـید  مدـش ؛
هب درک  عورـش  زاب  دش  بوخ  مک  مک  دش و  ریغتم  درد  زا  درم  دش و  جراخ  دز و  یـشین  درم  نآ  هب  دمآ  هرـسکی  دـش و  دراو  يرام  مدـید 
نآ تسیک ؟ رـصق  نیا  تساجک ؟ اجنیا  دیتسیک و  امـش  متفگ : نم  تشگرب ! دز و  یـشین  دـمآ و  رام  نآ  هرابود  ات  ایند ، زا  ندرک  تبحص 
لام رصق  تسا و  نم  یخزرب  تشهب  غاب ، نیا  دیدرک و  نفد  امش  هک  متسه  هدرم  نیمه  نم  تفگ  دنزیم ؟ شین  ار  امش  ارچ  تسیچ ؟ رام 
دوـخ ناگدـنامزاب  زا  دـندمآ و  نم  ندـید  يارب  کـنیا  هتفگ و  تاـیح  دوردـب  نم  زا  لـبق  هک  دنتـسه  نم  ماـحرا  دارفا  نـیا  تـسا و  نـم 

دنزیم ؟ ار  وت  ارچ  رام  نیا  متفگ  دنسرپیم ،
تکرح هچوـک  ناـیم  ناتـسبات  رد  هـک  نآ  رگم  مدرکن . یفـالخ  تاـکز ، سمخ و  هزور ، زاـمن ، لـها  نمؤـم ، متــسه  يدرم  نـم  تـفگ :
يرتشم مراد و  بلط  وت  زا  یهاش ) شش   ) رانید دصیـس  تفگیم : ناکد  بحاص  دنراد و  عازن  يرتشم  اب  یتاکد  بحاص  مدید  مدرکیم .

مراکهدب . یهاش  جنپ  نم  تفگیم 
، هدـب مین  یهاـش و  جـنپ  نک و  رظن  فرـص  یهاـش  مین  زا  مه  وت  متفگ : يرتشم  هب  رذـگب . یهاـش  مین  زا  وت  متفگ : ناـکد  بحاـص  هب  نم 

نیا دنوادخ  مدومن  عیاض  ار  ناکد  بحاص  قح  یهاش  مین  ردـق  هب  نم  دوب و  ناکد  بحاص  اب  قح  نوچ  یلو  دـش  تکاس  ناکد  بحاص 
هدیمد  روص  رد  ات  دنز  شین  لاونم  نیدب  ارم  دیایب و  تعاس  کی  ره  هک  دومن  نیعم  ار  رام 

{ 177 هحفص }
مبای . تاجن  مالَّسلامِهیلَع )  ) شلآ دمحم و  تعافش  تکرب  هب  دنیآ و  باسح  يارب  قئالخ  و 

مدش ربق  دراو  هچیرد  نامه  زا  داد و  نم  هب  جنرب  هسیک  کی  درک و  هقردب  رد  ات  ارم  درم  تسا . يراطفا  رظتنم  نم  لایع  متفگ : متساخرب و 
نم دـمآ  ینامهم  يزور  هکنیا  ات  دـشیمن . ماـمت  میدرکیم و  خـبط  جـنرب  نآ  زا  هک  دوب  اهتدـم  مدـمآ  لزنم  هب  مدرک و  نفد  ار  هدرم  و 
نآ زا  سپ  دننکیم  فیرعت  وا  يارب  ار  ناتـساد  لزنم  لها  و  تساجک ؟ زا  جنرب  نیا  دـسرپیم : نامهم  درک ، خـبط  ار  جـنرب  ملایع  مدوبن و 

(1 .) دش مامت  جنرب 

تشگزاب مالسا  زا  هک  یسک  اب  ربق  راتفر 

بتاـک و ناوـنع  هب  هاـگنآ  تـفرگ ، ارف  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروـس  دروآ و  مالـسا  یتـشترز )  ) اـسرت يدرم  تـسا ، هدرک  تـیاور  سنا  زا 
، دمحم تفگیم : اج  همه  تشگزاب و  نایتشترز  نیئآ  هب  درک و  ضارعا  مالسا  نیئآ  زا  دیـشکن ، یلوط  تخادرپ ، راک  هب  ربمغیپ  ةدنـسیون 
دـناسر و شلمع  يازـس  هب  ار  وـگغورد  یتـشترز  نآ  یلاـعت ، يادـخ  دـنادیمن ، يرگید  بلطم  ماهتـشون ، وا  يارب  نم  هک  هـچنآ  زا  شیب 

تفرگ ! ار  شناج 
دمحم و ار  راک  نیا  دنتفگ : تسا . هداتفا  نوریب  روگ  زا  شدسج  دندید  دندمآ ، وا  روگ  رانک  هک  دعب  زور  حبـص  دندرک ؛ نفد  ار  وا  دسج 

هتشاد ، اور  يو  هب  تبسن  هتشادرب  تسد  اهنآ  نیئآ  زا  هکنآ  رطاخ  هب  شنارای ،
***** 

ربق . ياهباذع  باتک  زا  ص222 . ج2 ، یسانش ، داعم  1 ـ
{ 178 هحفص }

دناهدیشک ! نوریب  ربق  زا  ار  وا  ندب  هتفاکش و  ار  شروگ 
هک زور  نآ  يادرف  تخادنا ! نوریب  ار  وا  دسج  روگ ، مه  زاب  دنداهن . نآ  نایم  رد  ار  وا  دسج  هدرک و  رفح  شیارب  يرتقیمع  روگ  راب  نیا 

تبـسن وا  نارای  و  ملَـسو ) هلآَو  هیلَع  ُهللا  یَلَـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار  لمع  نیا  مه  زاب  دـندید ! ار  هنحـص  نامه  هرابود  دـندمآ ، وا  ربق  راـنک 
دنداد .
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رانک هک  دعب  زور  دـنداهن ، روگ  نآ  نایم  رد  ار  وا  دـسج  دـندرک و  رفح  یقیمع  رایـسب  روگ  دنتـسناوتیم  هک  ییاجنآ  ات  راب  نیموس  يارب 
دنتـشاذگ و لاح  نامه  هب  ار  وا  دـسج  تسین ! ناـیمدآ  راـک  نیا  دـنتفگ : راـب  نیا  دوب ! هدـش  رارکت  هراـبود  هنحـص  ناـمه  دـندمآ ، شربق 

(1 .) دنتفر

برقع شین 

ترضح ربق  ترایز  روظنم  هب  ار  نارهت  تسپ ، رومأم  رفن  ود  تسا : هدرک  لقن  مالسالا ) یف  لماکتملا   ) باتک رد  نیما  دمحا  داتسا  موحرم 
، دنتفر قاچاق  هار  زا  راچان  دادیمن  یـسک  هب  ار  هسدقم  تابتع  هب  ترفاسم  ةزاجا  تلود  نوچ  دـندرک و  كرت  مالَّسلاِهیلع )  ) ءادهـشلادیس
هب تخـس  يرگید  درم و  یگنـشت  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  راـشف  اـهنآ  رب  یگنـشت  يردـق  هب  دـندش و  راـتفرگ  يراز  هروش  ناـبایب  رد 

دیناسر . نارهت  هب  ار  شدوخ  هرخالاب  داتفا و  تمحز 
باوخ  رد  ار  دوخ  رفسمه  راکمه و  تسود و  نآ  یتدمزا  سپ 

***** 
ص126 . ج1 ، تنس ، لها  هناگشش  حاحص  رد  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  لئاضف  1 ـ

{ 179 هحفص }
نم شیپ  هزور  همه  یبرقع  یلو  متحار  ًالماک  مرازگ  ساپـس  ار  ادخ  داد : خساپ  دیـسرپ : وا  لاح  زا  دربیم . رـس  هب  ییابیز  غاب  رد  هک  دید 

مهد . ناج  تسا  کیدزن  هک  دهدیم  جنر  هب  ارم  يردق  هب  دنزیم و  شین  ارم  ياپ  ماهبا  تشگنا  دیآیم و 
، مدروخ القاب  متـسود  اب  هکنیا  نمـض  مدوب و  نامهم  تسود  نالف  ۀناخ  رد  يزور  هک  تسا  نیا  يارب  یتحاران  نیا  هک  دناهداد  ربخ  نم  هب 

ماهناخ هب  هک  مراد  راظتنا  وت  زا  ماهتخاس ، ناهنپ  ماهناخ  هطقن  نـالف  پچ و  هشوگ  رد  ار  نآ  مدرک و  تقرـس  وا  هناـخ  زا  یکچوک  يوقاـچ 
شـشخب نم  يارب  وا  زا  ینادرگرب و  شبحاص  هب  دـهدب و  وت  هب  ار  وقاچ  ییوگب  وا  هب  نم  لوق  زا  یناسرب و  مرـسمه  هب  ارم  مالـس  يورب و 

درذگب . نم  ياطخ  زا  دنوادخ  دیاش  یهاوخب ،
یتحار یـشوخ و  لامک  رد  هک  مدید  باوخ  رد  ار  متـسود  رگید  راب  مدومن ، لمع  مدوب  هدید  هک  یباوخ  قبط  نم  دـیوگیم : صخـش  نیا 

(1 .) دومن يرازگ  ساپس  نم  زا  تسا و 

رهولب زیمآ  تمکح  ياهلثم 

ینارگ راچد  روشک  شردپ  یهاشداپ  رد  دندرکیم ، ادخ  شتسرپ  هک  تشاد  یسرتادخ  رکشل  دوب و  يراکوکین  هاشداپ  : » دیوگیم رهولب 
هدرک  فرصت  ار  اهنآ  ياهرهش  زا  يرادقم  نمشد  دوب و  یلخاد  تافالتخا  و 

***** 
ص226 . زیگنا ، تفگش  ياهناتساد  1 ـ

ادخهد » همان  تغل   » هدرک تیاده  ار  يدنه  هدازهاش  فساذوی  هک  هدوب  يدهاز  رهولب  2 ـ
{ 180 هحفص }

ار وا  ترـضح  هب  ندرب  هانپ  وا و  ۀظحالم  دندرک و  راداو  وا  زا  نتـسج  يرای  يو و  زا  سرت  ّلجوّزع و  ادـخ  ياوقت  هب  ار  مدرم  وا  یلو  دوب 
وا هب  مه  لاعتم  دنوادخ  دومن . مظنم  ار  دوخ  تنطلس  هدومن و  حالصا  ار  روشک  درک و  دحتم  ار  تلم  دنار و  بقع  ار  نمـشد  درک و  هشیپ 

دومرف . تیانع  تفارش  لضف و 
كرت ار  ّلجوّزع  يادخ  تدابع  هکنیا  ات  دومن  زاغآ  ار  یـشکرس  یتسرپ و  ایند  ادخ ، یگدنب  يراذگ و  رکـش  ياج  هب  رورغ ، رثا  رب  وا  اما 
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ات دـیدرگ  ینـالوط  شتنطلـس  نارود  دـش و  زارد  شرمع  هکنیا  اـت  دز ؛ ناتـسرپادخ  راتـشک  هب  تـسد  و  دوـمن ؛ وا  تـمعن  نارفک  هدرک و 
یهارمگ هب  دـندرک و  ارجا  ار  وا  تاروتـسد  دـنداهن و  وا  تعاـط  هب  رـس  دـندرک و  شومارف  دـندش و  لـفاغ  یتسرپادـخ  هویـش  زا  شتیعر 

دای اهنآ  ناـیم  رد  ادـخ  ماـن  دوبن و  ناـیم  رد  یتسرپ  ادـخ  رگید  دـنتفای و  شرورپ  نآ  رب  دـیدج  لـسن  داد و  همادا  عضو  نیا  رب  دـنتفاتش و 
دنتخانشیمن . دوخ  هاشداپ  زج  يدوبعم  دشیمن و 

يادـخ یعـضو  هب  دـسر ، تنطلـس  هب  رگا  هک  دوب  هدرک  دـهع  ّلجوّزع  يادـخ  اب  ردـپ  تایح  نامز  رد  هک  تشاد  يرـسپ  هاـشداپ  نیا  اـما 
رظن یهاشداپ  دیـسر  تنطلـس  هب  نوچ  یلو  دشاب ، هتـسناوتن  دشاب و  هدرکن  تدابع  وا  زا  شیپ  یهاشداپ  چـیه  هک  دـنک  تعاطا  ار  ّلجوّزع 

دمآیمن . شوه  هب  دش و  تنطلس  تسم  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  دهع  درب و  شدای  زا  ار  شاهتشذگ 
{ 181 هحفص }

یهارمگ زا  وا  دوب ؛ رتالاب  وا  دزن  شماقم  همه  زا  هاشداپ  نایفارطا  نایم  رد  هک  دوب  هاشداپ  نایفارطا  نایم  رد  یتسرپ  ادخ  راکوکین و  يدرم 
یشکرس و دای  دهد  دنپ  ار  وا  تساوخیم  تقو  ره  دوب و  تحاران  دوب  هدرک  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  تبسن  هاش  يراکـشومارف  ینید و  یب  و 

تما زا  دربیم  رـس  هب  مانمگ  ناـکملا و  روهجم  هک  روشک  نیا  فارطا  زا  یکی  رد  يرگید  درم  وا و  صخـش  زج  داـتفایم و  وا  یئوگروز 
دوبن . یسک  هتشذگ  تسرپ  ادخ 

دوب هاـش  تسار  تسد  هک  دوخ  ياـج  رد  نوچ  درب و  هاـشداپ  روـضح  دـیچیپ و  ياهچقب  رد  ار  ياهدرم  رـس  ةدیـسوپ  ناوختـسا  زور  کـی 
ار هناـهاش  سلجم  درک و  درخ  ار  نآ  زیم  يور  رب  هاـش  يور  يولج  تشاذـگ و  دوخ  يوـلج  دروآ و  نوریب  هچقب  ناـیم  زا  ار  نآ  تسـشن 

تخیر . اهشرف  يور  نآ  ياههدرخ  درک و  نیکرچ 
هاشداپ روتسد  رظتنم  هدرب و  ریشمش  هب  تسد  رـصق  نانابهگن  دوب و  هدش  هتخود  وا  هب  همه  مشچ  دش . نیگمـشخ  تخـس  وا  راک  زا  هاشداپ 

مدرم يارب  دوخ  رفک  ییوگروز و  ۀمه  اب  نارود  نآ  رد  ناهاشداپ  هک  اریز  تفرگ . ار  دوخ  مشخ  يولج  هاش  یلو  دنـشکب ؛ ار  وا  ات  دندوب 
همادا دوخ  توکس  هب  هاشداپ  دنناتسب ؛ تایلام  رتشیب  دننک و  بلج  ار  مدرم  رتهب  ات  دندوب  هلـصوح  رپ  رابدرب و  دوخ ، روشک  يدابآ  يراد و 

هک دید  نوچ  و  درک ؛ رارکت  ار  لمع  نیا  مه  موس  مود و  زور  تسب و  دوخ  هچقب  رد  ار  همجمج  تساخرب و  دـش و  هتـسخ  درم  نآ  ات  داد 
دنچ  وزارت و  کی  رگید  زور  دنکیمن  یسرپزاب  وا  زا  دنکیمن و  یشسرپ  همجمج  نیا  ةرابرد  هاشداپ 

{ 182 هحفص }
کی رد  یهاشهد  کی  تفرگ . تسدـب  ار  وزارت  داد  ماـجنا  همجمج  نآ  اـب  ار  دوخ  زور  ره  راـک  نوچ  دروآ و  دوخ  اـب  مه  كاـخ  تشم 

تخیر . وا  ناهد  ياج  رد  مه  كاخ  یتشم  تخیر و  همجمج  نآ  مشچ  رد  ار  نآ  دیشک و  كاخ  نآ  نزو  هب  و  داهن ، نآ  هفک 
نیا رب  ار  وـت  يراد  نم  دزن  هک  یماـقم  تیعقوـم و  هک  منادیم  نم  تفگ : درم  نآ  هب  هدیـسر و  ناـیاپ  هب  هاـشداپ  ربـص  رگید  راـک  نـیا  اـب 

یشاب . هتشاد  يدوصقم  راک  نیا  زا  دیاش  هداد و  تارج  تراسج 
درکضرع : دیسوب و  ار  وا  ياپ  داتفا و  كاخ  هب  هاش  يارب  درم  نآ 

دریگ و ياج  نآ  رد  دـنزانا  یمرن  نیمز  رد  رگا  هک  تسا  ریت  دـننام  یمدآ  نخـس  لثم  اریز  نک  هجوتم  نم  هب  ار  دوخ  دَرِخ  ۀـمه  اهاشداپ  »
کمن رد  رگا  دنایوریم و  دزیرب ، دراد  رذب  هک  یبوخ  نیمز  هب  رگا  تسا  ناراب  نوچ  نخس  دوشن ؛ ریگیاج  در  . وخرب تخس  گنس  رب  رگا 

اب یناـسنا  دوش  زوریپ  لـقع  رب  سوه  رگا  دـناهزرابم ، رد  مه  اـب  سوـه  درخ و  تسا و  نوگاـنوگ  مدرم  ياهـسوه  دـنایوریمن ، دزیرب  راز 
یکدوک نارود  زا  نم  دیآیمن ؛ شیپ  ناسنا  راک  رد  تسیاشان  راک  یتشز و  ددرگ ، بولغم  سوه  رگا  دنکیم و  راک  ینارـسوه  ینادان و 

مشاب . هدربن  نآ  زا  ياهتسیاش  ةدافتسا  هک  دنامن  یملع  و  متشادیم . مدقم  اهراک  ۀمه  رب  ار  نآ  متشاد و  تبغر  نآ  هب  مدوب و  تسود  ملع 
مراد  ناهاشداپ  يارب  هک  یتریغ  زا  هداتفا ، نوریب  ناهاشداپ  روگزا  هک  مدید  ار  همجمج  نیا  مدرک و  رذگ  یناتسروگ  نایم  رد  زور  کی 

{ 183 هحفص }
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، تسا یهاشداپ  ۀـّلک  رگا  متفگ  مدیـشوپ و  نآ  رب  ابید  متـسش و  بالگ  اب  مدرب و  لزنم  هب  متـشادرب و  دوخ  اب  ار  نآ  داتفا و  راوگاـن  نم  رب 
راک نیا  زور  دنچ  درادن . يرثا  نآ  رد  نم  مارتحا  تسا ، یئادگ  ۀّلک  رگا  ددرگرب و  دوخ  یمّرخ  ییابیز و  هب  دنک و  رثا  نآ  رد  نم  مارتحا 

تناها دروم  اروا  نم  روتـسد  هب  وا  متـساوخ و  ار  دوخ  ياههدنب  نیرتتسپ  زا  یکی  مدـید  نینچ  نوچ  مدـیمهفن ؛ يزیچ  مدرک و  رارکت  ار 
اهنآ مدیسرپ ، اهنآ  زا  وا  ةرابرد  و  مدرک ، هعجارم  نامیکح  هب  مدیمهفن  يزیچ  نوچ  دشن  نوگرگد  تناها  مارتحا و  زا  شلاح  زاب  تخاس .

مدادن قح  دوخ  هب  مدمآ و  امـش  تمدخ  زرل  سرت و  اب  ملح ؛ زکرم  دنـشناد و  همـشچرس  ناهاشداپ  هک  متفگ  دوخ  اب  دنتـسنادن  يزیچ  مه 
هدنامرد شلاح  صیخـشت  زا  نم  نوچ  تسادگ ؟ ۀّلک  ای  تسا  یهاش  ۀـّلک  نیا  دـیئامرفب  اهاشداپ  نونکا  منک  یـشسرپ  امـش  ةزاجا  یب  هک 

تـسد تسا  نامـسآ  ریز  هچنآ  ۀـمه  رب  رگا  هک  اـجنآ  اـت  درکیمن ، رپ  نآ  زا  زیچ  چـیه  دوب  هدـنز  یتقو  هک  مدـش  وا  مشچ  هجوتم  مدـش ،
کی نزو  مدید ، دـنکیم ؟ رپ  ار  نآ  يزیچ  هچ  نونکا  هک  مدرک  رکف  نم  تسا ؛ نامـسآ  يالاب  رد  هچنآ  يارب  دیـشکیم  ندرگ  تفاییم 

تـشم کی  نونکا  درکیمن و  رپ  ار  نآ  يزیچ  دوب  هدـنز  یتقو  هک  مدرک  شناـهد  هب  هجوت  و  درک ، رپ  تفرگ و  ارف  ار  نآ  كاـخ  یهاـش 
درک . رپ  ار  نآ  كاخ 

ناهاش ناتسربق  نایمار  نآ  میوگیم  نم  تسا  نینچ  هک  تسادگ  ۀّلک  یئوگیم  رگا  ادگ ؟ ای  تسا  یهاش  ۀّلک  نیا  وگب  نم  هب  هاشداپ  يا 
منکیم و  عمج  وت  يارب  ار  نایادگ  ۀّلک  ناهاشداپ و  ياهۀّلک  نم  مدرک و  ادیپ 

{ 184 هحفص }
وت هب  نم  تسا ، یهاشداپ  ۀـّلک  دوخ  نیا  هک  يراد  قیدـصت  رگا  یئوگیم و  وت  هک  تسا  ناـنچ  دراد ، يرترب  اهامـش  ياـههدرم  ۀـّلک  رگا 

تسا . هدوب  وت  زورما  دننام  وا  تنطلس  لامج  یمّرخ و  هدش ، تروص  نیا  هب  شاۀّلک  نونکا  هک  یهاشداپ  نآ  هک  منکیم  مالعا 
وت ترثک  يدرگ ، اهمرک  كاروخ  يوش و  هدولآ  كاخ  اب  یتفیب و  اپ  ریز  يوش ، راتفرگ  هدیـسوپ  ۀـّلک  نیا  زور  هب  مه  امـش  ادابم  اهاشداپ 
ره دوش و  شومارف  تدای  دنربب و  ار  تیهاشداپ  دننک و  رپ  وت  اب  ار  يرتم  ود  لادوگ  کی  دوش و  يراوخ  هب  لدبم  تتّزع  ددرگ و  یشالتم 
داش تنانمـشد  دـنوش و  هتـشاد  یمارگ  يدرک  راوخ  هک  ار  نانآ  هدـش و  تناها  یتشاد ، یمارگ  هک  یناسک  نآ  هب  ددرگ . هاـبت  يدرک  هچ 

تناها رگا  و  يریذپن ، میراد  یمارگ  رگا  يونـشن و  مینک ، تیادـص  رگا  يدرگ . ناهن  كاخ  ریز  دـنوش و  هدنکفارـس  تناتـسود  دـنوش و 
دریگ ». يرگید  رهوش  هک  دهاوخب  ترسمه  دندرگ و  هویب  تنانز  دنوش و  میتی  تنادنزرف  يریگن  مشخ  مینک 

رییغت نیا  درم  نآ  نوچ  دش ؛ دـنلب  وا  ياو  ياو  دایرف  تخیر و  ورف  شاهدـید  زا  کشا  دـیزرل و  دوخ  رب  دینـش ، ار  وا  نانخـس  هاشداپ  نوچ 
زاب دوب  هتفگ  ار  هچنآ  دوزفا و  شتارج  رب  تسا . هدرکریثاـت  وا  رد  هتـسشن و  هاـشداپ  لد  هب  شراـتفگ  هک  تسناد  تسیرگن  وا  رد  ار  لاـح 

مدوخ ناج  هب  دـهد ، دـب  يازج  دنتـسه  نم  فارطا  هک  يرگید  ناگرزب  دـهد و  کین  شاداـپ  تیادـخ  : » تفگ وا  هب  هاـشداپ  درک . رارکت 
متفای » تریصب  دوخ  راک  رد  مدیمهف و  ار  وت  دوصقم 

{ 185 هحفص }
(1 .) دش ریخ  هب  تبقاع  ماجنارس ، دنتفرگ و  ار  وا  رود  ناراد  نید  دندینش و  ار  وا  ۀبوت  ناتساد  مدرم 

گرم زا  یمدآ  تلفغ  رد  رگید  یلاثم 

. دیسر وا  هب  لیف  هکنیا  ات  درکیم ، بیقعت  ار  وا  لیف  تخیرگیم و  وا  دوب ، هدرک  لابند  یتسم  لیف  ار  يدرم  ماهدینش  هک : تسا  هتفگ  رهولب 
هجوتم ناهگان  دش . نازیوآ  هدز و  گنچ  دـندوب  هدـیئور  هاچ  رانک  رد  هک  هخاش  ود  هب  هاچ  نایم  رد  دـش و  یهاچ  لخاد  سرت  زا  درم  نآ 

دنتسه . هخاش  ود  نآ  ياههشیر  ندرک  عطق  لوغشم  دندوب ، هایس  يرگید  دیفس و  یکی  هک  گرزب  شوم  ود  هک  دش 
دید تخادـنا  هاچ  يرعق  هب  يرظن  یتقو  و  دـناهدروآ ، نوریب  دوخ  ياهخاروس  زا  رـس  یعفا  راـهچ  دـید  دـنکفا ، دوخ  ياـپ  ریز  هب  یهاـگن 

یکدـنا هخاش ، ود  نآ  رـس  رد  هک  دـید  تسیرگن ، ار  دوخ  رـس  يالاب  نوچ  دـعلبب . ار  وا  دـتفا  هاچ  هب  سک  ره  هک  هدوشگ  ناهد  ییاهدژا 
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ار وا  تقو  هچ  تسنادیمن  هک  اهرام  نآ  زا  ار  وا  هدولآ ، لسع  نآ  ینیریـش  تذل و  دش و  لسع  ندیـسیل  لوغـشم  سپ  تسا ، هدولآ  لسع 
دینادرگ . لفاغ  تشاد ، دهاوخ  یلاح  هچ  دتفایب  وا  ماک  رد  هک  یتقو  تسنادیمن  هک  اهدژا  نآ  رکم  زا  ودیزگ  دنهاوخ 

اهتبیصم  اهالب و  اهتفآ و  زا  تسا  رپ  هک  تسایند  ۀلزنم  هب  هاچ ، نیا  اما 
***** 

ص316 . ج2 ، ياهرمک ، همجرت  نیدلالامک ، 1 ـ
{ 186 هحفص }

دنربیم . نایاپ  هب  هدرب و  شیپ  هتسویپ  ار  یمدآ  رمع  هک  دنتسه  زور  بش و  دیفس  هایس و  شوم  ود  نآ  و  دنایمدآ ، رمع  هخاش ، ود  نآ  و 
یمدآ هک  دنتـسه  ياهدنـشک  ياـهرهز  ۀـلزنم  هب  هک  دنتـسه  نوخ ) مغلب و  ءارفـص و  ءادوس و   ) دـناهناگ راـهچ  طـالخا  یعفا  راـهچ  نآ  و 

رد هتـسویپ  تسا و  رظتنم  هک  تسا ، گرم  اهدژا  نآ  و  دـننکیم ؛ كاله  ار  دوخ  بحاص  دـنیآیم و  ناجیه  هب  اـهنآ  تقو  هچ  دـنادیمن 
ياهیـشوخ اهتمعن و  اهـشهاوخ و  اهتذـل و  دوب ، هدرک  لفاغ  زیچ  همه  زا  ار  وا  دوب و  هدـش  نآ  ۀـتفیرف  هک  لسع  نآ  و  تسا ، ناـسنا  بلط 

( 1 .) تسایند
***** 

ص526 . ج1 ، تایحلا ، نیع  1 ـ
{ 187 هحفص }

زا ار  دوخ  رکذ  زاـسم و  میاوسر  دوخ  ياـیلوا  دزن  رد  نادرگم و  مراوخ  يزیگنایمرب  روگ  زا  دوخ  رادـید  يارب  ارم  هک  يزور  ایادـخ  راـب 
ریگم . نم  زا  ار  شیوخ  ساپس  رکش و  نابز  ربم و  مدای 

اعد  سامتلا  ص331 ، ياعد 47 ، یتیآ ، همجرت  هیداجس  هفیحص 
{188 هحفص }

عبانم

میقتسم : عبانم 
میرک  نآرق 
هغالبلاجهن 

هیداجس  هفیحص 
نانجلا  حیتافم 
هرخآلا  لزانم 

دنهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  ناگدرم 
ربق  ياهباذع 

هللاُاۀَمحَر )  ) ینارهت همالع  یسانش  داعم 
خزرب  ملاع  زا  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد 

درذگیم  هچ  گرم  زا  سپ  خزرب ،
ملاس  داسجا  ربق و 

{ 190 هحفص }
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میقتسمریغ : عبانم 
راونالاراحب 

یفاک  لوصا 
نیقیلا  قح 

نایخزرب  زا  زومآ  تربع  ياهناتساد 
داعملاداز 

یلمآ  يداوج  داتسا  یسانش  داعم 
قودص  خیش  تاداتعا 

یفاک  عورف 
یخیرات  ياههکت  یمالسا و  ياههصق 

بیغتسد  دیهش  داعم 
لامعالا  باوث 

یفوک  تارف  ریسفت 
هیقفلا  هرضحی  نم ال 

لئاسولا  كردتسم 
ینارقبحاص  عماول 

بولقلا  داشرا 
یفوک  تارف  ریسفت 
قودص  خیش  یلاما 

لئاسلا  حالف 
مالسلاراد 

یمعفک  حابصم 
عیارشلا  للع 

هّمهملا  لوصفلا 
تاجردلا  رئاصب 

نیقتملا  هضور 
دهتجملا  حابصم 

تاوعدلا  جهم 
لامعالا  لابقا 
ماّرو  هعومجم 
هعیش  سلاجم 

مکحلا  فئارط 
یضترملا  ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب 
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تمایق  رد  مالَّسلامِهیلَع )  ) تیب لها  شقن 
دّهتجملا  حابصم 
نیظعاولا  هضور 

یخیرات  ياههکت  یمالسا و  ياههصق 
تبحم  يایمیک 
نافراع  ناتساد 

عیارشلا  للع 
مالَّسلامِهیلَع )  ) موصعم هدراهچ  زا  يزیگنا  تفگش  تازجعم  بیاجع و 

مالَّسلاِهیلع )  ) نیسح ماما  تعافش  زا  ناتساد   72
یهلا  لدع 

راربا  اب  رادید 
ناویحلا  ةایح 

بقاثلا  مجن 
دیهش  ناغمرا 

تفگش  ياهناتساد 
مالَّسلامِهیلَع )  ) نت جنپ  لئاضف 

هنیدلالامک 
ةایحلا  نیع 

{192 هحفص }

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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