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مالسلا مهیلع  نیقداص  نیدباعلا و  نیز  ماما  اب  یهلا  دهع  ( 2-335

تداهش باختنا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رییخت  ( 336
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مالسلاهیلع نیسح  تریس  زا  یگدنب  سرد  اروشاع : زمر 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاهینب ، هسانشرس : 
. سدقم دیعس  مامتها  هب  یمشاهینب ؛ دمحم  مالسلاهیلع / نیسح  تریس  زا  یگدنب  سرد  اروشاع : زمر  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
128 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

4-295-539-964-978 کباش : 
. مالسلاهیلع نیسح  تریس  زا  یگدنب  سرد  رگید :  ناونع 

موس ،4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
3 - 50ق. مود ، ماما  (ع ،) یلع نبنسح  عوضوم : 

61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 
اروشاع عوضوم : 

 - 1358 دیعس ، سدقم ، هدوزفا :  هسانش 
BP41/5/ب883ر8 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 
2517643 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همّدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هب میدقت 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  لاسدرخ  هنادزان 
دیسر تداهش  هب  ردپ  هدیرب  رس  رادید  اب  هک 

بناج زا 
نادیهش رالاس  رادرس  گرزب 

هیلع هللا  ناوضر  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  بانج 
تسوا هناوید  همه  ملاع  هک  تسیک  نیسح  نیا 

؟ تسوا هناورپ  همه  اه  ناج  هک  تسا  یعمش  هچ  نیا 
هب تبـسن  یفلتخم  تالاح  نانمؤم  ياه  لد  مییوگ ، یم  نخـس  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  نادیهـش  رـالاس  دّیـس و  زا  یتقو 

عوضخ یکچوک و  ساسحا  رگید  فرط  زا  دریگ و  یم  ناسنا  زا  ار  رارق  شمارآ و  زیزع  نآ  ّتبحم  هبذاج  یفرط  زا  دنک . یم  ادـیپ  ناشیا 
بلق همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دای  مان و  دـسر  یم  هک  مّرحم  دـنک . یم  ینیگنـس  ناسنا  هناـش  رب  گرزب  نآ  تمظع  ربارب  رد  یّـصاخ 

. دزورفا یم  اه  لد  رد  ار  زادگ  زوس و  ياه  هرارش  شیاه  تبیصم  هرطاخ  دریگ و  یمارف  ار  ناسنا 
ره تخـس . هزادـنا  ناـمه  هب  زین  وا  ياروشاـع  زار  زمر و  رد  شواـک  تسا و  تخـس  رایـسب  ترـضح  نآ  تـمظع  داـعبا  زا  نـتفگ  نـخس 
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: دریگ یم  تّوق  اه  نهذ  رد  یگشیمه  ياه  ماهبا  اه و  لاؤس  دسر  یم  هک  ییاروشاع 
؟ دوب هچ  البرک  دماشیپ  ّتلع  - 

{13 هحفص }
؟ دندیسر دوخ  فده  هب  ایآ  دندیزرو ؟ عانتما  دیزی  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  - 

؟ دنتشاد هفوک  هب  ناش  هداوناخ  دوخ و  نتفر  هب  رارصا  ارچ  سپ  دنتسناد ؟ یمن  ار  نایفوک  ییافو  یب  مالسلا  هیلع  ماما  رگم  - 
؟ تسیچ نآ  حیحص  يانعم  و  دوب ؟ یهلا  ّتیشم  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تداهش  ایآ  - 

؟ هنوگچ تشاد ؟ يریثأت  یهلا  ریدقت  عوقو  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رایتخا  ایآ  - 
؟ تسا راگزاس  يرشب  يداع  تابساحم  اب  هنوگچ  ادخ  رما  هب  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  - 

؟ درب یپ  اروشاع  زار  زمر و  هب  ناوت  یم  فلتخم  دارفا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نانخس  زا  ایآ  - 
تسود سکره  دنک . یم  ریگرد  ار  نادیهش  رورس  دّیـس و  نارادتـسود  زا  يرایـسب  نهذ  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  زا  ییاه  هنومن  اه  نیا  - 

زا یـضعب  هب  ای  دریگ : یم  رارق  یهار  ود  رـس  رب  دوش ، یمن  عناق  هدـش  هداد  ياه  خـساپ  زا  یتقو  اّما  دـنادب ، ار  اـه  نآ  تسرد  خـساپ  دراد 
هاگآ دوخ  تداهـش  زا  البرک  يوس  هب  تکرح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  دـننام  هدرک  یگدـنز  اه  نآ  اب  یکدوک  زا  هک  شتاداـقتعا - 

. دیامن ظفح  ار  دوخ  یحور  شمارآ  لقاال  ات  درذگ  یم  اه  نآ  حیحص  باوج  ندرک  ادیپ  ریخ  زا  هک  نیا  ای  دنک و  یم  کش  دنا -  هدوب 
نکمم هنوگچ  مالسلا  مهیلع  هّمئا  یناگدنز  ریسفت  لیلحت و  ًالوصا  مینک ؟ ادیپ  نانیمطا  هدش  هداد  ياه  خساپ  تّحص  هب  میناوت  یم  هنوگچ 

رد مالسلا  مهیلع  نیرهاط  هّمئا  ایآ  دوش ؟ یم  مه  ام  موصعم  نایاوشیپ  درکلمع  لماش  ام  یگدنز  رب  مکاح  ياهرایعم  طباوض و  ایآ  تسا ؟
فیلاکت فیاظو و  همه 

{14 هحفص }
اه نآ  زا  ّصاخ  روط  هب  ادـخ  هچ  نآ  تسا ؟ هتـشاد  ناشیاه  يریگ  عضوم  رد  يریثأت  هچ  ناـشیا  یهلا  یبیغ و  مولع  دـنکرتشم ؟ اـم  اـب  اـم 

میناوت یم  هاگ  نآ  مینادب ، ار  اه  شسرپ  نیا  حیحص  خساپ  رگا  دوش ؟ یم  ییاهزیچ  هچ  لماش  هتـشاذگ ، ناشدوخ  رایتخا  هب  ای  هتـساوخ و 
یعس راتشون  نیا  رد  میهد . هئارا  عقاو  اب  قباطم  حیحص و  لیلحت  دش ، اروشاع  هعقاو  هب  رجنم  هک  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  دروم  رد 

ود نیا  ماکحا  ندرکن  طلخ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  رد  يرـشب  یهلا و  هبنج  کیکفت  دوش . هئارا  اه  خساپ  نیا  ياه  خن  رـس  هدـش 
دراد ناشیا  ياه  تکرح  ریسفت  لیلحت و  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  تارضح  هب  تبسن  حیحـص  تفرعم  رد  یّمهم  شقن  رگیدکی ، اب  هبنج 

مالـسلا هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  رد  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیمه  هب  قیمع  هّجوت  اـب  تسا . یلعف  ثحب  رد  روحم  نیرت  مهم  هتکن  نیا  و 
دوخ هک  یبلاطم  اّما  تفریذپ . ًادّبعت  طقف  دیاب  ار  ناشیا  هریس  زا  هبنج  نیا  تسین . فشک  لباق  يرـشب  يداع  مولع  اب  هک  هتفهن  يزار  زمر و 
. دشاب یم  ناشیا  تکرح  ياه  تمکح  زا  یتمکح  رگن  ناشن  مادکره  دنا ، هدومرف  نارگید  تاضارتعا  تالاؤس و  هب  خساپ  رد  ترضح 

هتشادرب یـساسا  مهم و  عوضوم  نیا  نییبت  تهج  رد  یماگ  میراودیما  هک  تسا  هدمآ  بلاطم  نیمه  حیـضوت  لیـصفت و  رـضاح  باتک  رد 
هب دـنریذپ ، یم  ار  باتک  یلـصا  يانبم  هک  ینارظن  بحاص  میدـنمقالع  میا و  هدرک  ادا  ار  بلطم  ّقح  هک  مینک  یمن  اعّدا  اـم  دـشاب . هدـش 

. دنزادرپب نآ  یلامتحا  صئاقن  عفر  لیمکت و 
رد يرمق  لاس 1432  رفص  مّرحم و  هام  ود  لوط  رد  ادتبا  بلاطم  نیا 

{15 هحفص }
شیاریو هدایپ و  راون  زا  لماک  روط  هب  عمج  نآ  رد  رـضاح  دارفا  زا  یکی  طّسوت  سپـس  سیردـت و  یعیـش  تماما  یناـبم  هب  دـقتعم  یعمج 

نحل هئارا و  هوـحن  باـتک ، نتم  رد  تسا . هدـمآرد  یلعف  تروـص  هب  سّدـقم  دیعـس  ياـقآ  باـنج  تّمه  اـب  مّوـس  هلحرم  رد  تسا . هدـش 
. تسا هدش  لامعا  ثحابم  میظنت  عون  بیترت و  رد  ًاتدمع  تاحالصا  هدش و  ظفح  رودقملا  یّتح  نآ  يراتفگ 
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نآ ندـناسر  رمث  هب  رد  هک  یناـسک  همه  زا  ار  شـالت  نیا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح  يوربآ  ّقح و  هب  ار  دـنوادخ 
لد بوبحم  نآ  یتوکلم  سّدقم و  ناتسآ  هب  ناگدنناوخ  رتشیب  بّرقت  يارب  يا  هلیـسو  ار  نآ  دریذپب و  شمرک  لضف و  هب  دنا ، هدوب  میهس 

. دهد رارق  اه 
سپ هک  یلاسدرخ  هنادزان  هاگشیپ  هب  هللا  همحر  يدسا  رهاظم  نب  بیبح  بانج  نادیهش  رالاس  رادرس  گرزب  بناج  زا  ار  لباقان  هیده  نیا 
اهیلع هّیقر  ترضح  هک  دیما  نیا  هب  مینک  یم  میدقت  دیسر ، تداهـش  هب  ردپ  هدیرب  رـس  لاصو  اب  قارف ، رد  تخـس  ياه  تبیـصم  لّمحت  زا 

. دیامن تعافش  شردپ  دزن  ترخآ  ایند و  رد  ار  ام  هیقف ، رکشلرس  نآ  ياه  یناشفناج  اه و  يراکادف  ساپ  هب  مالسلا 
فوؤر ماما  تدالو  ماّیا 
هدعقلا 1432 يذ 

هامرهم 1390
یمشاه ینب  دّمحمدّیس 

{16 هحفص }

لخدم

هراشا

تیب لها  ياه  شیامرف  هب  هّجوت  اب  میناوتب  هک  تسا  نیا  مینک  یم  زاغآ  البرک  هثداح  اروشاع و  يارجام  صوصخ  رد  هک  یثحب  زا  فدـه 
نیا هرابرد  حیـضوت  لیلحت و  هئارا  يواکجنک و  طقف  ام  دوصقم  هّتبلا  میبای . تسد  هثداح  نیا  زار  زمر و  زا  ییاـه  هشوگ  هب  مالـسلا  مهیلع 

. تسا مالسلا  هیلع  ماما  لاعتم و  دنوادخ  تفرعم  زا  يرتالاب  ياه  هبتر  بسک  رذگهر ، نیا  زا  یلصا  تیاغ  هکلب  تسین . هعقاو 
دمهف یم  ناسنا  ددرگ ، نشور  يرادقم  رگا  هک  تسا  هتفهن  يرارسا  دش ، دراو  ناناملسم  مالسا و  تّما  رب  هک  یتبیـصم  البرک و  هیـضق  رد 

. ادخ یگدنب  تفرعم و  رطاخ  هب  زج  هدوبن  دندرک ، ناشیا  باحصا  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  هک  ییاه  يراکادف  اه و  یناشفناج  نیا  مامت 
یم کمک  دـنوادخ  زا  (. 1 «) هتفرعم قح  هللا  اوفرع   » دنا هتخانـش  یگتـسیاش  هب  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  هریـس  حیـضوت  عقاو  رد  ثحب  نیا 

، مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  هب  ام  تفرعم  هللاءاشنا  میسرب و  فده  نیا  هب  دهد  قیفوت  هک  میهاوخ 
*******

ص87. ج51 ، راونالاراحب ، - 1
{17 هحفص }

نآ میریگب ؛ رارق  ترـضح ) نآ  ناـّبحم  هبتر  نیرتـالاب  « ) یلعا طـمن  نیّبـحم   » فص رد  ددرگ و  رتـشیب  قـیرط  نیا  زا  ادـخ  هب  ناـمتفرعم  و 
: دنا هدومرف  ناش  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یناّبحم 

. ِۀَِینالعلا ِّرسلا و  ِیف  انّوبحأ 
. دنراد یم  تسود  راکشآ  ناهنپ و  رد  ار  ام 

(1 .) دنتسه اراد  ار  ادخ » تفرعم  ّقح   » هک تسا  نیا  نآ ، روحم  ناشیا و  ياه  یگژیو  ردص 
: تسا زار  زمر و  رپ  رایسب  ًاعقاو  هک  دراد  دوجو  عطقم  ود  خیرات  رد 

نآ هراـبرد  تسا . زار  زمر و  رپ  هدـیچیپ و  رایـسب  عطقم  نیا  مینآ . رد  نونکا  مه  اـم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  عـطقم  یکی 
دهد یم  ناشن  هک  دوش  یم  هجاوم  هراب  نیا  رد  رون  هّیرظن  کی  اب  رابره  ناسنا  تسا و  هتفرگ  تروص  یتسردان  ًاتدمع  دایز و  ياه  لیلحت 
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. تسا نیگنس  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  هّیضق  مضه  ردق  هچ 
عورـش ار  دوخ  روآ  تفگـش  رفـس  دندرک و  تکرح  هنیدم  زا  هک  نامز  نآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  یگدنز  ینایاپ  عطقم  يرگید 

ياه باتک  هدش و  هئارا  یناوارف  ياه  لیلحت  زین  هراب  نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  هام  جـنپ  زا  شیب  هک  لاس  نامه  ياروشاع  زور  ات  دـندومن ،
هاگـشیپ رد  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دوخ  هک  یناحتما  تسا و  زیگنا  تریح  هتفهن ، اج  نیا  رد  هک  يرارـسا  تسا . هدش  هتـشاگنا  يرایـسب 

ّدح زا  دنا  هدرک  ادیپ  دنوادخ  دزن  ناحتما  نیا  رد  يدنلبرس  ّتیقفوم و  رطاخ  هب  ناشیا  هک  یماقم  هدوب و  یبیجع  ناحتما  رایـسب  دنداد  ادخ 
. تسا رتارف  ام  كاردا 

*******
ص276. ج65 ، راونالاراحب ، - 1

{18 هحفص }

ثحب نیا  رد  حرطم  ياه  شسرپ 

: زا دنترابع  تسه  هدوب و  حرطم  مالسلا  هیلع  ماما  تکرح  نیا  رد  هک  ییاه  شسرپ  نیرت  مهم 
؟ دندرکن تعیب  دیزی  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ارچ  لّوا :

هیواعم تفگ  ناوت  یم  دوب ،» هدرک  مارح  ار  ادخ  لالح  لالح و  ار  ادخ  مارح  دوب و  راذگ  تعدب  دیزی  : » دوش هداد  خـساپ  هک  یتروص  رد 
مادکره مالسلا - ، هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  دوب . هدنز  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  حلـص  زا  دعب  لاس  وا 20  تسا . هدوب  روط  نیمه  مه 

ربارب رد  ناشردارب -  دـننام  مالـسلا -  هیلع  ادهّـشلادّیس  و  دـندوب . رـصع  مه  هیواعم  اب  ناشتماما  نامز  رد  لاس -  تسیب  ًاعومجم  لاس و  هد 
. دندومرف توکس  راذگ  تعدب  هیواعم 

؟ تشاد دوجو  دیزی  هیواعم و  نیب  ییاه  توافت  هچ  دوب ؟ هیواعم  زا  رت  كانرطخ  دیزی  ایآ  مود :
رد ار  درکیور  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ارچ  تشادـن ، لاکـشا  وا  اب  نداد  تسد  هیواعم و  هب  ( 1) نیملسم رما  تیالو  میلـست  رگا 

هیلع نیـسح  ماما  اّما  دـندومن . تعیب  اه  نآ  اب  هرخألاب  هفیلخ  هس  نآ  ناـمز  رد  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  زین  دـندرکن ؟ ذاـختا  دـیزی  ربارب 
راک نیا  هب  رضاح  دیزی  ربارب  رد  مالسلا 

*******
ّتنس ادخ و  باتک  قبط  رب  لمع  طرش  هب  ار  نیملسم  رما  تیالو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  همان  حلـص  دوخ  رد  ریبعت  نیا  - 1

ِنمحَّرلا ِهللا  ِمِسب  دیرگنب : همان  حلص  نتم  زا  یـشخب  هب  دندرپس . هیواعم  هب  حلاص  ینافلخ  هریـس  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
نَأ یَلَع  َنیِِملـسُملا  ِرمَأ  َۀَیالِو  ِهَیلِإ  َمِّلَُـسی  نَأ  یَلَع  ُهََحلاَص  َناَیفُـس  ِیبَأ  َنب  َۀَیِواَعُم  ٍِبلاط  ِیبَأ  ِنب  ِِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلا  ِهیَلَع  ََحلاَص  اَم  اَذَـه  ِمیحَّرلا 

ص65) ص 44 ، راونالاراحب ،  ) نیِِحلاَّصلا ِءاَفَلُخلا  ِةَریِس  َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِِهلوُسَر  ِۀَّنُس  َو  ِهللا  ِباَتِِکب  مِهِیف  َلَمعَی 
{19 هحفص }

؟ تشاد هیواعم  اب  یتوافت  هچ  دیزی  رگم  دندشن .
و درک . راضحا  ماش  هب  ار  راوگرزب  ود  ره  مالـسلا ، امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اب  شحلـص  زا  سپ  هیواعم  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد 

ماما نیمه  ( 1 .) دـندرک تعیب  هیواعم  اب  مدرم  روضح  رد  زین  ناشیا  دـننک . تعیب  تساوخ  ناـشیا  زا  هیواـعم  دـنتفریذپ . زین  ناراوگرزب  نیا 
؟ دنتفریذپن ار  دیزی  اب  تعیب  نآ  زا  سپ  ارچ  دندرک  تعیب  اج  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح 

؟ دندرکن تعیب  دیزی  اب  اّما  دـندرک  تعیب  هیواعم  اب  هک  دوب  ّتلع  نیا  هب  ایآ  تسا ؟ هدوب  یـساّیس  كریز و  مدآ  هیواعم  هک  لیلد  نیا  هب  ایآ 
؟ تسا هدوب  هیواعم  زا  رت  كانرطخ  دیزی  ینعی 
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رهاظت رطاخ  هب  دیزی ، ندوب  رت  كانرطخ  ایآ  مینادب ؟ هچ  هب  ار  ندوب  رت  كانرطخ  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  تسین . هداس  لاؤس ، نیا  باوج 
؟ دوبن نینچ  نیا  هیواعم  دش و  یم  بکترم  ار  یهلا  ياه  مارح  ینلع  درک ، یم  رمخ  برش  ینلع  هک  دوب  رطاخ  نیدب  دوب ؟ قسف  هب  وا 

شا يراکبیرف  يراک و  لغد  نامه  اب  وا  نوچ  تسا . هدوب  دیزی  شور  نیا  زا  رت  كانرطخ  هیواعم  هلیح  رکم و  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
؟ تفریذپ دوش  یمن  ای  تفریذپ  ار  نآ  دوش  یم  ایآ  طلغ ؟ ای  تسا  تسرد  فرح  نیا  تسا . هدرک  یم  یلاخ  نورد  زا  ار  نید 

؟ دندرک مایق  ناشیا -  زا  دیزی  نتساوخ  تعیب  زا  رظن  فرص  مالسلا -  هیلع  نیسح  ماما  ایآ  مّوس :
زاب تساوخ  یمن  تعیب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دیزی  رگا  دندقتعم  یخرب 

*******
ص61. ص44 ، راونالاراحب ، - 1

{20 هحفص }
: رک یم  مایق  ناشیا  مه 

لیلجت و روتـسد  هنیدم  رد  دوخ  رادـنامرف  هب  هکلب  دـش و  یمن  ناشیا  ضّرعتم  درک و  یمن  تعیب  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  دـیزی  رگا  یّتح 
ناریا قارع و  ماش و  رصم و  ياهروشک  زا  لکشتم  هک  ار  زور  نآ  یمالسا  روانهپ  تکلمم  زا  یتمسق  یّتح  داد و  یم  ار  بانج  نآ  میرکت 

دـشاب و امـش  هرطیـس  تحت  ناریا  ای  زاجح  ای  قارع  ناتـسا  تفگ  یم  ًالثم  درک و  یم  راذـگاو  ترـضح  نآ  هب  دوب  نمی  مور و  زاجح و  و 
تروص نیا  رد  ایآ  دـندوب ، هدرکن  یتوعد  ناشیا  زا  زین  نایفوک  ًاضرف  دیـشاب و  هتـشادن  یتموکح  رگید  قطانم  رد  نم  راک  هب  يراک  اـمش 

هب هک  تشاذـگ  یم  او  ار  دـیزی  داد و  یم  همادا  شیوخ  مارآ  هّفرم و  یگدـنز  هب  و  تسـشن ؟ یم  تکاـس  هنیدـم  رد  مه  زاـب  ترـضح  نآ 
؟ دهد همادا  یمالسا  دالب  رد  اشحف  داسف و  جیورت  رد  ناناملسم  رب  متس  ملظ و  نآرق و  مالسا و  تمرح  کته  رد  دوخ  عورـشمان  تموکح 

فیلکت ساسحا  زاب  جـیار ، رکنم  تسا و  كورتم  فورعم ، دـید  یم  یتقو  هکلب  تسین . روصتم  زگره  ترـضح  نآ  زا  يراـتفر  نینچ  نیا 
. درک یم 

یلـصا هزیگنا  یلیلحت ، نینچ  نیا  قبط  تسا ؟ ییاور  ياه  نییبت  یخیرات و  تاّیعقاو  رب  قبطنم  باوص و  هب  نورقم  دح  هچ  ات  یلیلحت  نینچ 
: هک تسه  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  دوخ  ياه  شیامرف  رد  تسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ِنَع یهنأ  و  ِفورعملاب ، َُرمآ  نأ  دیرأ  يّدج ، ِۀّمأ  یف  ِحالصالا  ِبلِطل  ُتجَرَخ  امَّنا  و  ًاملاظ ؛ الو  ًادِسفُم ، الو  ًارََطب ، الو  ًارَشأ ، جرُخأ  مل  ّینإ 
یبا يّدج و  ِةریسب  ریسأ  و  ِرکنملا ؛

{21 هحفص }
(1 ...) ٍبلاط یبا  نب  ِّیلع 

نونکا و  متساخ ، اپ  هب  مدج  تّما  رد  حالصا  ندش  راتساوخ  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  يرگمتس  يراکهابت و  یتسمرس و  يداش و  رس  زا  نم 
. مورب هار  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مدج و  شور  رب  و  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم 

. دور یم  راک  هب  اج  نیمه  رد  مایق »  » ریبعت
رگا ًاصوصخ  دندرک ؟ مایق  ترـضح  مییوگب  میناوت  یم  انعم  هچ  هب  تسا ؟ یـساسا  هیـضرف و  هچ  رب  ریبعت  نیا  دوخ  ندرب  راک  هب  دید  دـیاب 

. دشاب هچ  ام  هّیرظن  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  مییوگب ؟ ار  نیا  میناوت  یمن  ای  دندرک ؟ یم  مایق  ترضح  مه  زاب  ایآ  تساوخ  یمن  تعیب  دیزی 
مالـسلا هیلع  ماما  رب  توعد  نیا  هب  خـساپ  ایآ  و  تشاد ؟ هّکم  زا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  رد  يریثأت  نایفوک  توعد  اـیآ  مراـهچ :

؟ دوب بجاو 
دندوب هدرکن  توعد  اه  نآ  رگا  ینعی  دنورب . هفوک  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  ثعاب  نایفوک  توعد  نیمه  هک  دـنلئاق  یخرب 

. دندوب لوؤسم  ادخ  هاگـشیپ  رد  ًاعرـش  دنداد ، یمن  باوج  ترـضح  رگا  اه ، نآ  توعد  زا  دعب  اّما  دندرک . یمن  ار  راک  نیا  مه  ترـضح 
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« دیاب  » هدش و مامت  ناشیا  رب  تّجح  اه ، نآ  توعد  زا  دعب  اّما  تسا  هدوبن  مامت  ترضح  رب  تّجح  توعد ، نیا  زا  لبق  ات  هک  دندقتعم  نانیا 
. دنا هتفر  یم  هفوک  تمس  هب 

؟ دنتسناد یم  ار  ناشدوخ  هب  تبسن  نایفوک  ییافو  یب  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  ایآ  مجنپ :
*******

ص329. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{22 هحفص }

لثم يدارفا  دـنداد ؟ یمن  رثا  بیترت  دـنداد  یم  ناـشیا  هب  نارگید  هک  یتاـعالّطا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  لـیلد  هچ  هب  هک  تسا  نیا  شـسرپ 
ردارب اب  اه  نیا  دیسانش ؟ یمن  ار  نایفوک  امش  رگم   » هک دندرک  یم  تحیصن  ار  ترـضح  ساّبع ، نبا  هّیفنح و  نب  دّمحم  ای  رمع  نب  هللادبع 

»!؟ دیا هتسب  دیما  نایفوک  هب  امش  مه  زاب  دندرک . نانچ  ناتردپ  و 
اه و هنیمز  نیا  دوجو  اب  دنتخانش ؟ یمن  ار  نایفوک  دنتشادن و  عالّطا  عاضوا  زا  رمع  نبا  ساّبع و  نبا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایآ 
ار نیا  ناشیا  ایآ  دوب ؟ ییالقع  یقطنم و  يراک  اه  همان  نآ  يور  ندرک  باـسح  دوب ؟ یهّجوم  راـک  هفوک ، تمـس  هب  ناـشتکرح  حـیاصن ،

يور دنتسناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دیآ  یمن  رظن  هب  مییوگب  دیاب  مینکب ، يرهاظ  هیجوت  کی  اهنت  میهاوخب  رگا  دنداد ؟ یمن  صیخشت 
تعیب تفر و  اج  نآ  رد  مه  ملـسم  بانج  دنداتـسرف . ار  ملـسم  بانج  ناشیا  هک  مینیب  یم  لاـح  نیع  رد  اـّما  دـننک . زاـب  یباـسح  ناـیفوک 

ردق هچ  رما  عقاو  رد  هدوب ؟ هچ  ّتیعقاو  ( 1 «.) دنا هدرک  تعیب  مدرم  زا  رفن  رازه  هدجه  هک  دییایب  : » داد خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تفرگ و 
؟ تسناد هفوک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  هزیگنا  ار ، نایفوک  هب  تبثم  باوج  ناوت  یم 

؟ دنتشگنزاب البرک  هب  ندیسر  زا  لبق  مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  دش  رهاظ  نایفوک  ییافو  یب  یتقو  مشش :
: دنتفگ ملسم  نادنزرف  مینک ؟ هچ  لاح  دندیسرپ : ترضح  دمآ ، لیقع  هب  ملسم  ترضح  تداهش  ربخ  یتقو  هفوک ، هب  تکرح  نایرج  رد 

*******
ص335. ج44 ، راونالاراحب ، - 1

{23 هحفص }
هدیـسرن و ترـضح  هب  ّرُح  زونه  اج  نآ  هک  یلاـح  رد  دنتـشگنرب . ینعی  ( 1 «.) میهد یم  همادا  : » دـندومرف مه  ترـضح  میهد .» همادا  دـیاب  »
اج نامه  ارچ  دنتـشاد  تشگزاب  دصق  ًاعقاو  رگا  دنتـشگنرب ؟ ترـضح  هک  دش  روطچ  دننامب . دنیآ و  دورف  هک  دوب  هدرکن  روبجم  ار  ناشیا 
او امـش  مور و  یم  ینمأم  هب  مورب ، نم  دیراذگب  : » دـندومرف ایقـشا  هب  ناشیا  دوخ  البرک ، يارحـص  دوخ  رد  اروشاع و  زور  رد  دنتـشگنرب ؟
هک نیا  زا  لبق  ارچ  دـنتفرن ؟ دـنوش  ایقـشا  راتفرگ  هک  نیا  زا  لبق  ارچ  دـنورب ، تسدرود  طاقن  هب  دنتـساوخ  یم  ًاعقاو  رگا  ( 2 «.) مراذگ یم 
یم مه  يرهاظ  ياه  باسح  نامه  يور  زا  ار  نیا  و  دنوش -  یم  راتفرگ  دنیایب  رگا  دنتسناد  یم  هک  نیا  اب  ارچ  دنتفرن ؟ دنوش ، البرک  دراو 

؟ دندش ریسا  ناش  هداوناخ  دیهش و  دوخ  دعب  دندمآ و  زاب  تماما -  ملع  ساسارب  دسر  هچ  دیمهف  دش 
قوف ياه  شـسرپ  هب  خساپ  نتفای  يارب  راتـشون  نیا  رد  دـسر . یم  نهذ  هب  ثحب ، نیا  يرهاظ  ینوریب و  هیال  رد  هک  تسا  یتالاؤس  اه  نیا 

. مینک یم  شالت 
*******

وأ انرأب  بیصن  یّتح  عجرن  هللا ال  اولاقف و  ملسم  لتق  دقف  نورت  ام  لاقف  لیقع  ینب  یلإ  رظنف  دیوگ ... : یم  يوار  ص75 ، ج2 ، داشرالا ، - 1
... ریسملا یلع  هیأر  مزع  دق  هنأ  انملعف  ءالؤه  دعب  شیعلا  یف  ریخ  لاق ال  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  انیلع  لبقأف  قاذ  ام  قوذن 

ص425) ج5 ، يربط ، خیرات   ) ضرالا نم  ینمأم  یلا  مکنع  فرصنا  ینوعدف  ینومتهرک  ذا  دندومرف : اروشاع  زور  رد  - 2
{24 هحفص }
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يرشب ياه  لیلحت  تسکش  لّوا : لصف 

يرشب ياه  باتک  باسح و  اب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تکرح  یناوخمهان  ( 1

. تسا نایفوک » توعد   » هلأسم مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  لیلحت  رد  مهم  ياه  هّفلؤم  زا  یکی  دـش  هتفگ  ثحب  لخدـم  رد  هک  نانچ 
زا همان  رازه  هدزاود  دندرک و  تعیب  لیقع  نب  ملسم  اب  نانآ  زا  رفن  رازه  تسیب  زا  رت  شیب  رهاظ  بسح  هب  یتقو  هک  دنا  هدرک  مکح  یخرب 

لالدتسا دنیامن . تباجا  ار  ناشتوعد  هک  دندوب  فّلکم »  » مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دش ، ریزارـس  مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  نایفوک  فرط 
، دـندومن توعد  هفوک  هب  ار  ناشیا  اه  نآ  هتفرگ و  رارق  هفوک  لها  ياه  همان  باطخ  دروم  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  هک  تسا  نآ  هتـسد  نیا 

یتّجح ادخ  هاگشیپ  رد  دنداد  یمن  خساپ  هفوک  لها  تساوخرد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  اذل  دندش . هفوک  یهار  اه  نآ  هب  خساپ  رد 
همه نیا  هب  تسیاـب  یم  دوـب و  ماـمت  ناـشیا  رب  تّجح  رگید ، ریبـعت  هـب  دـندرک . یم  ادـیپ  تّـجح  ناـشیا  رب  هفوـک  لـها  هـکلب  دنتـشادن و 

یلمع و خساپ  تساوخرد ،
{25 هحفص }

. دنداد یم  تبثم  باوج 
: نوچ تسا  لمأت  ّلحم  لالدتسا ، اعّدا و  نیا  اّما 

: الّوا
تساوخرد دوبن و  يا  هدیشوپ  رما  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  اب  اه  نآ  ییافو  یب  نایفوک و  دروخرب  هویـش  هقباس و 

ناوت یم  هتکن ، نیا  رب  يدهاش  ناونع  هب  دیتسین .» يدامتعا  لباق  مدرم  امش  : » هک دوش  هجاوم  خساپ  نیا  هب  تسناوت  یم  ترـضح  زا  اه  نآ 
شیادرف دوب  رارق  هک  تسا  یبش  هب  طوبرم  ههجاوم  نیا  دـنارذگ . رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  اـب  هّیفنح  نب  دّـمحم  ههجاوم  تیاور 

. دنوش جراخ  هفوک  تمس  هب  هّکم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: درک یهاوخریخ  ترضح  نآ  يارب  هنوگ  نیا  دیسر و  ترضح  تمدخ  هّیفنح  دّمحم  بش  نآ  رد 
ناتردارب ردـپ و  رـس  رب  هک  ییالب  نامه  مسرت  یم  دوب . هنوگچ  ناـتردارب  ردـپ و  هب  تبـسن  ناـیفوک  تناـیخ  ردـغ و  هک  دـیناد  یم  ردارب !

دشاب مرح  رد  هک  یسک  نیرتزیزع  دینامب ، هّکم  مرح و  رد  هک  دوش  یم  رقتسم  ناترظن  دیراد و  لوبق  رگا  دنروایب . مه  امش  رس  رب  دندروآ 
(1 (.) دنوش یمن  امش  ضّرعتم  مرح  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  امش  تیصخش  . ) دییامش

مولعم دنورن و  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دندرک  یم  تحیـصن  دنتـسناد و  یم  نامز  نآ  رد  هاگآ  دارفا  همه  يا  هقباس  نینچ  هب  هّجوت  اب 
دوش یمن  هک  دوب 

*******
ص 63. فوهّللا ، - 1

{26 هحفص }
قارع تمس  هب  تکرح  زا  ار  ترـضح  نآ  ریبز ، نب  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  ساّبع ، نب  هللادبع  لاثم  ناونع  هب  درک . باسح  نایفوک  يور 
لاؤس لاح  دـنرب . رد  هب  ملاس  ناج  نآ  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسین  يریـسم  ریـسم ، نیا  هک  دـندیمهف  یم  ناـنیا  ( 1 .) دنتشاد زاب 

»؟ دوب یفخم  مالسلا  هیلع  ماما  زا  نانچ  مه  رطخ  ایآ  بلطم  نیا  حوضو  دوجو  اب  : » هک تسا  تسا  یساسا 
دندوب يداع  يدارفا  هک  اه  نیا  بیغ . ملع  هب  دسر  هچ  دنتفای ، یم  تسد  رما  نیدب  مه  يداع  مولع  اّکتا  اب  ًافرص  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

مولع رد  مک  تسد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دماجنا . یم  تداهش  هب  تکرح  نیا  هک  دندیسر  یم  لیلحت  نیا  هب  طیارش  عومجم  هظحالم  اب 
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. دندیشکن سپ  هار  زا  اپ  دوجو  نیا  اب  یلو  دندوب  هاگآ  راک  تشونرس  زا  ًانیقی  دندوبن و  اه  نیا  زا  رتمک  يداع 
: ًایناث

، دوب هدرکن  دروخرب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  ّرُح  مه  زونه  و  دوب ، هدش  هتشک  ملسم  بانج  هتشگرب و  قرو  هک  نیا  دوجو  اب  هار  هنایم  رد 
تباجا ار  نایفوک  توعد  دنتـشگ و  یم  زاب  هطقن  نیمه  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  دوبن . هّجوم  هفوک  يوس  هب  نتفر  رهاظ ، باـسح  هب  رگید 

هقباس دوجو  اب  : » دـنیامرفب دـننک و  جاجتحا  نایفوک  هیلع  دنتـسناوت  یم  ناشیا  دوب . مامت  ناشیا  رب  ترـضح  يوس  زا  تّجح  دـندرک ، یمن 
نم ریفـس  ّقح  رد  هک  لاح  مدرک . تباجا  ار  ناتتوعد  متفرگ و  هدیدان  ار  هقباس  نیا  نم  اّما  دیتشاد  مردارب  ردـپ و  اب  دروخرب  رد  هک  یئوس 

نیع رد  یلو  دوب .» دیهاوخن  رادافو  مه  نم  دوخ  اب  هک  تسا  مولعم  رگید  دیتشاذگ  اهنت  ار  وا  دیدرک و  ییافو  یب 
*******

ص365. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{27 هحفص }

. دنداد همادا  دوخ  تکرح  هب  لاح 
رود دنتسناوت  یم  ًالصا  و  دنورب . نمی  فرط  هب  ًالثم  رگید ، فرط  کی  هب  ملسم  بانج  تداهش  ربخ  ندیـسر  یپ  رد  ترـضح  هک  دش  یم 

هنال هب  نتفر  يانعم  هب  هفوک  تمـس  هب  ترـضح  نتفر  دـندش . کیدزن  ییورود  گنرین و  ینکـش و  ناـمیپ  زکرم  هب  سکع  رب  اـّما  دـنوش .
رب یهلا  تّجح  دنداد  یمن  نایفوک  ياه  همان  هب  تبثم  باوج  رهاظ  رد  ترضح  رگا  هک  مینک  مکح  میناوت  یمن  لیصافت  نیا  اب  دوب . روبنز 

تداهش ملسم و  نداتسرف  لقادح  دوب . هدش  مامت  اه  نآ  رب  تّجح  نیشیپ ، ياه  ینکـشدهع  اه و  یتسـس  همه  نآ  اب  دش . یمن  مامت  اه  نآ 
ملسم تداهش  ربخ  ترـضح  یتقو  لقاّدح  دوب  نایفوک  رب  تّجح  مامتا  ترـضح  نآ  ضرغ  رگا  دوب و  هدرک  مامت  نایفوک  رب  ار  تّجح  وا ،

؟ دندرکن نینچ  ارچ  یتسارب  دندرکن . نینچ  یلو  دندرک  یم  جک  ار  ناشریسم  دیاب  دندینش ، ار 

نمشد تسود و  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تشونرس  ندوب  عیاش  ( 2

ساّبع نبا  هملس و  ّما  ربخ  ( 2-1

زا یهاگآ  نیا  دندوب . ربخاب  ًالماک  دنسر  یم  تداهـش  هب  هّیما  ینب  تسد  هب  هک  نیا  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هّجوت 
: تسا هدمآ  هّیصولا  تابثا  رد  هنومن  ناونع  هب  تشگ . یم  زاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  يوبن  ياه  ییوگشیپ  هب  وسکی 

لیقع نب  ملسم  دنور ، قارع  تمس  هب  هک  دندومن  مزع  ترضح  یتقو  دندرک  هبتاکم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هفوک  لها  هک  نیا  زا  دعب 
دروم رد  اّما  دجنسب ] ار  طیارش  دور و  ولج  هک   ] دنداتسرف اه  نآ  يوس  هب  ار 

{28 هحفص }
جراخ هک  دندرک  هدارا  ترـضح  دوجو ] نیا  اب  ( ] دـندومن ینکـش  تعیب  مه  دـعب  هدرک و  تعیب  ملـسم  اب  ادـتبا  . ) دـش هچ  نآ  دـش  ناشیا ،

«. دـیوشن جراخ  اـج  نیا  زا  ادـخ  هب  ار  امـش  نم ! ياـقآ  يا  : » هک داتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  هب  یکیپ  هملـس  ّما  ناـمز  نیا  رد  دـنوش ؛
هیلع نیـسح  مدنزرف  : » دندومرف هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  : » درک ضرع  مورن »؟ ارچ  : » دـندومرف ترـضح 

تبقارم هدرک و  ظفح  بوخ  ار  نآ  هک  دندومرف  روتسد  دنداد و  نم  هب  يا  هشیـش  رد  كاخ  يرادقم  و  دوش » یم  هتـشک  قارع  رد  مالـسلا 
(1 .) منک

اج نآ  ات  بلطم  دوب . هدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هملـس  ّما  باـنج 
یم تداهش  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  میتشادن و  کش  بلطم  نیا  هرابرد  ام   » دیوگ یم  ساّبع  نبا  هک  تشاد  حوضو 
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دیهش زا  مه  هیواعم  دیزی ، تفالخ  زا  شیپ  یّتح  هک  دوب  هدش  عیاش  ردق  نآ  ربخ  ( 2 .«) دوب یفورعم  ربخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  دسر ،
. تشاد یهاگآ  ترضح  نآ  ندش 

دیزی يارب  يو  ینیب  شیپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تشونرس  زا  هیواعم  ندوب  ربخ  اب  ( 2-2

هراشا

ردپ زا  ناشیا  هدش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  همان  نیا  تسا . هدمآ  مه  دیزی  هب  هیواعم  همان  رد  ترـضح  ندـش  هتـشک  يارجام 
نیا رد  دنا . هدومرف  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  ناشیا  مالسلا و  هیلع  رقاب  ترضح  دوخ  راوگرزب 

*******
ص 165. ۀیصولا ، تابثإ  - 1

ص179. ج3 ، نیحیحّصلا ، یلع  كردتسملا  - 2
{29 هحفص }

«. وشن ریگرد  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  وت   » هک تسا  هدرک  شرافس  شرسپ  هب  هیواعم  همان ،

هیواعم طّسوت  دیزی  ینیشناج  يّدج  نافلاخم  نتفر  نایم  زا  ( 2-2-1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 
(1 ...) َباَعِّصلا َباَقِّرلا  ََکل  ُتلَّلَذ  دَق  یِّنِإ  َّیَُنب  اَی  َُهل : َلاَقَف  ِهیَدَی  َنَیب  ُهَسَلجَأَف  ُهللا -  ُهَنََعل  َدیِزَی  ُهَنبا  اَعَد  ُةاَفَولا  َۀَیِواَعُم  تَرَضَح  اََّمل 

ياـه ندرگ  همه  نم  مرـسپ ! تفگ : دـناشن و  دوـخ  يور  هبور  ار  وا  درک و  ادـص  ار  دـیزی  شرـسپ  دیـسر  هیواـعم  تاـفو  عـقوم  هک  یتـقو 
. مدرک لیلذ  وت  يارب  ار  تخسرس 

رد ار  نیا  تسناوت  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  تردق ، اب  مه  تسایس و  اب  مه  هیواعم ، اّما  دنتفر . یمن  دیزی  يدهع  تیالو  راب  ریز  اه  یلیخ 
رد دوب . مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ناشیا  نیلّوا  هک  تشادرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  یّمهم  دارفا  راک  نیا  يارب  وا  دزادـنایب . اـج  شتاـیح  ناـمز 

نییعت هفیلخ  ناونع  هب  ار  یسک  شدوخ  زا  دعب  وا  هک  دوب  نیا  طرش  دندوب  هدرک  اضما  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  هیواعم  هک  يا  همان  حلص 
. دناسر لتق  هب  ّمس  اب  ار  ناشیا  تشادرب و  هار  رس  زا  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لّوا  دنکب ، ار  راک  نیا  تساوخ  یتقو  ( 2 .) دنکن

ضارتعا وا  هب  هشیاع  اج  نامه  رد  درک ، ینارنخس  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم  هک  ینامز  درک . تفلاخم  وا  اب  نیـشناج  نییعت  رـس  رب  زین  هشیاع 
دومن و 

*******
ص310. ج44 ، راونالاراحب ، و  ات 164 ؛ ص150  سلجم 30 ، قودص ، یلاما  - 1

ص65. ج44 ، راونالاراحب ، - 2
{30 هحفص }

هب راک  نیا  رد  وت  سپ  : » تفگ هشیاع  ریخ .» : » تفگ وا  دـنتفرگ »؟ تعیب  مدرم  زا  ناشنادـنزرف  يارب  هباحـص ، ناگرزب  ایآ  هیواـعم ! : » تفگ
نوچ دـنا . هدرکن  ار  راک  نیا  يو  زا  لبق  ياـفلخ  تسا و  تعدـب  کـی  هیواـعم  راـک  نیا  هک  دوب  نیا  وا  فرح  ینعم  ینک »؟ یم  ادـتقا  هک 

. تفر دوخ  رارقتسا  لحم  هب  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  تفر ، هیواعم  يوربآ  دوبندب  مدرم  نیب  هنیدم و  رد  هشیاع  ههجو 
روتـسد دوب ، رت  كریز  وا  زا  هک  هیواعم  اّما  دنک ، تحیـصن  ار  وا  دورب و  هیواعم  دزن  هب  تفرگ  میمـصت  هشیاع  هک  دننک  یم  لقن  خیرات  رد 
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رد دوخ  بکرم  اب  دنک  روبع  اج  نآ  زا  تساوخ  یم  هشیاع  هک  ینامز  دـنناشوپب . ار  هلاچ  يور  دـننکب و  یگرزب  هلاچ  وا  هار  ریـسم  رد  داد 
. تشک وا  مه  ار  هشیاع  ینعی  ( 1 .) درم داتفا و  هلاچ 

دندرک و حتف  ار  ناریا  هک  دوب  اه  ناملسم  رکشل  هدنامرف  وا  دوب . دعس  رمع  ردپ  صاقو  یبا  دبعـس  نامز ، نآ  رد  حرطم  دارفا  زا  رگید  کی 
وحن هب  هکلب  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  راکـشآ  ینلع و  هک  نیا  هن  درک . رورت  مه  ار  وا  دنتفگ . یم  حوتفلا » حـتف   » شتّیمها لیلد  هب  حـتف  نیا  هب 

. درکن محر  یسک  هب  وا  دندش و  راچد  تشونرس  نیمه  هب  رگید  يرایسب  زین  ( 2 .) تشک درک و  مومسم  ار  وا  يزومرم 
*******

ص45. ج3 ، میقتسملا ، طارّصلا  ص206 . ج1 ، هسایسلاو : ۀمامإلا  - 1
ص81. نیّیبلاطلا ، لتاقم  ص49 . ج16 ، ۀغالبلا ، جهن  حرش  - 2

{31 هحفص }

رفن هس  هرابرد  دیزی  هب  هیواعم  شرافس  ( 2-2-2

: دسیون یم  شا  همان  همادا  رد  هیواعم 
یمّوس ریبز و  نب  هللادبع  يرگید  تسا . باّطخ  نب  رمع  نب  هللادبع  کی  دننک . یم  تفلاخم  وت  اب  هنارگـشالت  هک  منارگن  رفن  هس  زا  نم  اّما 

وا مزالم  سپ  تسا ] روخ  زور  خرن  هب  نان  وا  شابن . نارگن  وا  زا   ] تسا هارمه  وت  اب  وا  رمع ، نب  هللادبع  اّما  مالسلا . امهیلع  یلع  نب  نیـسح 
تتـسد رگا  ریبز ، نب  هللادبع  اّما  دنک ]. یم  یهارمه  وت  اب  ینک  یگدیـسر  وا  هب  رگا  درک  تفلاخم  هک  یتروص  رد  . ] نکن اهر  ار  وا  شاب و 

دهاوخ هلمح  وت  هب  دوش ، یم  رو  هلمح  وا  هب  دـنک  ادـیپ  ار  شراکـش  رگا  هدـنرد  ریـش  هک  يروط  نامه  وا  نک . شا  هّکت  هّکت  دیـسر  وا  هب 
بلط گنج  نشخ و  رایـسب  وا   ) دـنک یم  نینچ  وت  اب  وا  دراد ] ار  وا  هب  مجاهت  دـصق  و   ] دریگ یم  تخـس  گس  رب  هابور  هک  ناـنچ  و  درک .

(. تسا
: دیازفا یم  سپس 

- مِهَیلِإ ُهَنوُجِرُخیَس  ِقاَرِعلا  َلهَأ  َّنَأ  ََۀلاَحَم  َال  ُتِملَع  دَق  َو  ِهِمَد - َو  ِهللا  ِلوُسَر  ِمَحل  نِم  َوُه  َو  ِهللا - ِلوُسَر  نِم  ُهَّظَح  َتفَرَع  دَقَف  ُنیَـسُحلا  اَّمَأ  َو 
(1 .) ِِهلعَِفب ُهذِخاَُؤت  َال  َو  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ِلوُسَر  نِم  ُهََتلِزنَم  َو  ُهَّقَح  فِرعاَف  ِِهب  َترِفَظ  نِإَف  ُهَنوُعِّیَُضی - ُهَنُولُذخَی و  َُّمث 

*******
ص441، ۀـسماخلا ، ۀـقبّطلا  يربکلا ، تاقبّطلا  ص100 ، فارـشألا ج5 ، باسنأ  هب : دـیرگنب  زین  ص151 . سلجم 30 ، قودـص ، یلاما  - 1

ص6. ج4 ، لماکلا ،
{32 هحفص }

. تسادخ لوسر  نوخ  تشوگ و  زا  وا  هک  یناد  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  وا  هرهب  وت  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نبـسح  اّما 
وا مه  ناشدوخ  سپس  هدیـشک و  نوریب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  قارع  لها  هک  مناد  یم  نیقی  هب  نم  دراد .) يا  هژیو  تیعقوم  وا  شاب ، بظوم  )

شلمع اـب  ار  وا  سانـشب و  ادـخ  لوـسر  دزن  ار  وا  تلزنم  قـح و  يدرک  ادـیپ  تسد  وا  هب  رگا  دـنراد . یمرب  ناـیم  زا  دـننک و  یم  راوـخ  ار 
(. یناسرب يررض  وا  هب  ادابم  . ) نکم هذخاؤم 

رد مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دوب و  مه  دایز  دوب و  مه  هیواعم  نامز  رد  دـندوب ، هتـشون  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هب  نایفوک  هک  ییاه  هماـن 
امـش هب  ار  دوخ  رظن  تقو  نآ  دش ، كاله  وا  یتقو  مرادن  امـش  يارب  یباوج  تسا  هدنز  هیواعم )  ) درم نیا  ات  : » دندوب هدومرف  اه  نآ  خساپ 

قح هدرک و  يرای  ار  وت  ام  ام ، تمس  هب  ایب  : » دنتفگ یم  نایفوک  مه  ماگنه  نامه  منک .» یمن  تکرح  هنیدم  زا  نم  : » ینعی تفگ .» مهاوخ 
ترـضح دنتـشون ، هنان  اه  نآ  هچره  دـنداد و  همادا  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  شور  ناـمه  لاـس ، هد  ترـضح  اـّما  میریگ .» یم  ار  اـمش 
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(1 «.) متسه هیواعم  اب  دوخ  نامیپ  دهع و  نامه  رب  ام  : » دندومرف
ترضح باوج  هک  دیمهف  یم  تشاد  هک  یگنرز  نامه  اب  مه  هیواعم 

*******
تاملک ۀعوسوم   ) مالسلا هیلع  نسحلا  یخا  کیلا  هدهع  ًادهع  ضقنا  نا  هللا  ذاعم  دنتشون : هیواعم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یلقن  قبط  - 1

خساپ نینچ  هیواعم  هیلع  مایق  يارب  هفوک  لها  ياضاقت  هب  ترـضح  زین  فلتخم ) یبا  لتقم  زا  لقن  هب  ص239 ، مالسلا ، هیلع  نیسحلا  مامالا 
اوفخأ ضرألاب و  اوقـصلاف  ادادـس ، ادـشر و  ۀـملظلا  داـهج  یف  ییأر  و  ۀـعداوملا ، یف  هللا  همحر  یخأ  يأر  نوکی  نأ  وجرـأل  ینإ  دـنداد :
باسنأ . ) هللا ءاش  نإ  ییأر  مکتأی  ّیح  انأ  ثدـح و  هب  ثدـحی  نإف  اّیح ، دـنه  نبا  ماد  ام  ءاّـظألا  نم  اوسرتحا  يوهلا و  اومتکا  صخـشلا و 

ص152) ج3 ، فارشألا ،
{33 هحفص }

قارع تمـس  هب  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح   » هک یبیغ  ياه  ییوگ  شیپ  رابخا و  همه  نآ  هیواعم ، مه  قارع و  لها  مه  تسا . راداـنعم 
قارع لها  هک  مراد  نیقی  نم   » دیوگ یم  دیزی  هب  هیواعم  هک  تساذل  دندوب . هدینش  ار  دیسر » دهاوخ  تداهش  هب  اج  نآ  رد  تفر و  دهاوخ 

ار تدوخ   » هک دنک  یم  تحیـصن  دیزی  هب  ام ، ریبعت  هب  دننک .» یم  عیاض  هدرک و  راوخ  ار  وا  سپـس  دنناشک و  یم  دوخ  تمـس  هب  ار  ناشیا 
(1 «.) درک دنهاوخ  ار  راک  نیا  قارع  لها  دوخ  دوش . مامت  وت  مان  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  راذگن  نکن . بارخ 

شلیلد هکلب  دوش  دراو  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  ّتقر  تمحر و  رد  زا  تساوخ  یم  هک  نیا  يارب  هن  درک ؟ هچ  يارب  ار  اه  شرافـس  نیا 
. دوش مامت  دیزی  مان  هب  تیانج  نیا  تساوخ  یمن  هک  دوب  وا  تسایس  نامه 

دیزی تقامح  یتسایس و  یب  ( 2-2-3

مکح نب  ناورم  هک  یلاح  رد  دومن . هنیدم  یلاو  ار  نایفـسوبا  نب  هبتع  دوخ  يومع  دمآ  راک  يور  دـیزی  دیـسر و  تکاله  هب  هیواعم  یتقو 
هناهب لابند  هب  تشاد و ، نشخ  وخدنت و  یتّیصخش  وا  نوچ  اّما  دوب . هنیدم  یلاو 

*******
: دسیون یم  دیزی  هب  هیواعم  - 1

دندرک راوخ  ار  شردارب  دنتشک و  ار  وا  ردپ  هک  یناسک  نامه  هطساو  هب  سپـس  دنک  یمن  تعیب  وت  اب  وا  هک  مرادن  یکـش  نیـسح ، اّما  »... 
قارع لها  تبسن  هرابرد  يرگید  لقن  رد  ص100 ) ج5 ، فارشالا ، باسنا  ...«. ) دنک یم  تیافک  يو  نتـشک  يارب  ار  وت  ادخ  قارع ) لها  )

وا رب  رگا  سپ  دـننک . جراخ  وت ] هیلع   ] ار وا  هکنیا  رگم  دـنیوگ  كرت  ار  وا  قارع  لها  هک  مرادـن  ناـمگ  دـسیون ...« : یم  ترـضح  نآ  اـب 
ۀقبّطلا يربکلا ، تاـقبّطلا  ص115 و  ج8 ، ۀیاهّنلاو ، ۀـیادبلا  : ) هب دـیرگنب  زین  ص323 ) ج5 ، يربط ، خیرات  ...« ) رذـگب وا  زا  یتفای  تردـق 

ص441) ۀسماخلا ،
{34 هحفص }

. تشاذگ وا  ياج  ار  هبتع  تشادرب و  هنیدم  يرادناتسا  زا  ار  ناورم  دنک ، هدولآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  هب  ار  شتـسد  ات  تشگ  یم 
ار ناورم  هک  نیا  دوخ  دوب . يرادمتـسایس  مرن و  درف  هبتع  ناورم ، فالخرب  درک . لمع  شردـپ  شرافـس  هب  راک  يادـتبا  رد  بیترت  نیا  هب 
اب صوصخب  دـنک ؛ دروخرب  تنوشخ  اب  دوخ  نافلاخم  اب  درادـن  دـصق  هک  درک  نیا  هب  رهاـظت  دوب . راد  اـنعم  تشاذـگ ، ار  هبتع  تشادرب و 

. مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس 
یم خر  مالـسلا  هیلع  ماما  تفلاخم  هبتع و  نتفرگ  تعیب  نایرج  نیا ، زا  سپ  دریگب . تعیب  هنیدـم  لها  زا  هک  دراد  تیرومأم  هبتع  هب  سپس 

: دندومرف هناعطاق  ناشیا  درک  بلط  ار  دیزی  اب  تعیب  ترضح  زا  هبتع  یتقو  دهد .
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ِهللا ِنذِِإب  تَقَطَنَف  اَنَتَنِـسلَأ  ِِهب  َقَطنَأ  َو  اََنبُوُلق  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُهَعَدوَأ  َنیِذَّلا  ِّقَحلا  ُماَلعَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا  ُنِدعَم  َو  ِۀَماَرَکلا  ِتَیب  ُلهَأ  اََّنَأ  َتِملَع  دَق  ُۀَـبتُع  اَی 
ِهللا ُلوُسَر  مِهِیف  َلاَق  دَق  ٍتَیب  َلهَأ  ُِعیَابُأ  َفیَک  َو  َناَیفُـس  ِیبَأ  ِدلُو  یَلَع  ٌۀَـمَّرَُحم  َۀَـفاَلِخلا  َّنِإ  ُلوُقَی  ِهللا  َلوُسَر  يِّدَـج  ُتعِمَـس  دََـقل  َو  َّلَجَوَّزَع 

(1 .) اَذَه
هدراذگ تعیدو  هب  ام  ياه  بلق  رد  ار  تقیقح  دنوادخ  هک  میّقح  ياه  هناشن  تلاسر و  ندعم  تمارک و  تیب  لها  ام  هک  یتسناد  هبتع ! يا 

هللا یّلص  ادخ  لوسر  مدج  زا  نم  و  دیآ . یم  راتفگ  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  نذا  هب  نامنابز  سپ  هدوشگ  نآ  ساسارب ]  ] راتفگ هب  ار  ام  نابز  و 
هللا یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  منک  تعیب  ینادناخ  اب  هنوگچ  نم  و  تسا » مارح  نایفـسوبا  نادـنزرف  رب  تفالخ   » هک مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

؟ تسا هدومرف  نینچ  ناش  هرابرد  مّلس  هلآ و  هیلع و 
*******

ص152. سلجم 30 ، قودص ، یلاما  - 1
{35 هحفص }

: تشون دیزی  هب  باطخ  يا  همان  رد  هبتع  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تفلاخم  زا  دعب 
[ مالـسلا امهیلع   ] یلع نب  نیـسح  دعب ، اّما  نایفـس ، یبا  نب  هبتع  بناج  زا  نانمؤمریما ، دیزی  ادخ  هدـنب  هب  باطخ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 

. مالسلاو منک ؟ هچ  وا  هرابرد  هدب  روتسد  تسین . لئاق  تعیب  تفالخ و  قح  وت  يارب 
: داد خساپ  هنوگ  نیا  دیزی 

تعاطا زا  ای  هدرک  لوبق  ار  نم  تعیب  یناسک  هچ  هک  سیونب  نآ  رد  ناسرب و  نم  هب  ار  نآ  باوج  ًاروف  دیسر  وت  هب  نم  همان  هک  نیا  زا  دعب 
(1 .) تسرفب مه  ار  یلع  نب  نیسح  رس  باوج ، هارمه  هب  یلو  فارشا ) ناگرزب و  لئابق و  نارس  زا   ) دنا هتفریذپن  ار  تعیب  هدش و  جراخ  نم 
اب مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  اب  دوب  هدرک  شرافس  هک  هیواعم ، ياه  هیـصوت  فالخرب  تسرد  دش ، دنت  ناهگان  نوعلم  دیزی  اج  نیا  رد 

نیمه مه  هیواعم  بولطم  ًاعطق  تشادن . ار  هیواعم  يرادمتـسایس  وا  درک . هلجع  هیـضق  نیا  رد  دیزی  دسر  یم  رظن  هب  دنکن . دروخرب  يدنت 
دیزی اّما  دننک . یم  ار  راک  نیا  قارع  لها  هک  تسناد  یم  عطق  روط  هب  شدوخ  رارقا  قبط  اّما  دسرب  لتق  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب 
زیچره ای  هدوب  تردـق  هنـشت  ای  هدوب  شا  یناوج  یماخ و  يور  زا  وا  نشخ  راتفر  هک  نیا  دـنک . مامت  ار  راـک  رتدوز  تساوخ  درک و  هلجع 

. دومن لمع  شردپ  ییوج  تحلصم  رظن و  فالخرب  درک و  يوردنت  وا  هک  تسا  نیا  مّلسم  میرادن . يراک  نآ  ّتلع  هب  ام  رگید ،
*******

ص 152. سلجم 30 ، قودص ، یلاما  - 1
{36 هحفص }

تمـس هب  هدمآ  نوریب  زاجح  زا  دنتفرگ  میمـصت  مالـسلا  هیلع  ماما  اج  نیمه  و  دیـسر . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دیزی ، دـنت  باوج  ربخ 
نما مرح  هب  ناشیا  ندروآ  هانپ  ببـس  هب  دندومن . تماقا  اج  نآ  رد  هام  دنچ  دندرب و  فیرـشت  هّکم  هب  ادتبا  رد  ناشیا  دننک . تکرح  قارع 

نبدیعـس نبورمع  جح ، مسوم  رد  اّما  دنکن . یلمع  هّکم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  هشقن  هدرک و  رهاظ  ظفح  دش  روبجم  دـیزی  یهلا ،
ار شا  یلصا  تیرومأم  دناوتب  ات  دیایب  راک  رس  رب  وا  هک  نیا  يارب  دوب  يرهاظ  یـششوپ  ندوب ، جاحلاریما  و  داد . رارق  جاحلا  ریما  ار  صاعلا 

نیا ماـجنا  يارب  ار  رفن  لاس 30  نآ  رد  دـیزی  دـناسرب . لتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوب  نیا  وا  تیرومأم  دـهد . ماجنا 
(1 .) داتسرف هّکم  هب  تیرومأم 

هّیما ینب  يّدعت  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  فوخ  ( 2-3

هراشا
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هب ناشردارب  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ  دننز  زابرـس  نتفر  زا  هک  درک  تحیـصن  ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هّیفنح  نبدّمحم  تفر  هک  نانچ 
: دندومرف دندرک و  هراشا  دوخ  رورت  رطخ 

*******
مالسلا ص 200، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هفسلف  تمکح و  هلاسر  يداقتعا ،» لئاسر  هعومجم   » باتک رد  ص99 ؛ ج45 ، راونالاراحب ، - 1

رهاظ زا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  یمک  اج  نیا  رد  اّما  دومن .» لودع  هرمع  هب  جـح  مارحا  زا  ترـضح  نآ  : » دـنا هدومرف  یـسلجم  موحرم 
هدرفم هرمع  ّتین  لّوا  زا  ترـضح  دـهد  یم  ناشن  هکلب  دنـشاب . هدرک  لودـع  هرمع  هب  جـح  ّتین  زا  ترـضح  هک  دوش  یمن  هجیتن  تایاور 

هّکم رد  جـح  مایا  ات  هک  نیا  لیلد  هب  اّما  دندیـسر . هّکم  هب  جـح  مایا  رد  ناشیا  هک  دوب  نیا  ناتـساد  رهاظ  دـنا . هدرکن  جـح  دـصق  هتـشاد و 
نوریب هّکم  زا  دشاب ، هیورت  زور  هک  متـشه  زور  نامه  ناشیا  دنروآ . اج  هب  جح  دـنراد  دـصق  ناشیا  هک  دـندوب  هدرک  روصت  مدرم  دـندنام 

. دندمآ
{37 هحفص }

(1 .) ِتیَبلا اَذَه  ُۀَمرُح  ِِهب  ُحاَبَتُسی  يِذَّلا  َنوُکَأَف  ِمَرَحلا  ِیف  َۀَیِواَعُم  ُنبُدیِزَی  ِیَنلاَتغَی  نَأ  ُتفِخ  دَق  یِخَأ  اَی 
هب تیب  نیا  تمرح  تروص  نیا  رد  دـننک ]، رورت  اـج  نیا  رد  ار  نم  رگا  و  . ] دـنک رورت  مرح  رد  ارم  هیواـعم  نبدـیزی  هک  مسرت  یم  ردارب !

. دوش یم  هدرمش  حابم  نم  رطاخ 
. دندش یم  هتشک  ًاعطق  دندمآ ، یم  تافرع  ینم و  تمـس  هب  ای  دندنام و  یم  هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
هک دوبن  روط  نیا  دنتشک . یم  ار  ناشیا  اج  نامه  دندمآ  یمن  مه  نوریب  ترضح  رگا  دنتشاد و  ار  ترضح  نتـشک  دصق  مرح  رد  هّیما  ینب 

. دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  هک  دندوب  هدرک  هناهب  ار  نتساوخ  تعیب  هکلب  دنشاب  رادرب  تسد  دیزی ، اب  ماما  تعیب  فرص  هب  هّیما  ینب 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  نوخ  هّیما : ینب  بولطم  ( 2-3-1

: دندومرف هّیما  ینب  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  دوخ  زا 
(2 .) مُهُّلُِذی نَم  مِهیَلَع  ُهللا  َطَّلَس  اُولَعَف  اَذِإَف  یفوَج  نِم  َۀَقَلَعلا  ِهِذَه  اوُجِرخَتسَی  یَّتَح  ینوُعَدَیَال  ِهللاَو 

نآ رب  ار  یـسک  دنوادخ  دننک  نینچ  هاگره  و  دنـشکب . نوریب  منورد  زا  ار  نم ] بلق   ] نوخ نیا  ات  دننک  یمن  اهر  ار  نم  نانیا  ادخ  هب  مسق 
. دنک ناشراوخ  هک  دنک  ّطلسم  اه 

زا ترضح  هک  تسا  نیا  بیجع  و  دنیوگ . هقلع  ار  هدش » هتسب  نوخ  »
*******

ص364. ج44 ، راونألاراحب ، - 1

ص374. ج44 ، راونألاراحب ، - 2
{38 هحفص }

البرک هعجاف  زونه  هک  نیا  اب  دوب ! هدز  تبیـصم  ناشیا  بلق  هک  سب  زا  دراد . انعم  یلیخ  نیا  و  دـنا . هدومرف  ریبعت  هقلع »  » هب ناـشدوخ  بلق 
. تسا نوخ » زا  رپ  مبلق   » هک تسا  نیا  ناشریبعت  دوب  هداتفین  قاّفتا 

زا دعب  یمک  هلصاف  هب  دنوادخ  دندناسر ، لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هفوک  لها  هک  نیا  زا  دعب  هک  دوب  اه  نآ  يویند  باقع  مه  نیا 
. درک راوخ  ار  اه  نیا  وا  داد و  رارق  هفوک  یلاو  لاس  تسیب  تدم  هب  ار  یفقث  فسوی  نب  جاّجح  ناورم ،

، يدزا هّرهوبا  مان  هب  هفوک  لها  زا  یکی  دش  حبص  هک  یتقو  دندرک . هتوتیب  هیبلعث  لزنم  رد  ترضح  هفوک ، تمس  هب  هکم  زا  تکرح  زا  دعب 
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: درک ضرع  دمآ و  ترضح  تمدخ 
!؟ دیدمآ نوریب  ناتدج  مرح  ادخ و  مرح  زا  امش  هک  دش  ثعاب  هچ  هللا  لوسر  نبای 

: دندومرف ترضح 
ُمُهَّنَِسبُلَیل َو  ُۀَیِغاَبلا  ُۀَئِفلا  ِیُنُلتقََتل  ِهللا  ُمیا  َو  ُتبَرَهَف  یِمَد  اُوبَلَط  َو  ُترَبَصَف  یِضرِع  اوُمَتَـش  َو  ُترَبَصَف  ِیلاَم  اوُذَخَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ  َةَّرِه  َابَأ  َکَحیَو 

(1 .) مُهُّلُِذی نَم  مِهیَلَع  َّنَطِّلَُسَیل  َو  ًاعِطاَق  ًافیَس  َو  ًالِماَش  الُذ  ُهللا 
رارف دـندرک  بلط  ارم  نوخ  یتقو ] اّما   ] مدرک و ربص  دـندرب ، ارم  ضرع  وربآ و  مدرک ، ربص  دـنتفرگ ، ارم  لاـم  هّیما  ینب  هّرهاـبا ! وت  رب  ياو 

لتق هب  ار  نم  یغب  لها  هورگ  نیا  ادخ  هب  مسق  مدرک .
*******

ص92. قودص ، یلاما  ص 62 ، فوهّللا ، - 1
{39 هحفص }

ار یسک  دراذگ و  یم  اه  نآ  رس  يالاب  يا  هدنرب  ریـشمش  دناشوپ و  یم  اه  نآ  رب  لماک  ّتلذ  سابل  ادخ  راک  نیا  هطـساو  هب  دنناسر و  یم 
. دنک ناشراوخ  هک  دنک  یم  ّطلسم  اه  نیا  رب 

دوب هناهب  اه  نآ  يارب  نتساوخ  تعیب  اذل  دنزیرب . ارم  نوخ  ات  دنتـسه  نم  لابند  هب  اه  نیا  هک  دنیامرف  یم  اج  نیا  رد  تحارـص  اب  ترـضح 
دنتـساوخ یمن  زین  دـننک و  تعیب  دنتـساوخ  یمن  هک  دـهد  یم  ناـشن  هنیدـم  هکم و  زا  ترـضح  تکرح  دـنزیرب و  ار  ترـضح  نوـخ  هـک 

. دتفا رطخ  هب  ناشناج 

هّیما ینب  دصق  هرابرد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  لیلحت  ( 2-3-2

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  یسلجم  موحرم 
هداتـسرف ار  یعمج  دیزی  هک  اریز  دوبن  نینچ  و  دنامب ، ملاس  نتفرن ، رد  ترـضح  نآ  هک  درک  یم  هدـیاف  هّکم ] زا  ترـضح   ] نتفرن یتقو  رد 

دنـشکب ارم  دنتـساوخ  نوچ  دومرف : یم  دوخ  رّرکم  هک  نانچ  دـنرآ ، لتق  هب  ای  دـنربب  وا  دزن  هب  دـنریگب و  هّکم  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب 
زا يروناـج  خاروـس  رد  نم  رگا  ردارب  يا  دوـمرف : ترـضح  درک  یم  رفـس  نآ  كرت  ساـمتلا  هـّیفنح  نبدّـمحم  هـک  یتـقو  رد  مـتخیرگ ؛

. دنناسر یم  لتق  هب  دنروآ و  یمرد  هب  ارم  هّیما  ینب  هّتبلا  موش ، ناهنپ  نیمز  ناروناج 
درک رّرقم  جاح  تراما  هب  ار  وا  و  داد ، صاعلا  نبدیعس  نبورمع  هب  یمیظع  رکشل  دیلپ  دیزی  هک  تسا  روکذم  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد  و 

نآ رد  راک  نیا  يارب  ار  نیعالم  هّیما  ینب  رباکا  زا  رفن  یس  و  دروآ ، لتق  هب  ای  دریگب  ار  ترضح  دشاب  نکمم  هک  هلیح  ره  هب  هک  داتـسرف  و 
ار جح  مارحا  ترضح  نآ  ببس  نیا  هب  داتسرف ، لاس 

{40 هحفص }
رد ندش  هتشک  و  دوش ، یم  هتـشک  لاح  ره  هب  هک  دناد  ترـضح  هاگره  سپ  دش ... قارع  هناور  جح  مامتا  زا  شیپ  دومن و  لودع  هرمع  هب 

(1 .) دوب دهاوخن  ضارتعا  ّلحم  دیامن ، رایتخا  ّتلذم  يریسا و  اب  ندش  هتشک  رب  ار  داهج  نمض 

هللا همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  تیاور  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  رارطضا  ( 2-3-3

هک تسا  یبیجع  باتک  رایسب  باتک ، نیا  مینک . یم  لقن  هللا  همحر  يرتشوش  يرفعج  خیـش  ( 2 «) هّینیسحلا صئاصخلا   » زا ار  بلطم  نیمه 
هتـشاد یتفرعم  تمظع و  هچ  ناشیا  دوش  یم  هجوتم  دـنک  یم  روغ  باتک  نیا  رد  یتقو  ناسنا  تسا . هدنـسیون  تفرعم  قمع  هدـنهد  ناـشن 
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هدرمـشرب ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ياه  یگژیو  ناشیا  هّینیـسحلا ) صئاصخلا   ) دـهد یم  ناـشن  باـتک  نیا  مسا  هک  روط  ناـمه  تسا .
. تسا

: تسا نیا  ناشنایب 
ار اه  نیمزرس  دشن . رسیم  ناشیا  يارب  اّما  دندیشوک . ناشلایع  دوخ و  ناج  ظفح  رد  نکمم  لکش  ره  هب  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ترـضح 

ادهّـشلادّیس  » هک تشون  هنیدم  رد  دوخ  لماع  هب  دیزی  دـندادن . رارق  وا  يارب  نیمز  يور  رد  یـشمارآ  ياج  چـیه  و  دـندرک . گنت  ناشیارب 
: دندناوخ یم  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دندش  جراخ  هنیدم  زا  سرت  اب  ناشیا  ناسرب .» لتق  هب  اج  نامه  ار  مالسلا  هیلع 

*******
ص 701. نویعلا ، ءالج  - 1

ص 44 و 45. هّینیسحلا ، صئاصخلا  - 2
{41 هحفص }

(1 .) نیِملاَّظلا ِموَقلا  َنِم  ینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اهنِم  َجَرَخَف 
«. شخب تاجن  ناراکمتس  هورگ  زا  ارم  نم ! راگدرورپ   » تفگ دوب  نارگن  ناسرت و  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  اج  نآ  زا  و 

ار ناشیا  دنتـشاد  میمـصت  دـندرک . گنت  ناشیا  رب  ار  هصرع  مه  اج  نآ  رد  ریخ ، دوب ؟ نما  ناشیا  يارب  هّکم  ایآ  اّما  دـندمآ . هّکم  هب  سپس 
ار ناشتّجح  هدـمآ و  نوریب  مارحا  زا  ناشیا  دـندوب . مرحم  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  دـننک . رورت  اـی  ریگتـسد  هّکم )  ) یهلا نما  مرح  ناـمه  رد 

بانج هک  مه  یتقو  دوبن  یـشمارآ ) رارق و  لحم   ) يّرقم چـیه  نیمز  يور  رد  ناشیا  يارب  دـندش و  جراـخ  اـج  نآ  زا  دنتـشاذگ و  ماـمتان 
. دنتشاذگن ناشیارب  تشگزاب  ناکما  دندش  هاگآ  نایفوک  تعیب  ضقن  زا  دنداتسرف و  ار  ملسم 

: دیامرف یم  همادا  رد  خیش  موحرم 
ناشیا يارب  یخارف  همه  اب  نیمز  دنورب ؟ دنتـسناوت  یم  اجک  دندرگرب ؟ اجک  هب  دندرگرب  دنتـشاذگ  یم  ضرف  هب  رگا  اه  فرح  نیا  همه  اب 

هب ترـضح  دوخ  شیاـمرف  بلطم  نیا  رب  لـیلد  دنتـشادن . يّرفم  هراـچ و  دـندوب . هدـش  نادرگرـس  راـتفگ و  رّرطـضم و  دوـب . هدـش  گـنت 
، دـیورب اهراغ  تمـس  هب  دـیورب ، اه  نابایب  تمـس  هب  دـیورب  نمی  تمـس  هب  تفگ : هّیفنح  نبا  هک  یتقو  تسا ، هّیفنح  نبدّـمحم  ناـشردارب 

: دندومرف ترضح 
(2 .) یِّنُوُلتقَی یَّتَح  ُهنِم  ِینوُجَرخَتسَال  ِضرألا  ِّماَوَه  نِم  ٍۀَّماَه  ِرحُج  ِیف  ُتنُک  َول  یِخَأ  اَی  ِهللا  َو 

*******
.21 صصق / - 1

ص 99. ج 45 ، راونألاراحب ، - 2
{42 هحفص }

. دنشکب ات  دنروآ  یمرد  خاروس  نآ  زا  ارم  اه  نیا  زاب  موش  نیمز  ناروناج  زا  يا  هدنبنج  خاروس  دراو  رگا  ادخ  هبردارب  يا 
هلجع امـش  ارچ  هللا ! لوسر  نباـی  دیـسرپ : درک  تاـقالم  ناـشیا  اـب  هّکم  جراـخ  رد  وا  هک  یتقو  تسا . قدزرف  هب  ناـشیا  مـالک  رگید  لـیلد 

؟ دیدرواین اج  هب  جح  دیدرک و 
(1 .) ُتذِخَُال لِّجَعُأ  َمل  َول  دندومرف :

. دنتفرگ یم  ارم  مدرک  یمن  هلجع  رگا 
: هک هّیبلعث  رد  يدزا  هّرهوبا  هب  ترضح  لوق  نینچ  مه 

(2 .) ُتبَرَهَف یِمَد  اُوبَلَط  َو  ُترَبَصَف  یِضرِع  اوُمَتَش  َو  ُترَبَصَف  ِیلاَم  اوُذَخَأ  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  َّنِإ 
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: دندومرف ای 
(3 .) ِیفوَج نِم  َۀَقَلَعلا  ِهِذَه  اوُجِرخَتسَی  یَّتَح  یِّنوُعَدَی  َال  ِهللا  َو 

: دیامرف یم  سپس  رفعج  خیش  موحرم 
. تسا هدوب  نوخ  تلاح  نآ  رد  ترضح  بلق  هک  نیا  تسا و  ترضح  تبیـصم  تّدش  هب  هراشا  دنا  هدرک  ریبعت  هقلع  هب  ار  ناشبلق  هک  نیا 

یم ار  ناشیا  اه  نآ  مه  زاب  دـندرک ، یم  تعیب  اه  نآ  اب  ضرف  هب  ناـشیا  رگا  دـندوب . هدیـسرن  ـالبرک  هب  زونه  هدوب و  راـک  لّوا  هک  نیا  اـب 
. دنتشک

*******
ص365. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
ص367. ج44 ، راونألاراحب ، - 2

ص 375. ج44 ، راونألاراحب ، - 3
{43 هحفص }

« يزرو تسایس   » زا هّزنت  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  تکرح  ( 3

يدع نب  حاّمرط  داهنشیپ  ّدر  ( 3-1

، لومعم یسایس  تکرح  کی  دعاوق  زا  جراخ  ًالماک  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هک  تسا  هّجوت  لباق  لاوحا ، عاضوا و  نیا  هب  تیانع  نیع  رد 
تکرح يا  هنوگ  هب  دـننک و  يزرو  تسایـس  دنتـساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  دـندرک . راتفر  مکاـح  هاگتـسد  دـیدهت  ربارب  رد 

تحیـصن هک  دوب  نیا  لقاّدح  دـندرک . یمن  تکرح  هنوگ  نیا  دـننزب ، مقر  ار  يویند  زوریپ  گنج  کی  هّیما  ینب  رطخ  ربارب  رد  هک  دـنیامن 
. دوبن يدب  تبحص  يزوریپ ، فده  هب  ندیسر  يارب  وا  داهنشیپ  هک  دیآ  یم  رظن  هب  نوچ  دنتفریذپ . یم  ار  حاّمرط  دننام  یسک 

: تشاد هضرع  ترضح  هب  وا 
عامتجا نیا  هزیگنا  نوچ  دـندوب  هدرک  عامتجا  هک  مدـید  ار  يدایز  هورگ  رهـش  نیا  رانک  رد  هفوک  زا  جورخ  ماگنه  هب  نم  هللا ! لوسر  نبای 

هک دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  هللا ! لوسر  نبای  دنوش ، یم  هدامآ  وا  اب  گنج  یلع و  نب  نیـسح  اب  هلباقم  يارب  مدرم  نیا  دـنتفگ : مدرک  لاؤس  ار 
نم هک  ار  هورگ  نیا  اهنت  رگا  دباتـشب و  امـش  يرای  کـمک و  هب  هفوک  مدرم  زا  رفن  کـی  یّتح  متـسین  نئمطم  نم  اریز  درگرب  رفـس  نیا  زا 

ناسنا و يورین  رب  درذـگ  یم  هک  تعاس  ره  زور و  ره  هک  یتروص  رد  تسا  یفاک  وت  تسکـش  رد  دـننک  تکرـش  وت  اب  گـنج  رد  مدـید 
. دوش یم  هدوزفا  نانآ  یگنج  تاحیلست 

هنماد  و  ّیط »  » ام هلیبق  تنوکس  هقطنم  هک  ابحا »  » يوس هب  امش  باکر  رد  زین  نم  امش و  هک  منک  یم  رکف  نم  هللا ! لوسر  نبای 
{44 هحفص }

رد هک  تسا  رود  هب  نمشد  ضّرعت  زا  رادروخرب و  ّتینما  زا  نانچ  نآ  هقطنم  نیا  اریز  مینک  تکرح  تسا  هدیـشک  کلف  هب  رـس  ياه  هوک 
چیه دراد  هک  يا  هژیو  ییایفارغج  عضو  تهج  هب  هدومن و  تمواقم  هایس  دیفـس و  همه  و  ناسع »  » نیطالـس لباقم  رد  ام  هلیبق  خیرات ، لوط 

« یط  » هلیبق دارفا  مامت  دینک ، فّقوت  هطقن  نیا  رد  زور  هد  امش  رگا  ییایفارغج ، ّتیعقوم  زا  هتشذگ  تسا ؛ هتفاین  تسد  هطقن  نیا  هب  ینمـشد 
ار ما  هلیبق  زا  عاجش  تسد و  هب  ریشمش  رفن  رازه  تسیب  هک  منک  یم  دّهعت  مدوخ  نم  تفاتـش و  دنهاوخ  امـش  يرای  هب  هدایپ  ياپ  اب  راوس و 

. ددرگ نشور  امش  همانرب  فده و  ات  دگنجب  نمشد  اب  امش  شیپاشیپ  رد  هک  مزیگنارب  وت  يرای  هب 
: دندومرف حامّرط  داهنشیپ  خساپ و  رد  ماما 
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ُمِِهب اِنب و  ُفِرَـصنَت  َمالَع  يردـَن  الو  ِفارـصنإلا  یلع  هعم  ُرِدـقَن  انـَسل  ٌلوق  ِموَقلا  ِءالؤه  َنیب  انَنَیب و  ناـک  دـق  ّهنِا  ًاریخ  کَـموق  هللا و  كازج 
. ٍۀبقاع یف  ُرُومألا 

ناکما ناـمیپ  نیا  رثا  رد  تسا و  هدـش  هتـسب  یناـمیپ  دـهع و  هفوک  مدرم  اـم و  ناـیم  رد  دـهدب . ریخ  يازج  تا  هلیبق  دارفا  هب  وت و  هب  ادـخ 
. دماجنیب اجک  هب  اه  نآ  ام و  راک  تبقاع  منیبب  ات  تسین  ام  يارب  تشگرب 

هّیهت شنادـنزرف  يارب  هک  يا  هقوذآ  دوش و  صخرم  ترـضح  نآ  روضح  زا  ات  تساوخ  هزاجا  دـید ، ار  ماما  عطاـق  میمـصت  حاـّمرط  یتقو 
. دنداد هزاجا  وا  هب  زین  ماما  ددنویپب ؛ ناشیا  هب  ماما  يرای  يارب  رت  عیرس  هچره  دناسرب و  نانآ  هب  هفوک  رد  دوب  هدرک 

{45 هحفص }
(1 .) دیدرگ علّطم  ناشنارای  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  زا  البرک  هب  ندیسر  زا  لبق  تعجارم  رد  دز و  رس  شا  هداوناخ  هب  هلجع  اب  حاّمرط 

دنتساوخ یم  ای  دنگنجب ، دنتساوخ  یم  ًاعقاو  ترضح  رگا  لاح  دنا . هدوب  هدشن  ور  هبور  ّرح  اب  زونه  ترـضح  هک  هدوب  ینامز  تاقالم  نیا 
« نتفر هفوک  تمـس  هب   » مینیبب مینک  یم  باسح  هنوگره  يرهاظ ، باسح  اب  ًاعقاو  دنتفر ؟ هفوک  تمـس  هب  ارچ  سپ  دننک  ظفح  ار  ناشدوخ 

. دنتسناد یم  همه  ار  نیا  و  نتفر » گرم  ماک   » هب ینعی 
زونه دنک ، یم  حرطم  ار  شداهنشیپ  يدع  نب  حاّمرط  هک  عقوم  نامه  دندرگرب . ملسم  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  دنتـسناوت  یم  ترـضح 

هک ّیط  يا  هلیبق  دننک . باسح  حاّمرط  فرح  يور  تشاد  اج  دنگنجب  هّیما  ینب  اب  دنتـساوخ  یم  ترـضح  رگا  تسا . هدوبن  راک  رد  یعنام 
وا هب  ترـضح  اـّما  مروآ .» یم  امـش  يارب  وجگنج  رازه  تسیب  نم   » هک درک  یم  ار  اـعدا  نیا  تیعطاـق  اـب  زین  وا  دـندوبن . هفوـک  لـها  لـثم 

. دندومرفن یحیضوت  چیه  نامیپ  نیا  هرابرد  هّتبلا  مینک .» ادا  ار  نامنامیپ  میورب  دیاب  میراد ، ینامیپ  هفوک  لها  نیا  اب  ام  : » دندومرف
. دنتفر یم  هفوک  تمس  هب  دیابن  دنوش  تسایـس  نادیم  زوریپ  دنتـساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  رهاظ ، باسح  هب  دیآ  یم  رظن  هب 

. تسا راک  رد  يرگید  ّرس  هک  تسا  مولعم  سپ 
نز و همه  نیا  ناشیا  ارچ  هک  دنرادن  یهیجوت  هتکن  نیا  رد  دـنروایب ، ترـضح  نآ  تکرح  يارب  یهیجوت  دـنهاوخ  یم  هک  هّدـع  نآ  یّتح 

دهاوخب هک  یسک  دننک . هیجوت  دنا  هتسناوتن  هنوگ  چیه  ار  نیا  دندرب ؟ دوخ  اب  هّچب 
*******

.407 /- يربط 405/5 خیرات  - 1
{46 هحفص }

. درب یمن  هارمه  هب  ار  شا  هچب  نز و  رگید  دتفیب  رد  دیزی  اب  دهاوخ  یم  هک  یسک  ای  دنک ، بحاصت  ار  یتموکح 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  تکرح  لکش  رب  یلیلحت  ( 3-2

: هک تسا  نیا  هاتوک  رورم  کی  رد  نایرج 
زا میراد و  نامیا  وت  هب  ام  : » هک دسر  یم  هفوک  مدرم  ياه  توعد  دنیآ . یم  هّکم  هب  دنور و  یم  نوریب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ار ام  مینک . یم  عافد  وت  زا  میتسیا و  یم  ملظ  بصغ  ربارب  رد  میراپـس و  یم  وت  تسد  هب  ار  تردق  میراد و  زاین  وت  يربهر  هب  ام  راظتنا . وت 
«. هد تاجن  داسف  تموکح  غوی  زا 

و ( 1 «) مور یم  نوریب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مردپ  ّدج و  هریس  زا  يوریپ  هب  نم  : » هک دننک  یم  مالعا  هنیدم  رد  ترـضح  نآ 
. دنامیپ یم  هّکم  ات  هنیدم  زا  ناش  هداوناخ  هارمه  هب  ینلع  ار  هار  رتمولیک  دصشش  دنیآ  یم  هّکم  هب  هک  دعب 

: دنسیون یم  مشاه  ینب  هب  باطخ  يا  همان  رد  هفوک  هب  تمیزع  زا  شیپ  هلمج  زا 
َمل یِّنَع  َفَّلََخت  نَم  َو  َدِهـُشتسا  مُکنِم  ِیب  َقَِحل  نَم  ُهَّنِإَف  ُدـَعب  اَّمَأ  ٍمِشاَه  ِیَنب  َیلِإ  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَـسَحلا  َنِم  ِمیحَّرلا  ِنَمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب 
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(2 .) ماَلَّسلا َو  َحتَفلا  ُِغلبَی 
هب مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  زا  نابرهم . هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 

*******
ص 329. ج 44 ، راونألاراحب ، - 1

ص 66. فوهّللا ، - 2
{47 هحفص }

. دـسر یمن  يزوریپ  هب  دوشن  قحلم  نم  هب  دـنامب و  اـج  سکره  و  دـسر . یم  تداهـش  هب  دوـش  قـحلم  نم  هب  امـش  زا  سکره  مشاـه : ینب 
مالّسلاو

یقاب مه  رگا  دش و  دنهاوخ  دیهـش  دـنیایب  رگا  هک  دـننادب  ار  ناشفیلکت  همه  ات  دـنزیر  یم  همه  تسد  يور  ار  یکاپ  بآ  فورعم  لوق  هب 
. تسین راک  رد  یحتف  دننامب ،

: دننک یم  باطخ  نینچ  مدرم  هب  ور  و 
دنزرف رب  گرم  داب ، شربمغیپ  رب  دنوادخ  دورد  تسین . دنوادخ  زا  زج  ییورین  دوش و  یم  دـهاوخب  ادـخ  هچ  نآ  تسار و  يادـخ  شیاتس 
رادید هب  ار  بوقعی  هک  نانچ  نآ  مناگتـشذگ  رادـید  هب  مقاتـشم  ردـقچ  ناوج . نارتخد  ندرگ  رد  دـنب  ندرگ  نوچ  مه  تسا  مّلـسم  مدآ 

ادج مه  زا  اه  نابایب  ناگرگ  ارم  ندب  ياهدنویپ  منیب  یم  ییوگ  مسرب ، اج  نآ  دـیاب  هک  تسا  رّرقم  یهاگراتـشک  ارم  دوب . قایتشا  فسوی 
یم هکره  دـننک ... رپ  نم  نت  ياه  هراپ  زا  ار  هنـسرگ  ياه  نابنا  یلاـخ و  ياـه  هدور  اـت  ـالبرک  سیواون و  ناـیم  ینیمزرـس  رد  دـننک ؛ یم 

مهاوخ چوک  بشما  هاگحبـص  نم  هک  دـنک  چوـک  اـم  هارمه  تسه  تکرح  هداـمآ  دـنک و  راـثن  اـم  هار  رد  ار  دوـخ  لد  نوـخ  اـت  دـهاوخ 
(1 .) دومن

دوبان ار  نمشد  میوش . یم  زوریپ  میشک ، یم  مینز ، یم  : » دیوگ یم  دیوگ . یمن  نخس  هنوگ  نیا  دنکب  یـسایس  مایق  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
«. مینک یم 

هب ار  بالقنا  يربهر  دناسرب و  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  توعد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هدرک  شروش  يزکرم  تموکح  رب  هک  یتسد  رود  هاگیاپ 
هار ار  ناشتیب  لها  مه  دعب  دنور . یم  هک  دننک  یم  مالعا  ًامسر  مه  ناشیا  دریگ . تسد 

*******
ص 60. فوهّللا ، - 1

{48 هحفص }
ورملق رد  ار  هار  رتمولیک  دصـشش  دنوش . یم  جراخ  هنیدم )  ) تسا نمـشد  رایتخا  رد  هک  يرهـش  زا  هدـش ، مالعا  اراکـشآ و  دـنزادنا ، یم 

عمج اج  نآ  رد  یمالـسا  ياهروشک  ناگدنیامن  همه  هک  دـنیآ  یم  يا  هّکم  هب  دـعب  دـننک  یم  تکرح  لکـش  نیمه  هب  يزکرم  تموکح 
هب ار  تکلمم  یبرغ  یقرـش -  رطق  مامت  دنتفا و  یم  هار  هّکم )  ) ناتـسبرع برغ  زا  دـعب  دـنراد . هفوک  گنهآ  هک  دـننک  یم  مالعا  زاب  دـنا .

. دنسرب شروش ) زکرم   ) قارع هب  ات  دننک  یم  یط  لکش  نیمه 
درف کی  یّتح  رگا  دزادنا ؟ یم  هار  ار  هچب  نز و  يزیهجت  چیه  نودب  نابایب  رد  هار  همه  نیا  دنک  یـسایس  تکرح  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 

هزرابم رد  اه  نآ  اب  دناسرب و  میژر  ّدض  یبالقنا  يورین  هب  زرم  نوریب  رد  ار  دوخ  ات  دور  نوریب  يروشک  زا  دهاوخب  فلاخم  یسایس  يداع 
ار شفده  دیاب  دزاسن ، ینلع  ار  توعد  دیابن  دنک ، مالعا  دیابن  ًامّلسم  دناسر ؟ یم  اج  نآ  هب  ار  دوخ  یطارـش  لکـش و  هچ  هب  دنک  تکرش 

نیا ریغ  رد  تسا . یعیبط  یهیدب و  نیا  و  دنک . رارف  وس  نآ  هب  یناهنپ  دیاب  دوشن . نآ  هجوتم  یسک  ات  دراد  هاگن  یفخم  ار  شرفـس  یّتح  و 
. دننک یم  شدوبان  تسا  مولعم  دننک ، یم  شریگتسد  تسا  مولعم  تروص 
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ًانلع ًامسر و  مدرم  همه  هب  مکاح و  يورین  همه  تردق و  هب  دننک و  یم  مالعا  تموکح  هب  دننک . یم  يراک  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دنیامرف یم  تحارص  ّتیعطاق و  اب  و 

«. ما هدز  تسد  گرم  يوس  هب  ترجه  هب  نم  مور و  یم  اج  نیا  زا  منک . یمن  تعیب  نم  »
ناونع هب  هک  دوب  مولعم  دندناسر  یم  لیابق  هب  هنایفخم  ار  ناشدوخ  دنتفر و  یم  نوریب  رهش  زا  اهنت  یناهنپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 

هیلع مایق 
{49 هحفص }

يارب دهد  یم  ناشن  دننک  یم  باختنا  هک  یتکرح  لکـش  دـنهد و  یم  تکرح  هک  یناوراک  لکـش  اّما  دـنا . هدـش  راک  هب  تسد  تموکح 
. دنا هدرک  تکرح  يرگید  راک 

يرشب ياه  باسح  زا  رتارف  یباتک  باسح و  ياپ  دوش  یم  مولعم  دسر و  یم  تسب  نب  هب  يرشب  ياه  لیلحت  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  نیا 
. تسا هدوب  نایم  رد 

ّلوا لصف  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج 

نکـشدهع و زا  ینـشور  هب  يرهاظ  باسح  يور  ناهاوخریخ ، دـیکأت  زین  هعماـج و  يراـج  عاـضوا  هب  هّجوت  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
دوب ناشیا  نانمشد  یّتح  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  نایم  عیاش  يرما  ناشیا  تداهـش  هلأسم  هوالع  هب  دندوب . ربخاب  هفوک  لها  ندوب  راکتنایخ 

نآ ياج  هب  یطیارـش  نینچ  رد  دـش . یم  ساسحا  ترـضح  نآ  يوس  زا  حوضو  هب  هّیما  ینب  یمجاهت  درکیور  ناـشیا و  رورت  رطخ  هّتبلا  و 
؛ دنوش یم  کیدزن  رطخ  زکرم  تمس  هب  دنریذپب  ار  حاّمرط  بسانم  داهنشیپ  هک  نآ  ای  دننک  چوک  یتسدرود  ياج  تمـس  هب  ترـضح  هک 

تداهـش ربخ  ندیـسر  زا  سپ  مینادب  هک  دوش  یم  رت  هدیچیپ  یتقو  هّیـضق  هّتبلا  اراکـشآ و  هداوناخ و  هارمه  هکلب  هنایفخم  اهنت و  هن  مه  نآ 
تـسد هب  دصق  هب  هن  ترـضح  تکرح  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  نیا  دـنهد . یم  همادا  ار  هفوک  تمـس  هب  تکرح  نانچ  مه  ترـضح  ملـسم ،

دیاب بیترت  نیا  هب  دننک . تکرح  هفوک  تمـس  هب  تّجح  مامتا  فده  هب  هک  هتـشاد  یموزل  هن  هدوب و  تسایـس  نادـیم  رد  يزوریپ  ندروآ 
. دوب دهاوخ  يرشب  يداع و  ياه  باتک  باسح و  زا  رتارف  هک  درک  وجتسج  رگید  یتّلع  تکرح  نیا  يارب 

{50 هحفص }

ینیسح تکرح  یهلا  یبیغ و  هغبص  مود : لصف 

ناشتداهش نایرج  لیصافت  هب  نیسح  ماما  یهلا  ملع  ( 1

هراشا

ياهربخ هنحـص  تشپ  رد  اّما  دوب . ماما  بیغ  ملع  تماما و  دـُعب  زا  رظن  فرـص  يرـشب و  يداع  ياهرایعم  قبط  دـش  ناـیب  نونکاـت  هچ  نآ 
زا دوب  هدـش  تبهوم  ادـخ  بناـج  زا  هک  دوخ  یبـیغ  یهلا و  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـتعم  تاـیاور  قـبط  تسا . هدوـب  مه  رگید 

هدـیدان هنازرو  ضرغ  ای  هتـسنادان  ار  مهم  هّفلؤم  نیا  هک  ینارگ  لیلحت  دـندوب . علّطم  نآ  ناکم  ناـمز و  دوخ و  تداهـش  ناـیرج  لیـصافت 
هب تبـسن  هک  نآ  يارب  ور  نیا  زا  دـنا . هداهن  اپ  ریز  ار  يرایـسب  تاّیعقاو  هدـش و  فارحنا  راچد  تّدـش  هب  دوخ  ياـه  نییبت  رد  دـنا  هتفرگ 

. مینک یم  ثحب  نآ  یشاوح  هّفلؤم و  نیا  نوماریپ  يردق  لصف  نیا  رد  مینک  ادیپ  یحیحص  تفرعم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تکرح 
{51 هحفص }
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هملس ّما  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نداد  ربخ  ( 1-1

تساوخ دوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارگن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ییوگشیپ  ساسارب  هملس  ّما  بانج  هک  میدید  رتشیپ 
: دنداد ماغیپ  هملس  ّما  هب  خساپ  رد  ترضح  نآ  درادزاب . تکرح  زا  ار  ناشیا 

ُلَتُقا يّذلا  ناکملا  َۀعاّسلا و  َمویلا و  ُفِرعََأل  ّینإ  ٌّدب و  توَملا  َنِم  ام  ِرودـقَملا ؟ ِهللا  ِرَدَـق  نم  ُّرَفَملا  َنیَأف  َۀـلاحَم  ٌلوتقََمل ال  ّینإ  ُهاُّما  ای  ِهللا  و 
ُدَهـشَتُسی نَم  َعَجـضَم  یعَجـضَم و  ِکَیِرُأ  نأ  ِتبَبحَأ  نِاَف  ُِکفِرعَأ . امک  اُهفِرعَأ  و  اهیف ، ُنَفدُأ  یتَّلا  َۀـعُقبلا  یعَرـصَم و  َناـکم  ُفِرعَأ  و  هیف ،

. ُتلَعَف یعَم 
تسین و يا  هراچ  گرم  زا  تسه ؟ ادخ  هدش  يریگ  هزادنا  ردق  زا  يزیرگ  هچ  سپ  موش . یم  هتـشک  ریزگان  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ردام !

یم نفد  نآ  رد  هک  ار  يا  هعقب  منداـتفا و  ورف  ناـکم  زا  مسانـش و  یم  موش  یم  دیهـش  نآ  رد  هک  ار  یناـکم  تعاـس و  زور و  نیقی  هب  نم 
ار دوخ  هارمه  نادیهـش  هاگمارآ  مهاگمارآ و  هک  يراد  تسود  رگا  مسانـش . یم  ار  وت  هک  هنوگ  نامه  مسانـش  یم  ار  نآ  مهاگآ و  موش 

. منک نینچ  مهد ، تناشن 
وا هب  ار  دوخ  كاپ  تبرت  زا  رگید  يرادـقم  دـنداد و  ناشن  يو  هب  ار  ناشنارای  دوخ و  هاـگلتق  ناـشیا  دـش . رـضاح  ترـضح  دزن  هملـس  ّما 

: دندومرف دیکأت  هرابود  سپس  دنک . ولخم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدش  اطعا  تبرت  اب  ات  دندیشخب 
َدَعب ِمَّرَحُملا  َنِم  ُرِشاعلا  ُموَیلا  َوُه  َو  َءاروُشاع  ِموَی  یف  ُلَتقُأ  ّینإ 

{52 هحفص }
(1 .) ِکنَع اناضِِرب  ُهاّمُأ  ای  ِکنَع  ُهللا  َیِضَر  ُمالَّسلا  ِکیلَعَف  ِلاوَّزلا ، ِةالَص 

تبـسن ام  ياضر  رطاخ  هب  دنوادخ  رادهگن ! ادـخ  ردام ! مسر . یم  تداهـش  هب  رهظ  زامن  زا  سپ  مّرحم ) زا  مهد  زور   ) اروشاع زور  رد  نم 
. دشاب یضار  وت  زا  وت ، هب 

لوبق ادخ  تایاور ، ریاس  هنیرق  هب  لاح  نیع  رد  اّما  دوش  يراج  دـیاب  دـنوادخ  تاریدـقت  هک  تسا  تسرد  تفگ  میهاوخ  نیا  زا  سپ  هّتبلا 
نامه دنتـساوخ  یم  نیا  زا  ریغ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا  هک  میناد  یم  یعطق  لیالد  اب  ام  دوب . هداد  رارق  ماما  راـیتخا  هب  ار  ریدـقت  نیا 

. دش یم  ماجنا 

هّنجا هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رابخا  ( 1-2

هب هّنجا  یتقو  دندوب  هداتفا  هار  هنیدم  زا  ترـضح  هک  ریـسم  يادـتبا  رد  هک : نیا  ناشتداهـش  لیـصافت  هب  ترـضح  نآ  ملع  رب  رگید  دـهاش 
: دندومرف ناشیا  دندرک  ترصن  ضرع  ادهّشلادّیس 

ُراَُسی َو  ِیتَیب  ِلهَأ  َو  ِیتَوخِإ  َو  ِیبَسَن  َو  ِیلهَأ  نِم  ٌبُولطَم  يِدـَعب  یَقبَی  َالَو  ُلَـتقُأ  ِهِرِخآ  ِیف  يِذَّلا  َءاَروُشاَـع  ُموَی  َوُه  َو  ِتبَّسلا  َموَی  َنوُرُـضَحت 
(2 .) ُهللا ُهَنََعل  َدیِزَی  َیلِإ  یِسأَِرب 

. موش یم  هتشک  زور  نآ  رخآ  رد  نم  هک  دیوش  رضاح  موش  یم  دیهش  نم  تشرخآ  رد  تساروشاع و  هک  هبنش  زور  و  دیورب ] امش  نونکا  ]
تیب لها  ناردارب و  نابوسنم و  ناشیوخ و  هب  نم  زا  دعب  رگید  و 

*******
ص 165. ۀیصولا ، تابثإ  - 1

ص 66. فوهّللا ، - 2
{53 هحفص }

هب ارم  رس  و  دنرادن ). يراک  یسک  هب  رگید  نم  زا  دعب  دسرب  نم  هب  ناشتـسد  یتقو  دنهاوخ و  یم  ار  نم  نامدرمان  نیا  . ) دنرادن يراک  نم 
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هب ارم  رس  و  دنرادن ). يراک  یسک  هب  رگید  نم  زا  دعب  دسرب  نم  هب  ناشتـسد  یتقو  دنهاوخ و  یم  ار  نم  نامدرمان  نیا  . ) دنرادن يراک  نم 
. دنک شتنعل  ادخ  هک  دنهد  یم  تکرح  دیزی  يوس 

مالسلا هیلع  ماما  ملع  هب  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  حیرصت  ( 1-3

ترـضح هک  دـیامرف  یم  هناعطاق  ناشتداهـش  لیـصافت  ناـمز و  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  یعطق  ملع  هراـبرد  هللا  همحر  یـسلجم  هماـّلع  موحرم 
: دنتسناد یم  ار  نآ  زا  سپ  تاقاّفتا  قارع و  لها  تنایخ 

(1 .) ًارارم کلذب  ربخی  هباحصا و  هبراقا و  هدالوا و  عم  كانه  دهشتسی  هنا  هب و  قارعلا  لها  ردغب  ًاملاع  ناک  مالسلا  هیلع  نیسحلا  اذک 
ناکیدزن نادنزرف و  اب  هارمه  تسناد  یم  نینچ  مه  دننک و  یم  تنایخ  وا  هب  قارع  لها  هک  تسناد  یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نینچ  مه 

. داد یم  ربخ  بلطم  نیا  هب  اهراب  و  دسر . یم  تداهش  هب  دوخ  باحصا  و 

نآ لیصافت  گرم و  نامز  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ملع  ( 1-4

هراشا

. تسا نیموصعم  هّمئا  هرابرد  یّلک  هدعاق  هدوبن و  ترضح  نآ  هب  رصحنم  يرما  دش  هتفگ  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هرابرد  هچ  نآ 
*******

ص 124. ج 3 ، لوقعلا ، تآرم  - 1
{54 هحفص }

مالسلا هیلع  ماما  تساوخ  هب  هتسب  یهلا  میلعت  ( 1-4-1

: ناونع اب  تسا  یباب  یفاک  لوصا  رد 
(1 .) اوُمِّلُع اوُملعَی  نَا  اوُؤاش  اذا  َۀَِّمئَالا  َّنِا 

. دوش یم  هداد  میلعت  اه  نآ  هب  دننادب  دنهاوخب  هاگره  هّمئا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  هلمج  زا  دنا . هدروآ  باب  نیا  رد  ثیدح  هس  هللا  همحر  ینیلک  موحرم 

. مِّلُع َمَلعَی  نَأ  َءاَش  اَذِإ  َماَمِإلا  َّنِإ 
دوش . یم  هداد  میلعت  يو ] هب  ادخ  يوس  زا   ] دهاوخب مالسلا  هیلع  ماما  هاگره 

مالسلا هیلع  ماما  اجره  هک  دیآ  یمنرب  ترابع  نیا  زا  هّتبلا  دهد . یم  میلعت  ار  ملع  ادخ  دهاوخب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  ییاهاج  تسا . بلاج 
. دهد یمن  ار  ملع  اج  نآ  ادخ  ًامتح  دنهاوخن ،

(2 .) دراد ار  نایب  نیمه  مه  باب  مّوس  مود و  ثیدح 
. دنک یم  قدص  زین  گرم  لیصافت  هب  ملع  دروم  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  ماما  ملع  هب  عجار  یّلک  يا  هدعاق  نیا 

مالسلا هیلع  موصعم  ماما  یهاگآ  گرم  ( 1-4-2

: تسا هدمآ  يدعب  باب  ناونع  رد 
(3 .) مُهنِم ٍراِیتخِاب  ّالا  َنُوتوُمَی  مهَّنا ال  َنُوتومَی و  یتم  َنومَلعَی  َۀَِّمئَالا  َّنِا 
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*******
ص 258. ج 1 ، یفاکلا ، - 1

اَذِإ َماَمِإلا  َّنِإ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ِهللاِدبَع  ِیبَأ  نَع  ِکلَذ ح 2 : ُهللا  ُهَمَلعَأ  ًائیَش  َمَلعَی  نَأ  ُماَمِإلا  َداَرَأ  اَذِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  هللاِدبَع  ِیبَأ  نَع  ح : - 2
ِملعُأ َمَلعَی  نَأ  َءاَش 

ص 258. ج 1 ، یفاکلا ، - 3
{55 هحفص }

. دنریم یمن  ناشدوخ  رایتخا  هب  زج  دنریم و  یم  ماگنه  هچ  دنناد  یم  مالسلا  مهیلع  هّمئا 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبابا 

(1 .) هِقلَخ یَلَع  ِهَِّلل  ٍۀَّجُِحب  َِکلَذ  َسیَلَف  ُریِصَی  اَم  َیلِإ  َو  ُُهبیُِصی  اَم  ُمَلعَی  َال  ٍماَمِإ  ُّيَأ 
. تسین شقلخ  رب  ادخ  تّجح  دور  یم  یتشونرس ]  ] هچ يوس  هب  دنادن  دیآ و  یم  شرس  رب  هچ  دنادن  هک  یماما  ره 

ینز هناـمگ  ّنظ و  اـب  دراد و  رب  رد  يا  هجیتـن  هچ  دریگ  یم  هک  یمیمـصت  دـناد  یم  تسا . نشور  شیارب  زیچ  همه  هک  یـسک  ینعی  ماـما ،
. دور یمن  شیپ 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  یهاگآ  گرم  ( 1-4-3

ار نامز  نآ  ناگرزب  زا  رفن  داتـشه  دوب  ترـضح  نابنادـنز  هک  کهاش  نب  يدنـس  تسا . مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  هب  طوبرم  يدـعب  تیاور 
: دیوگ یم  دهد و  یم  ناشن  ناشیا  هب  دنا  هدوب  تمالس  رهاظ  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  دروآ و  یم  نادنز  هب  هدرک و  عمج 

زا دیورب  تسا ! لاحرـس  بوخ و  ملاس و  ًالماک  هکلب  هدرکن ، يراتفردـب  وا  اب  مه  نوراه )  ) نینمؤملاریما درادـن و  یلکـشم  ناشیا  دـینیبب ، »
«. دینک لاؤس  وا  دوخ 

: دنیامرف یم  ترضح 
َو ٍتاَرَمَت  ِعَّس  ِیف  َّمَّسلا  ُتیِقُس  دَق  یِّنَأ  ُرَفَّنلا  اَهُّیَأ  مُکُِربخُأ  یِّنا 

*******
ص 258. ج1 ، یفاکلا ، - 1

{56 هحفص }
(1 .) ُتُومَأ ٍدَغ  َدَعب  َو  ُّرَضخَأ  ًادَغ  اَنَأ 

سپ و  دوش ) یم  راکـشآ  ّمس  راثآ   ) دوش یم  زبس  نم  ندب  ادرف  دنا  هدـناروخ  نم  هب  مومـسم  يامرخ  تفه  زورما ] نیمه   ] هک دـینادب  همه 
. مریم یم  مه  ادرف 

. دراد يا  هجیتن  هچ  ّمس  ندروخ  دنا و  هدروخ  هچ  هک  هدوب  مولعم  ناشیا  يارب 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یهاگآ  گرم  ( 1-4-4

: هک تسا  هدمآ  رگید  ینایرج  رد 
: دننک یم  ضرع  ترضح  هب  دنرب و  یم  ردپ  دزن  يا  یندیشون  تبرـش و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تداهـش  بش  رد 

یّلص هللا  لوسر  هک  تسا  یبش  نامه  نیا  موش . یم  حور  ضبق  بشما  نم  مرسپ ! : » دنهد یم  خساپ  ترـضح  دیـشونب .» ار  نیا  ناج ، ردپ  »
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(2 «.) دندش حور  ضبق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا 
. دوش یم  ناشیا  تداهش  هب  یهتنم  ندیشون  نیا  ندروخ  هک  دنتسناد  یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 

« یشکدوخ  » اب گرم  ماگنه  هب  ماما  ملع  نتشادن  مزالت 

یم یشکدوخ  هللااب - ذایعلا  ناشیا -  هک  تسین  انعم  نیدب  شتداهش  لیـصافت  هب  ماما  ملع  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اج  نیا  رد 
دنک و

*******
ص 259. ج 1 ، یفاکلا ، - 1

بش  ) دندش حور  ضبق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هتفه  زور  نآ  بش  دارم ، الامتحا  ص 259 ، ج 1 ، یفاکلا ، - 2
( هبنشود

{57 هحفص }
هیآ نیا  هب  و  تسا . هکلهت  گرم ، دـننک  یم  رکف  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  ناـضرتعم  بلغا  هک  یهابتـشا  دراپـس . یم  تکـاله  هب  ار  دوـخ 

: هک دننک  یم  داهشتسا  هفیرش 
(1 «) ِۀَُکلهَّتلا َیلِإ  مُکیدیَِأب  اوُقُلت  الَو  »

. دینکفین تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  و 
یلاع تاجرد  هب  ندیـسر  همّدـقم  یهلا و  رما  تعاطا  هکلب  تسین . تکـاله  ناـشیا  يارب  گرم  اـّما  تسا ، تکـاله  هکلهت ، هک  یلاـح  رد 

. تسا
ار دـیآ  یم  ناشرـس  رب  هک  ییاه  يراک  هزیر  لیـصافت و  مامت  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  دـندقتعم  هراـب  نیا  رد  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  موحرم 

دنوش یم  هتشک  ینامز  هچ  ًاقیقد  یسک و  هچ  تسد  هب  دنتسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مینک  ضرف  دیآ . یمن  شیپ  یلاکـشا  دننادب 
؟ ارچ تشادن  یلکشم  چیه  نیا 

: دنیامرف یم  نینچ  دیفم  خیش  موحرم  ار  خساپ  لصا 
ندش هتـشک  يارب  هدرک و  ربص  تداهـش  رب  هک  نیا  هب  دنک  دّبعتم  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاعتم  يادخ  هک  درادن  یعانتما  چیه  نوچ 

و دیسر . یمن  نآ  هب  تداهش  اب  زج  هک  دناسرب  الاو  یماقم  تاجرد و  ّولع  هب  تداهش  رب  ربص  هلیسو  هب  ار  وا  ادخ  هک  نیا  ات  ددرگ . میلـست 
، دوب هدرک  رما  نیا  هب  فیلکت  ار  وا  ریغ  رگا  هک  یتعاط  دنک ، یم  ار  وا  تعاطا  رما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسناد  یم  نوچ 

. درک یمن  هدارا  ار  نآ 
هک دیناد  یم  امش  دیامرفب  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  درادن  یلاکشا  ینعی 

*******
.195 هرقب / - 1

{58 هحفص }
هجرد هنوگ  نیا  و  دینک . ندش  هتـشک  میلـست  ار  ناتدوخ  دیورب و  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  یگدنب  نوچ  دـیورب . دـیاب  یلو  دـیوش  یم  دـیهش 

یم ادـخ  یلو  درک . یمن  ار  رما  نیا  هدارا  دوب ، هدـش  تعاـط  نیا  هب  فـّلکم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ریغ  رگا  و  دـهد . تعفر  ار  ناـشیا 
. دنک یم  ار  يراک  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسناد 

: هک نیا  هب  دننک  یم  عفد  ار  يرّدقم  لخد  سپس 
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(1 .) لوقعلا یف  ۀحبقتسم  ًۀنوعم  هسفن  یلع  ًانیعم  الو  ۀکلهّتلا  یلإ  هدیب  ًایقُلم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  کلذب  نوکی  الف 
دیآ یمن  مزال  و  دشاب . هتخادنا  تکاله  هب  شدوخ  تسد  اب  ار  شدوخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـیآ  یمن  مزال  رما  نیا  هطـساو  هب  و 

. دوش یم  هدرمش  حیبق  اه  لقع  رظن  زا  هک  یکمک  دشاب ، هدرک  کمک  دوخ  تکاله  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 
هک تسین  یندرک  کـمک  نیا ، اـّما  داد ، رارق  لـتق  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دوـخ ، تسد  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  تسرد  ینعی 

. تسین هکلهت  ًالصا  نیا  تسادخ و  تعاط  يالاب  هجرد  نآ ، هب  ندیسر  نوچ  دنرامشب . حیبق  لوقع 

تداهش هب  نداد  نت  يارب  یهلا  نامیپ  ( 2

هراشا

. دنتشاد یهلا  تیرومأم  کی  ناشتکرح  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مینادب  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  رد  مهم  تاکن  زا  یکی 
*******

ص 70. هّیربکعلا ، لئاسملا  - 1
{59 هحفص }

مالسلا مهیلع  يده  هّمئا  اب  یهلا  دهع  ( 2-1

: ناونع اب  تسا  یباب  فیرش  یفاک  رد 
(1 .) هنوزواجتی هنم ال  ٍرما  ّلجوّزع و  هللا  نم  دهعب  ّالا  نولعفی  الو  ًائیش  اولعفی  مل  ۀّمئالا  ّنا 

. دننک یمن  زواجت  مه  نآ  زا  وا و  دزن  زا  يرما  ادخ و  بناج  زا  يدهع  هب  رگم  دننک  یمن  هدرکن و  يراک  چیه  مالسلا  مهیلع  هّمئا 
: تسا نینچ  نآ  مود  ثیدح  تسا . بلاج  اه  نآ  همه  هک  هدمآ  باب  نیا  رد  ثیدح  جنپ 

اَم َو  َلاَق  َِکلهَأ  نِم  ِۀَـبَجُّنلا  َیلِإ  َُکتَّیِـصَو  ِهِذَـه  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ِِهتاَفَو  َلبَق  ًاباَتِک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهِِّیبَن  یَلَع  َلَزنَأ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِا 
هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ُِّیبَّنلا  ُهَعَفَدَف  ٍبَهَذ  نِم  ُمِیتاَوَخ  ِباَتِکلا  یَلَع  َناَک  َو  مالـسلا  هیلع  ُهُدلُو  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُنب  ُِّیلَع  َلاَقَف  ُلِیئَربَج  اَی  ُۀَـبَجُّنلا 

َُّمث ِهِیف  اَِمب  َلِمَع  َو  ًامَتاَخ  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملاُریِمَأ  َّکَفَف  ِهِیف  اَِمب  َلَمعَی  َو  ُهنِم  ًامَتاَخ  َّکـُفَی  نَأ  ُهَرمَأ  َو  مالـسلا  هیلع  َنینِمؤُملاِریِمَأ  َیلِإ  مّلس 
ِموَِقب جُرخا  ِنَأ  ِهیف  َدَـجَوَف  ًامَتاَخ  َّکَفَف  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  َیلِإ  ُهَع  ،َ َد َُّمث  ِهیف  اَِمب  َلِمَع  َو  ًامتاَخ  َّکَفَف  مالـسلا  هیلع  ِنَسَحلا  ِِهنبا  َیلِإ  ُهَعَفَد 

. َلَعَفَف َّلجَوَّزَع  ِهَِّلل  َکَسفَن  ِرشا  َو  َکَعَم  اَّلِإ  مَُهل  َةَداَهَش  اَلَف  ِةَداَهَّشلا  َیلِإ 
ياه شرافس  اه  نیا  هک  نومضم  نیدب  درک  لزان  يا  هتـشون  ناشیا  تافو  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دوخ  یبن  رب  لاعتم  يادخ 

رب تسوت 
*******

ص 279. ج 1 ، یفاکلا ، - 1
{60 هحفص }

: درک ضرع  دننایک ؟ ابجن  ناگدیزگرب و  نیا  لیئربج  يا  دیسرپ : لیئربج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  وت . نادناخ  زا  ناگدیزگرب 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تشاد . الط  زا  یمتاخ  اه  هتـشون  نیا  زا  کیره  شنادنزرف ، مالـسلا و  امهیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع 

رد هچ  نآ  هب  هدرک و  زاب  تسا  ناشدوخ  هب  طوبرم  هک  ار  هچ  نآ  هک  دندومرف  روتسد  هدرپس و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  اه  نیا  لک 
ماما دوخ  رسپ  هب  ناشتداهش ] ماگنه  رد   ] سپـس دندرک . لمع  دوب  نآ  رد  هچ  نآ  هب  هدومن و  زاب  ار  متاخ  نآ  ناشیا  دننک . لمع  تسا  نآ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  سپـس  دندومن . لمع  نآ  هب  هدرک و  زاب  ار  دوخ  متاخ  مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرپس ، مالـسلا  هیلع  نسح 
هک وش  جراخ  تداهـش  يوس  هب  یهورگ  هارمه  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  دندرک . زاب  ار  دوخ  متاخ  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـندرپس .

. دندرک ار  راک  نیمه  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شورفب . ّلجوّزع  يادخ  هب  ار  تدوخ  و  دنوش . یمن  دیهش  وت  هارمه  هب  زج  اه  نآ 

يّدعت زا  ایقشا  یهن  نیع  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  اب  یهلا  دهع  ( 2-2

. دننک لابند  دیاب  ار  یّطخ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  صّخشم  حیرص و  یلیخ  لمعلاروتسد  هک  دناسر  یم  فیرـش  تیاور  نیا 
دروـم رد  تاـیاور  ساـسارب  تسا ،) تداهـش  ریـسم ، نآ  ياـهتنا  هک  ورب  ار  يریـسم  « ) ِةَداَـهَّشلا َیلِإ  ٍموَِـقب  جُرُخا  : » تسا هدوـمرف  دـنوادخ 

ادخ تساوخ  ینعی  تسا . هدیسر  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دنادرگرب  يا  هفیحص  نامه  هب  ار  ارجام  ّتلع  دوش  یم  مالسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس 
راـب ریز   » هک هدوب  یهلا  رما  ینعی  دـش . دـهاوخ  نشور  ثحب  لوط  رد  یهلا  هدارا  تساوخ و  نیا  راـثآ  تسا و  هدوـب  حرطم  هّیـضق  نیا  رد 

ار نیا  ورب » هفوک  تمس  هب  ورن و  دیزی  تعیب 
{61 هحفص }

. تسناد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  ّتلع  دوش  یم 
مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  هب  یتّیـصو  نیا  هّتبلا  تسا .» تداهـش  شیاهتنا  یناد  یم  هک  نیا  اب  نکن ، تعیب  دیزی  اب   » هک تسا  انعم  نادـب  نیا 

دعس رمع  دیزی و  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ادخ  ّتیـصو  زا  ینعی  دیامن ، زیوجت  ار  ناملاظ  نآ  راک  هک  نیا  هن  تسا 
! دنا هدرک  ادخ  ّتیصو  هب  لمع  مه  رمش  و 

یم بکترم  ار  تیانج  نیا  دیابن  اه  نآ  تسین . ناملاظ  ملظ  تیـصعم و  زیوجت  دریگب ، شیپ  ار  طخ  نیا  دنک  یم  رما  ماما  هب  ادـخ  هک  نیا 
. دنیامن جورخ  دننک و  يرادیاپ  ریـسم  نیا  رد  هک  دش  هیـصوت  مه  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هب  اّما  دندرک  نینچ  مه  دوخ  رایتخا  اب  دندش و 

لمع دنوادخ  رما  فالخ  اه  نآ  دنچره  دوش .» یم  متخ  ملظ  تیانج و  هب  اهتنا  رد  یناد  یم  هک  نک  یط  ار  يریـسم   » هدومرف ماما  هب  ادـخ 
ّتیصو ندیسر ، تداهش  هب  تیاهن  رد  نتـشادرب و  تفلاخم  ملع  ناشربارب و  رد  یگداتـسیا  اّما  دنوش  یم  مه  باقع  دنملاظ و  دننک و  یم 

تسا . هدوب  ترضح  نآ  هب  یهلا 
هتفر ادخ  ياضر  فالخ  یهار  دنا و  هدرک  تیـصعم  دـنتفا ، رد  هک  یناسک  نیاربانب  دـنتفین . رد  يو  تّجح  اب  مدرم  هک  هدرک  رما  دـنوادخ 
لبق زا  دنوادخ  هّتبلا  و  دوش » رجنم  دهاوخ  یم  هچ  ره  هب  شا ، هجیتن  نکن ! تعیب  دیزی  اب   » هک دـنک  یم  رما  دوخ  تّجح  هب  وس ، نیا  زا  دـنا .

. تسیچ ندرکن » تعیب   » نیا هجیتن  هک  هدوب  هدرک  مالعا 
نیا يارب  ترـضح  هک  دهد  یم  ناشن  ربتعم  عبانم  دشکن . اج  نیا  هب  ایقـشا  راک  ات  دندش  لّمحتم  يدایز  تمحز  شالت و  مالـسلا  هیلع  ماما 

ترـضح درک  روصت  دش  یم  هک  يّدح  نیرخآ  ات  دنتـشاد . يدایز  تحیـصن  يراشفاپ و  دـنرادرب  تسد  ناشیا  نوخ  نتخیر  زا  اه  نآ  هک 
زا اه  نآ  هک  دندرک  تساوخرد 

{62 هحفص }
. دناسر یم  ار  ناشیا  ّقح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يزوسلد  نیا  دنرادرب و  تسد  دوخ  ءوس  ّتین  يارجا 

تفگ وا  رادرب .» تسد   » هک دندرک  تحیـصن  ار  وا  ردق  هچ  هک  میناد  یم  همه  دـندنازوس . لد  مه  دعـس  رمع  يارب  یّتح  مالـسلا  هیلع  ماما 
زاجح رد  هک  یلاوما  زا  نم  : » دندومرف ترضح  دنریگ .» یم  نم  زا  مرادرب  امش  نتـشک  زا  تسد  رگا  هک  مراد  هفوک  رد  ییاه  ییاراد  نم  »

، تسین میقتـسم  یطارـص  چـیه  هب  وا  دـندید  هک  نیا  زا  دـعب  اّما  دـنداد ، ناشن  ار  هار  وا  هب  راب  ود  ناـشیا  مهد .» یم  وت  هب  ارنآ  زا  رتهب  مراد 
نیمه و  ( 1 «) يروخ یمن  ير  مدنگ  زا  : » هک دومرف  و  دش . نامه  و  دنک ،» ادج  تندب  زا  رـس  رتسب  رد  يدوز  هب  ادخ  : » هک دـندرک  شنیرفن 

. داتفا مه  قاّفتا 
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رگید فرط  زا  اـّما  تـسا  تّـجح  ماـمتا  فرط  کـی  زا  ( 2) هدـش لقن  فلتخم  ياـه  هنوگ  هب  هک  زین  ادهّـشلادّیس » نتـساوخ  بآ   » ناـیرج
هللا یّلص  ربمغیپ  رسپ  هک  نم  زا  تسا ، حابم  تاناویح  يارب  هک  ار  یبآ  هک  دیهدن  نت  تلاذر  یتسپ و  نیا  هب  ًالقا   » هک تسا  نیا  تساوخرد 
رفن کی  یّتح  تساوخ  یمن  ناشلد  دندوبن و  یضار  نیسح  ماما  دینک ؟ یم  نیگنس  ار  دوخ  مرج  ارچ  دیراد .» زاب  متسه  مّلس  هلآ و  هیلع و 

. دندوب ّرصم  دوخ  تواقش  رب  اه  نآ  هک  دندرک  یم  دیاب  هچ  یلو  دوشب . یمّنهج  ناراکتیانج  نآ  زا 

مالسلا مهیلع  نیقداص  نیدباعلا و  نیز  ماما  اب  یهلا  دهع  ( 2-3

: دبای یم  همادا  نینچ  یهلا  شرافس  قوف  ثیدح  همادا  رد 
نَأ ِهیف  َدَجَوَف  ًامَتاَخ  َّکَفَف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ِنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُهَعَفَد  َُّمث 

*******
ص 388 و 389. ج44 ، راونالاراحب ، - 1

ص51. ج45 ، راونالاراحب ، هنومن : ناونع  هب  - 2
{63 هحفص }

(1 .) َلَعَفَف ُنیِقَیلا  َکَِیتأی  یَّتَح  َکَّبَر  ُدبعا  َو  ََکلِزنَم  مَزلا  َو  تُمصا  َو  قِرطَأ 
نییاپ ار  ترس  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  دندرک  زاب  ار  يرگید  متاخ  ترضح  نآ  دندرپس . مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ار  هتـشون  دعب 

. دنداد ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  ناشیا  دسر . ارف  تگرم  ات  نکب  ار  ادخ  تدابع  وش . تلزنم  مزالم  شاب . تکاس  زادنایب ،
هیلع نیسح  ماما  هب  هیصوت  نیمه  رگا  اّما  دوب . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لمع  فالخرب  تسرد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هب  هیـصوت 

. دنداد ماجنا  ار  شور  نیا  لاس  یس  زا  شیب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دندرک . یم  ار  راک  نیمه  ناشیا  دوب ، هدش  مالسلا 
ٍدَحَِأل َلِیبَس  َال  ُهَّنِإَف  َّلَجَوَّزَع  َهللا  اَّلِإ  َّنَفاََخت  َال  َو  مِِهتفَأ  َو  َساَّنلا  ِثِّدَح  ِهِیف  َدَجَوَف  ًامَتاَخ  َّکَفَف  مالـسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِنبِدَّمَُحم  ِِهنبا  َیلِإ  ُهَعَفَد  َُّمث 

. َلَعَفَف َکیَلَع 
اوتف وگب و  ثیدح  مدرم  يارب  هدش : هتـشون  دندید  دندرک . زاب  ترـضح  دندرپس . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشرـسپ  هب  ار  بوتکم  نآ  سپس 

. دندرک نینچ  ناشیا  دنکب . يراک  وت  هیلع  دناوت  یمن  یسک  چیه  سرتن ، ّلجوّزع  يادخ  زا  زج  هدب و 
سک چیه  تسد  هک  شاب  نئمطم  نداد . اوتف  نتفگ و  ثیدح  هب  نک  عورـش   » هک دـش  هداد  يرطاخ  نانیمطا  کی  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

. دش مه  نیمه  و  دنناوت » یمن  دننک  تندز  رانک  يارب  یمادقا  ره   » ینعی دسر .» یمن  وت  هب 
*******

ص280 و 281. ج1 ، یفاکلا ، - 1
{64 هحفص }

اَّلِإ َّنَفاََخت  َال  َو  َنیِحلاَّصلا  َكَءابآ  قِّدَص  َو  َِکتَیب  ِلهَأ  َمُولُع  رُـشنا  َو  مِِهتفَأ  َو  َساَّنلا  ِثِّدَـح  ِهِیف  َدَـجَوَف  ًامَتاَخ  َّکَفَف  ٍرَفعَج  ِِهنبا  َیلِإ  ُهَعَفَد  َُّمث 
. َلَعَفَف ٍنامَأ  َو  ٍزرِح  ِیف  َتنَأ  َو  َّلَجَوَّزَع  َهللا 

هدش هتـشون  نآ  رد  دندرک . زاب  ار  ناشدوخ  ّتیـصو  هب  طوبرم  رهم  ترـضح  دندرپس . مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  رـسپ  هب  ناشیا  سپس 
زا زج  نک و  قیدصت  ار  تحلاص  ناردپ  شور ] هار و  . ] هد رشن  ار  مالسلا  مهیلع  تتیب  لها  مولع  هدب و  اوتف  وگب و  ثیدح  مدرم  يارب  دوب :

. دندرک نینچ  زین  ناشیا  یتسه . یهلا ]  ] ناما زرح و  رد  وت  هک  سرتن  ادخ 
ناحتما ار  ناشیا  دوخ  مه  دربب ، شیپ  ار  شنید  مه  ناشیا ، هلیسو  هب  دهاوخ  یم  ادخ  دنتسین . يداع  دارفا  دنتـسه . ادخ  ياه  تّجح  اه  نیا 

ار شتّجح  دهاوخ  یم  ادخ  لّوا  هجرد  رد  ینعی  تسا . فده  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  هکلب  میرادـن  یتّیعوضوم  متـسین و  فدـه  ام ، دـنک .
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. دراد يرایسب  قرف  نآ - قیداصم  یخرب  تهج  زا  مینک - یم  ام  هچ  نآ  اب  وا ، یگدنب  و  تسادخ . هدنب  ردق  هچ  هک  دنک  ناحتما 

تداهش باختنا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رییخت  ( 3

شتداهش رب  یهلا  ریدقت  شریذپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  راتخم  ( 3-1

: تسا نینچ  فیرش  یفاک  رد  رگید  یباب  ناونع 
. مهیلع هللا  تاولص  ءیشلا  مهیلع  یفخی  مهنا ال  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملع  نوملعی  هّمئالا  نا  باب 

{65 هحفص }
. دنام یمن  یفخم  داب -  ناشیا  رب  ادخ  دورد  هک  اه -  نآ  رب  زیچ  چیه  دنناد و  یم  ار  هدنیآ  هتشذگ و  ملع  مالسلا  مهیلع  هّمئا 

: دنک یم  لاوس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نارمح  مان  هب  یصخش  باب  نیا  مراهچ  تیاور  رد 
نید ات  دـندرک  مایق  جورخ و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  نینمؤملاریما و  هک  هراـب  نیا  رد  تسیچ  ناـترظن  موش ! امـش  يادـف 

اه نآ  زوریپ و  اه  نآ  رب  تیغاوط  دندیـسر و  تداهـش  هب  دندش و  هتـشک  اه  توغاط  طسوت  هک  نیا  دـنراد و  اپب  ار  هرکذ - ّزع  دـنوادخ - 
؟ دندش دیهش  بولغم و 

: دنیامرف یم  ترضح 
. ِراِیتخِالا ِلِیبَس  یَلَع  ُهَمَتَح  َو  ُهاَضمَأ  َو  ُهاَضَق  َو  مِهیَلَع  َِکلَذ  َرَّدَق  َناک  دَق  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهللا  َّنِإ  ُناَرمُح  اَی 

لاح نیع  رد  درک . مه  متح  درک و  مه  ءاـضما  درک و  مه  مکح  درک و  ریدـقت  اـه  نیا  يارب  ار  تشونرـس  نیا  لاـعتم  يادـخ  نارمح ! يا 
.[ دوش راتفر  ناشیا  اب  نامه  قباطم  دنهاوخ ، یم  نیا  زا  ریغ  رگا  هک   ] دراذگاو اه  نآ  هب  ار  شرایتخا 

. ناشدوخ تسد  هب  هداد  ار  رایتخا  هک  دندوب  زیزع  ادخ  شیپ  اه  نیا  ردق  نآ  ینعی 
. مالسلا امهیلع  ُنیَسُحلا  َو  ُنَسَحلا  َو  ٌِّیلَع  َماَق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ِلوُسَر  نِم  مِهَیلِإ  ٍملِع  ِمُّدَقَِتبَف  ُهاَرجَأ  َُّمث 

ماـیق دوب ، هدیـسر  ناـشیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  بناـج  زا  هک  یملع  نآ  اـب  دوـمرف و  يراـج  ار  نیا  دـنوادخ  سپس 
مالسلا و هیلع  نینمؤملاریما 

{66 هحفص }
. تفرگ تروص  دندیسر ) تداهش  هب  ات  دندرک  هک  یمادقا  نآ   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما 

ًالثم دش ، دهاوخ  هچ  هجیتن  هک  دنتـشاد  ملع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  دننک  مادقا  يراک  هب  هک  نیا  زا  لبق  ناشیا 
یم مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  دش ، دهاوخ  ناشیا  لتق  هب  یهتنم  دهد  یم  ناشیا  هب  هدعج  هک  یّمـس  دنتـسناد  یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 

باوج کی  مه  باوج  ههبـش و  کی  ههبـش  دنک . یمن  یقرف  چیه  مه  اب  ود  نیا  دنوش . یم  دیهـش  دنورب  قارع  تمـس  هب  رگا  هک  دنتـسناد 
. دنوش یم  دیهش  دنورب  دجسم  هب  هاگرحس  رگا  هک  دنتسناد  یم  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .

: دنیامرف یم  سپس 
َّلَجَوَّزَع َهللا  اُولَاَس  مِهیَلَع  ِتیِغاَوَّطلا  ِراَهظِإ  َو  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  ِرمَأ  نِم  َلََزن  اَم  مِِهب  َلََزن  ُثیَح  ُنارمُح  اَی  مُهَّنَأ  َول  َو  اَّنِم  َتَمَـص  نَم  َتَمَـص  ٍملِِعب  َو 

. مُهنَع َِکلَذ  َعَفَد  َو  مَُهباجََال  اذِإ  مِهِکُلم  ِباَهَذ  َو  ِتیِغاَوَّطلا  ِکُلم  َِۀلاَزِإ  ِبَلَط  ِیف  ِهیَلَع  اوَُّحلَأ  َو  َِکلَذ  مُهنَع  َعَفدَی  نَأ 
یلامتحا نامگ و  نظ و  نآ  هن  . ] تسا هدوب  ملع  يور  زا  دـندومن  توکـس  هک  ییاه  نآ  مه  و  ( 1 [) دـندرک مایق  هک  اه  نآ  مه  ، ] همئا ام  زا 

نآ دـش و  لزان  اه  یتخـس  نآ  ّلجوّزع و  يادـخ  رما  هک  ماگنه  نآ  ناشیا ، رگا  نارمح ! دـننک ]. یم  لمع  نآ  ساسارب  اهرادمتـسایس  هک 
ار الب  هک  دنتساوخ  یم  ادخ  زا  دندرک ، هبلغ  ناشیا  رب  اه  توغاط  هک  عقوم 
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*******
هک دـندرک  یمادـقا  ناشیا  ینعی  دـنا ، هدرب  راک  هب  مایق  ریبعت  مالـسلا ) مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما ،  ) ماما هس  هراـبرد  - 1

. دش ناشیا  تداهش  هب  یهتنم 
{67 هحفص }

یم رارـصا  اه  توغاـط  تنطلـس  نتفر  نیب  زا  ینوگنرـس و  بلط  رد  و  دـنوش ] طلـسم  هّمئا  رب  اـه  نیا  هک  دراذـگن  و   ] دـنک عفد  اـه  نآ  زا 
. دومن یم  عفد  اهنآ  زا  ار ] ایالب  نآ   ] هدومرف و ناشتباجا  دنوادخ  دندیزرو ،

یم نانچ  دنک ، نوگنرس  ار  وا  هک  دنتساوخ  یم  ادخ  زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رگا  دش  ّطلـسم  لاس  تسیب  تدم  هب  هیواعم  هک  عقوم  نآ 
نیب زا  ار  ناشتنطلـس  کلم و  مینک و  عفد  ار  تیغاوط  نیا  ّرـش  دنتـساوخ  یم  ناشیا  رگا  هک  دیامرف  یم  یعطق  روط  هب  دنوادخ  ار  نیا  دش .

. میدرک یم  ار  راک  نیا  میربب ،
هدزاود رکشل  کی  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دننکب ؟ هیواعم  اب  دنتـسناوت  یم  نیا  زا  ریغ  يراک  هچ  رهاظ  بسح  هب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

. دـنتفر وا  اب  مه  رفن  رازه  تشه  تفر و  وا  تمـس  هب  هیواعم  عیمطت  اب  هللادـیبع  اّما  دنداتـسرف ، ساّبع  نب  هللادـیبع  یهدـنامرف  هب  يرفن  رازه 
؟ دـندرک یم  دـیاب  هچ  رهاظ  باسح  هب  دنتـشادن . تینما  اه  يدوخ  نایم  رد  یّتح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ( 1 .) دـنتفر ناشیا  مّوس  ود  ینعی 

يور هک  يروای  هن  دنگنجب ، هیواعم  اب  هک  دنتـشاد  رهاظ - باسح  هب  یتردق - هن  ینعی  دـنداد . یم  ماجنا  دـیاب  ار  دـندرک  هک  يراک  نیمه 
. دننک باسح  نآ 

: دندومرف ناشیا  دنا . هدرک  ار  راک  نیرتهب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دیمهف  یم  دید ، یم  ار  طیارش  نآ  یمیهف  لقاع و  ره 
اَنَأ َو  ِینَُلتقَی  نَأ  نِم  ٌریَخ  ٌزیِزَع  اَنَأ  َو  ُهَِملاَسُأ  نََأل  ِهللا  َوَف  ًاملِس  ِهَیلِإ  ِینوُعَفدَی  یَّتَح  یُِقنُِعب  اوُذَخََأل  َۀَیِواَعُم  ُتَلتاَق  َول  ِهللا  َو 

*******
. داشرالا زا  لقن  هب  ص 48 ، ج 44 ، راونالاراحب ، - 1

{68 هحفص }
(1 .) رهَّدلا ِرِخآ  َیلِإ  ٍمِشاه  ِیَنب  یَلَع  ًۀَّبُس  َنوُکَتَف  َّیَلَع  َّنُمَی  َوأ  ُهُریِسَأ 

. دنداتـسرف یم  هیواعم  دزن  هب  هتـسب ] تسد   ] هدش و میلـست  ارم  هک  نیا  ات  دنتفرگ  یم  ار  مندرگ  مدیگنج  یم  هیواعم  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
 - ما هدش  شریـسا  هک  یلاح  رد  دشکب - ارم  وا  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  مزیزع - هک  یلاح  رد  منک -  حلـص  وا  اب  هک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  سپ 

. دوش مشاه  ینب  هب  ازسان  هیام  نایرج  نیا  راگزور  هشیمه  ات  دراذگ و  ّتنم  نم  رب  مندرک ] دازآ  زاب   ] هک نیا  ای 
هک نیا  ای  دندیـسر و  یم  تداهـش  هب  تراسا  لاح  رد  دندش و  یم  وا  ریـسا  دندرک  یمن  هحلاصم  هیواعم  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  هصالخ 

. دنتسه هیواعم  هدش » دازآ   » هک دنام  یم  یقاب  مشاه  ینب  رب  یگنن  راع و  تروص  نیا  رد  هک  دندش  یم  هیواعم  هدش  دازآ 
عقوم نامه  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  دوب  نیا  شا  هدرپ  تشپ  هک  یلاـح  رد  تشاد . یناوخ  مه  دـندرک  هک  يراـکاب  رهاـظ ، باـسح  سپ 

دنک مامت  ار  شراک  دـنزب و  شین  ار  وا  هک  دـنک  ّطلـسم  هیواعم  رب  یبرقع  ًالثم  هک  تشادـن  يراک  ادـخ  يارب  تساوخ ، یم  ار  نیا  فالخ 
اه نآ  دوخ  ياه  يرگ  هلیح  اب  هک  دوب  هیواعم  نیا  دنربب . شیپ  زا  يراک  دنتـسناوت  یمن  اه  نآ  دوب  یمن  ماش  لها  رـس  رب  هیواعم  رگا  نوچ 

. دنتساوخن اّما  درک  یم  دنک ، لمع  هنوگ  نیدب  دنوادخ  دنتساوخ ، یم  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  درک . یم  عمج  ار 
گرزب و رجا  دندروخ ، هیواعم  دوخ و  باحصا  ناکیدزن و  زا  شترضح  هک  یلد  نوخ  دندرک و  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  يربص  ًانیقی 

نادیهش رالاس  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ماقم  زا  ناشیا  ماقم  هک  هنوگ  نآ  داد  ناشیا  هب  یلیزج 
*******

. جاجتحا زا  لقن  هب  ص20 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1
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{69 هحفص }
. تسا لیخد  دنراد  هک  یماقم  رد  دراد و  رجا  همه  دندرک  هک  ییاهربص  ( 1 .) تسا رتالاب  مه 

: دنیامرف یم  تیاور  همادا  رد  ترضح 
. َدَّدَبَتَف َعَطَقنا  ٍموُظنَم  ٍکلِس  نِم  َعَرسَأ  مِهِکُلم  ُباَهَذ  َو  ِتیِغاَوَّطلا  ِةَّدُم  ُءاَضِقنا  َناَک  َُّمث 

مه زا  حـیبست و  خـن  ندـش  هراپ  زا  اه ، توغاـط  تنطلـس  تموکح و  ناـمز  تّدـم  نتفر  نیب  زا  دنتـساوخ ) یم  هّمئا  رگا   ) تروص نیا  رد 
[. دنتساوخن ار  نیا  ناشیا  اّما   ] دش یم  رت  عیرس  شیاه ] هناد   ] ندیشاپ

نیا اب  تسا . نیمه  نم  ءاضما  نم و  ردـق  اضق و  نم ، ریدـقت  دومرف : ادـخ  ییوگ  دنتـشاد . رایتخا  اه  نیا  ینعی  تسا . نیمه  رایتخا » لـیبس  »
رگا یلو  منز . یم  مه  رب  ار  دوخ  تاریدقت  نم  دیهاوخب ، امـش  رگا  هک  دیزیزع  نم  يارب  امـش  ردـق  نیا  دـیریذپن . دـیراد  قح  امـش  دوجو 

. دینک ربص  لّمحت و  امش  هک  تسا  نیا  دیهاوخب  ارم  تساوخ 
: دنهد یم  همادا  ترضح 

. اَهِیف َهللا  اوَُفلاَخ  ٍۀَیِصعَم  َِۀبوُقُِعل  َال  َو  ُهُوفَرَتقا  ٍبنَِذل  ُنارمُح  اَی  مَُهباَصَأ  يذَّلا  َِکلَذ  َناک  ناَم  َو 
ار ادخ  هک  یتیـصعم  رطاخ  هب  ناشیا  هک  نیا  هن  و  دوبن . دندش  بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دمآ  اه  نیا  رـس  رب  هچ  نآ  نادب ] ! ] نارمح يا 

. دنوش تبوقع  دنشاب ، هدرک  تفلاخم  نآ  رد 
*******

ص2) ج45 ، راونالاراحب ،  ) یِّنِم ٌریَخ  یِخَأ  َو  یِّنِم  ٌریَخ  یُِّما  َو  یِّنِم  ٌریَخ  ِیبَأ  َو  دندومرف ... : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نانچ  - 1
{70 هحفص }

تبیـصم و ره  تسام . هب  طوبرم  هیآ  نیا  اـّما  ( 1 () مُکیدیَا تَبَـسَک  اِمبَف  ٍۀَبیـصُم  نِم  مَُکباصأ  ام   ) دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  تسا  تسرد 
(2 .) تسین قداص  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هرابرد  بلطم  نیا  یلو  تسا . نامدوخ  ياهراک  رطاخ  هب  دیآ  یم  ام  رس  رب  هک  ییالب 

. اَهوُُغلبَی نَأ  َداَرَأ  ِهللا  َنِم  ٍۀَماَرَک  َو  ِلِزاَنَِمل  نَِکل  َو 
. دنسرب اهنآ  هب  ناشیا  هتساوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا  یتاجرد  اه و  نآ  تمارک  تلزنم و  رطاخ  هب  هکلب 

: دنیامرف یم  نارمح  هب  باطخ  رخآ  تسد 
(3 .) مِهِیف ُبِهاَذَملا  َِکب  َّنَبَهذَت  اَلَف 

! يوشن دقتعم  میتخومآ ] وت  هب  هچ  نآ  زا  ریغ   ] ییاه هاگدید  دیاقع و  هب  نانآ  هرابرد  وت 

تداهش هب  نداد  نت  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رییخت  ( 3-2

هراشا

دنریم و یم  ماگنه  هچ  دنناد  یم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  : » هک ناونع  نیا  اب  دـنا  هدوشگ  فیرـش  یفاک  رد  یباب  ینیلک  موحرم  تفر  هک  نانچ 
(4 .«) دنریم یمن  ناشدوخ  رایتخا  هب  زج 

*******
یم فیرـش  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص449 و 450 ، ج2 ، یفاکلا ، رد : هفیرـش  هیآ  لیذ  تایاور  هب  دـیرگنب  - 1
نآ يارب  دـهد  یم  صاصتخا  اه  تبیـصم  هب  ار  شیایلوا  دـنوادخ  ٍبنَذ . ِریَغ  نِم  اَهیَلَع  مُهَرُجأَِیل  ِِبئاصَملِاب  ُهَءایلوَأ  ُّصُخَی  َهللا  َّنِإ  دـنیامرف :

. دنشاب هتشاد  یهانگ  هک  نآ  نودب  دهدب ؛ ناششاداپ  اه  نآ  رب  ربص ] رطاخ  هب   ] هک
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ص260. ج1 ، یفاکلا ، - 2

ص260. ج1 ، یفاکلا ، - 3
. مهرایتخاب ّالا  کلذ  عقی  ّهنا ال  نوتومی و  یتم  نوملعی  مّهنا  باب  ص285  ج27 ، راونالاراحب ، هب : دیرگنب  زین  ص258 . ج1 ، یفاکلا ، - 4

{71 هحفص }

ِۀَلیَّللا َکلِت  یِف  َرِّیُخ  ( 3-2-1

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هب  دیوگ  یم  يوار  باب ، نیا  مراهچ  تیاور  رد 
یم تداهش  هب  نآ  رد  هک  یلحم  نآ  دندناسر و  تداهش  هب  ار  ناشیا  هک  یبش  نآ  دنتخانـش و  یم  ار  دوخ  لتاق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نالا اه  نیا  دندومرف : دندرک  دایرف  موثلک ] ما  هناخ  رد   ] اه یباغرم  یتقو  مهدزون ] بش  رد  هک  تسا  نیا  شدهاش  . ] دنتسناد یم  ار  دنـسر 

دیناوخب زامن  هناخ  رد  ار  بشما  تسا  نکمم  رگا  ناج ، ردپ  درک : ضرع  موثلک  ما  زین  درک . دـنهاوخ  هحون  شلابند  هب  اّما  دـننک  یم  دایرف 
یم دوب و  دایز  ناشندـش  جراخ  لخاد و  حالـس ، نودـب  دـندومرف و  ابا  ترـضح  دـنناوخب . زاـمن  مدرم  اـب  هک  دـیتسرفب  ار  يرگید  سک  و 

شـصاصق هک  دوب  هدادـن  ماجنا  یلمع  زونه  وا  ( ) 1 .) دوبن زیاج  مه  وا  هب  ضرعت  اّما  تسا  مجلم  نبا  ریـشمش ، اب  ناـشیا  لـتاق  هک  دنتـسناد 
.( دننک

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
(3 .) لَجَوَّزَع ِهللا  ُریداَقَم  َیِضمَِتل  ِۀَلیَّللا  َکِلت  ِیف  ( 2) َرِّیُخ ُهَّنَِکل  َو  َناک ، َِکلَذ 

*******
هب ضرعت  ایآ  دنتـساد ، یم  ار  نیا  ترـضح  هک  نیا  اب  ینعی  دـشاب . هدیـسرپ  یلاوس  تروص  هب  ار  رخآ  ترابع  نیا  يوار  تسا  نکمم  - 1

؟ دوبن زیاج  مجلم  نبا 
ص246) ج42 ، راونالاراحب ، . ) دنا هداد  ار  لامتحا  نیا  مه  یسلجم  موحرم  و  تسا . رّدقم  اج  نیا  رد  َراتخاَف »  » هملک دسر  یم  رظن  هب  - 2

ص384. ج1 ، یفاکلا ، - 3
{72 هحفص }

هتـشاذگ ناشدوخ  رایتخا  هب  ار  نیا  دـنوادخ  . ) دـندوب ّریخم  ترـضح  بش  نآ  هک ]: تساج  نیا  رد  هتکن  ، ] اـّما تسا . هدوب  روط  نیمه  هلب 
. دوش يراج  ّلجوّزع  يادخ  تارّدقم  هک  نیا  ات ] دندرک  رایتخا  نینچ  .( ] دوب

دنوادـخ دنتـساوخ ، یم  ار  نیا  زا  ریغ  ناشیا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـندوب . ّریخم  ناشیا  اّما  دوب ، یهلا  تاریدـقت  زا  رما  نیا  هک  نآ  اـب  ینعی 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هدرک  ریدـقت  نانچ  ادـخ ، اّما  دومن . یم  ضوع  ار  یلبق  تاریدـقت  همه  درک و  یم  ریدـقت  ار  نیا  زا  ریغ  مه 

ادخ ياضر  رد  وحم  ترـضح ، نآ  ياضر  اه ، نیا  همه  زا  رت  مهم  دنک و  یم  ناشیا  يارب  ار  ریدـقت  نیرتهب  دـنوادخ  هک  دنتـسناد  یم  مه 
. دوش يراج  یهلا  ریداقم  هک  نیا  ات  دومرف  باختنا  ار  نیا  اذل  دوب ،

اّما دنتـسناوت  یم  دـننک . رایتخا  دنتـسناوت  یمن  ار  نآ  فالخ  و  دـنتفریذپ . یم  دـیاب »  » ترـضح دوب ، نیا  یهلا  ریدـقت  نوچ  هک  دوبن  نینچ 
رت و یـضار  نیا  هب  ادخ  نوچ  دنتـساوخن ، ترـضح  یلو  دنک ، ضوع  ار  شتاریدـقت  دوب  رـضاح  ادـخ  یّتح  دنتـساوخ . ار  نیمه  ناشدوخ 

. دوب رتدونشخ 
هیلع ماـما  اـّما  تسا . هدوب  روط  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  ینعی  دراد . ّتیموـمع  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  همه  هراـبرد  هتکن  نیا 

. دندوب رتدونشخ  رت و  یضار  یهلا  تاریدقت  هب  مالسلا 
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هللا همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  حیضوت  ضراعم و  تیاور  ود  ( 3-2-2

تریح هب  « ) َرِّیُح  » هطقن نودب  َرِّیُخ ،»  » ظفل خـسن  یـضعب  رد  دـنیامرف  یم  تسخن  تیاور  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  یـسلجم  هماّلع  موحرم 
تاجردلا رئاصب  باتک  زا  تیاور  ود  سپس  تسا . هدش  لقن  دش ) هدنکفا 

{73 هحفص }
ندش کیدزن  ماگنه  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  رب  تیاور  ود  نیا  تلالد  دراد . بسانت  رِّیُح »  » ظفل اب  اه  نآ  تلالد  هک  دننک  یم  لقن 

: تیاور ود  نیا  نتم  نونکا  دریگ . یم  ناشیا  زا  ار  هنحص  تشپ  هب  ملع  دنوادخ  دوش و  یم  راچد  نایسن  هب  دنوادخ  يوس  زا  گرم 
میلعت هب  دناد ؛ یم  يرآ  : » دنیامرف یم  ترضح  دریم »؟ یم  یک  دناد  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ایآ  : » دسرپ یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوار 

نب ییحی  هک  یمومـسم  ناحیر  بطر و  هب  تبـسن  مالـسلا ) هیلع  مظاک  ماما   ) نسحلاوبا ایآ  : » دسرپ یم  هرابود  تسوا » رب  مدقم  هک  یماما 
: دنیامرف یم  ترـضح  دندروخ »؟ ار  نآ  لاح  نیا  اب  و  : » دنک یم  ضرع  هلب » : » دنیامرف یم  ترـضح  دندوب »؟ هاگآ  داتـسرف  ناشیارب  دـلاخ 

(1 «.) دیامن ارجا  ناش  هرابرد  ار ] یهلا   ] مکح ات  دناشومارف  ار  ناشیا  دنوادخ ] »]
: دسرپ یم  هرابود  يرآ » : » دنیامرف یم  ترضح  دریم »؟ یم  یک  دناد  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ایآ  : » دسرپ یم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوار 
: دنک یم  ضرع  هلب » : » دنیامرف یم  ترـضح  دندوب »؟ هاگآ  داتـسرف  ناشیارب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  یمومـسم  ناحیر  بطر و  هب  تبـسن  ایآ  »

: دنیامرف یم  ترضح  دندرک »؟ مادقا  دوخ  هیلع  نآ  هب  ملع  اب  دندروخ و  ار  نآ  »
(2 .) َمکُحلا ِهِیف  َیِضقَِیل  َناَیسِّنلا  ِِهبلَق  یَلَع  ُهللا  یَقلَأ  ُتقَولا  َءاَج  اَذِإَف  ِهَیلِإ  ُجاَتحَی  اَمِیف  َمَّدَقَتَِیل  َِکلَذ  َلبَق  ُمَلعَی  ال 

سپ دنک  یتسد  شیپ  دراد  زاین  نادب  شگرم ] يارب   ] هک يزیچ  رد  ات  دناد  یمن  نآ  زا  شیپ  ار ] دوخ  گرم  هوحن  نامز و  ماما ، ]
*******

ص481. تاجردلا ، رئاصب  - 1

ص483. تاجردلا ، رئاصب  - 2
{74 هحفص }

. دیامن ارجا  ار  دوخ  مکح  وا  هرابرد  ات  دنک  یم  اقلا  یشومارف  شبلق  رد  دنوادخ  دسر  ارف  گرم  تقو  هک  یماگنه 
دسر یم  ارف  ماما  گرم  یتقو  هک  دنا  هدومرف  لاح  نیا  اب  اّما  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  شگرم » نامز  هب  ماما  نیشیپ  ملع   » تیاور ود  نیا  رد 

: دیامرف یم  هک  تسا  هّجوت  لباق  صوصخ  نیا  رد  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  رظنراهظا  دوجو  نیا  اب  دوش . یم  هتفرگ  ملع  نیا 
لوقع فعـضل  اذه  نوکی  نأ  نکمی  و  بابلا ، اذه  یف  ةدراولا  رابخألا  رثکأ  رهاوظل  فانم  هنکل  ربخلاب  ًادّیؤم  ناک  نإ  هجولا و  اذـه  لوقأ :

(1 .) بابلا اذه  یف  باوجلا  وه  ام  مهف  نع  نیلئاسلا 
هک تسا  نکمم  دراد و  تافانم  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  رثکا  رهاوظ  اب  اّما  دوش  یم  دـییأت  ربخ  هطـساو  هب  هجو  نیا  دـنچ  ره  میوگ  یم 

. دشاب تسا ؛ باب  نیا  رد  یلصا ]  ] باوج هچ  نآ  مهف  زا  نارگشسرپ  ياه  لقع  فعض  تهج  هب  خساپ  نیا 
باسح هب  دوخ  هیلع  مادقا  زین  نیا  دراد و  یهاگآ  دنک  یم  هچ  نآ  هب  تبسن  مد  نیرخآ  ات  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیمه  یلـصا  خساپ 

. دنک یم  دّبعت  هتساوخ ، وا  زا  دنوادخ  هک  يربص  ربارب  رد  ماما  هکلب  دیآ ؛ یمن 

تداهش نادنز و  هب  نداد  نت  رد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  رییخت  ( 3-3

: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
مُه َوأ  یَسفَن  ِینَرَّیَخَف  ِۀَعیِّشلا  یَلَع  َبِضَغ  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َّنِإ 
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*******
ص123. ج3 ، لوقعلا ، ةآرم  - 1

{75 هحفص }
(1 .) یِسفَِنب ِهللا  َو  مُُهتیَفَوَف 

ظفح مدوخ  ناج  اب  ار  اه  نآ  نم  ادخ  هب  مسق  اه ، نآ  ای  نم  رب ] الب  لوزن  نیب   ] درک ریخم  ارم  ادخ  و  درک . بضغ  هعیش  رب  ّلجوّزع  يادخ 
. مدرک

نیا رد  ار  شتّلع  هک  یباذع -  هک  نیا  ای  دیایب ، مرـس  الب  متفیب و  نادنز  هب  موش و  راتفرگ  نم  ای  هک  دومرف  ّریخم  ارم  دـنوادخ  دـنیامرف  یم 
ماما صخش  ای  دوش  لزان  ناشرس  ییالب  نایعیـش  ای  هک  هتـساوخ  ار  نیا  لاح  ره  رد  ادخ  ینعی  دوش . لزان  هعیـش  رب  دنا -  هدومرفن  رکذ  اج 

یضار ترـضح  تسا . ِینَرَّیَخَف » ، » تیاور ریبعت  دندرک . رایتخا  ار  یمود  ناشدوخ  رایتخا  اب  ترـضح  اّما  دننک . ادیپ  یتخـس  يراتفرگ  دیاب 
رب هن  تسا  هدوب  هعیـش  رب  ادخ  بضغ  دنـسرن . ناشلامعا  رفیک  هب  نایعیـش  ضوع  رد  دننیبب و  نادنز  رد  ار  تخـس  تابیـصم  نآ  هک  دـندش 

. مالسلا هیلع  متفه  ماما 
هعیش هرخالاب  لامتحا  ره  هب  اّما  ( 2 .) هدوب هچ  رطاخ  هب  ادخ  بضغ  هک  دنا  هداد  هراب  نیا  رد  یتالامتحا  لوقعلا  تآرم  رد  یـسلجم  موحرم 

. دنا هداد  رارق  الب  رپس  ار  دوخ  ناج  ماما  اّما  تسا . هدوب  باقع  ّقحتسم  هدوب و  هدرک  یهاتوک 
ادف هعیـش  يارب  ار  ناشدوخ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مه  نالا  نیمه  هک : مراد  داقتعا  نیا  هب  ًاعقاو  مبلق  رد  یلو  تسا  سدـح  کی  طقف  نیا 
ًاعقاو اّما  تسا . نایعیـش  يراکهنگ  رطاخ  هب  دوش ، یم  دراو  ترـضح  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  ییاهراشف  اه و  هّصغ  اهالب و  نیا  دـننک و  یم 

باذع نیا  ّقحتسم 
*******

ح5. ص260 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1

ص127. ج3 ، لوقعلا ، ةآرم  - 2
{76 هحفص }

. درک یمن  نامبحاص  تبیغ  هب  التبم  ار  ام  ادخ  میدوبن  قحتسم  رگا  میتسه و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ 
(1 .) دنک یمن  تمعن  بلـس  اه  نآ  زا  دنوش ، تمعن  بلـس  ّقحتـسم  هک  دننکن  يراک  مدرم  ات  هک : نیا  نآ  دراد و  متح  ءاضق  کی  دنوادخ 
اب هک  میتسه  ام  نیا  دننک و  یم  لّمحت  یتخس  نیا  اب  ار  تبیغ  هّصغ  جنر و  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تسا . هدش  تمعن  بلس  ام  زا  نونکا  اّما 

. دنوش بیاغ  ام  زا  نامنامز  ماما  هک  میا  هدش  الب  نیا  ّقحتسم  دوخ  لامعا 
دنوش یم  رـضاح  هک  دنزوسلد  ناشتّما  لاح  هب  ردق  هچ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  تیاور 

هک دریگ  یم  شتآ  شلد  ناسنا  تسا و  هدوب  كانتشحو  ًاعقاو  کهاش  نب  يدنس  نادنز  دننک . لّمحت  ار  نادنز  یتخـس  نانآ  تاجن  يارب 
هک هدوب  هداد  رارق  روط  نیا  ادخ  تسا . هدوب  ناشدوخ  رایتخا  هب  نیمه  اّما  دنا . هدرک  یم  راتفر  ادخ  تّجح  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  روط  هچ 

. دنا هدرک  باختنا  ار  نیا  ناشدوخ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دهد  خر  مالسلا  هیلع  ماما  جنر  ای  هعیش و  باقع  ای 

هللا ءاقل  باختنا  مالسلا و  هیلع  ادهّشلادّیس  رب  ترصن  ضرع  ( 3-4

: درب یم  الاب  ثحب  نیا  رد  ار  ام  تفرعم  هک  تسا  هدرک  لقن  دیفم  خیش  موحرم  زا  ار  یبیجع  ثیدح  فوهل  رد  سوواط  نبدّیس  موحرم 
: هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ِۀَّنَجلا ِبُُجن  نِم  ٍبُُجن  یَلَع  ُباَرِحلا  ُمِهیِدیَأ  یف  ِۀَمَّوَسُملا  ِۀَِکئالَملا  َنِم  ٌجاَوفَأ  ُهیَِقل  ِۀَنیدَملا  َنِم  ِهللا  ِدبَع  ُوبَأ  َراَس  اََّمل 
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*******
ص206. ج2 ، یشایع ، ریسفت  - 1

{77 هحفص }
. اَِنب َكَّدَمَأ  َهللا  َّنِإ  َو  ٍةَریثَک  َنِطاوَم  ِیف  اَِنب  َكَّدَج  َّدَمَأ  ُهَناحبُس  َهللا  َّنِإ  ِهیخَأ  َو  ِهیبَأ  َو  ِهِّدَج  َدَعب  ِهِقلَخ  یَلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اَی  اُولاَق  َو  ِهیَلَع  اوُمَّلَسَف 

هحلسا ناشتسد  رد  هک  دندرک  دروخرب  راد  ناشن  ناگتـشرف  زا  ییاه  جوف  اب  دندش ، جراخ  هنیدم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
دج و زا  دعب  شقلخ ! رب  ادخ  تّجح  يا  دنتفگ : دندرک و  مالـس  ناشیا  رب  دندیـسر و  ترـضح  تمدخ  یتشهب ، ياه  بسا  رب  راوس  دوب و 
هب يدایز  ياه  ّتیعقوم  رد  ار  امـش  ّدج  ناحبـس  يادـخ  هک  میتسه  ییاه  نامه  ام  هبّیط )! هسمخ  زا  هدـنام  یقاب  اهنت  يا  ! ) شردارب ردـپ و 

. مینک يرای  ار  وت  هک  هداتسرف  ار  ام  ادخ  نونکا  تسا . هدرک  کمک  ام  هلیسو 
: دندومرف ناشیا  هب  ترضح 

. ینُوتأَف اُهتدَرَو  اَذِإَف  ُءالَبرَک  َیِه  َو  اهِیف  ُدَهشَتُسا  ِیتَّلا  ِیتَعُقب  َو  ِیتَرفُح  ُدِعوَملا 
هب مدیـسر  هک  اج  نآ  تسالبرک . نآ  موش و  یم  دیهـش  اج  نآ  رد  هک  يا  هعقب  نامه  نم ، هعقب  هاگ و  هلتق  لادوگ  امـش  نم و  هاـگ  هدـعو 

.( مرادن امش  اب  يراک  نم  لادوگ  زا  لبق  ات  . ) دییایب نم  غارس 
: دنتشاد هضرع 

. عُِطن َو  عَمسَن  اَنُرم  ِهللا ! َۀَّجُح  اَیف 
. میشاب امش  عیطم  اونش و  ات  دیهد  روتسد  ام  هب  ادخ ! تّجح  يا 

مه زاب  دـینک ، كـاله  ار  نمـشد  نـالا  دـییوگب  رگا  میعیطم و  دـییایب ، عقوم  نآ  دـیورب و  نـالا  دـییامرفب  امـش  رگا  دـندرک  ضرع  ییوگ 
. میعیطم

{78 هحفص }
مه اه  نآ  میراد ، تسود  ار  نامنامز  ماما  ام  هک  روط  نامه  تسا . ناشنامز  ماما  مه  مالسلا  هیلع  ماما  راتخم . مه  دنا و  لقاع  مه  کئالم ،

. دنوش یم  تحاران  مه  اه  نآ  میوش ، یم  تحاران  ترضح  یتحاران  زا  ام  هک  روط  نامه  دنراد و  تسود 
: دندرک ضرع  هکئالم  نیا ، زا  دعب 

. کعم َنوُکَنَف  َكاَقلَی  ٍّوُدَع  نِم  یَشَخت  لَهَف 
؟ مینک نات  یهارمه  ام  ات  دیایب  ناتغارس  هب  ینمشد  هک  نآ  زا  دیسرت  یم  امش  ایآ 

: دندومرف ترضح  اّما  دندوب . ناشیالوم  نارگن  اه  نیا 
. ِیتَعُقب َیلِإ  َلِصَأ  َوأ  ٍۀَهیرَِکب  ِینوَقلَی  َال  َو  َّیَلَع  مَُهل  َلیبَس  َال 

. مسرب هاگ ) هلتق  لادوگ   ) دوخ هعقب  هب  نم  هک  نیا  ات  دننزب  نم  هب  يررض  دنناوت  یمن  دنرادن و  نم  يوس  هب  یهار  اه  نیا 
: دنتشاد هضرع  دندمآ و  ّنج  نینمؤم  زا  يا  هّدع  دنتفر ، اه  نآ 

. َِکلَذ َكانیَفََکل  َِکناکَِمب  َتنَأ  َو  ََکل  ٍّوُدَع  ِّلُک  ِلتَِقب  اَنَترَمَأ  وَلَف  ُءاَشَت  اَم  َو  َكِرمَِأب  اَنرُمَف  َكُراصنَأ  َو  َُکتَعیِش  ُنَحن  انَدِّیَس  اَی 
ار امش  نانمـشد  همه  هک  دیهد  روتـسد  ام  هب  رگا  یّتح  دیهد . روتـسد  دیهاوخ  یم  هچ  نآ  ره  ام  هب  مییامـش . نارای  نایعیـش و  ام  ام ! ياقآ 

. مینک یم  ناتتیافک  هراب  نیا  رد  دیتسه  ناتیاج  رس  امش  هک  نانچ  مه  میشکب ،
: دندومرف دندرک و  ریخ  ياعد  اه  نآ  يارب  ترضح 

امَنیَأ  ) ِهللا ِلوُسَر  يِّدَج  یَلَع  َلَزنُملا  ِهللا  َباَتِک  ُمتأَرَق  اَم  ََوأ 
{79 هحفص }
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(3 (.) 2 () مِهِعِجاضَم یلِإ  ُلتَقلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  َنیذَّلا  َزَرََبل  ُهَناحبُس ...(  َلاَق  َو  ( 1 () ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُمتنُک  َول  َو  ُتوَملا  ُمُمکِرُدی  اُونوُکَت 
گرم دیشاب  اجک  ره  [ » دیامرف یم  هک   ] دیا هدناوخن  ار  تسا  هدش  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  مّدج  رب  هک  ادخ  باتک  ایآ 

مه ناتیاه  هناخ  رد  رگا  : »] دومرف ناحبـس  دنوادخ  و  دیـشاب ؟» عیفر  دنلب و  ياه  جرب  رد  دنچ  ره  تفای  دهاوخرد  ار  امـش  رّدقم ] عقوم  رد  ]
؟» دندش یم  جراخ  ناشهاگمارآ ] و   ] هاگلتق يوس  هب  هدش  رّدقم  تبث و  ناشیارب  گرم  هک  یناسک  نآ  دیدوب ]

ياضر هدرک و  لمع  وا  ریدقت  قباطم  مهاوخ  یم  مه  نم  تسا و  هدرک  ریدقت  روط  نیا  ار  نم  تداهش  لتق و  ادخ  هک  تسا  نیا  شا  ینعم 
. مروآ تسد  هب  ار  ادخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(4 .) َیلاَعَت ِهللا  َءاِقل  َراتخاَف  ِهللا  َءاَِقل  َوأ  َرصَّنلا  َرِّیُخ  َُّمث  ِضرَألا  َو  ِءامَّسلا  َنَیب  ام  َناک  یَّتَح  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  یَلَع  َرصَّنلا  َیلاَعَت  ُهللا  َلَزنَأ 

هک دوب  هدنامن  يزیچ  ینعی  . ) دوب نیمز  نامسآ و  نیب  ترصن  نیا  و  درک . لزان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  دوخ  ترـصن  لاعتم  يادخ 
يرای

*******
.78/ ءاسن - 1

.154/ نارمع لآ  - 2
ص66. فوهّللا ، رد : توافت  یکدنا  اب  زین  ص330 . ج44 ، راونالاراحب ، - 3

ص260. ج1 ، یفاکلا ، - 4
{80 هحفص }

باختنا ار  لاعتم  يادخ  ءاقل  ناشیا  دوخ  و  ار . ادخ  ءاقل  ای  دنک  باختنا  ار  ادخ ]  ] يرای هک  دش  ّریخم  ترضح  سپس  دسرب ) ناشیا  هب  ادخ 
. دومرف

زا دـندرک ، یم  باختنا  مه  ار  رـصن  ناـشیا  رگا  دوب . رت  کـیدزن  ادـخ  یگدـنب  هب  نیا  نوچ  ارچ ؟ مهاوخ . یمن  ار  رـصن  دـندومرف  ناـشیا 
هنوگ نیا  هک  تسا  نیا  ادـخ  رتشیب  ياـضر  و  تسا ، هدرک  ریدـقت  نینچ  ادـخ  دنتـسناد  یم  نوچ  اـّما  دـندوب . هدـشن  جراـخ  ادـخ  یگدـنب 

نودب دندوب  رداق  مه  ناشدوخ  هّتبلا  دندومرف . باختنا  ار  ءاقل  دنریگن ، يرای  یبیغ  نایرکـشل  زا  دـندوب ، زاجم  هک  نیا  اب  دـننک و  تمواقم 
ادخ هک  دنتـسناد  یم  نوچ  یلو  دننک . لیلذ  ار  نمـشد  ناش  یهلا  يرـشب و  قوف  ياه  تردق  اب  دـنریگب  هّنجا  هکئالم و  زا  کمک  هک  نیا 
دهد یمن  حیجرت  ادخ  دنتسناد  یم  ناشیا  اّما  تشاد . یلاکشا  یهلا  ترصن  باختنا  هک  نیا  هن  دندرکن . نینچ  ددنسپ  یم  رتشیب  ار  نیا  ریغ 

. دننک هدافتسا  یبیغ  ياهدادما  ای  اه  تردق  نیا  زا  هک 
ءاقل اذل  دنیامرف ، یم  باختنا  تسا  یضار  نآ  هب  رتشیب  ادخ  هک  نامه  و  ددنسپ ، یم  ادخ  هک  ینامه  ینعی  ( 1 ،) تسا هللا  ۀّیشم  ماما  ّتیشم 

یم رایتخا  ار  رـصن  ناشیا  رگا  ًاعقاو  دوبن . یگتخاس  شیامن و  يزاس و  رهاظ  کی  چیه  اه  نیا  هک  نیا  نیع  رد  دـندومرف . باختنا  ار  ادـخ 
. دندیسر یمن  دوب ، هداد  رارق  ناشیا  يارب  ادخ  هک  یتاماقم  زا  یضعب  هب  تروص ، نیا  رد  هّتبلا  و  درک . یم  لزان  مه  ادخ  دندرک ،

*******
ص409. ج2 ، یّمق ، ریسفت  - 1

{81 هحفص }

يرایتخا موتحم  رما  ( 3-5

؟ تسا هراک  هچ  ماما  رایتخا  تسا ، نایم  رد  یهلا  موتحم  رما  یتقو  هک : دوش  حرطم  یلاؤس  تسا  نکمم  اج  نیا  رد 
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: هک تسا  نیا  خساپ 
: دندومرف ماما  نارمح  ثیدح  رد 

دیهاوخ یم  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  تسا  نیا  شا  ینعم  تسا . هدرک  متح  رایتخا » لیبس  یلع  ، » هدرک مه  ءاضما  هدرک ، اضق  هدرک ، ریدقت  ادخ 
ادخ دنتـساوخ ، یم  رگا  ینعی  دنهدب . ماجنا  يرگید  راک  دنتـسناوت  یم  ًاعقاو  سپ  تسا . نیا  رد  نم  ياضر  یلو  منک . یم  نیا  ریغ  زین  نم 

. دروخب مقر  شیارب  تشونرس  نیا  دهاوخن  هک  دوب  راتخم  ماما  ینعی  دوب  هتشاذگ  زاب  ار  ناشتسد 
اب دنتـسناوت  یم  هک  نیا  نیع  رد  ینعی  دـنا  هدرک  لمع  هناراتخم  دوخ  تکرح  لـک  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 

تارطخ زا  لابقتـسا  نداد ، اضر  نیا  همزال  هّتبلا  دنداد و  رارق  كالم  ار  ادخ  ياضر  دندرپس و  یهلا  ریدقت  هب  نت  اّما  دننک  يراگزاس  دیزی 
تـسا رتزیزع  هک  یـسکره  هک  تسادخ  ماظن  نیا  تسادخ . زیزع  ردق  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دوب و  ایالب  و 

. تسا هدید  الب  ردق  نیا  هک  هدوب  ادخ  هژیو  هدرک  زیزع  ناشیا  و  دنیب . یم  الب  رتشیب 
نیا یهلا  تابـسانم  ام  هّتبلا  دنا . هدرک  ار  ادخ  یگدنب  ابیز  ردق  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  میهاوخ  زاب  رتشیب  ار  هتکن  نیا  اهدعب 

نایملاع هب  ار  یگدنب  ياه  هولج  نیرتابیز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تفایرد  دوش  یم  میمهف  یم  هک  ییاج  ات  یلو  میمهف  یمن  ار  هیـضق 
ییاه یگژیو  درک و  رکش  تشاد و  ساپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنب  ییابیز  هب  زین  دنوادخ  وس ، نآ  زا  دنا . هدنایامن 

{82 هحفص }
. تسا هدادن  يدحا  هب  هک  داد  ناشیا  هب 

دیامن تفلاخم  دـهاوخب  ناشیا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـنک ، فّلکم  ار  ترـضح  هک  دوبن  تروص  نیا  هب  یهلا  رما  دـش ، هراشا  هک  ناـنچ  مه 
. يرایتخا يرما  اّما  تسا ، هدوب  رما  ریخ ، دشاب . هدرک  هدرک  تیصعم 

: دوب هدمآ  دش ، لقن  نارمح  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رتشیپ  رد  هک  یتیاور  رد 
(1 .) ِرایتخاِالا ِلیبَس  یَلَع  ُهَمَتَح  َو  ُهاَضمَأ  َو  ُهاَضَق  َو  مِهیَلَع  َِکلذ  َرَّدَق  َناک  دَق  َیلاَعَت  َو  َكراَبَت  َهللا  َّنِإ 

[ اه نآ   ] رایتخا قیرط  زا  اّما  درک  متح  اضما و  اضق و  ریدقت و  ناماما  يارب  ار  اه ] تشونرس  اه و  تشذگرس  نیا   ] یلاعت كرابت و  دنوادخ 
تاظحل تاعاس و  نامه  رد  رگا  درک . یم  ضوع  ار  تاریدـقت  دـندرک ، یم  هدارا  ناشیا  رگا  دوب و  هداد  ناـشدوخ  هب  ار  راـیتخا  دـنوادخ 

ناشن تسا و  بیجع  يرما  ًاعقاو  نیا  دنادرگ . یمرب  ار  زیچ  همه  ادخ  دنوش ، دیهش  هک  دنتساوخ  یمن  ًاعقاو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رخا ،
رد میراد و  دیکأت  روحم  نیا  رب  ام  دهاوخ . یم  ار  شرطاخ  ادخ  ردق  هچ  تسا و  زیزع  ادخ  دزن  ردق  هچ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دهد  یم 

. تسا مهم  رایسب  هتکن  نیا  مه  نامثحب  يدنب  عمج 
. دـنداد ماجنا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ار  مینک ، ضرف  میناوت  یم  ام  هک  ادـخ ، ّتیدوبع  یگدـنب و  هجرد  تیاهن  نآ  مییوگب  میهاوخ  یم 

نیا هب  ادخ  دنتسناد  یم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  نوچ  یلو  درکن ، یبوجو  فیلکت  ادخ  دنچره 
*******

ح4. ص262 ، ج1 ، یفاکلا ، - 1
{83 هحفص }

ملع و اب  تسیچ ، شا  هجیتن  دنتـسیاب  رگا  هک  دنتـسناد  یم  و  دنتـسیاب ؛ اهدیلپ  اه و  ثیبخ  نیا  لباقم  رد  دننک و  تمواقم  هک  تسا  یـضار 
هار رد  ار  ناش  ییاراد  مامت  دندیرخ و  لد  ناج و  هب  ار  اه  نیا  مامت  دـنوش ؛ یم  ریـسا  ناش  هچب  نز و  دـنوش و  یم  دیهـش  هک  نیا  هب  نیقی 

. دندیسر دنسرب ، تساوخ  یم  ادخ  هک  يا  هجرد  نیرتالاب  هب  و  دنداد ، ادخ  يارب  ادخ و 
نیمه ایآ  دومرف  یمن  رایتخا  ار  تداهـش  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  داد . یمن  مه  ار  هجرد  نیا  مه  ادخ  دندرک ، یمن  ّتیدوبع  رادـقم  نیا  رگا 
تسا نیا  هدش ، هداد  تایاور  رد  تحارص  هب  هک  یباوج  دش ؟ یمن  هتساک  يزیچ  ناشماقم  زا  دندرک و  یم  بسک  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  هبتر 
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(1 .) دندیسر یمن  دوب ، هداد  رارق  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  یتاجرد  نآ  هب  دندرک  یمن  باختنا  ار  تداهش  ناشیا  رگا  هک 

مود لصف  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج 

ربخاب ًالماک  نایفوک  ییافو  یب  هّیما و  ینب  ینیرفآ  رطخ  زا  دوجوم  عضو  یبایزرا  اب  يداع و  ياه  باـسح  يور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
ار ناشراظتنا  يریدقت  نینچ  هک  دنتسناد  یم  دوخ  یهلا  ملع  ظاحل  هب  هوالعب  دندوب .

*******
َکِمَِدب ًالَّمَُرم  َكاَرَأ  یِّنَأَک  َتنَأ  ِیبَِأب  ُلوُقَی  َو  ِهیَنیَع  َنَیب  ُلِّبَُقی  َلَعَج  َو  ِهِردَص  َیلِإ  ُهَّمَض  َو  َنیَسُحلا  َذَخَأَف  ِهِماَنَم  ِیف  َوُه  َو  ُِّیبَّنلا  ُهَءاَجَف  - ... 1

َنُوقاتـشُم مُه  َو  َکیخَأ  َو  َکَّمُأ  َو  َکیبَأ  یلَع  ٌمِداق  َکَّنِإ  َّیَُنب  ای  ٍقـالَخ  نِم  ِهللا  َدـنِع  مَُهل  اَـم  یتَعاَفَـش  َنوُجرَی  ِۀَّمُـالا  ِهِذـه  نِم  ٍۀـَباصِع  َنَیب 
هیلع و هللا  یّلص  مرکا  لوسر  مینیب  یم  هک  نانچ  ص31 ) ج44 ، راونالاراحب ، ... ) ِةَداهَّشلِاب اَّلِإ  اَُهلاَنَت  ٍتاجَرَد ال  ِۀَّنَجلا  یف  ََکل  َّنِإ  َو  َکـَیلِإ 
اه نآ  اب  تداهـش  اب  زج  هک  يراد  یتاجرد  تشهب  رد  وت  هک ...« : دـنیامرف  یم  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناشزیزع  هب  مّلـس  هلآ و 

...« یسر یمن 
{84 هحفص }

تداهش تمـس  هب  هک  دوب  هدومرف  شرافـس  ناشیا  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  قیرط  زا  دنوادخ  رگید  يوس  زا  دشک . یم 
هزیگنا اب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هک  دهد  یم  ناشن  لاح  نیع  رد  اّما  دنک  یمن  هیجوت  ار  ایقشا  تیانج  شرافس ، نیا  دنچره  دنوش . جراخ 
تشاد ّریخم  نامیپ  نیا  ندرپسن  ای  ندرپس  لصا  رد  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  دنا . هدراذگ  تداهش  هار  رد  مدق  یهلا  دهع  هب  افو 

ار هللا  ءاقل  یهلا  ترـصن  ياج  هب  رطاخ  نیمه  هب  تسرد  دنراپـسب و  رطخ  هب  نت  هک  دندید  نیا  رد  ار  ادـخ  ياضر  لاح  نیع  رد  ناشیا  اّما 
یگدنب هاگیّلجت  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  تکرح و  دزیر و  یم  مه  رد  يرـشب  تابـساحم  همه  هک  تساج  نیمه  دـندیزگرب .

. دوش یم  لیدبت  لاعتم  دنوادخ 
{85 هحفص }

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندید  هتشک  یهلا : تّیشم  موس : لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تکرح  رد  یهلا  تّیشم  ( 1

هراشا

هدوب یهلا  ّتیـشم  دروم  ترـضح  نآ  تداهـش   » هک تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  هرابرد  دنتـسم  روهـشم و  تاـکن  زا  یکی 
. تفگ میهاوخ  نخس  مالسلا » هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رب  یهلا  ياضر   » اب نآ  هطبار  ّتیشم و  نیا  يانعم  هرابرد  لصف  نیا  رد  تسا »

هقداص يایؤر  رد  یهلا ، تّیشم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  ربخ  اب  ( 1-1

رد درک  داهنشیپ  ترضح  نآ  هب  هک  میدید  میدنارذگ و  رظن  زا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هّیفنح  نبدّمحم  یهاوخریخ  نایرج  رتشیپ 
هیلع ماما  هب  هّیفنح  نبدّـمحم  دـننک  یم  حرطم  يو  يارب  ار  لـتق » زا  فوخ   » هلأـسم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  نآ  زا  سپ  دـننامب . هّکم 

ناشیا هک  دوبن  مضه  لباق  ًالصا  زور  نآ  تاعالّطا  هب  هّجوت  اب  تفر  هک  نانچ  اریز  دنورب . يرگید  تمـس  هب  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  مالـسلا 
: دراد یم  هضرع  ترضح  هب  وا  دنورب . هفوک  تمس  هب 
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دیرت ظوفحم  دیزی  يدعت  هب  تبسن  هنوگ  نیا  دیورب  رگا  دیورب . یکشخ  تسد و  رود  یتمس  هب  ای  دیورب . نمی  تمـس  هب  دیـسرت ، یم  رگا 
. دنک هبلغ  امش  رب  دناوت  یمن  یسک  و 

: دنیامرف یم  طقف  دنهدب . یخساپ  وا  هب  دننیب  یمن  حالص  اج  نیا  رد  ترضح 
. منک یم  لّمأت  یتفگ  هچ  نآ  هرابرد 

هقان مامز  دـناسر . یم  ناشیا  هب  ار  شدوخ  دـسر ، یم  هّیفنح  نب  دّـمحم  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـننز . یم  نوریب  هّکم  زا  دوش  یم  هک  رحـس  اـّما 
: دنک یم  ضرع  دریگ و  یم  ار  ترضح 

. هلب دنیامرف : یم  دینک ؟ یلمأت  نم  تساوخرد  رد  هک  دیدرکن  هدعو  امش  ایآ  ردارب !
؟ دیور یم  نوریب  هلجع  اب  ارچ  سپ  دسرپ : یم 

: تسا توافتم  ناشلّوا  خساپ  اب  هک  دنهد  یم  یخساپ  وا  هب  ترضح  اج  نیا 
. ًالِیتَق َكاَرَی  نَأ  َءاش  دَق  َهللا  َّنِإَف  جُرخا  مالسلا  هیلع  ُنیَسُح  ای  َلاَقَف  َُکتقَراَف  ام  َدَعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ِهللا  ُلوُسَر  ِیناَتَا 

دنوادخ هک  وش  جراخ  هّکم ] زا   ] نیسح يا  دندومرف : دندمآ و  نم  دزن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  مدش ] ادج  وت  زا  هک  نیا  زا  دعب  ]
. دنیبب هتشک  ار  وت  هدرک  ّتیشم 

: دیوگ یم  دروآ و  یم  نابز  هب  ار  عاجرتسا  هملک  دونش  یم  ترضح  نآ  زا  ار  ریخا  هلمج  هّیفنح  نبا  یتقو 
. َنوُعِجار ِهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  َّنِإ 

{88 هحفص }
. دش دهاوخ  متخ  تداهش  هب  تسین و  نآ  رد  یتیفاع  دیور  یم  امش  هک  يریسم  نیا  اریز  تسا . شیپ  رد  گرم  تروص  نیا  رد  ینعی ،

: دنک یم  ضرع  سپس 
؟ دیوش یم  جراخ  یتیعضو  نینچ  رد  هک  یلاح  رد  دیرب  یم  ناتدوخ  اب  ار  اه  نز  هک  دراد  انعم  هچ  دیور  یم  ناتدوخ  هک  لاح 

: دنیامرف یم  ترضح 
(1 .) ایاَبَس َّنُهارَی  نَأ  َءاش  دَق  َهللا  َّنِإ  یل  َلاق  دَق 

. دنیبب ریسا  ار  اه  نز  نیا  هک  هدرک  ّتیشم  ادخ  دندومرف : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تراسا  مالسلا و  هیلع  ماما  تداهش  رب  یهلا  تّیشم  يانعم  ( 1-2

: تسا ّتیمها  زئاح  هتکن  ود  اج  نیا  رد 
: ًالّوا

زا ( 2 .) دندش یم  باجم  رگید  دنا ،» هتساوخ  ار  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ   » دنتفگ یم  هّیفنح  نبدّمحم  لاثما  هب  ترـضح  رگا 
دوبن لئاق  ار  ماقم  نآ  ًالقتـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناحـصان - رگید  دننام  هّیفنح - نبدّمحم  دوخ  هک  دیمهف  دوش  یم  اج  نیمه 

هیلع و هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دندش  روبجم  ترضح  ام ، هداس  ریبعت  هب  اذل ، تسادخ .» ياضر  دروم  نامه  دنریگب  یمیمـصت  ناشیا  یتقو   » هک
مه چیه  دیوگن و  چیه  دوش و  عناق  وا  ات  دنراذگب  هیام  مّلس  هلآ و 

*******
ص 65-63. فوهّللا ، - 1

ص365) ج44 ، راونالاراحب ،  ) دنداد مه  ریبز  نب  هللادبع  ساّبع و  نب  هللادبع  هب  ار  خساپ  نیمه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  نانچ  - 2
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زا دعب  ربتعم ، تایاور  یضعب  لقن  هب  یّتح  تسا . هتـشاد  یفیعـض  درکلمع  شماما  تفرعم  هنیمز  رد  یهاگ  دّمحم  بانج  هنافـسأتم  تفگن .
زا دعب  هّتبلا  موش . مردارب  نیشناج  هک  مرت  هتسیاش  امـش  زا  نم  هک  داد  ماغیپ  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 

(1 .) تشگرب دش و  حالصا  وا  دندرک  تّجح  مامتا  ناشیا  اب  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  هک  نیا 
: ًایناث

. تسا جراخ  رد  نآ  قّقحت  زا  لبق  ءاشُم »  » یملع ءاشنا  داجیا و  هدمآ - ثیداحا  رد  هک  نانچ  دـنوادخ -» ّتیـشم   » زا روظنم  هک  دوش  هّجوت 
یجراخ ققحت  زا  شیپ  هک : تسا  نیا  هدرک ،» ّتیـشم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هدید  لیتق  دـنوادخ   » هک نیا  يانعم  ساسا  نیا  رب 

، مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  هداوناخ  ندش  هدید  ریـسا  هب  تبـسن  یهلا  ّتیـشم  قایـس ، نیمه  هب  تسا . هدومن  داجیا  ار  شا  یملع  تروص  نآ ،
، نآ زا  هک  تسا  نیا  یهلا » ّتیـشم   » ياـنعم رد  مهم  هتکن  تسا . هدومن  قلخ  نآ  عوقو  زا  شیپ  ار  هعقاو  نیا  یملع  تروص  دـنوادخ  ینعی 

. دیآ یمن  مزال  هدومرف » ّتیشم  هچ  نآ  هب  تبسن  دنوادخ  يدونشخ  اضر و  »

نآ زا  یعیرشت  یهن  نیع  رد  يرما  هب  تبسن  یهلا  ینیوکت  تّیشم  ناکما  ( 1-3

هدومرف مالسلا  مهیلع  هّمئا  دوخ  هک  یلاثم  دشاب . هدومرف  یهن  نآ  ماجنا  زا  دنوادخ  اّما  دریگ ، رارق  یهلا  ّتیـشم  ّقلعتم  يزیچ  تسا  نکمم 
تخرد زا  ندروخ  هب  تبسن  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دنا ،

*******
ص 348. ج1 ، یفاکلا ، - 1
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: دنا هدومرف  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هتفرگ  ّقلعت  نآ  زا  ندروخ  هب  شتّیشم  دنچره  دومرف ، یهن  یّصاخ 

(1) اهنِم َلُکأَی  نَا  َءاش  َو  ِةَرَجَشلا  ِلکَا  نَع  َمَدآ  یهَن 
مدآ ترضح  لمع  نآ  هب  دنوادخ  هک  دوش  یم  هجیتن  نیا  زا  دوب . هدومرف  یهن  تخرد  نآ  زا  ندروخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ادخ 

تروص دوش ، یم  عقاو  جراـخ  رد  یلمع  نینچ  هک  تسناد  یم  دوخ  یتاذ  ملع  هب  هک  اـج  نآ  زا  اـّما  دوبن . دونـشخ  یـضار و  مالـسلا  هیلع 
: دنیامرف یم  نینچ  دنوادخ  ّتیشم  ملع و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  دوب . هدومرف  داجیا  شا  یجراخ  قّقحت  زا  لبق  ار  نآ  یملع 

(2 .) اهِراهِظا َلبَق  اهَأَشنَا  َو  اهَدوُدُح  اِهتافص و  َفَّرَع  ِۀَّیشملِاب  َو  اِهنوَک  َلبَق  َءایشالا  َِملَع  ِملِعلِاب 
یتاذ ملع  نیمه  ساسارب  هاـگ  نآ  تسا ، هتـشاد  ملع  دـنوش ، عقاو  هک  نآ  زا  شیپ  ءایـشا  همه  هب  دوخ  یلزا  یتاذ و  ملع  هب  دـنوادخ  ینعی 

، هلحرم نیا  تسا . هدومن  داجیا  ار  ناش  یملع  تروص  اه ، نآ  یجراخ  عوقو  زا  لبق  هدناسانـش و  ار  ءایـشا  همه  دودح  اه و  یگژیو  دوخ ،
. دشاب یم  ندش  راکشآ  یجراخ و  عوقو  هلحرم  راهظا ،»  » داجیا و يانعم  هب  ءاشنإ » . » تسا یهلا  ّتیشم  نامه 

همه اب  ار  اه  نآ  ملع ، نامه  ساـسارب  هدوب و  هاـگآ  لـبق  زا  دوش ، یم  عقاو  هچ  نآ  تاّیـصوصخ  تافـص و  هب  دوخ  یتاذ  ملع  هب  دـنوادخ 
، اه نآ  راهظا  زا  لبق  ءایشا  ءاشنا  تسا . هدرک  یملع  داجیا  ناشدودح ، تافص و 

*******
ص 150. ج1 ، یفاکلا ، - 1
ص148. ج1 ، یفاکلا ، - 2
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شیپ ءایشا  تاّیصوصخ  تافـص و  همه  یملع  ياه  تروص  نیا  رد  دراد . ناش  یجراخ  عوقو  زا  شیپ  اه  نآ  یملع  داجیا  نیمه  هب  هراشا 

. تسا هدش  تبث  ناشندش ، دوجوم  زا 
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ار ام  ادخ  تسین . ءانثتسا  هیضق  نیا  زا  زین  هدومرف  یهن  نآ  ماجنا  زا  ادخ  هچ  نآ  دنوش و  یم  عقاو  هک  تسا  يروما  همه  لماش  ّتیـشم  نیا 
بکترم ًارایتخا  ام  هک  هتـسناد  یم  لبق  زا  مه  دنوادخ  میوش . یم  بکترم  ار  اه  نآ  دوخ  رایتخا  هب  ام  یلو  هدومرف ، یهن  یـصاعم  ماجنا  زا 

. تسا هدومرف  قلخ  لبق  زا  ار  اه  نآ  یملع  ياه  تروص  دوخ ، یتاذ  ملع  نامه  ساسارب  سپ  میوش ، یم  اه  نآ 
. دـشاب هدومن  ّتیـشم  ار  ام  زا  نآ  ندز  رـس  لاح  نیع  رد  اّما  دـنک ، یهن  يراـک  ماـجنا  زا  ار  اـم  دـنوادخ  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  ور  نیا  زا 

رایتخا لامک  اب  راک  تیـصعم  ینعی  تسین  لعف  ماجنا  ببـس  ّتلع و  هجو  چـیه  هب  هک  یملع  تسا ، هدوب  شا  یتاذ  ملع  ساسارب  وا  ّتیـشم 
زا شیپ  یهلا  ملع  تسا . ملاع  يو  باـختنا  هب  دـنچره  تسین  کیرـش  وا  باـختنا  رد  زگره  دـنوادخ  دـنز و  یم  یناـمرفان  هب  تسد  دوخ 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . أشنُم »  » نیع عوقو  زا  لبق  زین  وا  ّتیشم  مولعم و  یجراخ  دوجو 
(1 .) ِهنیَع َلبَق  ِأَشنُملا  یف  ُۀئیشَملا  ِهنوَک و  َلبَق  ِمولعَملا  یف  ُملِعلا 

لبق یملع ، تروص  نیا  اهِراهِظا ، لبق  اهَأشنَا  دومرف : هک  نانچ  دـنک  یم  قلخ  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  زیچ  کی  یملع  تروص  نامه  أَشنُم » »
. تسا عقاو  جراخ و  ملاع  رد  نآ  عوقو  نیع ، زا  دارم  دوش و  یم  دوجوم  أَشنُم  نیع  زا 

*******
ص 148. ج1 ، یفاکلا ، - 1
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ایقشا زا  ادخ  ییاضران  نیع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تداهش  هب  تبسن  یهلا  تّیشم  ( 1-4

هدومرف یهن  ناشیا  نتـشک  زا  اّما  هدرک  ّتیـشم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  دـنوادخ  هک  ناوت  یم  تاحالطـصا  نیا  ساسارب 
ترـضح نآ  نالتاق  تیانج  هب  ادخ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  هدوب ، یهلا  تیـشم  دروم  مالـسلا  هیلع  ماما  ندش  هتـشک  هک  نیا  زا  تسا ،

عوقو زا  لبق  شدودح ، تافص و  همه  اب  ار  نآ  یملع  تروص  ادخ  هک  نیا  زج  درادن  ییانعم  رما  نیا  ندوب  ءاشُم » . » تسا هتـشاد  تیاضر 
. دیآ یمن  مزال  دنوادخ  دزن  نآ  ندوب  بوبحم  انعم  نیا  زا  تسا . هدومرف  قلخ  نآ  یجراخ 

یجراخ نیع  زا  شیپ  هعقاو  نیا  یملع  تروص  دوب . هتفرگ  ّقلعت  تلاسر  نادـناخ  يریـسا  هب  یهلا  ّتیـشم  هک  نیا  يانعم  تسا  روط  نیمه 
ادخ تیاضر  دروم   » ناوت یمن  رما ، نیا  ندوب  ءاشُم »  » زا اّما  دوب . هتفرگ  رارق  دـنوادخ  ّتیـشم  ّقلعتم  تراسا  نیا  اذـل  دوب و  هدـش  قلخ  شا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  نتفرگ  تراسا  هب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  نانمـشد  دنوادخ  تفرگ ، هجیتن  ار  نآ  ندوب »
قلخ لبق  زا  ار  نآ  یملع  تروص  دـنوش ، یم  بکترم  ار  یتیانج  نینچ  اه  نآ  هک  تسناد  یم  شا  یتاذ  ملع  هب  نوچ  اـّما  دوب  هدومرف  یهن 

. دوبن وا  ّیضرم  بوبحم و  یلو  دوب  یهلا  ّتیشم  ّقلعتم  تراهط  تمصع و  تیب  لها  تراسا  سپ  دوب . هدومرف 

اه نآ  یجراخ  تّینیع  زا  شیپ  یهلا  تاریدقت  يریذپ  ادب  ( 1-5

تـسا نکمم  رگید ، ترابع  هب  تسا . ءادـب  لباق  شنتفای  ّتینیع  نیا  زا  شیپ  ات  هدـش ، عقاو  ادـخ  ّتیـشم  دروم  هچ  نآ  هک  نیا  رگید  هتکن 
دنوادخ

{93 هحفص }
و وحم »  » ار یملع  تروص  نآ  دـبای ، یجراـخ  عوـقو  قّـقحت و  زیچ  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  اـّما  دـشاب ، هدرک  داـجیا  ار  يزیچ  یملع  تروـص 

: تسا لیذ  هفیرش  هیآ  بلطم  نیا  ینآرق  هشیر  دیامن . تابثا »  » نآ ياج  هب  ار  يرگید  یملع  تروص 
(1 () باتکلا ّما  ُهَدنِع  ُِتبُثی و  ُءاشَی و  ام  ُهللا  وُحمَی  )

. تسا باتکلا  ّما  وا  دزن  دنک و  یم  تابثا  وحم و  هدومن  ّتیشم  ار  هچ  نآ  ادخ 
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هدومرف بلطم  نیا  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درادـن . انعم  نآ  وحم  دـشاب ، هدوبن  تبث  يزیچ  رگا  تسا ، تاـبثا »  » رب عرف  وحم » »
: دنا

(2 .) نُکَی َمل  ام  ّاِلا  ُتَبُثی  له  ًاتباث و  َناک  ام  ّاِلا  یحُمی  له 
؟ دوش یم  تابثا  تسا ، هدوبن  هچ  نآ  زج  وحم و  هدوب ، تباث  هچ  نآ  زج  ایآ 

نآ ياج  ار  يرگید  زیچ  یملع  تروص  دنک و  وحم  ار  نآ  تسا  نکمم  دـعب  اّما  دـنک ، یم  داجیا  ار  يزیچ  یملع  تروص  ادـتبا  دـنوادخ 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  تسا . ریذپ  ناکما  تابثا  وحم و  نیا  هتفاین ، ققحت  ءاشُم »  » نیع یتقو  ات  دهد و  رارق 

(3 .) َءاَدب الَف  ُكَردُملا  ُموُهفَملا  ُنیَعلا  َعَقَو  اذإَف  َهل  َنیع  اّمم ال  سءادَبلا  هیف  یلاعَت  َكَرابت و  ِهِّللَف 
، درادن یجراخ  عوقو  هچ  نآ  هب  تبسن  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ 

*******
.35/ دعر - 1

ص146. ج1 ، یفاکلا ، - 2
ص 148. ج1 ، یفاکلا ، - 3

{94 هحفص }
. دش دهاوخن  ءادب  رگید  دوش ، عقاو  كرد  مهف و  لباق  نیع  هک  یماگنه  سپ  دراد . ءادب  قح 

دنراد ءادـب  ّتیلباق  دـنا ، هدرکن  ادـیپ  یجراخ  ّتینیع  تاقولخم  هک  یتقو  ات  تسناد ، كرد  مهف و  لـباق  یعون  هب  ناوت  یم  ار  یقولخم  ره 
، دـنک ادـیپ  ّتیجراـخ  يزیچ  یتقو  اـّما  ددرگ . تاـبثا  يرگید  تروص  دوش و  وحم  هدـش ، قلخ  هچ  نآ  یملع  تروص  تسا  نکمم  ینعی 

. تسانعم یب  نآ  دروم  رد  ءادب  رگید 
هدرکن ادیپ  قّقحت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تراسا  ای  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  یتقو  ات  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  رد  رما  نیا  لاثم 
نانمشد تسد  هب  ندش  هتشک  دوب ، هداد  ناشیا  هب  ادخ  هک  يرایتخا  قبط  مالسلا  هیلع  ماما  رگا  دوب . ریذپ  ناکما  اه  نآ  دروم  رد  ءادب  دوب ،

ندنام هدنز  یملع  تروص  وحم و  ار  ترـضح  نآ  ندش  هتـشک  یملع  تروص  داد و  یم  رییغت  ار  دوخ  ّتیـشم  دنوادخ  تساوخ ، یمن  ار 
نآ زا  سپ  یلو  تشاد  ناکما  ترـضح  تداهـش  نتفای  ّتینیع  زا  شیپ  ات  رما  نیا  دومن . یم  تابثا  نآ  ياج  هب  البرک  هثداح  رد  ار  ناـشیا 

ار نآ  دروم  رد  وا  تردـق  يزیچ ، هب  تبـسن  یهلا  ّتیـشم  هک  نیا  هجیتن  تلاسر . نادـناخ  تراسا  دروم  رد  نینچ  مه  دوب . اـنعم  یب  رگید 
. تسا رییغت  لباق  هتفاین ، یجراخ  قّقحت  ءاشُم »  » یتقو ات  دنک و  یمن  دودحم 

رما نیا  هب  دنوادخ  لاح  نیع  رد  اّما  دوب ، هتفرگ  ّقلعت  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ندش  هتـشک  هب  ادخ  ّتیـشم  هک  تسا  نیا  ثحب  يدنب  عمج 
ادـخ تساوخ ، یم  ار  نیا  زا  ریغ  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  رگا  دوب . هدومرف  یهن  ترـضح  نتـشک  زا  ار  ناـشیا  نانمـشد  دوبن و  دونـشخ 

زا شیپ  ءاشُم »  » یملع تروص  داجیا  انامه  هک  تسادخ  ینیوکت » ّتیشم   » يانعم ساسارب  تاحیـضوت  نیا  همه  داد . یم  رییغت  ار  شتّیـشم 
. تسا نآ  یجراخ  ّتینیع 

{95 هحفص }
. دنک یم  ادخ  يدونشخ  اضر و  رب  تلالد  هن  تسا و  جاتنتسا  لباق  یفیلکت  هفیظو و  نآ  زا  هن  تسا  یملع  تروص  داجیا  ًافرص  ّتیشم  نیا 

يدونـشخ تیاضر و  نآ  زا  تسا و  لمع  کی  ماـجنا  هب  وا  رما  ياـنعم  هب  هک  تسادـخ  یعیرـشت  تساوخ  زا  ریغ  ینیوکت  ّتیـشم  نیا  اـّما 
ریشمش ناشیا  يور  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  نافلاخم  هک  دوب  نیا  ادخ  یعیرشت  تساوخ  دوش . یم  هدافتسا  لمع  نآ  هب  تبـسن  دنوادخ 

ماما زا  ادـخ  یعیرـشت  تساوخ  دوبن . دونـشخ  یـضار و  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  اه  نآ  تفلاخم  زا  دـنوادخ  هتـساوخ ، نیمه  لیلد  هب  دنـشکن .
ات هدومرف و  یگداتسیا  ترضح  دندرک ، ناشیا  اب  گنج  هب  مادقا  دندرب و  ریـشمش  هب  تسد  نافلاخم  رگا  هک  دوب  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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سپ دیامن . نانآ  میلـست  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوبن  یـضار  ادخ  اذل  دوشن . ناشمیلـست  دگنجب و  اه  نآ  اب  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ 
. درادن ترضح  نآ  ندش  هتـشک  دروم  رد  ادخ  ینیوکت  ّتیـشم  هب  یطبر  ناشیا  نافلاخم  زا  مالـسلا و  هیلع  ماما  زا  ادخ  یعیرـشت  تساوخ 

. دنوش هتخیمآ  مه  رد  ینیوکت  ّتیشم  اب  یعیرشت  تساوخ  ماکحا  دیابن 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  تداهش »  » هب یهلا  ياضر  يانعم  ( 1-6

ماما تداهـش »  » هب اّما  تسا . هدوبن  یـضار  نآ  هب  هدومرف و  یهن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  زا  ادـخ  تفگ : ناوت  یم  هک  تساج  نیا 
دوخ  » و ندش » هتشک   » اب تداهش » ( » 1 () ةداهّشلا یلا  موقب  جرخا   ) تسا هدومرف  رما  نادب  ار  ترضح  نآ  هدوب و  یضار  مالسلا  هیلع  نیسح 

. دنک یم  توافت  نداد » نتشک  هب  ار 
*******

ص 280. ج1 ، یفاکلا ، - 1
{96 هحفص }

هکلب دـنوش  نانآ  میلـست  دـنزادنیب و  نمـشد  بلق  رد  ار  دوخ  هک  انعم  نیا  هب  دـنهدب  نتـشک  هب  ار  ناـشدوخ  هک  دـنتفرن  مالـسلا  هیلع  ماـما 
. دنشکب ار  ناشیا  اه  نآ  هک  دندشن  یـضار  زگره  دنداتـسیا و  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  دنداد  ناشن  دوخ  تاکرح  لامعا و  مامت  اب  سکعرب 

عرف ناشیا ، ندشن  یضار  نیا  هّتبلا  دندش . یمن  یضار  نیا  هب  مد  کی  مالسلا  هیلع  ماما  دوب و  تیـصعم  اه ، نآ  طسوت  ناشیا  نتـشک  نوچ 
یم هچ  دنتشادن  تردق  رگید  هک  ییاج  یلو  دنوش . هتشک  هک  نیا  زا  دندش  عنام  دنتـشاد  تردق  هک  ییاج  ات  ینعی  دوب . تردق  نتـشاد  رب 

. نانآ هدرک  هب  ناشیا  ياضر  هن  دوب  زجع  عضوم  رگید  اج  نیا  دننکب ؟ دنتسناوت 
انعم نیا  هب  دندش ،» یضار  نآ  هب  دنداد و  نت  تداهش »  » هب مالـسلا  هیلع  ماما   » مییوگ یم  رگا  دوش . یم  ساّسح  یلیخ  هطقن  نیا  رد  بلطم 

هک يریسم  رد  ادخ  رما  هب  درف  ینعی  تداهش  دراد . یشزرا  راب  کی  تداهش  دننک . مادقا  ناشنتشک  هب  نالتاق  دنداد  اضر  ناشیا  هک  تسین 
یم هتشک  نایناج  تسد  هب  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  هّتبلا  دسارهن و  ناج  لذب  زا  دنک و  تمواقم  دنک و  تکرح  دتـسیاب و  ددنـسپ  یم  ادخ 

. دوش
متخ ندش  هتشک  هب  و  عورش ، ناملاظ  نایوگروز و  لباقم  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  زا  هک  يریـسم  ینعی  تسا ؛ تداهـش »  » دنیارف نیا  مان 

دنتخادنا و یم  نمـشد  رکـشل  رد  میلـست  لاح  اب  ار  ناشدوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یعقاو  ریغ  ضرف  نآ  اب  دـینک  هسیاقم  ار  نیا  دوش . یم 
. دنوش هتشک  اه  نآ  تسد  هب  هک  دنداد  یم  تیاضر  ًالمع 

هب دندش  یضار  هکلب  دننک  مهارف  ار  ناشیا  گرم  تامّدقم  ایقشا  هک  دندشن  یضار  نیا  هب  ینعی  دندشن . میلست  هاگ  چیه  مالـسلا  هیلع  ماما 
هک نیا 

{97 هحفص }
. دوب ناشیا  ندش  هتشک  شا  هجیتن  دنچره  دنتسیاب ؛ رفن  رازه  هد  دنچ  لباقم  رد  هنت  کی  هک  نیا  هب  دندش  یضار  دنگنجب . دننک و  تمواقم 

یتقو اّما  دنناسرب . لتق  هب  ملظ  تیانج و  اب  ار  ناشیا  دننک و  تیـصعم  يا  هظحل  نامدرمان  هک  دندشن  یـضار  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  سپ 
هک یعـضو  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دشن ) ناشعنام   ) داد ینیوکت  نذا  مه  ادخ  دـندرک و  يراشفاپ  دوخ  تیـصعم  يور  اه  نیا  هک 
؛ دادن ترضح  نآ  هب  هک  اه  هچ  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تدابع  نیا  يراکادف و  نیا  ضوع  رد  ادخ  دندیسر و  تداهش  هب  تشادن  هقباس 

. تسین طلغ  مینادب ، ادخ  بوبحم  ار  دوش  متخ  ندش  هتشک  هب  ات  هدش  عورـش  تمواقم  یگداتـسیا و  زا  هک  »ي  دنیارف  » نیا ّلک  رگا  نونکا 
اّما دوب .» ادخ  بوبحم  دننک ؛ تمواقم  ناشناج  تمیق  هب  دنتسیاب و  هک  ریس ، نیا  : » میشاب لئاق  هک  تسا  تسرد  دوب . ادخ  بوبحم  نیا  هلب ،

. دوش یمن  هدیمان  تداهش »  » رگید میریگب  رظن  رد  ار  لتق ) هب  ایقشا  مادقا   ) ییاهن هجیتن  طقف  مینیبن و  ار  نایرج  نیا  رگا 
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یعیرشت تساوخ  اّما  دوب . ادخ  ینیوکت  ّتیشم  مییوگب  میناوت  یم  طقف  دوبن . ادخ  بوبحم  ایقـشا » تسد  هب  ترـضح  ندش  هتـشک   » فرص
نیع رد  اـّما  ناـملاظ .» هناراـتخم  ملظ  هب  ندوب  یـضار   » ینعی ملاـظ ،» تسد  هب  ندـش  هتـشک   » فرـص نوچ  ارچ ؟ دوبن . وا  بوـبحم  ادـخ و 
نیا هجیتن  هک  دوب  مولعم  دنچره  دننک  تمواقم  دنتـسیاب و  ترـضح  هک  تشاد  تسود  دیدنـسپ و  یم  ادخ  ناملاظ ، تیـصعم  هب  ییاضران 

. تسا تداهش  یگداتسیا ، تمواقم و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  ایآ   » دسرپب یسک  رگا  لیصافت  نیا  اب 

{98 هحفص }
میلست ار  شدوخ  ًارایتخا  مالسلا  هیلع  ماما   » هک تسا  نیا  روظنم  رگا  تسیچ ؟ ندش » هتـشک   » زا وا  روظنم  هک  دید  دیاب  دوب »؟ ادخ  بوبحم 

تشادن و تسود  ار  ندش  هتـشک  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندش  میلـست  ادخ  ینعی  هدوبن . نینچ  دهد ؛» تیاضر  نالتاق  ياه  هدرک  هب  دنک و 
نیا هب  ادـخ  زگره  دوب . هدرک  یهن  شترـضح  نتـشک  يارب  مادـقا  زا  ار  ایقـشا  هک  روط  نامه  دوب ؛ هدرک  یهن  نآ  زا  دوبن و  یـضار  نآ  هب 
نیا هب  اهنت  هن  ادخ  دنهد . اضر  دنکشب  ار  ناشیا  هک  نیا  هب  دوخ ، رایتخا  اب  تمواقم ، یگداتسیا و  نودب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوبن  یـضار 

. دنگنجب دنتسیاب و  ناشیا  هک  دوب  یضار  نیا  هب  ادخ  اّما  دوب . هدرک  مه  یهن  هکلب  دوبن ، یضار 
؟ دوبن اـی  دوب  یعقاو  يراکادـف  يزاـبناج و  تمواـقم و  همه  نیا  هرخـألاب  هک  دریگب  لکـش  دارفا  نهذ  رد  طـلغ  تشادرب  نیا  تسا  نکمم 
ای دنتفرگ ؟ گنج  يروالد و  تسژ  و  دندرک ؟ يزاب  شیامن  اج  نآ  هللااب  ذایعلا  ایآ  دنوش ، یم  هتشک  تسناد  یم  هک  مالسلا  هیلع  ماما  ًاعقاو 

؟ دندیگنج ًاعقاو  هک  نیا 
! تسا هدوب  یشیامن  همه  اه  تمواقم  نیا  دنهدب و  نتشک  هب  ار  دوخ  دوش  یم  روط  ره  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تفگ  ناوت  یمن 

تسد یگداتـسیا  زا  مه  هیناث  زا  رتمک  هیناث و  کی  هظحل و  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  ینعی  تسا . هدوب  یعقاو  اه  نیا  مامت  هکلب  تسین . نینچ 
دییایب  » هک دندروخ  اه  صرح  دننک . تیاده  ار  ناهارمگ  دندرک  یعس  دوب  ینابز  ره  هب  دندرک و  تّجح  مامتا  رگید  فرط  زا  دندیـشکن .

اه نآ  تیصعم  اب  اذل  دندشن . یضار  اه  نآ  تیصعم  هب  زگره  دنداتسیان و  زاب  راک  نیا  زا  مه  هظحل  کی  و  دیرادرب » تسد  تیانج  نیا  زا 
رد  دوب -  ادخ  تّجح  اب  گنج  نامه  هک  - 

{99 هحفص }
ار دنیارف  نیا  هعومجم  دندش . هتـشک  رگید  هک  دوب  اج  نیا  دنتـشادن . تردق  نیا  زا  شیب  رگید  اّما  دندرک . تمواقم  دـندیگنج و  دـنداتفا ،

. میناد یم  تداهش » »
ینعم نیا  هب  مینک  ظاحل  مه  ار  شتامّدقم  همه  هک  نآ  طرـش  هب  تشاد » تسود  ار  ترـضح  تداهـش  ادخ   » مییوگب هک  تسا  تسرد  اذل 

« دنک تمواقم  ندش  هتشک  زرم  ات  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد  تسود  ادخ   » میشاب لئاق  هک 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هب  باطخ  ایؤر  ملاع  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ثحب  دروم  تیاور  رد  هک  نآ  لصاح 

. ًالِیتَق َكاَرَی  نَأ  َءاش  دَق  َهللا  َّنِإَف  جُرخا  مالسلا  هیلع  ُنیَسُح  ای 
. دنیبب هتشک  ار  وت  هدرک  ّتیشم  دنوادخ  هک  وش  جراخ  هّکم ] زا  ! ] نیسح يا 

تـسود ار  ناشیا  ندش  مولظم  ادـخ  هک  نیا  هن  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ادـخ  تیـشم  ینعی  ّبحأ .»  » هن تسا  هتفر  راک  هب  ءاش »  » ریبعت اج  نیا  رد 
. دشاب هتشاد 

ّتیـشم ءاـش ،» «. » ًـالیتق كاری  نا  ّبحا  هللا  نا   » هک دوـش  یم  هجیتـن  ًـالیتَق » َكاَرَی  نأ  َءاـش  َهللا  َّنإ   » زا مییوـگب  هک  تسین  تسرد  نیارباـنب ،
ار ترـضح  نآ  تداهـش » ، » دش هداد  هک  یحیـضوت  قباطم  هک  نیا  رگم  دراد . يرگید  باسح  یهلا  ياضر  دناسر و  یم  ار  ادـخ  ینیوکت 
 - نایرج کی  ناونع  هب  ار -  ترـضح  نآ  ندـش  هتـشک  ات  ندرک  تمواـقم  ادـخ ، ياـضر  هار  رد  یگداتـسیا  ینعی  مینادـب . ادـخ  بوبحم 

. میسانشب ادخ  بوبحم 
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نیا  » میسرپب مینیبب و  ار  تمواقم  ینایاپ  هجیتن  طقف  ام  دوش  یمن 
{100 هحفص }

هجیتن اه و  یگداتـسیا  هجیتن  ندش  هتـشک  نیا  درک . ظاحل  نآ  تامّدقم  هارمه  هب  ار  ترـضح  نآ  ندش  هتـشک  دـیاب  هن »؟ ای  تسا  بوبحم 
تسادخ . بوبحم  مییوگب  میناوت  یم  سپ  تسادخ ، ياضر  هب  ندرک  لمع  اه و  يزابناج 

. میریگب هجیتن  ترضح  نآ  تداهش  هب  تبسن  ار  ادخ  ياضر  میناوتب  ات  مینک  لیخد  ار  تامّدقم  ًامتح  دیاب  سپ 

مّوس لصف  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج 

هیلع ادهّشلادّیس  لتق  ندش  ّتیشم   » بیترت نیا  هب  تسا . هدوب  یهلا  طخس  یهن و  دروم  انیقی  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  اب  هزیتس  ییورایور و 
نیسح ماما  ندوب  لیتق  هب  تبـسن  ادخ  ّتیـشم  تسا . هدوب  دونـشخ  یـضار و  نامدرمان ، هدرک  هب  دنوادخ  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  مالـسلا »

نآ زا  شیپ  هدومرف ؛ قلخ  ار  عیاقو  نیا  یملع  تروص  دنوادخ  هک  تسانعم  نیا  هب  مالسلا ،» مهیلع  ناشتیب  لها  ندوب  ریـسا  مالـسلا و  هیلع 
. دوش ّتیشم  لاح  نیع  رد  دشاب و  یهلا  بضغ  یهن و  دروم  يرما  هک  تسا  رّوصت  لباق  هنوگ  نیا  دبای . قّقحت  عیاقو  نیا  یجراخ  نیع  هک 

دنیارف ّلـک   » ار تداهـش  زا  روظنم  هک  ناـیب  نیا  اـب  تسا  هدوب  دـنوادخ  بوبحم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  تفگ  ناوـت  یم  هّتبلا 
ادخ هار  رد  رجض  ندیشک  ناج و  لذب  زا  دنک و  یم  تمواقم  ناج  ياپ  ات  ادخ  هار  رد  دیهش  مینادب . ترضح » نآ  ندش  هتشک  ات  تمواقم 
رازآ زا  ار  مدرم  دنوادخ  هک  نآ  نیع  رد  تسادخ  بوبحم  یگداتـسیا ، نینچ  نیا  تسا . روجأم  دـنوادخ  دزن  يو  ربص  نیمه  درادـن و  ابا 

. دناد یم  دوخ  باقع  هیام  ار  ایقشا  تسدب  يو  ندش  هتشک  هتشاد و  زاب  تخس  دوخ  تّجح 
{101 هحفص }

ادخ یگدنب  لیتق  مالسلا ؛ هیلع  ادهّشلادّیس  مراهچ : لصف 

تّلع اب  اه  نآ  ندشن  طخ  موزل  ادهّشلادّیس و  جورخ  تاکرب  راثآ و  ( 1

هراشا

تکرح دـیاوف » راثآ و   » نایم یلقن  ّهلدا  هب  هعجارم  لابند  هب  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  لیلحت  رد  مهم  تاکن  زا  یکی 
نالف ّتلع  : » مییوگ یم  تقو  کـی  تسا . قرف  هدـیاف  ّتلع و  نیب  هک  تشاد  قیقد  هجوت  دـیاب  دریگن . تروص  یطخ  نآ  ّتلع »  » ناـشیا و

هب ترـضح  نتفر  راـثآ  زا  یکی   » دوش هتفگ  تسا  نکمم  ًـالثم  تسا .» نیا  شا  هدـیاف  رثا و   » مییوگ یم  عقوم  کـی  اـّما  تسا ،» نیا  بلطم 
هفوک يوس  هب  ترـضح  جورخ  ّتلع  نیا ، اـیآ  یلو  تسا . یبوخ  فرح  نیا  ددرگ .» ماـمت  هفوک  لـها  رب  تّجح  هک  دوب  نیا  هفوـک  تمس 

. تسا يدیلک  قیقد و  یلیخ  هتکن  نیا  دشاب . ّتلع  دناوت  یمن  هک  يرثا  ره  تسا ؟ هدوب 
ریبعت هب  ای  ار -  شترـضح  تبیغ  تمکح  نایب  هب  هک  میراد  یتاـیاور  تسا . مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  ناـیرج  رد  بلطم ، نیا  هباـشم 

لیلد ّتلع و  ار  اهآ  نیا  زا  مادک  چیه  ناوت  یمن  اّما  تسا . هتخادرپ  تبیغ -» ّتلع   » یخرب
{103 هحفص }

هجیتن ار  اه  نیا  میناوت  یم  هّتبلا  یلو  ( 1 .) دوش یم  نشور  روهظ  ماگنه  تبیغ  تمکح  هک  دنراد  دیکات  تایاور  نوچ  تشاد  تبیغ  یلصا 
« دـشابن مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ندرگ  رب  یتوغاط  تعیب  هک  تسا  نیا  تبیغ  جـیاتن  زا  یکی  : » مییوگب میناوت  یم  ًالثم  مینادـب . تبیغ  رثا  و 
زا ناـشناج  دنـشاب  بیاـغ  ناـشیا  رگا  : » مییوگب تسا  نکمم  اـی  تفگ . نینچ  ناوت  یمن  تسا ؟ هدوب  تبیغ  هفـسلف  ّتلع و  نیمه  اـیآ  یلو 

(2 .) تسا نآ  رثا  هکلب  تسین  تبیغ  ّتلع  نیا  یلو  دنناسرب » ناشیا  هب  یبیسآ  دنناوت  یمن  اه  نآ  دنام و  یم  ظوفحم  نانمشد 
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هیلع ادهّـشلادّیس  تکرح  تمکح   » ثحب رد  مینک  یم  حرطم  مالـسلا » هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ  ياـه  تمکح   » ثـحب رد  هـک  یناـیب  ناـمه 
نایم اه  نآ  رد  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  ّتقد  هب  دیاب  هدمآ  تکرح  نیا  لیدعت  هرابرد  هک  یفلتخم  ياه  نایب  تسا . يراج  زین  مالـسلا »

. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تکرح  دیاوف  اه  نیا  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  کیکفت  هدیاف » ّتلع و  »
دشاب ناشیا  تکرح  تمکح »  » رگنایب هک  میبای  تسد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یتانایب  هب  یلقن  ّهلدا  رد  تسا  نکمم  هک  نیا  رگید  هتکن 
فده اهنت   » ناوت یمن  دننک و  یم  نایب  ار  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  جورخ  »ي  اه تمکح  زا  یکی   » اه نایب  زا  کیره  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

یمن میدرک  ادیپ  تسد  تکرح  نیا  ضارغا  زا  یخرب  هب  مه  رگا  بیترت  نیا  هب  درک . جارختـسا  تانایب  نیا  زا  ار  تکرح  نیا  »ي  هفـسلف و 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تانایب  نایم  رد  ناوت  یمن  حیضوت ، نیا  اب  مینک . یفّرعم  ّتلع » اهنت   » ار نآ  میناوت 

*******
ص481. ج2 ، نیّدلا ، لامک  - 1

«. ییادیپ زمر  یناهنپ و  زار   » باتک مود  شخب  هب : دیرگنب  تادنتسم  تالیصفت و  هظحالم  يارب  - 2
{104 هحفص }

مالـسلا هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  دوبن  تلع  نیا  رگا   » هک درک  اـعّدا  دراذـگ و  ناـشیا » تکرح  ّتلع  اـهنت   » ار نآ  ماـن  تفاـی و  ار  يدروم 
اب دـنوادخ  یهلا  نامیپ  هرابرد  یّتح  دوب .» بجاو  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رب  تکرح  دوب  نایم  رد  ّتلع  نیا  نوچ   » ای تفرگ » یمن  لکش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  قیرط  زا  ار  جورخ  هب  ّتیـصو  دنوادخ  هک  نآ  اب  میدید  ترـضح  نآ 
نیا لوبق  هب  رطـضم  مزلم و  زگره  مالـسلا  هیلع  ماما  اذـل  داد و  ترـضح  نآ  دوخ  هب  ار  نامیپ  نیا  ندرپس  رایتخا  لاح  نیع  رد  اّما  دـناسر ؛

. دندوبن تشونرس 
اه نآ  وترپ  رد  تسا  نکمم  هک  مینک  یم  یسررب  ار  یلقن  ّهلدا  یخرب  همادا  رد  دوش  رت  یقادصم  يردق  یّلک  تلاح  زا  ثحب  هک  نآ  يارب 

. تسا هدش  ییاسانش  ناشتکرح  زا  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  یلصا  فده  هک  دوش  اعّدا 

مدرم يوس  زا  تواقش »  » ای تداعس »  » هار شنیزگ  تّجح و  مامتا  ( 1-1

هدوب تّجح  مامتا  يارب  اروشاع ) زور  دوخ  اروشاع و  زا  لبق   ) دنداد ماجنا  هثداح  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  ییاهراک  زا  يرایـسب 
. تسا

: هک دندرک  ترصن  ضرع  ترضح  نآ  تمدخ  هّنجا  هّکم ، هنیدم و  نایم  هار  رد 
. َکَیلِإ اُولُصَی  نَأ  َلبَق  َِکئادعَأ  َعیمَج  انلَتَق  َُکتََفلاُخم  اَنل  ُزوُجَی  َال  ُهَّنَا  َو  ٌۀَعاَط  َكَرمَأ  َّنَأ  َال  َول  ِِهبیبَح  َنبا  َو  ِهللا  َبیبَح  ای  ِهللا  َو  ُنَحن 

، تسین اور  ام  رب  امـش  تفلاخم  هک  دوبن  نانچ  دوبن و  بجاو  ام  رب  امـش  رما  تعاطا  رگا  مسق  ادخ  هب  ادـخ ! بیبح  رـسپ  ادـخ و  بیبح  يا 
. دسرب امش  هب  ناشتسد  هک  نیا  زا  لبق  میتشک ؛ یم  ار  ناتنانمشد  همه 

{105 هحفص }
: دندومرف خساپ  رد  ترضح  اّما 

(2 (.) 1 () ۀَنَِّیب نَع  َّیَح  نَم  ییحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  نَع  َکَلَه  نَم  َِکلهَِیل   ) نَِکل َو  مُکنِم  مِهیَلَع  ُرَدقَأ  ِهللا  َو  ُنَحن 
یم هارمگ ] و   ] كاله هک  اه  نآ  ات  منک ] یمن  مادـقا  اه  نآ  يدوباـن  هب   ] نکلو تسا . رتشیب  امـش  زا  نانمـشد  رب  اـم  تردـق  مسق ، ادـخ  هب 

. دشاب نشور  لیلد  يور  زا  دنبای ] یم  تیاده  و   ] دنوش یم  هدنز  هک  اه  نآ  دشاب و  تّجح  مامتا  يور  زا  دنوش ،
وا هک  نامز  نآ  ارچ  ( 3 .) دندش ناشیا  عنام  اّما  دنتفرگ  تشگزاب  هب  میمصت  ّرح  اب  نتفگ  نخس  تاقالم و  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 

دوـبن ناـشعنام  یـسک  هـک  نآ  زا  شیپ  ارچ  دـنتفرگ ؟ یمیمـصت  نـینچ  تشاذـگن  ناـشیارب  مـه  تـشگرب  هار  درک و  هرــصاحم  ار  ناـشیا 
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ماـمتا يارب  تشگزاـب  مزع  تساوخرد و  نیا  هک  تسا  مولعم  دنتـشادن ؟ یتشگرب  هار  رگید  هک  دـندرک  زاربا  ار  نیا  یعقوم  و  دنتـشگنرب ؟
یم نآ  زا  شیپ  هنرگو  دینک » یم  تعنامم  مه  نم  تشگرب  زا  یّتح  امـش  : » هک دـننک  نشور  شنایرکـشل  ّرح و  يارب  ات  تسا  هدوب  تّجح 

. دندوب ربخاب  هفوک  طیارش  عاضوا و  زا  ًالماک  مه  ّرح  اب  تاقالم  زا  شیپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دننک ؛ نینچ  دنتسناوت 
نآ زا  دنیایب . ترضح  نآ  فرط  هب  دنوش و  هدنز  دنوش ، یم  هدنز  هنّیب  ببـس  هب  ّرح  لثم  هک  یناسک  و  دوش ، تّجح  مامتا  تسا  رارق  يرآ 

دوخ جوا  هب  ار  یتفرعم  یب  يدرمان و  دنوش  كاله  تسا  رارق  هک  یناسک  فرط ،
*******

.42/ لافنا - 1
ص 68-66. فوهّللا ، رد : توافت  یکدنا  اب  زین  ص330 . ج44 ، راونالاراحب ، - 2

ص377. ج44 ، راونالاراحب ، - 3
{106 هحفص }

. دوش مامت  زین  اه  نآ  رب  تّجح  و  دنناسرب ،
دنهاوخ یم  هک  داـیز  نبا  دـیزی و  : » هتفگ یم  دوخ  اـب  ّرح  دـیاش  تسا . هتـشذگ  یم  هچ  ّرح  باـنج  نهذ  رد  راد  ریگ و  نآ  رد  میناد  یمن 

رگا مرادن و  يراک  امـش  هب  مور و  یم  تسد  رود  دالب  هب  نم  دینک  اهر  رگا  دنیوگ  یم  هک  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـننک . تموکح 
نآ زا  دعب  اّما  دورب »؟ دنراذگ  یمن  ارچ  سپ  درک . مهاوخن  ار  راک  نیا  نم  دوش ، ضّرعتم  ناتتموکح  هب  یـسک  هک  دیتسه  نیا  نارگن  امش 

. دنراذگ یمن  اه  نآ  یلو  مدرگرب . مهاوخ  یم  دنیوگ  یم  ناشدوخ  ناشیا  نوچ  تسا . ترضح  نوخ  نتخیر  اه  نیا  دصق  دیمهف 
یناسک مه  دعس  رمع  رکشل  دش ، هدنز  هنّیب  رس  زا  هک  یسک  دوش  یم  و  دوش ، یم  نشور  ّرح  لثم  یکی  تسا . نیمه  شیانعم  تّجح  مامتا 

اب رگا  دارفا . همه  يارب  قح  ندرک  نشور  ینعی  تّجح  مامتا  دننک . نشور  ار  ّقح  دنهاوخ  یم  ترـضح  دندش . كاله  هنّیب  رـس  زا  هک  دنا 
دنتسناوت ترضح  اذل  دوب . منتغم  ترـضح  يارب  دش -  مه  رفن  کی  زا  شیب  هک  دش -  یم  تشهب  دراو  منهج  زا  مه  رفن  کی  تکرح  نیا 

. دسر یم  اجک  هب  شتیاهن  ریسم  نیا  دنتسناد  یم  ناشدوخ  هک  نیا  نیع  رد  دنروآ . تسدب  ار  مهم  رثا » هدیاف و   » نیا دوخ  یهلا  تکرح  زا 

نایعیش یشخب  هانپ  نامدرم و  نومزآ  ( 1-2

ّبترتم ناشتکرح  رب  هک  يدیاوف  هرابرد  دندرک ، ترـصن  ضرع  ناشیا  رب  دش  هتفگ  هک  يا  هّنجا  نامه  ربارب  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
: دندومرف دوب 

ُسوعتَملا و ُقلَخلا  اذه  ُنَحتُمی  امبف  یناکم  یف  ُتمَقَأ  اذإف  ... 
{107 هحفص }

مُهلامعأ و ُلَبُقت  انیّبُِحم  اِنتَعیـِشل و  ًالِقعَم  اهَلَعَج  َضرألا و  یَحَد  َموی  یلاعَت  ُهللا  اَهَراتخا  دق  یتَرفُح و  َنکاس  ُنوکی  اذ  نم  َنوربَتُخی و  اذ  امب 
(1 .) ةرخالا یف  ایندلا و  یف  ًانامأ  مهل  ُنوکَتَف  اُنتعیش  ُنَّکَُست  مهُؤاعُد و  ُباُجی  مُهتاوَلَص و 

نیا نم  هلیـسو  هب  دـهاوخ  یم  ادـخ  ( ؟ دـنوش ناحتما  شیامزآ و  هچ  هب  طحنم  قلخ  نیا  میاین ] نوریب  هّکم  زا  و   ] منامب اج  نیا  رد  نم  رگا 
نامه دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دوش ؟ البرک ] رد   ] نم لادوگ  نکاس  یـسک  هچ  مناـمب ] ياـج  رب  نم  رگا  و  ( ] دـنک ناـحتما  ار  تخبدـب  قلخ 

ناشیاهزامن لامعا و  اـج ] نآ  رد   ] اـت داد  شرارق  اـم  ناتـسود  نایعیـش و  هاـنپ  لـحم  دـیزگرب و  ار  لادوگ  نآ  درتسگ  ار  نیمز  هک  يزور 
. دشاب ترخآ  ایند و  رد  ناشهاگهانپ  هاگمارآ و  نم  نفد  لحم  و  ددرگ . باجتسم  ناشیاهاعد  دوش و  هتفریذپ 

شترـضح جورخ  تکرح و  ّتلع  هک  نیا  هن  تسا . هدرک  اطع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنب  ضوع  رد  ادـخ  هک  تسا  يراثآ  اـه  نیا 
اه نیا  تسا . یگدنب  نآ  مزاول  راثآ و  زا  اه  نیا  تسادخ و  یگدـنب  ادـخ و  ياضر  بسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تکرح  ّتلع  دـشاب .
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. تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  لمع  نیا  يارب  ادخ  هک  تسا  یتاکرب 
!؟ تسا ربخ  هچ  قارع  رد  نیعبرا  زور  هک  دینیبب  ًالثم  تسا . هداد  رارق  یبیجع  راثآ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  لاعتم  يادخ 

دنرخ یم  ناج  هب  ار  ناتسبات  يامرگ  ناتسمز و  يامرـس  رطخ ، دوجو  تاناکما و  لقاّدح  اب  دناشک ؟ یم  ار  مدرم  هک  تسا  ییورین  هچ  نیا 
هدایپ و ياپ  اب  و 

*******
ص68. فوهّللا ، - 1

{108 هحفص }
: مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هدومرف  هب  تسادخ . راک  نیا  ًاعقاو  نیا  دنرپس . یم  الوم  هب  لد  هتفشآ ، رس 

(1 .) ًاَدبَأ ُدُربَت  َال  َنینِمؤُملا  ِبُوُلق  ِیف  ًةَرارَح  ِنیَسُحلا  ِلتَِقل  َّنِا 
. دوش یمن  درس  زگره  هک  تسا  نانمؤم  ياه  بلق  رد  یترارح  نیسح  ماما  تداهش  يارب 

ماما اب  ادـخ  تفگ . ار  يا  هدـعاق  نینچ  دوش  یمن  دراد ؟ ار  راثآ  نیا  شتداهـش  دوش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هناصلاخ  تین  اب  هک  سکره  ایآ 
تساوخ و وا  زا  ار  نیا  ادخ  داد . ادـخ  هار  رد  هناصلاخ  ار  شزیچ  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک . یبیجع  هلماعم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

ترـضح نآ  ترایز  هک  يراثآ  تاکرب و  نیا  داد . وا  هب  زیچ  همه  تشاذگ و  مامت  گنـس  شیارب  ام ، صقان  ریبعت  هب  مه ، دـعب  دیدنـسپ و 
یم هچ  اه  لد  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ّتبحم  قشع و  دینیبب  تسا . ناشیا  یگدـنب  ساپ  هب  مالـسلا و  هیلع  ادهّـشلادّیس  يوربآ  هب  دراد ،
لها هب  مدرم  ّتبحم  قشع و  لاس ، هب  لاس  زور و  هب  زور  لاس ، همه  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  یبیجع  راک  تسادـخ و  هزجعم  ًاعقاو  نیا  دـنک ؟

ریغ اه و  هعیش  ریغ  یّتح  دوش . یم  مه  رتشیب  چیه ، دوش  یمن  هک  رتمک  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  سدقم  دوجو  ًاصوصخ  مالـسلا ، هیلع  تیب 
. دننک یم  هچ  اقآ  يارب  هک  دینیبب  ار  نینمؤم 

زا یشخب  یضعب و  اهنت  تسین و  كرد  لباق  ًاعقاو  هدش  نایب  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  رب  هیرگ  يارب  هک  شاداپ  همه  نیا  لئاضف و  همه  نیا 
. تسا هداد  رارق  شنیسح  يارب  ادخ  هک  تسا  یشاداپ 

*******
ص318. ج10 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1

{109 هحفص }
: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1 .) ًاقوَش اُوتاََمل  ِلضَفلا  َنِم  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ِربَق  ِةَرایِز  ِیف  ام  ُساَّنلا  ُمَلعَی  َول 
. دندرم یم  قوش  زا  دراد  یتلیضف  هچ  هللادبع  ابا  ربق  ترایز  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا 

! تسا روآ  تریح  دنا . هتفگن  ام  هب  ار  شا  همه  زونه  هزات  هدش  رکذ  هک  یتلیـضف  همه  نیا  اب  ینعی  هدـش  زاغآ  َول »  » ریبعت اب  تیاور  هک  نیا 
نیا زا  دوش  یم  جیگ  دنک ، یم  رورم  تارایّزلا » لماک   » باتک رد  ًالثم  ار  لیاضف  نیا  زا  یشخب  ناسنا  هک  راب  کی  تسا ! روآ  تریح  ًاعقاو 
یم مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  نینمؤم  لاح  لماش  ار  ادخ  تمحر  هنوگچ  اه  هدعو  نیا  دینیبب  تسیچ ؟ يارب  اه  نیا  بیرغ ! لیاضف  همه 

دوجو رطاخ  هب  مه  نآ  دهد ؛ ناشن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تّما  هب  ار  دوخ  ياهتنم  یب  فطل  هتـساوخ  قیرط  نیا  زا  ادخ  دنک ؟
. مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  سدقم 

یم ایند  رد  هللادبعابا  سدقم  دوجو  زا  ناسنا  هک  يراثآ  یضعب  ات  مینک  یم  رورم  ار  هللا  همحر  یسلجم  هماّلع  موحرم  تارابع  زا  طخ  دنچ 
. دوش یم  هدهاشم  یتاکرب  هچ  ناشسلاجم  زا  ناشترایز ، زا  ناشمرح ، زا  مینیبب  میبایرد و  ار  دنیب ؛

: دیامرف یم  ناشیا 
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قحتسم ناشیا  نانمشد  رب  تنعل  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  و  دندرگ . یم  روفغم  ناشیا  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  زور  ره 
*******

ص142. تارایّزلا ، لماک  - 1
{110 هحفص }

ثول زا  ار  دوخ  تائیس  هفیحص  ناشیا  بئاصم  زا  ندیدرگ  نوزحم  ناشیا و  رب  نتسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدنچ  و  دنوش . یم  تشهب 
سک رازه  نیدنچ  و  دندرگ . یم  زئاف  يدبا  تداعس  هب  ناشیا  راثآ  رشن  رابخا و  تیاور  تکرب  هب  سک  رازه  نیدنچ  دنیوش و  یم  ناهانگ 

هب ناشیا  ّتنـس  هب  يادـتقا  ناشیا و  راثآ  تعباـتم  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دنـسر . یم  نیقی  تفرعم و  هجرد  هب  ناـشیا  ثیداـحا  تکرب  هب 
دنبای یم  افـش  ناشیا  تاسدقم  تاضور  رد  نطاب  رهاظ و  روک  رازه  نیدنچ  دـندرگ و  یم  نّیزم )  ) یّلحم بادآ  نساحم  قالخا و  مراکم 

یم تحـص  ناشیا  هعینم  مولع  هعیفر و  تویب  يافـشلاراد  زا  یناحور  ینامـسج و  ياـهالب  هب  يـالتبم  زا  رازه ) نارازه   ) فولا فـالآ و  و 
هاگرد نابرقم  نآ  يونعم  تبرق  زا  دندرگ و  یم  شوهدـم  ناراوگرزب  نآ  لالج  هدـهاشم  زا  دـنراد  یتریـصب  كدـنا  هک  اه  نآ  و  دـنبای .

تعجر و رد  ار  ناشیا  تکوش  تمظع و  تلالج و  یگرزب و  یلاعت  قح  دـنبای و  یم  اه  ضیف  اه و  هرهب  تعاـس  ره  رد  ناـمحر  دـنوادخ 
(1 (؟ دوب دناوت  یم  رتشیب  نیا  زا  یگرزب  مادک  رت و  میظع  نیا  زا  تلالج  مادک  سپ  تخاس . دهاوخ  رهاظ  نایملاع  رب  تمایق 

تلاهج زا  ناگدنب  تاجن  ( 1-3

: میراد یم  هضرع  دنوادخ  هب  ادهّشلادّیس  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ترایز  رد 
*******

ص199. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هفسلف  تمکح و  هلاسر  يداقتعا ، لئاسر  هعومجم  - 1
{111 هحفص }

(1 .) يدَّرلا َنِم  يَدُهلا  ِباب  َیلِإ  ِباِیترِالا  َو  ِّکَّشلا  َو  یَمَعلا  َو  َِۀلاهَجلا  َو  َِۀلالَّضلا  َنِم  َكَدابِع  َذِفنَتسَِیل  َکیف  ُهَتَجهُم  َلََذب 
، تکاله زا  تیاده  رد  هب  دیدرت  کش و  يروک و  تلاهج و  یهارمگ و  زا  ار  تناگدـنب  ات  دیـشخب  وت  هار  رد  ار  شبلق  نوخ  وا  ایادـخ !] ]

. دشخب تاجن 
. دوبن يداع  داتفا  قاّفتا  اروشاع  زا  دعب  هک  ییایاضق  داد . تاجن  تلاهج  زا  ار  شناگدنب  ادخ  هک  دوب  نیا  نامیالوم  تداهـش  راثآ  زا  یکی 
(2 .) دوب یتفگش  قاّفتا  هدناسر ، لتق  هب  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دنک  مهّتم  نیرفن و  ار  دایز  نبا  دیزی ، ددرگرب و  قرو  هک  نیا 

دنیآرد . یهارمگ  زا  مدرم  دنوش و  وربآ  یب  اه  نیا  هک  درک  يراکادخ 
یّلـص هللا  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  هیواعم  ًاعقاو  تسادج . هّیما  ینب  تموکح  باسح  زا  نید  باسح  دـندیمهف  اروشاع  نایرج  زا  دـعب  مدرم 

دعب و  مّوس ، مود و  لّوا و  هفیلخ  نامز  نآ  ات  دوب . هعمج  زاـمن  بیطخ  تشاد . ینید  ههجو  ینعی  درک . یم  تموکح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مکح دش . یم  هدرمش  نید  لوق  ناشلوق  دندرک . یم  زاب  ینید  باسح  اه  نیا  يارب  مدرم  دنتشاد و  ینید  تیعورـشم  مدرم  دزن  هیواعم  مه 

. دوب نید  مکح  اه  نیا 
نامدرمان تسایس  تموکح و  زا  مدرم ، يارب  نید  راگزور ، نآ  رد 

*******
ص228. تارایّزلا ، لماک  - 1

دهاوـش هنوـگ  نیا  هّتبلا  ص 232 . ج8 ، ۀیاهّنلاو ، ۀـیادلا  ص87 ، ج4 ، لـماکلا ، ص12 ، داـشرالا ج2 ، ص131 ، ج45 ، راونـالاراحب ، - 2
هب يو  میقتسم  روتسد  هجیتن  ادهّـشلادّیس  لتق  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  دنک . یمن  هئربت  ادهّـشلادّیس  لتق  تیانج  زا  ار  دیزی  زگره  یخیرات 
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ص160) ج3 ، فارشالا ، باسنا  ص220 ، ج2 ، یبوقعی ، خیرات  : ) هب دیرگنب  هنومن  ناونع  هب  تسا . هدوب  نوعلم  دایز  نبا 
{112 هحفص }

تردـق هب  تسایـس و  تموکح و  هلیـسو  ار  نید  اه  نیا  دـنزاب . هّقح  راّـکم و  اـه  نیا  هک  دـندیمهف  اروشاـع  زا  دـعب  مدرم  یلو  دوبن . ادـج 
یم ار  اـیند  رگا  دـنتفر و  یم  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  غارـس  دنتـساوخ  یم  ار  نید  رگا  مدرم  دـعب  هب  نآ  زا  اذـل  دـنا . هداد  رارق  ناشندیـسر 
هیلع نیـسح  ماما  تداهـش  راثآ  زا  یکی  نیا  دـش . ادـج  تقو  مکاح  باسح  زا  نید  باسح  نوچ  دـندمآ  یم  ماّـکح  غارـس  هب  دنتـساوخ ،

. دوب مالسلا 
تیادـه باب  هک  نیا  ات  درک . لذـب  ار  شناج  وت  هار  رد  وا  ایادـخ ! ینعی  کیف » هتجهم  لذـب  . » ترـضح هناصلاخ  لمع  هب  ددرگ  یمرب  نیا 

. دوب ادهّشلادّیس  جورخ  مهم  دئاوف  راثآ و  زا  یکی  نیا  و  دوش . هدوشگ 

تّلذ اب  تعیب  زا  رارف  ( 1-4

هراشا

مه دوب و  هدرک  راهظا  ار  بلطم  نیا  هیواعم  مه  دوبن . نیا  رد  یّکش  دنتـشاد و  ار  ترـضح  نتـشک  دصق  هّیما  ینب  هک  میدرک  نشور  رتشیپ 
زا مالـسلا  هیلع  ماما  جورخ  ياه  تمکح  زا  یکی  دسر  یم  رظن  هب  داد . یم  ناشن  نئارق  مه  دندومرف و  یم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دوخ 

دنهدن . دنتساوخ  یم  اه  نآ  هک  يا  هنالیلذ  تعیب  هب  نت  دنزیرگب و  هّیما  ینب  تسد  زا  هک  دوب  نیمه  هّکم 
: دیامرف یم  یسلجم  همالع  موحرم 

رایتخا ّتلذم  يریـسا و  اب  ندش  هتـشک  رب  ار  داهج  نمـض  رد  ندـش  هتـشک  و  دوش ، یم  هتـشک  لاح  ره  هب  هک  دـناد  ترـضح  هاگره  سپ 
(1 .) دوب دهاوخن  ضارتعا  ّلحم  دیامن ،

نتفرگ زا  دعب  تفریذپ ، یم  ار  تعیب  ناشیا  ضرف  هب  مه  رگا  ینعی 
*******

ص201. مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تداهش  هفسلف  تمکح و  هلاسر  - 1
{113 هحفص }

تعیب هب  اه  نیا  هک  تسین  یکـش  نیاربانب ، دندناسر . یم  لتق  هب  تیاهن  رد  مه  دندیـشک و  یم  ّتلذ  هب  هدرک و  راوخ  ار  ناشیا  مه  تعیب ،
دنوش هتـشک  ای  ّتلذ ، اب  دنوش  هتـشک  هک  نیا  دندوب : زیچ  ود  نیب  ّریخم  يرهاظ  ياهرایعم  ساسارب  ترـضح ، عقاو  رد  دندش . یمن  یـضار 

ار یبیغ  رابخا  رگا  دوب . یعطق  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ندناسر  تداهـش  هب  يارب  اه  نآ  دصق  تمارک . داهج و  تّزع و  اب  هکلب  ّتلذ  نودـب 
. دنناسرب لتق  هب  ار  ترضح  دنهاوخ  یم  اه  نیا  هک  داد  یم  ناشن  مه  يرهاظ  طیارش  نامه  میراذگب ، رانک  مه 

: دنیامرف یم  یضترم  دّیس  موحرم 
؟ تفریذپن مالسلا  هیلع  ماما  ارچ  سپ  داد  ناما  دایز  نبا  هک  نیا  دوجو  اب  دوش  هتفگ  رگا 

طلست زا  سپ  دراداو و  میلـست  هب  دنک و  راوخ  ار  ترـضح  تساوخ  یم  وا  دوبن . نانیمطا  لباق  دایز  نبا  ناما  هک  دوب  نیا  يارب  مییوگ : یم 
... دناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  وا ، رب 

لها هیلع  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  اه  نیا  هک  ییاه  هنیک  هکلب  دنا  هتفریذپن  ار  وا  ناما  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تشادـن  ّتین  نسح  وا  تسا  مولعم 
(1 .) دش یم  ناشتّین  نسح  زا  عنام  دندوب  هدرک  هریخذ  تیب 

تّلذ اب  تعیب  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  زا  ایقشا  هتساوخ  ( 1-4-1
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: دنروآ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  هّیما  ینب  هبلاطم  حیضوت  يارب  دهاش  دنچ  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم 
*******

ص187 و 188. ج4 ، یفاّشلا ، صیخلت  - 1
{114 هحفص }

(1 .) دروآ ورف  رس  دیزی  مکح  نم و  مکح  هب  دیاب  وا  تفگ : نوعلم  دایز  نبا  ًالّوا :
مالسلا هیلع  نسح  ماما  یتقو  شاب .» هتـشادن  ام  راک  هب  يراک   » دنیوگب دندنبب و  ترـضح  اب  هک  تسا  یتعیب  نامیپ  زا  ریغ  ندروآ  دورف  رس 

هب نامیپ  کی  هکلب  يروآ » دورف  رس  نم  مکح  ربارب  رد  دیاب   » دشاب هتفگ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  وا  هک  دوبن  روط  نیا  دندرک  حلـص  هیواعم  اب 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  هیحان  زا  دنکب و  ار  شتموکح  وا  دنتفریذپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دندرک . اضما  مه  اب  ضّرعت » مدع   » حالطـصا

. دنروآ دورف  رس  هیواعم  تمکح  رب  هک  دوبن  نیا  ناشرارق  اّما  دریگن . تروص  وا  تموکح  اب  یتفلاخم  مالسلا  امهیلع 
یم دنراذگب . ناشدازآ  هچ  دنشکب و  ار  ناشیا  هچ  دنهد ، رارق  اه  نآ  موکحم  ار  ناشدوخ  هک  دنتساوخ  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  اّما 

شیپ زا  یّتح  تسامش .» مکح  مکح ، منک و  یم  نامه  دیتفگ  امش  هچره  دنیوگب : شیپ  زا  ینعی  دنشاب  ناش  موکحم »  » ترضح دنتـساوخ 
. دننک مکح  هچ  ات  دنروآ  دورف  میلست  رس  ناشربارب  دنیایب و  ترضح  دنتساوخ  یم  هکلب  دننک . هچ  دنهاوخ  یم  هک  دنتفگ  یمن 

(2 .) دریگب ار  شدوخ  میمصت  وا  دعب  ات  دوش  نوعلم  دایز  نبا  مکح  میلست  مالسلا  هیلع  نیسح  دیاب  هک  دوب  رمش  لوق  رگید  دهاش 
*******

: تشون مالسلا  هیلع  ترضح  هب  نوعلم  دایز  نبا  - 1
َکَقِحلأ َوأ  ِریمَخلا  َنِم  َعَبشَأ  َال  َو  َریثَولا  َدَّسََوتَأ  نَأ ال  ُدیزَی  َنینِمؤُملا  ُریِمَأ  ََّیلِإ  َبَتَک  دَق  َو  َءالَبرَِکب  َُکلوُُزن  ِینَغََلب  دَقَف  ُنیَـسُح  ای  ُدَعب  اَّمَأ  ... 

ص382) ج4 ، راونالاراحب ، .) ُمالَّسلا َو  َۀَیِواعُم  ِنب  َدیزَی  ِمکُح  َو  یِمکُح  َیلِإ  َعِجَرت  َوأ  ِریبَخلا  ِفیطَّللِاب 
َیلوَأ َّنَنوُکََتل  َو  ِةَّوُقلِاب  َیلوَأ  َّنَنوُکََیل  َكِدَـی  یف  ُهَدَـی  عَضَی  َمل  َو  َكَدـِالب  َلَـحَر  ِنَئل  ِهللا  َو  تفگ ... : داـیز  نبا  هب  باـطخ  نوعلم  رمـش  - 2

نِإ َو  َِۀبوُقُعلِاب  َیلوَأ  َتنَأَف  َتبَقاَع  نِإَف  ِِهباحـصَأ  َو  َوُه  َکِمکُح  یلع  لِزنَِیل  نَِکل  َو  ِنهَولا  َنِم  اهَّنِإَف  ََۀلِزنَملا  ِهِذـه  ِهِطُعت  الَف  ِزجَعلا  َو  ِفعَّضلِاب 
ص389) ج44 ، راونالاراحب ، . ) ََکل َِکلذ  َناک  َتوَفَع 

{115 هحفص }
یم میهاوـخب  هچره  اـم  دـعب  دوـش . میلـست  میتـفگ  اـم  هچ  ره  ربارب  رد  دروآ و  دورف  میلـست  رـس  اـم  يأر  هب  هک  تسا  نیا  وا  هـفیظو   » ینعی

. تسا هدوب  دیبع » رارقا   » دنتساوخ یم  ترضح  زا  هک  يرارقا  هدش  ریبعت  اذل  ییوگ .»
: دندومرف اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

(1 .) دِیبَعلا َراَرقِإ  ُِّرقُأ  َال  َو  ِلیلَّذلا  َءاَطعِإ  يِدَِیب  مُکیِطعُأ  ِهللا ال  َو 
. منک یمن  رارقا  دیبلط ] یم  هچ  نآ  هب   ] امش يارب  ناگدنب  دننام  مراذگ و  یمن  امش  رایتخا  رد  ّتلذ  اب  ار  دوخ  نم  ادخ  هب  مسق 

: دندز دایرف  هک  دوب  نیا  مور .» یمن  ّتلذ  راب  ریز  نم   » ینعی
ٌروُجُح َنُونِمؤُملا و  ُهلوسر و  اَنل و  کلذ  ُهللا  َیبأَی  ِۀـَلِّذلا  اّنِم  َتاـهیَه  ِۀَّلِّذـلا و  َو  ِۀَّلَّسلا  َنَیب  ِنیَتَنثا  َنَیب  َزَکَر  دـق  َّیعدـلا  َنبا  َّیعّدـلا  ّنإ  ـالأ و 

(2 .) ِمارِکلا ِعِراضَم  یلع  ِماِئللا  َۀَعاط  َِرثُؤن  وأ  نِم  ٌۀَِّیبأ  ٌسوُُفن  ٌۀَّیِمَح و  ٌفُونا  تَرُهَط و  َتباط و 
هک تاهیه  و  میلست )  ) ّتلذ ندیشک و  ریـشمش  نیب  تسا ، هدرک  روبجم  زیچ  ود  زا  یکی  نیب  ارم  هداز  مارح  دنزرف  هداز  مارح  دیـشاب ! هاگآ 

تریغ و تراهط ، كاپ ، ياه  نماد  دنریذپ . یمن  ام  يارب  ار  نیا  نیتسار  تانمؤم  شلوسر و  ادخ و  میریذپب . ار  يراوخ  ّتلذ و  ام 
*******
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ص7. ج45 ، راونالاراحب ، - 1
ص97. فوهّللا ، - 2

{116 هحفص }
. میهد حیجرت  هنادنمتفارش  گرم  رب  ار  ناگیامورف  تعاطا  هک  دنهد . یمن  هزاجا  ام  هب  زگره  ام  سفن  تّزع  الاو و  تّمه  نادناخ ، تفارش 

. دیآ یم  توعد »  » زا ّیعد » . » دـنتفر یمن  ّتلذ  راب  ریز  مه  ترـضح  دوب و  ّتلذ  دنتـساوخ  یم  ترـضح  زا  اه  نیا  هچ  نآ  دوش  یم  مولعم 
نبا ّیعدـلا  : » دـنا هدومرف  هک  نیا  تسا . هداز  مارح  ینعی  تسین ، مولعم  شردـپ  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  هدـش . هدـناوخ  هک  یـسک  ینعی 

(1 .) تسا هدوب  روط  نیمه  مه  شردپ  ینعی  ّیعدلا »
خیش موحرم  دراد . دعـس  رمع  دیزی و  زا  ییادج  باسح  وا  تثابخ  و  درک . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  هب  نوخ  همه  نآ  هک  دوب  دایز  نبا 

: دیامرف یم  رفعج 
کشا هرطق  کی  ای  هدرک  ّتقر  دایز  نبا  هک  مدیدن  اج  چیه  یلو  تسکـش  شلد  مه  دعـس  رمع  درک و  هیرگ  مه  دیزی  ییاهاج  کی  یّتح 

هتخیر
*******

دارفا اـب  هناـجرم  نوچ  دوب . هدـییاز  ار  وا  هناـجرم  هک  نیا  ینعم  هب  هناـجرم ،» نبا   » مییوـگب وا  هب  تسا  رتـهب  هک  تسا  داـیز  نبا  دـصقم  - 1
. دوب دایز  هب  بوسنم  اّما  تسیک ! هللادیبع  ردپ  دشن  مولعم  دوب و  طابترا  رد  یفلتخم 

شردپ نوچ  شردپ ! رـسپ  دایز  ینعی  هیبا » نبدایز   » دنیوگ یم  خیرات  رد  یهاگ  دوبن . مولعم  شردپ  ینعی  دوب . هنوگ  نیمه  مه  دایز  دوخ 
هب ردارب -  ناونع  هب  ار -  وا  زین  هیواعم  اهدـعب  و  تسناد ) وا  ردـپ  ار  دوخ   ) دومن قحلم  دوخ  هب  ار  دایز  نایفـسوبأ ، هّتبلا  تسا . هدوبن  مولعم 

ص523) ج2 ، باعیتسالا ، . ) درک قحلم  دوخ 
هب دیزی  هک  نیا  هلمج  زا  تشاذگ . یم  تسد  نآ  يور  دیزی  دوب  مزال  هک  اجره  تشاد و  مه  دایز  نبا  ار  فعـض  هطقن  نیمه  ردـپ ، عبت  هب 

بـسن هب  هنرگو  چـیه  هک  یتـشک  ار  وا  رگا  : » هک درک  دـیدهت  ار  يو  داد و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نتـشک  هـب  دـیکا  روتـسد  داـیز  نـبا 
ص241 و ج2 ، یبوقعی ، خیرات  «. ) دورب تتسد  زا  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  لتق   ] هک دابم  سپ  يدرگ  یم  زاب  دیبع  تردپ  تا و  [ یلـصا ]

زین 220)
{117 هحفص }

ترـضح نابل  هب  هدنخ  دندرواین ، مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  تمدـخ  دـندیربن و  راتخم  روتـسد  هب  ار  نوعلم  دایز  نبا  رـس  یتقو  ات  ( 1 .) دشاب
رادازع مالسلا  هیلع  تیب  لها  لاس ، شـش  نیا  لوط  رد  تفر . كرد  هب  دایز  نبا  هک  نیا  ات  دیـشک  لوط  لاس  شـش  اروشاع ، زا  دعب  دماین .

ار دایز  نبا  رس  هک  نیا  ات  دندز ، یمن  رس  هب  نغور  دندیشک ، یمن  مشچ  هب  همرـس  مشاه  ینب  ياه  نز  دنتخپ ، یمن  هناخ  رد  يزیچ  دندوب .
. تسا هدرک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  هب  نوخ  یلیخ  دایز  نبا  هک  تسا  مولعم  دندروآ . مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  دزن 

عافد ای  و  دیبع ) رارقا   ) يراوخ ّتلذ و  مریذپب : ار  زیچ  ود  نیا  زا  یکی  هدرک  روبجم  ارم  هداز ، مارح  رسپ  هداز  مارح  نیا  دندومرف  ترـضح 
. مهد یمن  نت  دنهاوخ  یم  اه  نیا  هک  يرارقا  هب  مور و  یمن  ّتلذ  راب  ریز  نم  اّما  ریشمش . اب 

! یّما تنا و  یباب  ( 1-4-2

: دیامرف یم  دریگ و  یم  شتآ  رفعج  خیش  موحرم  لد  ( 2) اج نیا  رد 
! دیحو بیرغ و  فعضتسم و  يادف  مردپ 

یسک زا  ار  هتـساوخ  نیا  دنک . رارقا  ناگدنب  لثم  دنهاوخ  یم  ناشیا  زا  هک  دش  دیحو  بیرغ و  ردق  نیا  ادخ  تّجح  دیـشک ؟! اجک  هب  راک 
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چیه زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  میراد  حیحص  تیاور  تسا . يراج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  نوخ  شندب  رد  هک  دنراد 
و دروخن . ریش  مه  شردام  زا  یّتح  يا و  هیاد 

*******
نم ۀـلاح  یلع  ءاـکب  ۀـّقر و  یلع  رثـعا  مل  معن  یلاـیّللا  ضعب  یف  یکبی  ناـک  مهل ...  ّقر  دـق  دـیزی  و  هیلع ... یکبی  دعـس  نـبا  ناـک  - ... 1

ص 47 و 48) هّینیسحلا ، صئاصخلا   ) دایز نبا  نیعّللا  یلا  ۀبسّنلاب  تالاحلا 
هّینیسحلا ص 47 و 48. صئاصخلا  - 2

{118 هحفص }
وا ناهد  رد  ار  دوخ  تشگنا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  دوب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تشگنا  زا  طقف  ناشیا  ياذغ 

ناشحور و مه  دندرک ، دشر  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هنوگ  نیا  دنتـساوخ . یمن  اذغ  زور  هس  ود  ات  دـندیکم و  یم  ناشیا  دنتـشاذگ ، یم 
. ناشندب مه 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ِنیَموَیلا ِهیفکی  ام  اَهنِم  ُّصَمَیَف  ِهیف - یف  ُهَماهبِإ  ُعَضَیَف  َِّیبَّنلا - ِِهب  یَتُؤی  َناک  ُهَّنَِکل  َو  یَثنُأ  نِم  َو ال  َۀَمِطاف - نِم  مالسلا  هیلع  ُنیَـسُحلا  ِعَضرَی  َمل 

هیلع ٍِّیلَع  ُنب  ُنیَـسُحلا  َو  َمَیرَم  ُنب  یَـسیِع  اَّلِإ  ٍرُهـشَأ - ِۀَّتِِـسل  ٌدُولوَم  دـَلُوی  َمل  َو  ِهِمَد - َو  ِهللا  ِلوُـسَر  ِمَحل  نِم  ِنیَـسُحلا  ُمَحل  ُُتبنَیَف  َۀـَثالَّثلا - َو 
(1 .) مالسلا

هیلع و هللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  ار  ناشیا  یلو  دروخن . ریش  يرگید  نز  چیه  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هس ای  ود  هزادنا  هب  دیکم و  یم  وا  دنتشاذگ . یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهد  رد  ار  دوخ  تسش  تشگنا  ترضح  دندرب . یم  مّلـس  هلآ و 
هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  نوخ  تشوگ و  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوخ  تشوگ و  تروص  نیا  هب  درک . یم  تیافک  ناشیا  يارب  زور 

. مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  مالسلا و  امهیلع  میرم  نب  یسیع  زج  دماین  ایند  هب  ههام  شش  يدولوم  چیه  دییور . مّلس  و 
: ترضح اب  لد  درد  هب  دنک  یم  عورش  خیش  موحرم  سپس 

اه نآ  يارب  هک  نیا  زا  دوب  رت  هنادنمتفارش  گنج  نادیم  رد  تیعضو  نآ  اب  امـش  ندش  هتـشک  هللاو  هللادبع ! ابا  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و 
هیبش زا  رتهب  هنامیرک  ندیگنج  دیدومرف : ناتدوخ  دینکب و  رارقا 

*******
. تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  ح17 ، ص232 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1

{119 هحفص }
رارقا دنتساوخ  یم  اه  نآ  هچ  نآ  هب  دیگنجن و  اه  نآ  اب  هیقت  يور  زا  هک  دیدش  یم  یـضار  امـش  ضرف  هب  رگا  تسا . ناگیامورف  هب  ندش 

. دننک عمج  امش  نتشک  ّتلذ و  نیب  هک  نیا  ات  دندرک  یمن  اهر  ار  امش  مه  زاب  اه  نآ  دیدوب ، هدرک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ( 1-5

: تسا فورعم  ترابع  نیا  ناشتکرح ، هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاحیضوت  زا  یکی 
َُرمآ نَأ  ُدیرُأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  يِّدَج  ِۀَُّما  یف  ِحالصِإلا  ِبَلَِطل  ُتجَرَخ  امَّنِإ  َو  ًاِملاَظ  َال  َو  ًادِسفُم  َال  َو  ًارََطب  َال  َو  ًارَـشَأ  جُرخَأ  َمل  ّینا 

(1 .) مالسلا هیلع  ٍِبلاط  ِیبَأ  ِنب  ٍِّیلَع  ِیبَأ  َو  يِّدَج  ِةَریِِسب  َریِسَأ  َو  ِرَکنُملا  ِنَع  یَهنَأ  َو  ِفوُرعَملِاب 
و متـساخ ، اپ  هب  مدج  تّما  رد  حالـصا  ندش  راتـساوخ  يارب  هکلب  مدـشن . جراخ  يرگمتـس  يراکهابت و  یتسمرـس و  يداش و  رـس  زا  نم 

. مورب هار  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  مدج و  شور  رب  و  منک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخ  یم  نونکا 
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یّتح و  يرـسدوخ »  » و یبلط » بوشآ   » و مالـسا » تّما  رد  فالتخا  داجیا   » هب هنیدم ، زا  جورخ  دـیزی و  اب  تعیب  زا  عانتما  اب  ترـضح  نوچ 
هک دندرک  دیکأت  دندومرف و  ماّهتا  عفر  دوخ  زا  نایب  نیا  اب  دندوب  هدش  مهّتم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  نیـشناج  رب  جورخ  و  یغب » »

. دننک یم  ّتیعبت  ناشردپ  ّدج و  هریس  زا  دوخ  تکرح  رد  دنرادن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زج  یتّین 
*******

ص329. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{120 هحفص }

دیاوف زا  یکی  بیترت  نیا  هب  دنشیدنا . یمن  ناشّدج  تّما  تحلصم  هب  زج  دنتسین و  داسف  هنتف و  داجیا  لابند  هک  دندیزرو  رارصا  هنوگ  نیا 
. دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیمه  ادهّشلادّیس  تکرح  ّمهم 

یم مادـقا  نآ  هب  یلکـش  هب  دوخ  ناـمز  رد  مادـکره  هتـشاد و  دوـجو  ناـماما  همه  هماـنرب  هریـس و  رد  رکنم  زا  یهن  فورع و  مهب  رما  هّتبلا 
: دنا هدومرف  هتسناد و  یگژیو  نیمه  ار  مالسلا ) مهیلع  موصعم  ناماما   ) رمالا یلوا  مهم  هصخاش  تایاور ، رد  یّتح  دندرک .

(1 .) ِناسحالاو ِلدعلاو  ِفورعملِاب  ِرمألاب  ِرمألا  یلوا  َو  َِۀلاسّرلاب  َلوسّرلا  َو  ِهللاِاب  َهللا  اُوفِرِعا 
. دیسانشب ناسحا » لدع و  فورعم و  هب  رما   » هب ار  رمالا  یلوا  تلاسر و  هب  ار  لوسر  ادخ و  هب  ار  ادخ 

هللا یّلـص  ربمایپ  نیـشناج  يوگ  غورد  نایعّدم  رایعم  نیا  اب  دشاب . یم  ناسحا  لدـع و  فورعم و  هب  رما  ّقح ، هب  ناماما  ییاسانـش  هار  ینعی 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  ياعّدا  مه  دیزی  هیواعم و  دنوش . یم  هتخانـش  ناشیا  نیتسار  يافلخ  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تّما  مه  دندوب و  تارکنم  ماجنا  لها  دوخ  مه  هکلب  دوبن ، فورعم  هب  رما  اه  نآ  لمع  اّما  دنتـشاد  ار 
. دندناشک یم  تارکنم  يداو  هب 

هیلع نینمؤملاریما  تشاد . ناشیا  هب  دنوادخ  رما  هب  یگتسب  دومن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ّدح  هچ  ات  هنوگچ و  یماما  ره  هک  نیا  اّما 
رد مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  درک . رییغت  نآ  لکش  ناشتموکح  نارود  رد  دنتشاد و  رکنم  زا  یهن  عون  کی  لّوا  هفیلخ  هس  نامز  رد  مالـسلا 

هیواعم اب  هحلاصم 
*******

ص85. ج1 ، یفاکلا ، - 1
{121 هحفص }

اّما دـندرک ، یمن  لاـبند  ار  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مّلـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  تـّما  رد  حالـصا  بـلط   » زج يا  هماـنرب 
روهظ و ةداهشلا » یلا  موقب  جرخا   » لکش هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  دروم  رد  یّلک  ناونع  نیمه  دوب . هتـساوخ  هنوگ  نآ  ناشیا  زا  دنوادخ 
، مالسلا هیلع  داّجـس  ماما  دعب . هّمئا  هن  دوب و  ناشیا  زا  لبق  ناماما  همانرب  رد  هن  رکنم  زا  یهن  یبلط و  حالـصا  زا  لکـش  نیا  درک ، ادیپ  زورب 
، دـندرک یم  لابند  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یبلط و  حالـصا  همانرب  ًاقیقد  مه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما 

. دوب هدش  صّخشم  ناشیا  هب  ادخ  فرط  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  ّتیصو  رد  هک  توافتم  یلکش  تروص و  هب  یهتنم 
ًالماک مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  رکنم  زا  یهن  هبترم  هجرد و  هک  تسا  نشور 

ناماما اّما  دنورن ، دیزی  اب  تعیب  راب  ریز  دنتـسیاب و  ناج  ياپ  ات  هک  دـندوب  رومأم  دـنوادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دوب . توافتم 
تفلاخم تفالخ  نابصاغ  اب  راکشآ  ینلع و  تروص  هب  هک  دندوب  رومأم  هکلب  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  هجرد  نیا  ات  هک  دندوبن  رومأم  يدعب 

. دننک لمع  نآ  رت  نییاپ  بتارم  رد  طقف  رکنم  زا  یهن  هب  دننکن و 
دوخ يدرف  صیخشت  هقیلـس و  هب  دناوت  یمن  هک  دشاب  هتـشاد  هّجوت  دیاب  دریگب ، وگلا  ناماما  درکلمع  هریـس و  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  لاح 

دروخرب دیاب  هنوگچ  شدوخ  نامز  تارکنم  اب  سکره  هک  نیا  دهد . رارق  دوخ  يوگلا  دیدنـسپ ، هک  ار  یماما  ره  راتفر  عون  دـنک و  لمع 
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یمن میرادن ، یماما  ره  درکلمع  عون  ّتلع  هفـسلف و  رب  يا  هطاحا  نوچ  ام  دوش . یمن  مولعم  ّصاخ  ماما  کی  نامز  هب  يزاس  هیبش  اب  دـنک ،
نیمه هب  مینک و  طابنتسا  میا ؛ هدید  هچ  نآ  رهوظ  زا  ار  درکلمع  نآ  رایعم  كردم و  میناوت 

{122 هحفص }
. مییامن هفیظو  نییعت  دوخ  يارب  میناوت  یمن  ّصاخ ، ماما  کی  ّصاخ  طیارش  اب  دوخ  طیارش  يزاس  هیبش  قیرط  زا  لیلد 

نامه نوچ  میهد ، رارق  دوخ  لمع  يوگلا  ار  ماما  کی  لمع  عون  هک  تسین  نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هریـس  زا  يریگوگلا  ساـسا ، نیا  رب 
يدراوم هب  ار  نآ  ات  مینک  طابنتـسا  میناوت  یمن  ار  يرایعم  اذـل  میناوتان و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  درکلمع  ییارچ  جارختـسا  زا  میتفگ  هک  روط 

. میهد تیارس  میرادنپ ، یم  نآ  هباشم  هک 
نیا میـشاب . دوخ  یهلا  فیلکت  هفیظو و  عباـت  یطیارـش  ره  رد  هک  تسین  نیا  زج  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هریـس  زا  يریگوـگلا  حیحـص  ياـنعم 

. دیآ یم  تسد  هب  طیارّشلا  عماج  ياهقف  زا  ّتیعبت  اب  ّتنس و  باتک و  ّهلدا  يور  زا  طقف  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  رد  هفیظو 
یکی رثکاّدح  ار  نآ  ناوت  یم  هلب  تسا ، هدوب  ادهّـشلادّیس  تکرح  هفـسلف »  » رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تفگ  ناوت  یمن  هک  نیا  هجیتن 

نیا مهم  هتکن  دریگ . یمن  ار  ناشیا ) هب  ادخ  رما   ) یلـصا ّتلع  ياج  اه  نآ  زا  کی  چیه  هّتبلا  هک  تسناد  ناشیا  جورخ  راثآ  اه و  هزیگنا  زا 
ام يارب  ًاقیقد  هک  نیا  دوش . یمن  نشور  فلتخم  دارفا  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تاحیـضوت  تانایب و  اب  یلـصا  ّتلع  زار  زمر و  هک  تسا 

(1) یّلک هدعاق  کی  نآ  زا  ات  دوب  هتساوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ار  يزیچ  نینچ  ادخ  ارچ  هک  دوش  نشور 
*******

: دنتشاگن نینچ  هفوک  فارشا  هب  باطخ  ادهّشلادّیس  - 1
ناطلس دنیبب  هک  سکره  : » دندومرف دوخ  تایح  نامز  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  دیتسناد  میحّرلا ... نمحّرلا  هللا  مسب 

هب ادخ  ناگدنب  نایم  رد  دنک و  یم  تفلاخم  ادخ  لوسر  ّتنـس  اب  هتـسکش و  ار  يو  دـهع  تسا و  هدرک  لالح  ار  ادـخ  ياه  مارح  يرئاج 
دراو ملاظ  نآ  هاگدورو  رد  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـنکن ، راکنا  راتفر  ای  راتفگ  هب  لاـح  نیع  رد  و  دـننک ؛ یم  راـتفر  ینمـشد  هاـنگ و 
دودح دندرک و  رهاظ  ار  داسف  دـندنادرگور و  نامحر  يادـخ  تعاط  زا  دنتـسه و  ناطیـش  تعاطا  مزالم  هورگ  نیا  هک  دـیتسناد  و  دـنک »

مارح ار  ادـخ  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  دـنا و  هداد  صاـصتخا  دوخ ] هب   ] ار نیملـسم ) مومع  لاوما   ) ءیف دـندومن و  لـیطعت  ار  یهلا ] ]
ج44، راونالاراحب ، ... ) مرتراوازس مّلس - هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  ما  یکیدزن  رطاخ  هب  تفالخ -)  ) رما نیا  هب  نم  دنا و  هدرک 

ص381)
قوقح یهلا و  قوقح  ندش  لامیاپ  ملظ و  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  ینمؤم  ره  هفیظو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط 

يوس زا  ناش  یهلا  دـهع  ربانب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دروایب . یلعف  ای  یلوق  رکنم  زا  یهن  هب  ور  هکلب  دـنامن  لـعفنم  تواـفت و  یب  مدرم ،
. دوش یهتنم  ناشیا  تداهش  هب  رما  نیا  هک  دنچره  دنیامن ؛ رکنم  زا  یهن  لعف ، رد  مه  لوق و  رد  مه  هک  دنتشاد  تیرومأم  ادخ 

دوب نیا  اهنآ  زا  یهلا  تساوخ  هاگ  هّتبلا  دـندرک و  رکنم  زا  یهن  ناش  یهلا  ّتیرومأم  ياضتقم  هب  کیره  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریاس 
ام هفیظو  هک  نیا  اّما  دننک . افتکا  فرـص  یبلق  راکنا  هب  یّتح  هاگ  دنروآ و  يور  دـنت -  نادـنچ  هن  ینایب  اب  یلوق - رکنم  زا  یهن  هب  اهنت  هک 

نیا تفایرد  يارب  تسین و  جارختـسا  لباق  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لمع »  » فرـص زا  تسیچ ؛ وا  لاّمع  رئاـج و  ناطلـس  رکنم  زا  یهن  رد 
رکنم زا  یهن  قیداصم  بتارم و  زا  کیمادک  هک  تفایرد  درک و  هعجارم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ياه  هیـصوت  مالک و  نتم  هب  دیاب  هفیظو 

. تسا فّلکم - ناونع  هب  ام -  هفیظو 
{123 هحفص }

. تسین صیخشت  لباق  ام  يارب  میزاسب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تکرح  لیلحت  رد  یهلا  ياهرایعم  رّثؤم  شقن  ( 2
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هراشا

دانسا و لیلحت و  قح  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  هب  تبـسن  دح  هچ  ات  ام  ًالـصا   » هک نیا  نآ  تسا و  حرطم  یّلک  شـسرپ  کی  اج  نیا  رد 
نیا مینک »؟ نینچ  میناوت  یم  ییاـهرایعم  هچ  اـب  مینک  لـیلحت  ار  ناراوگرزب  نیا  هریـس  میهاوخب  رگا  و  میراد ؟ ار  ناـمیاه  لـیلحت  باـستنا 

یّمهم رایسب  ثحب 
{124 هحفص }

(1 .) درک دهاوخ  ضوع  ار  ام  شرگن  دوش  هّجوت  نآ  هب  بوخ  رگا  هک  تسا 
ثعاب لامتحا  نیمه  دـشاب  لیخد  دـناوت  یم  مه  یهلا  رما  کی  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ياهراک  رد  میهد  لاـمتحا  رگا  اـم  هک  تسا  نیا  ثحب 

یم یعطق  تیعقاو  هب  لیدـبت  هدـش و  تیوقت  ثیداحا ، اب  لاـمتحا  نیا  میهدـب . ناـشیا  ياـهراک  هراـبرد  یعطق  يرظن  میناوتن  هک  دوش  یم 
. دوش

، تسین لامتحا  دح  رد  طقف  اه  نیا  هک  مینیب  یم  تایاور ، یـسررب  زا  دـعب  یلو  میربب ، ولج  ار  ثحب  میناوت  یم  لامتحا  اب  ام  لّوا ، ماگ  رد 
دننامه دوخ  ياهراک  رد  ناشیا  هدوب و  حرطم  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  يارب  یهلا » رما   » کی هشیمه  هک  ّتتیعقاو  نیا  تسا . ّتیعقاو  کی  هکلب 

. دنا هدرک  یمن  باتک  باسح و  ام 
هطبار رد  میجنس و  یم  ار  دوجوم  نئارق  هک  تسا  یعیبط  مینک ؟ یم  لمع  هنوگچ  میریگب  میمـصت  يراک  ماجنا  يارب  میهاوخ  یم  ام  یتقو 

. دشاب یم  نیقی  اب  هارمه  رتمک  تسا و  نامگ  نظ و  اب  هارمه  ًابلاغ  هجیتن ، نیا  اّما  میسر . یم  يا  هجیتن  کی  هب  نآ  اب 
، روهشم جیار و  ياه  لیلحت  بلاغ  هک  یلکـشم  هنافّـسأتم  مینک . ریـسفت  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  لامعا  لکـش  نیمه  هب  میراد  قح  ام  ایآ  اّما 

زیچ همه  هب  ییوـگ  هک  روـط  نآ  دنـشکب ، نوریب  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  ياـه  باـتک  باـسح و  همه  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  نـیمه  دـنراد 
یهابتـشا مینک . تباث  میناوت  یم  ار  شفالخ  هکلب  مینک ، تابثا  ار  يزیچ  نینچ  میناوت  یمن  اهنت  هن  میرادـن و  یلیلد  نینچ  ام  اـّما  دـنهاگآ .

همه  دنا  هداد  دارفا  يارب  هک  یتاحیضوت  مالسلا و  مهیلع  هّمئا  دوخ  ياه  شیامرف  زا  دنهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  دننک  یم  اه  یلیخ  هک 
*******

ات 304. ص294  ییادیپ ،» زمر  یناهنپ  زار   » باتک هب  دوش  هعجارم  - 1
{125 هحفص }

هبطخ ینارنخس و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رگا  ًالثم  دهد . یم  خر  اج  نیمه  رد  تسرد  هابتشا  هک  یلاح  رد  دنشکب . نوریب  ار  بلطم  زومر 
یلصا ّتلع  ترضح  هک  دنشکب  نوریب  ار  نیا  اه ، نیمه  زا  هدافتسا  اب  دنهاوخ  یم  نارگ  لیلحت  دنا ، هداد  ار  اه  همان  خساپ  ای  هدومرف  ییاه 

. دنا هداد  حیضوت  ناشدوخ  ار  ناشراک  هفسلف  و 
ناشیا میمـصت  رد  هک  یبلاطم  همه  هک  تسا  ینعم  نیدب  دـنا ، هدومرف  نایب  یتبـسانم  هب  ار  بلطم  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو  ًاعقاو  ایآ  اّما 

؟ تسا تابثا  لباق  اجک  زا  نیا  لیلد ؟ هچ  هب  دنا ؟ هدومن  نایب  ار  هتشاد  شقن 

فلتخم دارفا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  توافتم  ياهدروخرب  ( 2-1

هراشا

هّمئا تخـسرس  نمـشد  هک  ینوعلم  نامه  تسا . ریبز  نب  هللادـبع  اب  دروخرب  رد  هدـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  ییاـه  لـقن  زا  یکی 
هّکم رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یتقو  داد . رادشه  ندش  هتشک  رطخ  هب  تبسن  ار  ماما  زین  وا  دوب . مه  دیزی  نمشد  دوب و  مالـسلا  مهیلع 
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. دنتشاد مه  اب  یتاقالم  دوب و  هّکم  رد  مه  ریبز  نب  هللادبع  دندوب 
: دندومرف وا  هب  ترضح 

مرح هب  رت  کـیدزن  بجو  کـی  هک  نیا  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  يارب  موـش ، هتـشک  هّکم  رهـش  زا  رترود  بجو  کـی  نم  هک  نیا  هنیآ  ره 
(1 .) موش هتشک 

هب مالـسلا  هیلع  ماما  لاـح  نیع  رد  ( 2 .) تسا رت  میظع  ناشمرح  رت و  فیرـش  ادـخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تایاور  حیرـص  قبط 
نب هللادبع  لثم  یسک 

*******
ص85. ج45 ، راونالاراحب ، - 1

ص364. ج44 ، راونالاراحب ، - 2
{126 هحفص }

هب هک  تسا  تواـفتم  یباوج  نیا  ( 1 «.) دوش هتـسکش  مرح  تمرح  نم  نوخ  نتخیر  اب  مهاوخ  یمن   » هک دـنیامرف  یم  هّیفنح  دّـمحم  ای  ریبز 
. تسا هدش  هداد  وا  هب  لباقم  فرط  تفرعم  ردق 

يدایز دارفا  البرک  هّصق  رد  دنشاب . هتفگ  نخس  شمهف  ردق  هب  سکره  اب  ترـضح  هک  تسا  نیا  مهم  يّدج و  لامتحا  کی  بیترت  نیا  هب 
هنوگ هب  هکلب  دننک  در  ار  اه  نآ  دنتـساوخ  یمن  ترـضح  اّما  دنداد ، تروشم  هدرک و  تحیـصن  ار  ادهّـشلادّیس  دندمآ و  يزوسلد  باب  زا 
ندوب هّجوم  دنتـساوخ  یم  يوبن ، نامرف  هب  ناشتکرح  دانتـسا  اب  یهاـگ  میدـید  هک  ناـنچ  یّتح  دـنوش . عناـق  اـه  نآ  هک  دـنداد  باوج  يا 

. دننک تیبثت  بطاخم  دزن  ار  ناشراک 
ماما ًالـصا  ایآ  رمع  هللادبع  ًالثم  دنا . هدوبن  مه  ترـضح  تماما  هب  لئاق  یّتح  دـنا  هدرک  يزوسلد  ناشیا  يارب  ًارهاظ  هک  یناسک  زا  یـضعب 
بان لوصا  ساسارب  دـیاب  ایآ  دـنداد ؟ یم  یباوج  هچ  وا  هب  دـیاب  ترـضح  درک ؟ تحیـصن  ار  ناـشیا  هک  تسناد  یم  ماـما  ار  مالـسلا  هیلع 

مدآ دوب و  هدرکن  تعیب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  یّتح  تشادـن و  لوبق  ار  تماـما  ًالـصا  وا  دـنداد ؟ یم  ار  شباوج  یعیـش  تماـما 
(2 .) دوب یبلط  ایند  بلط و  تحلصم 

مه یهاتوک  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ّتیعبت  رد  یّتح  يدراوم  رد  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  یتّیـصخش  مه  ساّبع  نبا  روط ؟ هچ  ساـّبع  نبا  اـی 
هّتبلا ( 3 .) تسا هدرک 

*******
. تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  ص40 ، ج101 ، راونالاراحب ، - 1

ص11. ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 2
یسلجم هماّلع  موحرم  همان 41 . هغالبلا  جهن  هب : دیرگنب  زین  ثیداحا 102-105 و 109 و 110 . یّشکلا ص 62-53  لاجر  : » هب دیرگنب  - 3

نانمؤمریما همان  باطخ  هک  نیا  رد  هّتبلا  دـنا . هدرک  لقن  ص185-181  ج42 ، راونالاراحب ، رد  ار  نآ  هب  ساّبع  نبا  ياه  خـساپ  هماـن و  نیا 
دروم روهـشم و  ساّبع ، نبا  ندوب  بطاـخم  هک  دـنلئاق  مثیم  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا  اـّما  دراد  دوجو  فـالتخا  ریخ ، اـی  تسا  ساـّبع  نبا  هب 

زین ییوخ  موحرم  و  ص89 ) ج5 ، مثیم ) نبا   ) هغالبلا جهن  حرش  ص169 . ج16 ، دیدحلا ،) یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حرـش   ) تسا رثکا  قاّفتا 
(. ص75 و 76 ج20 ، ۀعاربلا ، جاهنم   ) دنا هتشاذگ  هّحص  رما  نیا  رب  هغالبلا ، جهن  رب  دوخ  حرش  رد 

{127 هحفص }
شحیرص داقتعا  تسا و  هدادن  ناشن  لماک  سانش  ماما  کی  ار  شدوخ  وا  عومجم  رد  اّما  ( 1 ،) هتشاد مه  ییاه  ششخرد  خیرات  رد  یهاگ 

؟ دنیوگب هچ  یسک  نینچ  هب  ترضح  میناد . یمن  ار 
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دعب هک  تسا  یسک  وا  میناد . یمن  تسا ؟ هتشاد  داقتعا  ترضح  یهلا  تماما  هب  دح  هچ  ات  وا  تسا . ترـضح  ردارب  هک  هّیفنح  نبدّمحم  ای 
يزوسلد وا  زا  دـنچره  تسا ؛ هدومن  هلباقم  تماما  رما  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اب  هدرک و  تماما  ياـعدا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا 

؟ دنهدب یباوج  هچ  وا  هب  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا . هدش  هدید  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  یناوارف 
لتقم فوهل ، مومهملا ، سفن  رد  دینیبب . خیرات  رد  ار  دش  هداد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  ییاه  تروشم  اه و  يزوسلد  اه و  ضارتعا 

اه نیا  زا  هک  دینیبب  تسا ، هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياه  باوج  هدش ، همجرت  یـسراف  هب  هک  يرگید  لتاقم  یـضعب  مّرقم و  موحرم 
هتشاد رگشسرپ  صخش  هک  يا  ینابم  مهف و  اب  بسانتم  ترـضح  هک  تسا  مهف  لباق  هتکن  نیا  اهنت  تسین و  جارختـسا  لباق  يدحاو  هجیتن 

. دوش باجم  عناق و  وا  هک  دنا  هداد  یم  یخساپ 
*******

ح107 و 108. ص57 ، یّشکلا ، لاجر  هب : دیرگنب  - 1
{128 هحفص }

تسین ام  دننام  ماما  فیلکت  ( 2-2

يرس روما  هنامرحم و  لئاسم  زا  هتساخرب  مالسلا ، هیلع  ادهّشلادّیس  صاخ  روط  هب  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  راتفر  رگا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
؟ دراد ام  اب  یطابترا  هچ  نیا  دنا ؟ هتفگ  ام  يارب  ار  اه  نیا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ارچ  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  ادخ و  نیب 

. دنتـسین ام  لثم  اه  نیا  مینادب  مینکن و  دنتـسمریغ  ياهرظنراهظا  ام  هک  تسا  نآ  راک  نیا  هدـیاف  نیرتمک  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  خـساپ  رد 
ناکاپ راک  . » تسا توافتم  ًالماک  نیموصعم  یمنامسآ  دعاوق  یهلا و  ياه  باسح  اب  دق  هاتوک  ياه  ناسنا  ام  يداع  ياه  باتک  باسح و 

«. ریگم دوخزا  سایق  ار 
هدرک رهاظ  هب  لمع  هراومه  هک  تسین  نینچ  دراد و  ریثأت  ناشدرکلمع  هوحن  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  یبیغ  مولع  هک : دوش  هّجوت  تسا  مزال 

میناوت یمن  مه  فرط  نیا  زا  یلو  دـنا ، هداد  یمن  ریثأـت  اـج  همه  رد  ار  ناـش  یبیغ  ینطاـب و  ملع  هک  تفگ  ناوت  یم  ار  نیا  هلب  ( 1 .) دنشاب
. دنا هداد  یم  ریثأت  ار  دوخ  یهلا  ملع  دیابن  اج  چیه  هک  تفگ 

هیلع نینمؤملاریما  ینعی  تسین ، رثؤم  ناشراتفر  رد  ناش  یبیغ  مولع  تاقوا  بلغا  رد  هک  انعم  نیا  هب  دنرهاظ ، هب  رومأم  مالسلا  هیلع  ماما  هلب 
دروخرب نیریاس  هیبش  دنهد و  یمن  رثا  بیترت  دنـسر ، یم  تداهـش  هب  دنورب  دجـسم  هب  مهدزون  بش  رد  رگا  هک  دوخ  ملع  نیا  هب  مالـسلا 

ار دوخ  یبیغ  ملع  دیابن  یتیعقوم  چیه  رد  هّمئا  هک  درک  تشادرب  ناوت  یمن  نیا  زا  یلو  دننک . یم 
*******

هدوبن رهاظ  هب  رومأم  ًافرـص  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  : » ناونع تحت  ییادیپ » زمر  یناهنپ  زار   » رد بلاطم  نیا  یـسررب  دقن و  هب  دوش  هعجارم  - 1
ص300. دنا ،»
{129 هحفص }

. تسا تسردان  یتشادرب  مه  نیا  دنهد . ریثأت 
هک نیا  ینعی  تسا . كرتـشم  دراوم  همه  رد  مدرم  ریاـس  اـب  ناـشفیلاکت  دـنناد ، یم  ار  هدرپ  تشپ  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تفگ  ناوت  یمن 

. درادن یلیلد  دننک ،» لمع  مدرم  هیقب  دیاب   » و دننک » لمع  هیقب  لثم  هک  تسا  نیا  ناشیا  يرهاظ  فیلکت   » مییوگب
ار موصعم  هّمئا  دیابن  یهلا  فیلاکت  رد  سپ  دنشاب ، هتـشاد  دنناوت  یم  ای  دنراد  عقاو  هب  ملع  اه  نآ  هک  تسا  نیا  اه  نآ  اب  ام  یلـصا  توافت 
هک دـنناد  یم  دوخ  ناشیا  میهد . تیارـس  ناشیا  هب  لماک  روط  هب  میراد  رهاظ  رد  نامدوخ  هک  ار  یفیلاکت  نامه  مینک و  سایق  نامدوخ  اـب 

. دنهدن اجک  دنهدب و  رثا  بیترت  دوخ ، یبیغ  مولع  هب  اجک  هک  دنناد  یم  دننک . لمع  دیاب  هنوگچ 
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. دننادب دنتـساوخ  یمن  ییاهاج  کی  ناشیا  هلب  دنتـسه . مدرم  همه  دننامه  دوخ  فیلاکت  رد  زین  ناشیا  تفگ  یّلک  مکح  کی  اب  ناوت  یمن 
ياه ناسنا  زا  توافتم  يا  هنوگ  هب  هک  دهد  یم  ناشن  ناشراتفر  اهدروخرب و  دنتـسناد ، یم  دـننادب و  دنتـساوخ  یم  هک  ییاهاج  رثکا  یلو 

. مینک سایق  نامدوخ  اب  ار  سدقم  تاوذ  نآ  میناوت  یمن  سپ  دنا . هدرک  لمع  يداع 
هب تسام - لهج  زا  هتساخرب  هک  ار - نامدوخ  فیلکت  میراد  قح  میرادن  ربخ  هدرپ  تشپ  زا  هک  ام  ایآ  تسا . یلقع  ًالماک  بلطم  کی  نیا 

؟ میهد تیارس  تسین  لهاج  هک  یسک  نآ 
ام اب  ناشروما  رد  دـنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  ام  اب  ییاه  تهابـش  کی  هک  نیا  يارب  یلو  مینکن . سایق  دوخ  اب  ار  اه  نآ  هک  تسا  نیا  رب  لصا 

رکف دهد . بیرف  ار  ام  دیابن  تاکرتشم  نیا  اّما  تسا . هداد  رارق  یتاکرتشم  کی 
{130 هحفص }

. دننک لمع  ام  لثم  وم  هب  وم  دیاب  مه  اه  نآ  هک  مینک  رداص  یّلک  مکح  میناوت  یم  هک  مینکن 
ام یتقو  ًالثم  میوش . لخاد  اه  نآ  راک  هدودحم  رد  دیابن  ام  دننک و  لمع  دیاب  هنوگچ  دنناد  یم  ناشدوخ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  تیب  لها 

هیلع ماما  هب  ار  مکح  نیمه  لاح  دوش . یمن  ادـیپ  ثدـح  زا  تراهط  اـم  يارب  میریگن  وضو  اـت  میریگب . وضو  دـیاب  میناوخب  زاـمن  میهاوخب 
ینعی ثدحم . هن  دنوش و  یم  سجن  هن  تسا  صلاخ  ینیّیلع  تنیط  زا  ماما  تقلخ  نوچ  میراد  هدیقع  ام  داد ؟ تیارس  دوش  یم  مه  مالـسلا 

ماما رگا  نیاربانب  درادـن . هار  ناشیا  حور  مسج و  رد  یکاپان )  ) سجر هنوگ  چـیه  ریهطت  هیآ  حیرـص  قبط  تسین و  ام  لـثم  ناـشمکح  نیا 
اب ار  اه  نآ  دـیابن  ام  یلو  دـنتفرگ ، یم  مه  وضو  دـندرک ، یم  لسغ  رهاظ  رد  هک  تسا  تسرد  تسا . كاپ  دـنکن  مه  لـسغ  مالـسلا  هیلع 

. مینک سایق  نامدوخ 
اه نآ  هتـساوخ  ادخ  دیاش  هکلب  دنتـسه . فّلکم  ام  لثم  اه  نآ  هک  مینک  مکح  میناوت  یمن  ام  دسر  یم  مه  هداس  رظن  هب  هک  لاثم  نیمه  رد 

رتشیب رادقم  کی  مالسلا  هیلع  هّمئا  تالامک  زا  رگا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  مینکن . ّتیبوبر  مّهوت  ناشیا  هرابرد  ام  ات  دنـشاب  ام  لثم  رهاظ  رد 
نیا دنا و  هدمآرد  تروص  نیدب  هک  دنتـسه  ادخ  اه  نیا  میتفگ  یم  میدروآ و  یمن  بات  دـندوب ، هداد  ناشن  دـنا ، هداد  نامناشن  هچ  نآ  زا 

. دنداتفا یم  هغلابم  ّولغ و  هب  مدرم  هنوگ 
یگدنز هنوگ  نیا  دیاب  هک  دنناد  یم  مه  ناشدوخ  دنوش . جاتحم  روما  هتـسد  کی  رد  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  تسا  دـنوادخ  تساوخ  نیا 

؟ تسیچ ناش  هفیظو  دننک و  لمع  دیاب  هنوگچ  هک  میرادن  ربخ  ام  یلو  دنهدن . اجک  دنهدب و  رثا  بیترت  دوخ  عقاو  هب  ملع  هب  اجک  دننک .
{131 هحفص }

هب هک  دراد  لاؤس  ياج  نیمه ، دوخ  میربب ؟ راک  هب  ار  ماما » فیلکت   » ای ماما » هفیظو   » ریبعت میناوت  یم  اساسا  ایآ  دیسرپ : دیاب  هک  نآ  نمض 
میناد یم  اـجک  زا  ًالـصا  تسا ؟ ناـنچ  ماـما  فیلکت »  » مییوگ یم  لـیلد  مادـک  هب  اـی  تسا ؟ نینچ  ماـما  »ي  هفیظو : » مییوـگ یم  لـیلد  هچ 

اه نآ  دوخ  و  دینکن .» ای  دینکب  ار  راک  نیا  دیراتخم   » تسا هدومرف  هتشاذگ و  ناشدوخ  رایتخا  هب  ار  رما  ادخ  دیاش  تسا ؟ راک  رد  یفیلکت 
. دننک یم  رایتخا  ددنسپ  یم  ادخ  هچ  نآ  اب  بسانتم 

ناشیا و  ینکب » ار  راک  نیا  دیاب   » هک درکن  فیلکت  ار  ناشیا  ادخ  هک  میدـقتعم  نیمه  هب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  یگدـنب  دروم  رد  ًاقاّفتا 
رد مه  ناشیا  تسا . هدـمآ  رییخت  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هراـبرد  تفر  هک  ناـنچ  دـندش . ّریخم »  » یهلا ریدـقت  شریذـپ  يارب 

ناشدوخ هّتبلا  دننکن و  ای  دننکب  ار  راک  نیا  هک  دندش  ّریخم  اّما  دنسر ، یم  تداهش  هب  هک  دنتسناد  یم  دنتفر  یم  دجـسم  هب  هک  بش  نامه 
رد مالسلا  هیلع  ماما  هرابرد  هک  دهد  یم  دای  ام  هب  ار  نیمه  تایاور  نیا  لاثما  دندرک . رایتخا  دیدنسپ  یم  ناشیارب  ادخ  هک  ار  يزیچ  نامه 
. مینک سایق  دوخ  اب  فیلاکت  رد  ار  اه  نآ  دیابن  ینعی  میریگم . دوخ  زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  اّما  میفّلکم . ام  هلب ، میشابن . فیلکت  نییعت  یپ 

مهیلع هّمئا  ياهراک  هب  مینک  یم  هئارا  دوخ  يرـشب  يداع  ياـهراک  رد  هک  ار  ییاـه  لـیلحت  ناـمه  میناوت  یمن  اـم  هک : نیا  ثحب  لـصاح 
یهلا قیثاوم  رارـسا و  هب  یکّتم  ار  تکرح  نیا  دنا و  هدرک  نایب  ام  يارب  ًاصوصخم  هک  یثیداحا  دوجو  رطاخ  هب  میهد ؛ تیارـس  زین  مالـسلا 
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لاح ( 1 .) دنا هتسناد 
*******

ج1، یفاکلا ،  ) َّلَجَوَّزَع ِهَِّلل  َکَسفَن  ِرشا  َو  َکَعَم  اَّلِإ  مَُهل  ِةَداهَش  الَف  ِةَداهَّشلا  َیلِإ  ٍموَِقب  جُرخا  هک : ترضح  نآ  هب  یهلا  نامرف  نیا  دننام  - 1
ص280)

{132 هحفص }
؟ دـنا هدومرف  شاـف  نینچ  نیا  ار  نآ  ارچ  دـشاب  شّیلو  دوخ و  ناـیم  يزار  زمر و  نیا  تساوخ  یم  ادـخ  رگا  هک  دوش  لاؤـس  تسا  نکمم 

ییاه نآ  يارب  ار  رارسا  نیا  میزروب . طایتحا  دوخ  ياه  لیلحت  رد  ات  دنا  هتفگ  هعیش  يامش  نم و  يارب  ار  نیا  اسب  هچ  هک  تسا  نیا  خساپ 
زا هک  دـنهد  یم  ار  هّیلّوا  ياـه  خـساپ  ناـمه  اـه  نآ  يارب  دـنیوگ . یمن  دنتـسین ، لـئاق  یهلا  تماـما  ماـقم  مالـسلا  مـهیلع  هّـمئا  يارب  هـک 

. تسا هدش  لقن  فلتخم  دارفا  اب  دروخرب  رد  ادهّشلادّیس 
، مراد ادخ  بناج  زا  یتّیصو  کی  نم  : » هک تسا  هدوب  مه  نیا  ایآ  دنا  هداد  ناحصان  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ییاه  باوج  نایم  رد 

دوشب هک  دـنا  هدوبن  يا  هدر  رد  نابطاخم  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنا  هتفگن  ار  نیا  رگا  منک »؟ لمع  نآ  هب  مهاوخ  یم  ما و  هدرک  زاـب  ار  نآ 
زا دنتسناد و  یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  رسپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنا  هدوب  يا  هدر  رد  طقف  تفگ . ناشیا  هب  ار  نیا 

یمن اذل  دننک . عناق  ار  وا  هک  دنا  هداد  یم  یباوج  سکره  مهف  اب  بسانتم  مه  ترضح  تسا . هتخوس  یم  ناشلد  دوش  هتشک  ناشیا  هک  نیا 
. میشکب نوریب  ار  ناشیا  تکرح  تمکح  بلطم و  همه  تاملک  نیا  زا  میناوت 

. میربب یپ  ناشیا  تکرح  زمر  هب  میناوتب  ترضح ، ياه  شیامرف  يور  زا  هک  تسا  هابتشا  يروصت  نینچ  ببس ، نیدب 
هفوک تمس  هب  دعب  هّکم و  تمس  هب  ارچ  ای  هدرکن  تعیب  دیزی  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  میا  هدیمهف  میوش  یعّدم  میناوت  یمن  ام 
وگلا  » ناونع تحت  هک  تسا  رود  ّتیعقاو  زا  و  درادن . ییاهن  یلیلد  يرـشب ، يداع  ملع  اب  ام ، يارب  اهارچ  نیا  دـنا ؟ هدومن  تکرح  قارع  و 

سرد موزل  ماما و  ندوب  هوسا  و 
{133 هحفص }

هب میدـید  رگا  مییوگب  ًـالثم  هتفرگ و  ار  یّلک  بلاـطم  نآ  زا  یکی  هاـگ  نآ  مینک . جارختـسا  یّلک  ییاـه  لمعلاروتـسد  ناـشیا ،» زا  نتفرگ 
. مینک نانچ  نینچ و  هک  تسام  هفیظو  دوش ، یم  لمع  رکنم  هب  ای  دوش ، یمن  لمع  فورعم 

مالسلا هیلع  نادیهش  رالاس  رورس و  یناشفناج  ّرس  ( 3

دنوادخ تاّذلاب  ياه  بوبحم  مالسلا ؛ مهیلع  تیب  لها  مرکا و  ربمایپ  ( 3-1

هراشا

دوخ تاریدقت  دنهاوخب  ار  نیا  زا  ریغ  رگا  هک  تسا  هدوب  هدرپس  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هب  ار  تداهـش  ریدقت  رایتخا  دنوادخ  هک  میدید 
و منک . یم  ءادـب  نآ  رد  یهاوخن  رگا  یلو  هدـش  ّتیـشم  وت  تداهـش  هک  نیا  اـب  : » هدوب هدوـمرف  ناـشیا  هب  دـنوادخ  ییوـگ  دـنادرگرب . ار 

«. مراد تسود  ار  وت  هک  نیا  رطاخ  هب  مهد ؛ یم  رییغت  ار  تاریدقت 
: میناوخ یم  ناشیا  فصو  رد  سی  لآ  ترایز  رد  دنا . « هللا بیبح   » مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 

(1 «.) ُُهلهَا َوه و  ّالا  َبیبح  «ال 
. تسین یبیبح  ادخ  يارب  شنادناخ  وا و  زج 

تاّذل اب  ياه  بوبحم  اهنت  درادن . شلها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  زج  یبوبحم  ًالصا  ادخ  هک  تسا  نیا  فیرـش  ترابع  حیرص 
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يزیچ رگا  هک  دنبوبحم  ادخ  دزن  ردق  نآ  اه  نیا  دراد . تسود  اه  نیا  رطاخ  هب  دراد ، تسود  مه  ار  نارگید  ادخ  رگا  دنتـسه  اه  نیا  ادخ 
ادخ یگدنب  رد  قرغ  ردق  نآ  مه  اه  نیا  رگید ، فرط  زا  درادن . روخدر  ادخ  دزن  دنهاوخب  ار 

*******
ص492. ج2 ، جاجتحالا ، - 1

{134 هحفص }
رگا تسا ؟ فیطل  هطبار  نیا  ردق  هچ  دنهد . ماجنا  ار  نامه  ات  تسیچ  ددنـسپ  یم  ادخ  هک  یتلاح  نیرتهب  دـننادب  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه 

. دور یم  رتالاب  مالسلا  هیلع  هّمئا  ادخ و  هب  نامتفرعم  دوش ، ینادجو  ام ، يارب  هطبار  نیا  زا  يداعبا  دنک و  فطل  ادخ 

ام یتقاط  مک  ایالب و  ( 3-2

هتـسد کـی  ما  یگدـنز  رد  نم  تسا ؟ هنوگچ  دوبعم ، اـب  اـم  هطبار  تسین . میادـخ  اـب  نم  هطبار  لـثم  ناـشدوبعم ، اـب  داـبع  نیا  نیب  هطبار 
مدوخ یـصاعم  اه و  شزغل  هب  تسا  نکمم  هّتبلا  دـهد و  یم  مجنر  دـنک . یم  متحاران  دـیآ . یمن  مشوخ  اه  نآ  زا  هک  منیب  یم  تامیالمان 

: دیامرف یم  نآرق  ددرگرب .
(1 «.) مُکیدیَأ تَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیصُم  نِم  مَُکباصَأ  ام  »

. دیا هدرک  دوخ  هک  تسا  ییاهراک  رطاخ  هب  دسر  یم  امش  هب  هک  یتبیصم  ره 
ياهراک رطاخ  هب  دـیآ  یم  ام  رـس  رب  هک  ییاهالب  هک  تسا  نیا  ادـخ  ياه  نوناق  زا  یکی  اّما  تسین ، ایالب  همه  یمومع  نوناق  نیا  دـنچره 

شوج صرح و  ثداوح ، لثم   ) منیبب ما  يونعم  ای  يدام  یگدنز  رد  تسا  نکمم  هک  ییاه  جنر  اه و  یتحاران  هتـسد  کی  تسا . نامدوخ 
ار ادـخ  تسرد  هک  نیا  هب  ددرگ و  یمرب  مدوخ  ياه  یهاتوک  هب  ددرگ . یمرب  مدوخ  ياه  يراکبارخ  هب  اه ،)... ندـش  درخ  باـصعا  اـه ،

مدوخ هب  ارم  هک  تسا  نیا  دراد  نم  هب  ادخ  هک  یفطل  مهد . سپ  ار  شصاقت  دیاب  تقو  نآ  ما . هدرکن  یگدنب 
*******

ص112. فوهّللا ، - 1
{135 هحفص }

و مییآ . یمن  ادخ  هناخ  رد  هب  میوشن ، راتفرگ  ات  هک  میتسه  روط  نیا  ًالومعم  ام  منزب . راز  ادـخ  هناخ  رد  منک و  ادـیپ  لاصیتسا  ات  دروآ  یم 
. مینک عّرضت  شا  هناخ  رد  ام  ات  دنک  یم  راتفرگ  ار  ام  ادخ  ییاهاج  کی  اذل  مینک . یمن  هّجوت  وا  هب  دیاش  دیاب و  هک  روط  نآ 

، متفگ همه  نیا  ایادخ ، !: » ضارتعا هوکش و  هب  مینک  یم  عورش  میوش و  یم  هتسخ  میدز ، راز  هک  یتدم  زا  دعب  و  میتفر ، هک  نیا  زا  دعب  اّما 
ناـتنابرهم ردـپ  زا  یتـفگن  رگم  دـش !؟ هچ  سپ  مدرک ، نک ، لّـسوت  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  یتـفگ  دـش ؟ هچ  سپ  متـساوخ ، همه  نیا 

»؟ دیآ یم  نم  رس  الب  مه  زاب  ارچ  سپ  مشکب ؟ ردق  هچ  دش ؟ روط  نیا  ارچ  سپ  متساوخ . مه  نم  بوخ  دیهاوخب ،
هللادمحلا میروایب ؛ نابز  هب  هک  نیا  نودب  مییوگ  یم  ناملد  رد  ار  اه  نیا  دنک . یم  ریگلد  وا  تساوخ  زا  ادـخ و  زا  ار  مدآ  ًاعقاو  تامیالمان 

رد تسا  نکمم  يروخلد  زا  ییاه  هگر  کی  یلو  مینک . یمن  یتفرعم  یب  هللاءاشنا  میروآ و  یمن  نابز  هب  هک  هداد  تفرعم  رادقم  نیا  ادـخ 
ام ياه  ّتیفرظ  ینعی  نیا  دنک . یم  تخـس  ار  راک  دروآ و  یمرد  اپ  زا  ار  وا  اهراشف  دوش و  یم  تسـس  مک  مک  ناسنا  لد  دـیایب . مدآ  لد 

. تسا دودحم 
ادیپ ترودک  یمک  مه  مالسلا  هیلع  هّمئا  ادخ و  زا  مرادن . عقوت  راگنا  دروآ . یم  مرد  اپ  زا  جنر ، یتحاران و  یتخس ، منیبب ، یتامیالمان  رگا 

یم مدوخ  هب  ما ، هتفرگ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  زا  ار  نآ  تسا و  تسرد  مداـقتعا  نوچ  لاـح  نیع  رد  موش . یم  روخلد  مک  مک  منک و  یم 
« مشاب هتشاد  نظ  نسح  دیاب  منک . ادیپ  ادخ  هب  ینظ  ءوس  مرادن  قح  نم  مریگب . لد  هب  يزیچ  ادخ  زا  مرادن  قح  نم  هن ، : » میوگ یم  میآ و 
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دشاب هّصغ  درد و  دوش  یم  دیآ . یمن  شلد  هب  مه  اه  نیمه  هک  یـسک  لاح  هب  شوخ  یلو  میراد . مه  داقتعا  میدلب و  هللادمحلا  ار  اه  نیا 
. دشابن یعقوت  مک  يروخلد و  اّما 

{136 هحفص }

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  هریس  رد  ادخ  یگدنب  جوا  یّلجت  ( 3-3

درد و تسه . تبیـصم  تسه . جنر  تسه . یتامیالمان  دشابن . حرطم  ًالـصا  اه  يروخلد  نیا  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ یگدنب  رتالاب  ّدح  اّما 
دیاب مینک  ادیپ  میهاوخب  ار  نیا  رگا  تسین . موشب »؟ يروج  نیا  دـیاب  نم  ارچ  ایادـخ  . » تسین یعّقوت  مک  تسین . يروخلد  اّما  تسه . هّصغ 
ياج هک  مینکب  میناوت  یمن  مه  ار  شضرف  درک . هچ  ادخ  اب  ناشیا  درک و  هچ  وا  اب  ادخ  مینیب  میوش . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یگدنز  دراو 
نیمه رد  هک  یطیارش  رد  میدوب ، وا  ياج  ام  رگا  درک . هچ  وا  اب  ادخ  مینیبب  مینک و  لمأت  اّما  میشاب  ترـضح  رکون  ياج  یّتح  ای  ترـضح ،

زور ياـه  تبیـصم  زا  یـضعب  مدآ  یتـقو  ًالـصا  میدرک ؟ یم  هچ  ًاـعقاو  تخیر ، یم  راوـید  رد و  زا  یمدرماـن  تمیـالمان و  اروشاـع ، هّصق 
هدوب فرط  یناسک  هچ  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنا و  هدوب  ییاه  یـشحو  هچ  اه  نآ  هک  دـنک  یم  تریح  ًاعقاو  دـناوخ ، یم  ار  اروشاع 

. دندرواین وربا  هب  مخ  ادخ  اب  هطبار  تهج  زا  اّما  دندرک . لّمحت  ار  اه  یخلت  دندرک . لّمحت  ار  اه  تبیصم  همه  ناشیا  اّما  دنا .
ضرع ناشیا  هب  تساخرب و  يدرم  مدوب . مالـسلا ) هیلع  رـصع  ماما  صاخ  بیان   ) حور نب  نیـسح  دزن  یتعامج  اب  هک  دـنک  یم  رکذ  يوار 

یلع نب  نیسح  ایآ  هک  هدب  ربخ  نم  هب  : » درک ضرع  وا  سرپب » یهاوخ  یم  هچره  : » دومرف ناشیا  منک ». امش  زا  یـشسرپ  مهاوخ  یم  : » درک
هک تسا  نکمم  هنوگچ  : » تفگ ارچ .» : » دومرف دوبن »؟ ادـخ  نمـشد  شلتاق  رگم  : » دیـسرپ ارچ .» : » دومرف دوبن »؟ ادـخ  ّیلو  مالـسلا  امهیلع 

»؟) دنک ادیپ  ّطلست  شّیلو  رب  هک  نیا  زا  دوشن  شنمشد  عنام  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ   ) دنک طلسم  شّیلو  رب  ار  شنمشد  ادخ 
{137 هحفص }

: دندومرف اه ، نآ  یلیصفت  نایب  زا  سپ  دنتخادرپ و  یهلا  يایبنا  تازجعم  نایب  هب  تسخن  خساپ ، رد  ناشیا 
بولغم یهاگ  دنشاب و  بلاغ  یهاگ  هک  دهد  رارق  نینچ  تازجعم  نیا  اب  ار  شیایبنا  هک  تسوا  تمکح  شناگدنب و  هرابرد  ادخ  ریدقت  زا 

ار نانآ  دوب و  هداد  رارق  رهاق  بلاغ و  ار  نانآ  ناشلاوحا  همه  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  رگا  روهقم و  رگید  یلاح  رد  دنشاب و  هریچ  یلاح  رد  و 
تنحم ناحتما و  الب و  رب  ناـنآ  ربص  لـضف  دـنتفرگ و  یم  دوخ ]  ] دوبعم ادـخ - ریغ  ار - ناـنآ  مدرم  دومن  یمن  ناـحتما  درک و  یمن  ـالتبم 
دنشاب ابیکش  الب ، تنحم و  لاح  رد  ات  داد  رارق  نارگید  دننام  التبا  ناحتما و  رما  رد  ار  نانآ  لاوحا  ّلجوّزع  دنوادخ  یلو  دش  یمن  هتخانش 
دننادب یگدنب  زین ]  ] دشابن و ّربکتم  شک و  ندرگ  دنشاب و  عضاوتم  لاح  همه  رد  دنشاب و  رازگرکش  نانمشد ، رب  هبلغ  تیفاع و  لاح  رد  و 

هک یـسک  رب  ادخ  تّجح  دنیامن و  تعاطا  شنالوسر  زا  دننک و  یگدنب  ار  وا  سپ  تساه  نآ  ّربدـم  قلاخ و  هک  دـنراد  يدوبعم  نانیا  هک 
ینمشد ناگداتسرف ، ایبنا و  مایپ  اب  هک  یناسک  رب  زین  دشاب و  تباث  دیامن  یم  ّتیبوبر  ياعدا  ناشیارب  دنک و  یم  زواجت  دح  زا  نانآ  هرابرد 

ددرگ كاله  نشور  عطاق و  لیلد  اب  دوش  یم  كاله  هکره  هک  نآ  يارب   » و دوش ] مامت  تّجح   ] دننک یم  راکنا  یـشکرس و  تفلاخم و  و 
[. دبای تیاده  و   ] دوش هدنز  راکشآ  نشور و  لیلد  اب  دوش ] یم  تیاده  و   ] دبای یم  یگدنز  هکره  و 

هچ دوـخ  شیپ  زا  زورید  يدـید   » متفگ یم  دوـخ  اـب  هک  یلاـح  رد  متـشگزاب  حور  نب  نیـسح  يوـس  هب  زور  نآ  يادرف  دـیوگ  یم  يوار 
: دندومرف دندرک و  ادتبا  تبحص  هب  ناشدوخ  مدیسر  هک  ناشیا  تمدخ  درک »؟ رکذ  ار  یبلاطم 

{138 هحفص }
ارم مقّلعم ] هک  یلاح  رد   ] دابدنت ای  دریگب  ارم  تعرس  هب  يا  هدنرپ  موش و  باترپ  نامسآ  زا  تّدش  تعرـس و  اب  رگا  میهاربا ! نب  دّمحم  يا 

نخـس دوخ  شیپ  زا  دوخ و  رظن  يار و  هب  لاعتم  دنوادخ  نید  رد  هک  تسا  نیا  زا  رت  بوبحم  میارب  دنک ؛ باترپ  تسد  رود  یهاگیاج  هب 
. میوگ

مالسلاهیلع نیسح  تریس  زا  یگدنب  سرد  اروشاع : www.Ghaemiyeh.comزمر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 92زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنداد همادا  و 
. ِهیَلَع ِهللا  ُتاوَلَص  ِۀَّجُحلا  ِنَع  ٌعوُمسَم  َو  ِلصَألا  ِنَع  َِکلذ  َلب 

(1 .) تسا هدش  هدینش  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  باوج ] نیا   ] و ما ] هتفرگ   ] لصا زا  هک ]  ] تسا یبلاطم ]  ] نیا هکلب 
هـشیمه دنتـسین ، بولغم  عقوم  چـیه  دـنا و  بلاغ  هشیمه  یهلا  ياـه  تّجح  دـندید  یم  مدرم  رگا  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  رایـسب  هتکن  نیا 

دنتـسه و ناّشبر  اه  نیا  تسا و  هدرک  هولج  اه  نیا  رد  ادخ  دنتـشادنپ  یم  دنداتفا و  یم  هابتـشا  هب  دنوش ، یمن  روهقم  عقوم  چیه  دنرهاق و 
زا دنوش و  عضاخ  ادخ  ربارب  رد  یهلا  يایلوا  هک  دـش  ببـس  اه  تبیـصم  اه و  تنحم  اّما  دـندش . یم  فرحنم  ّتیدوبع  ریـسم  زا  هنوگ  نیا 
اب دنوادخ  هوالع  هب  دنّربدم . عونصم و  اه  نآ  هک  دنبایرد  هنوگ  نیا  مدرم  دنروآ و  يور  عضاوت  رکش و  هب  دننامب و  نوصم  یـشک  ندرگ 

ناش هناصلاخ  یگدـنب  رد  یهلا  يایلوا  راـیع  تاـئالتبا  نیا  اـب  هّتبلا  درک و  ماـمت  نارکنم  نادـناعم و  ناـفلاخم و  رب  ار  تّجح  اـه  جـنر  نیا 
یم زاورپ  یگدنب  زا  یجوا  هچ  رد  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوش  مولعم  همه  رب  تساوخ  یم  ادخ  البرک  نایرج  رد  دش . نایامن 

. تسا هدرکاپ  هب  يرشحم  هچ  ّتیدوبع  رد  دنک و 
*******

. عیارّشلا للع  جاجتحا و  نیّدلا ، لامک  زا  لقن  هب  ص273 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{139 هحفص }

: هک میراد  تیاور  رد 
(1 .) رکُّشلا ِیف  ٌفِصن  َو  ِربَّصلا  ِیف  ٌفِصن  ِنافِصن  ُنامیِإلا 

. رکش رد  یمین  ربص و  رد  یمین  تسا ؛ مین  ود  نامیا 
زرم زا  ار  ماما  و  دنتخانـش ، یم  ار  ناشدوخ  يادخ  دیاب  ناگدنب  مه  دـنداد و  یم  رکـش  ربص و  ناحتما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیاب  مه 

ار اه  تبیصم  نیرت  شیب  شقلخ  نیرت  بوبحم  يارب  ادخ  هک  مینیب  یم  و  تسادخ . یگدنب  لصا ، دندرک . یمن  جراخ  یگدنب  ّتیدوبع و 
. دوش نشور  هللا  تفرعم  شزرا  ات  دنا  هداد  ناحتما  بوخ  مه  اه  نیا  هدرک و  رّدقم 

ادهّشلادّیس ینعی  دنک . یم  قرف  یلیخ  هّیـضق  دش  لدب  بوبحم » ّبحم و   » نیب هطبار  هب  دوبعم » دباع و   » نیب هطبار  رگا  هک  نیا  فیطل  هتکن 
یم عمج  تهج  ود  نیب  ددنسپ . یم  ار  نامه  مه  بحم  نیا  ددنسپ ؟ یم  هچ  وا  بوبحم  الاح ، شبوبحم . ادخ  و  ّبحم ، دوشب  مالـسلا  هیلع 

. دوش

اروشاع زور  رد  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  ياسرفناج  ياه  یتخس  زا  یخرب  ( 3-4

وا هرابرد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  هک  يدیـشر  يانعر  ناوج  نآ  تسا ؛ راوشد  مالـسلا ، هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  نداد  تسد  زا  ًالثم 
ناشیا و  میدرک » یم  هاگن  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  هب  میدش ، یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ترایز  قاتـشم  ام  هک  یتقو  : » دندومرف

هویم نیمه  شبوبحم ، شبیبـح و  هک  تشاد  تسود  هنوگ  نیا  ادـخ  اـّما  ( 2 .) دوب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  قلَخ  قلُخ و  همـسجم 
ماما تفرگ ، هزاجا  دمآ  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  یتقو  سپ  دهدب . ادخ  هار  رد  ار  شلد 

*******
ص153. ج74 ، راونالاراحب ، - 1

ص42. ج45 ، راونالاراحب ، - 2
{140 هحفص }

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  دریگب  هزاجا  دمآ  مالـسلا  امهیلع  نسحلا  نب  مساق  یتقو  هک  یلاح  رد  دندرکن . لّطعم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
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همه زا  رتدوز  دنتشاد ، شتـسود  رتشیب  همه  زا  هک  يربکا  یلع  ( 1 .) دنداد هزاجا  ترضح  هک  نیا  ات  درک  رارـصا  وا  اّما  دندادن . هزاجا  لّوا 
. ورب دنتفگ  وا  هب 

يادـخ يا  نم ! بوـبحم  يا  : » دراد یم  هضرع  ادهّـشلادّیس  ییوـگ  تسا . ّتبحم  رد  شّرـس  تسا . بیجع  یلیخ  تسا ؟ يا  هطبار  هچ  نیا 
یم هک  تهج  نآ  زا  سپ  تسا  نیریش  وت  ياضر  بلج  اّما  تسا  تخس  میارب  مناوج  نتفر  تسد  زا  هک  نیا  اب  يدنسپ . یم  ار  نیا  وت  نم !

«. منک یم  لّمحت  دهاوخ ، یم  ار  نیا  مبیبح  منیب 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اّما  تسا . مک  دشاب  هدش  لقن  موصعم  زا  هک  یلتقم 

(2 .) دندرک هیرگ  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  تفر  نادیم  هب  وا  یتقو  دوب . مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  تیب ، لها  ام  زا  دیهش  هتشک و  لّوا 
: دنهد یم  مالس  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  داشمش  هب  هنوگ  نیا  رصع  ماما 

َكُولَتَق ًاموَق  ُهللا  َلَتَق   » َکیف َلاق  ذِإ  َکیبَأ  یلَع  َکیَلَع و  هللا  یَّلَص  ِلیلَخلا  ِمیهاربِإ  َِۀلالُس  نِم  ٍلیلَس  ِریَخ  ِلسَن  نِم  ٍلیتَق  َلَّوَأ  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلا 
(3 «.) افَعلا َكَدَعب  اینُّدلا  یَلَع  ِلوُسَّرلا  ِۀَمرُح  ِكاِهتنا  یَلَع  َو  ِنمحَّرلا  یَلَع  مُهَأَرجَأ  ام  َّیَُنب  ای 

*******
ص34. ج45 ، راونالاراحب ، - 1
ص45. ج45 ، راونالاراحب ، - 2
ص65. ج45 ، راونالاراحب ، - 3

{141 هحفص }
! مکرسپ : » دومرف تا  هرابرد  هک  یماگنه  تردپ  وت و  رب  دورد  لیلخ ! میهاربا  هلالس  زا  هداز  نیرتهب  لسن  زا  هتـشک  نیتسخن  يا  وت  رب  مالس 

ایند زا  دیاب  وت  زا  سپ  دنا ! هدش  يرج  ربمایپ  تمرح  کته  رب  نامحر و  دنوادخ  رب  اه  نآ  ردقچ  دنتشک . ار  وت  هک  ار  یهورگ  دشکب  ادخ 
(«. تسین ینتساوخ  وت  یب  ایند   ) تشذگ

سپ دوش . یم  نیریش  شیارب  ددنسپ ، یم  ار  نیا  شبوبحم  هک  تهج  نآ  زا  یلو  تسا . تخـس  رایـسب  ناشیا  يارب  ادهّـشلادّیس  زیزع  نتفر 
. دوش یم  عمج  مه  اب  تهج  ود 

ادخ ياضر  بلاط  مالسلا  هیلع  ماما  مالسلا ؛ هیلع  ماما  ياضر  هب  یضار  ادخ  ( 3-5

هیلع نیسح  ماما  هن  و  میسانش ، یم  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  هن  مینک . یمن  كرد  ار  هطبار  نیا  تمظع  ًالصا  ام  رتابیز ؟ نیا  زا  ندرک  یگدنب 
یگدنب دنتساوخ و  یم  ار  ادخ  رطاخ  هنوگچ  دندوب ؟ هک  اه  نیا  میسانش . یم  دنسانش ، یم  اه  نیا  هک  روط  نآ  ار  ادخ  یّتح  هن  ار . مالـسلا 

بلطم هک  نیا  يارب  میوش . یم  ریگلد  دروخب  مه  هب  نامعاضوا  رگا  زور  کی  تسا ؟ يزیچ  اه  نیا  لباقم  رد  ام  یگدنب  دندرک ؟ یم  شا 
نآ دروخرب  مینیبب  میورب و  دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  ییاه  یتحاراـن  اـهراشف و  نیا  رحب  رد  دـییایب  دوش  رت  سوملم  اـم  يارب 

؟ دوب هچ  ادخ  اب  ترضح 
. تسا قداص  مه  شسکع  ادخ . بوبحم ،»  » تسا و مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ّبحم ،» . » تسابیز ردق  هچ  دینیبب  ار  بحم  بوبحم و  هطبار 

ّبحم ادـخ  رگید ، يوس  زا  تسوا و  بوبحم  ادـخ  فرط  کـی  زا  ینعی  تسه . مه  ادـخ  بوـبحم  هک  تسا  ینیـسح  ناـمه  نیـسح ، نیا 
. تسادخ بوبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  تسا و  ّبحم  ادخ  تسا . هفرط  ود  هطبار ، نیا  تسوا .

{142 هحفص }
هیلع نیـسح  ماـما  و  تسا . زیچ  نیرتـهب  دـهاوخ  یم  شبوبحم  يارب  ادـخ  هچ  نآ  هک  تسا  مولعم  دراذـگ ؟ یم  مک  شبوـبحم  يارب  ادـخ 

نیـسح ماما  هک  دـهاوخ  یم  هداد ، رارق  وا  لد  رد  مه  ار  شتّبحم  و  هداد ، ار  ناوج  نیا  هک  ییادـخ  نامه  دـنناد . یم  بوخ  ار  نیا  مالـسلا 
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یلع مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ًالصا  تسا . بلاغ  يزیچ  ره  ّتبحم  رب  ادخ  ّتبحم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  دننک . ادف  ار  وا  مالسلا  هیلع 
. تسین ناشیا  لد  رد  ادخ  ریغ  دهاوخ و  یمن  ادخ  يارب  زج  ار  مالسلا  هیلع  ربکا 

ار ادخ  ياضر  روط  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دینیبب  دنهاوخ ! یم  ار  رگیدـمه  رطاخ  هنوگ  هچ  بوبحم  ّبحم و  نیا  هک  تسا  یندـید 
يارب مه  ادـخ  فرط ، نیا  زا  دـننک . یم  دـصر  ار  نامه  تسا ، نآ  رد  ادـخ  ياضر  نیرتـالاب  هک  يزیچ  نآ  دـندرگ  یم  دـننک . یم  بلط 

یم ضوع  ار  مریدـقت  نم  یهاوخب  مه  ار  نیا  فـالخ  رگا  وت  دـیوگ  یم  شبوبحم  هب  دـهاوخ و  یم  ار  اـهزیچ  نیرتهب  شبوبحم  بیبح و 
. تسا هداد  رارق  وا  يارب  ار  تقلخ  ًالـصا  تسا . هداد  رارق  وا  يارب  مه  ار  ترخآ  تسا . هداد  رارق  وا  يارب  ار  اـیند  ماـمت  نوـچ  ارچ ؟ مـنک .

رّوصت زا  رتارف  يرجا  دنوادخ  دنک  یم  یلمع  ار  ادخ  هتـساوخ  ادهّـشلادّیس  هک  یتقو  دهاوخ . یم  ار  نامه  مه  ادخ  دهاوخب  وا  هچره  سپ 
. دیامن یم  اطع  ناشیا  هب 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  ربص  شاداپ  یهلا : ناوضر  ( 3-6

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع نیـسح  ماما  مود  بش  دندرکن ]، تعیب  دنتفر و  هرفط  ترـضح  تساوخ و  تعیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هنیدـم  یلاو  هک  ینامز  ]

ناشزامن دنداتسیا . زامن  هب  دننک ، عادو  ناشّدج  ربق  اب  ات  دنتفر  مالسلا 
{143 هحفص }

ناشیا دندمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  باوخ ، تلاح  نامه  رد  تفرگ . ار  ناشیا  یکبـس  باوخ  هدجـس  لاح  رد  دش . ینالوط 
مینیب یم  ار  وت  ییوگ  وت ، يادف  مردپ  دندومرف : ندیسوب و  ار  ناشیا  ياه  مشچ  دندرک  عورـش  دندنابـسچ و  هنیـس  هب  دنتفرگ و  لغب  رد  ار 

هب وت  مکرسپ ، دنرادن . يا  هرهب  ادخ  دزن  اه  نآ  یلو  دنراد . نم  تعافـش  هب  دیما  هک  تّما  زا  یهورگ  نیب  رد  یتسه  تنوخ  هب  هتـشغآ  هک 
اه نآ  هب  تداهـش  اب  زج  هک  يراد  یتاجرد  تشهب  رد  وت  دنتـسه . وت  قاتـشم  اه  نآ  هک  یلاح  رد  ییآ  یم  تردارب  رداـم و  ردـپ و  يوس 

(1 .) یسر یمن 
ینعی تشهب  نوچ  تسا ؟ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  بولطم  تشهب  ارچ  تسا . یگدنب  جوا  نامه  نیا 
بسک فده  هک  درادن  یلاکـشا  هّتبلا  تسا . تشهب  رد  هک  ییاه  هرهب  سفن  هن  تسا  نیمه  ادهّـشلادّیس  يارب  مهم  ادخ . ياضر  ناوضر و 

هک تهج  نیا  زا  ار  یتشهب  ياه  تمعن  دـنیوجب و  ار  ادـخ  ياضر  اهنت  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  رتـالاب ، هجرد  یلو  دـشاب ، اـه  هرهب  نیمه 
هیلع هللا  یّلص  ربمایپ  ار  نیا  یسرب ،» تداهش  هب  هک  يوش  یم  لئان  ادخ  ياضر  هجرد  نیرتالاب  هب  ینامز  . » دندنسپب تسا  یهلا  ياضر  دامن 

ار باوخ  ادـخ  تسین . ام  ياه  باوخ  لثم  دراد ، باتک  باسح و  مه  ماما  باوخ  دـندومرف . باوخ  نامه  رد  ناشدـنزرف  هب  مّلـس  هلآ و  و 
کش و دنکب  ار  ادـخ  یگدـنب  روط  نیا  دـهاوخ  یم  هک  ینیـسح  ماما  تقو  نآ  دـنک . نشور  ناشیا  رب  ار  یتقیقح  ات  درک  ّطلـسم  ناشیارب 

. دنک هچ  دورب و  وس  مادک  هک  نیا  رد  دنک  یمن  دیدرت 
*******

ص152. قودص ، یلاما  - 1
{144 هحفص }

مراهچ لصف  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج 

« یلـصا فده  دصق و   » اه نآ  زا  دنـشوک  یم  یخرب  هک  هدش  حرطم  یعّونتم  دّدـعتم و  بلاطم  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  ياه  شیامرف  رد 
تروص هدیاف  ّتلع و  طلخ  هنیمز  نیا  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  وسکی  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنروآ . تسد  هب  ار  ترضح  نآ  تکرح 
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اهنت  » مّهوـت هب  ار  دوـخ  ياـج  تسا  حرطم  ترـضح » نآ  تکرح  ياـه  تـمکح  زا  یکی   » ناوـنع هـب  هـک  يزیچ  رگید  يوـس  زا  دریگن و 
فورعم و هب  رما   » ای هنالیلذ » تعیب  زا  زیرگ  «، » تلاهج زا  ناگدنب  تاجن  «، » نامدرم نومزآ   » دـننام ینیوانع  دـهدن . تکرح » نیا  تمکح 
اه نآ  عومجم  ناوت  یمن  یّتح  دنتسه و  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تکرح  فلتخم  ياه  تمکح  رثکاّدح  ای  تاکرب  دیاوف و  رکنم ،» زا  یهن 

. دنا هداتسیا  یم  زاب  تکرح  زا  ترضح  هدوبن  نایم  رد  رگا  هدرک و  بجاو  ترضح  نآ  رب  ار  تکرح  هک  درک  یّقلت  یتّلع  ناونع  هب  ار 
تکرح دهد  یم  ناشن  هک  دوش  یم  هدهاشم  یگنر  رپ  ّطخ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  تسور  نآ  زا  لیلحت  نیا  رب  ام  رارصا 

هدش و یم  غالبا  اه  نآ  هب  دنوادخ  يوس  زا  هک  دوب  هدش  نییعت  شیپ  زا  يا  همانرب  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هلمج  زا  مالـسلا و  مهیلع  هّمئا 
هک ددنب  یم  ار  يرگ  لیحت  ره  ناهد  یهلا  ياهرایعم  نیا  دنا . هدوب  ّریخم  ناشرّدقم  تشونرس  شریذپ  رد  مالسلا  هیلع  هّمئا  تارضح  هّتبلا 

هصرع نیا  رد  هتخاس  دوخ  یلیلحت  هب  تسد  تسردان  ياه  ضرف  شیپ  یخرب  نتشاد  رظن  رد  اب  هاگ  یلقن و  ّهلدا  هظحالم  اب  ًافرص  دهاوخب 
نیا یّصاخ  دارفا  يارب  یهاگ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هدوبن و  نکمم  يرگشسرپ  ره  هب  اهرایعم  نیا  هئارا  هّتبلا  دنزب .

{145 هحفص }
. دنا هدز  الاب  ار  هدرپ 

مینیـشنب و مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  میـسن  ضرعم  رد  دـیاب  هکلب  مینک ، ساـیق  دوخ  اـب  ار  ناـکاپ  راـک  دـیابن  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اـب 
ّرـس دـنا . هدراذـگ  هار  نیا  رد  مدـق  قح ، يدونـشخ  يالاب  تاجرد  یهلا و  ياضر  بسک  هزیگنا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میباـیرد 

دوش و نایع  ترـضح  نآ  ّتیدوبع  رایع  هجیتن  رد  ات  هدوب  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  عضاوت  عوضخ و  مالـسلا ، هیلع  ادهّـشلادّیس  یناـشفناج 
ادخ بوبحم  مالسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  دننکن . ناشیا  هرابرد  ّتیبوبر  مّهوت  دننیبب و  ادخ  یگدنب  جوا  رد  نانچ  مه  ار  ناشیا  هاگآان  نامدرم 

ار دوخ  زیچ  همه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دناوت . یمن  یمرحمان  ره  ار  فیرظ  هطبار  نیا  كرد  تسا و  ترـضح  نآ  بوبحم  دـنوادخ  و 
ربارب رد  هک  دوش  ترـضح  نآ  ناوریپ  يارب  یـسرد  هویـش ، نیا  ات  تخاس  دوخ  بیـصن  ار  یهلا  ياضر  بتارم  نیرتالاب  داد و  ادخ  هار  رد 

. دننز ماگ  مدق  تباث  ادخ  یگدنب  قیرط  رد  دنراذگب و  ادخ  باسح  هب  ار  دوخ  ياه  جنر  دننک و  يروبص  ایالب 
{146 هحفص }

هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  مجنپ : لصف 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  هرابرد  یهلا  ياضق  هب  ارهز  ترضح  ربمایپ و  ندش  یضار  ( 1

هراشا

دونـشخ یـضار و  زیچ  هچ  هب  ناشیا  هرابرد  دنوادخ  هک  دش  غالبا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  دوب ، هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  هک  یتّیـصو  رد 
: هک نیا  نآ  تسا و  هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  یضعب  رد  هک  دراد  یفیطل  هتکن  ثحب ، نیا  اّما  تسا .

. تسا هدوب  هدومن  بلج  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  هللا  لوسر  تیاضر  ارجام ، نیا  زا  لبق  دنوادخ ،
هیلع نیسح  ماما  هب  غالبا  زا  لبق  هک  هتشاد  یم  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  يّدح  هب  دنوادخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیاضر  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تیاضر  ادتبا  دننک ، هچ  تسا  رتهب  هک  نیا  هرابرد  مالـسلا 
دروم هک  دهد  ماجنا  يراک  هتساوخ  یمن  ادخ  ییوگ  تسا . هدرک  بلج  ار 

*******
.8/ هنّیب -1

{147 هحفص }
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. دشابن شنابیبح  ياضر 
هک هتشاد  یم  تسود  ار  شربمایپ  ردق  نآ  ادخ  ینعی  دناسر . یم  ار  ادخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  نیب  یفیطل  رایسب  هطبار  نیا ،

هدرک ریدـقت  هّتبلا  تسا . هدرکن  اه  نآ  هب  یغالبا  مکح و  دـیایب ، هچ  شتیب  لها  رـس  رب  هک  نیا  هب  تبـسن  ناشیا  تیاضر  زارحا  زا  لـبق  اـت 
بلج دّدـعتم  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  صوصخ  هب  دوش ، غـالبا  هک  نیا  زا  لـبق  یلو  هدوب ،

. تسا هدش  تیاضر 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دّلوت  زا  لبق  هعقاو ، مالعا  ( 1-1

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  یهلا  رابخا  ( 1-1-1

: درک ضرع  دش و  لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  رب  لیئربج  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا دعب  هک  دهد  یم  تراشب  دیآ ، یم  ایند  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  هک  يدنزرف ، هب  ار  وت  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  ادخ  دّمحم ! يا 

. دنناسر یم  لتق  هب  ار  وا  تتّما  وت 
. دش هداد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هب  یهلا  تاریدقت  قبط  هک  دوب  يربخ  نیا 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 
. يِدَعب نِم  یتَّمُأ  ُُهُلتقَت  َۀَمِطاف  نِم  َُدلُوی  ٍدُولوَم  یف  یل  َۀَجاح  ُمالَّسلا ال  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلیئَربَج  ای 

. دنشکب ار  وا  نم  زا  دعب  متّما  اّما  دوش  ّدلوتم  همطاف  زا  هک  مرادن  يدنزرف  هب  زاین  نم  ناسرب  ادخ  هب  ارم  مالس  لیئربج ! يا 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همادا  رد 

{148 هحفص }
. َِکلذ َلثِم  َُهل  َلاقَف  َطَبَه  َُّمث  ُلیئَربَج  َجَرَعَف 

هب ار  دوخ  شیامرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  مه  زاـب  دروآ . ار  ماـغیپ  ناـمه  زاـب  تشگرب و  هراـبود  تفر و  نامـسآ  هب  لـیئربج 
: دندومرف رارکت  لیئربج 

. يِدَعب نِم  یتَّمُأ  ُُهُلتقَت  ٍدُولوَم  یف  یل  َۀَجاح  ُمالَّسلا ال  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلیئَربَج  ای 
. مرادن زاین  دنشکب ، ار  وا  نم  زا  دعب  متّما  هک  يدنزرف  هب  نم  ناسرب  مراگدرورپ  هب  ارم  مالس  لیئربج ! يا 

« مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  زا  هّمئا  لسن  نداد  رارق   » اب یمطاف  يوبن و  ياضر  بسک  ( 1-1-2

: درک ضرع  دمآ  هک  مّوس  راب  تفر و  نامسآ  هب  لیئربج  هرابود 
. َۀَّیِصَولا َو  َۀَیالَولا  َو  َۀَمامِإلا  ِِهتَّیِّرُذ  یف  ٌلِعاج  ُهَّنَأ  َكُرِّشَُبی  َو  ُمالَّسلا  َُکئِرُقی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  ای 

. دهد یم  رارق  ار  ّتیصو  تیالو و  تماما و  وا ، نادنزرف  هّیرذ و  رد  هک  دهد  یم  تراشب  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  دنوادخ  دّمحم ! يا 
«. مدش یضار  نونکا  : » دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  اج  نیا 

نودب هتـساوخ  یمن  ادخ  هک  تسا  مهم  نیا  دوش . وا  تیاضر  بلج  ات  دنک  یم  غالبا  شربمایپ  هب  تبیـصم  نیا  يارب  يرجا  شاداپ و  ادـخ 
. تسا هتشاد  تسود  ار  شربمایپ  هک  سب  زا  دنک ، غالبا  مکح و  ار  يریدقت  نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تیاضر 

هب دنداتـسرف و  ماغیپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تبون  ـالاح 
: دندومرف ناشیا 
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{149 هحفص }
. يِدَعب نِم  یتَّمُأ  ُُهُلتقَت  ِکنِم  َُدلُوی  ٍدُولوَِمب  ینُرِّشَُبی  ُهللا  َّنَأ 

. دنشک یم  ار  وا  نم  زا  دعب  متّما  اّما  دیآ ، یم  ایند  هب  وت  زا  هک  دهد  یم  تراشب  ار  يدولوم  نم  هب  دنوادخ 
: دنتشاد هضرع  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

. َكِدَعب نِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتقَت  یِّنِم  َُدلُوی  ٍدُولوَم  یف  یل  َۀَجاح  ال 
. مرادن يزاین  دنشکب ، ار  وا  امش  زا  دعب  امش  تّما  دوش و  ّدلوتم  نم  زا  هک  يدنزرف  هب  ناج ]! ردپ  ]

: دنداتسرف ماغیپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يوس  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  راب  نیا 
. َۀَّیِصَولا َو  َۀَیالَولا  َو  َۀَمامِإلا  ِِهتَّیِّرُذ  یف  ٌلِعاج  َهللا  َّنَأ 

دهد . یم  رارق  وا  نادنزرف  رد  ار  تیاصو  تیالو و  تماما و  دنوادخ 
«. مدش یضار  : » دنتشاد هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دوب  اج  نیا 

. درک یم  یضار  مه  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  درک ، یم  یضار  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  يزیچ  نامه  ینعی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لمح  ماگنه  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدزمغ  ( 1-1-3

: دنیامرف یم  توالت  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
َکَتَمِعن َرُکـشَأ  نَأ  ینعِزوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَـس  َنیَعبرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلمَح  َو  ًاهرُک  ُهتَعَـضَو  َو  ًاهرُک  ُهتَلَمَحَف  )

(2 () 1 .() یتَّیِّرُذ یف  یل  ِحلصَأ  َو  ُهاضَرت  ًاِحلاص  َلَمعَأ  نَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتمَعنَأ  یتَّلا 
*******

.15/ فاقحا - 1
. تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  ح17 ، ص232 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 2

{151 هحفص }
هب دـنزرف  هک  نیا  ات  دیـشک ، لوط  هام  یـس  وا  نداد  ریـش  يرادراب و  دروآ و  ایندـب  ار  وا  يراوشد  اب  دوب و  رادراب  تهارک  اب  ار  وا  شردام 

نم و هب  هک  ار  یتمعن  ات  امرف  تیانع  قیفوت  نم  هب  اراگدرورپ ، : » درک ضرع  هاگ  نآ  دش  هلاس  لهچ  و  تفای ] غولب  و   ] دیسر یناوج  يورین 
حلاص نادـنزرف  نم  هب  زین  دـشاب و  وت  ياضر  بجوم  هک  مهد  ماجنا  هتـسیاش  یلامعا  مشاب و  رازگرکـش  يا  هدومرف  ینازرا  مردام  ردـپ و 

« امرف تیانع 
ار یتحاران  نیا  یلو  دـندش . رادراب  ناشیا  تبیـصم  زا  یتحاران  دوجو  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ینعی 

. دنتفریذپ
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  شیامرف  رد 

هب ار  امـش  ایآ  وت ، رب  مالـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  ای  درک : ضرع  دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  لیئربج 
تشگرب و مود  راب  تفر . نامسآ  هب  لیئربج  مرادن . وا  هب  يزاین  دومرف : ادتبا  دنشک ؟ یم  ار  وا  امش  زا  دعب  ناتتّما  هک  مهدب  تراشب  يرـسپ 
تشگرب و مّوس  راب  تفر  نامـسآ  هب  زاب  مرادـن . وا  هب  يزاین  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  زاـب  درک . رارکت  ار  نخـس  ناـمه 
: درک ضرع  لیئربج  سپس  راب ] هس  زا  دعب  . ] مرادن وا  هب  یتجاح  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  زاب  درک . رارکت  ار  هلمج  نامه 

ارهز ترـضح  دزن  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  دـنتفریذپ . اج  نیا  رد  دـهد . یم  رارق  وا  لسن  رد  ار  تیاصو  مراـگدرورپ 
ارهز ترـضح  دنـشک . یم  ار  وا  نم  زا  دعب  متما  هک  داد  تراشب  يرـسپ  هب  ارم  دمآ و  نم  دزن  هب  لیئربج  دـندومرف : دـنتفر و  مالـسلا  اهیلع 
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رد ار  ّتیصو  نم  راگدرورپ  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  مرادن . دنزرف ]  ] نیا هب  يزاین  نم  دندومرف : مالسلا  اهیلع 
{151 هحفص }

اج نیا  رد  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  و  دشاب . تروص  نیا  رد  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دندومرف ، هک  ار  نیا  دهد . یم  رارق  وا  لسن 
: دومرف لزان 

(1 (.) ًاهرُک ُهتَعَضَو  َو  ًاهرُک  ُهُّمُأ  ُهتَلَمَح  )
هتـشک دوب  رارق  ناشیا  هک  لیلد  نیا  هب  و  تشاد . تهارک  ار  شلمح  دوب ، هداد  ربخ  ار  دولوم  نیا  لـتق  ناـشیا  هب  لـیئربج  هک  نیا  ببـس  هب 

(2 .) دومن لمح  عضو  تهارک  اب  دومرف و  لمح  ار  ناشیا  تهارک  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوش 
« تهارک  » اج نیا  رد  اّما  تسا  تیاضر  لباقم  رد  تهارک  اه  تقو  یلیخ  تسین . ناشیا  یتیاضران  ياـنعم  هب  راوگرزب  ود  نیا  هودـنا  مغ و 

. دشاب نایم  رد  یتیاضران  هک  نیا  هن  تسه . هودنا  مغ و  تسا . كانمغ  تبیصم ، تباب  زا  ردام  ینعی  یتیاضران .»  » هن یتحاران »  » ینعی
دنوش یضار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  نیا  زا  لبق  ات  هک  تشاد  یم  زیزع  ار  اه  نیا  ردق  نآ  ادخ 
دوـخ تیاـضر  دـعب  هلحرم  رد  هّتبلا  درک و  بلج  ار  ناـشیا  تیاـضر  لّوا  هکلب  دوـمنن . یعطق  ار  شریدـقت  درکن و  غـالبا  ار  یمکح  نینچ 

میمصت نیا  هک  دیریگب  یمیمصت  تسا  زیزع  ناتیارب  یلیخ  هک  یسک  يارب  امش  هک  تسا  نیا  لثم  دش . بلج  مه  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس 
دوش یمن  یـضار  لّوا  وا  دـیرادن . یهّجوت  وا  هب  امـش  دـنکن  رکف  هک  دـییوگ  یم  شدوخ  هب  ار  نآ  ادـتبا  دوش . تحاران  وا  دوش  یم  ثعاب 

. دینک یلمع  ار  ناتمیمصت  هک  نیا  ات  دینک  یم  بلج  ار  شتیاضر  يروط  امش  یلو 
*******

.15/ فاقحا - 1
. تارایّزلا لماک  زا  لقن  هب  ح18 ، ص233 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 2

{152 هحفص }
شنتفریذپ زج  يا  هراچ  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  هدرکن  یمکح  تسا . هدرک  لمع  روط  نیمه  هیضق  نیا  رد  ادخ 

. دنوش یضار  ناشیا  ات  دیامرف  یم  نّیعم  ییاه  شاداپ  دعب  و  هن »؟ ای  دیتسه  یضار  : » دسرپ یم  اه  نآ  زا  دنشابن . هتشادن 

ناشیا تدالو  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لمح  نارود  رد  هعقاو  مالعا  ( 1-2

: تسا بلاج  شناونع  هک  هدمآ  یباب  رد  دعب  ثیدح  ود 
. ِِهتَداهَِشب ِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  هللا  ُهَضَّوَع  ام 

. تسا هدرک  تیانع  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  تداهش  ضوع  رد  ادخ  هک  هچ  نآ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ادخ دندومرف : ناشرتخد  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  دندش ، رادراب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یتقو 
نم دنتشاد : هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنشک . یم  ار  وا  نم  تّما  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  شمـسا  تسا  هدیـشخب  يرـسپ  وت  هب 

. تسا هدومرف  نم  اب  ناشیا  دروم  رد  يا  هدعو  ّلجوّزع  يادـخ  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  مرادـن . دـنزرف  نیا  هب  يزاین 
زا دعب  ار  تماما  هک  هدومرف  هدعو  ادخ  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  يا ؟ هدعو  هچ  دندیسرپ : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

(1 .) مدش یضار  نم  دنتشاد : هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  اج  نیا  رد  دهد . رارق  شنادنزرف  رد  وا 
*******

ص88. ج2 ، نیّدلا ، لامک  زا  لقن  هب  ح3 ، ص222 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1
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{153 هحفص }
: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  ترضح  نآ 

شدنزرف هدنیآ  رد  وا  تّما  هک  داد  ربخ  ناشیا  هب  ناشردپ  دروآ ، ایند  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یتقو 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  مرادن .» دنزرف  نیا  هب  يزاین  نم  : » دومن ضرع  ردپ  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تشک . دـنهاوخ  ار 

يا دندرک : ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تسا .» هداد  رارق  وا  نادنزرف  زا  ار  هّمئا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  ّلجوّزع  يادخ  : » دندومرف
(1 .) مدش یضار  ادخ ! لوسر 

ترضح نآ  یلاسدرخ  ماگنه  رد  هعقاو  مالعا  ( 1-3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  يوبن  نیرفن  ( 1-3-1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف دنتفرگ و  شردام  زا  ار  ناشیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  دوب . هتفرگ  شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ردام ، يزور 

. َکیَلَع َناعَأ  نَم  َنَیب  َو  ینَیب  ُهللا  َمَکَح  َو  َکیَلَع  َنیرِزاوَتُملا  ُهللا  َکَلهَأ  َو  َکَِبلاس  ُهللا  َنََعل  َو  َکَِلتاق  ُهللا  َنََعل 
هک یناسک  نآ  دنک  كاله  ادخ  دنک . یم  تراغ  ار  تتیب  لها  نایرع و  ار  وت  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  دـنک . تنعل  ار  وت  لتاق  ادـخ 

. دنک مکح  دنناسر  یم  يرای  کمک و  وت  هیلع  هک  یناسک  نآ  نم و  نیب  ادخ  دننک ، یم  ینابیتشپ  وت  هیلع  ار  رگیدمه 
. دوش یم  ساّسح  ردام  هک  تسا  یعیبط  دنیامرف  یم  مه  روط  نیا  دنشک و  یم  شوغآ  رد  ار  ناشزیزع  ربمایپ  یتقو 

*******
ص87. ج2 ، نیّدلا ، لامک  زا  لقن  هب  ح2 ، ص221 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1

{154 هحفص }
: دنتشاد هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تسیچ )؟ تاشیامرف  نیا  زا  روظنم  ( ؟ دییامرف یم  هچ  ناجردپ ]! ]
. مدروآ دای  هب  ار  دتفا  یم  قاّفتا  وا  يارب  وت  نم و  زا  دعب  هک  ار  يزواجت  تنایخ و  ملظ و  تیذا و  نآ  مرتخد !

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  راصنا  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  درک  دای  ( 1-3-2

: دندرک مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  نارادبرس  زا  يدای  هک  دوب  اج  نیا 
. مِِهَتبَرت َو  مِِهلاحِر  ِعِضوَم  َیلِإ  َو  مِهِرَکسَعُم  َیلِإ  ُرُظنَأ  یَّنَأَک  َو  ِلتَقلا  َیلِإ  َنوَداهَتَی  ِءامَّسلا  ُموُُجن  مُهَّنَأَک  ٍۀَبصُع  یف  ٍِذئَموَی  َوُه  َو 

تسا دنمزرا  ناشیارب  ردق  نآ   ] تداهش دننامـسآ . ناگراتـس  دننام  هک  تسا  دوخ ] نارای  زا   ] یهورگ نایم  رد  زور  نآ  رد  ام ] دنزرف  نیا  ]
دنا و هدرک  قارطا  هتشاذگ و  ار  ناش  هنب  راب و  هک  ییاج  و  منیب . یم  ار  ناشهاگرکـشل  نم  ییوگ  دنهد . یم  هیده  رگیدکی  هب  ار  نآ ] هک 

. منک یم  هراظن  ار  ناشتبرت  ییوگ 
: دندیسرپ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

: دندومرف تساجک ؟ دییامرف  یم  فیصوت  هک  ییاج  نیا  ناج ]! ردپ  ]
یف نَم  َُهل  َعَفَش  مُهَدَحَأ  َّنَأ  َول  یتَّمُأ  ُرارِش  مِهیَلَع  ُجُرخَی  ( 1) ِۀَّمُألا یَلَع  َو  انیَلَع  ٍءالَب  َو  ٍبرَک  ُراد  َیِه  َو  ُءالَبرَک  َُهل  ُلاُقی  ٌعِضوَم 

*******
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. تسا هدمآ  ۀمئالا » : » خسن زا  یضعب  رد  - 1
{155 هحفص }

. راَّنلا ِیف  َنوُدَّلَخُملا  ُمُه  َو  ِهیف  اوُعِّفُش  اَم  َنیضَرَألا  َو  ِتاوامَّسلا 
رب نم  تّما  زا ] دارفا   ] نیرتدـب ام ]  ] تّما ام و  رب  تسا  تبیـصم  الب و  يراتفرگ و  هناخ  دـنیوگ و  ءالبرک »  » نآ هب  هک  تسا  یناکم  اـج  نیا 

شتآ رد  نانآ  تسین و  هتفریذـپ  ناشتعافـش  دـنک ، تعافـش  اه  نآ  زا  یکی  يارب  نیمز  نامـسآ و  لها  همه  رگا  دـننک . یم  جورخ  اه  نآ 
. دندیواج

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهش  رب  ناینیمز  ناینامسآ و  هیرگ  ( 1-3-3

: دندیسرپ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
؟ دوش یم  هتشک  نم  دنزرف  ناجردپ ،

؟ دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر 
. ُهَلبَق َناک  ٌدَحَأ  ُهَتَلتَق  َِلُتق  اَم  َو  هاَتِنب  ای  مَعَن 

. تسا دشاب  هدشن  هتشک  هنوگ  نیا  یسک  وا  زا  لبق  هک  دنشک  یم  ار  وا  يروط  و  مرتخد . هلب 
: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دوخ  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندش  هتشک  زرط  هرابرد  ادخ  جارعم ، ماگنه  رد 

(1 .) ًاربَص ُهَنُوُلتقَی  َُّمث  ِداهِجلا  َیلِإ  َُکتَّمُأ  ُهوُعدت 
. دننک یم  ربص » لتق   » ار يو  سپس  دنناوخ و  یم  داهج  يوس  هب  ار  وا  وت  تّما 

*******
باب 2. ص61 ، ج28 ، راونالاراحب ، - 1

{156 هحفص }
هرود ار  لوتقم  ینعی  حالطصا  نیا  دشاب . ربص » لتق   » نیمه هب  هراشا  دیاش  تسا » هدشن  هتشک  لکش  نیا  هب  سک  چیه   » دنا هدومرف  هک  نیا 

. دننک ششُک  رجض  یمسج ، یحور و  فلتخم  تاحارج  اه و  هبرض  اب  دنیامن و 
: دندومرف ترضح  نآ  ناگدز  تبیصم  فصو  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ 

ٌموَق ِهیتأَی  َو  ٌسِّفَنَتُم  ِضرَألا  یَلَع  َیَِقب  ام  اَهل  ُنَذُؤی  َول  َو  ُلابِجلا  َو  ُراِحبلا  َو  ُتاتابَّنلا  َو  ُشحَولا  َو  ُۀَِکئالَملا  َو  َنوُضَرَألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِهیکبَی  َو 
ِتاُملُظ یف  ُحیباصَم  َِکَئلوُأ  مُهُریَغ  ِهَیلِإ  ُتِفَتلَی  ٌدَحَأ  ِضرَألا  ِرهَظ  یَلَع  َسَیل  َو  مُهنِم  انِّقَِحب  ُمُوقَأ  َو ال  ِهللاِاب  ُمَلعَأ  ِضرَألا  ِیف  َسَیل  انیِّبُِحم  نِم 

اـنَنُوُبلطَی ال مُه  َو  مُهَتَِّمئَأ  َنوـُُبلطَی  ٍنید  ِلـهَأ  ُّلُـک  َو  مُهامیـِسب  َّیَلَع  اُودَرَو  اَذِإ  مُُهفِرعَأ  ًادَـغ  یـضوَح  َنوُدِراو  مُه  َو  ُءاـعَفُّشلا  ُمُـه  َو  ِروَـجلا 
. ُثیَغلا ُلِزنَی  مِِهب  َو  ِضرَألا  ُماِوق  مُه  َو  انَریَغ  َنُوُبلطَی 

یم هیرگ  وا  رب  اه  هوک  اهایرد و  ناهایگ و  دننک . یم  هیرگ  وا  رب  یشحو  تاناویح  ناگتشرف و  و  دننک . یم  هیرگ  وا  رب  اه  نیمز  نامـسآ و 
سفن دـناوتب  هک  یـسک  نیمز  يور  رب  دـننک ] هیرگ  تبیـصم  نیا  يارب  تسا  نایاش  هک  روط  نآ   ] دوش هداد  هزاجا  اـه  نآ  هب  رگا  و  دـننک .

.( دنریم یم  اهراد  ناج  مامت  دنروآ و  یمن  تقاط  دهد ، ینیوکت  نذا  ادخ  رگا  هک  تسا  نیگنس  ردق  نآ  تبیـصم  . ) دنام یمن  یقاب  دشکب 
یـسک تسین و  ادـخ  هب  رت  ملاع  ناـشیا  زا  یـسک  نیمز ، يور  رد  هک  دـنیآ . یم  وا  ربق ]  ] دزن تراـیز ] يارب   ] اـم ناراد  تسود  زا  یهورگ 

اه نیا  ریغ  و  دنک . یمن  مایق  ام  قح  هب  ناشیا ، زا  رتراوتسا  رت و  مکحم 
{157 هحفص }

اه نامه  دنتـسه و  روج  ياه  یکیرات  رد  ییاه  غارچ  اه  نآ  دـنک . یمن  هّجوت  انتعا و  مالـسلا ) هیلع  ادهّـشلادّیس   ) وا هب  نیمز  يور  یـسک 
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اه نآ  ناشیاه  هفایق  اب  دنوش  یم  دراو  نم  رب  هک  یماگنه  دنوش و  یم  مضوح  دراو  تمایق ]  ] يادرف اه  نآ  دنتـسه . یهلا ] هاگراب   ] ناعیفش
ماوق و ثعاب  نانیا  دـننک . یمن  بلط  ار  ام  ریغ  و  دـنبلط ، یم  ار  اـم  اـه  نیا  دـنیوج و  یم  ار  دوخ  ناـیاوشیپ  ینید  ره  لـها  مسانـش . یم  ار 

. دراب یم  ناراب  هک  تساه  نیا  تکرب  هب  دنتسه و  نیمز  يراوتسا 
: دنتشاد هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دندومرف ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هچ  نآ  زا  دعب 

«. نوُعِجار ِهیلا  انإ  َو  ِهِّلل  انإ  »
. دنتسیرگ و 

گرم نیرتهب  تداهش : ( 1-3-4

: دندومرف هداد و  يرادلد  ار  دوخ  رتخد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 
ًادعَو َنُولَتُقی  َو  َنُوُلتقَیَف  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َۀَّنَجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  مَُهلاومَأ  َو  مُهَسُفنَأ   ) اُولََذب اَینُّدلا  ِیف  ُءادَهُّشلا  ُمُه  ِناَنِجلا  ِلهَأ  َلَضفَأ  َّنِإ  هاَتِنب  ای 

. اینُّدلا َنِم  ٌریَخ  ِهللا  َدنِع  اَمَف  ( 1 () اقَح ِهیَلَع 
تـشهب هک  نیا  لباقم  رد  دـنا  هدرک  لذـب  ار  ناشیاه  لام  اه و  ناج  ایند  رد  اه  نیا  دنتـسه . اـیند  رد  يادهـش  تشهب  لـها  نیرتهب  مرتخد !

هتشک مه  دنشک و  یم  مه  دنگنج  یم  ادخ  هار  رد  دشاب  ناشیارب 
*******

.111/ هبوت - 1
{158 هحفص }

. تسا رتهب  ایند  زا  تسادخ  دزن  هک  یشاداپ ]  ] نآ تسا و  قح  شاداپ ]  ] نیا رب  ادخ ]  ] هدعو دنوش  یم 
: دندومرف سپس 

. ُتوُمَی َفوَسَف  لَتُقی  َمل  نَم  َو  ِهِعَجضَم  َیلِإ  َجَرَخ  ُلتَقلا  ِهیَلَع  َِبتُک  نَم  َو  ٍۀَتیِم  نِم  ُنَوهَأ  ٌۀَلتَق  اهیف  اَم  َو 
هک نآ  دور و  یم  دوخ  هاگمارآ  تمـس  هب  هدش  ریدقت  شیارب  ندش  هتـشک  هک  یـسک  نآ  تسین  گرم  زا  رت  هداس  یندـش  هتـشک  ایند  رد 

. دریم یم  یعیبط  گرم  هب  مه  دوش  یمن  هتشک 
رد ندش  دیهش  هتشک و  دنتسه ، تشهب  لها  لضفا  ادهش  هک  الاح  دسرن ؟ تداهش  هب  ارچ  دریمب ، ناسنا  تسا  رارق  هک  الاح  مرتخد ! : » ینعی

ار تبیـصم  نیا  هک  دننک  یم  هدامآ  ار  ناشرتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ییوگ  تسا .» یعیبط  گرم  زا  رتهب  هک  ادخ  هار 
. دنریذپب ناشدنزرف  يارب 

یم یهاوخریخ  ناشیا  يارب  یخرب  دیماجنا ، ناشیا  تداهـش  هب  ًاتیاهن  هک  هفوک  تمـس  هب  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  تکرح  رد  هک  میدـید 
ییوگ دراد . ار  وب  گنر و  نیمه  اه  لیلحت  يرایسب  زین  نونکا  مه  دندید و  یم  ار  ایند  طقف  اه  نیا  زا  یلیخ  دنتشاد . یم  ناشزاب  دندرک و 

. دتفیب ریخأت  هب  ناشگرم  دنامب و  ملاس  ناشندب  هک  دننک  تکرح  يروط  دیاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
اّما دـنتفر ! یم  ایند  زا  دـیاب  لاس  دـنچ  زا  دـعب  هک  هرخألاب  داتفا  یم  ریخأت  هب  مه  ناشگرم  ضرف  رب  مینک  یم  ضرع  هنایماع  هداـس و  یلیخ 

تیاضر تفارـش  نیا  هب  ارچ  هداد ، رارق  ار  یتاکرب  لیاضف و  نینچ  کی  ناشیا  لمع  راک و  هدنیآ  رد  ادـخ  هک  الاح  یعیبط ؟ گرم  هب  ارچ 
؟ دنهدن

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدوب  يا  همانشیامن  کی  نیا  مییوگب  میهاوخ  یمن 
{159 هحفص }

تـسد هک  دندرک  ار  ناشـشالت  لامک  ًاعقاو  دندروخ . شوج  صرح و  رارـشا  تیاده  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ًاعقاو  دنا . هدرک  ارجا 
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رد دنوش . هتـشک  ات  دـنزادنیب  اه  نآ  رکـشل  رد  ار  ناشدوخ  هک  دوبن  نینچ  نیا  دوشن . هدولآ  ناشنارای  باحـصا و  ناشیا و  نوخ  هب  اه  نیا 
کی دندوبن . یضار  اه  نآ  راک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هن  ادخ و  هن  دوب و  تیصعم  نانمشد  لمع  دندرک . لمع  يدازآ  رایتخا و  لامک 

. دندادن نت  دنوش  بکترم  اه  نآ  ار  یصاعم  نآ  هک  نیا  هب  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  مه  هظحل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناگدننک  هیرگ  راّوز و  ریظن  یب  لیاضف  ( 1-3-5

: دنداد همادا  ار  دوخ  هبیبح  ندرک  یضار  هنوگ  نیا  سپس 
قلخ نیا  دروم  رد  یهد و  يروتسد  باسح  فقوم  رد  ادرف  هک  يرادن  تسود  ایآ  مّلس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دّمحم  رتخد  يا  همطاف  يا 

تردپ دزن  قیالخ ]  ] هک يوش  یمن  یـضار  ایآ  دـشاب ؟ شرع  نالماح  وزج  ترـسپ  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  يریگب ؟ رارق  تعاطا  دروم 
ار شناتـسود  دنز ، رانک  رثوک  ضوح  زا  شطع  زور  رد  ار  قیالخ  وت  رهوش  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  دنهاوخب ؟ تعافـش  وا  زا  دـنیایب و 

تعاطا وا  دهد و  روتـسد  شتآ  هب  دشاب ، شتآ  هدننک  تمـسق  وت  رهوش  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  دنک ؟ رود  ار  شنانمـشد  دـهد و  بآ 
کئالم هب  وت  هک  يوش  یمن  یـضار  ایآ  دراد ؟ هگن  شتآ  رد  دهاوخب  ار  سکره  دنک و  جراخ  شتآ  زا  دهاوخب  وا  ار  یـسکره  هک  دـنک 

هب تسد   ) دننک یم  هاگن  یهد  یم  روتـسد  وت  هچ  نآ  هب  وت و  هب  دـنا ، هدرک  رپ  ار  نامـسآ  فارطا  ياه  قفا  اه  نآ  هک  یلاح  رد  ینک  هاگن 
دزن وت  رهوش  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یم  رظن  مه  وت  رهوش  هب  و  دنتسه ) وت  هنیس 

{160 هحفص }
تدوخ و تنادنزرف و  نالتاق  اب  ادخ  هک  ینیب  یم  هچ  سپ  دـنک ؟ یم  همـصاخم  ادـخ  دزن  اه  نآ  اب  هدـش و  رـضاح  دوخ ] هب  ملاظ   ] قیالخ
وا زا  هک  دوش  هداد  روتـسد  شتآ  هب  ددرگ و  زوریپ  بلاـغ و  قیـالخ  رب  ادـخ  تّجح  هک  یتـقو  دـنک ؛ یم  راـتفر  هنوگچ  ترهوـش  نـالتاق 

؟ دنک تعاطا 
: دندومرف هاگ  نآ 

ُهاتَأ نَم  َنوُکَی  َو  ِهللا  ِناَمَض  یف  ًاِرئاز  ُهاتَأ  نَم  َنوُکَی  نَأ  َنیَضَرت  اَمَأ  ٍءیَـش  ُّلُک  ِهیَلَع  ُفَسَأت  َو  ِِکنبِال  یکبَت  ُۀَِکئالَملا  َنوُکَی  نَأ  َنیَـضَرت  اَمَأ 
َو َیَِقب  ام  َُهل  وُعدَت  ُۀَظَفَحلا  ِلََزت  َمل  َیَِقب  نِإ  َو  ًادیهَش  َتام  َتام  اَذِإ  َو  ٍنیَع  َۀَفرَط  ِۀَمحَّرلا  َنِم  ُلخَی  َمل  َو  َرَمَتعا  َو  ِهللا  ِتَیب  َیلِإ  َّجَح  نَم  َِۀلِزنَِمب 

. اینُّدلا َقِراُفی  یَّتَح  ِِهنمَأ  َو  ِهللا  ِظفِح  یف  لَزَی  َمل 
هک يوش  یمن  یضار  ایآ  دروخب ؟ فسأت  وا  وا ] لاح   ] رب ملاع  رد  يزیچ  ره  دننک و  هیرگ  وت  رسپ  يارب  کئالم  هک  يوش  یمن  یضار  ایآ 
اج هب  ادخ  هناخ  ّجح  هک  دشاب  یـسک  هلزنم  هب  دیآ  یم  وا  ترایز  يارب  سکره  دنک و  شتظافح  ادخ  دیایب  وا  دزن  رئاز  ناونع  هب  یـسکره 

دریم یم  یتـقو  دـشابن و  قح ]  ] تمحر زا  یلاـخ  یندز  مهرب  مشچ  وا  رئاز  هک ] يوـش  یمن  یـضار  اـیآ   ] و تسا ؟ هدرازگ  هرمع  هدروآ و 
زا هک  نیا  ات  دشاب  ادخ  نما  ظفح و  رد  هراومه  دننک و  اعد  شیارب  تسا  هدـنز  هک  یمادام  ظفاح  کئالم  دـنام ، یقاب  رگا  دریمب و  دـیهش 

؟ دنک تقرافم  ایند 
{161 هحفص }

: دندرک ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دش ، هضرع  ریظن  یب  لیاضف  نیا  یتقو 
. مدرک لّکوت  ادخ  رب  مدش و  یضار  میلست و  ناج ! ردپ 

: دندومرف دندیشک و  تسد  ناشنینزان  نامشچ  يور  ناشرتخد ، بلق  يور  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 
(1 «.) ددرگ داش  تلد  دوش و  وت  مشچ  ییانشور  ثعاب  هک  میتسه  یهاگیاج  رد  تنارسپ  ود  تدوخ و  وت و  رهوش  نم و  »

. دوش یضار  تبیصم  نیا  هب  ردام  دهاوخ  یم  تسه  روط  ره  ادخ  هک  دنزیزع  ادخ  شیپ  ردق  نآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  مینیب  یم 
ار اه  نآ  تسه  يروط  ره  دنـشاب . یـضاران  تباـب  نیا  زا  شنازیزع  هک  دوش  یمن  یـضار  ادـخ  زاـب  دوش  دراو  تسا  رارق  هک  مه  تبیـصم 
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. دنک یم  یضار 

ناشیا تداهش  ضوع  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ّصاخ  هجرد  ( 1-3-6

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دوشن . دراو  نم  رب  سک  چیه  دندومرف : وا  هب  دندوب  هملـس  ّما  هرجح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  يزور 

دراو مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هک  نیا  اـت  دریگب  ار  ناـشیا  يولج  تسناوتن  هملـس  ّما  دـندوب . لاـسدرخ  هک  یلاـح  رد  دـندمآ 
هیرگ ترضح  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هنیس  يور  ناشیا  دید  اّما  دمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لابند  هب  هملـس  ّما  دندش .

هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  دـنزادنا . یم  نییاپ  الاب و  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  تسد  رد  و  دـننک . یم 
لیئربج نالا  دندومرف : هملس  ّما  هب  مّلس 

*******
(. تسا هعیش  ربتعم  ریسافت  زا  ریسفت  نیا   ) یفوک تارف  ریسفت  زا  لقن  هب  ح22 ، ص264 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1

{162 هحفص }
هگن تدوخ  دزن  ار  كاخ  نیا  دسر . یم  لتق  هب  نآ  يور  رب  نیسح  هک  تسا  یکاخ  نامه  نیا  و  دوش . یم  هتـشک  وا  هک  دروآ  ربخ  دمآ و 

تبیصم نیا  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  هللا ! لوسر  ای  تشاد : هضرع  هملس  ّما  تسا . هدش  هتـشک  مبیبح  هک  نادب  دش ، نوخ  كاخ  نیا  یتقو  راد .
. دنک عفد  امش  زا  ار 

اّما دنک . یم  عفد  ار  تبیـصم  نیا  ادـخ  دـهاوخب ، رگا  تسا و  زیزع  ادـخ  دزن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسناد  یم  هملـس  ّما 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 

. ِهِدلُو نِم  َّيِدهَملا  َّنَأ  َو  َنوُعَّفَُشیَف  َنوُعَفشَی  ًۀَعیش  َُهل  َّنَأ  َو  َنیقُولخَملا  َنِم  ٌدَحَأ  اُهلانَی  ًۀَجَرَد ال  َُهل  َّنَأ  ََّیلِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  یَحوَأَف  ُتلَعَف  دَق 
يا هجرد  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) وا يارب  تبیصم ] نیا  لّمحت  ضوع  رد   ] هک دومرف  یحو  نم  هب  ّلجوّزع  يادخ  یلو  مدرک ، نینچ  نم 
یم رارق  لوبق  دروم  ناشتعافـش  دننک و  یم  تعافـش  هک  تشاد  دهاوخ  ینایعیـش  وا  دسر و  یمن  نآ  هب  ناگدیرفآ  زا  کی  چیه  هک  تسا 

. تسوا نادنزرف  زا  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  دریگ و 
: دنداد هدژم  نایاپ  رد  و 

(1 .) ِۀَمایِقلا َموَی  َنوُِزئاَفلا  ِهللا  َو  مُه  ِهتَعیش  َو  ِنیَسُحلا  ِءاَِیلوَأ  نِم  َناک  نَِمل  َیبوُطَف 
یم راگتسر  تمایق  زور  رد  هک  دنا  یناسک  اه  نیا  ادخ  هب  مسق  دنتسه . مالسلا  هیلع  نیـسح  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

. دنوش
یحو ادخ  یلو  دنتساوخ ، یمن  ار  اهجنر  نیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  لوسر  ءادتبا 

*******
ص225. ج44 ، راونالاراحب ، - 1

{163 هحفص }
یمن اضر  مه  زاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رگا  دسر . یمن  نآ  هب  يدحا  هک  تسا  يا  هجرد  تبیـصم  نیا  رجا  هک  دنک  یم 

یلو دشابن  هتسیاش  دیاش  ریبعت  نیا  دنتفریذپ . ار  ناشبیبح  تداهش  تلیضف ، همه  نیا  ياهب  هب  یلو  دومرف . یم  باجتسم  مه  دنوادخ  دنداد 
لها یهلا ، ياهرجا  اه و  شاداپ  نیا  ربارب  رد  ات  دهد  یم  رارق  یـضوع  ادخ  دوش . یم  ماجنا  شیایلوا  ادـخ و  نایم  هلماعم  عون  کی  ییوگ 

. دنک یمن  یعطق  ار  ریدقت  ادخ  دنوش  یمن  یضار  ناشیا  ات  دنوش و  یضار  رما  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب 
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مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  هب  یهلا  ياه  شاداپ  نیرت  صخاش  ( 1-3-7

: دندومرف هک  مدینش  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  دیوگ : یم  ملسم  نب  دّمحم 
ُماَّیَأ َّدَُعت  َال  َو  ِهِربَق  َدـنِع  ِءاعُّدـلا  َۀـَباجِإ  َو  ِِهَتبُرت  ِیف  َءاَفِّشلا  َو  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  َۀَـماَمِإلا  َلَعَج  نَأ  ِِهلتَق  نِم  مالـسلا  هیلع  َنیَـسُحلا  َضَّوَع  َیلاَعَت  َهللا  َّنِإ 

(1 .) ِهِرُمُع نِم  ًاعِجاَر  َو  ًاِیئاَج  ِهیِِرئاز 
و داد . رارق  وا  ربق  دزن  ار  اعد  تباجا  شتبرت و  رد  ار  افـش  شلـسن و  رد  ار  تماما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لـتق  ضوع  رد  لاـعتم  يادـخ 

. دوش یمن  باسح  ناشرمع  وزج  نتشگرب ، هچ  نتفر و  ماگنه  رد  هچ  وا ، نارئاز  ترایز  نامز  تّدم  نینچمه 
هک سب  زا  درک . یم  در  ادـخ  دوش ، در  تبیـصم  نیا  هک  دنتـساوخ  یم  ّدـج  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  اهاطع  نیا  همه  اـب  رگا 

دندید دوب و  رت  مهم  زیچ  همه  زا  اه  نآ  يارب  ادخ  ياضر  نوچ  وس  نآ  زا  دنزیزع . ناشتیب  لها  ناشیا و 
*******

ص221. ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{164 هحفص }

يارب مهم  عقاو  رد  دـنتفریذپ . دـندش و  یـضار  تسا ، هداد  رارق  ار  اه  شاداپ  نیا  دراد  هک  یتیاـضر  رطاـخ  هب  تسا و  یـضار  نیا  هب  ادـخ 
. تسا هدوب  ادخ  تیاضر  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 

یم مولعم  ایاطع  نیا  زا  تسا . نآ  رد  ادـخ  تیاضر  نوچ  تسا  هدـنزرا  شاداپ  نیا  درادـن . تلاصا  دوخ  يدوخ  هب  شاداپ  هک  دوش  هّجوت 
تیاضر نیا  میلـست  دنهد ، نت  تداهـش  هب  دنتـسیاب ، هیـضق  نیا  ياپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دراد  يا  هژیو  ّتیبوبحم  ادخ  يارب  دوش 

. دنتفریذپ مه  ناشیا  اذل  دهد و  رارق  نآ  ضوع  رد  ار  اه  شاداپ  نیا  ادخ  ات  دنرخب  ناج  هب  ار  اه  تبیصم  نیا  دنوشب و  یهلا 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  تادابع  زا  يا  هشوگ  ( 2

هراشا

ام دندرک . هچ  مییوگب  هک  نیا  زا  میزجاع  ًاعقاو  دندرک . هچ  تسا ، یـضار  نیا  هب  ادخ  دـندیمهف  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  مینیبب  لاح 
يزیچان هشوگ  طقف  مینک . نایب  ار  دنداد  ماجنا  هار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  هک  ییاه  تدابع  تمظع  هک  میتسه  نیا  زا  رت  کچوک 

. مینک یم  نایب  ار  نآ  زا 
. تسا تقیرط  نیا  لها  دوخ  فورعم  لوق  هب  تسا و  قشاع  هتفیـش و  شدوخ  هک  یـسک  زا  مینک . یم  لقن  هینیـسحلا » صیاصخ   » باتک زا 

. دیوگب ام  يارب  دیاب  هک  تسوا 

ربص اضر و  ( 2-1

. دنرب یم  مان  ار  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  یبلق  تادابع  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  باتک ، نیا  لیاوا  رد 
{165 هحفص }

نیـسح ماما  تمظع  هک  تساه  تدابع  نیا  دـینیبب  هک  مینک  یم  هراـشا  دراوم  نآ  زا  یخرب  هب  اـم  دـننک . یم  رکذ  ار  یبلق  تداـبع  هدزاود 
. دنک یم  نایامن  ار  مالسلا  هیلع 

: دیامرف یم  ناشیا  تسا . اضر » ، » ترضح نآ  تادابع  زا  یکی 
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: دنا هدومرف  ناشدوخ  دندوب . تیاضر  تاجرد  نیرتالاب  رد  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  ترضح 
(1 .) تیَبلا َلهَأ  اَناَضِر  ِهللا  یَضِر 

. تسا تیب  لها  ام  ياضر  ادخ ، ياضر 
نیا هب  ای  نآ و  ندش  مخز  تحارج و  هب  ای  دوش ؛ هعطق  هعطق  ناشندب  ياضعا  هک  نیا  هب  دندش و  یضار  اه  تبیصم  نیرت  گرزب  هب  ناشیا 
هیلع نیـسح  ماـما  یتقو  تسا  فورعم  هک  دـننک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  زا  ار  هلمج  نیا  دوش . هل  هدـیبوک و  ناشفیرـش  نت  هک 

: دندومرف دنوش  جراخ  هّکم  زا  دنتساوخ  یم  مالسلا 
(2 .) َءالبرک ِسیواّونلا و  َنیب  ِتاوَلَفلا ، ُنالسُع  اهُعَّطَقَت  یلاصوَاب  ّینأک 

(3 .) دننک یم  هّکت  هّکت  البرک  سیواون و  نیب  نابایب  ياه  گرگ  ار  نم  ندب  ياه  هعطق  منیب  یم  ییوگ 
: دیامرف یم  ناشیا  تسا . ییالاب  ماقم  ربص  تسا . ترضح  نآ  ربص  دنا  هدرک  رکذ  هک  يدراوم  زا 

*******
ص367. ج44 ، راونالاراحب ، - 1

ص60. فوهّللا ، - 2
ص35. ۀّینیسحلا ، صئاصخلا  - 3

{166 هحفص }
: دیامرف یم  نآرق  تسا . مالسلا  مهیلع  هّمئا  ماقم  طانم  ربص ،

(1 (.) اوُرَبَص اََّمل  انِرمَِأب  َنوُدهَی  ًۀَِّمئَأ  مُهنِم  انلَعَج  َو  )
. دندوب ربص  لها  هک  ارچ  دننک  یم  تیاده  ام  رما  يوس  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  اه  نآ  زا  ام 

: هک دنروآ  یم  تیاور  و 
. تسا ردـق  هچ  تربص  دـنیبب  هک  نیا  ات  دـنک  یم  ناحتما  زیچ  هس  هب  ار  وت  ادـخ  هک  درک  یحو  شربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  لاـعتم  يادـخ 

دیاـب هک  نیا  دـیدش و  ساره  بیذـکت و  تیذا و  لّـمحت  مود  یهد . حـیجرت  تدوخ  رب  دـیاب  ار  تتّما  يارقف  هک  یگنـسرگ  عوج و  یکی 
یتبیـصم مّوس  يرخب . ناج  هب  ار  گنج  تحارج  درد و  ینک و  داهج  قافن  رفک و  لها  اب  تلام  ناج و  اب  يراذگب و  ادخ  هار  رد  ار  بناج 

ترتخد و مه  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تردارب  هرابرد  مه  تبیـصم ، نیا  دوش . یم  دراو  وت  هب  مالـسلا  هیلع  تتیب  لها  زا  هک  تسا 
(2 .) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  دنتشاد : هضرع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تدنزرف . ود  مه 

: دیامرف یم  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  رفعج  خیش  موحرم 
هیلع نیـسح  دروم  رد  اّما  دومرف  ربص  بئاصم  همه  هب  تبـسن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ینک » ربص  دـیاب   » هک ادـخ  نامیپ  نیا  رد 

. دنکن هیرگ  تسناوتن  شرمع  فلتخم  عطاقم  رد  مالسلا 
: دنهد یم  حیضوت  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تسا ... بلق  تقر  تقفـش و  همزال  هیرگ ، هکلب  درادن . ربص  اب  تافانم  دننکن ، هیرگ  دنتـسناوتن  هک  نیا 
زا هاگره  مّلس 

*******
.24/ هدجس - 1

ص332. تارایّزلا ، لماک  - 2
{167 هحفص }
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. دریگب ارم  رـسپ  نیا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هب  و  درک . یم  هبلغ  ناـشیا  رب  هیرگ  دـید ، یم  ار  وا  اـی  درک  یم  داـی  شنیـسح 
ماما دندیسوب . یم  ار  وا  يولگ  ریز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  دنتفرگ و  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

دنک یم  دروخرب  وت  ندب  هب  هک  ریشمش  ياهاج  نم  مکرسپ ! : » دومرف یم  دینک »؟ یم  هیرگ  ارچ  ناج ! ردپ  : » دیسرپ یم  مالسلا  هیلع  نیسح 
(1 «) مسوب یم  ار 

یم رگا  دـندرک . یم  هیرگ  تسا  كان  مغ  دـندید  یم  رگا  دـندرک ، یم  هیرگ  تسا  لاح  شوخ  ناشنیـسح  هک  دـندید  یم  هاگره  ناـشیا 
یم هیرگ  مه  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  ارهز و  ترـضح  نینمؤملاریما و  دـندرک . یم  هیرگ  دراد  نت  هب  يا  هزاـت  دـیدج و  ساـبل  دـندید 

(2 .) دندرک
: دننک یم  ضرع  هیحان  ترایز  رد  هک  دوب  نانچ  دوب ؟ هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوخ  ربص  اّما 

(3 .) تاَواَمَّسلا ُۀَِکئالَم  َكِربَص  نِم  تَبِجَع  دَق 
. دندوب هداتفا  تفگش  هب  وت  ربص  زا  اه  نامسآ  ناگتشرف 

: دنیامرف یم  ( 4 .) دننک یم  رکذ  اج  نیا  رد  خیش  موحرم  ار  یبیجع  تبیصم  دعب 
. تسا هدـش  دراو  تحارج  شندـب  ياضعا  هب  هک  یلاح  رد  غاد  نابایب  يور  تسا  هداتفا  نک . روصت  وا و  لاوحا  رد  نک  رکف  رادـقم  کـی 

ناشیا رس  قرف  تسا . ردق  هچ  شدادعت  تسین  مولعم  هک  هدروخ  هزین  ریت و  ردق  نآ 
*******

ص70. تارایّزلا ، لماک  - 1
ص38. ۀّینیسحلا ، صئاصخلا  - 2

ص239. ج101 ، راونالاراحب ، - 3
ص39. ۀّینیسحلا ، صئاصخلا  - 4

{168 هحفص }
، تسوا هاگولگ  رد  يریت  هدـش . خاروس  شا  هنیـس  هبعـش  هس  ریت  زا  هدـش و  هل  اهریت  رثا  رد  شا  هنیـس  هتـسکش ، شا  یناشیپ  هدـش ، هتفاکش 

شبلق تسا ، هدش  کشخ  یگنشت  زا  شیاه  بل  هتخوس ، یگنشت  زا  شرگج  تسا . هدرک  تباصا  وا  قلح  هب  يریت  تسوا ، هناچ  ریز  يریت 
فک کیرـش  نب  ۀعرز  هبرـض  رثا  رد  دـنا ، هدـش  وا  یگتـسکش  لد  ثعاب  رگید  فرط  کی  زا  شیاه  هّچب  هتفرگ ، شتآ  ادهـش  ندـید  زا 
تسا دنلب  شا  هداوناخ  یبلط  دایرف  هثاغتسا و  هدش ، باضخ  وا  نوخ  زا  شنـساحم  رـس و  هدروخ ، شیولهپ  هب  هزین  هدش ، عطق  ناشیا  تسد 

. دنا هداتفا  رگید  یضعب  يور  اه  هدش  هتشک  زا  یضعب  هک  دنیب  یم  دنک  یم  زاب  مشچ  یتقو  دونش و  یم  ار  نمشد  تتامش  دونـش ، یم  وا  و 
: تشاد هضرع  طقف  تخیرن . کشا  هرطق  کی  دیشکن و  هآ  کی  لاح  نآ  رد  اه  فرح  نیا  همه  اب 

نم ال َثایغ  ای  کِمکُح  یلع  ًاربص  كُریغ  ٌدوبعم  الو  كاوس  ٌّبر  یلام  َنیثیغتـسملا  َثاـیغ  اـی  كاوِس  هلا  ـال  ِّبر  اـی  کـِئاضق  یلع  ًاربَص 
(1 .) ُهل َثایغ 

وت ریغ  يدوبعم  وت و  زج  يراگدرورپ  نم  ناهاوخدایرف ! سردایرف  يا  تسین  وت  زج  يدوبعم  منک . یم  ربص  وت  ياضق  رب  مراـگدرورپ ! يا 
! تسین یسردایرف  شیارب  هک  نآ  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب  مرادن .

! دینیبب ار  تیاضر  ربص و  دینیبب ! ار  تدابع  دننک . یم  بجعت  نآ  زا  کئالم  هک  تسا  يربص  نامه  نیا 
*******

. ةّدوملا عیبانی  و  مّرقم )  ) نیسحلا لتقم  زا  لقن  هب  ص510  ج1 ، نیسحلا ، مامالا  تاملک  ۀعوسوم  - 1
{169 هحفص }
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ربص اضر و  یپ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  داضتم  تالاح  ( 2-2

: دنیامرف یم  لقن  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 
ترضح نآ  لاح  دندید  یم  دنتسیرگن  یم  وا  هب  دندوب  وا  هارمه  هک  ییاه  نآ  دش ، تخس  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نیسح  رب  راک  هک  یتقو 

رد دـیپت و  یم  ناشیاه  لد  دـیزرل ، یم  ناشیاه  ندـب  دـش . یم  ضوع  اه  نآ  گنر  دـش  یم  رتدـیدش  راک  یتقو  تسا . هیقب  لاح  فـالخ 
سفن و نوکـس و  ناشحراوج ، دوب . هدش  ینارون  ناشندب  گنر  ناشیا ، ّصاخ  ناهارمه  زا  یـضعب  هللادبع و  یبا  دوخ  اّما  داتفا . یم  ساره 

. تشاد شمارآ  ناشناج 
یم رت  شیب  ناششمارآ  رت و  ینارون  ناشندب  تروص و  هک  دسر  یم  ییاج  هب  ترضح  نیصیّصخ  هللادبعابا و  ماقم  تبیصم ، جوا  رد  ینعی 

کیدزن نآ  هب  دننک و  یم  لمع  تسا ، یضار  نآ  هب  ادخ  دنا و  هدرک  ادخ  اب  هک  يا  هدعو  نآ  هب  هظحل  هب  هظحل  هک  دننیب  یم  نوچ  دوش .
. دنوش یم 

تدش ار . یحور  شمارآ  مه  دبلط و  یم  ربص  مه  هک  ار ، تبیـصم  جنر  یتحاران و  مه  دندرک ؟ عمج  مه  اب  هنوگچ  ار  دض  تلاح  ود  نیا 
فـصو تریغ  اب  ناشیا  اّما  دـنیامن . تراغ  ار  ماـیخ  دـننک و  هلمح  ناـشتیب  لـها  هب  دنتـساوخ  یم  ایقـشا  هک  تسا  یناـمز  رد  اـه  جـنر  نیا 

تسا . یگرزب  ماقم  ماقم ، نیا  دندومرف . یم  لّمحت  مه  زاب  ناش  یندشان 
: هک دنهد  یم  همادا  ترضح 

. درادن یکاب  گرم  زا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  هک  دینک  هاگن  دنتفگ : یم  رگید  یضعب  هب  ترضح ] نآ  باحصا   ] یضعب
نآ ياضر  ناحتما  اه  نیا  همه  و  دنتـشاد . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  اضر  حطـس  نیرتـالاب  اـضر و  ماـقم  نآ  رطاـخ  هب  رگم  تسین  نیا 

. دوب ترضح 
{170 هحفص }

: دندومرف ناشباحصا  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اج  نیا 
ٍنجِس نِم  َلِقَتنَی  نَأ  ُهَرکَی  مُکُّیَأَف  ِۀَِمئاَّدلا  ِمیِعَّنلا  َو  ِۀَعِساَولا  ِناَنِجلا  َیلِإ  ِءاَّرَّضلا  َو  ِسُؤبلا  ِنَع  مُِکب  ُُربعَت  ٌةَرَطنَق  اَّلِإ  ُتوَملا  اَمَف  ِماَرِکلا  ِیَنب  ًاربَص 

(1 .) ٍباَذَع َو  ٍنجِس  َیلِإ  ٍرصَق  نِم  ُلِقَتنَی  نَمَک  اَّلِإ  مُِکئاَدعَِأل  َوُه  اَم  َو  ٍرصَق  َیلِإ 
سپ درب . یم  یمئاد  میعن  روانهپ و  تشهب  يوس  هب  جـنر  یتحاراـن و  زا  ار  امـش  هک  یلپ  رگم  تسین  گرم  دـینک . ربص  مارک  نادـنزرف  يا 
نادنز هب  رصق  زا  هک  یسک  دننام  رگم  تسین  ناتنانمشد  يارب  گرم  و  دوش ؟ لقتنم  رصق  هب  نادنز  زا  هک  دراد  تهارک  امش  زا  کی  مادک 

. دور یم  باذع  و 
. دناسر یم  ار  ترضح  ماقم  تمظع  نیا  دوب و  هدش  عمج  ترضح  نآ  رد  اضر  ماقم  رطاخ  هب  مه  ّدض  تلاح  ود  سپ 

طقف میمهفب و  مینک و  میـسرت  داد ، ناـشن  دوخ  زا  رما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  هک  ار  یتداـبع  تمظع  میناوت  یمن  اـم  قیرط  ره  هب 
هچ درک و  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  مینک  قیدصت  دـیاش  میمهفب  رگا  ار  اه  نیمه  تمظع  میدرک . ضرع  ار  نآ  قادـصم  ود  یکی 

. دومن راهظا  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  شدوخ  یگدنب  روط 

مالسلا هیلع  ادهّشلادّیس  رب  هیرگ  ياه  هزیگنا  ( 2-3

«. یجراخ  » يرگید و  ینورد » ینطاب و   » یکی دننک : یم  حرطم  مالسلا  هیلع  ادهّشلادّیس  رب  هیرگ  يارب  هزیگنا  عون  ود  خیش  موحرم 
*******

. رابخالا یناعم  زا  لقن  هب  ح2 ، ص297 ، ج44 ، راونالاراحب ، - 1
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{171 هحفص }
ار يدهاوش  دوخ  باتک  رد  دروم  ره  يارب  سپس  تسا . زیچ  هد  دروآ  یم  هیرگ  هک  یجراخ  روما  دنیوگ  یم  یجراخ  ياه  هزیگنا  هرابرد 

: هلمج زا  دنا  هدرک  رکذ  مه 
. ترضح مسا  ندینش  - 1

نابز رب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  مالسلا  امهیلع  ایرکز  ترضح  مدآ و  ترضح  هک  یتقو  دنا  هدرک  لقن  ترضح . نآ  زا  نتفگ  نخـس  - 2
(1 .) دوش یم  يراج  ام  کشا  دنکش و  یم  ام  بلق  دنتفگ  دندرک ، يراج 

. ترضح نآ  هب  هاگن  - 3
. ترضح مرح  نفدم و  هب  ندرک  هاگن  - 4

. ترضح نآ  ندیسوب  ناشیا و  ندب  هب  ندز  تسد  - 5
: دنیوگ یم  هراب  نیا  رد 

هیلع نیسح  داتفا . هیرگ  هب  ببس  نیا  زا  يدّدعتم  عضاوم  رد  مبلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ناش  یمارگ  ّدج  هک  نیا  شقادصم 
ار شیناشیپ  درک . یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ار  شبلق  يالاب  درک . یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ار  وا  يولگ  ریز  دیـشک و  یم  شوغآ  هب  ار  مالـسلا 

یبا درک . یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  شندـب  نییاپ  ات  الاب  زا  درک . یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  شیاـه  نادـند  درک . یم  هیرگ  دیـسوب و  یم 
يارب تسا . ریـشمش  دروخرب  ياج  مسوب ، یم  هک  ار  ییاهاج  نیا  همه  دومرف : یم  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناجردپ ، درک : یم  ضرع  هللادبع 

. منک یم  هیرگ  نیمه 
هک تسا  ییاه  نادـند  نامه  نیا  دومرف : یم  دـینک ؟ یم  هیرگ  دیـسوب  یم  ار  وا  ياه  نادـند  یتقو  ارچ  دیـسرپ : یم  ناـشیا  زا  یـسک  رگا 

نارزیخ بوچ 
*******

ص178. ج14 ، راونالاراحب ، ص245 ؛ ج44 ، راونالاراحب ، - 1
{172 هحفص }

. میرگ یم  هک  تسا  دایز  نبا  هدنخ  رطاخ  هب  نم  دتفا ، یم  هدنخ  هب  دایز  نبا  هک  يزور  نآ  دروخ . دهاوخ  نآ  هب 
. دروخ دهاوخ  هبعش  هس  ریت  هک  تسا  ییاج  نامه  نیا  دومرف : یم  دیسوب ؟ یم  ار  ناشیا  بلق  يالاب  ارچ  هک  دیسرپ  یم  یسک  رگا 

هک نیا  يارب  تسناوـتن . اـّما  دـسوبب ، هدیـسوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  ار  ییاـهاج  نآ  تساوـخ  یناـمز  بـنیز  شرهاوـخ 
اه بسا  نآ  رگا  دندوب . هدرک  هل  ار  ندب  هدـمآ و  اه  مسا  هک  نآ  زا  دـعب  ًاصوصخ  دوبن . شندـب  رد  یملاس  وضع  دوب . حورجم  ناشئاضعا 

ادج و مه  زا  اهوضع  همه  دندوب . هتـشاذگن  یقاب  ملاس  زیچ  شندب  رد  هزین  ریـشمش و  ریت و  ترثک  زا  دندوب ، هدنازاتن  اه  ندـب  يور  مه  ار 
. دوب هدش  هعطق  هعطق 

تسین وت  ياضعا  همه  رد  نم  هسوب  کی  ياجنانس  ریت و  رثا  زک  مرس  هب  ملاع  كاخ 
: دنیامرف یم  دعب 

هک دیـسوب  ار  وا  ندـب  زا  عضوم  کی  اّما  دـسوبب ، ار  تسا  هدیـسوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ییاهاج  نآ  تسناوتن  بنیز  هن ،
مبلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ییاج  نآ  دوب . ترـضح  هدـیرب  يولگ  نآ  دـسوبب و  تسناوتن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
ردارب هدیرب  يولگ  يور  تشاذگ  ار  شتروص  یتقو  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دیسوب . ار  هدیرب  ياه  گر  نآ  نطاب  دوب  هدیسوب  ار  شرهاظ 

: درک ادن  دنلب  يادص  اب 
. افَقلاب ٌروحنم  ءاضعالا و  عَّطقم  ٌنیسح  اذه  ّنا 
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. تسا هدش  هدیرب  ندرگ  تشپ  افق و  زا  شرس  هدش و  ادج  شیاضعا  هک  تسا  نیسح  نیا 
دیمهف اجک  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  مناد  یمن  نم  دنیوگ : یم  رفعج  خیش  موحرم 

{173 هحفص }
: دنک یم  حرطم  ار  یتالامتحا  و  تسا . هدش  هدیرب  ندرگ  تشپ  زا  رس  هک 

. تسا تایاور  فالخ  نیا  اّما  تسا . هدرک  یم  هدـهاشم  ناشیا  دـندیرب  یم  ار  ردارب  رـس  هک  نامز  نآ  مییوگب  هک  تسا  نیا  لامتحا  کـی 
. دننک ردارب  رما  فالخ  ناشیا  هک  تسا  دیعب  این و  نوریب  همیخ  زا  دندومرف  ناشرهاوخ  هب  ترضح  نوچ 

. تسا دیعب  مه  نیا  و  دنشاب . هدینش  ار  بلطم  نیا  مدرم  زا  هک  تسا  نیا  مود  لامتحا 
فیرش ندب  یتقو  ناشیا  دنشاب . هدرک  طابنتسا  ار  بلطم  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  دوخ  هک  نیا  دنهد . یم  حیجرت  ار  مّوس  لامتحا 
هداتفا نیمز  يور  تروص  اب  دید  یتقو  دنا . هدیرب  ندرگ  تشپ  زا  ار  رس  درک  نیقی  هک  دوب  هداتفا  نیمز  يور  رب  يروط  ندب  دید ، ار  ردارب 

(1 .) دش رت  نیگنس  ندش ، هتشک  لصا  زا  تبیصم  تقو  نآ  دیمهف . ار  نیا  اج  نآ  زا 
يارب ار  ام  ریگب و  نامدرمان  زا  دوز  زا  رتدوز  ار  نوخ  نیا  ماقتنا  هدـش ، درخ  نت  هدـیرب و  رـس  هدولآ و  كاـخ  تروص  نیا  قح  هب  اـهلاراب !

! امرف تیانع  قیفوت  رهطم  نوخ  نیا  مقتنم  يرای 

مجنپ لصف  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج 

دنوادخ هک  تسالاو  نانچ  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تلزنم  ردـق و 
تشونرس نیا  هب  تبسن  ار  ناشماقمالاو  ردام  ّدج و  تسخن  ناشتیب ، لها  تراسا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهـش  ندرک  رّدقم  زا  شیپ 

ود نیا  هک  تسا  بلاج  دیامرف . یم  یضار 
*******

ص 96. هینیسحلا ، صئاصخلا  - 1
{174 هحفص }

ياه شاداپ  رجا و  نداد  اب  ار  دوخ  ياه  بوبحم  لاعتم  دنوادخ  رطاخ  نیمه  هب  دنا . هتـشاد  ابا  یتبیـصم  نینچ  شریذپ  زا  تسخن  راوگرزب 
دهد یم  ناشنایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  یعیسو  تعافش  ماقم  : » هک نآ  هلمج  زا  دنک . یم  یضار  رما  نیا  هب  تبسن  یگنـس  نارگ 
هیلع ادهّـشلادّیس  تبرت  «، » دـیامرف یم  هژیو  تاـیانع  مالـسلا  هیلع  ادهّـشلادّیس  راّوز  هب  «، » دراذـگ یم  زاـب  هنیمز  نیا  رد  ار  ناـشیا  تسد  و 

ادهّشلادّیس لسن  زا  ار  مالسلا  مهیلع  رصع  ماما  ات  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يایـصوا   » و دنادرگ » یم  شخب  افـش  ار  مالـسلا 
رگنایامن دوخ  هک  تسا  یهلا  تساوخ  هب  ناشیا  ياضر  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بیجع  ربص  لصاح  اه  نیا  دهد .» یم  رارق  مالسلا  هیلع 

. دشاب یم  راوگرزب  نآ  طّسوت  ّتیدوبع  ياه  هلق  حتف 
طـلغ و ياـه  لـیلحت  زا  ًـالّوا  اـت  مینک  دـصر  ار  هداـتفا  قاـّفتا  هچ  نآ  زا  يرـصتخم  يا و  هشوگ  هک  دوب  نیا  ثحب  نیا  حرط  زا  اـم  ضرغ 

هیلع ادهّـشلادّیس  هب  نامتدارا  ات  مینادـب  ار  دـنا  هتفگ  ام  يارب  تایاور  رد  هک  مه  اه  هدرپ  تشپ  زا  يرادـقم  ًایناث  میـشاب ، ناما  رد  تسردان 
رد یناسک  هچ  مینیب  یم  هک  دراد  هتـشاد و  ّتیمها  ردق  نآ  ادـخ  تفرعم  ددرگ . هدوزفا  ادـخ  هب  نامتفرعم  تیاهن  رد  دوش و  رتشیب  مالـسلا 

رت و ّقفوم  زور  هب  زور  نامنایاوشیپ  هب  یـسأت  رد  ار  ام  یگدـنب ، ناحتما  نیا  رد  ادـخ  هک  دـیما  دـنا . هداتفا  ییاـه  يراکادـف  هچ  هب  هار  نیا 
. دنادرگب رتدنلبرس 

نیملاعلا ّبر  دمحلا هللا 
. نیرهاّطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هللا  یلص  و 
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{175 هحفص }

عبانم تسرهف 

میرک نآرق  - 1
. نایراصنا تاراشتنا  ق ،) م 346 ه ـ  ) يدوعسم نسحلاوبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مامالل  ۀّیصولا  تابثا  - 2

ق. 1403 ه .ـ سدقم ، دهشم  یضترم ، رشن  یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  ّیلع  نبدمحا  روصنم  وبا  جاجتحالا ، - 3
ق. 1348 ه ـ دهشم ، هاگشناد  تاراشتنا  یّشک ، زیزعلادبع  نب  رمع  نب  دّمحم  ورمعوبا  یّشکلا ،) لاجر   ) لاجّرلا رایتخا  - 4

ق. مق 1413 ه ـ دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  دیفملاب ، بّقلم  نامعن  نبدّمحم  نب  دّمحم  داشرالا ، - 5
، توریب يواـجبلا ، دّـمحم  قیقحت  ق ) م 463 ه ـ  ) ربلادـبع نبدّـمحم  نب  هللادـبع  نب  فسوی  رمعوبا  باحـصالا ، ۀـفرعم  یف  باعیتسالا  - 6

ق. 1412 ه ـ لیجلاراد ،
هناـخباتک تاراـشتنا  يا ، هرمک  هللا  تیآ  همجرت : قودّـصلاب ، بّقلملا  یّمق  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دـمحم  رفعج  وـبا  یلاـمالا ، - 7

ش. 1362 ه .ـ هّیمالسا ،
{177 هحفص }

راد يریـش ، یلع  قیقحت  ق ،) م 276 ه ـ  ) يرونیّدلا هبیتق  نبا  ملـسم  نب  هللادبع  دّمحموبا  افلخلا ،) خیراتب  فورعملا   ) ۀسایّـسلا ۀمامالا و  - 8
ق. 1410 ه ـ توریب ، ءاوضالا ،

ق. 1407 ه ـ توریب ، رکفلاراد ، ق ،) م 774 ه ـ  ) یقشمّدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامسا  ءادفلاوبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  - 9
، توریب رکفلاراد ، یلکرز ، ضاـیر  راـکرز و  لیهـس  قـیقحت  ق ،) م 279 ه ـ  ) يرذالبلا رباج  نب  ییحی  نبدـمحا  فارـشألا ، باـسنا  - 10

ق. 1417 ه ـ
ساّبع نب  نسحم  یغاب ، هچوک  قّقحم : راّفـص ، نسح  نبدّمحم  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  - 11

ق. 1404 ه ـ مق ، یفّجنلا ، یشعرم  هللا  تیآ  ۀبتکم  یلع ،
راد میهاربا ، لـضفلاوبا  دّـمحم  قـیقحت  ق ،) م 310 ه ـ  ) يربّطلا ریرج  نبدّـمحم  رفعجوبا  كولملا ،) ممـالا و  خـیرات   ) يربـط خـیرات  - 12

ق. 1387 ه ـ توریب ، ثاّرتلا ،
. توریب رداص ، راد  ق ،) م 252 ه ـ  ) بهو نب  رفعج  نب  بوقعی  یبا  نبدمحا  یبوقعی ، خیرات  - 13

ق. .ـ 1380 ه نارهت ، هّیملع  هناخپاچ  یشاّیع ، دوعسم  نب  دّمحم  یشاّیعلا ، ریسفت  - 14
ق. .ـ 1404 ه مق ، بتکلاراد  هسّسؤم  یّمقلا ، میاربا  نب  ّیلع  یّمقلا ، میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  - 15

1382 نیّبحم ، تاراشتنا  یسوط ، نسح  نبدّمحم  رفعجوبا  یضترملا ،) دّیـسلا  يدهلا  ملعل  یفاّشلا »  » باتک صیخلت   ) یفاّشلا صیخلت  - 16
ق. ه ـ

{178 هحفص }
ق. فجن 1369 ه ـ هّیردیحلا ، ۀعبطملا  تاروشنم  يرتشوش ، رفعج  خیش  هللا  ۀیآ  هّینیسحلا ، صئاصخلا  - 17

. رورس تاراشتنا  یسلجم ، رقاب  دّمحم  نویعلا ، ءالج  - 18
. یسمش  1388 نارهت ، فراعم ، کین  رشن  یمشاه ، ینب  دّمحم  دّیس  رتکد  ییادیپ ، زمر  یناهنپ و  زار  - 19

ق. 1404 ه ـ مق ، یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  تاراشتنا  میهاربا ، لضفلاوبا  قیقحت  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  - 20
.1362 باتکلا ، رشن  رتفد  ینارحب ، مثیم  نب  یلع  نب  مثیم  هغالبلا ، جهن  حرش  - 21
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1384 ۀّیوضترملا ، ۀـبتکم  م 877 ه ،)ـ  ) یلماع یـضایب  یطابن  سنوی  نب  ّیلع  دّمحم  یبا  میدقّتلا ، یقحتـسم  یلا  میقتـسملا  طارّـصلا  - 22
. يرمق

، توریب هّیملعلا ، بتکلا  راد  اطع ، رداقلادـبع  دّـمحم  قیقحت  م 230 ،)  ) يرـصبلا یمـشاهلا  عینم  نبدعـس  نبدّمحم  يربکلا ، تاقبّطلا  - 23
ق. 1410 ه ـ

ش. .ـ 1365 ه نارهت ، هّیمالسالا ، بتکلاراد  ینیلک ، بوقعی  نب  دّمحم  یفاکلا ، - 24
ش. .ـ 1356 ه فرشا ، فجن  هّیوضترم ، تاراشتنا  یّمق ، هیولوق  نبدّمحم  نبرفعج  تارایّزلا ، لماک  - 25

ق. 1385 ه ـ توریب ، رداص ، راد  ق ،) م 360 ه ـ  ) ریثالا نباب  فورعملا  مرکلا  یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  نیدلاّزع  خیراتلا ، یف  لماکلا  - 26
1395 مق ، هّیمالـسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  قودّصلاب ، بّقلملا  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  نیّدـلا ، لامک  - 27

ق. .ـ ه
{179 هحفص }

، نارهت یناـهج ، تاراـشتنا  سوواـط ، نب  دّـمحم  نبرفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساـقلاوبا  نیدـلا  ّیـضر  فوفّطلا ، یلتق  یلع  فوهّللا  - 28
ش. 1348 ه ـ

ش. 1376 ه ـ يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  ییاجر ، يدهم  دّیس  قیقحت  یسلجم ، رقاب  دّمحم  هماّلع  يداقتعا ، لئاسر  هعومجم  - 29
، نارهت ۀّیمالـسالا ، بتکلا  راد  یتاّلحم ، یلوسر  مشاه  حّحـصم : یـسلجم ، رقاـب  دّـمحم  لوسّرلا ، لآ  راـبخا  حرـش  یف  لوقعلا  تآرم  - 30

ق. 1404 ه ـ
ق. 1413 ه ـ مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  دیفملا ،)  ) دّمحم نب  دّمحم  هّیربکعلا ، لئاسملا  - 31

ق. 1397 ه ـ توریب ، رفکلاراد ، يروباشین ، مکاح  هللادبع  نب  دّمحم  نیحیحّصلا ، یلع  كردتسملا  - 32
ق. .ـ 1408 ه ثاّرتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  يرون ،) ثّدحم   ) يرون نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  - 33

. توریب هفرعملاراد ، رقص ، دمحا  دّیس  قیقحت  ق ،) م 356 ه ـ  ) یناهفصالا نیسحلا  نب  ّیلع  جرفلا  یبا  نیّیبلاّطلا ، لتاقم  - 34
.1358 نارهت ، ۀّیمالسالا ، ۀبتکم  یجنایم ، میهاربا  دّیس  حیحصت  ییوخ  یمشاه  هللا  بیبح  ازریم  ۀغالبلا ، جهن  حرش  یف  ۀعاربلا  جاهنم  - 35

تشهبیدرا 1374. مق  فورعملاراد ، مولعلا ، رقاب  تاقیقحت  دهعم  نیسحلا : مامالا  تاملک  ۀعوسوم  - 36
. مق ةرجهلا ، راد  تاراشتنا  حلاص ، یحبص  هخسن  یضّرلا ، فیرّشلادّیسلا  هغالبلا ، جهن  - 37

{180 هحفص }

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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 
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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 ) 

. 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 
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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

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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