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ینابرهم ربمایپ  اب 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 
. یقاحسا داجسوبا  ینابرهم / ربمایپ  اب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1388 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
216ص. يرهاظ :  تاصخشم 

978-964-540-190-8 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  نینچمه  215 ؛ [ - 213  ] :ص همانباتک تشاددای : 
ثیداحا ثیداحا -- . 11ق --   - ترجه  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ( ص ،) دمحم عوضوم : 

Muhammad, Prophet -- Hadiths عوضوم : 
46ب2 1388 فلا  / BP142/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/218 ییوید :  يدنب  هدر 
1763004 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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تسوا قشع  زا  تانیاک  زاس  گربتسوا  قشع  زا  تایح  ار  تلم  هک  ناز 
يروهال لابقا 

لامک و يامنهار  هار و  هک  تسا  ياهتسخ  ياهلد  يوراد  نیرتشخبافش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیشنلد  نخس  نیریـش و  نایب 
: دیامرفیم هغالبلاجهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دننکیم . وجوتسج  ار  دیشروخ  همشچرس 

. دنوشیم هتسخ  اهندب  ناسب  زین  اهلد  نامگیب 
. دییوجب ییاهتمکح  هفرط  لد ، یگتسخ  عفر  يارب  سپ 

. دزاسیم توارطاب  زبسرس و  ار  ناج  ياضف  هک  تسا  ياهیراهب  دننام  ربمایپ ، ياهدومنهر  اهشرافس و  یتسار ، هب 
ص:2
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نخس هدیپس 

18 ص :
دراد ییامنهار  درخ ، ریپ  نوچ  هکنآنیورپ  یمارگ  رمع  دنکن  لطاب  فرص 

یماصتعا نیورپ 
هشیمه مان  هب  ار  نامز  ناج  تیالو ، رحب  شوپزبس  يادخان  هک  لاح  دننیچیم . دارم  خاش  زا  گنراگنر  ياهلگ  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  و 
نیرتهب ربمایپ  رابرهگ  نانخس  تسا و  راک  نیا  يارب  تصرف  نیرتهب  هتسب ، نیذآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  یحو و  لوسر  ینارون 

: دیامرفیم مرکم  یبن  تخاس . ناهارمه  هیده  راهب  زاغآ  رد  ناوتیم  هک  تسا  ياهیده 
(1) دهدیمن . هیده  درادزاب ، طوقس  زا  ار  وا  ای  دیازفیب  وا  تیاده  رب  هک  زیمآتمکح  ياهملک  زا  رتهب  شردارب ، هب  ناملسم 

نیمز و يور  هچ  ربنم ، رب  هچ  تفگیم ؛ نخس  دیدیم ، هدامآ  ندینـش  يارب  ار  مدرم  ياهلد  هک  اج  ره  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ 
هداتسیا زین  هاگ  رتش ؛ رب  راوس  هچ 

ص 212 ج 2 ، يردیح ، هناخپاچ  نارهت ، مارو ، هعومجم  يرتشا ، سارف  یبا  نب  مارو  - 1
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19 ص :
اب شاهباـطخ  ناـیاپ  داتـسرفیم و  دورد  ناـنآ  هب  درکیم و  مدرم  فرط  هب  ار  دوخ  تروـص  تفریم ، ربـنم  زارف  رب  رگا  درکیم . ینارنخس 

. دوب هارمه  رافغتسا 
يروآدای مالسا ، ياهناینب  شزومآ  وا ، لامک  فیـصوت  شیاهتمعن ، رطاخ  هب  وا  شیاتـس  دنوادخ و  رب  دورد  شنانخـس ، روحم  هراومه 

. دوب راگدیرفآ  يدنسرخ  مشخ و  دراوم  نییبت  ییاسراپ و  هب  شرافس  نیسپاو ، يارس  خزود و  تشهب و 
زاجیا نیع  رد  یلو  دوب ، اهناسنا  نیرتوگهدرـشف  نینچمه  درامـشب . ار  شناگژاو  تسناوتیم  هدنونـش  هک  تفگیم  نخـس  هدرمـش  نانچ 

ياهظحل اهنآ  نایم  دوب و  یپ  رد  یپ  شیاههلمج  ییوگمک ؛ هن  تشاد و  ییوگهدایز  هن  درکیم . نایب  دیوگب ، تساوخیم  ار  هچنآ  یمامت 
. دراپسب رطاخ  هب  دبایرد و  ار  شنانخس  هدنونش ، ات  دنامیم  شوماخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نابز  هب  نایتشهب  يراب ، مبرع .» نیرتحیـصف  نم  : » دومرفیم دوب و  نامدرم  نیرتوگاویـش  نیرتنخـسنیریش و 
ترورض هب  زج  دنیوگیم . نخس 
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20 ص :
دوب و نخسمک  رایسب  هن  دیوگ .» نخس  كدنا  هدوهیب ، لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  یمدآ  ییاناد  ياههناشن  زا  : » دومرفیم تفگیمن و  نخس 

نانچ دنتخادنایم و  نییاپ  ار  ناشرس  ناگدنونـش  تفگیم ، نخـس  هک  ینامز  درکیمن و  زاب  اًلماک  ار  ناهد  ندز ، فرح  ماگنه  وگرپ . هن 
دادیم و رادـشه  نایوگُرپ  هب  دـندزیم . فرح  نانآ  دـشیم ، شوماـخ  نوچ  تسا و  هتـسشن  ناشرـس  رب  ياهدـنرپ  اـیوگ  هک  دـندوب  مارآ 

: دومرفیم
رایـسب شناهانگ  هکره  ددرگ و  رایـسب  شناهانگ  دشاب ، دایز  شهابتـشا  هک  یـسک  دوش و  رایـسب  شهابتـشا  دشاب ، رایـسب  شراتفگ  هکره 

(1) تسا . رتهتسیاش  وا  يارب  خزود  دشاب ،
هزادنا هب  مدرم  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ ، ام  : » دومرفیم تفگن و  نخس  یـسک  اب  شیوخ  مهف  لقع و  هبترم  تیاهن  اب  هاگچیه  ترـضح  نآ 

نانآ مهف  لقع و 

ص 318 ج 14 ، راونالاراحب ، - 1
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21 ص :
 (1) «. مییوگب نخس 

دوـب و رـصتخم  هدیجنـس و  اـبیز ، اوتحماـب ، قـیمع ، شنخـس  تسا ؛ بدا  رنه و  نیا  یلجت  لـماک  هنوـمن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر 
رد تفگیم و  نخـس  مارآ  هدرمـش و  درکیم ، تیاعر  اًـلماک  ار  نخـس  بادآ  دـشیمن . تفاـی  ناـشیا  نخـس  رد  یتساـک  ییوگهفاـضا و 

تشاد و ار  نخس  نیرتحیصف  وا  تشاد . رظن  رد  هراومه  ار  بطاخم  مهف  كرد و  حطس  نتفگ  نخس  رد  تشاد . هجهل  تحارص  شراتفگ 
، زیچان دنچ  ره  ار  تمعن  دناجنریمن . نخس  اب  ار  یـسک  تفگیم و  نخـس  هاتوک  يادص  اب  دوب . نیریـش  باذج و  بلاج ، وا  نخـس  نحل 

. درکیمن ییوگدب  نآ  زا  تشادیم و  یمارگ 
نآ اب  ياهدازآ  ره  ناج  لد و  هک  یباتفآ  دیابریم ؛ ار  اهلد  هریخ و  ار  اهمشچ  وا  ششخرد  رون و  تسا ؛ باتفآ  يامیـس  میـسرت  زا  نخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  بان  تاملک  زا  ياهحشر  هعومجم ، نیا  تسانشآ .

ص 280 ج 16 ، نامه ، - 1
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22 ص :
دناوتب ناممالک  هنییآ  هک  دـشاب  میراد . هدـهعرب  ار  ییامنرهوگ  هفیظو  اهنت  ام  میاهتفرگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رون  زا  هک  تسا 

. دناشفایب اهناج  ماشم  هب  شزومآ ، تمکح  ياههتفگ  لالخ  زا  ار  ربمایپ  دوجو  رطع 
هللا یلـص  مظعا  لوسر  نانخـس  هنییآ  رد  ار  راهب  يزبس  تسا و  هدـش  هیهت  ربمایپ  ياهدومنهر  يزاسهنیداهن  فدـه  اـب  هک  ار  هعومجم  نیا 

. دوش نیگآرطع  وا  دای  مان و  اب  نامیاهلد  قاور  هک  دشاب  مینکیم ؛ دنمجرا  نارئاز  میدقت  دیوجیم ، هلآ  هیلع و 
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آ

یشورف ترخآ 

دننکیم و ادف  ار  دوخ  تیونعم  تسا - یناف  زیچان و  هتبلا  دص  هک  يدام - رهاوظ  رگید  ماقم و  لام و  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  دارفا  یـضعب 
ینامیشپ و هب  دننیبیم و  راکنایز  رباربان ، هلماعم  نیا  رد  ار  دوخ  یتدم ، زا  سپ  نانیا  دنـشورفیم . مک  تمیق  هب  ار  نامیا  شزرا  اب  يالاک 

يایند يارب  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ ، نیا  زا  رتتخبدب  رتراکنایز و  دـنناراک . نایز  زا  یتسار  هب  نانآ  دـنوشیم . راچد  نادـجو  باذـع 
لیلد هب  يدارفا  نینچ  دوب . دـنهاوخن  نانآ  روای  باسح ، زور  رد  هک  دـنناسریم  يرای  یناسک  هب  نانیا  دنـشورفیم . ار  دوخ  نید  نارگید ،

: دیامرفیم مالسا  نیتسار  ربمایپ  تفرگ . دنهاوخ  ندرگ  هب  یگرزب  هانگ  مدرم ، رب  نانآ  ندرک  طلسم  ناتسرپایند و  هب  کمک 
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 (1). هِْریَغ اْینُِدب  ُهَتَرِخآ  َبَهْذَأ  ًاَْدبَع  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ِهَّللا  َْدنِع  ًَۀلِزنَم  ِساّنلا  ِّرَش  ْنِم  َّنِإ 

. دشورفب نارگید  يایند  يارب  ار  شترخآ  هک  تسا  یسک  تمایق ، زور  رد  ماقم  رظن  زا  مدرم  نیرتدب 

راک رد  يرگنهدنیآ 

حالـص دوس و  هب  راک  نآ  ماجنا  ایآ  هک  تفایرد  هسیاقم  اب  دیجنـسار و  نآ  يونعم  يدام و  ناـیز  دوس و  يراـک ، ره  ماـجنا  زا  شیپ  دـیاب 
؟ ریخ ای  تسا 

رد دندونـشخ . راک  هجیتن  زا  هشیمه  هکلب  دش ، دـنهاوخن  نامیـشپ  اهنت  هن  دـنریگیم ، رظن  رد  ار  ياهبـساحم  نینچ  یگدـنز  رد  هک  یناسک 
هک تسا  نیا  یگدـنز  رد  تیقفوم  ياههار  زا  یکی  سپ  تسا . کیدزن  رایـسب  یبایماک  هب  ياهدـش  باـسح  هدیجنـس و  راـک  ره  تقیقح ،

. دنک یسررب  ار  نآ  نایز  دوس و  دجنسب و  ار  يراک  ره  بناوج  ناسنا 

ش 915 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) ِهَْتناَف . ًاَّرَش  َناَک  ْنا  َو  ِهِْضماَف  ًاَْریَخ  َناَک  ْناَف  ُهَتَِبقاع  ْرَّبَدَتَف  ًاْرما  َلَعْفَت  ْنا  َتْدَرا  اذا 
. نک زیهرپ  نآ  ماجنا  زا  تسا ، دب  رگا  هدب و  ماجنا  تسا ، کین  هجیتن  رگا  شیدنایب ؛ شاهجیتن  هرابرد  یهد ، ماجنا  يراک  یتساوخ  هاگره 

ش 171 نامه ، - 1
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فلا

نارگید قوقح  هب  مارتحا 

ناسنا نادـجو و  مکح  هب  زین  دوخ  دـنریگن ، هدـیدان  ار  شـساسحا  دـننکن و  زواجت  وا  قح  هب  نارگید  دراد  تسود  یمدآ  هک  هنوگناـمه 
، دینک یهجوتیب  یـسک  قح  هب  تبـسن  دیتفرگ  میمـصت  هدرکان  يادـخ  رگا  درامـش . مرتحم  ار  اهناسنا  همه  قوقح  ات  دراد  هفیظو  ندوب ،

هتفرگ امش  هرابرد  ار  یمیمصت  نینچ  وا  رگا  ایآ  هک  دیشیدنایب  دیهد و  رارق  وا  ياج  هب  ار  دوخ  میمصت ، نیا  يارجا  زا  شیپ  تسا  هتـسیاش 
. دـشاب دوخ  ناعونمه  شمارآ  شیاسآ و  رکف  هب  دـیاب  ناسنا  مالـسا ، یمارگ  لوسر  شیامرف  ربانب  لاح ، ره  هب  دـیدشیمن ؟ تحاران  دوب ،

: دیامرفیم ناشیا 
(1) َکِسْفَِنل . ُّبُِحت  ام  ِساّنِلل  ِْببْحا 

. هاوخب زین  مدرم  يارب  یهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  هچنآ 

ش 87 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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نانیشنمه هب  مارتحا 

ینید دنویپ  ات  دناوخب  مسا  نیرتهب  اب  ار  نانآ  دـشاب و  هتـشاد  فلکتیب  يدروخرب  نانآ  اب  دراذـگب ، مارتحا  دوخ  نانیـشنمه  هب  دـیاب  ناسنا 
. دوش رتمکحتسم  نانآ  نیب 

يراـتفر یهورگ ، هتـسد و  ره  اریز  دنـشاب ؛ رادروخرب  یناـسکی  گـنهرف  زا  هدوب و  وا  زارتمه  هک  دوـش  نیـشنمه  یناـسک  اـب  دـیاب  ناـسنا 
يرادیاپ يارب  نیاربانب ، دش . دنهاوخ  راچد  يراگزاسان  فالتخا و  هب  دـننک ، ترـشابم  دوخ  ریغ  اب  رگا  دـنراد و  دوخ  گنهرف  اب  بسانتم 

هرابنیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنشاب . وا  زارت  مه  یگنهرف ، ینید و  رظن  زا  هک  دنک  ترشاعم  یناسک  اب  دیاب  ناسنا  اهیتسود 
: دیامرفیم

(1) ِءاسَلُْجلا . ُۀَمِرْکَت  ِتانَسَْحلا  ُلَْضفا 
. تسا ناینشنمه  نتشاد  یمارگ  کین ، ياهراک  نیرتهب 

: تسا هدومرف  نینچمه 

ش 396 نامه ، - 1
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(1) َُهل . يَرتام  ِْلثِمَک  ََکل  يرَیال  ًادَحَأ  َّنَبَحْصَت  ال 

. نکم ینیشنمه  دنادیمن ، دوخ  گنس  مه  ار  وت  هک  یسک  اب 

يراکوکین ناسحا و 

یلام ياهکمک  بلاق  رد  هقدـص  یهاگ  دزاسیم . دونـشخ  ار  دـنوادخ  تسا و  تدابع  نادنمتـسم ، هب  کمک  ناـمورحم و  زا  يریگتـسد 
ناوتیم ار  نآ  هقدص ، موهفم  شرتسگ  اب  هتبلا  تسا . هتفرگ  رظن  رد  ار  یناوارف  ياهشاداپ  هدنهد ، هقدص  يارب  زین  دنوادخ  دباییم و  انعم 

ار یـسک  باوث  دنوادخ ، دزن  دشابن ، نارگید  رازآ  یپ  رد  دـشاب و  سفنلامیلـس  یـسک  رگا  داد . میمعت  زین  نارگید  رازآ  كرت  هنوگره  هب 
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدرک  ناسحا  نانآ  قح  رد  هداد و  هقدص  نارگید  هب  هک  دراد 

(2). ٌۀَقَدَص ِّرَّشلا  ُكَْرت 
. تسا هقدص  يدب ، ندرک  كرت 

ش 2461 نامه ، - 1
ص 57 لوقعلا ، فحت  - 2
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تدابع ملع و  شزرا 

فیلکت هب  نتخادرپ  اـی  تسا  رتـهب  یملع  هقلح  رد  نتـسشن  تداـبع ؟ اـی  تسا  رترب  ملع  هک  تـسا  هدوـب  حرطم  شـسرپ  نـیا  ناـمز  رید  زا 
یـشناد هتبلا  یعامتجا . دوس  مه  دراد و  يدرف  هدـیاف  مه  شناد ، یلو  دـسریم ، دوخ  هب  طقف  ناسنا  تدابع ، رد  هک  تسناد  دـیاب  يدابع ؟

نیا هنودرگ  زا  دشاب ، ینایز  نمـضتم  ای  دشاب  هتـشادن  ياهدیاف  هک  یـشناد  دشاب . دیفم  هعماج ، درف و  لاح  هب  هک  تسا  مالـسا  دییأت  دروم 
يریذـپانناربج ياهنایز  ندـمآ  دراو  زاسهنیمز  دـناوتیم  زین  دـناسرب و  رترب  يژولونکت  هب  ار  رـشب  دـناوتیم  شناد  تسا . جراخ  هسیاقم 

. تسا نایامن  یبوخ  هب  ینژوردیه  یمتا و  ياهبمب  ای  ییایمیش  یبورکیم ، ياهحالس  نتخاس  رد  نآ  هنومن  دشاب . یناسنا  هعماج  يارب 
نزو هرابرد  مالـسا  دنمجرا  ربمایپ  تسا . هتفرگ  تروص  شناد  وترپ  رد  رـشب  ياهتفرـشیپ  زا  يرایـسب  هک  میربب  دای  زا  دیابن  نیا  رانک  رد 

: دیامرفیم تدابع  ملع و 
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(1) ُعَرَْولا . ُمُِکنیِد  ُلَْضفا  َو  ِةَدابِْعلا  ِلْضَف  ْنِم  ََّیلا  ُّبَحا  ِْملِْعلا  ُلْضَف 

. تسا ییاسراپ  يراگزیهرپ و  امش ، نید  روتسد  نیرترب  تسا و  رتبوبحم  تدابع  تلیضف  زا  نم  دزن  ملع  تلیضف 

نارگید تیاده  شزرا 

دنمشناد کی  اهنت  ار  مهم  نیا  دنرادنپیم  یخرب  تسا . ناسنا  فیاظو  نیرتگرزب  زا  یکی  فارحنا ، زا  نانآ  نتشادزاب  نارگید و  تیاده 
کی اب  اسب  هچ  دنـشوکب . نآ  ماجنا  يارب  دـیاب  یمالـسا  هعماج  ياضعا  همه  تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  دـهد ، ماجنا  دـیاب  ینید  ملاع  اـی 

. دروخب مقر  هعماج  هجیتن ، رد  هداوناخ و  ای  درف  کی  يارب  ینشور  هدنیآ  یقطنم ، نخس  ای  هدیجنس  راتفر 
. دوشن هدیشک  کیرات  ياههار  هب  تسا  نکمم  دننک ، ینایم  رد  اپ  هلئسم  نآ  رد  دارفا  رگا  هک  دهدیم  خر  ینوگانوگ  ثداوح  هزور ، همه 

هک دتفایم  قافتا  رایسب 

ص 41 لوقعلا ، فحت  - 1
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ربمایپ تسا . هتشادنرب  یماگ  نارگید  تیاده  شزاس و  حلص و  هار  رد  ارچ  هک  دنکیم  تمالم  ار  دوخ  ناسنا  ياهثداح ، نداد  خر  زا  سپ 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسا  راوگرزب 
(1) َْتبَرَغ . َو  ُسْمَّشلا  ْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَّمِم  ََکل  ٌریَخ  اًلُجَر  َْکیَدَی  یلَع  ُهَّللا  َيِدْهَی  ْنَال 

. تسا رتهب  وت  يارب  دنکیم ، بورغ  عولط و  نآ  رب  دیشروخ  هک  ییاهزیچ  همه  زا  دنک ، تیاده  ار  یصخش  وت ، تسد  هب  دنوادخ  هکنیا 

يأر دادبتسا 

ار وا  نخس  ًامتح  نارگید  هک  دراد  راظتنا  تفـص ، نیا  هدنراد  تسا . یقالخا  دنـسپان  تافـص  زا  یکی  یهاوخدوخ و  هناشن  يأر ، دادبتـسا 
هب مدرم  دـنوشیم و  ورهبور  یماکان  اب  رتشیب  دوخ ، ساسایب  چوپ و  راظتنا  لـیلد  هب  دارفا  هنوگنیا  دـننک . ارجا  ارچ  نوچیب و  دـنریذپب و 

، یلکروطهب دنهدیمن . تبثم  خساپ  نانآ ،

ش 2216 هحاصفلا ، جهن  - 1
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، دارفا هک  تسا  هتسیاش  دوریمن . رابجا  لیمحت و  راب  ریز  زگره  دهدیم و  ناشن  یفنم  شنکاو  اهییوگروز ، ربارب  رد  یناسنا  میلـس  سفن 

تلـصخ نیا  شهوکن  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دنزاس . راگزاس  دوجوم ، ياهتیعقاو  اب  ار  دوخ  دنـشاب و  هتـشادن  اجیب  راظتنا  نارگید  زا 
: دیامرفیم دنسپان 

(1) ِِهیْأَِرب . َبَجْعَأ  اذِإ  اًلْهَج  ِءْرَْملِاب  یفَک  َو  ... 
. دوش رورغم  دوخ  يأر  هب  هک  سب  نیمه  صخش  یهارمگ  رد  ... 

نارگید ياههبرجت  زا  هدافتسا 

نامز نیرتهاتوک  رد  دارفا  هک  دتفایم  قافتا  رایسب  دنربیم . هرهب  نارگید  ياههبرجت  زا  دوخ ، هژیو  يرگباسح  یکریز و  اب  اهناسنا  یخرب 
، نآ هب  ندیـسر  يارب  دـندوب ، یکتم  دوخ  هب  رگا  هک  یلاح  رد  دـنباییم ، تسد  يدـیدج  لئاسم  هب  نارگید  ياههبرجت  کـمک  هب  نکمم 

تفگنه ياههنیزه  دایز و  نامز  دیاب 

ش 2129 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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: تسا نانآ  شالت  جنر و  اهلاس  لصاح  هک  نارگید  هدنزرا  ياههبرجت  زا  هدافتسا  اب  دناوتیم  ناسنا  نیاربانب ، دندرکیم . فرص 

. دنک فرطرب  ار  ناگتشذگ  هبرجت  ياهیتساک  فلا )
. دبای تسد  ياهرظتنمریغ  هزات و  ياههبرجت  هب  ب )

: دیامرفیم هرابنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دربب . ار  هرهب  نیرتشیب  نارگید ، یعمج  ياههتخودنا  زا  دناوتیم  ناسنا 
(1) ٍَۀبِرَْجت . ُوذ  ّالِإ  َمیکَح  ال  ... 

. تسین دنمدرخ  دزودناین ، هبرجت  هک  سک  نآ  ... 

هانگ زا  یلاحشوخ  راهظا 

دنروآ و يور  ادـخ  هب  هک  دوشیم  ببـس  ینامیـشپ  نیمه  دـندرگیم و  نامیـشپ  هدنمرـش و  دوخ  راک  زا  هانگ ، نداد  ماجنا  زا  سپ  یخرب 
. دنوشن ربخاب  ناشراک  زا  زگره  نارگید  ات  دنشوکیم  نانآ  دنوشن . هدولآ  هانگ  هب  رگید 
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34 ص :
ساسحا نآ ، زا  یتح  هاگآ و  دوخ  تشز  راک  زا  ار  نارگید  ینارگن ، چیه  نودب  هک  دناهدیرد  ار  ایح  هدرپ  نانچ  رگید  ياهدـع  لباقم ، رد 

هب هـک  مالـسا  زاـسناسنا  نـییآ  ربارب  رد  دـنریگیم و  رارق  اـهناسنا  نیرتدـب  فـیدر  رد  هـک  دارفا  نـیا  دـیدرتیب ، دـننکیم . یلاحــشوخ 
هدـنزومآ يرادـشه  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـنوشیم . راـچد  كاـندرد  یتـبوقع  هب  دناهداتـسیا ، تـسا ، هداد  روتـسد  هاـنگ  یـشوپهدرپ 

: دیامرفیم
(1) یْکبَی . َوُه  َو  َراّنلا  َلَخَد  ُکَحْضَی  َوُه  َو  ََبنْذَأ  ْنَم 

. دوشیم شتآ  دراو  تسا ، نایرگ  هک  یلاح  رد  دشاب ، نادنخ  دنک و  هانگ  هک  ره 

قح ندرک  راهظا 

قح و يادا  زا  زیرگ  نیا  دننکیم . يراددوخ  نآ  راکـشآ  حیرـص و  نایب  زا  یلو  دنهدیم ، صیخـشت  ار  قح  هکنیا  اب  اهناسنا  زا  يرایـسب 
لیالد تقیقح ،

ش 2959 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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35 ص :
نیدب دنهاوخیم  دنراد و  لباقم  فرط  زا  هک  تسا  یشجنر  رطاخ  هب  ینامز ، تسا . نارگید  قوقح  عییـضت  يارب  یهاگ  دراد . ینوگانوگ 

قح يادا  هب  یـصاخ  لیامت  بلق ، رد  هکنیا  اب  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دـنروآ . مهارف  ار  دوخ  شمارآ  هیام  دـننک و  تحاران  ار  وا  هلیـسو ،
شخبيدازآ ياههزومآ  ساسا  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادیمزاب . تیعقاو  ناـیب  زا  ار  ناـنآ  نادـنمروز ، تردـق  تهبا و  یلو  دـنراد ،

: دیامرفیم ناهج  نادرمدازآ  لوسر  دباتشب . مولظم  کمک  هب  دراد  هفیظو  ياهدازآ  ناملسم و  ناسنا  ره  مالسا ،
(1) ُهَِملَع . اذِإ  ِّقَْحلِاب  َموُقَی  ْنَأ  ِساّنلا  َُۀباهَم  ْمُکَدَحا  َّنَعَنْمَت  ال 

. دراد زاب  دیهاگآ ، نآ  زا  هک  یّقح  هماقا  زا  ار  امش  مدرم ، تهبا  ادابم 

دنوادخ تمحر  هب  يراودیما 

یلو دشاب ، گرزب  رایسب  درف ، هانگ  تسا  نکمم  دش . دیماان  گرزب  دنوادخ  ششخب  زا  دیابن  لاح ، چیه  رد 

ش 2488 نامه ، - 1
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36 ص :
یهلا ناـیاپیب  تمحر  زا  زگره  دـشاب ، گرزب  ردـق  ره  هاـنگ  درک . دـیما  عـطق  هدنـشخب  گرزب و  راـگدرورپ  تمحر  زا  ناوـتیمن  زگره 

اجر فوخ و  رد  دـیاب  ناملـسم  ناسنا  سپ  تسا . هدـش  هدرمـش  گرزب  یهانگ  دـنوادخ ، تمحر  زا  يدـیماان  ورنیازا ، تسین . رتگرزب 
هک دـشاب  دروآ . يور  رافغتـسا  هبوت و  هب  دـسرتب و  دوخ  هاـنگ  زا  رگید ، يوـس  زا  دـشاب و  راودـیما  یهلا  شزرمآ  هب  وـس ، کـی  زا  دـشاب .

: دیامرفیم مالسا  گرزب  ربمایپ  دریگ . رارق  شزرمآ  دروم  دوش و  هدوشگ  يو  رب  قح  ترضح  تمحر  ياهرد 
(1) ِِطنْقُْملا . ِِدباْعلا  َنِم  اْهنِم  ُبَْرقَأ  یلاعَت  ِهَّللا  ِۀَمْحَِرل  یجاّرلا  ُرِجافلَأ 

. تسا رتکیدزن  ادخ  هب  دیماان ، دباع  زا  دراد ، دیما  ادخ  تمحر  هب  هک  يراکدب 

ش 2062 نامه ، - 1
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37 ص :

ب

تشگزاب

. تسین نمیا  هانگ  زا  سک  چیه  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  زج  هب 
روضح رد  دـیابن  یمدآ  تسادـخ و  رـضحم  ملاع  هک  دـنربیم  دای  زا  دـننکیم و  هاـنگ  یهاـگآان  تلفغ و  رثا  رب  شیب  مک و  يداـع  دارفا 

. دنک یتراسج  نینچ  دنوادخ ،
. دنوشیم لوغشم  لد  يزاسكاپ  هب  نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  دوشیم و  ناشلاح  لماش  ینابز  قیفوت  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  لاح ، نیا  اب 

ياههسوسو رثا  رب  هک  هاگ  نآ  نانیا  دـنیاشگب . رپ  العا  توکلم  يوس  هب  یکاـخ  ناـهج  زا  مارآ  یناور  كاـپ و  یلد  اـب  دنـشالت  رد  ناـنآ 
خـسار داقتعا  تلاح ، نیا  دنزاسیم . راومه  دوخ  رب  ار  هبوت  جنر  دنیوجیم و  رافغتـسا  ادخ  زا  دـنیالآیم ، هانگ  هب  ار  دوخ  نماد  یناطیش ،

هاگآ نآ  زا  وا  طقف  درک و  هانگ  دـنوادخ ، رادـیب  هشیمه  ناگدـید  ربارب  رد  ناسنا  یتقو  دـهدیم . ناشن  ار  ترخآ  ناهج  داـعم و  هب  ناـنآ 
وا هب  یگدنمرش  ساسحا  سپس  دش ،
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38 ص :
وا زا  دـنکیم و  دوخ  تمحر  لماش  ار  وا  زین  دـنوادخ  دـمآرب ، اهشزغل  ناربج  ددـص  رد  ناگدـید ، کشا  تدابع و  جـنر  اب  داد و  تسد 

: دیامرفیم تشگزاب  هبوت و  هب  بیغرت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  درذگیمرد .
(1) ِهَّللا . ُْریَغ  ٌدَحا  ِْبنَّذلا  َِکلَذ  یَلَع  ْعلَّطَی  َْمل  ٍْبنَذ  َیلَع  یِْکبَت  اَهَیلا  ُهَّللا  َرَظَن  ٍةَروُِصل  یبوُط 

. دنکیم هیرگ  تسین ، هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  زج  یسک  هک  یهانگ  رب  دنکفا و  رظن  نآ  هب  دنوادخ  هک  یتروص  تسا  شوخ  هچ 

رقف نیرتدب 

نارگید هب  مشچ  هشیمه  دخرچیم . ییوس  هب  يداب  ره  اب  دیب ، دننام  درادن و  يرکف  لالقتسا  نادان  تسا . يریذپان  نامرد  يرامیب  ینادان ،
ار عوضوم  نیا  اریز  ار ؛ یهارمگ  هار  ای  دیامیپیم  ار  تیادـه  ریـسم  هک  دـنادیمن  نایم  نیا  رد  دـنریگب و  میمـصت  وا  يارب  ات  تسا  هتخود 

رگا دنکیم . صخشم  نادان  ییامنهار 

ص 8 لوقعلا ، فحت  - 1
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39 ص :
. دوب دـهاوخ  ناـهارمگ  زا  تروص ، نیا  ریغ  رد  ددرگیم . وا  بیـصن  ییانـشور  رون و  ریـسم  دوـش ، وا  ياـمنهار  ریبدـتاب  لـقاع و  یناـسنا 

. تسا كرابمان  شرادرک ، ضقانتم و  شراتفگ ، تسردان ؛ وا ، ياهرظن  راهظا  طلغ ؛ نادان ، ياهيرواد 
، ناروک نوچ  ترخآ  اـیند و  رد  دورن ، ییاـناد  تریـصب و  يوس  هب  رگا  دراد . هلـصاف  رایـسب  یتخبکـین  تداعـس و  زرم  اـت  یناـسنا  نینچ 

: دیامرفیم دارفا  نیا  یگنهرف  رقف  هرابرد  مالسا  ربمایپ  تسیز . دهاوخ 
 (1). ِلْهَْجلا َنِم  ٌّدَشا  َْرقَف  ُهَّنا ال  ُِّیلَع ! اَی 

. تسین ینادان  زا  رتتخس  يرقف  انامه  یلع ! يا 

دارفا بایغ  رد  ییوگدب 

. تسا دنسپان  رایسب  ياهتداع  زا  تبیغ  ییوگدب و 
. دنکیم تحاران  ار  ناشیا  هک  دیوگیم  ینانخس  نانآ  هرابرد  نارگید  بایغ  رد  هدننکتبیغ ، وگدب و  صخش 

جنر رد  دوخ ، نخس  ندش  راکشآ  زا  هراومه  ورنیازا ،

ص 6 لوقعلا ، فحت  - 1
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40 ص :
ار ناشرارسا  نانآ ، بایغ  رد  هک  تسا  ناتسود  اب  دروخرب  نیرتدنسپان  نیا  دوش . رادیدپ  شاهناقفانم  هرهچ  ادابم  ات  دربیم  رس  هب  ساره  و 

زین دوخ  ات  دراذگ  مارتحا  نارگید  هب  دشاب و  دوخ  رادرک  بقارم  ناسنا ، هک  تسین  رتهب  ایآ  میزادرپب . ناشیا  زا  ییوگدب  هب  ای  مینک  ادـیوه 
: دیامرفیم تبیغ  رایعم  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دشاب . مرتحم 

(1) ُُهتَبیغ . َوُهَف  َكاخا  ِِهب  َهِجاُوت  ْنَأ  َتهِرَک  ام 
. تسا تبیغ  ینک ، راهظا  شیوخ  ردارب  يورهبور  يرادن  تسود  هک  ار  يزیچ  ره 

اجبان ياهضرق  رثا  رد  يراکهدب 

هک هنـسحلا » ضرق   » هار زا  ار  دوخ  یـساسا  ياهزاین  دیاب  سپ  دـنکیم . ادـیپ  زاین  نارگید  یلام  کمک  هب  دوخ  یگدـنز  رد  یهاگ  ناسنا 
تسد نآ  نیا و  يوس  هب  یئزج ، لئاسم  زا  يرایسب  رد  دارفا  یضعب  هنافسأتم  لاح ، نیا  اب  دنک . هدروآرب  تسا ، یمالسا  لیصا  ّتنس  کی 

ش 2655 هحاصفلا ، جهن  - 1
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41 ص :
دشاب و رادنتـشیوخ  دـیابیمدآ  دـنزاسیم . راکهدـب  نویدـم و  ار  دوخ  درادـن ، ینادـنچ  ترورـض  هک  ییاهاج  رد  دـننکیم و  زارد  زاین 

ربمایپ دوش . رادهشدخ  یهدب  تخادرپزاب  رد  ریخأت  لیلد  هب  وا  یناسنا  يالاو  تیصخش  تسا  نکمم  اریز  دوشن ؛ نارگید  ضورقم  دشوکب 
: دیامرفیم مالسا  زیزع  راوگرزب و 

 (1). ِراهَّنلِاب ٌۀَّلذَم  َو  ِْلیَّللِاب  ٌّمَه  ُهَّنِإَف  َْنیَّدلا  َو  ْمُکاّیا 
. تسا زور  تلذ  بش و  مغ  اریز  دیزیهرپب ؛ ندرک  ضرق  زا 

یهلا ناردارب 

ظفاح یناتسود ، نینچ  دنشخب . تاجن  فارحنا ، ياهبادرگ  زا  دننک و  تیاده  حیحص  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هک  دندنمـشزرا  یناتـسود  اهنت 
رطع ناشراتفگ ، رادرک و  زا  هک  يدارفا  اب  میشوکب  دیاب  درک . دنهاوخ  يرای  یگدنز  ياهيراتفرگ  رد  ار  وا  دنتـسه و  ناسنا  نامیا  نید و 

یتسود حرط  دزیخیمرب ، یهلا 

ش 990 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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42 ص :
ار ناـنآ  ارادـم ، تمحر و  ربماـیپ  هک  مییآرد  یناـسک  رامـش  رد  اـت  میـشاب  هتـسارآ  یهلا  قـالخا  هب  دـیاب  زین  دوـخ  نآ ، رب  نوزفا  مـیزیرب .

: دیامرفیم ناشیا  دیاتسیم .
(1) ُُهلَمَع . ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُکَبَّغَر  َو  ُهُقِْطنَم  ْمُکِْملِع  ِیف  َداز  َو  ُُهتَیْؤُر  ِهَّللِاب  ْمُکَرَّکَذ  ْنَم  ْمُکُرایِخ 

، ترخآ هب  ار  امـش  شراتفر ، دیازفایب و  امـش  شناد  رب  شنانخـس ، دروآ و  امـش  دای  هب  ار  ادخ  وا ، رادـید  هک  تسا  سک  نآ  امـش  نیرتهب 
. دزاس قاتشم 

رادرک نیرتهب 

، ناهانگ زا  يرود  يدابع و  لامعا  نیا  رانک  رد  تسا . یهلا  تاذ  زا  تعاطا  لامک و  هب  یبایتسد  هار  تابجاو ، ماـجنا  تاـمرحم و  كرت 
. دشاب یضار  یهلا  هدش  میسقت  يزور  هب  دنک و  هشیپ  تعانق  دیاب  یمدآ 

نیا هن  رگم  دوشیمن . ریسا  اهنآ  ماد  رد  وجلامک ، ناسنا  دنتسه و  یمدآ  لامک  عناوم  زا  عمط  صرح و 

ش 1478 نامه ، - 1
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43 ص :
ار ياهدنبنج  چیه  اهنامـسآ  جوا  اهایرد و  قامعا  رد  تسا و  هتخاس  ایهم  شیپ  زا  ار  يزور ا و  كدوک ، دلوت  زا  شیپ  دـنوادخ  هک  تسا 

. دزاسیمن اهر  اذغیب 
هنوگچ دوش . شدـیاع  رتشیب  ياهرهب  بیـصن و  اـت  دـنزیم  تسد  دـنفرت  نارازه  هب  دوریم و  ورف  يزور  مغ  رد  نمؤم  ناـسنا  هنوگچ  سپ 

يارب هک  تسین  رتـهب  اـیآ  تسا ؟ ناگدـنب  لاوـحا  رب  رظاـن  ناـبرهم ، ياهدـننیرفآ  هـک  یتـقو  میـشابن  شمارآ  رد  میرادـن و  هدوـسآ  رطاـخ 
هک یتـسار  هب  مینک . ظـفح  ار  شیوـخ  تمارک  تزع و  لاـح ، ره  رد  میورن و  قـلمت  تـنم و  راـب  ریز  رذـگدوز ، یگدـنز  هـب  یباـیتسد 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دندازآ . قلعت  دنب  زا  ایند و  هفیج  زا  ناگدازآ 
ْنَم َو  ِساَّنلا  َِعرْوا  ْنِم  َوُهَف  ِهَّللا  ِمِراحَم  ْنَع  ََعرَو  ْنَم  َو  ِساَّنلا  ِدَبْعا  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  َضَرَْتفا  اَِمب  َهَّللا  یَتا  ْنَم  ٍلاصِخ : ُثالَث  ِهَّللا  َیلا  ِلَمَْعلا  ُّبَحا 

(1) ِساَّنلا . یَنْغا  ْنِم  َوُهَف  ُهَّللا  ُهَقَزَر  اَِمب  َعَنَق 

ص 7 لوقعلا ، فحت  - 1
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44 ص :
يرود تسا ؛ مدرم  نیرتدباع  زا  دروایب ، اج  هب  ار  دوخ  تابجاو  هک  یـسک  تابجاو و  نداد  ماجنا  تسا : راک  هس  ادـخ ، دزن  اهراک  نیرتهب 

، دشاب عناق  ادخ  يزور  هب  هک  یـصخش  ادخ و  هداد  هب  تعانق  تسا ؛ مدرم  نیرتاسراپ  زا  دـنک ، بانتجا  تامرحم  زا  سک  ره  ناهانگ و  زا 
. تسا مدرم  نیرتزاینیب  زا 

نیدلاو هب  یمارتحایب 

نادـنزرف يزورهنابـش  تامدـخ  تسا و  نیدـلاو  دوجو  نوهرم  اهناسنا ، یتسه  تایح و  اریز  دـنراد ؛ ناـسنا  رب  یگرزب  قح  رداـم  ردـپ و 
نیرتکـچوک ناوت  هک  یناـسنا  رگا  تسا  دنـسپان  رایـسب  هچ  دـشاب . وگخـساپ  ار  ناـنآ  غـیردیب  هناـصلاخ و  شـالت  زا  ياهرذ  دـناوتیمن 

نیدلاو هب  یسانشنکمن  یـساپسان و  اب  تسا ، هدیـسر  یناوج  ییافوکـش و  نارود  هب  نیدلاو ، يرادهگن  تبقارم و  اب  تشادن و  ار  یتکرح 
ياهشالت میناوتیمن  رگا  مک  تسد  هک  دنکیم  اضتقا  تیناسنا  بدا و  ددرگ . نانآ  رطاخ  شجنر  هیام  دیوگب و  ازسان 
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45 ص :
رد تمحر  ربمایپ  میزاسن . یهلا  نیرفن  باذـع و  راتفرگ  ار  دوخ  نیدـلاو ، هب  یتمرحیب  نداد و  رازآ  اب  میهنب ، جرا  ار  ناـنآ  ياـسرفتقاط 

: دیامرفیم گنسنارگ  یمالک 
(1) ُهَّمُأ . َّبَس  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ُهابَأ  َّبَس  ْنَم  ٌنوُْعلَم 

. تسا نوعلم  دیوگ ، ازسان  شردام  ردپ و  هب  هک  یسک 

ش 2744 هحاصفلا ، جهن  - 1
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47 ص :

پ

یفرحرپ

. دنشزرایب چوپ و  نانخس  نزخم  وگُرپ ، ياهناسنا 
ناگدنونش بیترت ، نیدب  دنروآ . نابز  رب  ار  یبلاطم  هدیجنسان ، هشیدنایب و  دنشوکیم  دنهدن ، تسد  زا  ار  نخـس  هتـشر  هکنیا  يارب  نانآ 

سپ نآ  زا  دنیاسایب . یمد  ات  دریذپ  نایاپ  وا  نانخـس  هک  دنرظتنم  هظحل  ره  رفنت ، یتحاران و  اب  هکلب  دـننکیمن ، هجوت  وا  نانخـس  هب  اهنت  هن 
. دنزیهرپب وا  اب  ینیشنمه  زا  هک  دننکیم  یعس  زین 

دنمجرا ربمایپ  دزاسن . مهارف  ار  نارگید  یگدزلد  دوشن و  راچد  شزغل  هب  ات  دنک  تیاعر  ار  لادتعا  نتفگ ، نخس  رد  دیاب  ناسنا  نیاربانب ،
: دیامرفیم مالسا 

(1) هُطَقَس . َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم 
. دوشیم دایز  زین  ششزغل  دشاب ، دایز  شمالک  سک  ره 

ش 2751 نامه ، - 1
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48 ص :
: دیامرفیم نینچمه 

(1) ِۀَمْکِْحلا . ِمالَک  ْنِم  ُۀَِملَْکلا  ُۀَّیِدَْهلا  َمِْعن 
. زومآتمکح راتفگ  کی  تسا  ياهیده  وکین  هچ 

يروخرپ

. دننک لیم  ار  نآ  دنهاوخیم  دایز  رارصا  شالت و  اب  تسا و  فرصم  يارب  دناهتـشاذگ ، هرفـس  رـس  رب  هچ  ره  دننکیم  نامگ  دارفا  یـضعب 
دیکأت ناراوگرزب  نآ  تسا . مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ياههیصوت  فالخ  رب  اهيرامیب و  زا  يرایـسب  زاغآرـس  راک ، نیا  هک  یلاح  رد 

زا ار  دارفا  ناکـشزپ ، هکنیا  اب  تاقوا ، زا  يرایـسب  دیزیخرب . هرفـس  رـس  زا  اذـغ ، هب  اهتـشا  نتـشاد  دوجو  اب  لماک و  يریـس  زا  شیپ  دـنراد 
هب هجیتـن ، رد  دـننک . يریگولج  دوخ  بذاـک  ياهتـشا  زا  دـنناوتیمن  ناـنآ  هک  مینیبیم  زاـب  دـننکیم ، عـنم  دـح  زا  شیب  ياذـغ  ندروـخ 

نایب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنوشیم . راچد  يرگید  ياهيرامیب 

ش 3132 نامه ، - 1
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49 ص :
: دیامرفیم يروخرپ  ياهنایز 

(1) ُُهْبلَق . اسَق  َو  ُُهنََدب  َمُقَس  ُهُمْعَط  َُرثَک  ْنَم  َو  ُُهنََدب  َّحَص  ُهُمْعَط  َّلَق  ْنَم 
. دش دهاوخ  تواسق  رپ  شبلق  رامیب و  شندب  دروخب ، دایز  سک  ره  دنامیم و  ملاس  شندب  دروخب ، مک  سک  ره 

یلد تخس  يروخرپ و 

ار یتیلاعف  هنوگره  ناکما  يروخرپ ، اریز  دـننامیم ؛ زاب  دوخ  يونعم  فیاظو  يدابع و  ياهراک  زا  دـنراد ، تداع  يروخرپ  هب  هک  یناسک 
. دریگیم نانآ  زا 

دوبن دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  یتمالـس  دـنوشیم و  راتفرگ  یحور  یمـسج و  ياهيرامیب  عاونا  لاگنچ  رد  جـیردت  هب  تروص ، نیا  رد 
یمارح لالح و  ره  هب  دوخ ، ندرک  ریس  يارب  دارفا ، یضعب  تسا  نکمم  نیا ، رب  نوزفا  دریگیم . نانآ  زا  ار  ندیشیدنا  تردق  زین  یتمالس 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ  دنشاب . یهلا  باذع  رظتنم  دیاب  بیترت  نیدب  دنربب . هانپ 

ش 2779 نامه ، - 1
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50 ص :
(1) ُُهْبلَق . اسَق  ِبارَّشلاَو  ِماعَّطلا  َةَْرثَک  َدَّوَعَت  ْنَم 

. دوشیم لد  تخس  دنک ، تداع  يروخرپ  هب  سک  ره 

یشوپهدرپ

یلو دنامیمن ، رود  یهلا  هاگرظن  زا  دنچ  ره  هک  دوش  یهابتشا  ای  هانگ  بکترم  یگدنز  لوط  رد  تسا  نکمم  تسین ، موصعم  ناسنا  نوچ 
هزاجا دوش ، هاگآ  یسک  یناهنپ  لامعا  زا  ناسنا  رگا  نیاربانب ، دوش . صاخ  ماع و  ياوسر  راکشآ و  مدرم ، نیب  رد  شرارسا  درادن  تسود 

هب اراکـشآ  یتح  دوش و  رتخاتـسگ  يو  اسب  هچ  دوشیم و  درف  نآ  يوربآ  تیثیح و  ندش  رادهکل  ببـس  اریز  دنک ؛ راکـشآ  ار  نآ  درادـن 
: دیامرفیم نارگید  رارسا  ظفح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزای . تسد  رتدب  ياهراک 

(2) ًارتِس . ٍدَحا  یلَع  َّنَقِرَْخت  ال 
. دیردَن ار  نارگید  رارسا  هدرپ  زگره 

ش 2776 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
ش 2431 نامه ، - 2
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51 ص :

تمایق شسرپ 

ناهن و زا  دنوادخ  دنچره  دشاب ، دوخ  راتفر  راتفگ و  يوگ  خساپ  دـیاب  ناسنا  زور ، نیا  رد  تسا . باسحلا » موی  ، » تمایق ياهمان  زا  یکی 
زا تسا . هتفرگ  راک  هب  یهار  هچ  رد  ار  هیاـمنارگ  رمع  هکنیا  زا  دنـسرپیم و  ناـسنا  رمع  هیامرـس  زا  زور ، نیا  رد  تسا . هاـگآ  اـم  ناـهنپ 
زا تسا . هدرک  يرادربهرهب  رمع ، راهب  زا  هنوگچ  هک  دنـسرپیم  یناوج ) ینعی   ) دـنیچرب ناوارف  هنب  راب و  دـناوتیم  هک  رمع  نارود  نیرتهب 

قشع و اـیآ  هک  دنـسرپیم  زین  ناـیاپ  رد  تسا . هدرک  فرـصم  یقیرط  هچ  رد  هدروآ و  تسد  هب  یهار  هچ  زا  ار  نآ  هک  دنـسرپیم  شلاـم 
، لاح ره  هب  تسا . هدومیپ  ار  یهارمگ  هداج  هتفرگ و  هلـصاف  نآ  زا  ای  هدـینت  دوخ  دوجو  دوپ  رات و  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تبحم 

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ادخ ، ربمایپ  دراد . هتنچ  رد  هک  تسا  یخساپ  ورگ  رد  سک  ره  تواقش  تداعس و 
ْنَع َلَأُْسی  یتَح  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍْدبَع  امَدَق  ُلوَُزت  ال 
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52 ص :
(1) ِْتیَْبلا . ِلْها  انِّبُح  ْنَع  َو  ُهَقَْفنا  اَمِیف  َو  ُهَبَسَتْکا  َْنیا  ْنِم  ِِهلام  ْنَع  َو  ُهْالبا  امیف  ِِهبابَش  ْنَع  َو  ُهاْنفا  امِیف  ِهِرْمُع  ْنَع  ٍَعبْرا :

: دوش هدیسرپ  وا  زا  زیچ  راهچ  هکنیا  ات  درادیمن  رب  مدق  زا  مدق  ياهدنب  چیه  تمایق ، زور 
اجک زا  ار  نآ  هک  شلام  زا  تسا ؛ هدرک  فرص  ار  نآ  يراک  هچ  رد  هک  شایناوج  زا  تسا ؛ هدنارذگ  ار  نآ  يراک  هچ  رد  هک  شرمع  زا 

. تیب لها  ام  تبحم  زا  تسا و  هدرک  جرخ  يدروم  هچ  رد  هدروآ و  تسد  هب 

يرگشسرپ

جنر ناسنا  رگا  دـباییم . یتسه  قلاخ  دزن  مه  ياهجرد  دـیازفا و  یمدآ  ياههتـسناد  رب  دوش ، هدیـسرپ  نآ  لـها  زا  هک  یـشسرپ  ره  ًاـساسا 
ماقم و زا  يزیچ  تسین و  بیع  ندیسرپ ، دباییم . شمارآ  شناد ، ییانشور  رون و  وترپ  رد  دنک ، راومه  دوخ  رب  ار  ندیسرپ 

ص 15 ج 1 ، بولقلا ، داشرا  ص 258 ؛ ج 7 ، راونالاراحب ، - 1
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53 ص :
هتسیاش سپ  دهدب . تسد  زا  ار  نتـسناد  تذل  اجبان ، يایح  رطاخ  هب  دیابن  هاگچیه  یمدآ  تسا . بیع  نتـسنادن ، هکلب  دهاکیمن ، وا  هبترم 

. مینک حرطم  ناملاع  اب  ار  دوخ  ياهشسرپ  یتیعقوم ، ره  رد  تسا 
، یمدآ نهذ  رد  هتفهن  ياهشـسرپ  یلو  دـناوخیم ، ارف  يرگـشسرپ  هب  ار  ناگمه  مه  مالـسا  دوش و  لامک  ملع و  أشنم  دـناوتیم  شـسرپ 

. تسین اشگراک 
هتـسیاش ناـنآ  دوـشیم و  هدوـشگ  نارگید  يوـس  هب  نادنمـشناد  شناد  هنیجنگ  یـشسرپ ، ره  اـب  عـفر و  يرگـشسرپ  اـب  یمدآ  ياـهبیع 

ماج زا  ار  شیوخ  ناج  ملاـع ، خـساپ  اـب  هک  دـنراد  ار  شـسرپ  نیمه  زین  يرگید  دارفا  اـسب  هچ  دـنوشیم . يونعم  شاداـپ  زا  يرادروخرب 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ساسا ، نیا  رب  دنزاسیم . راشرس  شناد 

(1) ْمَُهل . ُّبِحُْملا  َو  ُعِمَتْسُْملا  َو  ُمِّلَکَتُْملا  َو  ُِلئاَّسلا  ٌۀَعبْرا : ُرَجُْؤت  ُهَّناَف  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اُولَأْساَف  ُلاؤُّسلا ، ُهُحِیتاَفَم  َو  ُِنئازَخ  ُْملِْعلا 

ص 41 لوقعلا ، فحت  - 1
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54 ص :
: دنربیم شاداپ  رفن  راهچ  نیب ، نیا  رد  اریز  ار ؛ امش  دنک  تمحر  ادخ  دیسرپب . سپ  تسا . اهنآ  ياهدیلک  ندیسرپ  اههنیجنگ و  شناد ،

. نآ رادتسود  هدنونش و  وگ ، خساپ  هدنسرپ ،

اوجن زا  زیهرپ 

نیا رد  اریز  دشابن ؛ هنوگاوجن  نارگید ، روضح  رد  ناتيوگوتفگ  دـینک  یعـس  دـییوگب ، یـسک  هب  ار  یـصوصخ  ینخـس  دـیتساوخ  رگا 
نایم رد  ناشیا  اب  ار  ناتنخـس  هدرک و  ضرف  هبیرغ  ار  نانآ  امـش ، هکنیا  ای  دـینکیم  تبحـص  نانآ  هراـبرد  دـنرادنپیم  ناـیفارطا  تلاـح ،

. دش دهاوخ  هتخیسگ  مه  زا  یتسود  تبحم و  هتشر  دیآیم و  دیدپ  ینامگدب  هجیتن ، رد  دیاهتشاذگن .
مالـسا یمارگ  ربمایپ  دیاین . دراو  نارگید  هب  یحور  ياهنایز  ات  میزیهرپب  نارگید  روضح  رد  یـصوصخ  ياهوگوتفگ  زا  تسا  هتـسیاش 

: دیامرفیم يرادشه  رد  زین 
(1) ِِثلاّثلا . َنُود  ناْنثِإ  یجانَتَی  الَف  ًۀَثالَث  اُوناک  اذا 

ش 235 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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55 ص :
. دننکن اوجن  یموس  زا  ادج  ناشرفن  ود  دنتسه ، مه  اب  نت  هس  یتقو 

راکتشپ

. دنرادن ینادنچ  تفرشیپ  یلو  تسا ، مهارف  نانآ  يارب  زین  یلاعت  دشر و  ياههنیمز  دنراد و  یفاک  دادعتـسا  شوه و  هکنیا  اب  دارفا  یـضعب 
شالت و راکتـشپ و  اـب  هک  مینیبیم  ار  يدادعتـسایب  دارفا  لـباقم ، رد  تسا . یفاـک  راکتـشپ  تمه و  نتـشادن  لـیلد  هب  رتشیب  یماـکان  نیا 
ار دوخ  ياهیناوتان  اهفعـض و  زا  يرایـسب  دناوتیم  راکتـشپ  اب  یمدآ  يراب ، دـنباییم . تسد  اهتیقفوم  نیرتهب  هب  هبناج  همه  يریگیپ 

: دیامرفیم شالت  يریگیپ و  هب  قیوشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دبای . تسد  یلاع  ياهيزوریپ  هب  دنک و  ناربج 
(1) َُهل . َحَتُْفی  ْنَأ  ُکَشُوی  ِباْبلا  َعْرَق  ْمُِدی  ْنَم 

يوس هب  ار  رد  دهد ، همادا  رد  نتفوک  هب  سک  ره 

ش 3065 نامه ، - 1
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56 ص :
. دنیاشگب وا 

نادنمزاین هاگهانپ 

ینّابر یقیفوت  نیا  دنباتـشیم . نانآ  يوس  هب  ناشتالکـشم  عفر  رد  مدرم  دـنراد و  دنمـشزرا  سب  یهاـگیاج  مدرم  دزن  اـهناسنا  زا  یـضعب 
اب مینکیم ، هعجارم  صاخـشا  نیا  هب  هک  ینامز  دنـشاب . نارگید  یگدنز  روک  ياههرگ  رگـشیاشگ  ات  تسا  هدـش  ناشلاح  لماش  هک  تسا 

نابرهم یناردارب  نوچ  ار  نانآ  هکلب  دـنکیمن ، تراقح  ساسحا  درف  هک  ياهنوگ  هب  دـننکیم ، دروخرب  نارگید  اب  تّزع  مارتحا و  تیاـهن 
نانآ شود  زا  ار  لاؤس  جنر  دنباتشیم و  ناشیوس  هب  دوخ  هکلب  دنرذگیمن ، نارگید  تالکـشم  رانک  زا  انتعایب  ناراوگرزب ، نیا  دنیبیم .
رتهب نیا  زا  یتداعـس  هچ  دنرامـشیم . ینامحر  ياهفحت  ار  نارگید  ياههتـساوخ  عفر  دننامداش و  نارگید  هب  کمک  زا  نانآ  دـنرادیمرب .

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هتـسویپ  دنمتردق  یهاگهانپ  هب  دوخ  هک  نئمطم  یهاگهیکت  دشاب ؛ نارگید  يارب  یهاگهانپ  یمدآ ، هک 
: دیامرفیم ییاهناسنا  نینچ  هرابرد  هلآ 

َمْوَی ِهَّللا  ِباذَع  ْنِم  َنُونِمْآلا  ُمُه  َِکئلوا  مِهِِجئاوَح ، ِیف  ُساَّنلا  ُمِْهَیلا  ُعَْزفَی  ًادابِع  ِهَِّلل  َّنا 
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57 ص :
(1) ِۀَمایِْقلا .

. دنربیمهانپ دننکیم و  هعجارم  نانآ  هبناشتالکشم  اهيدنمزاین و  رد  مدرم  هک  دراد  یناگدنب  دنوادخ 
. دنتسه نمیا  ادخ  باذع  زا  تمایق  زور  رد  نانآ 

ناگتشذگرد زا  يزومآدنپ 

هک دربیم  یپ  لمأت ، یکدـنا  اب  دـنکیم و  دوخ  هدـنیآ  تشونرـس  هجوتم  ار  ناسنا  راـک ، ماـجرف  هراـبرد  ندیـشیدنا  ناتـسروگ و  هب  نتفر 
کین راتفر  دناسریم ، يدنلبرـس  تداعـس و  هب  ار  ناسنا  هچنآ  يراب ، تسا . رذگ  رد  داب  ربا و  تعرـس  هب  اهیـشوخان  اهیـشوخ و  نارود 

رفـس نیا  يارب  ار  دوخ  میریگ و  تربع  دناهتفاتـش ، ترخآ  يارـس  هب  هک  ینارفاسم  تشذگرـس  مایا و  رذـگ  زا  هک  تسوکین  سپ  تسوا .
: دیامرفیم ناگتشذگرد  زا  يزومآدنپ  تیمها  هرابرد  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  مینک . هدامآ  ریطخ 

(2) ِروُشُّنلِاب . ِْربَتْعا  َو  ِرُوبُْقلا  ِیف  ِْعلَّطا 
. ریگب دنپ  ریخاتسر  زور  زا  رگنب و  اهربق  رد 

ص 52 لوقعلا ، فحت  - 1
ش 330 هحاصفلا ، جهن  - 2
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58 ص :

زردنا دنپ و 

زاین ییامنهار  هب  دـنوشیم ، شزغل  راچد  یهجوتیب ، لیلد  هب  هک  یناگرزب  اـسب  هچ  دـنادب . زاـینیب  تحیـصن  زا  ار  دوخ  دـیابن  سک  چـیه 
لها ییامنهار  ياریذپ  لاح ، همه  رد  دننادن و  نوصم  هابتشا  زا  ار  دوخ  دیاب  زین  هبتر  یلاع  دشرا و  نالوئسم  یمالسا ، تموکح  رد  دنراد .

، نیاربانب دنزادرپب . نانآ  تحیصن  هب  دیاب  دننیبب ، هابتشا  شزغل و  رد  ار  دوخ  نامکاح  ای  نارادمتسایـس  مدرم ، رگا  نینچمه  دنـشاب . قطنم 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنسانش . زاب  هاچ  زا  هار  رگیدکی ، تحیصن  اب  ات  دنراد  هفیظو  ناگمه 

(1) َُهل . ُهْرُکْذَْیلَف  هِسْفَن  ِیف  ًاحُْصن  ِهیخِال  ْمُکُدَحَأ  َدَجَو  اذا 
. دیوگب وا  هب  دیاب  دباییم ، رطاخ  رد  یتحیصن  دوخ  ردارب  يارب  یسک  رگا 

ش 245 نامه ، - 1
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59 ص :

ت

راک ماجنا  رد  ریخأت 

هلاوح ادرف  هب  ار  اهراک  ِماجنا  ینامز ، ياهتصرف  شزرا  زا  یهاگآ  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  هدارا  تسـس  ياـهناسنا  ياـهیگژیو  زا  یکی 
دوخ زین  نایاپ  رد  درادـن و  یهیجوت  چـیه  راک ، رد  ریخأت  دـننکیم . يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  اهلاس  اههام و  اههتفه ، ات  یهاـگ  دـنهدیم و 

ار اهنآ  ناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هک  دوشیم  هتـشابنا  نانچ  اهراک  مه  یهاگ  دوشیمن . رارکت  هاگچـیه  اـهتصرف  اریز  دـنیبیم ؛ ناـیز  يو 
: دیامرفیم وکین  ياهیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  ساسا ، نیا  رب  داد . ماجنا 

(1) ِهِیف . ام  ٍمْوَی  ِّلُِکل  َّناَف  ٍدَِغل  ًاّقَح  َّنَعَدَت  ال 
. تسه يراک  ار  يزور  ره  اریز  راذگم ؛ ادرف  يارب  ار  يراک 

ش 2433 نامه ، - 1
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60 ص :

نارگید ریقحت 

حور و دوشیم  رـضاح  ناملـسم  ناسنا  هنوگچ  دـننک . ریقحت  ار  وا  نارگید ، دـهاوخیمن  زگره  تسا و  لئاق  مارتحا  دوخ  يارب  یناسنا  ره 
هب تسین  رـضاح  زگره  دراد ، كاـپ  فـیطل و  یحور  ـالاو و  تیـصخش  هک  یناـسنا  یتـسار ، هب  دزاـس ؟ هدرزآ  ار  دوـخ  ینید  ردارب  ِناور 

: دیامرفیم هک  تسا  مالسا  ربمایپ  روتسد  اب  حیرص  تفلاخم  يراک ، نینچ  دزاس . ریقح  شزرایب و  ار  نانآ  دنک و  تناها  نارگید 
(1) َساّنلا . َناها  ْنَم  ِساّنلا  ُّلَذَأ 

. دنک تناها  مدرم  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراوخ 

يرادنتشیوخ ریبدت و 

ناسنا رگا  دیدرتیب ، تفر . دهاوخ  ورف  اهیهابت  بالجنم  رد  هظحل  هب  هظحل  زور و  هب  زور  دوخ ، هیحور  نداد  تسد  زا  تروصرد  ناسنا 
دنک نیقلت  دوخ  هب 

ش 250 نامه ، - 1
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61 ص :
يریگمشچ ياهيزوریپ  هب  دوش ، هریچ  اهیماکان  رب  شیوخ  دـنلب  تمه  راکتـشپ و  شالت و  اب  دـناوتیم  دراد و  ياهداـعلاقوف  يورین  هک 

. تفای دهاوخ  تسد 
دهاوخ اریذپ  ار  تسکـش  دهدیم و  تسد  زا  ار  تمواقم  بات  یلکـشم ، نیرتکچوک  ربارب  رد  درامـش ، کچوک  ار  دوخ  رگا  سکعرب ،
مالسا یمارگ  ربمایپ  میـشاب . رادنتـشیوخ  میزیخرب و  هزرابم  هب  ثداوح  اهیناماسبان و  اب  یناسنا ، دنلب  تمه  کمک  هب  میـشوکب  سپ  دش .

: تسا هدومرف  هرابنیارد 
(1) ِّفَْکلاَک . َعَرَوال  َو  ِریبْدَّتلاَک  َلْقَعال 

. تسین يرادنتشیوخ  نوچ  ییاوقت  ریبدت و  دننام  یلقع ،

داسف جیورت 

، خیرات لوط  رد  سیسأت و  ار  یبتکم  هک  یناسک  اسب  هچ  تسا . هدیا  تنس و  نآ  جیورت  رد  یـساسا  لماع  ياهدیا ، بتکم و  ره  راذگناینب 
نآ زا  يدایز  دارفا 

ش 2504 نامه ، - 1
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62 ص :
. دـنوش نوـمنهر  نارگید  هب  ار  یطلغ  هار  اـی  دـننک  يراذـگهیاپ  ار  ییوـکین  تنـس  تسا  نـکمم  صاخـشا  نـیا  دـننکیم . يوریپ  بـتکم 
ای تسردان  رکف  هک  يدارفا  دنهد . جاور  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  دننک و  غیلبت  ار  وا  راکفا  هک  دراد  زاین  یناوریپ  هب  يزادرپهدـیا  ره  کشیب ،

دارفا زور  هب  زور  اـت  دنـشوکیم  اـهنآ  دـنراد . یناوارف  شقن  طـلغ ، يزاـسگنهرف  رد  دـنهدیم ، جاور  نارگید  ناـیم  رد  ار  یتشز  رادرک 
نیا ياهشالت  دوبن  رگا  دـنزاس . جراخ  تمالـس  هداج  زا  ار  نانآ  دـنهد و  رارق  دوخ  نارکفمه  تسرداـن  مسر  هار و  ریـسم  رد  ار  يرگید 

بتکم راذـگناینب  رگا  سپ  دـشیمن . هنیداـهن  نارگید  ناـیم  رد  تسرداـن  رکف  اـی  هدـیا  نآ  دـیاش ، دـیاب و  هـک  هنوـگنآ  هاگچـیه  دارفا ،
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنشکیم . شود  رب  ار  ناهانگ  راب  تیلوئسم و  زا  یشخب  زین  اههدیا  نیا  نارگجیورت  تسا ، راکهانگ  یفارحنا ،

: دومرف هلآ 
(1) اَهِعِدَْتبُمَک . َناَک  ًۀَشِحاَف  َعاذا  ْنَم 

ص 356 ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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63 ص :
. دشاب هدرک  داجیا  ار  نآ  هک  تسا  یسک  دننام  دهد ، راشتنا  ار  یهانگ  هک  یسک 

هانگ هب  رهاظت 

ياـنعم هب  راـک  نیا  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  يرتـشیب  تازاـجم  بجوتـسم  دوشیم ، بکترم  نارگید  روـضح  رد  اراکـشآ و  ناـسنا  هک  یهاـنگ 
ببـس دـنکیم و  رادهشدـخ  ار  یمومع  تفع  اـیح و  هاـنگ ، هب  رهاـظت  تساـهنآ . هب  ندز  اـپ  تشپ  یهلا و  ياهروتـسد  نتـسناد  تیمهایب 
هعماج ملاس  كاپ و  طیحم  دباییم و  شیازفا  هعماج  رد  داسف  هانگ و  نازیم  هجیتن ، رد  دنوش . خاتسگ  هانگ  ماجنا  يارب  نارگید  ات  دوشیم 

: دیامرفیم يراجنهان  نیا  شهوکن  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دوشیم . هدولآ  یمالسا 
(1) َنیرِهاجُْملا . ّالِإ  یفاعُم  یتَّما  ُّلُک 

. هانگ هب  ناگدننکرهاظت  رگم  دش  دنهاوخ  هدیشخب  نم  تّما  همه 

ش 2167 هحاصفلا ، جهن  - 1
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64 ص :

ایر رهاظت و 

رهاظت ایر و  هب  يدـیفم ، لـمع  ره  رد  يریخ و  راـک  ره  رد  دارفا  نیا  دنتـسه . راـچد  نآ  هب  مدرم  زا  یـضعب  هک  تسا  يراـمیب  یعون  اـیر ،
نیا دننزیمزاب . رـس  نآ  ماجنا  زا  دنوشیمن ، يدیجمت  فیرعت و  تسین و  اهنآ  زا  یناشن  مان و  يراک ، رد  دـننادب  رگا  نانیا  دـنراد . تداع 

هب ار  دوخ  ریخ  ياهراتفر  اهتدابع و  نانآ  دنربیم . یپ  ناشتین  هب  مدرم  دنوشیم و  هتخانـش  عامتجا  رد  هاوخان  هاوخ  رهاظتم ، ياهناسنا 
دـهدیم و ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  شلمع  لماک ، صالخا  اب  نامیا ، اب  صخـش  لباقم ، رد  دـننکیم . شزرایب  لـطاب و  رهاـظت ، لـیلد 
دـنزرف و لام و  هک  تسا  هتخود  مشچ  يزور  هب  يو  تسا . نایاپیب  گرزب و  یهلا ، شاداـپ  اریز  درادـن ؛ ار  مدرم  يوس  زا  رکـشت  راـظتنا 

هب ایر  اب  ار  دوخ  کین  رادرک  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  وا  يور  هب  هتسب  ياهرد  زا  يرایسب  هدنیاشگ  صالخا ، درادن و  ياهدیاف  يویند  عاتم 
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65 ص :
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  دناهرب . کلهم  يرامیب  نیا  زا  ار  دوخ  ات  دتفایم  هراچ  رکف  هب  تشذگ ، شلد  زا  يدب  تین  مه  رگا  دهدیمن . ردـه 

: درامشیمرب نینچ  ار  راکایر  هناشن  هلآ  هیلع و 
(1) ِرُومْالا . ِعیِمَج  ِیف  َدَمُْحی  ْنا  ُّبُِحی  َو  ُهَدْحَو  َناَک  اَذا  ُلَسْکَی  َو  ِساَّنلا  َْدنِع  َناَک  اَذا  ُطَْشنَی  ٍتامالَع : ُثالَث  ِیئارُْمِلل 

همه رد  هک  دراد  تسود  تسا و  لسک  تساهنت ، هک  یماگنه  تسا ؛ طاشن  اب  تسا ، مدرم  نایم  هک  یتقو  دراد : هناـشن  هس  راـکایر  صخش 
. دوش شیاتس  وا  زا  اهراک 

نآرق توالت 

هب نآ ، ندودز  يارب  هک  دوشیم  راچد  ییاهیگدولآ  اهراگنز و  هب  يدام  نوگانوگ  لـئاسم  اـب  ییوراـیور  رد  یگدـنز و  لوط  رد  یمدآ 
، اهیصلاخان هیفصت  ياههار  نیرتهب  زا  یکی  دراد . زاین  یناحور  هیفصت 

ص 10 لوقعلا ، فحت  - 1
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66 ص :
تینارون هب  ار  اهیصلاخان  دهدیم و  ییادخ  گنر  نآ  هب  دنک ، دروخرب  هچ  ره  اب  هک  تسا  ییاهبنارگ  رهوگ  نآرق ، تسا . نآرق  توالت 

هیفـصت يارب  ار  نآ  گرزب ، يادـخ  هک  تسا  يدرد  ره  يوراد  شخبافـش و  نوجعم  نآرق ، مـالک  تقیقح ، رد  دـنکیم . لیدـبت  افـص  و 
ارف ار  یمدآ  دوجو  رسارس  یصاخ ، تیونعم  دوشیم و  دراو  ناسنا  بلق  هب  تینارون  یهلا ، تایآ  ندینـش  اب  تسا . هداد  رارق  رامیب  ياهلد 

ربمایپ هک  میهد  صاصتخا  مهم  نیا  هب  ار  زور  ای  بش  زا  یتعاس  مییایب  سپ  دـهدیم . تسد  وا  هب  شیاسآ  شمارآ و  ساـسحا  دریگیم و 
: تسا هدومرف  مالسا 

(1) ِناْرُْقلا . ُةَوِالت  َو  ِتْوَْملا  ُرْکِذ  َلاق : اهُءالَج ؟ امف  لیق  ُدیدَحلا . ُءَدْصَیامَک  ُءَدْصَت  َبُولُْقلا  ِهِذه  َّنِإ 
«. نآرق ندناوخ  گرم و  دای  : » تفگ تسیچ ؟» نآ  لقیص  : » دنتفگ دنزیم . گنز  نهآ  دننام  اهلد 

ش 934 هحاصفلا ، جهن  - 1
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67 ص :

هانگ زا  رفنت 

رد دـبای . روضح  دـننکیم ، هانگ  اجنآ  رد  یهورگ  هک  ییاج  ای  تیـصعم  لحم  رد  دوش  ریزگان  دوخ  لـیم  فـالخ  رب  ناـسنا  تسا  نکمم 
شنامیا دوخ و  هب  دـیاب  دـیوگ ، كرت  ار  اجنآ  رتدوز  هچ  ره  هک  دـشاب  لیام  دـهد و  تسد  وا  هب  یتحاراـن  ساـسحا  رگا  یطیارـش ، نینچ 

، تسا لاحـشوخ  دوخ  نورد  رد  ای  دوش  ماگمه  نانآ  اب  اسب  هچ  دـنکیمن و  یتحاران  ساسحا  اجنآ  رد  ندوب  زا  رگا  یلو  دـشاب ، راودـیما 
دننام دنک ، یتحاران  ساسحا  فقوت  نیا  زا  دشاب و  ناراکتیـصعم  عمج  رد  یـصخش  رگا  مینادـب  دـیاب  دـشاب . فسأتم  دوخ  لاح  هب  دـیاب 

ساـسحا نآ  رد  روضح  زا  دـشاب و  بعل  وـهل و  سلاـجم  اـب  وا ، رکف  بلق و  رگا  سکعرب ، دناهتـشادن . تکرـش  نآ  رد  هک  تسا  یناـسک 
: دیامرفیم مالسا  دنمجرا  ربمایپ  تسا . نآ  رد  نارضاح  دننام  دنک ، ینامداش 

َو اْهنَع  َباغ  امَّنَأَکَف  اهَهِرَکَف  ًۀَیِصْعَم  َرَضَح  ْنَم 
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68 ص :
 (1). اهَرَضَح ُهَّناَکَف  اهَیِضَرَف  اْهنَع  َباغ  ْنَم 

یـضار نآ  زا  دـشابن و  هانگ  لحم  رد  سک  ره  تسین و  اجنآ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دوش ، رفنتم  نآ  زا  دـشاب و  یهانگ  رظان  سک  ره 
. دراد روضح  اجنآ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ،

یهلا تردق  هب  لکوت 

نیمه تسا . تاقولخم  فرشا  دادعتسا ، هدارا و  تردق  رظن  زا  یلو  تسا ، رتفیعض  رگید  تادوجوم  يرایسب  زا  ینامـسج ، رظن  زا  ناسنا 
ار هچنآ  نامـسآ و  نیمز و  هدارا ، تردق  اب  ناسنا  دروآرد . وا  ریخـست  هب  ار  رگید  تادوجوم  دنوادخ ، ات  تسا  هدش  ببـس  یحور  تردق 
زا ار  دوخ  ياپ  ددـنویپیم و  یهلا  نایاپیب  تردـق  هب  ناسنا  هک  هاگ  نآ  تسا . هدروآرد  دوخ  هرطیـس  هب  يدودـح  ات  دراد ، دوجو  نآ  رد 

رتالاب یهلا  تردق  زج  زیچ  ره  زا  ار  دوخ  لاح ، نیا  رد  دباییم . شیازفا  ییاناوت  نیا  دهنیم ، رتارف  يدام  یگدنز  هدودحم 

ش 2927 ۀحاصفلا ، جهن  - 1

یهلا تردق  هب  www.Ghaemiyeh.comلکوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
: دیامرفیم یهلا  مکحتسم  هتشر  نیا  هب  نتشاد  دنویپ  نداد و  هجوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنیبیم .

(1) ِهَّللا . یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساّنلا  َيْوقا  َنوُکَی  ْنا  َّبَحا  ْنَم 
. دنک لکوت  ادخ  هب  دیاب  دشاب ، رتيوق  مدرم  همه  زا  دراد  تسود  یسک  ره 

يدزد تمهت 

، یقطنم لالدتـسا  یفاک و  قیقحت  نودب  نانآ  دننزیم . تمهت  دنهاوخب  سک  ره  هب  ناشلاوما ، ندش  هدـیدزد  زا  سپ  ناگتخابلام  یـضعب 
دید رد  دنموربآ  ناسنا  کی  تیثیح  کته  هک  یلاح  رد  دنهدیم ، داب  رب  ار  نارگید  يوربآ  دـنهدیم و  لیکـشت  یبایغ  هاگداد  گنردیب 

ار دوخ  یحور  لداعت  دـیاب  درف  يدراوم ، نینچ  رد  سپ  دوش . ام  باوصان  ياهرادـنپ  هچیزاـب  دـیابن  دارفا  يوربآ  تساـطخ . فرع  عرش و 
هن دنک ، هعجارم  حلاص  هاگداد  هب  دراد ، يدنتسم  كردم  لیلد و  رگا  دنک و  ظفح 

ش 2819 نامه ، - 1
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70 ص :
. دزاس لامياپ  ار  نارگید  قوقح  وهایه ، اب  هکنیا 

: دیامرفیم ياهیور  نینچ  شهوکن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
(1) ِقِراّسلا . َنِم  ًامْرُج  َمَظْعَأ  َنوُکَی  یّتَح  ُْهنِم  ٌئَرب  َوُه  ْنَم  ِۀَمُْهت  ِیف  ُْهنِم  ُقوُرْسَْملا  ُلازَیال 

. دش دهاوخ  رتشیب  دزد  دوخ  زا  شهانگ  هک  دنزیم  تمهت  ردَق  نآ  دنربخیب ، يدزد  زا  هک  ار  یناسک  هدز  دزد 

ش 2539 نامه ، - 1
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71 ص :

ث

توافتیب نادنمتورث 

یلاخ هناش  ینادجو  یهلا - فیلکت  نیا  زا  یهاو  ياههناهب  هب  دیابن  دـنراد و  هدـهع  رب  ینیگنـس  هفیظو  ناگدـنامرد  ربارب  رد  نادـنمتورث 
، نآ دـننام  لبنت و  رادربهـالک ، داّیـش ، اراد ، وگ ، غورد  نوچمه  ییاـهبسچرب  اـب  دـننک ، کـمک  نارگید  هب  دـنهاوخیمن  مه  رگا  دـننک .
زا ار  ناشییاراد  همه  ياهثداح ، رد  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنوش . رورغم  دوخ  رامـشیب  ياهتورث  هب  دیابن  نارگناوت  دـنناجنرن . ار  نارگید 
هب تسین  رتهب  ایآ  دتفاین . دـنمدوس  ناشیارب  ییایند  ياههیامرـس  زا  کی  چـیه  یتمالـس ، نداد  تسد  زا  يرامیب و  لیلد  هب  ای  دـنهدب  تسد 

هکلب دـهاکیمن ، ناشتورث  زا  اهنت  هن  لامعا  هنوگنیا  هک  دـننادب  دنباتـشب و  ناناوتان  يرای  هب  يدادادـخ ، ییاراد  اناوت و  يوزاـب  هنارکش 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دروآیم . ناغمرا  هب  ناشیارب  ار  ترخآ  ایند و  یمانشوخ 
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72 ص :
: دیامرفیم توافتیب  نادنمتورث  شهوکن  رد 

(1) ِءارَقُْفلا . َنِم  ِءاِینْغْاِلل  ٌْلیَو 
. نادنمزاین هب ] ندرکن  یگدیسر  لیلد  هب   ] نارگناوت رب  ياو 

ش 3187 نامه ، - 1
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73 ص :

ج

یکین ناربج 

یـسک رگا  دراد . یگتـسب  یمدآ  ناوـت  هب  ییوـگ  خـساپ  هویـش  یلو  تسا ، یمدآ  یگرزب  بدا و  هناـشن  نارگید ، ناـسحا  هب  نداد  خـساپ 
ینادردـق و دـیاب  تشادـن ، ار  راک  نیا  ییاـناوت  مه  رگا  دزرو . غیرد  نآ  زا  دـیابن  دـهدب ، یلاـم  خـساپ  مدرم  یلاـم  يایادـه  هب  دـناوتیم ،

. دنک زاربا  نخس  نابز و  اب  یتح  ار  دوخ  يرازگساپس 
یکبـس و ساـسحا  راـک ، نیا  اـب  رازگساپـس  دراد . یپ  رد  هدـنهدهیده  يارب  مه  درف و  دوخ  يارب  مه  یبوخ  ياـهباتزاب  یخـساپ  نینچ 

نارگید ياـهیبوخ  زا  هـک  یــسک  تـسناد  دـیاب  یلک ، روـط  هـب  دوـشیم . قـیوشت  ریخ  راـک  هـب  زین  هدــننک  ناـسحا  دــنکیم و  شمارآ 
هراب نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دیاشگیمن . ینادردق  هب  نابز  زین  یهلا  رامـشیب  ياهتمعن  لباقم  رد  دنکن ، يرازگساپس 

: تسا هدرک  رداص  ياهژیو  لمعلاروتسد 
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74 ص :
(1) ٌءاَزَج . َءانَّثلا  َّناَف  ُهُوْنثَأَف  اوُدَِجت  َْمل  ْناَف  ُهُوفاکَف ، ًافوُْرعَم  ْمُْکَیلا  یَتا  ْنَم 

. دیآیم رامش  هب  ناربج  شاداپ و  يرازگساپس ، اریز  دینک ؛ رکشت  دیتسناوتن ، رگا  دینک و  ناربج  ار  نآ  درک ، ناسحا  امش  هب  هک  یسک 

یگشیمه لادج 

گنج و ياههنحـص  هب  ار  هداوناخ  نما  طـیحم  یهاو ، ياـههناهب  هب  دـنزیتس و  لاـح  رد  نارگید  اـب  لادـج و  رکف  رد  هشیمه  دارفا  یـضعب 
دهدیم ناشن  نانآ  راتفگ  راتفر و  دننکیم . دنلورغ  بلریز  هشیمه  دنریگرد و  زین  دوخ  اب  یتح  هکنیا  رتدب  همه  زا  دننکیم . لیدبت  لادج 

باوخ زا  ییاذـک  ياهلاق  داد و  اب  دـنرادن و  شمارآ  باوخ  رد  نانیا  دـنراد . یکیزیف  ای  یظفل  يریگرد  یـسک ، اب  شیوخ  نورد  رد  هک 
کمک اب  دیاب  نایفارطا  دنرادن . یحور  لداعت  دارفا  نیا  دننکیم . گنت  ناگمه  دوخ و  رب  ار  هصرع  دنرپیم و 

ص 49 لوقعلا ، فحت  - 1
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75 ص :
هدرمـش دودرم  ار  یگـشیمه  لادج  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  دننک . زیهرپ  دـنکیم ، کیرحت  ار  نانآ  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  زا  رگیدـمه ،

: دیامرفیم تسا و 
(1) ًامِصاُخم . َلاَزتال  ْنَأ  ًاْمثِإ  َِکب  یفَک 

. یشاب ییوجهزیتس  لاح  رد  هتسویپ  هک  سب  ار  وت  هانگ  نیمه 

مدرم دامتعا  بلج 

نانآ اهیتخـس ، اهيراتفرگ و  رد  دننکیم و  دامتعا  نانآ  هب  دوخ  يایند  نید و  روما  رد  نارگید  هک  دننامیا  اب  كاپ و  ردـق  نآ  اهیـضعب 
دنرامشب و دوخ  یمرگلد  هیام  ار  وا  نارگید  هک  دبای  تسد  ییالاو  هبترم  نانچ  هب  ناسنا  هک  تسوکین  رایسب  دننادیم . شیوخ  هناوتـشپ  ار 

چیه رد  تسا ، لئاق  مارتحا  یناـسنا  تفارـش  نادـجو و  يارب  هک  يدرف  نینچ  دـنراذگب . ناـیم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  ياـهتساوخرد  رارـسا و 
يویند رذگدوز  ياههتساوخ  يادف  ار  شیوخ  يونعم  ياهشزرا  یلاح ،

ش 2138 هحاصفلا ، جهن  - 1
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76 ص :
. دهدیم رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  نانآ  دراد و  فطل  رظن  دنمدرم ، هاگهیکت  هاگهانپ و  هک  دارفا  نیا  هب  دنوادخ  نیقی ، هب  دنکیمن .

: دیامرفیم دنادیم و  ناسنا  یتخبشوخ  هیام  ار  مدرم  دامتعا  مالسا ، ربمایپ 
(1) ُهاْینُد . َو  ِِهنید  ِْرمَأ  یف  ِِهب  ََقثُوی  ْنَأ  ًةَداعَس  ِءْرَْملِاب  یفَک 

. دننک دامتعا  وا  هب  شیایند  نید و  راک  رد  هک  سب  نیمه  درم  یتخبشوخ  رد 

یهلا تیاضر  بلج 

. دیآ شوخان  ار  نارگید  دنچ  ره  دشوکب ، نآ  ماجنا  رد  ناوت  مامت  اب  دیاب  تسا ، یهلا  تیاضر  دروم  يراک  هک  دهد  صیخشت  ناسنا  رگا 
. دنک یهاتوک  هفیظو  ماجنا  رد  دیابن  يو  دننک ، ضارتعا  وا  هب  نارگید  رگا  یتح 

ياـهناسنا خـسار  ناـمیا  قیمع و  داـقتعا  زا  يرادرک  نینچ  تسا . ناگدـنب  تیاـضر  رب  یهلا  تیاـضر  نداد  حـیجرت  دراد ، تیمها  هچنآ 
هک دریگیم  هشیر  هتسراو 

ش 2135 نامه ، - 1
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77 ص :
ربمایپ ياههیـصوت  زا  یهلا  تیاضر  بلج  دـننادیم . رادـیاپان  یهلا  ياـضر  مشخ و  ربارب  رد  ار  یـضغب  بح و  ره  زیچاـن و  رایـسب  ار  اـیند 

: دیامرفیم ناشیا  تسا . مالسا  یمارگ 
(1) ُْهنَع ....  ُهَّللاَیِضَر  ِساَّنلا  ِطَخَِسب  ِهَّللاَیضِر  َسَمَْتلِإ  ْنَم 

 .... دوشیم یضار  وا  زا  دنوادخ  دهد ، حیجرت  مدرم  مشخ  رب  ار  ادخ  ياضر  سک  ره 

همان باوج 

خـساپیب هـشیمه  يارب  اـی  ینـالوط  یناـمز  يارب  ار  هماـن  اـی  دـننکیم  گـنرد  نایانـشآ  ناتـسود و  هماـن  هـب  نداد  خـساپ  رد  دارفا  یـضعب 
همان هدنـسیون  هب  یهجوتیب  يراگنا و  لهـس  یعون  ندادن ، خـساپ  تسا و  خـساپ  راظتنا  رد  دـسیونیم ، ياهمان  یـسک  یتقو  دـنراذگیم .

اب هک  دشاب  هتشاد  یتساوخرد  همان  رد  اسب  هچ  تسا .
.

ش 2783 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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78 ص :
مالـسا ربماـیپ  ساـسا ، نیا  رب  دـنک . نیمأـت  يرگید  هار  زا  ار  دوـخ  هتـساوخ  دـناوتب  درف  دوـش و  موـلعم  راـک  فـیلکت  نآ ، هب  ییوگخـساپ 

: دیامرفیم
(1) ِمالَّسلا . ِّدَرَک  ًاّقَح  ِباتِْکلا  ِباَوِجل  َّنا 

. تسا بجاو  مالس  خساپ  هک  هنوگنامه  تسا ، مزال  همان  خساپ  هک  یتسرد  هب 

ش 880 نامه ، - 1
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79 ص :

چ

نارگید لام  هب  نتشاد  مشچ 

يارب يدوس  اهنت  هن  راک ، نیا  اریز  دزودن ؛ نارگید  لام  راک و  هب  ار  شنهذ  رکف و  دـشاب و  شیوخ  راک  رکف  هب  ناسنا  هک  تسا  بوخ  هچ 
یگدنز هعسوت  رد  دناوتیم  هک  ار  ییورین  بیترت  نیدب  دهاکیم . وا  يژرنا  تقو و  زا  دوشیم و  وا  یحور  لالتخا  ببس  هکلب  درادن ، يو 

هدرب و دوس  ردـقچ  هداد ، ماجنا  ياهلماعم  هچ  دـنکیم ، هچ  ینالف  هکنیا  عوضوم  دـنکیم . هنیزه  ماهوا  اهلایخ و  رد  دریگ ، راـک  هب  دوخ 
مه یهاگ  دیآیمرب . هسیاقم  ددصرد  یهاگ  دوشیم و  درف  ینارگن  هیام  هکلب  درادن ، ياهدیاف  اهنت  هن  تسا ، هتخودـنا  لانم  لام و  ردـقچ 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنکیم . شنزرس  ار  نارگید  دوخ و  ببـس ، نیمه  هب  دوشیم و  دنوادخ  یناسريزور  رد  دیدرت  راچد 

: دیامرفیم هراب  نیا 
ْنِم ِساَّنلا  يِْدیا  ِیف  اَم  َیلا  ِْهیَْنیَع  َّدَم  ْنَم 
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80 ص :
(1) ُهُْشیَع . ِْهیَلَع  َصَّغَنَت  َو  ِِهقْزِر  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  َمَّسَق  اَم  َطَخَس  َو  ُُهنْزُح  َلاط  مهاْینُد 

، تسا هدوـمرف  ررقم  وا  يارب  ادـخ  هک  یقزر  زا  دوـشیم و  ینـالوط  وا  هودـنا  مغ و  دـشاب ، هتـشاد  مشچ  مدرم  لاـنم  لاـم و  هب  هـک  یـسک 
. دوشیم هریت  وا  يارب  یگدنز  ددرگیم و  كانمشخ 

ص 51 لوقعلا ، فحت  - 1
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81 ص :

ح

وربآ ظفح 

هاگ هیکت  نیرتگرزب  ناسنا ، يوربآ  دنک . ادف  ار  دوخ  ناج  تسا  رضاح  نآ  ظفح  يارب  هک  تسا  یتیمها  اب  هلئـسم  یناسنا  ره  يارب  وربآ 
نیگنـس راب  ریز  زا  رمع  نایاپ  ات  هک  دوریم  داب  رب  دارفا  يوربآ  نانچ  اـجبان ، اـی  اـجب  دراوم ، یـضعب  رد  هنافـسأتم  یلو  تسوا ، تیـصخش 

لیلد نیا  هب  دناهتشگ . ماع  صاخ و  دزنابز  تسا و  هدش  رادهکل  نانآ  تیثیح  همه  دننکیم  رکف  لاح  نیا  رد  دنوشیمن . جراخ  ییوربآیب 
. دنزاسیم ناهنپ  نارگید  زا  ار  دوخ  دنشکیم و  تسد  مدرم  اب  طابترا  زا 

، نیقی هب  دـنامب . ظوفحم  شیوربآ  هک  دوش  راتفر  وا  اب  ياهنوگ  تسا ، هداد  ماجنا  یهابتـشا  درف ، هک  يدراوم  رد  یتح  تسا  هدیدنـسپ  هچ 
يوربآ ظفح  هرابرد  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  داتفا . دهاوخ  يراوخ  هب  زین  دوخ  دنک ، رادهکل  لیلدیب  ار  یهانگیب  تیثیح  یسک ، رگا 
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82 ص :
: دیامرفیم ینید  ناردارب 

(1) َراّنلا . ِهِهجَو  ْنَع  ُهَّللا  َّدَر  ِهیخا  ِضْرِع  ْنَع  َّدَر  ْنَم 
. درادیمزاب دنک ، عافد  شیوخ  ینید  ردارب  يوربآ  زا  هک  یسک  هرهچ  زا  ار  شتآ  ادخ ،

یشکقح

لاوما و نوگاـنوگ ، ياـههار  زا  دنـشوکیم  رتـشیب  دوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  دنـشیدنایم و  شیوـخ  عفاـنم  هب  اـهنت  اـهنت و  دارفا ، یخرب 
ياههشقن موش ، دصاقم  نیا  يارجا  يارب  میقتـسمریغ ، ینامز  میقتـسم و  یهاگ  دارفا ، نیا  دنروآ . نوریب  نانآ  گنچ  زا  ار  نارگید  قوقح 

ریخأـت هب  ندرک و  ادرف  زورما و  نداد ، لوط  دـننک . راداو  شیوخ  قـح  زا  یـشوپمشچ  هب  ار  قـح  بحاـص  اـت  دـننکیم  حرط  ینوگاـنوگ 
شیوخ قح  زا  نتشذگ  ندرک و  هتسخ  روظنم  هب  مدرم  راک  ای  قح  نتخادنا 

ش 3014 هحاصفلا ، جهن  - 1

www.Ghaemiyeh.comیشکقح ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
: دیامرفیم دنسپان  لمع  نیا  شهوکن  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دوریم . رامش  هب  هناراکبیرف  ياههشقن  نیا  زا 

(1) ُهَّقَح . َصَقَْتناَف  ٍِملْسُم  یلَع  َلاطَتْسا  ْنَِمل  ٌْلیَو 
. دروخیم جیردت  هب  ار  ینمؤم  قح  هک  یسک  رب  ياو 

فالتخا لح 

هب هداوناخ  حطـس  رد  تسا  نکمم  اهفالتخا  نیا  تسوا . تاقولخم  دـنوادخ و  ياضر  دروم  هک  تسا  ییاهراک  نیرتهب  زا  فالتخا ، عفر 
، دـشاب عاـمتجا  حطـس  رد  فـالتخا  هچناـنچ  ددرگیم . یگداوناـخ  ياـهناینب  نتفر  ناـیم  زا  ببـس  دوـش ، رادهشیر  رگا  هـک  دـیآ  دوـجو 

. تسا رتشیب  بتارم  هب  نآ  ياهنایز 
تّدوم تبحم و  دـهد و  یتشآ  ار  نانآ  يرگیجنایم ، اب  یـسک  دـنراد  راظتنا  دـنوشیم و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  اوعد  نیفرط  یهاگ  هتبلا 

نانآ هب  ار  نیشیپ 

ش 3192 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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84 ص :
: دیامرفیم هرابنیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  دنادرگزاب .

 (1). ِْنیَْبلا ِتاذ  ُحالْصِإ  ِۀَقَدَّصلا  ُلَْضفَأ 
. تسا رفن  ود  نایم  یتشآ  حالصا و  هقدص ، نیرتهب 

مارح لالح و 

. دنریگن هرهب  اهنآ  زا  دننک و  مارح  دوخ  رب  ار  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  يرایـسب  دیاب  يونعم ، ياهماقم  هب  ندیـسر  يارب  دنرادنپیم  یخرب 
نینچ دـننک . يریگتخـس  شیوخ ، هداوناـخ  دوخرب و  دـنوادخ ، نوگاـنوگ  ياـهتمعن  اـهیندروخ و  زا  زیهرپ  اـب  دنـشوکیم  ورنیازا ،

تمالـس هب  يونعم ، يدام و  دشر  دنکفا . دـهاوخرد  یهارمگ  نارفک و  هاچ  هب  هکلب  دـناسریمن ، يونعم  برق  بتارم  هب  ار  نانآ  يراتفر ،
، یهلا مارح  لالح و  بوچراچ  رد  یعیبط و  ریسم  رد  هک  دیآیم  مهارف  وا  يارب  یماگنه  هلئـسم ، نیا  دراد و  یگتـسب  یمدآ  حور  جازم و 

حور و درومیب ، يریگتخس  درادرب . ماگ 

ش 407 نامه ، - 1

مارح www.Ghaemiyeh.comلالح و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :
هیبشت رد  تمحر  ربمایپ  دوشیم . نکممان  وا  رب  یلاعت  ریـسم  ندومیپ  هجیتن ، رد  دـنکیم . راچد  لالم  تلاسک و  هب  رامیب و  ار  ناسنا  مسج 

: دیامرفیم ياهدنهد  رادشه 
(1) ِمارَْحلا . ِلِّلَحُمَک  ِلالَْحلا  َمِّرَُحم  َّنِإ 

. دنکیم لالح  ار  ادخ  مارح  هک  تسا  یسک  دننام  دنکیم ، مارح  ار  ادخ  لالح  هک  یسک 

نامیا ایح و 

هب ناسنا ، ات  دـشوکیم  نید  اریز  درادـن ؛ نید  درادـن ، ایح  هک  یـسک  مالـسا  رظن  زا  دراد . هنیرید  يدـنویپ  ناسنا ، يدوجو  هفـسلف  اـب  اـیح 
هک تسین  انعم  نیا  هب  ایح  هتبلا  دراد . هلـصاف  اهگنـسرف  فده  نیا  زا  ایحیب ، صخـش  هک  یلاح  رد  دوش ، هتـسارآ  یناسنا  راتفر  قالخا و 

دوخ قوقح  زا  دناوتن  ای  دشاب  هتشادن  ار  دوخ  تالکشم  زا  شسرپ  ناوت  ای  دروخب  بیرف  اج  ره  رد  هک  دشاب  ریز  هب  رـس  ياهنوگ  هب  ناسنا 
مالسا دنک . يرادساپ 

ش 902 نامه ، - 1
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86 ص :
زا بسانم ، نامز  رد  تیاعر و  ار  تکازن  بدا و  رادرک ، راـتفگ و  رد  هک  تسا  یـسک  اـیح  اـب  ناـسنا  درامـشیم . دودرم  ار  ییاـیح  نینچ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنک . عافد  دوخ  يورخا  يویند و  عفانم 
(1) ُرَخْآلا . َِعفُر  امُهُدَحا  َِعفُر  اذاَف  اعیمَج  انُِرق  ُنامیالاَو  ُءایحلا 

. تفر دهاوخ  مه  يرگید  تفر ، یکی  یتقو  دنرگیدکی . نیرق  نامیا  ایح و 

ش 1429 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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87 ص :

خ

قثومان ربخ 

هب دننکیم و  لقن  نارگید  يارب  ار  ربخ  نآ  شایتسردان ، ای  یتسرد  زا  ندش  هاگآ  نودب  دندینـش ، ار  يربخ  هکنیا  ضحم  هب  دارفا  یـضعب 
یهجوتیب هناشن  راک ، نیا  تسا . هدش  ماجنا  ناشناگدید  شیپ  رد  راک  نیا  دناهدوب و  ارجام  دهاش  دوخ  راگنا  هک  دـننکیم  راتفر  ياهنوگ 

، هدنیوگ دوش ، راکـشآ  ربخ  ندوبن  یعقاو  رگا  دوش . نارگید  يوربآ  نتخیر  ای  فالتخا  شیادیپ  ببـس  دـیاش  تسا و  هدـنیوگ  یتقدیب  و 
. دنرادنپیم یعقاوریغ  دنتـسمان و  زین  ار  وا  هناقداص  رابخا  یتح  مدرم  سپ ، نآ  زا  دهدیم و  تسد  زا  نارگید  دزن  ار  دوخ  رابتعا  مارتحا و 

ترضح دوشن . راچد  نآ  یفنم  ياهدمآیپ  هب  ات  دنک  لقن  نآ  یتسرد  زا  نانیمطا  دنس و  لیلد و  اب  ار  دوخ  نانخس  دیاب  ناسنا  نیاربانب ،
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88 ص :
: دیامرفیم وگتسار - نیما  نآ  هلآ - هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

(1) ُعَمْسَیام . ِّلُِکب  َثِّدَُحی  ْنَأ  ًاْمثِإ  ِءرَْملِاب  یفَک 
. دنک لقن  دونشیم ، ار  هچ  ره  هک  سب  نیمه  درف  ندوب  راکهانگ  رد 

یسرتادخ

شیوخ راتفر  رظان  دـهاش و  ار  ادـخ  دـنیبیم و  لاـعتم  راـگدرورپ  رـضحم  رد  ار  دوخ  یگدـنز ، نوگاـنوگ  طیارـش  رد  راـگزیهرپ  ناـسنا 
هب يو  دنیبیمن . هتـسسگ  هاگچـیه  ار  یهلا  روضح  هتـشر  تسا و  هدـیناود  هشیر  يدرف  نینچ  ِناج  ِقامعا  رد  دـنوادخ  هب  نامیا  دـنادیم .

اهیتخس رد  اهنت  هک  تسین  یناسک  نوچمه  دنادیم و  دوخ  روای  نیرتکیدزن  ار  دنوادخ  یگداس ، یتخس و  یشوخان ، یـشوخ و  ماگنه 
رب ار  یهلا  تینما  تّدوم و  وا ، دـنوشیم . التبم  ییارگدوخ  یـشومارفادخ و  هب  لکـشم ، لـح  زا  سپ  دـنروآیم و  يور  یبوبر  هاـگرد  هب 

حیجرت ماقم  لام و  هبذاج 

ش 2136 نامه ، - 1
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89 ص :
: دیامرفیم هرابنیا  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دشورفیمن . رارف  راد  رب  ار  رارق  راد  دهدیم و 

 (1). َكِرُْسی َو  َكِرْسُع  ِیف  َهَّللا  ِقَّتا 
. شاب سرتادخ  یشوخ ، یتخس و  ماگنه 

یهاوخادخ

قیمع نیـشنلد و  نانخـس  اب  دنناوتیم  نانآ  دننک . انـشآ  یهلا  برق  قیرط  اب  زین  ار  نارگید  دوخ ، هدیدنـسپ  راتفر  اب  دنناوتیم  ادخ  نادرم 
يریـسکا قح ، لها  هناصلاخ  راتفر  دنـشاب . نارگید  یلمع  هوسا  دوخ ، رادرک  اب  دنزاس و  رادیب  ار  دارفا  يارگادخ  وجادخ و  نادجو  دوخ ،

نیقی نامیا و  زا  ياهجرد  هب  ناسنا  تسا  ابیز  هچ  دنکیم . نومنهر  قلاخ ، تّدوم  تبحم و  هب  دـشخبیم و  الج  ار  ناگدـنب  بلق  هک  تسا 
هدیزگرب هدنب  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  دنناراگتـسر . نانیا  انامه  دنتفایب . گرزب  دنوادخ  دای  هب  وا  ندید  اب  نارگید  هک  دسرب 

، هناگی يدوبعم  هب  تیربرب  زا  ار  تیرشب  هک  ادخ 

ش 33 نامه ، - 1
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90 ص :
: دیامرفیم تخاس ، نومنهر 

(1) ُهَّللا . ُمُکُّبُِحی  ِهِدابِع  یلِإ  َهَّللا  اُوبِّبَح 
. درادب تسود  ار  امش  وا  ات  دیزاس  بوبحم  شناگدنب  دزن  ار  ادخ 

مدرم هب  تمدخ 

نانآ دناهتـسشن . نارگید  يرای  کمک و  راظتنا  رد  ناراکبلط  نوچمه  دنرادن و  ياهقالع  چیه  نارگید  هب  تمدخ  يارب  مدرم  زا  یـضعب 
هار رد  هک  میوشیم  ورهبور  یناکین  اب  رگید ، يوس  زا  دنتـسه . رتشیب  تدـعاسم  رظتنم  نانچمه  یلو  دـنراد ، زین  یفاک  تاـناکما  هکنیا  اـب 

شود زا  يراب  ادرف ، هک  دنباوخیم  نآ  دیما  هب  بش  ره  دنـسانشیمن و  اپ  زا  رـس  هک  دناهتخاب  دوخ  زا  هتفیـش و  نانچ  هَّللا ، قلخ  هب  تمدخ 
هار نیا  رد  زور  ره  هکلب  دنوشیمن ، هتسخ  مدرم  هب  تمدخ  زا  اهنت  هن  نانیا  دنـشخب . شمارآ  ار  ياهتـسکش  ياهلد  دنرادرب و  ياهدنامرد 

. دنوشیم رتهنشت 

ش 1344 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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91 ص :
: دیامرفیم تمحر  ربمایپ  تسا . هدش  هدرپس  نانآ  تسد  هب  دنمدرد  مدرم  زاین  عفر  هک  دندنوادخ  بوبحم  نانآ  تقیقح ، رد 

(1) ْهَیلا . ِساّنلا  َجئاوَح  َرَّیَص  ًاَْریَخ  ٍْدبَِعب  ُهَّللا  َدارا  اذِإ 
. دهدیم رارق  وا  تسد  رد  ار  مدرم  تجاح  دهاوخب ، یکین  ياهدنب  يارب  دنوادخ  یتقو 

مشخ

اود و یپ  رد  ار  يو  یتدـم  يارب  دـبوکیم و  نیمز  رب  ار  وا  ماـمت ، یمحریب  اـب  دریگیم و  شراوـس  زا  ار  راـیتخا  یهاـگ  شکرـس ، بسا 
لداعت ینعی  دراد ؛ ار  تلاح  نیمه  زین  بضغ  مشخ و  دوش . مامت  وا  ناج  تمیق  هب  یشکرس ، نیا  تسا  نکمم  یتح  دنکیم . یهار  نامرد 

ياهدـمآیپ هـک  دریگیم  ییاهمیمــصت  ماـگنه ، نـیا  رد  دزادــنایم . راـک  زا  ار  وا  لـقعت  رازبا  دزیریم و  مـهرب  ار  مدآ  یناور  یحور و 
يریذپانناربج

ش 144 هحاصفلا ، جهن  - 1
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92 ص :
رـس هب  نادنز  ياههلیم  تشپ  ار  دوخ  دنمـشزرا  رمعزا  يزارد  نایلاس  تینابـصع ، هظحل  کی  يارب  هک  ییاهناسنا  اسب  هچ  تشاد . دهاوخ 

ناـبز رب  ار  ینانخـس  اـی  دـهدیم  ماـجنا  ییاـهراک  یمدآ  ناوارف ، مشخ  رثا  رب  نیا ، رب  نوزفا  دـناهداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناـج  یتح  هدرب و 
، يرابنایز ياهدـمآیپ  نینچ  زا  ییاهر  يارب  دربیم . لاؤس  ریز  ار  يو  یگداوناخ  یعامتجا و  هرهچ  دـهاکیم و  وا  راقو  زا  هک  دروآیم 
. دـییامرفب یـشرافس  ارم  تفگ : مالـسا  ربماـیپ  هب  يدرم  دـناهدناوخارف . بضغ  مشخ و  راـهم  يراـبدرب و  هـب  ار  ناـیمدآ  ینید ، ناـیامنهار 

: دییامرفب ياهیصوت  مه  زاب  درک : ضرع  رگید  راب  نکم . مشخ  دومرف : ترضح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  سپس  نکم . مشخ  دومرف : مه  زاب  ترضح 

(1) ِبَضَْغلا . َْدنِع  ُهَسْفَن  ُِکلْمَی  يذَّلا  ُدیدَشلا  اَمَّنا  ِۀَعرُّصلِاب  ُدیدَشلا  َْسَیل 
نیمز رب  ار  يرگید  هک  تسین  نآ  دنمورین 

ص 47 لوقعلا ، فحت  - 1
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93 ص :
. دشاب طلسم  دوخ  سفن  رب  مشخ  ماگنه  هک  تسا  نآ  دنمورین  هکلب  دبوکب ،

یهاگحبص باوخ 

تـشذگ اب  رگید  ياهدع  دنریگیم . رـس  زا  ار  شالت  راک و  فعاضم ، یطاشن  اب  دنزیخیمرب و  باوخ  رتسب  زا  ناهاگحبـص  دارفا ، یـضعب 
، یتسـس نیا  دنرادن . نتـساخرب  ناوت  روجنر ، يرامیب  دننام  دـنتلغیم و  تمـس  نآ  تمـس و  نیا  هب  دوخ  رتسب  رد  نانچمه  زور ، زا  ینامز 

یشخب نارگید  هک  یلاح  رد  دنهدیم . تسد  زا  ار  اهتصرف  زا  يرایـسب  دنـسپان ، تداع  نیمه  لیلد  هب  هک  تسا  نانآ  یباوخرپ  زا  یـشان 
سپ دـنامیم . یقاب  یتسـس  رد  نانچمه  زور  نایاپ  ات  دزیخیمرب و  باوخ  زا  تلاـسک  اـب  يو  دـناهداد ، ماـجنا  ار  دوخ  هنازور  ياـهراک  زا 

: دیامرفیم ناشیا  میشوپب . مشچ  رمثیب  باوخ  زا  مینک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ياههیصوت  هب  هک  تسا  هتسیاش 
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94 ص :
(1) َقْزِّرلا . ُعَنْمَت  ُۀَْحبُّصلَأ 

. تسا يزور  عنام  یهاگحبص  باوخ 

نارگید همان  ندناوخ 

سـسجت نارگید  راـک  رد  اـی  دـنناوخیم  ار  نارگید  هماـن  هزاـجا ، یب  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  دارفا  یخرب  رد  هک  یتشز  ياـهتداع  زا 
يرذـع نیا  هتبلا  دراد .» دوجو  لماک  یگناـگی  اـم  نیب  «، » میرادـن وا  نم و  : » دـنیوگیم دوخ  تسرداـن  راـک  هیجوت  يارب  ناـنیا  دـننکیم .

هتـشاد دوجو  یبلاطم  تسا  نکمم  اریز  دـنوشیم ؛ تحاران  دـنناوخب ، ار  رگیدـمه  ياههمان  دـنزرف ، ردـپ و  رگا  یتح  تسا و  ینتفریذـپان 
: دیامرفیم ياهدیهوکن ، راک  نینچ  كرت  هب  هیصوت  اب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دنوش . هاگآ  نآ  زا  نارگید  دهاوخیمن  همان  بحاص  هک  دشاب 

(2) ِراَّنلا . یف  ُرُْظنَی  اّمنَأَکَف  ِهنْذِإ  ِریَِغب  ِهیخأ  ِباتِک  ِیف  رَظَن  ْنَم 

ش 1857 هحاصفلا ، جهن  - 1
ش 2846 ۀحاصفلا ، جهن  - 2
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95 ص :
. تسا هتسیرگن  شتآ  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دنک ، هاگن  وا  همان  هب  شردارب  هزاجایب  سک  ره 

ییوبشوخ

ياـضف دـشوکیم  هراومه  ورنیازا ، دـیوجیم . يرازیب  دـب  يوـب  زا  دراد و  تسود  ار  وـکین  شوـخ و  يوـب  دوـخ ، تعیبـط  رب  اـنب  ناـسنا 
ياهروتـسد هحولرـس  ار  یعامتجا  يدرف و  تشادهب  یگزیکاپ و  مالـسا ، بتکم  دراد . زیهرپ  دب  يوب  زا  دـشاب و  نیگآرطع  شهاگتـسیز 

ببـس اریز  دنکیم ؛ دیکأت  رتشیب  اههاگترایز  دـجاسم و  دـننام  دنمـشزرا  ياهناکم  رد  نآ  تیاعر  رب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  دنمـشزرا 
: دیامرفیم هیصوت  نارگید  هب  دوب و  وبشوخ  هشیمه  زین  مالسا  ربمایپ  دوشیم . اهناکم  نیا  هب  مدرم  رتشیب  بذج 

(1) َنُوبیطُملا . َنُوفوُملا  ِهَّللاِدابِع  َرایِخ  َّنا 
. دنربیم راک  هب  رطع  دننکیم و  افو  هدعو  هب  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  ناگدنب  نیرتهب 

ش 850 نامه ، - 1
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96 ص :

هداوناخ اب  يراتفرشوخ 

هنافـسأتم لباقتم . يراتفرشوخ  شیاسآ و  یهافر و  تاناکما  نیمأت  دننام : دنراد ، یقوقح  فیاظو و  رگیدـکی ، ربارب  رد  هداوناخ  ياضعا 
هداوناخ طیحم  دراو  هک  ینامز  یلو  دنتـسه ، دروخرب  شوخ  قالخا و  شوخ  رایـسب  هناخ ، طیحم  زا  نوریب  رد  هک  دـنوشیم  تفای  يدارفا 

اب زگره  نانیا  دنشاب . نانآ  تسبرد  عیطم  نارگید  هک  دنراد  راظتنا  عقوترپ ، هاوخدوخ و  ياهناسنا  دننام  دنریگ و  تخس  رایـسب  دنوشیم ،
وگروز هلـصوحیب و  دـنهدیمن و  شوگ  نارگید  نانخـس  هب  دنتـسین . لئاق  یـشزرا  هداوناـخ  ياـضعا  يارب  دـننکیمن و  تروشم  یـسک 

هدرک شهوکن  رایسب  ار  دنسپان  تلصخ  نیا  مالـسا  تسین . هناخ  زا  نوریب  قالخا  شوخ  ور و  شوخ  ناسنا  نامه  درف  نیا  ییوگ  دنتـسه .
: دیامرفیم هداوناخ  طیحم  رد  اهراتفر  نیرتهب  هب  هیصوت  هداوناخ و  شیاسآ  تابث و  نیمأت  يارب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا و 
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97 ص :
(1) ِِهلْهِال . ْمُکُْریَخ  ْمُکُرایِخ 

. دنرتهب دوخلها  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتهب 

یهاوخریخ

تسا و ناهاوخ  زین  نارگید  يارب  دهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  هچنآ  ینعی  دنادیم ؛ کیرش  نارگید  يداش  مغ و  رد  ار  دوخ  ناملـسم  ناسنا 
تذـل دوش ، نارگید  بیـصن  یلاـمک  تیقفوم و  رگا  لاـح ، نیا  رد  تسا . دـنموزرآ  زین  نارگید  يارب  دـنکیم ، وزرآ  دوخ  يارب  ار  هچنآ 

سپ دنـشاب . کیرـش  رگیدکی  يداش  مغ و  رد  دیاب  دنایمالـسا و  گرزب  هداوناخ  وضع  ناناملـسم  تسا . یهاوخریخ  جوا  نیا ، دربیم و 
هک اجنآ  میروآ ، دـیدپ  نتـشیوخ  رد  ار  یـساسحا  نینچ  میناـشوپب و  لـمع  هماـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر  شیاـمرف  هب  میـشوکب 

: دیامرفیم
(2) َکِسْفَِنل . ُّبُِحت  ام  ِساّنِلل  ِْببْحا 

. هاوخب زین  نارگید  يارب  يدنسپیم ، دوخ  يارب  هچنآ 

ش 1477 نامه ، - 1
ش 87 نامه ، - 2
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99 ص :

د

يزودناشناد

هک یبلاـطم  زا  ناـنآ  دناهتـسج . دوـس  شناد  بسک  يارب  یتـصرف  ره  زا  دناهدیـسر ، یهاـگآ  ملع و  زا  ییـالاب  بتارم  هب  هک  یناـسک  همه 
ياهیتخـس اهترارم و  ملع ، لیـصحت  هار  رد  دنرذگیمن و  انتعایب  دنرذگیم ، نآ  رانک  زا  یتحار  هب  دـننادیمن و  هعلاطم  لباق  نارگید 

ربارب رد  مارتحا  ینتورف و  اب  رورغ و  ربکت و  نداهن  رانک  كاروخ ، باوخ و  زا  ندیـشوپمشچ  اب  نانآ  دـننکیم . راومه  دوخ  رب  ار  یناوارف 
نآ زا  هـچره  هـک  تـسا  اـیرد  بآ  دـننامه  شناد  ناـنیا ، رظن  رد  دناهتــسشن . نتخوـمآ  مـیلعت و  هـب  اـهلاس  اـههام و  اـهتعاس و  داتــسا ،

: دیامرفیم شناد  يریگارف  هب  هیصوت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دننیبیم . رتدنمزاین  رتهنشت و  ار  دوخ  نانچمه  دنماشآیم ،
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100 ص :
(1) ِهِْملِع . یلا  ِساّنلا  َْملِع  عَمَج  ْنَم  ِساّنلا  ُمَلْعا 

. دیازفایب دوخ  ملع  رب  ار  نارگید  ملع  هک  تسا  نآ  صخش  نیرتدنمشناد 
، دـیآیم شیپ  هک  یتـصرف  ره  زا  دـیاب  وجـشناد  دزادرپـب . شناد  بسک  هب  راکتـشپ  اـب  دـنک و  يرود  يراـکیب  یلبنت و  زا  دـیاب  وجـشناد 
؛ دننیبیم ار  نایز  نیرتشیب  نامز ، زا  يریگهرهب  رد  ندرکن  باتـش  زا  نابلطشناد  دروآ . تسد  هب  ار  مزال  تیقفوم  ات  دربب  ار  هرهب  نیرتشیب 

مالـسا یمارگ  ربمایپ  دشاب . اهر  اهادرف  زورما و  اهرگا و  اما و  زا  دوش و  اهر  نامک  هلچ  زا  يریت  نوچمه  ملع  بلط  رد  دیاب  وجـشناد  اریز 
راگدای هب  وکین  ینخـس  شناد ، يریگارف  يارب  دهج  دج و  هرابرد  درکیم ، هیـصوت  تسدرود  ياههار  ات  ار  ملع  يریگیپ  ییوجیپ و  هک 

: تسا هتشاذگ 
(2) ٌحاَجن . َو  ٌۀَکََرب  َّوُدُْغلا  ّناَف  ِْملِْعلا  ِبَلَط  ِیف  اوُدْغا 

ش 360 نامه ، - 1
ش 376 ۀحاصفلا ، جهن  - 2

www.Ghaemiyeh.comد ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :
. تسا یبایماک  تکرب و  يزیخدوز ، رد  اریز  دیشاب ؛ زیخدوز  شناد  بلط  رد 

لمعیب نادنمشناد 

هاگآ هانگ  یتشز  زا  ار  اهنآ  دـنهدیم . ناـشن  ناـنآ  هب  ار  تداعـس  ریخ و  هار  دـننکیم و  ییاـمنهار  داـشرا و  ار  نارگید  مدرم ، زا  یـضعب 
ناوضر هب  نادنمـشناد  نیا  لضف  شناد و  وترپ  رد  مدرم  یلک ، روط  هب  دـنهدیم . رارق  ناـنآ  ياـپ  شیپ  ار  تداعـس  ریخ و  هار  دـننکیم و 

لمع دوخ  ياهینتـسناد  هب  دیاب  دـسریم و  ناشدوخ  هب  تبون  هک  هاگ  نآ  یلو  دـنوشیم ، راگتـسر  دنمتداعـس و  دـنباییم و  تسد  یهلا 
دوخ نهذ  نزخم  رد  نارگید  ییامنهار  يارب  طقف  ار  اههتخودنا  نیا  ییوگ  وت  دنروآیم . مک  لمع  ماقم  رد  دـنوشیم و  هدـنامرد  دـننک ،

. دنرادن ياهرهب  شیوخ  ياهنابز  ندیزگ  ینامیشپ و  ترسح و  زج  دارفا  نیا  دننکیم . یناگیاب 
: دیامرفیم لمعیب  ناملاع  نیا  تیعضو  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
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102 ص :
ُُرمَأن اَّنُک  اَّنا  َنُولوُقَیَف  ْمُکِْمِیْلعَت  َو  ْمُِکْبیِدَأت  ِلْضَِفل  َۀَّنَْجلا  اَنلَخَد  ْدَق  َو  َراَّنلا  ُمُکَلَخْدا  اَم  َنُولوُقَیَف  ِراَّنلا  ِلْها  ْنِم  ٍموَق  َیلا  ِۀَّنَْجلا  ِلْها  ْنِم  ٌمْوَق  ُِعلُْطی 

 (1). ُُهلَعْفَن َالَو  ِْریَْخلِاب 
تکرب هب  ام  هک  یتروص  رد  دیناشک  شتآ  هب  ار  امـش  يراک  هچ  دنیوگیم : دـننکفایم و  رظن  نایخزود  زا  ياهدـع  هب  نایتشهب  زا  یهورگ 

لمع نآ  هـب  ناـمدوخ  یلو  مـیدرکیم ، رما  یکین  هـب  اـم  دـنیوگیم : خـساپ  رد  ناـنآ  میاهدـش . تـشهب  لـخاد  امــش  شزوـمآ  بیدأـت و 
. میدرکیمن

دساف دنمشناد 

يریذـپانناربج ياهنایز  دـناوتیم  دـنک ، يرادربهرهب  تسردان  ریـسم  رد  دوخ  شناد  زا  دوش و  جراخ  تمالـس  هداج  زا  يدنمـشناد  رگا 
. دشکب يدوبان  هطرو  هب  ار  يدایز  دادـعت  دـناوتیم  دوش ، هارمگ  رگا  تسا ، هاگآ  روما  فیارظ  زا  نوچ  ملاع  دـشاب . هتـشاد  تیرـشب  يارب 

رتهب ار  مدرم  ندرک  هارمگ  هار  ملاع ،
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103 ص :
رثا رب  یناسنا  هعماج  ياهنایز  اهبیـسآ و  زا  يرایـسب  هزورما  دهد . هولج  قح  ار  لطاب  هنوراو و  ار  تقیقح  هنوگچ  دنادیم  دسانـشیم و 

. دهدیم خر  ناششناد  زا  نادنمشناد  هدافتساءوس 
. دوشیم مدرم  هجوتم  یناوارف  ياهنایز  یهاگ  وا ، یملع  ياهدرواتـسد  هار  زا  هکلب  دـنک ، رامیب  ار  مدرم  رکف  دـناوتیم  اهنت  هن  دنمـشناد ،
وا شناد  زا  یناسنا  هعماج  ات  دـنک  ییامنهار  يراگتـسر  يوس  هب  ار  يدایز  دارفا  دـناوتیم  تلیـضفاب  ملاع  کی  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب ،

: دندیسرپ مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  دش . دهاوخ  يرایسب  ياهبیسآ  أشنم  مه  هارمگ  ملاع  دریگب ، هرهب 
. ٌّرَش ِساَّنلا  ُّيا 

؟ دنرتدب مدرم  زا  کی  مادک 
: دومرف ناشیا 

(1) اوُدَسَف . اَذا  ُءاَمَلُْعلا 
. دنوش دساف  هاگ  ره  نادنمشناد 
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104 ص :

يروشناد

هنافراع هناقشاع و  یگدنب  تسار و  هار  هب  ار  وا  دنارورپ و  يدعتـسم  ياهبلق  رد  ار  نآ  راگدرورپ  هک  تسا  يرون  مالـسا ، قطنم  رد  ملع 
ار وا  دناهریم و  تملظ  یکیرات و  زا  ار  یمدآ  ملع ، دیآیم . تسد  هب  شناد  نیا  هیاس  رد  یمدآ  یماجرف  کین  تداعس و  دناوخیم . ارف 

. دزاسیم نومنهر  ییانشور  رون و  يوس  هب 
رد یتح  نآ  يریگیپ  ییاور ، ياههزومآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـنامب ، هرهبیب  نادرگيور و  ناـشخرد ، عبنم  نیا  زا  دـناوتیم  هنوگچ  یمدآ 

ار اهایرد  نیمز و  قامعا  ات  دنمشزرا ، يرهوگ  هب  ندیسر  يارب  یمدآ  ًالوصا  تسا . هدش  شرافس  نیچ ) ینعی   ) اهنیمزرس نیرتتسدرود 
دیاـب تساور . نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یتـمحز  جـنر و  ره  هک  نیرفآتیفاـع  دنمـشزرا و  يرهوـگ  تسا ؛ نـینچ  زین  شناد  دواـکیم و 

اهشزرا رویز  هب  ار  دوخ  درک و  نت  رب  ار  شناد  يابیز  سابل  دیشوک و 
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دنایامنیم یتسرد  هب  ار  یگدنز  ریسم  یشزرا ، ملع  دوشیم . یمدآ  بیصن  يورخا  تداعس  يویند و  تلزنم  دوش ، نینچ  رگا  هک  تسارآ 

ار يزیچ  ره  تسا و  قیقد  رایـسب  دنمـشناد ، ناسنا  تسا . یقـالخا  لـیاضف  هب  نتـسارآ  تالکـشم و  لـح  رد  یمدآ  رواـی  راـی و  نیرتهب  و 
: دیامرفیم شناد  تلیضف  رد  رورپدنمشناد  رتسگشناد و  ربمایپ  دنکیم . ادا  دیاب ، هک  هنوگنآ 

(1) ِلْقَْعلا . ُماما  ُْملِْعلا  َو  ُمارَْحلا  َو  ُلالَْحلا  ُفَْرُعی  َو  ُماحْرْالا  ُلَصُوت  ِِهب  َو  ُدَّحَُوی  َو  ُهَّللا  ُفَْرُعی  ِْملِْعلِاب  َو  ُدَبُْعی  َو  ُهَّللا  ُعاُطی  ِْملِْعلِاب 
. دریگیم ماجنا  ادخ  شتسرپ  تعاطا و  شناد ، اب 

لالح و دوشیم و  ادا  ناشیوخ  قح  شناد ، هلیـسو  هب  دوشیم . ادـیپ  وا  یگناگی  هب  هدـیقع  دوشیم و  هتخانـش  دـنوادخ  شناد ، هطـساو  هب 
. تسا لقع  ياوشیپ  شناد ، ددرگیم و  هتخانش  مارح 
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106 ص :

تساوخرد

ات تسا  هداد  روتسد  یناسنا ، تیصخش  میرکت  يارب  مالسا  ساسا ، نیا  رب  دهاکیم . یمدآ  یگرزب  تیصخش و  زا  نارگید ، زا  ندرک  اّنمت 
تزع هک  یـسک  دراد . رارق  عبط  تعانم  هدرپ  سپ  رد  يزاینیب  تقیقح ، رد  دینکن . زارد  نآ  نیا و  يوس  هب  زاین  تسد  دیناوتیم  هک  اجنآ 

ار دوخ  دـنکیمن و  راومه  دوخ  رب  ار  نارگید  زا  شهاوخ  جـنر  دوخ ، ياهزاین  زا  یکدـنا  نیمأت  رطاخ  هب  هاگچـیه  دراد ، یگرزب  سفن و 
هاگچـیه نانآ  تسا . هدـنزومآ  رایـسب  ندرکن  تساوخرد  تعانق و  رد  ام  نیموصعم  درکلمع  دزاـسیمن . کـچوک  راوخ و  نارگید  شیپ 

تسد دوخ  عورشم  هتساوخ  هب  بسانم  نامز  رد  ات  دندرکیم  هشیپ  يرابدرب  دندرکیمن و  هبلاطم  نارگید  زا  يزیچ  ندروآ  تسد  هب  يارب 
هچ دـنگرزب و  دناهتـشاد و  سفن  يانغتـسا  تقیقح ، رد  هک  یناریقف  رایـسب  هچ  هکلب  تسین ، لانم  لاـم و  نتـشاد  هب  اـنغ  رقف و  دـننک . ادـیپ 

هب زاین  تسد  مه  زونه  هک  یناگدنراد 
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107 ص :
وزج اـم  یتسار  هب  دوشیمن . هدـید  رهاـظ  رد  هک  دـنراچد  يدـنمزاین  رقف و  یعون  هب  دوخ  عقاو ، رد  ناـنیا  دـننکیم . زارد  نآ  نیا و  يوس 

؟ میاهتسد مادک 
: دیامرفیم درامشیم و  رقف  هناشن  ار  يرورض  ریغ  ندرک  تساوخرد  مالسا  دنمجرا  ربمایپ 

 (1). ُرِضاْحلا ُْرقَْفلا  َوُه  َو  ٌۀَّلَذَم  ِساَّنلا  َیلا  ِِجئاوَْحلا  ُةَْرثَک  َو  ُرِضاَْحلا  یَنِْغلا  َوُه  ِساَّنلا  َنِم  ِِجئاوَْحلا  ِبَلَط  ُۀَِّلق 
. تسا رضاح  رقف  يراوخ و  مدرم ، زا  ندرک  شهاوخ  دایز  رضاح و  يزاینیب  مدرم ، زا  ندرک  شهاوخ  مک 

ییوگغورد

. تسا یقالخا  دیدش  ياهفارحنا  زا  یکی  غورد 
، قیاـقح فشک  رثا  رب  دوـش . اوـسر  وا  راکـشآ و  بلاـطم  تقیقح  هک  دراد  نآ  میب  تسا و  ینارگن  شیوـشت و  راـچد  هتـسویپ  وـگ  غورد 

تسد زا  وگ  غورد  یتاذ  تفارش 
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108 ص :
. دوشیم زیچان  ریقح و  نارگید  دزن  يو  دوریم و 

سک ره  تسا . هدش  هدرمش  یعامتجا  بیسآ  درف و  تیصخش  طاطحنا  لماع  اهنییآ  همه  رد  هک  تسا  يدنسپان  تافـص  زا  ییوگ  غورد 
. درامشیم وگغورد  ار  مدرم  رتشیب  تسا ، رتوگغورد  هک  ره  دنکیم و  رواب  رتدوز  ار  مدرم  نخس  دشاب ، رتوگتسار 

، یمدآ یتقو  تقیقح ، رد  دراد . یناوارف  ریثأت  یمدآ  يونعم  یحور و  يزاسهب  رب  ییوگ  غورد  نامرد  هک  دیآیمرب  نیموصعم  تایاور  زا 
رب دـیکأت  اب  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  دزاـسیم . رود  دوخ  زا  زین  ار  رگید  یقـالخا  ياـهیتساک  هتفر  هتفر  دـنکیم ، كرت  ار  اـهیتشز  رداـم 

: دیامرفیم غورد  زا  زیهرپ 
َّنَأ ْمَلْعا  َو  ًاـقِداص  ِهَّللا  َدـْنِع  ُبَتُْکی  َو  َهْجَْولا  ُضِّیَبـُی  َقْدِّصلا  َّنا  َو  ًاباَّذَـک  َهَّللا  َدـْنِع  ُبَتُْکی  َُّمث  َهْجَوـْلا ، ُدِّوَُـسی  َبْذِْـکلا  َّناَـف  َبْذِْـکلا  َو  َكاَّیا 

(1) ٌموُؤْشَم . َبْذِْکلا  َو  ٌكَراَبُم  َقْدِّصلا 
دنکیم و هایس  ار  ور  غورد ، اریز  زیهرپب ؛ غورد  زا 
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109 ص :
دوشیم و هتشون  وگتسار  دنوادخ  دزن  دنکیم و  دیفس  ار  ور  ییوگ ، تسار  دوشیم و  هتشون  وگغورد  دنوادخ  دزن  نآ ، بکترم  سپس 

. تسا موش  ییوگ ، غورد  كرابم و  ییوگ ، تسار  هک  نادب 

نارگید بایغ  رد  اعد 

اریز تسا ؛ هدـننک  اعد  صالخا  لامک  هدـنهدناشن  کیدزن و  تباجا ، هب  رایـسب  دوشیم ، ماجنا  نانآ  قح  رد  دارفا ، دوبن  رد  هک  ییاـهاعد 
نینچ نیقی ، هب  دـشاب . هارمه  عفنيذ  تیاضر  دامتعا و  بلج  ایر و  هبیاش  اب  دوشیم ، ماجنا  نارگید  روضح  رد  هک  ییاـهاعد  تسا  نکمم 
یتح ار  اعد  تسا ، یهلا  تیاضر  يارب  اهنت  هک  یناهنپ  ياهاعد  رد  هدننک  اعد  تشاد . دهاوخن  یشزرا  چیه  لاعتم ، راگدرورپ  دزن  یلامعا 

. تسا هتفرگ  رارق  دنوادخ  فطل  دروم  ياهطساو ، هچ  اب  هک  دوشن  هجوتم  عفنيذ  ات  دزاسیمن  شاف  زین  تباجا  زا  سپ 
: دیامرفیم دنادیم و  لامعا  نیرتشزرا  اب  نیرتگنسنارگ و  ار  هناصلاخ  لمع  مالسا ، ربمایپ 
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110 ص :
(1) ٍِبئاِغل . ٍِبئاغ  ُءاعد  ًَۀباجا  ِءاعُّدلا  ُعَرْسا 

. تسا يرگید  يارب  بیاغ  ياعد  دوشیم ، تباجا  هک  اعد  نیرتعیرس 

یهارمگ هب  توعد 

دوشیم و کیرـش  نارگید  باوث  ای  هانگ  رد  شیوخ  راتفر  ای  راتفگ  اب  ناسنا  یهاگ  یلو  تسا ، شیوخ  راـتفگ  راـتفر و  لوئـسم  سک  ره 
هب ات  دناوخب  ارف  وکین  تنـس  راک و  هب  ار  نارگید  ناسنا ، هچنانچ  سکعرب ، دناشکب . فارحنا  هب  ار  نارگید  درف ، هک  تسا  یتروص  رد  نآ 

ار نارگید  شیوخ ، رادرک  راتفگ و  اب  هک  ادابم  سپ  دوب . دـنهاوخ  کیرـش  زین  ناگدـننکلمع  باوث  رد  دنـسرب ، ترخآ  اـیند و  تداـعس 
: دیامرفیم هرابنیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  دوب . دهاوخ  نامراظتنا  رد  كاندرد  یباذع  تروص ، نآ  رد  اریز  مینک ؛ هارمگ 

َْلثِم ِْهیَلَع  َّناَف  َِعبُّتاَف  ٍَۀلالَض  یلا  اعَد  ٍعاد  امَّیا 
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111 ص :
 (1)  .... ُهَعَبَّتا ِنَم  ِرازْوا 

 .... تشاد دهاوخ  نآ  هب  ناگدننکلمع  هانگ  لثم  یهانگ  دننک ، يوریپ  وا  زا  دناوخب و  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  سک  ره 

یگدنز ياهینوگرگد 

ياـهلوحت زا  دنمـشیدنا  ناـسنا  تسا . هارمه  ییاهبیـشن  زارف و  ینوگرگد و  رییغت ، اـب  هشیمه  هکلب  تسین ، تخاوـنکی  هشیمه  یگدـنز 
ناجیب تعیبط  زا  تسا . راذگرثا  يزوریپ  ای  تسکـش  رد  یلماوع  هچ  هک  دـباییمرد  دزومآیم و  یگدـنز  سرد  راگزور ، یفنم  تبثم و 

یپ رذگ ، يارس  نیا  تیهام  هب  اهماقم ، هاج و  ندوبن  رادیاپ  زا  دباییم و  یگدنزرس  توارط و  راهب ، حور  ندیمد  اههناوج و  شیور  اب  هک 
هکلب دنباتـشیمن . ناسنا  يرای  هب  دـنزرف  لاـم و  هک  دـنکیم  هداـمآ  يزور  يارب  ار  دوخ  دزیخیمرب و  تلفغ  باوخ  زا  هجیتن ، رد  دربیم .

دنپ راگزور  ياهدورف  زارف و  نامز و  رذگ  زا  هک  ار  یناسک  مالسا ، ربمایپ  تسا . ناسنا  ریگتسد  يراگزیهرپ ، میلس و  بلق 

ش 1026 نامه ، - 1

یگدنز www.Ghaemiyeh.comياهینوگرگد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 123 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :
: دیامرفیم دنکیم و  شهوکن  دنریگیمن ،

(1) ٍلاح . یلِإ  ٍلاح  ْنِم  اْینُّدلا  ِرُّیَغَِتب  ْظِعَّتَی  َْمل  ْنَم  ِساَّنلا  ُلَفْغا 
. دریگن دنپ  ایند  ياهینوگرگد  زا  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتلفاغ 

ییارگایند

. رامشیب مه  رادایند  دارفا  دنرایسب و  تسرپ  ایند  مدرم 
یحطس رایسب  دنیوگیم ، نخس  نید  زا  رگا  دوریمن . رتارف  اهتوهش  زا  نانآ  هشیدنا  دنکیم و  ریس  تایدام  هریاد  رد  دارفا  نیا  رکف  مامت 

دیآ و شیپ  یمحازت  ناشیایند  نید و  نایم  رگا  دناهداد . رارق  شیوخ  يویند  فادها  هب  یبایتسد  هلیـسو  مه  ار  نید  نانآ  تسا . ارذگ  و 
دنهدیمن و ناشن  یتیساسح  چیه  ناشنید ، نداتفا  هرطاخم  هب  تروص  رد  تفر . دنهاوخ  ایند  یپ  رد  ًامتح  دننیزگرب ، ار  یکی  دنوش  روبجم 

ناباتش یلو  دنرذگیم ، نآ  رانک  زا  انتعایب 

ش 379  ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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113 ص :
يرگمتـس و زا  هار  نیا  رد  یتح  دـنروآ . تسد  هب  ار  ییاـیند  هشوت  اـت  دـنریگیم  راـک  هب  ار  دوخ  يورین  ماـمت  دـنخرچیم و  اـیند  رود  هب 

لام ندروآ  تسد  هب  هار  رد  ار  يدنمـشزرا  ياهرهوگ  هچ  هک  دـننادیمن  نانآ  دنتـسین . نادرگيور  مه  نآ  دـننام  گـنرین و  یـشکقح ،
دارفا هنوگنیا  زا  ندوب  رذح  رب  یعامتجا و  تیعـضو  نیا  زا  يریگشیپ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دـناهداد . ردـه  ایند  زیچان 

: دیامرفیم
(1) ُهاَْینُد . َُهل  ْتَِملَس  اَذا  ِِهْنیِد  ْنِم  َِفَلت  اَم  ُلُجَّرلا  ِیلاَُبی  َال  ٌنامَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتأَی 

. دشاب ملاس  ظوفحم و  اهنآ  يایند  هک  یماگنه  دنهدیمن ، یتیمها  نید  ندش  فلت  هب  مدرم  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  مدرم  يارب  ینامز 

ماهتا عضاوم  زا  يرود 

هک یناسک  اب  تساخرب  تسشن و  لیلد  هب  یلو  تسا ، يدنموربآ  مرتحم و  صخش  دوخ ، ناسنا ، یهاگ 

ص 52 لوقعلا ، فحت  - 1
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114 ص :
. دریگیم رارق  تمهت  ضرعم  رد  دنتسه ، ماهتا  دروم 

نکمم اسب  هچ  دادیمن . همادا  نانآ  اب  ینیـشنمه  هب  دوب ، فلاخم  نانآ  اب  رگا  نوچ  تسا ؛ نانآ  هشیپ  کلـس و  رد  زین  وا  دـنرادنپیم  مدرم 
ار شیوخ  یهلا  گنر  دریگب و  ار  نانآ  تلـصخ  يوخ و  جیردت  هب  نادب ، اب  دـمآ  تفر و  لیلد  هب  یلو  دـشاب ، يراک  تسرد  درف  وا  تسا 

كرت ار  يدارفا  نینچ  اب  یتسود  ماهتا ، زا  يرود  ناور و  حور و  تمالـس  يارب  ناسنا ، هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  نیاربانب ، دهدب . تسد  زا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنک .

(1). ِۀَمْهُّتلا َلْها  َسَلاج  ْنَم  ِۀَمْهُّتلِاب  ِساَّنلا  َیلْوا 
. تسا تمهت  راوازس  همه  زا  شیب  دنک ، ینیشنمه  نامهتم  اب  هک  ره 

ادخ یتسود 

. دهدیم ناشن  هقالع  زین  اهناسنا  رگید  هب  دنچره  دراد ، تاذ  هب  بح  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناسنا  شنیرفآ 

ش 975 هحاصفلا ، جهن  - 1
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115 ص :
. دنزب تسد  يزابناج  يراکادـف و  هب  اهیتسود  يرادـیاپ  يارب  دـنک و  شالت  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  ناسنا  دوشیم  ببـس  تاذ  هب  بح 
ره رب  ار  وا  یتـسود  دـنوادخ ، قشاـع  تسا . یهلا  لازیـال  تاذ  هب  بح  دـنیوگیم ، یعقاو  قـشع  نآ  هب  هک  تبحم  قـشع و  هنوـگ  نیرترب 

، نادنمزاین هب  کمک  اب  يویند ، یگدـنز  رد  ادـخ  هب  تبحم  دـنکیم . ادـف  وا  تبحم  يارب  ار  شیوخ  یتسه  همه  درادیم و  مدـقم  يزیچ 
. دباییم یلجت  ناعونمه  روما  حالصا  هنادنسپادخ و  تامدخ  ماجنا 

: دیامرفیم بوبحم  ِّبُحم و  هقالع  هب  هیصوت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
(1) ِساَّنلا . َۀَنُؤَم  ُهَّللا  ُهافَک  ِساّنلا  ِۀَّبَحَم  یلَع  ِهَّللا  َۀَّبَحَم  ََرثا  ْنَم 

. دنکیم تیافک  وا  زا  ار  مدرم  يراتفرگ  دنوادخ ، دهد ، حیجرت  مدرم  تبحم  رب  ار  ادخ  تبحم  هک  ره 

ش 2837 نامه ، - 1
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117 ص :

ر

نیغورد نایوگتسار 

رد دـنراد . دامتعا  نانآ  هب  نارگید  دنتـسه و  مدرم  مارتحا  دروم  هراومه  یگژیو ، نیا  لیلد  هب  تسا و  ناـسکی  دارفا  یخرب  نطاـب  رهاـظ و 
یفرعم وگتسار  ياـهناسنا  ناوـنع  هب  ار  دوـخ  هدـش ، باـسح  ياـهيراکایر  يزاـسرهاظ و  اـب  هک  میوـشیم  ورهبور  يدارفا  اـب  لـباقم ،

دنوشیم نامیشپ  دناهدرک ، نانیمطا  نانآ  هب  هک  يدارفا  تلاح ، نیا  رد  دنوشیم . رهاظ  راظتنا  فالخرب  یضتقم ، عقاوم  رد  یلو  دننکیم ،
رارق داـقتنا  دروم  تدـش  هب  ار  نیغورد  ناـیوگتسار  نیا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دوریم . نیب  زا  لـماک  روطهب  ناـنآ  داـمتعا  و 

: دیامرفیم دهدیم و 
(1) ٌبِذاک . َُهل  َْتنَأ  َو  ٌقِّدَصُم  ِِهب  ََکل  َوُه  ًاثیدَح  َكاخَأ  َثِّدَُحت  ْنَأ  ًۀَنایِخ  ْتَُربَک 

ش 2120 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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118 ص :
. یشاب هتفگ  غورد  هک  یلاح  رد  درامش ، وگتسار  ار  وت  وا  هک  ییوگب  ینخس  شیوخ  ردارب  هب  وت  هک  تسا  گرزب  سب  یتنایخ 

ییامنهار

ناوتیم کچوک  سایق  کی  رد  دنـسرب . دـصقم  هب  ات  مینک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ناگدرکمگ  هر  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  ياـهراک  زا 
ار نانآ  ات  میراد  هفیظو  ام  دنسانشیمن . ار  ام  رهـش  ياهنابایخ  اههچوک و  هک  میروخیمرب  دناهبیرغ ، رفاسم و  هک  يدارفا  هب  یهاگ  تفگ 
دنـسانشیمن و زاب  هاچ  زا  ار  هار  هک  دنتـسه  يدارفا  یهاگ  نینچمه  تسا . دنمـشزرا  هدیدنـسپ و  يراـک  اریز  مینک ؛ ییاـمنهار  دـصقم  هب 

تداعس تمالـس و  هداج  يوس  هب  ار  يو  دناسانـش و  زاب  وا  هب  ار  تسار  هار  ات  دشوکیم  هاوخریخ  قفـشم و  ناسنا  زین  اجنیا  رد  دنهارمگ .
. دوش نومنهر 

: دیامرفیم نایوجهر  تیاده  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
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119 ص :
(1) ٌۀَقَدَص ....  ََکل  ِلالَّضلا  ِضْرَأ  یف  َلُجَّرلا  َكُداشْرا  ... 

 .... تسا هقدص  تسا ، هدرک  مگ  ار  هار  هک  یسک  ییامنهار  ... 

ترخآ ییاوسر 

. تسا رتکیدزن  ناسنا  هب  يرگید  زیچ  ره  زا  شیب  باسح  زور  دش و  دـهاوخ  ورهبور  دوخ  لامعا  هجیتن  اب  گرم  زا  سپ  ناسنا  کشیب ،
هجیتن هک  دناهدومرف  هتـشاد و  رذـحرب  تشز  ياهراک  ماجنا  زا  ار  مدرم  رما ، نیا  قیدـصت  اب  ناماما ، ناربمایپ و  ینعی  دارفا ؛ نیرتوگتسار 

دوشیم و راکـشآ  ناسنا  قیاـقح  نطاـب و  دـتفایم و  ورف  اـههدرپ  هک  دـسریمارف  يزور  ددرگیمزاـب . ناـسنا  هب  يدـب  اـی  بوخ  راـک  ره 
فازگ ياههنیزه  ایند ، رد  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب  میرـضاح  هک  ام  زیزع ! يا  سپ  دش . دنهاوخ  صاخ  ماع و  ياوسر  راکدـب ، ياهناسنا 

دیابن ایآ  میهجوتیب . دیواج  یگدنز  رد  دوخ  يوربآ  ظفح  ربارب  رد  هنوگچ  میزادرپب ،

ش 1119 هحاصفلا ، جهن  - 1

ترخآ www.Ghaemiyeh.comییاوسر  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


120 ص :
: دیامرفیم هرابنیا  رد  مالسا  نیتسار  ربمایپ  میشیدنایب ؟ ياهراچ  رگید  يایند  رد  دوخ  يوربآ  ظفح  يارب 

(1) ِةَرِخْآلا . ِحوُُضف  ْنِم  ُنَوْهَأ  اْینُّدلا  ُحوُُضف 
. تسا ترخآ  ییاوسر  زا  رتناسآ  ایند  ییاوسر 

ش 2057 نامه ، - 1
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121 ص :

ز

ییاسراپ دهز و 

روما یلک  روط  هب  نتفرگ و  تسد  هب  حـیبست  يانعم  هب  دـهز  تسین . نابایب  راغ و  هب  ندرب  هانپ  مدرم و  نیب  زا  ندـش  بیاغ  ياـنعم  هب  دـهز 
. تسین نداهناو  ار  ایند 

هرگ يریگهشوگ و  يانعم  هب  دهز  تسین . درذگیم ، شنوماریپ  رد  هچنآ  زا  یهاگآان  تسایـس و  ملاع  زا  ناسنا  يربخیب  يانعم  هب  دـهز 
هب دـهاز  مالـسا ، رد  تسا . ییاسراپ  دـهز و  زا  تسردان  ياهریـسفت  همه  اهنیا  تسین . نارگید  یعامتجا  يدرف و  روما  زا  ندرکن  ییاـشگ 

ساـسا رب  دراد ، ياهتخودـنا  مه  رگا  دـنکیم و  زیهرپ  يداـم  روـما  نداد  رارق  روـحم  دـیدش و  ییارگاـیند  زا  هـک  دوـشیم  هـتفگ  یـسک 
هریـس رد  دیاب  ار  ییاسراپ  دهز و  تقیقح  دـناسریم . يرای  زین  نارگید  هب  دـنکیم و  هنیزه  تسا ، هدرک  نییعت  ار  نآ  نید  هک  یبوچراچ 

بش نایاسراپ  هک  یقیقح  ینادهاز  درک ؛ وجوتسج  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  مالک  يراتفر و 
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122 ص :
: دیامرفیم دهز  تقیقح  زا  ياهشوگ  میسرت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  دندوب . زور  ناریش  و 

 (1) ُهَّللا َمَّرَح  اَم  ِّلُک  ْنَع  ُعْرَْولاَو  ٍۀَمِْعن  ِّلُک  ُرْکُش  َو  ِلَمْالا  ُرْصَق  اْینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلا 
. تسا هدرک  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  زیهرپ  تمعن و  ره  رکش  ندروآ  اج  هب  وزرآ ، یهاتوک  ایند ، رد  دهز 

نتفگ نخس  ابیز 

یمدآ یقطنم ، لدتسم و  مکحم ، ابیز ، نخس  دشاب . هتشاد  دوخ  نابطاخم  رب  یناوارف  ریثأت  دناوتیم  تسا و  رگهزجعم  مالک ، هک  یتسار  هب 
هدـید ینـشور  هب  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  رد  وـکین  نخـس  دزاـسیم . کـیدزن  تسار  هار  هب  ار  وا  دـنکیم و  ییاـمنهار  داـشرا و  ار 

وگهدایز و دـنتفگیم ؛ نخـس  هاتوک  دـنتخادرپیم . ینارنخـس  هب  دـندیدیم ، هداـمآ  ندینـش  يارب  ار  مدرم  ياـهلد  اـجره  ناـنآ  دوشیم .
. دندوبن وگضقانت 

ص 58 نامه ، - 1
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123 ص :
. دندوب نامدرم  نیرتوگاویش  نیرتنخسنیریش و 

اب شیوخ  مهف  لقع و  هبترم  تیاهن  اب  هاگچـیه  نانآ  دـنیوگیم . نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نابز  هب  زین  نایتشهب  یتح  دـناهدروآ 
مهیلع نیموصعم  نیشنلد  نانخس  اب  ییورایور  رد  زین  نانمشد  یتح  دندزیم . فرح  ناشمهف  لقع و  هزادنا  هب  دنتفگیمن . نخـس  یـسک 
هکلب دـندوب ، نخـسوکین  دوـخ  اـهنت  هن  ناـنآ  دنتـشاذگیم . هحـص  ناـشمالک  ییاـبیز  رب  دـندوشگیم و  رارقا  فارتـعا و  هب  بل  مالـسلا ،
راتفگ دنتساوخیم  نارگید  زا  راتفگ ، رد  بدا  تیاعر  اب  نانآ  دندرکیم . توعد  ینخسوکین  ییوگهداس و  ییاویـش ، هب  زین  ار  ناشناوریپ 

ابیز هرهچ  زا  رتراذگرثا  رتشزرا و  اب  ار  ابیز  نخس  نانآ  دنزاسن . هدولآ  دنسپان  نانخـس  ییوگازـسان و  هب  ار  نآ  دنرادب و  ساپ  ار  شیوخ 
: تسا هدومرف  نانخسوکین  هلسلسرس  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  دندیدیم .

(1) ِناسِّللا . ِیف  ُلاَمَْجلا 
. تسا نابز  رد  ییابیز 
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125 ص :

س

ییارگلمجت ینامیا و  تسس 

یهار رد  هک  ار  ناتسیزهداس  دناهدروآور ، یتسودایند  یبلطهافر و  هب  هک  نانیا  دنشاب . هتشاد  یلمجت  یگدنز  دناهدرک  تداع  مدرم  یضعب 
. دنمانیم ارگسپاو  هداتفا و  بقع  دنرادیمرب ، ماگ  نانآ  هار  زج 

داب هب  تسادـخ ، نادرم  رنه  هک  ار  یتسیزهداس  دـناهدنام و  بقع  تیناسنا  ناوراک  زا  یلک  هب  هک  دـناهتفرورف  ییارگلمجت  رد  نانچ  نانآ 
شور یتسیزهداـس ، دنـشهوکن . راوازـس  هشیمه  تـسا و  یهت  تیوـنعم  زا  ناـیارگلمجت  ناـج  لد و  هناـخ  دـنریگیم . ازهتـسا  رخـسمت و 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ  دننارگید . يوگلا  هوسا و  نانآ  تسا و  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  هدیدنسپ 
(1) ِنیقَْیلا . ُفْعَض  َو  ُلَسَْکلا  َو  ِمْوَّنلا  ُۀَمَوادُم  َو  ِنْطَبلا  ُرَبِک  یتَّمُأ  یلَع  ُتیشَخ  ام  یشْخَأ 
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. مکانمیب ینامیاتسس  تلاسک و  یباوخرپ و  یتسرپمکش و  زا  زیچ ، ره  زا  رتشیب  شیوخ  تما  رب 

راکدب شیاتس 

. دـنک تقد  تسرد  شور  نتـسب  راک  هب  رد  دوش و  هاگآ  دوخ  دـب  کین و  ياهراک  زا  ات  دراد  زاین  هیبنت  قیوشت و  هب  یناـسنا  ره  کـشیب ،
رد دیاب  مّلسم  لصا  نیا  دنک . زیهرپ  نآ  رارکت  زا  دشوکیم  هیبنت  اب  دباییم و  راک  نداد  ماجنا  هب  تبسن  يرتيوق  هزیگنا  قیوشت ، اب  یمدآ 

ناراکوکین هب  تبـسن  یتلادعیب  یعون  اهنت  هن  دوش ، دـنمهرهب  نیـسحت  قیوشت و  زا  يراکدـب  صخـش  رگا  دوش . هتفرگ  راک  هب  دوخ  ياج 
نآ زا  درک . دـهاوخ  رتممـصم  شتـشز  راـک  رارکت  نداد و  همادا  هب  ار  وا  اریز  تسا ؛ مه  ناراکدـب  ناـیز  هب  راـک  نیا  هکلب  دوـب ، دـهاوخ 
نیا تسا . قطنم  لقع و  فالخ  يدیجمت  نینچ  هک  دوب  دهاوخ  وا  تشز  راک  زا  تیاضر  هناشن  تقیقح  رد  راکدـب  درف  نیـسحت  هتـشذگ ،

رب زور  هب  زور  دنزیم و  مهرب  ار  هعماج  یقالخا  لداعت  یتح  هیور 

راکدب www.Ghaemiyeh.comشیاتس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


127 ص :
هویـش یلو  دنتـسه ، یگدـنرادزاب  لمع و  ماجنا  رد  يزاسراک  ياهمرها  دـنچ  ره  هیبنت  قیوشت و  نیارباـنب ، دـیازفایم . ناراـکتشز  راـمش 

: دیامرفیم ناراکدب  شیاتس  زا  یهن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا . مهم  رایسب  اهنآ  زا  اجب  هدافتسا 
 (1). ُّبَّرلا َبِضَغ  َو  ُشْرَْعلا  َّزَتْها  ُرِجاْفلا  َحِدُم  اذا 

. دوشیم كانمشخ  دنوادخ  دیآیمرد و  هزرل  هب  یهلا  شرع  دوش ، شیاتس  راکدب  مدآ  زا  هک  یماگنه 

يزاینیب يزیخرحس و 

هب دنراد ، نطاب  يافص  یهلا و  قشع  زا  راشرس  یحور  يزیخرحـس ، هیاس  رد  نانآ  تسادخ . نادرم  ياهیگژیو  زا  يزاینیب  يزیخرحس و 
. دریگیم رارق  نانآ  يراوگرزب  تمظع و  ریثأت  تحت  دوشیم و  مگ  نانآ  ذفان  هاگن  رد  هاگآدوخان  ناسنا ، هک  ياهنوگ 

نانچ یلو  دناهرهبیب ، يدام  تاناکما  زا  دنچ  ره  نانیا 

ص 46 لوقعلا ، فحت  - 1
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. دـنمارتحا لباق  زیزع و  دوخ ، نانمـشد  یتح  سک  همه  دزن  نانآ  دوش . هاگآ  ناشرارـسا  زا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  دـنراد  یـسفن  تزع 

یلـص مرکا  ربمایپ  دناهدوب و  رادروخرب  یهلا  فاطلا  زا  هشیمه  نادرمگرزب  نیا  تسا . ناگمه  دییأت  دروم  ناشراک  راذگرثا و  ناشنخس 
: دیاتسیم نانآ  رد  ار  وکین  ياهتلصخ  نیا  دوجو  زین  هلآ  هیلع و  هللا 

(1) ِساَّنلا . ِنَع  ُهُؤانِْغتْسا  ُهُّزِع  َو  ِْلیَّللِاب  ُهُماِیق  ِنِمْؤُْملا  ُفَرَش 
. تسا مدرم  زا  يزاینیب  رد  يو  تزع  تسوا و  يرادهدنز  بش  رد  نمؤم  فرش 

طوقس یبیشارس 

هطرو هب  ار  یمدآ  نآ ، دـننام  ینیبگرزب و  دوـخ  ندـیلاب ، دوـخ  هب  نـتخیوآرد ، صرح  هـب  ندرک ، ور  لـخب  هـب  سوـه ، اوـه و  زا  يوریپ 
ناسنا دناشکیم . طوقس  یبیشارس  هب  ار  وا  دزاسیم و  کیدزن  يدوبان  تکاله و 
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هداج دراد و  زاب  یقالخا  لیاذر  هب  شیارگ  سوه و  اوه و  يوریپ  زا  ار  وا  يروآدای ، اب  هک  دراد  زاین  داـمتعا  لـباق  يربهار  هب  لاـح  ره  رد 

اب ناشیا  دنتـسیزیم . مدرم  رانک  رد  هراومه  هک  دنتـسه  یهلا  ناربمایپ  نایامنهار ، نیا  دـهد . ناشن  وا  هب  ار  یبقع  تداعـس  ایند و  تمـالس 
. دنوریم رامش  هب  تیرشب  يارب  یلمع  ياههوسا  دوخ ، يوکین  راتفر  راتفگ و 

نیرفآ و تداعـس  يروتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دـندوب . راک  نآ  لماع  دوخ ، نارگید ، هب  يراک  شرافـس  زا  شیپ  هک  ینانآ 
: تسا هدرک  هیده  نایمدآ  هب  شخب  تاجن 

(1) ِهِسْفَِنب . ِءْرَْملا  ُباجْعا  َو  ٌعاطُم  ٌّحُش  َو  ٌعَبَّتُم  ًيوَه  ٌتاِقبُوم : ٌثاََلث 
ناسنا دـیاع  هک  يدنـسپ  دوخ  دـنرب و  نامرف  نآ  زا  هک  یلخب  صرح و  دوشیم ؛ يوریپ  هک  یـسوه  اوه و  تسا : تکاله  بجوم  زیچ  هس 

. دوش

ص 8 لوقعلا ، فحت  - 1
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تاریخ رد  تعرس 

ترخآ رفـس  هشوت  داز و  اریز  دنرابکبـس ؛ ادخ ، رادید  ماگنه  دننکیم و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ياههتخودنا  ییاراد و  مدرم ، یخرب 
. دناهداتسرف شیپ  زا  ار 

نیا رد  دناهتفرگ . رارق  گرم  یمدق  کی  رد  هداد و  تسد  زا  ار  مسج  تمالـس  هک  دنتفایم  قافنا  هشیدنا  هب  یماگنه  اهنت  رگید ، یهورگ 
شاداپ زا  زین  لمع  نیا  دنچره  دنزادرپیم . ششخب  قافنا و  هب  باتش ، اب  دناهدرک ، تشحو  ترخآ ، رفس  هلحار  داز و  دوبن  زا  نوچ  لاح ،
یناسک موس ، هورگ  دراد . قرف  رایـسب  تسا ، گرم  سرت  زا  هک  یـششخب  اـب  تسادـخ ، ياـضر  يارب  هک  یـششخب  یلو  تسا ، رادروخرب 
دهاوخ فرـصم  یهار  هچ  رد  گرم ، زا  سپ  ناشییاراد  هک  تسین  راکـشآ  دـنرادن و  شـشخب  تسد  زین  گرم  ماگنه  یتح  هک  دنتـسه 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ  ساسا ، نیا  رب  دش .
َُهل ٌْریَخ  ٍمَهْرِِدب  ِِهتایَح  یف  ُءْرَْملا  َقَّدَصَتَی  ْنََأل 
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131 ص :
(1) ِِهتْوَم . َْدنِع  ٍۀئَأِِمب  َقَّدَصَتَی  ْنَأ  ْنِم 

. دهدب هقدص  مهرد  دص  شگرم ، ماگنه  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دهد ، هقدص  یمهرد  دوخ ، تایح  رد  ناسنا  رگا 

تدابع رد  یتسس 

تدابع دشاب . هتشادن  یپ  رد  یبولطم  رثا  هجیتن ، رد  دوشن و  ماجنا  یتسرد  هب  اهراک  هک  دوشیم  ببس  تسا و  دنسپان  يراک  ره  رد  یتسس 
بیـسآ تدابع  هب  هزادـنا  نامه  هب  دـشابن ، لماوع  نیا  زا  یکی  رگا  دراد . زاین  یگدنزرـس  طاشن و  صالخا ، هب  هک  تسا  ییاـهراک  زا  مه 

تـسا ندوب  هزیگنایب  هناشن  یلیمیب  دهاکیم . نآ  رثا  هنماد  زا  تدش ، هب  تدابع  رد  یلیمیب  یلهاک و  یتسـس و  نایم ، نیا  رد  دناسریم .
. تشاد دهاوخن  يونعم  یحور و  رثا  تدابع ، دشابن ، راک  رد  هقالع  قوش و  هک  یماگنه  و 

راذگ و رثا  ات  دوش  ماجنا  اهطرش  مامت  تیاعر  اب  هک  درادیم  زاب  یتشز  رکنم و  زا  ار  یمدآ  يزامن 

ش 2210 هحاصفلاجهن ، - 1
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ربمایپ دراد . زاب  اهیتشز  زا  ار  یمدآ  دـناوتیمن  تسا ، یمدآ  ناـبز  هقلقل  اـهنت  هک  یناـبز  تداـبع  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب . هدـنرادزاب 

وا ناـج  قمع  اـت  زاـمن  دـشیم و  هداـمآ  زاـمن  يرازگرب  يارب  رایـسب ، طاـشن  یباداـش و  اـب  دادیم . ناوارف  تیمها  زاـمن  هب  مالـسا  یمارگ 
ندناوخ زامن  ناشیا  دوب . گید  ندیشوج  ياوآ  نوچمه  وا  نتسیرگ  ياوآ  دوب و  زامن  لاح  رد  ربمایپ  دناهتفگ  هک  ياهنوگ  هب  تسشنیم ،

یـشرافس رد  ناشیا  دروآیم . اجب  لماک  بادآ  اب  ار  نآ  دیـشکیم و  راظتنا  ار  زامن  تقو  مامت ، قایتشا  اب  هک  تسنادیم  هدـنزاس  نانچ  ار 
: دیوگیم نخس  هنوگنیا  ناشناوریپ  شزومآ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ابیز 

(1) ُةَْرتَْفلا . ِةَداَبِْعلا  ُۀَفآ  ُِّیلَع  اَی 
. تسا یتسس  تدابع ، تفآ  یلع ! يا 

مالس

، مالس میشخبیم . رگیدمه  هب  هدیاف  نیرتشیب  هنیزه و  نیرتمک  اب  هک  تسا  ياهیده  نیرتهب  مالس ،
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. دزاسیم مکحتسم  ار  تبحم  ياههتشر  دیادزیم و  ار  ترودک  رابغ  هک  تسا  نیرفآ  هزجعم  ياهژاو 

ضوع ینیـشام  ياهراتفر  هراشا و  ای  هالک  نتـشادرب  اـی  رـس  نداد  ناـکت  اـب  ار  اـبیز  هملک  نیا  میزرون و  غیرد  نداتـسرف  مالـس  دورد و  زا 
. مینکن

مالس رد  ناشیا  هک  تسا  هدمآ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هریـس  رد  میهد . هیده  نارگید  هب  مارتحا  افـص و  تقادص و  مینک و  راکـشآ  ار  مالس 
: دیامرفیم تمحر  ربمایپ  نآ  دیابرب . ناشیا  زا  ار  تقبس  يوگ  هقباسم ، نیا  رد  تسناوتن  یسک  دوب و  مدقشیپ  ناکدوک ، هب  یتح  نداد 

(1) اومَلْسَت . َمالَّسلا  اوُشفا 
. دینامب تمالس  ات  دیزاس  راکشآ  ار  مالس 

رفس تاغوس 

. تسا رگیدکی  هب  دارفا  هقالع  تبحم و  هدنهدناشن  يدام ، شزرا  زا  رظن  فرص  رفس ، تاغوس 
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ياـههار نیرتهب  زا  یکی  راـک ، نیا  تقیقح ، رد  تسا . هدوب  دوخ  تسود  داـی  هب  زین  رفـس  رد  هک  دـنامهفیم  راـک  نیا  اـب  رفاـسم  عقاو ، رد 

، ناوت دح  رد  ترفاسم ، زا  تشگزاب  ماگنه  ناسنا  تسا  هتسیاش  رایـسب  نیاربانب ، تسا . لباقم  فرط  تبحم  بلج  یتسود و  نامیپ  میکحت 
. دنک هیهت  ار  ناشیوخ  ناتسود و  تاغوس 

هب ياهب  هب  نارگید  ندرک  یـضار  اریز  دنک ؛ هجوت  ایـشا  يدام  شزرا  هب  دنکفا و  یتخـس  فلکت و  هب  ار  دوخ  دیابن  رذـگهر ، نیا  رد  هتبلا 
: دیامرفیم هنسح  تنس  نیا  يایحا  يارب  مالسا  ربمایپ  تسین . بولطم  دوخ ، دح  زا  شیب  نتخادنا  تمحز 

(1) ًارَجَح . ِِهتالِْخم  یف  یْقُلی  َْول  َو  ٍۀَّیِدَِهب  ُهَعَم  ْمَدْقَْیلَف  ٍرَفَس  ْنِم  ْمُکُدَحا  َمِدَق  اذا 
. دزادنایب دوخ  هربوت  رد  یگنس  هچ  رگا  دروایب ، یتاغوس  دوخ  اب  دیاب  دیآیم ، رفس  زا  یسک  هاگره 

ش 228 هحاصفلا ، جهن  - 1
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باوصان دنگوس 

مارح دشاب ، غورد  هب  دنگوس  رگا  دنروخیم . مسق  گرزب ، کچوک و  روما  رد  دوخ  ياههتفگ  تابثا  يارب  دـناهدرک  تداع  دارفا  یـضعب 
رگا لاح ، نیا  اب  درادن . یعنام  متس ، ندرک  فرطرب  ای  قح  تابثا  دننام  دشاب ، يرورض  روما  يارب  دشاب و  تسار  رگا  تسا . یعرـشریغ  و 

ناسنا هتبلا  دـهاکیم . یهلا  تسادـق  تمظع و  زا  هتفر  هتفر  دـنکیم و  کچوک  ار  ادـخ  دروخب ، مسق  هداتفا  اپ  شیپ  یئزج و  روما  رد  درف 
. دـیارایب وکین  قلخ  هب  ار  دوخ  دـنوش و  رود  وا  زا  هدـیهوکن  ياـهتداع  اـت  دـنک  راومه  دوخ  رب  ار  نآ  جـنر  دـیاب  یتداـع  ره  كرت  يارب 

: دیامرفیم مالسا  بوبحم  ربمایپ  دننک . كرت  ار  نآ  دنهاوخیم  دوخ  ناوریپ  زا  دنباتیمنرب و  ار  دنسپان  تداع  نیا  موصعم ، نایاوشیپ 
َِکنیِمَِیل ًۀَضْرُع  َهَّللا  ِلَعَْجت  َال  َو  ٍةَروُرَض  ِْریَغ  ْنِم  ًاقِداَص  َال  َو  ًابِذاَک  ِهَّللِاب  ِْفلَْحت  َال 
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 (1). ًابِذاَک ِهِمْسِاب  َفَلَح  ْنَم  یعْرَی  َال  َو  ُمَحْرَی  َال  َهَّللا  َّناَف 

ادـخ اریز  هدـمرارق ؛ دوخ  مسق  ضرعم  رد  ار  دـنوادخ  نکم و  داـی  ترورـض  نودـب  مه  تسار  دـنگوس  روـخم و  ادـخ  هب  غورد  دـنگوس 
. دهدیمن رارق  دوخ  تفطالم  دروم  ار  وا  دنکیمن و  محر  دروخیم ، غورد  دنگوس  وا  مان  هب  هک  یسکهب 

ص 14 لوقعلا ، فحت  - 1
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ش

اهمشچ يداش 

رد برطـضم و  اـهلد  همه  دریگیمربرد . ار  مدرم  همه  هدـننک  هراـچیب  یتـبیه  ازناـشیرپ و  یلوه  دـننامیب ، یتـشهد  هقباـسیب ، یتـشحو 
رکم و هب  ناوتیمن  تسین . رارف  يارب  ییاج  دنـشیوخ . راک  ماـجرف  هشیدـنا  رد  همه  ناـیرگ و  اـهمشچ  همه  نازرل ؛ اهندـب  همه  شیوشت ؛

يارب اههار  نیا  زا  دارفا  یضعب  یکاخ ، يایند  رد  یهاگ  داهن . یگنرز  ار  نآ  مان  دیناهر و  ار  دوخ  هکلهم  زا  ياهنوگهب  دروآ و  يور  هلیح 
اهرادرک دـنریگیم و  رارق  یهلا  لدـع  هاگشیپ  رد  همه  اهناسنا  هک  ییاج  تساـیند . ناـیاپ  اـجنیا  یلو  دنتـسجیم ، دوس  ییاـهر  زیرگ و 
یگدـنب اب  ار  تینما  هداتـسرف و  شیپ  زا  هشوت  هک  ناـنآ  نارادربناـمرف ؛ ناـنمؤم و  زج  دنـساره  بارطـضا و  رد  یگلمج  دوشیم . هدـیجنس 

ماجرف نینچ  نانآ  دناهتفرگ . رارق  یهلا  فطل  راسهیاس  رد  کنیا  هدیرخ و 
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هداد ناشیا  هب  تمحر  لوسر  هک  ياهدـعو  نامه  دـناهتخاس . اـیهم  شیوخ  يارب  تعیرـش  هریاد  رد  تکرح  يرادهدـنزبش و  اـب  ار  یکین 

: دوب
(1) ِهَّللا . ِۀَیْشَخ  ْنِم  ْتَضاَف  ٌْنیَع  َو  ِهَّللا  ِمِراحَم  ْنَع  ْتَّضُغ  ٌْنیَع  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْتَرِهَس  ٌْنیَع  ٍُنیْعا : َۀَثالَث  ّالا  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌۀَیِکَاب  ٍْنیَع  ُّلُک 

هک ییاهزیچ  هب  هک  یمـشچ  دشاب ؛ هدیـشک  يرادیب  بش  ادخ  هار  رد  هک  یمـشچ  مشچ : هس  زج  تسا ، نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره 
. دشاب هتخیر  رایسب  کشا  ادخ  فوخ  زا  هک  یمشچ  دشاب ؛ هدرکن  هاگن  تسا ، هدرک  مارح  ادخ 

يرالاسهتسیاش

ياتـسار رد  رگا  یلو  دـنک ، داـجیا  یفیک  یّمک و  تفرـشیپ  اـهراک  رد  دـناوتیم  دریگ ، رارق  دوخ  هاـگیاج  رد  رگا  یـسک  ره  تفگ  دـیاب 
داجیا راک  رد  یتفرشیپ  اهنت  هن  دریگن ، رارق  دوخ  ياههقالع  اهییاناوت و  اههزیگنا ،

ص 8 لوقعلا ، فحت  - 1
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. دوشیم اهراک  رد  تفا  دوکر و  لماع  هکلب  دنکیمن ،

هک يرگید  ياج  رد  اجبان  یـسک  رگا  نینچمه  دوش . هجوت  مهم  نیا  هب  یناـسنا  ياـهورین  نیب  اـهراک  میـسقت  رد  تسا  هتـسیاش  نیارباـنب ،
تاعالطا صصخت ، ياراد  هک  یصخش  اریز  دوشیم ؛ هتفرگ  شدوخ  یعامتجا  يدرف و  دشر  ولج  دریگ ، رارق  دراد ، ار  راک  نآ  قاقحتـسا 

تفرشیپ يارب  تسا  رتهب  نیاربانب ، ددرگیم . اهراک  رد  تیقفوم  تفرشیپ و  لماع  دوش ، هداد  رارق  دوخ  ياج  رد  دشاب و  بسانم  ییاناوت  و 
هلآ هـیلع و  هللا  یلـص  مـظعا  ربماـیپ  دوـش . هدرپـس  شلها  تـسد  هـب  اـهراک  دارفا ، يراـک  مـک  دوـکر و  زا  يریگشیپ  اـهراک و  رد  یفیک 

: دیامرفیم
(1) ُِحلُْصی . اَّمِم  َرَثْکا  ُدِسُْفی  اَم  َناَک  ٍْملِع  ِْریَغ  یَلَع  َلِمَع  ْنَم 

. دوب دهاوخ  شحالصا  زا  شیب  وا  داسفا  دهد ، ماجنا  يراک  ینادان  يور  زا  هک  یسک 

ص 47 لوقعلا ، فحت  - 1
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هبوت رد  باتش 

ات دهدیمن  تلهم  ناسنا  هب  نوگانوگ  ثداوح  اسب  هچ  تسین . گرم  همدـقم  يرامیب ، هشیمه  دـیآیم . ام  غارـس  هب  ربخیب  گرم  ناوراک 
میدرگن و زاب  دوخ  ياههتشذگ  زا  تسا ، یقاب  تصرف  هک  نونکا  ارچ  سپ  دیاشگب . زاب  ار  شاهتسب  نامـشچ  ای  ددنبب  ار  دوخ  زاب  نامـشچ 

يرادـشه رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش . ناملاح  لماش  یهلا  ياهتنمیب  تمحر  اـت  میراپـسن  تداعـس  تمالـس و  يوس  هب  هر 
: دیامرفیم هدنزرا 

 (1)  .... اُوتوُمَت ْنا  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَر  یلا  اُوبُوت 
 .... دینک هبوت  دوخ  يادخ  يوس  هب  دسر ، ارف  ناتگرم  هکنآ  زا  شیپ 

بوخ نانخس  ندینش 

بلاطم نتخومآ  زا  اهنت  هن  دسانشیمن - اپ  زا  رس  قوشعم  هب  ندیسر  هار  رد  هک  یقشاع  نوچمه  نمؤم -

ش 1188 هحاصفلا ، جهن  - 1
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شیازفا زور  هب  زور  تمکح ، ندینش  يارب  وا  قایتشا  هکلب  دوشیمن ، هتـسخ  دنک ، تیاده  بوبحم  يوس  هب  ار  وا  هچنآ  ره  زیمآتمکح و 

نیا هب  ار  دوخ  يونعم  تایح  نمؤم  دوشیمن . هدـید  وا  رد  یتسـس  فعـض و  هنوگچـیه  هک  تسا  ممـصم  هار  نیا  رد  ناـنچ  يو  دـباییم .
، نابوخ اب  ینیشنمه  دربیم . تذل  دنمدوس  ياهباتک  هعلاطم  بذهم و  ناملاع  اب  ینیشنمه  زا  دنادیم و  هتـسباو  شزرااب  بوخ و  نانخس 

. مینک ادا  تسوکین ، ندینش  هک  ار  شوگ  ِّقح  میشوکب  سپ  دهنیم . اج  رب  ناسنا  رد  یتبثمراثآ  هاوخان  هاوخ 
: دیامرفیم هدیدنسپ  هیور  نیا  نیسحت  رد  مالسا  ربمایپ 

(1) َۀَّنَجلا . ُهاهَْتنُم  َنوُکَی  یَّتَح  ُهُعَمْسَی  ٍْریَخ  ْنِم  ُنِمْؤُْملا  َعَبْشَی  َْنل 
. دسرب تشهب  هب  ات  دش  دهاوخن  هتسخ  دونشیم ، هک  يریخ  نانخس  ندینش  زا  زگره  نمؤم 

ش 2292 نامه ، - 1
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غورد تداهش 

يارب صخـش  هک  تـسا  نآ  غورد  نیرتدـب  یلو  درادـن ، یهاـگیاج  شزرا و  مدرم  دزن  وـگغورد  تـسا و  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی  غورد 
دهاش دنکیم . عیاض  ار  نارگید  قوقح  دیالآیم و  یکاپان  هب  ار  درف  حور  راک ، نیا  دـهدب . غورد  تداهـش  نارگید ، قح  ندرک  لامياپ 

. دناشکیم باوصان  اطخ و  هار  هب  ار  راکفا  نیغورد ،
ناگدنهدتداهـش هب  يرادـشه  رد  تمحر  ربماـیپ  دروآیم . يور  ییوجهزیتـس  هب  دوـخ ، قـح  قاـقحا  يارب  زین  لـباقم  فرط  هجیتـن ، رد 

: دیامرفیم نیغورد 
(1). َراَّنلا َُهل  ُهَّللا  َبِجُوی  یّتَح  ِرُّوُّزلا  ِدِهاش  ُمَدَق  َلوَُزت  َْنل 

. دنکیم بجاو  وا  رب  ار  خزود  دنوادخ ، هکنیا  رگم  دبنجیمن ، ياج  زا  نیغورد  دهاش 

ش 2287 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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ص

تراجت رد  تقادص 

عاونا هب  رذـگهر ، نیا  زا  نایوجدوس ، یـضعب  یلو  تسا ، هدیدنـسپ  رایـسب  دـشاب ، یهلا  نوناق  ساسا  رب  هنالداع و  هلماعم ، تراـجت و  رگا 
نیدنچ و هب  ار  دوخ  سانجا  یمرگرازاب ، هلیح و  ماسقا  عاونا و  اب  مدرم ، لاوما  تراغ  يارب  نابلطهدایز ، نیا  دـنزاییم . تسد  اهیمحریب 

رابنا نتخاس و  ناهنپ  اب  ناهاوخنوزفا ، هک  تسا  تسرد  ایآ  دناهتخودنا . يدیفم  هیامرس  هک  دنرادنپیم  نانچمه  دنـشورفیم و  ربارب  دنچ 
هب هیصوت  رد  ادخ  ربمایپ  دننادب ؟ زین  ناملسم  ار  دوخ  مامت ، یخاتسگ  اب  دنشورفب و  فازگ  تمیق  هب  ار  نآ  مدرم ، زاین  دروم  سانجا  ندرک 

: دیامرفیم راک  بسک و  رد  تقادص  یتسار و 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُُکثِعاب  َهَّللا  َّنِإ  ِراّجُّتلا  َرَشْعَم  ای 
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(1) َۀَنامَْألا . يَّدَأ  َو  َقَدَص  ْنَم  ّالِإ  ًاراُّجف 

. دنتسه راکتسرد  نیما و  هک  نانآ  زج  دنکیم  روشحم  رجاف  ار  امش  ادخ  نارجات ! هورگ  يا 

محر هلص 

دیدـپ اههداوناخ  ماوقا و  نیب  ار  یتسود  تبحم و  رما ، نیا  تسا . هدرک  دـیکأت  رایـسب  نادـنواشیوخ  لاح  هب  یگدیـسر  رادـید و  رب  مالـسا 
یلفحم هب  اهرادید ، نیا  دیشوک  دیاب  هتبلا  دنباتـشب . رگیدکی  يرای  هب  يرتشیب  هزیگنا  اب  يراتفرگ ، هاگ  رد  نانآ  دوشیم  ببـس  دروآیم و 

هارمه رگیدکی  هب  نداد  یهاگآ  دیفم و  ياهثحب  اب  هک  تسا  دنمدوس  ینامز  اهرادید  نیا  دوشن . لیدبت  نارگید  تبیغ  ییوگدـب و  يارب 
: دیامرفیم ناشیا  دوب . لئاق  يرایسب  تیمها  نادنواشیوخ ، هب  یگدیسر  رادید و  يارب  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دشاب .

(2) ٍمِحَر . ُعِطاق  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَیال 
. دش دهاوخن  تشهب  دراو  محر  هدننک  عطق 

ش 3204 نامه ، - 1
ش 2533 نامه ، - 2
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ض

لوبقم تفایض 

: رگا تسا ، ياهدیدنسپ  هنادنمدرخ و  رایسب  راک  ینامهم  سلجم  نداد  بیترت 
. دشاب تبحم  ياههتشر  میکحت  يارب  . 1

. دشاب دنوادخ  بناج  زا  یتمعن  ياطعا  هنارکش  هب  . 2
. ددرگن یهلا  ياهتمعن  نتفر  رده  فارسا و  ببس  . 3

. دروآیم مهارف  ار  دارفا  يونعم  يدام و  دشر  لیاسو  اهتساخرب ، تسشن و  تروص ، نیا  رد 
نیا رد  میزاس . هاگآ  ناشیناسنا  فیاظو  هب  ار  نارگید  میقتـسمریغ ، ای  میقتـسم  روط  هب  ییاریذـپ ، رب  نوزفا  ات  دوش  شالت  دـیاب  نیارباـنب ،

تکوش تردـق و  ناـبحاص  نادـنمتورث و  ناـیم  زا  اـهنت  ناگدـش  توعد  هک  تسا  نیا  تسا ، یهلا  ياـیلوا  شهوکن  دروم  هچنآ  ناـیم ،
هک ار  ییاهناسنا  ناوتیم  ایآ  یتسار  هب  دنشاب .
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تیناسنا ماقم  هب  نیهوت  نیرتگرزب  نیا  ایآ  درک ؟ عنم  یـسلاجم  نینچ  هب  دورو  زا  تسا ، يرهاظ  تردـق  لام و  نتـشادن  ناـشهانگ ، اـهنت 

: دیامرفیم تبترم  یمتخ  ترضح  تسین ؟
(1) ُنیکاسَْملا . ُهُعَنُْمی  َو  ُءاِینْغَألا  ُهُمَعْطَی  ِسْرُعلا  ُماعط  ُماعَّطلا  َْسِئب 

. دننامب مورحم  ناریقف  دنروخب و  نآ  زا  نادنمتورث  هک  یسورع  كاروخ  تسا  دب  هچ 

ش 1080 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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147 ص :

ط

نارگید يارب  تیفاع  بلط 

ناتـسود و هب  تبـسن  هک  تسا  یتبحم  هقالع و  هدـنهدناشن  نیا  دـننکیم و  اعد  نارگید  قح  رد  دوخ ، يارب  اعد  زا  شیپ  اـهناسنا  یخرب 
هب نانآ  عیرس  تیقفوم  نیا  دیاش  دنـسریم . دوخ  تجاح  هب  نارگید  زا  رتدوز  یناسک  نینچ  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  دنراد . دوخ  ناکیدزن 

، نیا دریگیم و  تروص  لباقم ، فرط  ياضاقت  عالطا و  نودب  نانآ  هناصلاخ  ياعد  اسب  هچ  اریز  دـشاب ؛ نانآ  كاپ  تین  تشذـگ و  لیلد 
: دنکیم یفرعم  نینچ  ار  اعد  تباجا  ياهزمر  زا  یکی  مالسا  لوسر  تسا . هدش  اعد  صخش  هب  نانآ  رایسب  هقالع  صالخا و  هدنهدناشن 

(1) َکِسْفَن . ِیف  اْهقُزَْرت  َكِْریَِغل  َۀَِیفاْعلا  ُِبلْطا 
. ددرگ وت  بیصن  ات  هاوخب  تیفاع  نارگید  يارب 

ش 326 نامه ، - 1
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149 ص :

ع

ترخآ هب  لهاج  ایند و  هب  ملاع 

زورما دنک . نیمأت  ار  شناد  بحاص  ترخآ  ایند و  تداعـس  ددرگن و  دودـحم  يویند  يدام و  لئاسم  هب  هک  تسا  دنمـشزرا  ینامز  شناد 
زیر و رایـسب  تاعالطا  يدام  لئاسم  رد  یخرب  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدوب  مولع  هب  يدـُعب  کی  هاگن  لیلد  هب  اهیبارخ ، اـهیناریو و  رتشیب 

. دنربخمک رایسب  يورخا  ینید و  لئاسم  رد  هنافسأتم  یلو  دنراد ، یقیقد 
. دناسریم يدنلبرس  تداعس و  هب  ار  رشب  دوش ، هارمه  ترخآ  نید و  هب  طوبرم  مولع  اب  يدام  مولع  هچنانچ  نیاربانب ،

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  درب . راک  هب  ار  نآ  هدش ، باسح  تسرد و  یـشنیب  اب  ملع ، ره  يورخا  يویند و  ياههدیاف  هب  هجوتاب  دیاب  یملاع  ره 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و 
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150 ص :
(1) ِةَرِخآلِاب . ٍلِهاج  اْینُّدلِاب  ٍِملاع  َّلُک  ُضِْغُبی  َهَّللا  ّنا 

. درادیم نمشد  تسا ، نادان  ترخآ ، راک  رد  اناد و  ایند ، راک  هب  هک  ار  یسک  ره  دنوادخ 

یفخم تدابع 

، ناذا نوچ  ییاهتدابع  داد . ماجنا  اراکشآ  ار  اهنآ  دیاب  ریاعـش ، میظعت  يارب  ینعی  دنراد ؛ يراعـش  هبنج  مالـسا ، نید  رد  اهتدابع  یخرب 
رگید یضعب  دزاسیم . رتممـصم  اهنآ  يارجا  هار  رد  ار  مدرم  دنکیم و  تیوقت  ناگمه  رد  ار  یگناگی  حور  داهج ، جح و  تعامج ، زامن 

. دریگ ماجنا  هنایفخم  دیاب  اهتدابع  زا 
يراکایر میب  اریز  تسا ؛ رتبولطم  رتدنمشزرا و  دریگ ، ماجنا  یناهنپ  رگا  نادنمتسم  زا  يریگتـسد  هزور و  بش ، زامن  دننام  ییاهتدابع 

هبنج ات  دریگ  تروص  یناـهنپ  اـهراک  هنوگنیا  هک  دراد  دـیکأت  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تسا . داـیز  دراوم  نیا  رد  یناطیـش  ياـههسوسو  و 
نیب زا  نآ  شاداپ  دریگن و  دوخ  هب  ییامندوخ 

ش 796 نامه ، - 1
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151 ص :
: دیامرفیم نیاربانب  دورن .

(1) اهیفْخَأ . ًاَرْجا  ِةدابِْعلا  ُمَظْعا 
. تساهنآ نیرتیفخم  شاداپ ، رظن  زا  تدابع  نیرتالاب 

يریذپرذع

یکیزیف دروـخرب  اـی  یظفل  هرجاـشم  هب  هاـگ  هـک  دـنکیم  ادـیپ  فـالتخا  نارگید  اـب  شیوـخ ، یعاـمتجا  ياـهدروخرب  رد  ناـسنا  یهاـگ 
يدرمناوج تّورم و  یلاح ، نینچ  رد  دنک . یهاوخرذع  دیایب و  شدزن  هطـساو  اب  ای  درف  نآ  دوخ  تسا  نکمم  ماجنارـس  یلو  دماجنایم ،

اب هک  تسا  هدیدنـسپ  دربیم . جنر  نادجو  باذع  زا  دنادیم و  راسمرـش  ار  شدوخ  يو  اریز  مینزب ؛ وا  هنیـس  هب  در  تسد  دـهدیمن  هزاجا 
هراب نیا  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  مینک . يرازگساپـس  وا  زا  کـین ، راـک  نیا  ماـجنا  يارب  میریذـپب و  ار  شرذـع  هناراوگرزب ، يدروخرب 

: دیامرفیم

ش 349 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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152 ص :
(1) یتَعافَش . ْلَنَی  َْمل  ًابِذاک  ْوا  َناک  ًاقِداص  ٍلِّصَنَتُم  ْنِم  َرْذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم 

. دسریمن نم  تعافش  هب  دریذپن ، غورد - ای  دشاب  تسار  ار - يرگشزوپ  رذع  سکره 

سفن تزع 

هگن خرس  ار  دوخ  تروص  یلیس ، اب   » حالطصا هب  دنهد و  ناشن  زاینیب  ار  دوخ  دنشوکیم  هراومه  دنراد ، دنلب  عبط  نوچ  نادنمزاین  یخرب 
نآ نیا و  يوس  هب  زاین  تسد  نانچمه  یلاـم ، تاـناکما  زا  يرادروخرب  هاـفر و  نتـشاد  اـب  هک  میروخیمرب  يدارفا  هب  لـباقم ، رد  دـنراد .»

. دنشورفیم ار  دوخ  تیصخش  نید و  دنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  سفن  تزع  یناسآ ، هب  هک  دنتسه  یناگیامورف  نانیا ، دننکیم . زارد 
ياهزاین ندروآ  تسد  هب  يارب  دنشورفن و  زیچان  ياهب  هب  ار  دوخ  يالاو  تیـصخش  هاگچیه  هک  دهدیم  روتـسد  شناوریپ  هب  مالـسا  نییآ 

، شیوخ يدام 

ش 2757 نامه ، - 1
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153 ص :
: دیامرفیم مالسا  نأشلامیظع  ربمایپ  دننکن . زارد  تسد  نآ  نیا و  يوس  هب 

(1) ِكاوِّسلا . ِصْوَِشب  َْول  َو  ِساّنلا  ِنَع  اُونْغَتْسِإ 
. دیهاوخن مه  كاوسم  بوچ  هعطق  کی  نانآ ، زا  دیشاب و  زاینیب  مدرم  زا 

تردق ماگنه  هب  وفع 

لاح نیا  اب  دریگ . سپ  زاـب  ار  دوخ  قح  دـنک و  یهاوخداد  تسا ، هدـش  عیاـض  وا  زا  هک  یقح  رادـقم  نآ  هب  تبـسن  دراد  قح  یناـسنا  ره 
قح زا  دراد ، ترورـض  هک  يدراوم  رد  طقف  دهد و  رارق  لصا  ار  شـشخب  وفع و  هک  دنک  تیبرت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ناسنا  تسا  هتـسیاش 

. دنرادروخرب تشذگ  يالاو  هیحور  سفن و  تمارک  زا  هک  تسا  یناسک  هژیو  تلصخ ، نیا  دنک . هدافتسا  ماقتنا 
، نارگید قوقح  زا  يرادـساپ  هب  دـنزاس و  نوگرگد  ار  زواجتم  راک و  هاـنگ  ياـهناسنا  ناـشراوگرزب ، حور  نیا  اـب  تسا  نکمم  اـسب  هچ 

ربمایپ دنوش . نومنهر 

ش 283 نامه ، - 1
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154 ص :
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  تمحر 

(1) ِْهیَلَع . ِةَرْدُْقِلل  ًارْکُش  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَع  یلَع  َتْرَدَق  اِذا 
. هد رارق  یگریچ  نیا  هنارکش  ار  وفع  يدش ، هریچ  تنمشد  رب  یتقو 

نارامیب زا  تدایع 

رد نتفر  ورف  اب  دوشیم و  التبم  هودـنا  مغ و  هب  جـنر ، درد و  لیلد  هب  رامیب  دراد . يرامیب  يدوبهب  رد  یناوارف  ریثأت  یناور  یحور و  طاـشن 
رامیب ناـشیوخ  ناتـسود و  هب  مالـسا  زیزع  ربماـیپ  دـیازفایم . دوخ  حور  باذـع  رب  عاـمتجا ، زا  يرود  ییاـهنت و  هشوگ  رد  ندـیزخ  دوخ ،

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  یناوارف  ياهباوث  دنرادیمرب ، هار  نیا  رد  هک  ییاهمدق  يارب  نوچ  دـنورب ؛ يو  رادـید  هب  هک  دـنکیم  هیـصوت 
طاشن و تلاح  ات  دییوگب  نخس  یتمالس  اهدیما و  اهیشوخ و  زا  دینیشنیم ، رامیب  رانک  هک  هاگ  نآ 

ش 227 نامه ، - 1
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155 ص :
: دیامرفیم ینادواج  ینخس  رد  ناشیا  دنک . هزرابم  يرامیب  اب  بسانم  هیحور  اب  دیآ و  دیدپ  وا  رد  دیما  یگدنزرس و 

(1) َعِجْرَی . یّتَح  ِۀَّنَْجلا  ِقیرَط  یف  یشْمَی  ِضیرَْملا  ُِدئاع 
. دنزیم مدق  تشهب  هار  رد  ددرگیم ، زاب  هک  یماگنه  ات  دنکیم ، تدایع  ار  يرامیب  هک  یسک 

. دراد ياهژیو  طیارش  بادآ و  نارامیب ، تدایع 
شجنر هیام  هکلب  دـنکیمن ، نامداش  ار  وا  اـهنت  هن  ینـالوط  تداـیع  ورنیازا ، دراد . زاـین  یحور  یمـسج و  شمارآ  تحارتسا و  هب  راـمیب 

هیده وا  هب  تسا ، راگزاس  رامیب  هقیاذ  اب  هک  ار  یناغمرا  رادید ، ماگنه  هدـننک  تدایع  تسا  هتـسیاش  نینچمه  دـش . دـهاوخ  زین  يو  رطاخ 
راودیما هدنیآ  هب  ار  وا  ات  دهدب  يدوبهب  هدعو  دنک و  اعد  رامیب  یتمالـس  يارب  دیاب  هکلب  دیوگب ، نخـس  رایـسب  دیابن  هدـننک  تدایع  دـنک .

هجوت هدیدنسپ و  لمع  نیا  شیاتس  رد  مالسا  دنمجرا  ربمایپ  دزاس .

ش 1926 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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156 ص :
: دیامرفیم نآ  بادآ  هب 

(1) ِضیرَْملا . ِْدنِع  ْنِم  مایِْقلا  ُۀَعْرُس  ًارْجَأ  ِةَدابِْعلا  ُلَْضفا 
. يزیخرب رتدوز  رامیب ، دزن  زا  هک  تسا  نیا  تدابع  نیرتهب  زا 

ش 412 نامه ، - 1
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157 ص :

غ

یعمج هتسد  ياذغ 

ییادـج اههداوناخ  دارفا  نایم  يداـم ، ياـهزاین  لـغاشم و  ترثک  لـیلد  هب  هک  تسا  نیا  یتعنـص  ینیـشام و  یگدـنز  ياهبیـسآ  زا  یکی 
حور جـیردت ، هب  تیعـضو ، نیا  دـنروخب . اذـغ  هرفـس ، کی  رـس  رب  هداوناخ ، کـی  ياـضعا  همه  هک  دـتفایم  قاـفتا  رتمک  تسا . هتخادـنا 

. دهاکیم رگیدکی  هب  تبسن  نانآ  تفلا  تبحم و  زا  دروآیم و  دیدپ  هداوناخ  دارفا  رد  ار  یبلطاوزنا 
. دهدیم شیازفا  ناسنا  هقیاذ  رد  ار  اهیندروخ  تذل  یتح  دراد و  یصاخ  يافص  ّتیمیمص و  هرفس ، کی  رس  رب  ندمآ  درگ  ینیـشنمه و 

ندوـب بسچلد  هراـبرد  تمحر  ربماـیپ  تـسا . يریگهجیتـن  یـسررب و  لـباق  اذـغ ، ندروـخ  زا  سپ  مـه  یگداوناـخ  تالکـشم  اـسب  هـچ 
: دیامرفیم اهیندروخ 
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158 ص :
(1) يدیْالا . ِْهیَلَع  ْتَُرثَک  ام  ِهَّللا  َیلا  ِماعَّطلا  ُّبَحا 

. دننیشنب نآ  درگ  رب  يدایز  هورگ  هک  تسا  نآ  اهاذغ  نیرتهب 

یملع رورغ 

هچره هویم ، ناتخرد  دننامه  نادنمـشناد  دندنمـشناد . شناد و  رادتـسود  مدرم ، همه  تسا و  یناسنا  لامک  شناد ، زا  يدنمهرهب  کشیب ،
رد دـنراد . ار  شناد  زا  يرادروخرب  ياعدا  لـیلدیب ، زین  ياهدـع  یعقاو ، ناـملاع  زا  هتـشذگ  دـش . دـنهاوخ  نتورف  رتشیب  دنـشاب ، رتراـبرپ 

. دناهرهبیب یملع  ياههبرجت  زا  دـناهدرک ، بسک  یتیعقوم  ماقم و  شیوخ ، يارب  تسردان ، تاغیلبت  اب  هک  نیغورد  نایعدـم  نیا  تقیقح ،

. دـننکیم هدافتـسا  هعماج  يونعم  يداـم و  لـماکت  يارب  دوخ ، شناد  زا  دـناهدرکن و  رهاـظت  دوخ ، شناد  رد  هاگچـیه  یعقاو  نادنمـشناد 
: دهدیم رادشه  شناد  نایعدم  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ش 82 نامه ، - 1
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159 ص :
(1) ُهَرَّغَص . َو  ُهَرَّقَح  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِهِْقلَخ  َعِماسَم  ِِهب  ُهَّللا  َعَّمَس  ِهِْملِِعب  َساّنلا  َعَّمَس  ْنَم 

ریقح ار  وا  رپ و  يو  ییاوسر  زا  ار  مدرم  شوگ  زیخاتـسر ، زور  رد  دنوادخ  دلابب ،] نآ  هب  و   ] دنک رپ  دوخ  ملع  زا  ار  مدرم  شوگ  سکره ،
. دزاسیم زیچان  و 

اههظحل ندرمش  تمینغ 

دنادیمن تسا و  گرم  ضرعم  رد  هظحل  ره  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  دامتعا  دوخ  يادرف  یگدنز  هب  دناوتیمن  سک  چیه  هک  تسا  نیا  تقیقح 
، شیوخ نوماریپ  هک  یلاح  رد  دروآ ، باـسح  هب  دوخ  رمع  وزج  ار  ادرف  دـناوتیم  ناـسنا  هنوگچ  داـتفا . دـهاوخ  قاـفتا  شیارب  يزیچ  هچ 

هیهت يارب  سپ  دننکیم . چوک  رگید  يارس  يوس  هب  یناهگان ، ثداوح  ای  یعیبط  گرم  اب  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  هک  دنیبیم  ار  یناسک 
. تسیز ناوتیمن  اهادرف  ادرف و  هب  دیما  اب  ترخآ ، هشوتهر 

ش 2821 هحاصفلا ، جهن  - 1
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. تسا هدروخ  مقر  وا  يدارف  يارب  یتشونرـس  هچ  دنادیمن  یـسک  یهلا ، تاذ  زج  اریز  درب ؛ هرهب  نآ  زا  تسناد و  تمینغ  ار  اههظحل  دـیاب 

: دیامرفیم اهادرف  هب  یهاو  نتشاد  دیما  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 
(1) ِتْوَْملا . َۀَبْحُص  َءاسَأ  ْدَقَف  ِِهلَجَأ  ْنِم  ًادَغ  َّدَع  ْنَم 

. تسا هتخانشن  بوخ  ار  گرم  درامش ، شیوخ  رمع  زا  ار  ادرف  سک ، ره 

ش 2926 ۀحاصفلا ، جهن  - 1
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ف

نید يارب  يراکادف 

دهد و ناشن  تیساسح  اهنآ  زا  کی  ره  نداتفا  رطخ  هب  ربارب  رد  دیاب  ناملسم  ناسنا  دنراد و  ياهژیو  تیمها  نید  ناج و  لام و  مالسا ، رد 
، دـنراد زاین  عافد  هب  دندنمـشزرا و  ناج  لام و  هک  تسا  تسرد  تسین . هزادـنا  کی  هب  اهنیا  تیمها  هتبلا  دـنک . هزرابم  اـهنآ  ياـیحا  يارب 
، دـمآیم ناـیم  هب  نید  تبحـص  یتقو  زین  اـم  ناـیاوشیپ  دـهدیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  زیچ  همه  دـیآیم ، ناـیم  هب  نید  ياـپ  یتـقو  یلو 

همئا یگدـنز  رد  اهتشذـگ  نیا  دـنامب . هدـنیاپ  نید  اـت  دـندرکیم  لـمحت  یتـحار  هب  ار  لاوـما  نداد  تـسد  زا  اهیتخـس و  نیرتراوـشد 
ات درک  لمحت  هنیدم  هکم و  رد  ار  طیارش  نیرتتخس  لاس  رد 23  ناشیا  دوشیم . هدید  یبوخ  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هژیو  هب  نیموصعم 

لامک و هار  ینید  ياههزومآ  وترپ  رد  دنناوتب  اهناسناو  دوش  روراب  مالسا  لاهن 
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: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  اهبنارگ  يدنپ  رد  ناشیا  دنیامیپب . تداعس 

(1) َِکْنیِد . َنُود  َکَسْفَن  َو  ََکلاَم  ْلُْذبا  َو 
. نک ادف  دوخ  نید  هار  رد  ار  تناج  لام و 

ناراکبیرف

رد ورنیازا ، دنرامـشیم . شیوخ  ناشیکمه  زا  ای  دوخ  ناـعونمه  زا  اـی  ار  نارگید  دـنیامیپیم و  باوص  هار  یهورگ  دناهتـسد ؛ ود  مدرم 
نارگید نداد  بیرف  يرگهلیح و  یپ  رد  رگید ، هورگ  دـنوشیم . ورهبور  نانآ  اب  تمالـس  تقادـص و  اـب  یعاـمتجا  يدرف و  ياـهدروخرب 

نایز زا  ایند ، هزور  ود  هشوت  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنیآیمرب و  ییایند  قرب  قرز و  اـی  یعاـمتجا  تیعقوم  ماـقم و  ندروآ  تسد  هب  يارب 
. دنوشیم دراو  گنرین  رد  زا  نارگید  اب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  نانیا  دنرادن . ییاورپ  هنوگچیه  نارگید  هب  ندناسر 

، وجدوس دارفا  نیا  اب  يورایور  رد  مدرم  کشیب ،

ص 6 لوقعلا ، فحت  - 1
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دنربیم و نایم  زا  ار  یعامتجا  دامتعا  دارفا ، نیا  دنوش . اهر  نانآ  ياههشقن  رش  زا  دننکیم  شالت  دنهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  شمارآ 

مالسا یمارگ  ربمایپ  ینعی  اوقت ؛ تلیضف و  هوسا  زا  يوریپ  یناملـسم و  زا  دارفا ، یـضعب  هک  تسا  هنوگچ  دنزاسیم . دوبان  ار  یناور  تینما 
یناملـسم هریاد  زا  ار  دارفا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  دنرادن . ربمایپ  راتفر  زا  ياهرهب  چیه  لمع ، رد  یلو  دـننزیم ، مد 

: دیامرفیم دزاسیم و  ادج 
(1) ُهَرَکام . ْوا  ُهَّرَض  ْوا  ًاِملْسُم  َّشَغ  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل 

. تسین ام  زا  دیآرد ، هعدخ  رکم و  رد  زا  وا  اب  ای  دناسرب  نایز  وا  هب  ای  دنک  شغ  لغ و  یناملسم  اب  هک  یسک 

ص 42 لوقعلا ، فحت  - 1
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ق

نتفرگ ضرق 

یحور و شیاسآ  اهیهدـب ، ینوزف  لیلد  هب  دارفا  نیا  دـنریگب . ضرق  لوپ  نارگید ، زا  نوگانوگ  ياههویـش  هب  هک  دـناهدرک  تداع  یخرب 
راک نیا  هب  شاک  هک  دـننکیم  وزرآ  اسب  هچ  دنتـسه و  دوخ  ياهنیَد  تخادرپزاب  هشیدـنا  رد  هشیمه  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یناور 

اب بسانتم  ار  دوخ  یگدـنز  دـندشیم و  یـضار  دنتـشاد ، هچنآ  هب  یهاوخهداـیز ، زا  یـشوپمشچ  اـب  صاخـشا  نیا  رگا  دـندزیمن . تسد 
ببـس یگدـنز  یهافر  تاناکما  ندروآ  مهارف  رد  لادـتعا  تیاعر  دـندشیمن . راتفرگ  ییـالب  نینچ  هب  دـندرکیم ، میظنت  شیوخ  ییاراد 
تـسد زا  هب  ار  یهدب  ْنیَد و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دنورن . ورف  ددعتم  ياهضرق  نیگنـس  راب  ریز  لیلدیب  دارفا ، دـش  دـهاوخ 

: تسا هدومرف  هدرک و  ریبعت  يدازآ  نداد 
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(1) ًاَّرُح . ْشِعَت  ِْنیَّدلا  َنِم  َِّلقا 

. ینک یگدنز  دازآ  ات  ریگب ، رتمک  ضرق 

تعانق

يارب ار  یبسانم  تصرف  تعاـنق ، دـنرادیاپ . دزادـنایم ، رطخ  هب  ار  ناـنآ  تّزع  فرـش و  ياهنوگ  هب  هک  یثداوح  ربارب  رد  ناگـشیپتعانق 
يدنمزآ صرح و  زا  تعانق  دسرب . نادواج  یتخبـشوخ  شیاسآ و  هب  دنک و  تیوقت  ار  شیوخ  يونعم  ياههبنج  ات  دـنکیم  مهارف  یمدآ 

رتناسآ دـنکیمن و  اجبان  ياههتـساوخ  فرـص  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  عناق ، درف  دـشخبیم . لادـتعا  وا  هب  دـنکیم و  يریگشیپ  ناسنا 
هدیدنسپ یگژیو  نیا  هب  هک  دنکیم  هیـصوت  دوخ  ناوریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دیامیپب . ار  لماکت  یلاعت و  نابدرن  دناوتیم 

: دنوش هتسارآ 
(2) ُدَْفنَیال . ٌلام  َۀَعانَْقلا  َّناَف  ِۀَعانَقلِاب  ْمُْکیَلَع 

. تسا ریذپاننایاپ  یلام  تعانق  یتسار ، هب  هک  دینک ؛ وخ  تعانق  هب 

ش 432 هحاصفلاجهن ، - 1
ش 1980 نامه ، - 2
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ك

ندوب هلصوح  مک 

، تسا رادروخرب  ملاس  یمسج  حور و  زا  هک  یناسنا  دراد . تیاکح  یحور  فعض  زا  ای  تسا  یمسج  يرامیب  هناشن  ای  ندوب  هلـصوح  مک 
جیردت هب  هلصوح ، مک  ياهناسنا  لباقم ، رد  دزادنایمن . هار  هب  وهایه  دزابیمن و  ار  دوخ  هاگچیه  دراد و  ار  تالکشم  اب  ییورایور  ِناوت 

مواقم روبـص و  ياهناسنا  دننامیم . زاب  تسرد  يریگمیمـصت  تواضق و  زا  ساسح ، عقاوم  رد  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  تیبوبحم 
رد مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  هتفگ  هب  دننکیمن . باتـش  دوخ ، ياهرظنراهظا  اهراک و  رد  هاگچیه  دـندنمهرهب ، رظن  تقد  ربص و  تمعن  زا  هک 

: دیهدن هار  دیدرت  دوخ  هب  ترخآ ، هشوت  نتخاس  مهارف  ریخ و  ياهراک  رد  یلو  دینک ، مادقا  لمأت  هلصوح و  اب  ایند  هب  طوبرم  روما 
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(1) ِةرخآلا . ِلَمَع  ِیف  ّالا  ٌْریَخ  ٍْئیَش  ِّلُک  یف  ُةَدْوَّتلا 

. ترخآ راک  رد  زج  تسا  بوخ  زیچ  همه  رد  ندرک  هلصوح 

نایانیبان هب  کمک 

یـضعب نداد  ماجنا  رد  ییانیب ، تردق  نتـشادن  لیلد  هب  يدارفا  تسا  نکمم  یلو  دـنرادن ، یقرف  مه  اب  یتیـصخش  رظن  زا  اهناسنا  دـنچره 
نادـجو و اب  ناسنا  ره  دـشاب . رطاخ  هدوسآ  دـیابن  دراد و  ياهفیظو  هرابنیا ، رد  ناملـسم  ناسنا  دنـشاب . نارگید  کـمک  دـنمزاین  اـهراک ،

. دنک کمک  دوخ  ناعونمه  هب  دراد  هفیظو  ياهدازآ ،
نم کمک  هب  دـننکیم و  کمک  وا  هب  نارگید  مییوگب  ام  رگا  تسا . ناوتان  تسد  نتفرگ  یهلا ، ناوارف  ياهتمعن  اـناوت و  تسد  هنارکش 

ام یمارگ  ربمایپ  دنامیم . خساپیب  دنمزاین  نآ  ياهراظتنا  هجیتن ، رد  دنـشاب . هتـشاد  يروصت  نینچ  زین  نارگید  تسا  نکمم  درادن ، يزاین 
: دیامرفیم نایانیبان  هب  ندناسر  يرای  کمک و  هرابرد 

ش 1208 هحاصفلاجهن ، - 1
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(1) ِِهْبنَذ . ْنِم  َمَّدَقَت  ام  َُهلَرِفُغ  ًةَوْطُخ  َنیَعبْرَأ  یمَعا  َداق  ْنَم 

. دش دهاوخ  هدیزرمآ  تسا ، هدرک  نونکات  هک  یناهانگ  دشکب ، مدق  لهچ  ات  ار  ییانیبان  سکره ،

تالکشم ندرمش  کچوک 

، یمدآ لمحت  تردق  اب  هلئسم  نیا  درادنپ . ناسآ  ار  تالکشم  لمحت  هک  دبای  تسد  ییورین  هب  جیردت ، هب  دناوتیم  دنک ، هدارا  ناسنا  رگا 
. دوش هریچ  زین  گرزب  تالکشم  رب  یتحار  هب  دناوتیم  دنک ، هزرابم  نآ  اب  درامش و  کچوک  ار  تالکشم  رگا  دراد . میقتسم  هطبار 

. دورن رد  هب  نادـیم  زا  دزاـبن و  ار  دوـخ  اـهيراتفرگ ، ربارب  رد  هک  تسا  نیا  مهم  تسا و  نکمم  یگداتـسیا  راکتـشپ و  هیاـس  رد  همه  نیا 
ییامنگرزب رایـسب  لکـشم  ینعی  دـنکیم ؛ میـسرت  دوخ  نهذ  رد  یتسردان  ریوصت  لضعم ، نآ  زا  تالکـشم ، اب  ییایور  رد  ناسنا  یهاگ 

تالکشم ندرمش  کچوک  اب  هک  یلاح  رد  دوشیم .

ش 2916 نامه ، - 1
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: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دش . هریچ  نآ  رب  ناوتیم  گرزب ،

(1) اًلْهَس . َْتلَعَج  ام  ّالا  َلْهَس  ال 
. درذگیم ناسآ  يریگب ، ناسآ  ردق  ره 

راک هب  ندیشخب  تیفیک 

يرگید راک  هب  راک ، کی  تسرد  ماجنا  زا  شیپ  دنهد و  ماجنا  تیفیک  نودب  ار  دوخ  ياهراک  يراگنالهـس  اب  هک  دناهدرک  تداع  یخرب 
هب هک  دنتـسه  یکین  دارفا  لباقم ، رد  دـنک . يرادربهرهب  نانآ  ياـهراک  زا  دـناوتیمن  ناـسنا  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  راکـشآ  دـنزادرپب .
زا ار  یهلا  تیاضر  یمدرم و  تیبوبحم  دـنهدیم و  ماجنا  تروص  نیرتهب  هب  دـنوشیم ، هدرپس  نانآ  هب  هک  ییاهراک  شیوخ ، دـهعت  لیلد 

: دیامرفیم مهم  نیا  هب  هیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنزاسیم . دوخ  نآ 
(2) َنُسْحَی . ْنا  َلِمَع  اذا  َلِماعلا  ُهَّللا  ُّبُِحی 

. دنک لماک  بوخ و  ار  نآ  دهدیم ، ماجنا  يراک  یتقو  ناسنا  هک  دراد  تسود  دنوادخ 

ش 2498 نامه ، - 1
ش 3217 نامه ، - 2
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گ

تشذگ

رد دنناوتیم  هکنیا  رب  نوزفا  دنراد ، تشذگ  هیحور  هک  یناسک  تسا . درف  تماقتـسا  ِتردق  دنلب و  تمه  هناشن  تشذـگ ، هیحور  نتـشاد 
لباقم رد  ات  دنراد  ار  تردق  نیا  يدارفا  نینچ  دش . دـنهاوخ  طلـسم  زین  دوخ  مشخ  يورین  رب  دـننک ، تماقتـسا  راگزور  ياهیتخـس  ربارب 

رد تشذگ  اب  ياهناسنا  مالسا ، رظن  زا  دننک . یشوپمشچ  نارگید  ریصقت  زا  دراوم ، یضعب  رد  یتح  ظفح و  ار  شیوخ  شمارآ  یبدایب ،
، تقیقح رد  دش . دنهاوخ  دنمهرهب  یهلا  صاخ  تبحم  فطل و  زا  زین  ترخآ  رد  دنوشیمن و  راتفرگ  تامیالمان  یتحاران و  هب  ناهج ، نیا 

تمحر ربمایپ  دـهدیم . رارق  دوخ  صاخ  تیاـنع  فطل و  هاـنپ  رد  ار  ناـنآ  ناـشيدوجو ، تمظع  لـیلد  هب  دـنوادخ  دـنتمه و  دـنلب  ناـنآ 
: دیامرفیم
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172 ص :
(1) ََکل . ْحَمُْسی  ْحَمْسا 

. دنریگ ناسآ  وت  رب  ات  ریگناسآ 
: دیامرفیم يرگید  ثیدح  رد  ناشیا 

(2) ُۀَحامَّسلا . َو  ُءاخَّسلاَف  ُهَّللا  امُهُّبُِحی  ِناذِّللا  اَّماَف  ُهَّللا ...  امُهُّبُِحی  ِناْقلُخ 
. تسا تشذگ  ششخب و  دراد ، تسود  ادخ  هک  يزیچ  ود  نآ  یلو  دراد ...  تسود  ار  تفص  ود  ادخ ،

مایا شدرگ 

يرایسب دارفا  دزومآیم . یگدنزاس  تربع و  سرد  اهنآ  همه  زا  تسین و  لفاغ  ثداوح  اهدماشیپ و  راگزور و  شدرگ  زا  دنمدرخ ، ناسنا 
یلو دنتـشادن ، طاسب  رد  هآ  هک  ییاهمدآ  اسب  هچ  ای  دناهدش  جاتحم  نان  ياهکت  هب  کنیا  یلو  دندوب ، رادروخرب  يدام  تاناکما  نیرتهب  زا 

تردق یتمالس و  تمعن  هک  يدنمناوت  دارفا  هچ  دنناوارف . لانم  لام و  بحاص  زورما 

ش 293 هحاصفلا ، جهن  - 1
ش 1454 نامه ، - 2
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173 ص :
تردق هب  دریگب و  تربع  سرد  درذگیم ، شنوماریپ  رد  هچنآ  زا  ناسنا  تسین  رتهب  ایآ  دناهدش . ریگ  نیمز  کنیا  یلو  دنتشاد ، ینامـسج 

؟ دوشن رورغم  دوخ  ییاراد  لام و  ینامسج و 
: ار یناهارف  ماقم  مئاق  فیرظ  نخس  نیا  میروآ  دای  هب 

دراد رایسب  اههچیزاب ، نیا  زا  رگیزاب  خرچدراد  راوخ  هگ  دهد ، تزع  هگ  هک  نیا ، تسا  راگزور 
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(1) ًاقِّرَفُم . ِتْوَْملِاب  َو  ًاظِعاو  ِرْهَّدلِاب  یفَک 
! گرم تسا  ینکارپ  تعامج  هچ  راگزور و  تسا  يراگزومآ  هچ 

ییورهداشگ

تـسد زا  ار  دوخ  شوخ  لاح  هتفرورف ، دوخ  رد  دولآمخا و  دارفا  اب  دروخرب  رد  یلو  دراد ، یبسانم  لاح  ناـسنا  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب 
زا اسب  هچ  نینچمه  دهدیم .

ش 2126 نامه ، - 1
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174 ص :
دای زا  ار  شیوخ  ياههصغ  مغ و  دوشیم و  ورهبور  دـنراد ، ورشوخ  شاشب و  ياهرهچ  هک  يدارفا  اـب  یلو  تسا ، نیگهودـنا  يدـماشیپ ،
دوخ هب  ار  نارگید  هجوت  دـناوتیم  ییورشوخ ، اب  تسا ؛ ناـسنا  راـیتخا  هب  نآ ، ندیـشک  مهرد  اـی  هرهچ  یگداـشگ  تقیقح ، رد  دربیم .

تسا و هدرمـش  هقدـص  یعون  ار  ییورهداشگ  مالـسایمارگ ، ربماـیپ  دـنار . دـهاوخ  دوخ  زا  ار  نارگید  یتحاراـن ، مخا و  اـب  دـنک و  بلج 
: دیامرفیم

(1). ِهْجَْولا ُِقلَط  َْتنَأ  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َمِّلَُست  ْنَأ  ِۀَقَدَّصلا  َنِم 
. ینک مالس  مدرم  هب  ییورهداشگ  اب  هک  تسا  نیا  تاقدص  هلمج  زا 

یگدنز رد  شیاشگ 

لها دوخ و  يارب  یگدنز ، رد  شیاشگ  هزادنا  هب  ياهدنب  دراد  تسود  دهدیم و  يزور  تمعن و  بسانم ، هزادـنا  هب  سک  ره  هب  دـنوادخ 
یمدآ هچره  دننکیم  رکف  اهناسنا  زا  یضعب  دروآ . مهارف  یتالیهست  شلایع  و 

ش 3068 نامه ، - 1
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175 ص :
. تسین تسرد  ياهشیدنا  نینچ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  تسد  هب  رتهب  ار  یهلا  تیاضر  دریگن ، هرهب  یلام  تاناکما  زا  دـشاب و  رتزیچان 

. تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیصوت  دنوادخ و  بولطم  یمدآ ، نأش  اب  بسانتم  یگدنز  زا  لداعتم  هدافتسا 
نآ نیا و  يوس  هب  زاـین  تسد  دـنک و  هنیزه  دوخ  يوربآ  تزع و  زا  رتـهب ، یگدـنز  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیابن  یمدآ  هک  تسا  تسرد 
نیا رد  دراد . ار  نآ  زا  هدافتـسا  قح  تشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  یتمعن  درک و  داجیا  وا  یگدـنز  رد  یـشیاشگ  دـنوادخ ، یتقو  یلو  دـیاشگب ،

: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  تسا . رتیضار  زین  دنوادخ  تروص ،
(1) َسُّؤَبَّتلا . َو  َسُْؤْبلا  ُضِْغُبی  َو  ِهیَلَع  ِِهتَمِْعن  ََرثا  يرَی  ْنا  ٍْدبَع  یَلَع  َمَْعنا  اَذا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنا 

شدب نتفرگ ، دوخ  هب  يرادان  تلاح  رقف و  زا  دنیبب و  هدـنب  نآ  رب  ار  تمعن  نآ  رثا  دراد  تسود  داد ، ياهدـنب  هب  یتمعن  دـنوادخ  تقو  ره 
. دیآیم

ص 56 لوقعلا ، فحت  - 1
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176 ص :

ناشخرد ياهرهوگ 

شزغل ربارب  رد  ار  یمدآ  هک  تسا  یلماوع  زا  نامیا  دوب . دـهاوخ  ریذـپناکما  یلاـمک  ياههتـشاد  وترپ  رد  یناـسنا  فادـها  هب  یباـیتسد 
ار يورخا  يویند و  تمالس  تداعـس و  هک  تسا  يراصح  یناطیـش و  راکفا  موجه  ربارب  رد  مکحم  تسا  يرپس  نوچمه  دنکیم و  ظفح 
ار يو  هک  يربدت  نینچمه  دشاب و  شخبرمث  نارگید  وا و  يارب  دناوتب  هک  یملع  يراگزیهرپ ، نامیا و  رانک  رد  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد 

شناد رویز  هب  زین  ار  دوخ  دشاب ، راگزیهرپ  یمدآ ، رگا  تسا . دنمـشزرا  رایـسب  دنک ، راتفر  ارادم  هب  نارگید  اب  ات  دـناوخ  ارف  ییوخمرن  هب 
دنمشزرا رهوگ  هس  نیا  رب  زین  مالسا  یمارگ  لوسر  دشاب . ریخ  لمع  أشنم  دناوتیم  دشاب ، ریبدت  لقع و  شلامعا ، شجنس  هلیسو  دیارایب و 

: دیامرفیم تسا و  هدرک  دیکأت 
ٌَعرَو ٌلَمَع : َُهل  ْمُقَی  َْمل  ِهِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ٌثالَث 
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177 ص :
(1) َساَّنلا . ِِهب  يِراُدی  ٌلْقَع  َو  ِهیِفَّسلا  َلْهَج  ِِهب  ُّدُرَی  ٌْملِع  َو  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یِصاَعَم  ْنَع  ُهُزُجْحَی 

یـشناد دراد ؛ زاب  لاعتم  دنوادخ  ياهینامرفان  زا  ار  وا  هک  يراگزیهرپ  دنزیمن : رـس  وا  زا  یلمع  دشابن ، یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس 
. دنک راتفر  ارادم  هب  مدرم  اب  نآ ، هلیسو  هب  هک  یلقع  دزاس ؛ فرطرب  ار  نادان  مدآ  ینادان  نآ ، اب  هک 

ص 7 نامه ، - 1
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179 ص :

ل

دنخبل

. دتفایم شیوخ  ياهيراتفرگ  دای  هب  نانآ  ندید  اب  یمدآ  هک  ياهنوگ  هب  دنراد ، نشخ  هتفرگ و  ياهرهچ  یضعب 
دنراد تسود  دنربیم و  دای  زا  ار  دوخ  تبیـصم  جنر و  نانآ ، ندید  اب  نارگید  هک  دـنراد  داش  ياهیحور  زیمآمسبت و  ياهرهچ  زین  یـضعب 

، ناسنا هک  ياهنوگ  هب  دننکیم . بلج  دوخ  هب  ار  نانآ  تبحم  ذوفن و  نارگید ، بلق  رد  تعرس  هب  ورهدنخ  دارفا  دنـشاب . نانآ  اب  اهتعاس 
هداشگ و ياهرهچ  اب  هراومه  زین  یهلا  يایلوا  يراب ، دراد . تمیمـص  ییانـشآ و  نانآ  اب  تسا  يزارد  نایلاس  دـنکیم  ساسحا  هاگآدوخان 

: دیامرفیم نینزان  دوجو  نآ  تسا . ماع  صاخ و  دزنابز  تمحر ، ربمایپ  نایم ، نیا  رد  هک  دنوشیم  ورهبور  مدرم  اب  داش 
(1) ٌۀَقَدَص . ََکل  َکیخا  ِهْجَو  ِیف  َکُمُّسَبَت 

. تسا ياهقدص  وت  يارب  تردارب ، يور  رب  وت  دنخبل 

ش 1119 هحاصفلاجهن ، - 1
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180 ص :

ییوجهزیتس تجاجل و 

ینورد یتحاراـن  جـنر و  نارگید ، اـب  ینمـشد  تجاـجل و  اـب  دنـشوکیم  هک  دنتـسه  یتشذـگیب  هاوخدوخ و  ياـهناسنا  وجهزیتس ، دارفا 
زین نانآ  یمـسج  یحور و  راشف  دوش ، رتشیب  نانآ  ییوجهزیتس  تجاجل و  نازیم  هچره  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنهد . شهاـک  ار  شیوخ 

هب گنردیب  دنریگن و  رارق  هزیرغ  مشخ و  زا  یشان  تاساسحا  ریثأت  تحت  دنشوکیم  هراومه  لدتعم  ياهمدآ  سکعرب ، دباییم . شیازفا 
یتسود تدوم و  نوچ  يدنیاشوخ  نیریش و  هجیتن  يرابدرب ، سفن و  لرتنک  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  دنزادرپن . تجاجل  ییوجهزیتس و 

زا یکی  هب  دیآرد ، ناسنا  نانمـشد  نافلاخم و  رامـش  رد  هدیجنـسان ، دـنت و  دروخرب  کی  اب  دوب  نکمم  هک  يدرف  تسا و  هتـشاد  هارمه  هب 
دوخ تیانع  زا  ار  وا  زین  دـنوادخ  هکلب  دـنوشیم ، انتعایب  جوجل ، ناسنا  هب  هعماج  دارفا  اهنت  هن  تسا . هدـش  لیدـبت  وا  نادـیرم  ناتـسود و 

. دنکیم مورحم 
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: دیامرفیم ارادم  تفوطع و  ربمایپ 

(1) ُمِصَْخلا . َُّدلْالا  ِهَّللا  َیلا  ِلاجِّرلا  ُضَْغبا 
. تسوجهزیتس جوجل و  درم  ادخ ، دزن  نادرم  نیرتروفنم 

ش 18 نامه ، - 1
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183 ص :

م

سفن ياوه  اب  هزرابم 

. دریگیم هلصاف  هدارا  لقع و  يورین  زا  هزادنا ، نامه  هب  دشاب ، یناسفن  لایما  ناهاوخ  ناسنا  هک  نازیم  ره  هب 
همه أشنم  مالسا ، رظن  زا  دهدیم . تسد  زا  ار  یناسنا  لیاضف  همه  دوشیم و  رایتخایب  هدارا و  تسس  یتسرپاوه ، رد  طارفا  لیلد  هب  یمدآ 

هللا یلـص  مظعا  ربمایپ  دشاب . هدـیهر  سوه  اوه و  ماد  زا  هک  تسا  یـسک  راگزیهرپ  تسا و  سفن  ياوه  زا  ارچ  نوچیب و  يوریپ  ناهانگ ،
: دیامرفیم درامشیم و  شیوخ  تما  ناعاجش  زا  ار  نازیرگْسوه  هلآ ، هیلع و 

(1) ُهاوَه . َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  ُعَجْشا 
. دوش هریچ  یناسفن  ياههتساوخ  رب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتعاجش 

ش 299 نامه ، - 1

www.Ghaemiyeh.comم ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


184 ص :

ناراکهدب اب  ارادم 

نییعت نامز  رد  نآ  تخادرپزاب  زا  یلو  دـنریگب ، ماو  دراوم ، ياهراپ  رد  تسا  نکمم  دـنرادن ، يرایـسب  یلاـم  تاـناکما  دارفا ، یخرب  نوچ 
. تسا توافتم  ناگدنهد  ماو  دروخرب  لاح ، نیا  رد  دنشاب . ناوتان  هدش ،

شاداپ زا  هتبلا  هک  دنشخبیم  ار  نآ  دراوم ، ياهراپ  رد  یتح  ای  دنیآیمرب  تخادرپزاب  دیدمت  ددصرد  يرگنعقاو ، ردصهعـس و  اب  یهورگ 
يزیروربآ و اب  یتح  نکمم ، لکش  ره  هب  هک  دننکیم  شالت  رایسب  تجاجل  یتخسرس و  اب  رگید  یهورگ  دش . دنهاوخ  رادروخرب  یناوارف 
يراوگرزب و اب  یـسک  رگا  نیقی ، هب  تسا . ياهدـیهوکن  رایـسب  راک  هک  دـنریگب  سپ  زاب  ار  دوخ  بلط  راکهدـب ، رب  يریگتخـس  راشف و 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ساسا ، نیا  رب  دوب . دهاوخ  دیپسور  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنک ، ارادم  راکهدب  اب  لباقم ، فرط  تیعقوم  كرد 

: دیامرفیم هلآ 
ِلِظ یف  َناک  ُْهنَع  یحَم  َْوأ  هِمیرَغ  ْنَع  َسَّفَن  ْنَم 
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185 ص :
(1) ِۀَمایِْقلا . َمْوَی  ِشْرَْعلا 

. دوب دهاوخ  یهلا  شرع  هیاس  رد  تمایق  زور  دشخبب ، ار  وا  ضرق  ای  دهد  تلهم  شیوخ  راکهدب  هب  هک  ره 

طورشم يارادم 

شزغل زا  دیاب  يراج ، روما  یصخش و  قوقح  رد  تسا . هدیدنسپ  مدرم  اب  ارادم  شمرن و  هداد ، هزاجا  ام  هب  تعیرش  ناوتیم و  هک  اجنآ  ات 
تیثیح و نید ، ندیدبیـسآ  تروص  رد  هک  تسین  هنوگنآ  مدرم  اب  ارادم  هتبلا  دـش . ورهبور  نانآاب  تشذـگ ، اب  دیـشوپ و  مشچ  نارگید 

يروما هب  ار  اـهنآ  دـهاکیم و  ناـشتیمها  شزرا و  زا  هتفر  هتفر  دراوـم ، نیا  رد  ندـمآ  هاـتوک  اریز  مییاـیب ؛ راـنک  نارگید  اـب  یمدآ  تزع 
ناوتیم هنوگچ  دیایب ، رانک  نارگید  ربارب  رد  يزیرگقح ، ای  یـشکقح  ربارب  رد  یمدآ  دشاب  رارق  رگا  دنکیم . لیدبت  ییادـتبا  یلومعم و 

. تشاد راظتنا  ار  اهشزرا  ماوق  ماود و 

ش 2849 هحاصفلا ، جهن  - 1
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186 ص :
شزرامک و ياهزیچ  ربارب  رد  دش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  یلو  تسا ، يرورض  مزال و  اهنآ  ربارب  رد  هناعفادم  شنکاو  دنـساسح و  اهشزرا 

فیرظ یقالخا و  ياهروتـسد  دوخ و  تیـصخش  هب  تبـسن  ار  نارگید  ناوتیم  تشذگ  اب  اریز  داد ؛ ناشن  يریگتخـس  دـیابن  یلوصاریغ 
: دیامرفیم مدرم  اب  ارادم  عون  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تخاس . لیامتم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(1) ٍّقَح . ِكَْرت  ِْریَغ  ِیف  ِساَّنلا  ُةارادُم  ِهَّللِاب  ِنامیْالا  َدَْعب  ِلْقَْعلا  ُسأَر 
. دوشن عیاض  یقح  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، مدرم  اب  ندرک  ارادم  دنوادخ ، هب  نامیا  زا  سپ  اهراک  نیرتهنالقاع 

يرازآ مدرم 

. دراد ینوگانوگ  ياهدومن  عامتجا  رد  يرازآ  مدرم 
يادص رس و  یتالابمیب و  اب  ياهیاسمه  لاثم ، يارب 

ص 42 لوقعلا ، فحت  - 1
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187 ص :
رادرک اهدص  اب  نارگید  زین  اجیب و  دتمم و  ياهندزياهقوب  اب  ياهدننار  عوجر ، بابرا  هتـساوخ  نتـشاذگ  خساپیب  اب  يدـنمراک  دایز ،

هانگیب ار  دوخ  ضارتعا ، هنوگره  ربارب  رد  هک  تسا  یتقو  رتدب  نآ  زا  دـنوشیم . نایفارطا  رطاخ  شجنر  ببـس  تکازن ، زا  رود  فالخ و 
ربمایپ مینادـب ؟ زین  هانگیب  ار  دوخ  میزیرب و  مه  هب  ار  نارگید  شمارآ  شیاسآ و  هک  تسا  هدیدنـسپ  اـیآ  دـننادیم . قح  بحاـص  یتح  و 

: دیامرفیم دنسپان  راتفر  نیا  شهوکن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 
 (1). راَّنلا ِیف  ٍذُوم  ُّلُک 

. تسا خزود  رد  يرگرازآ  ره 

رگراک دزم 

رگراک تساوخرد  نودـب  دزم  تخادرپ  رگا  یتح  دزادرپب و  وا  هب  مارتحا  اب  ار  رگراـک  قح  دـیاب  ناـسنا  یناـسنا ، یقـالخا و  هفیظو  رب  اـنب 
ینادردق . راک ، ماجنا  زا  سپ  اهنت  هن  دارفا  یضعب  تسا . رتهدیدنسپ  دریگ ، ماجنا 

ش 2171 نامه ، - 1
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188 ص :
هتسیاش رایـسب  نینچمه  تسا . هدرک  شهوکن  رایـسب  ار  راک  نیا  مالـسا ، هک  دنزادرپیم  ار  رگراک  قوقح  نداهن ، ّتنم  اب  هکلب  دننکیمن ،

. دوش تخادرپ  وا  هب  يرتشیب  دزم  دناسر ، نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار  راک  درک و  شالت  شراک ، رادقم  زا  شیب  يرگراک  رگا  تسا 
مارتحا رایـسب  نانآ  هب  دیـسوبیم و  ار  نارگراک  تسد  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  دوش . ماجنا  نکمم  تقو  نیرتدوز  رد  دیاب  زین  دزم  تخادرپ 

: دیامرفیم ناشیا  تشاذگیم .
(1) ُُهقَرَع . َّفُجَی  ْنا  َْلبَق  ُهَّقَح  َریجْالا  ِطْعا  ... 

. دیزادرپب ار  وا  قح  دوش ، کشخ  رگراک  قرع  هکنیا  زا  شیپ  ... 

تروشم

ناسنا یهاگ  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  دش . دهاوخن  زاینیب  تروشم  زا  زگره  دشاب ، هتشاد  رارق  شناد  یهاگآ و  زا  هبترم  ره  رد  ناسنا 
زین هداس  لئاسم  رد 

ش 347 نامه ، - 1
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189 ص :
هک یماگنه  دـشیمن . راچد  هابتـشا  نیا  هب  درکیم ، تروشم  هبرجت  اب  هاگآ و  دارفا  اـب  رگا  هک  یلاـح  رد  دوشیم ، تلفغ  هابتـشا و  راـچد 

، بیترت نیدب  دوشیم و  رتيوق  وا  يرکف  يورین  تقیقح ، رد  دزاسیم . کیرـش  دوخ  رکف  اب  ار  وا  رکف  دـنکیم ، تروشم  یـسک  اب  ناسنا 
: دیامرفیم تروشم  هب  هیصوت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دنامیم . ناما  رد  هابتشا  زا 

(1) ِةَرَواشُْملا . َنِم  َُقثْوا  َةَرَهاظُم  ال 
. تسین هرواشم  زا  رتنئمطم  ینابیتشپ 

يراکهظحالم

يریـسکا صالخا ، دوشیم . ترخآ  ناهج  يارب  نآ  شاداپ  يزاسهریخذ  تیقفوم و  ببـس  اهراک  نداد  ماجنا  رد  يروحمادخ  صالخا و 
زا ییامندوخ  ایر و  هک  هنوگنامه  دـنکیم ؛ تبث  ملاع  هدـیرج  رد  دزاسیم و  انام  اهبرپ و  ار  نآ  شـالت ، راـک و  اـب  دروخرب  رد  هک  تسا 

فک دننام  ار  نآ  دهاکیم و  راک  شزرا 

ش 2506 هحاصفلا ، جهن  - 1
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190 ص :
ییادخ گنر  اهراک  هب  دیاب  تسا و  دـنوادخ  يارب  لمع  ماجنا  صالخا و  اهراک ، زغم  نیاربانب ، دزاسیم . ماودیب  رذـگدوز و  بآ ، يور 
هنوگچ درک . اهر  قلخ  دـماشوخ  ای  هظحـالم  يارب  ار  نآ  ناوتیمن  زگره  تسا ، یهلا  تیاـضر  دروم  يراـک  یتقو  دوش . راگدـنام  اـت  دز 

رگا ور  نیا  زا  تفر . هرفط  يراک  ماجنا  زا  هدش ، شهوکن  يایح  مرـش و  رثا  رب  ای  داد  حـیجرت  ادـخ  ياضر  رب  ار  قولخم  تیاضر  ناوتیم 
يراک هظحالم  مرش و  نودب  ار  شراک  دزیخاپ و  هب  تبالص  اب  دیاب  دراد ، مرش  اهنآ  زا  ای  دنتسین  هدیقعمه  وا  اب  هک  تسا  یعمج  رد  یسک 

. دهد ماجنا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

(1) ًءایَح . ُهْعَدَت  َو ال  ًءایِر  ِْریَْخلا  َنِم  ًاْئیَش  ْلَمْعَت  ال 
. نکم اهر  ندیشک  تلاجخ  ببس  هب  ار  یکین  راک  چیه  هدم و  ماجنا  ایر  يارب  ار  يریخ  راک  چیه 

ص 58 لوقعلا ، فحت  - 1
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191 ص :

هدناوخان نامهم 

اـسب هچ  هار ، نیا  رد  دـنورب و  نآ  نیا و  هناخ  هب  توعد  نودـب  دنـشوکیم  یلو  دـنرادروخرب ، یبوخ  یلام  عضو  زا  هکنآ  اـب  مدرم  یخرب 
. دنزاسیم هارمه  دوخ  اب  زین  ار  ناشناتسود  ای  هداوناخ  ياضعا 

، هدـناوخان نامهم  ربارب  رد  ریگلـفاغ و  ار  وا  ناـبزیم ، عـالطایب  دـننکفایم و  تمحز  هب  ار  هناـخبحاص  اریز  تسین ؛ هدیدنـسپ  راـک  نیا 
. دننکیم راسمرش 

ربمایپ تسا . قالخا  فالخ  تسیاشان و  یمارم  بتکم و  ره  رد  راک  نیا  نوچ  میورن ؛ یـسک  هناخ  هب  توعد ، یگنهامه و  نودب  نیاربانب ،
: دیامرفیم دیدش  ياهرادشه  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 

(1) ًارِّیَعُم . َجَرَخ  َو  ًاقِراس  َلَخَد  ْدَقَف  ِْهَیلِإ  َعُْدی  َْمل  ٍماعَط  یلِإ  یشَم  ْنَم 
. دیآیم نوریب  نیگنن  دوریم و  دزد  دور ، ینامهم  هب  توعدیب  هک  ره 

ش 2767 هحاصفلا ، جهن  - 1
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192 ص :

لقع شجنس  نازیم 

، دارفا یـضعب  تشادرب  تسا  نکمم  ورنیازا ، دنکیم . ینعم  دوخ  درخ  مهف و  ساسا  رب  ار  لقع  یـسک ، ره  تسیک ؟ لقاع  تسیچ و  لقع 
. دشاب توافتم  دنراد ، درخ  لقع و  زا  ینید  نایاوشیپ  هک  يریسفت  اب 

رارق لقاع  دارفا  رامش  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ياهرایعم  ساسا  رب  یلو  دنوشیم ، هدرمـش  لقاع  یلومعم ، دارفا  رظن  زا  یناسک  اسب  هچ 
. دنریگن

. دوب تلیضف  اب  راقواب و  نایبشوخ ، يدرم  وا  دمآ . هنیدم  هب  نارجن  لها  زا  ینارصن  يدرم  دناهدروآ :
زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . درخ  لقع و  اـب  ردـقچ  ینارـصن  درم  نیا  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  مدرم 

: دومرف نایب  نینچ  ار  دنمدرخ  ناسنا  يارب  يرواد  رایعم  نانخس ، نیا  ندینش 
(1) ِِهتَعاِطب . َلِمَع  َو  َهَّللا  َدَّحَو  ْنَم  َِلقاعلا  َّنا  ْهَم 

. دنک لمع  وا  نامرف  هب  دسانشب و  یگناگی  هب  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  راد ! هگن  تسد 

ص 54 لوقعلا ، فحت  - 1
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193 ص :

ن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  نانیرتکیدزن 

، تداعـس لامک و  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  ناـشیا  دـشاب . یتخبکـین  ریخ و  يوس  هب  ناـیمدآ  هار  غارچ  اـت  دـمآ  تیادـه  تمحر و  لوسر 
. تسارآ دنهاوخ  يدمحم  يوخ  قلخ و  هب  ار  دوخ  اهنآ ، هب  لمع  اب  اهناسنا  هک  تسا  هداد  ییاهروتسد 

رد تروص ، نیا  رد  دـننامیم . ناـما  رد  نیـسپاو  زور  ياهبیـسآ  زا  دـنریگیم و  رارق  ربماـیپ  فطل  هیاـس  رد  دـننک ، نینچ  رگا  اـهناسنا 
ار دوخ  ایند ، رد  دنراگنایب و  هدیدان  ار  يوبن  ياهروتسد  هک  یناسک  لباقم ، رد  دوب . دنهاوخ  ترـضح  نآ  ناکیدزن  نارای و  زا  زین  ترخآ 

فاصوا هب  ندـش  هتـسارآ  اب  هک  تسا  بوخ  هچ  نیاربانب ، دوب . دـنهاوخ  رود  ناـشیا  زا  زین  ترخآ  رد  دـنزاس ، ادـج  مالـسا  مرکم  یبن  زا 
رارق يدمحم  تفوطع  نیرق  یهلا و  تمحر  لومشم  ار  دوخ  يوبن ،
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194 ص :
: دیامرفیم رورپرهم  ربمایپ  نآ  هک  میهد 

(1) ِساَّنلا . َنِم  مُکبَْرقا  َو  ًاْقلُخ  مُُکنَسْحا  َو  ِدْهَْعلِاب  مُکافْوا  َو  ِۀَناماَِلل  مُکادآ  َو  ِثیِدَْحِلل  مُُکقَدْصا  ِِفقْوَْملا  ِیف  ًادَغ  یّنِم  ْمُُکبَْرقا 
دنک و افو  نامیپ  هب  دنک ، تناما  يادا  دیوگب ، تسار  نخس  همه  زا  شیب  هک  تسا  یـسک  نآ  تمایق ، يادرف  رد  نم  هب  امـش  نیرتکیدزن 

. دشاب رتکیدزن  مدرم  هب  رتوکین و  يو  قالخا 

ناگدیدمتس نیرفن 

شتآ اریز  دـننک ؛ دـنلب  نـیرفن  هـب  اـعد  تـسد  هـک  داـبم  دـنراد و  نارگدادـیب  متــس  زا  هدرــسفا  يرطاـخ  هودــنارپ و  ياـهلد  ناـمولظم ،
، مهم نیا  درادن و  دوجو  تلادـع  زا  رتابیز  ياهژاو  ًالوصا  تسین . يزیرگ  نازوس ، شتآ  نیا  زا  دروآیم و  راب  هب  اهیناریو  ناگتخوسلد ،

ار تلادع  گنابلگ  دناوتیم  ناسنا  هنوگچ  تسا . هدوب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  یلاع  فادها  زا 

ص 46 نامه ، - 1
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195 ص :
. دیوپ هر  يدعت  متس و  يوس  هب  دراگنا و  هدینشن 

: دیامرفیم متس  روج و  اب  هزرابم  لدع و  طسق و  يدانم 
(1) ٌةَرارَش . اهَّنَأَک  ِءامَّسلا  یلا  ُدَعْصَت  اهَّناَف  ِمُولْظَْملا  َةَوْعَد  اوُقَّتا 

. دوریم نامسآ  هب  شتآ  هلعش  نوچ  هک  دیسرتب ؛ هدیدمتس  نیرفن  زا 

زامن

ماجنا زا  زیرگ  يارب  دارفا  یخرب  یلو  تسا ، هدـش  بجاو  اهناسنا  یحور  لماکت  تیبرت و  يارب  زامن  تسا . هانگ  نیرتگرزب  زامن ، كرت 
. دنهدیمن ماجنا  ار  نآ  تلاسک ، یلبنت و  ای  سفن  ياوه  زا  يوریپ  فیلکت و 

رد ناگدنزخ  ناگدنرپ و  نامز و  نیمز و  زبس و  ناتخرد  گرب  اب  ییاونمه  یهارمه و  قح و  هاگرد  هب  يرازگرکـش  ياج  هب  ناگدنب  نیا 
نیا راب  ریز  زا  نوگانوگ  ياههناهب  هب  ناسريزور ، يادخ  حدم 

ش 47 هحاصفلاجهن ، - 1
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196 ص :
: دنیوگیم یهاگ  دنزیرگیم . زاسناسنا  تیلوئسم 

تسا و نید  نوتـس  هرابرد  دنـسرپیم ، ناملـسم  زا  تمایق  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  تفگ  دیاب  خساپ  رد  درادن .» جایتحا  ام  زامن  هب  دنوادخ  »
. تسا هدش  رّرقم  یکاندرد  باذع  زامن ، ناگدننکكرت  يارب 

زابرس تسا ، یگدنب  هفیظو  هک  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دریگ و  رارق  ناساپـسان  هتـسد  رد  تلاسک ، یلبنت و  لیلد  هب  ناسنا  تسا  هتـسیاش  ایآ 
: دیامرفیم هرابنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  دنز ؟

(1) ُةولَّصلا . ِِهب  ُبَساُحی  ام  ُلَّوا 
. تسا زامن  دننکیم ، یسرباسح  نآ  زا  هک  يزیچ  نیتسخن 

بش زامن 

، نایم نیا  رد  تسا . هدرک  دیکأت  دنراد ، یپ  رد  هک  یتیبرت  مهم  رایسب  راثآ  لیلد  هب  اهزامن  یـضعب  يادا  رب  بجاو ، ياهزامن  زج  هب  مالـسا 
تیمها زا  بش  زامن 

ش 979 نامه ، - 1
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197 ص :
ياهزاین زار و  اب  نارادهدنز  بش  نازیخرحـس و  تسا و  حبـص  زامن  کیدزن  ات  بش  ياههمین  زا  زامن ، نیا  تقو  تسا . رادروخرب  يرتشیب 

زج دـنوشیم و  یقیقح  قوشعم  رادـید  وحم  دوخ ، ینابر  تولخ  رد  ناـنیا  دـنباییم . تسد  ياهژیو  يونعم  ياوه  لاـح و  هب  دوخ ، هناـبش 
مرکا ربمایپ  دناهتسناد . بش  زامن  هلفان  يادا  رد  ار  یهلا  يایلوا  املع و  زا  يرایسب  تیقفوم  زمر  دنراپسیم . یـشومارف  هب  ار  زیچ  همه  ادخ ،

: دیامرفیم بش  زامن  يادا  هب  بیغرت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
(1) ِراهَّنلِاب . ُهُهْجَو  َنُسَح  ِْلیَّللِاب  ُُهتولَص  ْتَُرثَک  ْنَم 

. دوشیم ینارون  شاهرهچ  زور ، رد  دناوخب ، رایسب  زامن  بش ، رد  سک  ره 

دجسم رد  حبص  زامن 

زا ادخ  حلاص  ناگدنب  تسا ، مکاح  نیمز  رب  نیگنس  یتوکس  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  یکیرات  هک  هاگ  نآ 

ش 2813 نامه ، - 1
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198 ص :
یـصاخ يافـص  دـجاسم ، يوس  هب  شزیخ  تکرح و  نیا  دـنوریم . دجـسم  يوس  هب  حبـص ، زامن  ندروآ  اج  هب  يارب  دـنزیخیمرب و  رتسب 

رد یکی  دید . ناوتیم  نوگانوگ  ياهتلاح  رد  ار  ادخ  صاخ  ناگدنب  زار ، هگاشامت  نیا  رد  دجاسم و  یتوکلم  رـسارس  ياضف  رد  دراد .
هچ قمعت . رکفت و  رد  قرغ  رگید ، نآ  تسا و  زاین  زار و  رد  وا  اب  دـنکیم و  وفع  بلط  ادـخ  زا  ناـیرگ  نامـشچ  اـب  يرگید  عوکر ، لاـح 
رود هب  دـناهتفر و  ورف  قیمع  یباوخ  رد  انعم  ملاع  زا  ربخیب  یهورگ  هک  مینیبیم  وس  نآ  رد  قشاع . تعامج  نیا  اب  ندـش  هارمه  تسابیز 
زاغآ ار  اهادرف  ادرف و  يرارکت  یگدنز  دنزیخرب و  باوخ  زا  هتشذگ  حبص  زا  یـساپ  هک  دنـشیدنایم  نیا  هب  اهنت  یتوکلم ، ياغوغ  نیا  زا 

: دیامرفیم نازیخرحس  هب  وکین  یتراشب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دننک .
(1) ِۀَمایِقلا . َمْوَی  ِماّتلا  ِروُّنلاب  ِدِجاسَملا  َیلِإ  ِْلیَّللا  ِمَلُظ  ِیف  َنیئاَّشَْملا  ِرَِّشب 

ش 1090 هحاصفلا ، جهن  - 1
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199 ص :
. دنراد لماک  ینشور  زیخاتسر ، زور  رد  هک  هدب  تراشب  دنوریم ، دجاسم  يوس  هب  بش  تاملظ  رد  هک  نانآ  هب 

يراکوکین

یناسک هتـسیاش  ياهناسنا  تسا و  هداد  باختنا  قح  ناسنا ، هب  گرزب  دنوادخ  دشاب . هتـشادربرد  یفنم  ای  تبثم  راثآ  دـناوتیم  يراک  ره 
دوخ و زاـین  عـفر  يارب  هنادنـسپادخ ، تین  اـب  دـنهدیمن و  تسد  زا  ار  یهلا  ياـهتصرف  ناـنیا  دـنیامیپیم . ار  دـیفم  ياـههار  هک  دنتـسه 
ار نانآ  نادنمزاین ، اب  دروخرب  رد  دنهدیم و  تسد  زا  ناگیار  هب  ار  یهلا  ياهتمعن  ساپسان ، ياهناسنا  سکع ، رب  دنـشوکیم . نارگید 

دارفا هنوـگنیا  تسین ». يزاـین  اـم  کـمک  هب  دادیم و  يزور  ناریقف  هب  تساوـخیم  ادـخ  رگا  : » دـنیوگیم ناـنیا  دـنریگیم . رخـسمت  هب 
يراکوکین و درادیم . هاگن  ناما  رد  یناهگان  راوگاـن و  ثداوح  اـهیتسپ و  هب  طوقـس  زا  ار  ناـسنا  نادـنمزاین ، هب  کـمک  هک  دـننادیمن 

یناهنپ و هقدص 
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200 ص :
هدیدنسپ لمع  نیا  هب  هیصوت  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دش . دهاوخ  ترخآ  ناهج  رد  ناسنا  ییوردیپس  هیام  هک  تسا  ییاهراک  زا  راکـشآ 

: دیامرفیم
(1) ِءوُّسلا . َعِراصَم  یِقَت  ِفورعَْملا  ُِعئانَص 

. درادیم هاگن  ناما  رد  راوگان  ياهگرم  زا  ار  ناسنا  يراکوکین ،

ش 1852 نامه ، - 1
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201 ص :

و

جاودزا رد  تطاسو 

هبرجت و دنمزاین  شتیناقح  تیمها و  لیلد  هب  راک  نیا  هتبلا  تسا . هدمآ  رامش  هب  اهتطاسو  نیرتدنمـشزرا  زا  راک  نیا  مالـسا  گنهرف  رد 
هنیمز دـنک و  نایب  رگیدـکی  يارب  تساک  مک و  نودـب  یبوخ و  هب  ار  فرط  ود  ياهیگژیو  دـیاب  یجنایم  درف  تسا . يرادتناـما  تقد و 

زین ار  یجنایم  درف  دنک و  مهارف  ار  ناوج  ود  شمارآ  تداعـس و  هنیمز  دناوتیم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دروآ . مهارف  ار  ود  نآ  تخانش 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ادخ ، ربمایپ  ورنیازا ، دناسرب . یهلا  شاداپ  هب 

(1) ِحاکِّنلایف . ِْنیَْنثا  َْنَیب  َعَفْشَت  ْنَأ  ِۀَعافَّشلا  ِلَْضفا  ْنِم 
. دینک تطاسو  جاودزا ، رد  رفن  ود  نایم  هک  تسا  نیا  اهتطاسو  نیرتهب  هلمج  زا 

ش 3073 نامه ، - 1
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202 ص :

همانتیصو

، دوز ای  رید  تاقولخم  دوب . دهاوخ  هدوب و  هشیمه  هک  یهلا  لازیال  تاذ  زج  دیـشچ  دنهاوخ  ار  گرم  خلت  معط  تادوجوم ، همه  کشیب ،
راچد یعامتجا  طباور  یگداوناخ و  ماظن  ات  تسا  يرورـض  رایـسب  گرم ، زا  سپ  شرافـس  هب  زاین  یلو  تفر ، دنهاوخ  یناف  ناهج  نیا  زا 

ياضعا نایم  یلام  دیدش  ياهفالتخا  نانآ ، گرم  زا  سپ  دناهتفر و  ناهج  نیا  زا  تیصو ، نودب  هک  ییاهناسنا  اسب  هچ  ددرگن . لکشم 
نیا نداد  خر  زا  همانتیصو ، نتشون  اب  ناسنا  تسین  رتهب  ایآ  دناهتـشاد . يراکبلط  ياعدا  هناگیب ، صاخـشا  ای  تسا  هداتفا  قافتا  هداوناخ 

: دیامرفیم مالسا  ربمایپ  دوشن . زین  هداوناخ  فالتخا  ببس  دریگن و  رارق  نارگید  نیَد  ریز  هدرکن  يادخ  دنک و  يریگشیپ  اههلیاغ 
(1) ِةَرِخْآلا . ِیف  ٌرانَش  َو  ٌران  َو  اْینُّدلا  ِیفٌراع  ِۀَّیصَْولا  ُكَْرت 

. تسا ناهج  نآ  ییاوسر  شتآ و  هیام  ناهج و  نیا  گنن  هیام  ندرکن ، تیصو 

ش 1141 هحاصفلا ، جهن  - 1
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203 ص :

ه

هیده

تمیق و دـنکیم . نایب  ار  دوخ  تبحم  هقالع و  راک ، نیا  اب  هدـنهد  هیدـه  تقیقح ، رد  دـهدیم . شیازفا  ار  اـهناسنا  ناـیم  تبحم  هیدـه ،
ادها تقادص  تین و  نسح  هدنهدناشن  هک  يدامریغ  يایادـه  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ تبحم  بلج  كالم  رایعم و  هیدـه ، يالاب  شزرا 

ار يداـم  ياـهبنارگ  يایادـه  هیهت  نیارباـنب ، تسا . هجوت  دروـم  لـمع  لـصا  سفن و  مالـسا ، رد  دـشاب . رتزاـسراک  رایـسب  تسا ، هدـننک 
. دنادیمن هنادنمدرخ 

فرط دـشاب ، تمیق  رپ  هیدـه  رگا  رگید ، يوس  زا  درادـن . یتیمها  نآ  يداـم  شزرا  تسا و  نآ  ندوب  يونعم  دـیفم و  هیدـه ، ره  تلاـصا 
جراخ درف  هدهع  زا  نایانـشآ ، هیده  گنـسمه  ياهیده  هیهت  تاقوا ، یهاگ  دوشیم . رـسدرد  یتخـس و  راتفرگ  نآ  ناربج  يارب  زین  لباقم 

هکلب هدرکن ، نوزفا  ار  تبحم  اهنت  هن  هیده  تلاح ، نیا  رد  دریگیم . هلصاف  وا  زا  راچان  هب  ورنیازا ، تسا .
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204 ص :
فرط ییاناوت  نوئش و  دیاب  تبحم  ياههتشر  تیوقت  يارب  ساسا ، نیا  رب  تسا . هتخیسگ  مه  زا  زین  ار  نیشیپ  یتسود  تدوم و  ياههتـشر 

: دیامرفیم مالسا  یمارگ  ربمایپ  دوش . هتفرگ  رظن  رد  لباقم 
(1) اوُّباَحت . اْوَداهَت 

. ددرگ راوتسا  ناتتبحم  ياههتشر  ات  دیهد  هیده  رگیدکی  هب 

يونعم هیده 

، دنباییم دـنمدوس  ار  نآ  دـنناوخیم و  یباتک  رد  ار  يدـنمدوس  بلطم  ای  دنونـشیم  ار  یبوخ  نخـس  یتقو  هک  مینیبیم  ار  يدارفا  یهاگ 
ياهدیدنـسپ رایـسب  هویـش  راک ، نیا  دنناسرب . نارگید  نایانـشآ و  ناتـسود و  عالطا  هب  یـضتقم ، نامز  رد  ات  دننکیم  تشاددای  گنردیب 

. دناهتفای تسد  يدنمشزرا  رایسب  ياهیهاگآ  هب  هار  نیمه  زا  اهناسنا ، زا  يرایسب  خیرات ، لوط  رد  تسا و 
زا يرایسب  زورما  دشیمن ، ماجنا  راک  نیا  رگا  اسب  هچ 

ش 1189 هحاصفلا ، جهن  - 1
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205 ص :
اههظفاح رد  نآ  طبض  تبث و  اب  ات  میناسرب  ناگمه  یهاگآ  هب  ار  دنمدوس  راتفگ  نانخس و  میـشوکب  سپ  تشادن . دوجو  ام  ياهینتـسناد 

: دیامرفیم یمالک  يایاده  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مییامیپب . ار  تیاده  هار  نآ ، هب  لمع  و 
(1) ٍِملْسُم . ََکل  ٍخا  یلا  اُهلِمَْحت  َُّمث  اهُعَمْسَت  ٍّقَح  ُۀَِملَک  ُۀَّیِطَعلا  َمِْعن 

. یناسریم تناملسم  ردارب  هب  سپس  يونشیم ، ار  نآ  هک  یقح  هملک  تسا  ییاطع  وکین  هچ 

ناریقف اب  ینیشنمه 

رتـالاب ناـنآ  زا  ار  دوخ  نأـش  هکنیا  اـی  دـنهاوخب  يزیچ  ناـشیا  زا  اداـبم  اـت  دـنریگیم  هلـصاف  نادـنمزاین  ناریقف و  زا  هشیمه  دارفا  یـضعب 
یهلا هاگشیپ  رد  سردـنم ، هماج  اب  يریقف  اسب  هچ  دوشیم و  هدز  کحم  وا  ياوقت  اب  یـسک  ره  شزرا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـننادیم .

. دشاب الاو  تیعقوم  ماقم و  بحاص 

ش 3127 نامه ، - 1
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206 ص :
تـساخرب تسـشن و  ناریقف  اب  هراومه  نانآ  تسا . نایامن  اًلماک  یهلا  يایلوا  كاـنبات  هریـس  رد  ناـنآ  هب  یگدیـسر  ناریقف و  اـب  ینیـشنمه 

ناریقف اب  یتسود  هرابرد  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  دندرکیم . شهوکن  تدـش  هب  دـنتفرگیم ، هلـصاف  ناریقف  زا  هک  ار  یناسک  دنتـشاد و 
: دیامرفیم

(1) ِۀَمایِْقلا . َمْوَی  ًَۀلْوَد  ْمَُهل  َّناَف  َيِدایَأ  ِءارَقُْفلا  َْدنِع  اوُذِخَّتا 
. دنراد یگرزب  تلزنم  تمایق ، زور  رد  نانآ  اریز  دینک ؛ یتسود  ناریقف  اب 

ناکین اب  ینیشنمه 

. دریگ شیپ  رد  ار  ییایوپ  لامک و  هار  ات  تسا  یتیبرت  یقالخا و  لئاسم  نتخومآ  دنمزاین  هشیمه  ناسنا 
. تسا نابوخ  اب  ینیشنمه  دنکیم ، يرای  سفن  بیذهت  برق و  نابدرن  ندومیپ  رد  اریمدآ  هک  ییاههار  زا  یکی 

دنراد یفاک  هبرجت  لیاضف و  هک  دنتسه  یناسک  ناکین 

ش 29 نامه ، - 1
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207 ص :
شیالاپ ار  شیوخ  ناور  حور و  دروآ و  مهارف  رفـس ، هشوت  ناشراتفر ، راتفگ و  زا  دنک ؛ دامتعا  نانآ  هب  دناوتیم  هدوسآ  لایخ  اب  ناسنا  و 

. دوش دنمهرهب  لمع  ملع و  تذل  زا  دـیامزایب و  ار  نیـشنلد  يزاورپ  تبحم ، افـص و  رطع  اب  لابکبـس ، ياهتـشرف  نوچ  مه  هاگنآ  دـنک .
: دیامرفیم ناشنمکین  اب  ترشاعم  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1) َءامَکُْحلا . اوُِطلاخ  َو  َءاَمَلُْعلا  اُِولئاس  َو  َءاربُْکلا  اوُِسلاج 
. دیشاب هتشاد  طابترا  نامیکح  اب  دیسرپب و  نادنمشناد  زا  دیوش ، نیشنمه  ناگرزب  اب 

ش 1300 هحاصفلا ، جهن  - 1
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209 ص :

ي

اهینتسناد تشاددای 

رکف دـنرادن و  یهجوـت  هلئـسم  نیا  هب  دارفا  یـضعب  دـنک . تشادداـی  ار  دوـخ  ياـههتخومآ  ناـسنا ، هک  تسا  نیا  اـهراک  نیرتـهب  زا  یکی 
همه دنراپسیم . یـشومارف  هب  ار  دوخ  تامولعم  جیردت ، هب  یلو  دننک ، يرادهگن  دوخ  هظفاح  رد  ار  اههتخودنا  نآ  دنناوتیم  هک  دننکیم 

لالتخا و لیلد  هب  دوب  مه  نینچ  رگا  هک  دنتـسین  زین  هنایار  باسح و  نیـشام  دننام  دـنرادن و  اهانیـسنبا  نوچ  يدـنمتردق  نهذ  اهناسنا 
ربمایپ دنک . طبـض  تبث و  ار  اهنآ  دـیاب  راچان  هب  دوخ  ياههتخودـنا  يرادهگن  يارب  ناسنا  دـندادیم . تسد  زا  ار  دوخ  هظفاح  همه  صقن ،

: تسا هدومرف  هدرک و  هجوت  رما  نیا  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا 
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210 ص :
(1) ِباتِْکلِاب . َْملِْعلا  اُودِّیَق 

. دینک تبث  نتشون  اب  ار  شناد 

ناگدرم یکین  درک  دای 

کین و راتفر  دوخ ، راک  هدـنورپ  رد  همه  سپ  دوشیم . اطخ  هابتـشا و  بکترم  یگدـنز  لوط  رد  هاوخان  هاوخ  تسین ، موصعم  ناسنا  نوچ 
: اریز مییوگن ؛ ینخس  نانآ  ياهيدب  زا  مینک و  وگزاب  ار  ناشبوخ  ياهراتفر  نانآ ، تشذگرد  زا  سپ  تسا  هتسیاش  لاح  نیا  اب  دنراد . دب 

. دشاب هدیزرمآ  شکین ، ياهراک  لیلد  هب  ار  يو  دنوادخ ، دیاش  . 1
. دنکیم عافد  دوخ  زا  ات  تسین  هدنز  تسا و  هتشذگرد  وا  کنیا  . 2

. دنکیم تحاران  رایسب  ار  شناگدنامزاب  راک ، نیا  . 3

ش 2105 نامه ، - 1
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211 ص :
. مینک دای  یکین  هب  ناگتشذگرد  زا  هک  تسا  هدمآ  یمالسا  ياههزومآ  رد  . 4

: دیامرفیم مالسا  هتسراو  ربمایپ 
(1) مِهیواسَم . ْنَع  اوُّفُک  َو  ْمُکاتْوَم  َنِساحم  اورُکذا 

. دیشوپب مشچ  ناشیاهيدب  زا  دینک و  دای  ار  ناتناگدرم  ياهیکین 

ش 249 نامه ، - 1
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213 ص :

همانباتک

. 1374 مود ، پاچ  تاعالطا ، هسسؤم  نارهت ، دلج 1 ،)  ) همه يارب  قالخا  اضر ، یناهفصا ، . 1
ص213 ینابرهم ؛ ؛  ربمایپ  اب 

. نادیواج تاراشتنا  هحاصفلا ، جهن  مساقلاوبا ، هدنیاپ ،
ق. 1376 ه . قودصلا ، ۀبتکم  نارهت ، لوقعلا ، فحت  نسح ، دمحموبا  ینارح ، . 3

.1374 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  ربمایپ ، مایپ  یقت ، دمحم  دیس  میکح ، . 4
.1368 مشش ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن و  رتفد  ترتع ، نآرق و  هاگدید  زا  قالخا  دیرف ، یضترم  قداص و  دمحم  يداجس ، . 5

.1370 موس ، پاچ  رشنلاراد ، مق ، مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  نانخس  یگدنز و  هللادبع ، یحلاص ، . 6
، لوا پاچ  توریب ، هغالبلا ، جهن  حلاص ، یحبص ، . 7
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214 ص :
ق. 1387 ه .

ق. 1403 ه . مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  لاصخ ، قودص ، . 8
ق. 1392 ه . نایلیعامسا ، هسسؤم  نازیملا ، ریسفت  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، . 9

.1340 يردیح ، هناخپاچ  نارهت ، ءاضیبلا ، ۀجحملا  نسحم ، الم  یناشاک ، ضیف  . 10
ق. 1324 ه . ناهفصا ، یفاو ، .-، 11

. اتیب يورم ، تسفا  پاچ  نارهت ، راحبلا ، ۀنیفس  سابع ، خیش  یمق ، . 12
ق. 1388 ه . موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  یفاک ، لوصا  ینیلک ، . 13

ق. 1409 ه . هلاسرلا ، ۀسسؤم  توریب ، لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  . 14
ق. 1403 ه . مود ، پاچ  ءافولا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، . 15

ثیدح ناتسلگ  رد  يدعس  باهولادبع ، دیس  لصحم ، . 16

www.Ghaemiyeh.comهمانباتک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 230زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


215 ص :
.1381 لوا ، پاچ  لصحم ، تاراشتنا  مق ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

ق. 1377 ه . هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  داشرالا ، دیفم ، . 17
ق . 1408 ه . تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  نیسح ، ازریم  يرون ، . 18
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. 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 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
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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