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دلج 11 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نرق 08 رد  ریدغ  ءارعش 

یلح دواد  نب  دمحم  وبا 

هراشا

دلوتم 947
دومرف ، لزنم  اجنآ  رد  هکیتقو  ریدغ  زور  رد  دمحم ) ترضح  ) ربمایپ ینارنخس  هباطخب و  ینک  لمات  هاگ  ره  و 

. يا هدنیوج  نآ  رد  دنکن  دیدرت  تسوا  یلو  ردیح ) ) نیا سپ  میوا  یلو  الوم و  نمسک  ره  : 
. تسینرادرب لیوات  نشور و  راکشآ و  هک  وا  دعبزا  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخب  ار  ربمایپ  حیرصت  تسناد  یهاوخ  ینک  رظن  رگا  و 

: تسا ریز  هموظنم  نآ  تماما و  هرابرد  تسا  ینالوط  هزوجرا  دواد  نیا  يارب  و 
. دوب نآ  هجیتن  هرمث و  یبیجع  ناتساد  هک  هداتفا  قافتا  نم  يارب  يزیگنا  تفگش  تیاکح 

هحفص 3 ] ] 

. هاگدید هرئاد  رد  نتفر  ورف  زا  دنکیم  نایب  هک  تسیئ  هظحالم  لباق  دنپ  نآ  رد  هک  نآ  رد  دیریگ  دنپ  سپ  : 
. هدیمهف دنمشیدنا و  نادرم  دوب  نآ  رد  شناد و  هناخ  هکیدادغب  رد  مدش  رضاح  : 

. دندشیم ناب  کیدزن  ناگرزب  هک  هرکاذم  وثحب  زا  دوب  ینادیم  ناشیا  يارب  زور  ره  رد  : 
ربارب رد  يدارفا  هکتسنیا  دوصقم  ) دوب هتفر  نیب  زا  هداتفا و  هتشک  ای  هدش و  حورجم  لیلد  ریـشمشب  هک  دوب  یمخز  ای  نادیم  نآ  رد  ریزگان  : 

(. دندشیم بولغم  لیلد 
، یعفاش یفنح ، ) هناگراهچ نیسردم  دندومن و  رب  رد  ای  دندراذگ  نیمز  ار  گنج  سابل  ناراوس  ناشیاب و  تفرگ  مارآ  سلجم  هکیماگنه  : 

. تسیکی ناشئارآ  تولخ  رد  هک  دندش  عمج  یلبنح ) یکلام ،
. تسیلاوئس اجنیا  یتسه و  دنمشناد  وت  دنتفگ  سپ  مدش  رضاح  ناشیا  سلجم  رد  نم  : 

. اهتما يامنهر  ادخ  هداتسرف  زا  دعب  تسنداتفا  شیپ  هب  رت  هتسیاش  هک  ینیبیمار  یسک  هچ  : 
. تسا یتخسرس  تجاجل و  ندراذگ  رانک  هب  جاتحم  هک  تسیتقد  لمات و  هلئسم  نیا  رد  متفگ  سپ  :

. میتسه يا  هظحالم  لباق  هتسیاش و  هشیدنا  شنیب و  ودرخ  نابحاص  ام  مامت  و  : 
. دنا هدش  عمج  رود  کیدزن و  نادان  اناد و  مدرم  هتشذگرد و  ربمایپ  هک  مینکیم  ضرف  نونکا  سپ  : 

يالاب هکلب  نتسب  ندوشگ و  دقع  لح و  لها  ياج  رد  امش  و  : 

هحفص 4 ] ] 

. دیتسه قیقحت  صحف و  رد  اهنآ 
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. تسنافیرش ناگرزب و  قالخا  زا  نآ  هک  ار  تلادع  فاصنا و  دعاوق  دیوش  مزتلم  : 
. تسا مدرم  ربهر  ریما و  رکبابا  هک  دنتفگ  مدرم  رتشیب  تشذگرد  (ص ) ربمایپ نوچ  : 

. دنتفگ مدرم  هیقب  دندروخ و  تسکش  اهنآ  تسا و  ربمایپ ) يومع  ) سابع يارب  مدرم  تراما  هک  دنتفگ  رگید  یضعب  و  : 
. دننکیم یلاحم  ءاعدا  وا  زا  ریغ  هک  دندوب  یعدم  یمامت  تسا و  تفالخ  تراما و  هتسیاش  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  : 
. درک راذگاو  ای  دومرف  یتیصو  دوخ  زا  دعب  نیشناج  هفیلخ و  يارب  تفر  ایند  زا  ترضحنآ  نوچ  هکدینیبیم  امش  ایآ  سپ  : 

. دنهد يار  هدومن و  عامتجا  یماما  رب  هک  شتماب  شدوخ  زا  دعب  ارنآ  بیترت  : 
. دومرف ترامابصیصخت  درک و  نییعت  ار  رکب  یبا  ربمایپ  عوضوم  نیا  رد  هکلب  تفگ  ناشیا  زا  یکی  سپ  : 

. مینک یملقن  رمع  زا  ام  هک  هچناب  تسا  لکشم  نیا  هک  دنتفگ  نارگید  : 
. ما هدومن  ار  وا  تعباتم  هدرک و  يوریپ  رکب  یباب  سپ  منک  نییعت  هفیلخ  نم  رگا  تفگ  وا  هکنوچ  : 

تسا درم  ود  نیا  نایم  كرتشم  قح  دومن و  كرت  ار  تیصو  لمع  ربمایپ  سپ  ار  مدوخ  زا  دعب  هفیظو  تیصو  منک  كرت  نم  رگا  و  : 
. تسا لالح  امش  رب  وا  نتشک  دنک  رارکت  سک  ره  سپ  دوب  یگرزب  شزغل  هابتشا و  رکب  یبا  اب  تعیب  تفگ  رمع  و  : 

هحفص 5 ] ] 

. دیدز رانک  ار  (ع ) یلع ربمایپ  هفیلخ  هک  اریز  دیدرکن  دیدرک و  هک  ناشیاب  نامس  هتفگ  و 
. امش زا  يریما  دشاب و  ام  يریما ا ز  هک  مینک  ریخ  بلط  ام  دنتفگ  راصنا  و  : 

دینک . یئوگدب  هتفرگ و  لاکشا  قوراف  رب  هک  تسا  مزال  هنیآ  ره  ربمایپ  زا  دوب  یتیصو  رکبوبا ) ) قیتع يارب  رگا  سپ  : 
. تسین امش  رایتخا  دروم  هباحص  رب  ضارتعا  هک  نآ  لاح  دینک و  ضارتعا  راصنا  ناملس و  رب  سپس  : 

راـیتخا هب  وا  تعیب  هک  تسا  نیارب  لـیلد  رمع  لوقب  وا  تفـالخ  ندوب  هابتـشا  و  ینولیقا ) ینولیقا ، ) تفگیم هک  رکبوـبا  نتـساوخ  هکنیا  اـی  : 
هدوب . ناشدوخ 

. دیوگب ینولیقا  دهاوخب و  هلاقا  رکبوبا  ملاع  رد  دیابن  دوب  ربمایپ  زا  نییعت  ربانب  رکبوبا  تفالخ  رگا  : 
. دندش تما  رایتخاب  لئاق  هدرک و  تیصو  راکنا  رب  قافتا  ناشیا  سپ  : 

. دننک رایتخا  هک  دنتسه  مزلم  رایتخاب  ایآ  دش  امب  راذگاو  تفالخ  رما  نوچ  متفگ : نم  سپ  : 
. درادن ار  تراما  تیلها  تموکح و  قاقحتسا  هک  ار  هیامورف  صقان و  دنیزگرب  ای  ار  تما  لضفا  : 

. ار تما  رت  نوزف  دیامن  رایتخا  هک  نآ  رگم  تما  تیعر و  يارب  تسین  هک  دندرک  قافتا  سپ  : 
. دومن ربهر  نییعت  دیاب  يرترب  تیلضف و  تافص  رب  ایآ  هک  دیهد  ربخ  نمب  موق  يا  متفگ  ناشیاب  : 

هحفص 6 ] ] 

. دنتسه تلیضف  ود  نیا  دقاف  هکیمدرم  رب  دراد  نطو  زا  ترجاهم  نامیا و  رد  تقبس  هک  ار  یسک  دیراد  مدقم  سپ 
: دیوگ هک  اجنآ  ات 

. دیتسه دازآ  اهنآ  مامت  زا  امش  دیراذگاو  يرترب  تلیضف و  تافص  زا  ارم  ناشیاب  متفگ  : 
. دنتسه یهورگ  ناشیا  دناهدرک و  هطاحا  ار  وا  فارطا  هکیتعامج  نایم  یتما  لثم  ار  تفالخ  مینکیم  ضرف  : 
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. يرتراوازس وت  هک  ار  تفالخ  ریگب  وت  دنتفگ  رفن  کیب  رتشیب  دندوب  هدش  هدنکارپ  قرفتم و  مدرم  و  : 
:. تسین يربهر  تراما و  هتسیاش  یسک  وت  زا  ریغ  دنتفگ  یمود  صخشب  یقاب  و  : 

.. ینولیقا ینولیقا  شلوق  هب  ار  تموکح  دنکیم  راکنا  هتفای  تیالوهک  ار  یلوا  میدید  سپس  : 
. نم هدرب  يآ  نم  زینک  يآ  دیوگیم  نیا  تسین و  تفالخ  رد  یقح  ارم  دیوگیم  : 

.پ دومن متس  واب  ار و  وا  قح  درک  بصغ  هکیسک  رب  تسا  ملظت  وا  يارب  دنکیم و  هثاغتسا  و  : 
. تسین ناشیا  بیذکتب  یهار  هک  دنتسه  وگتسار  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  و  : 

. ار تفالخ  میهدب  نآ  یعدمب  ام  ایآ  اعرش  دنیوگیم  هچ  نآ  هرابرد  نادنمشناد  سپ  : 
. دیئوگب امب  ار  ضحم  قح  هک  ادخب  مهدیم  مسق  ار  امش  تسین  نآ  رد  یقح  ارم  دیوگیم  شدوخ  هکیسکب  میراذگاو  ای  : 
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. مینکیم تعاطا  دیدش  روآدای  هک  ار  هچنآ  مشچب  دنتفگ  تعامج  نآ  نیا  زا  دعب  یکدنا  : 
. تسا دیوم  هدیسر و  لامکب  هک  تسوا  تسین و  یکش  مالسلا  هیلع  یلع  ینوزف  يرترب و  رد  ار  ام  : 

. ار عوضوم  نیا  رد  عازن  لدج و  مینادیمن  حالص  مینکیمن و  اهر  ار  تما  قافتا  عامجا و  ام  نکل  : 
. مینکیم يوریپ  ام  ار  ناشیا  رم  سپ  دندرکن  یهارمگ  رب  عامتجا  زگره  نیملسم  و  : 

. تسیراکشآ نشور و  حیرصت  ایوگ و  هدیسرربمایپ  زا  هکیثیداحا  سپس  :: 
. تسا روهشم  عیاش و  نآ  دض  هک  اریز  تسا ، عونمم  امش  عامجا  ياوعد  اما  متفگ  ناشیاب  : 

. دندوبن اهنآ  نایم  رد  ناکین  ناگرزب و  زا  کی  چیه  هکنآ  لاح  هدش و  دقعنم  اجنیا  رد  یعامجا  مادک  و  : 
. دنمدرم ناگرزب  ناشیاهک  يریبز  نآ  زا  سپ  سابع  دوب و  ربمایپ  ردارب  هک  یلع  دننام  : 

. دوبن يرظن  هدارا و  مه  دعس  رسپ  سیق  يارب  زین  دوبن و  هدابع  نب  دعس  ناشیا  نایم  رد  و  : 
. نامعن هن  نایفسوبا و  هن  ناملس و  هن  هدوب  رذوبا  هن  و  : 

. دندوب هدرک  انب  ناشیا  هک  هچنآ  دندرک  ناریو  دنتسکش و  ناشیا  هکلب  نانآ  نایم  رد  دوب  دادقم  هن  دیز و  رسپ  ینعی  : 
. دندرکن مه  رایتخا  دندشن و  اهنآ  تفالخب  عناق  دوب  یگرزب  مارتحا و  ناشیا  رب  هکیدارفا  زا  ناشیا  ریغ  و  : 
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. دندومنوا زا  يوریپ  تعاطا و  مدرم  رتشیب  هکلب  تسا  عامجا  نآ  هک  دوشن  هتفگ  سپ  : 
. تسا لیلد  تجح و  دشاب  تیلقا  هک  شسکع  رد  اسب  هچ  هکلب  تسین  لیلد  تجح و  تیرثکا  ترثک و  نکل  : 

. تسا هدومن  تیرثکا  زا  تمذم  تیلقا و  زا  فیرعت  يرایسب  دراوم  رد  یلاعت  دنوادخ  سپ  : 
. دینک هماقا  عامجا  هدومن و  هثحابم  نید  رد  هکیتقو  رگم  تسا  طقاس  عامجا  هک  انیقی  سپ  :

. دیدومن عنم  یمک  زا  ارنآ  هکنآ  لاح  دیدومن و  صن  ءاعدا  امش  هنوگچ  و  : 
. تسین نینچ  نم  بهذم  تفر و  ایند  زا  تیصو  نودب  ربمایپ  دیتفگ  هک  امش  دیدوبن  ایآ  : 

. متسین لوق  نیاب  مزتلم  مدرک و  تقفاوم  امش  ندرک  مزلم  يارب  نم  نکل  : 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


. یهابتشا ره  زا  حوضو  روطب  هک  مخ  ریدغ  رد  ار  ربمایپ  صن  منادیم  دیشروخ  دننام  نم  هکنآ  يارب  : 
. دیدرک كرت  ارنآ  نکل  ام  ندرک  لقن  لثم  دیا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  زین  مه  امش  و  : 

. تسا هدومن  دای  دلج 22 ص 243  هعیشلا  نایعا  رد  ارنآ  مهم  تمسق  هک  هزوجرا  رخآ  ات 
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؟ تسیک رعاش 

تشاد و هقرفتم  مودع  ردو  تیبرع  لاجر و  ثیدح و  هقف و  رد  یغوبن  يرترب و  وا  هک  یلح  دواد  نب  یلع  نب  نسح  دمحم  وبا  نیدلا  یقت 
هدوب و ناشیا  فورعم  نادنمـشناد  زا  راگتـسر و  هفیاط  نیا  ریظنیب  بایمک و  نادرم  رداون و  زا  يو  هک  دنتـشادن  فالتخا  واهرابرد  رفن  ود 
هک وا  لاجر  باـتک  رادـقم  رد  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  دـنچ  ره  دـنا  هدوتـس  یئوکن  رهب  دوخ  تازاـجا  لاـجر و  بتک  رد  ار  وا  ءاـملع 
رب هدننک  دامتعا  هک  یئاهبلا ) انخیش  ردپ  دمصلا  دبع  نب  نیسح  خیش  دننام  ) یضعب سپ  تسا : هتفگ  ینخـس  دوادنبا  لاجرب  تسا  فورعم 

نیرتهب نکل  دنا  هدرک  نانآ  ار  ضارعا  تیاهن  يرتشوش ) هللا  دبع  خیش  دننام  ) هکیضعب تسا و  رضاح  مه  نآ  ندرک  هیجوت  يارب  تسا  نآ 
نآ رب  هک  تسا  لاجر  ملع  ياه  هشیر  لوصا و  زا  نآ  ریغ  دننام  مه  وا  باتک  هک  دشابیم  ام  ءاملع  رتشیب  هیرظن  نآ  تسیور و  هنایم  اهراک 

. دنا هدرک  فیرعت  نامزا  دعب  ینامز  یبوخ  تیاهنب  ارنآ  مظن  اتقیقح  سپ  ار  وا  ارعش  اما  و  تسا . هدش  داقتنا  مه  یهاگ  هدش و  دامتعا 
هتفرگ و ارف  یفوتم 673  یلح  سوواط  نب  دمحا  لیاضفلا  وبا  دیـس  زا  ارشناد  دمآ و  ایندـب  هلح  رد  لاس 647  مود  يداـمج  مجنپ  رد  يو 

: تسناشیا زا  هک  دنکیم  تیاور  هیماما  ناگرزب  زا  رگید  يا  هدع  زا  هدومن و  تیاور  وا  زا 
. تسوا تئارق  دیتاسا  زا  یکی  وا  یفوتم 676 و  یلح  نسح  نب  رفعج  نیدلا  مجن  ققحم  - 1
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.689 یفوتم هدش  دای  ققحم  يومع  رسپ  یلح  دیعس  نب  یحی  ایرکز  وبا  نیدلا  بیجن  خیش  - 2
یفوتم 672. یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  گرزب  فوسلیف  - 3

یفوتم 693. هدش  دای  یلح  سوواط  نب  دمحا  لئاضفلا  وبا  دیس  نب  میرکلا  دبع  نیدلا  ثایغ  دیس  - 4
. یلح همالع  ردپ  یلح  رهطم  نب  یلع  نب  فسوی  نیدلا  دیدس  خیش  - 5

. تسا هدرمش  شدیتاسا  زا  شلاجر  رد  دواد  نبا  ار  وا  هک  يدسا  مهج ) ) میهج نب  دمحم  نیدلا  دیفم  خیش  - 6

وا زا  نایوار  ندارگاش و 

یفوتم 757. یلح  يدیزم  دمحا  نسحلا  وبا  نیدلا  یضر  خیش  - 1
یفوتم 776. هیعم  نبا  هب  روهشم  یلح  یجابید  مساق  نب  دمحم  هللادبع  وبا  دیس  - 2

لاس 754. رد  هلح  رد  یفوتم  يدابآ  راطم  دارط  نب  یلع  نیدلا  نیزخیش  - 3

وا هدنزرا  تافیلات 
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مینکیم : دای  ریز  رد  ام  هک  هدرک  دای  يردقنارگ  تافیلات  دوخ  يارب  شلاجر  باتک  رد  هدربمان 
دعس  هفحت  (1)

موظنم  کسانم  ءاضق  رد  کسانلا  هدع  ( 2)
ربتعملا  هملکت  ( 3)

رصتخم زا  رصتقملا  ( 4)
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هیماما  باحصا  فالخ  رد  ولوللا  ( 5)
جردلا  باتک  ( 6)

عیارلا باتک  ( 7)
ءارغهدیقع  رد  ءارهزلا  هدیرخ  ( 8)

ایاضق رد  هیغبلا  ( 9)
هقف  رد  یباتک  ( 10)

نید لوصا  رد  نیمثلا  ردلا  (11)
تکنلا  باتک  ( 12)

رصتخم  (13)
حاضیا  ( 14)
رارسالا رصتم  ( 15)

وحن  رد  هبیرغل  ( 16)
مجعلا  فورح  (17)
زامن  رد  هعمل  ( 18)

لاکشالا دقع  رد  لاکشا  لح  ( 19)
عفانملالیصحت  ( 20)

ضورع  رد  لیلکالا  ( 21)
هیضقلا  ماکحا  رد  هیضقلا  ماکحا  ( 22)

بهاذملا فالخ  ( 23)
ضئارف  رد  ضئارلا  ( 24)

هدیصق حرش  ( 25)
ضورع  رد  يواسلا  ( 26)

نید لوصا  ( 27)
ضورع  رد  بجاح  نبا  لیلجلا  مظن  حرش  رد  لیلخلا  نیع  هرق  ( 28)

هرصبت . مظن  رد  هرهوجلا  ( 29)
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شرمع زا  هکیلاح  رد  تسا  هدـش  غراف  لاس 757  رد  شلاجر  باتک  زا  هک  منادـیم  طقف  مدـشن  علطم  دواد ) نبا  ) همجرت بحاص  تاـفو  زا 
ام هدش  همجرت  رعاش  طخب  حیصفلا ) ) باتک زا  يا  هخـسن  يدنفا ) هللادبعازریم  موحرم  ءاملعلا ) ضایر  ) بحاص دوب و  هتـشذگ  لاس  تصش 

ناـضمر هاـم  مهدزیـس  رد  ار  وا  دزرماـیب  ادـخ  هک  دواد  نب  یلع  نـب  نـسح  وا  یقیقح  كوـلمم  ارنآ  تشوـن  هدوـب ، شرخآ  رد  هـک  هدـید 
هتشذگ شرمع  زا  لاس  هدنز و 94  لاس 741  رد  سپ  دوب  هدننک  رافغتسا  هدنتسرف و  تاولص  راذگساپس و  هکیلاح  رد  لاس 741  كرابملا 

. دوب
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. تشذگ هحفص 442  دلج 5  رد  یلح  حاش  نب و  ظوفحم  نیدلا  سمش  خیش  هیثرم  رد  یتایبا  هدش  همجرت  راعشا  زا  و 
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یعلخ نیدلا  لامج 

هراشا

لاس 750 يافوتم 
. دوب هتفر  باوخب  رحس  رد  هک  يدوجوم  ره  درک  رادیب  دمآ و  ناتخرد  ناتسوب و  شوخ  يوب  - 1

. اه هفوکش  اه و  هچنغ  اهغاب  رد  دش  نشور  سپ  دز  يدنسرخ  یلاحشوخ و  قرب  حبص  و  - 2
. تسیرگ وا  رب  ناراب  هکیتقو  دوب  نادنخ  هک  یلاح  رد  وب  بش  لگ  ناهد  دز  دنخبل  و  - 3

. تخاس وبشوخ  رطعم و  ار  ام  شیشاپ  رطع  هب  سپ  دوخ  ياهششوپ  رد  درک  یئامندوخ  نیمز  و  - 4
دوبن . نامک  ریت و  هب  يزاین  اهنآ  راکش  يارب  رگید  دنداتسیا و  اه  هخاش  رداه  هدنرپ  و  - 5
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. یهاگماش حبص و  ره  دوخ  سابل  نماد  ندیشکب  ابص  داب  ار  ام  درک  هاگآ  و  - 6
. میدرکیم هاگن  اهیزبس  هب  دنلب  نوکلاب  رد  ام  هکیلاح  رد  ار  ام  دوب  یبوخ  یتاقوا  هچ  - 7

. دوب هدیناشوپ  يزبس  هب  ارنآ  ناراهب  هک  یئابیز  ياه  نیمز  رب  ربا  نآ  زا  دیرابیم  - 8
. نمادب یئامرخ  تخادنایم  سپ  ار  نخس  ریت  يرونخس  ناشیا  رب  دناشفایم  هکیناناوج  نایم  رد  - 9

. دوب شوخ  ربخ  یئوبشوخ و  دای  دوب  هدش  فرشم  وا  نیشنمه  هکیسک  ره  زا  - 10
. هام صرق  لثم  دوب  يرونخس  ناوج  وا  تشاد و  ار  سلجم  تسایر  هک  دوب  یگرزب  سلجم  نآ  رد  سپ  - 11

. تسا هدیسر  ناربمایپ  متاخ  زا  هچنآ  هدمآ و  ریدغ ) ) هرابرد هچنآ  زا  درکیم  تبحص  سلجم  نآ  رد  - 12
. تسا هدش  هداد  دانسا  رسعب  هک  هچنآ  هدرک و  لقن  هحیحص  تایاور  رد  قثوم  نادرم  تاقث و  هک  هچنآ  زا  - 13
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. يرونخس رد  زجع  هن  یتسسب و  هن  تفر  نارتش  زاهج  زا  يربنم  يالاب  مخ " ریدغ  رد "  (ص ) ربمایپ هک  - 14
دوب . ترضحنآ  رفس  نیرخآنآ  هبیط و  هنیدم  شلزنم  يوسب  جح  نیرخآ  عادولا "  هجح  زا "  تشگرب  هکیتقو  - 15
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. ار یمیظع  یحو  نمب  دومن  رارکت  مراگدرورپ  هکیتسارب  مدرم  يا  دومرف  و  - 16
. مدوب طایتحا  رذح و  رب  مدرم  امش  زا  نم  ناب و  ما  هدش  رومام  هچنآ  مناسرن  منکن و  غیلبت  رگا  هک  - 17

. ریگ تربع  سرتب و  سپ  منکیم  وحم  ناربمایپ  مکح  رتفد و  زا  ار  وت  مان  ما  هتفگ  هک  هچنآ  یناسرن  رگا  دومرف  - 18
. منارای نیرتهب  نم  هک  شاب  شوخ  سپ  منکیم  ظفح  ار  وت  نم  ناشیا  رکمو  هشقن  زا  یسرتیم  رگا  و  - 19

. مدرکرایتخا اهناسنا  نایم  زا  ار  وا  هک  هدب  رارق  ربهر  ریما و  ناشیا  رب  ار  یلع "  - " 20
. دندید دندینش و  مدرم  هک  دناوخ  ناشیا  رب  ار  کیلالزنا "  ام  غلب  هیآ "  سپس  - 21

. هدیسر نایاپب  نم  رمع  ار و  گرم  کیپ  منک  تباجا  نم  هک  ادج  هدش  کیدزن  تفگ  و  - 22
. ینادیم هک  هچنآب  ار  ام  نک  رما  امرف و  مکح  سپ  يرآ  میتفگ : متسین  امشب  امش  زا  یلوا  نم  ایآ  - 23

. يرگاشامت هدنونش و  نیب  ام  دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  هکیلاح  رد  تفگ  سپ  - 24
. نمزا سپ  واب  دنک  يوریپ  دیاب  تسوا  يالوم  یلع "  سپ "  میوا  يالوم  نم  هک  سکره  -25

. یئاناوت ندرک  راذگاو  لثم  ار  وا  نمشد  راذگاو  دنک و  يرای  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  اراگدرورپ  - 26
وا ادخ و  زا  متخانش  ار  وا  ماقم  نوچ  متساخرب  سپ  - 27
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. دوب ناگ  هدیزگرب  نیرتهب 
. تسا وت  ماقم  ردق و  رب  وت  مار  هکیلاح  رد  تفالخ  ار  وت  دمآ  ابحرم  مدرم  نیرتهب  يا  متفگ  و  - 28

ار  اهراختفا  نیرتهب  یتشگ  زیاح  هک  نک  تاهابم  سپ  يدوب  ام  ردارب  وت  یئام و  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک  حبص  - 29
دیوگیم  هدیصق  نیمه  رد  و 

تسین . هدیزرمآ  دندز  ولج  وت  زا  هکیناسک  اب  ار  وت  نیلعن  دنک  سایق  هکنآ  هانگ  هک  دنگوس  ادخب 
. دیامن نآ  راکنا  هک  تسین  یسک  نینموم  نایم  رد  هکنآ  لاح  ار و  ریدغ ) دیع  ) دندرک راکنا  يا  هدع 

. يدرک راتفر  شور  نیرتهب  هب  ناشیا  نایم  رد  وت  داد و  تماما  تموکح و  شناگ  هدنب  نایم  رد  ار  وت  دنوادخ 
مکنید .) مکل  تلمکا  مویلا  ) مکحم هروس  رد  ام  يارب  دمآ  هچنانچ  ارناشیا  نید  مخ ) ریدغ  ) رد دومن  لیمکت  دنوادخ  و 

تسا . يوامس  ریز  رد  میهاربا و  حون و  فحص  رد  تاروت و  رد  و  دیجم ) نآرق  ) مکحم باتک  رد  وت  فیرعت 
وا . نایز  ای  دوسب و  ناشیازا  یتساوخ  هک  سک  ره  رب  امرف  مکح  ناگهدنب  باسح  تسا  وت  رب 

ینکیم باریس  هچنانچ  دورو  عقوم  رد  ار  یموق  يرادیم  هنشت 

هحفص 17 ] ] 
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نتفر . نوریب  ندروخ و  بآ  رب  دورو  رد  ار  یمدرم 
اه . هتخودنا  نیرتهب  ناتسود و  هریخذ  يا  نالان و  كانساره  هدنهانپ  يا 

تسا . رفکب  روهشم  هک  یبصان  بقل  زا  نم  يارب  تسا  رتفیرش  نآ  هکنآلاح  مدش و  ضفرب  بقلم  نم 
. تماما ناشخرد  ناگ  هراتس  ياربار  متبحم  مدرک  صلاخ  و  ار ) بصاغ  گرزب  تب  ود  نآ  ) تبج توغاط و  مدرک  كرت  نم  يرآ 

تسا . تیب  هدیصق 56  نیا 
ریز تایبا  تسا  وا  يارب  و 

. تسا رورس  یلاحشوخ و  زور  دیع و  زور  هک  ریدغ "  زور "  زا  هب  هب  نیرفآ و  : 
. ار ریما  نیرتهب  شدوخ  زا  دعب  يارب  دومرف  باختنا  هدیزگرب و  ربمایپ  هکیتقو  : 

. نم روضح  بایغ و  رد  تسا  نم  یصو  نیا  هک  دوب  ایوگ  هکیلاح  رد  : 
. تسا نم  دننام  نم و  نابیتشپ  نم و  ریزو  نم و  رصان  نم و  رای  تسوا  و  : 

تساهلد  هدننک  نشور  هکینآرقب  نم  زا  دعب  ياورنامرف  تسوا  و  : 
هداد . یهاگآ  عالطا و  نایناهج  شناد  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  تسوا  و  : 

بجاو و اهنامز  لها  ربوا  يوریپ  تعاطا و  هک  یسک  تسوا  و  : 

هحفص 18 ] ] 

. تسا مزال 
اه . هریخذ  نیرتهب  زا  فده  دصقمب و  دیسر  دیهاوخ  هک  دینک  تعاطا  ار  وا  سپ  : 

ناشیاهلد . رد  يا  هنیک  وا  رب  دندوب  هدرک  ناهنپ  هکنآ  لاح  ار و  وا  دندرک  تباجا  ارهاظ  سپ  : 
تینهت . کیربت و  یشوخب و  وا  زا  ینخس  نتفریذپ  هب  : 

تسا  نم  نطاب  بلق و  رب  هتسب  وت  بح  هکیسک  يا  لسع  روبنز  هاشداپ  يا  : 
. خزود شتآ  نتخوس  زا  دهدیم  تاجن  ارم  هک  یسک  نانچنآ  يا  و  : 

. تسا نم  نیشن  بش  نم و  سنا  ما  هدنز  هکیمادام  واحدم  هکیسکنآ  يا  و  : 
دهدیم . رارق  نادواج  تشهب  تبقاع  تمایق  رشح و  زور  رد  هک  یسک  يا  و  : 

ناوارف . شناد  بحاص  يا  مدرک  صلاخ  ار  دوخ  تیالو  وت  يارب  نم  : 
یئوگدب . نیرفن و  شحف و  نم  زا  تسا  هراومه  دنک  ینمشد  وت  اب  هکیسک  ياربو  : 

. تمایق زور  رد  رورس  یتقوشوخب و  دیسر  یعیلخ ) ) وت هدنب  مالغ و  :
یساپسان . ره  زا  هدنشخب  يادخ  يوسب  ندومن  يرازیب  نتسج و  يرود  ببسب  : 

رد هک  تیب  دودح 61  تسا  هماکچ  هدیصق و  زین  وا  يارب  و 

هحفص 19 ] ] 
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ام دیـس  هنجلا ) ضایر  ) رد ارنآ  مامت  تسا و  دوجوم  نآتیب  شـش  یـس و  ص 464  يرتشوش ) نیدلارون  دیهش  یـضاق  ) نینموملا سلاجم 
تساهدش . دای  تاطوطخم  زا  يرایسب  رد  مجنپ و  هضور  رد  يزونز  همالع 

. هدومن ثیدح  وت  يراوگرزب  زا  ینآرق  ياه  هروس  هتفای و  نایرج  وت  شناد  راوناب  اهتشذگرس  خیراوت و  : 
دنتساوخ . رذع  دندرک و  هغلابم  وت  فیرعت  رد  هتشذگ و  دح  زا  هدرک و  ولغ  ناگ  هدنهد  ربخ  نارگ  شیاتس  نیحادم و  و  : 

تسا . هدرک  شیاتس  دیجمت و  روبز  یسیع و  لیجنا  هتشاد و  گرزب  ناینیشیپ  فحص  تاروت و  ار  وت  هک  اریز  : 
تسا . هدوب  شوخ  باداش و  وتب  اهنامز  هدرک و  لزان  یمکحم  تایآ  وت  تماما  هرابرد  دنوادخ  و  : 

دندرکن . ینکش  دهع  دندوب و  هتسب  نامیپ  وت  هرابرد  هک  هچناب  دندرک  افو  راوگرزب  ناربمایپ  و  : 
دوب . هدنریگ  دای  اونش و  شوگ  وا  يارب  هک  ار  یسک  دناونشب  سپ  درک  روآدای  قح  هدیزگربربمایپ  و  : 

دندوب . رومام  هچنانچ  دندرکن  يرادیاپ  دنتفریذپن و  سپ  ناشیا  یهاوخریخ  تحیصن و  رد  درک  ششوک  و  : 
دیوگ  هدیصق  نیمه  رد  زین  و 

تسنایامن . راکشآ و  هروس  رهرد  نآرق  ياه  هرهچ  رد  وت  هدنشخرد  فیرش  ياهمان  : 
دننارخ . هروگ  ناشیا  ایوگ  هک  دنتخیرگ  نانمشد  هکیتهج  زا  دیمان  هزرش  ریش  ار  وت  ناگ  هدنب  راگدرورپ  : 

هحفص 20 ] ] 

تسا . هریت  کیرات و  بش  هکیتقو  رد  دیمان  امنهر  يداه و  و  هللا ) ) دجو و  هللا ) ) بنج و  هللا ) ) نیع ار  وت  ادخ  و  : 
تفگ . هب ) هب  ) خب خب  رمع  داد  رارق  یلو  ربمایپ  ار  وت  یتقو  هک  ریدغ  زور  رد  تماما  تراما و  نابحاص  يا  : 

دیسریمن . رمع ) ینعی  ) رفز هب  وت  زا  دعب  تموکح  دشیمن و  زارد  تفالخ  يارب  رکبوبا  تسد  یتساوخیم  وت  رگا  : 
يدوب . اناوت  وت  هکنآ  لاح  يدرکن و  باتش  ناشیا  رب  يدوب و  ابیکش  اهراک  رد  وت  نکل  : 

؟ تسیک رعاش 

تلاسر نادناخ  هیامنارگ  هدنیارس  رعاش و  یلح  یلصوم  یعیلخ ) ) ای یعلخ  دمحم  یبا  رسپ  زیزعلا  دبع  دنزرف  یلع  نیدلا  لامج  نسحلا  وبا 
دوجوم راعشا  مامت  رد  تسین  هدرک و  ءادا  ار  بلطم  قح  هدومن و  شیاتس  ار  ناشیا  هدورس و  رایسب  راعـشا  ناشیا  هرابرد  هک  مالـسلامهیلع 

ناشیا . يراوگوس  شیاتس و  حدم و  رگم  وا 
ایند زا  ات  دـش  هلح  نکاس  تسا . هداـس  ناور و  شرعـش  هدوب  ندرک  هضراـعم  رد  ياـناوت  یملع و  نونف  ماـمت  رددراو  لـضاف و  يدرم  يو 

تسیفورعم . ربق  اجنآ  رد  وا  يارب  وتفر  كاخ  هب  اجنامه  رد  لاس 750 و  دودحرد  تفر 
هضور رد  يزونزام  دیـس  و  هدومرف : ص 463  نینموملا ) سلاجم  ) باتک رد  ار  وا  يرتشوش  یـضاق  دمآ و  ایندـب  یبصان  ردام  ردـپ و  زا  وا 

يرسپ واب  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  شردام  هک  دیوگ : هنجلا  ضایر  لوا 

هحفص 21 ] ] 

دحب دمآ و  ایندب  وا  نوچ  سپ  ناشیا . نتـشک  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ربمایپ  طبـس  ماما  نارئاز  رب  يرب  هار  يارب  دتـسرفب  ار  وا  دیامن  يزور 
تسشن راوز  ندمآ  نیمک  رد  دیسر  تسا  ءالبرک  یکیدزن  رد  هک  بیسم  یحاون  هب  وا  نوچ  داتـسرف و  شرذن  ءادا  يارب  ار  وا  دیـسر  دشر 
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هدشاپرب و تمایق  هک  دید  باوخ  رد  سپ  دیـسر . راوز  رابغ  درگ و  وا  رب  سپ  تشذـگ  راوز  ناوراک  هلفاق و  درک و  هبلغ  وا  ربباوخ  سپ 
رد دـش  رادـیب  باوخزا  سپ  دـنازوس  یمن  هدیـسر  وا  رب  هک  یکاپرابغ  نآ  يارب  ار  وا  شتآ  نکل  دـنزادنا و  شتاب  ار  وا  هک  هدـمآ  ناـمرف 

البرکب و كانـسرت  تفرگ و  لدب  ار  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  تیالو  وتبحم  درک و  هبوت  اجنامه  هتـشگرب و  شدب  دـصق  نآ  زا  هکیلاح 
سیمخت یفوتم 1357  یجولف  يدهم  جاح  رکتبم  رعاش  ارنآ  هک  دورـس  یتیب  ود  تقونآ  رد  دـنیوگیم  دـمآ و  دورف  ینیـسح  فیرـش  ریاح 
ناـشیرپ هدـنکارپ و  ار  وت  يوه  هدرک و  رپ  کـش  ار  وت  هک  ناریح  نادرگرـس و  ار  وت  مینیب  یم  تسنیا : شـسیمخت  اـب  تیب  ود  نآ  دومن و 

يا . هتفرگ  رارقنیب  نیب  وت  دومن و 
. ار نیسح  نکترایز  سپ  یهاوخیم  يراگتسر  تاجن و  رگا  امن و  نشور  ادخ  زا  تناعتساب  ار  تمشچ  نک و  كاپ  ار  تلد  سپ 

ینک "  رادید  مشچ  ینشور  اب  ار  ادخ  هکنآ  ات  " 
. ادج ار  وت  دنسیون  یم  يا  هدومن  ار  وا  ترایز  دصق  هک  دننادب  یتمیزع  دصق و  وت  زاناگتشرف  هاگ  ره 

هک  ار  یمسج  دنازوس  یمن  دنک و  یمن  سمل  شتآ  هک  اریز  دوشمارح  وت  رب  امتح  خزود  شتآ  و 
 " دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  نیرئاز  رابغ  وا  رب  " 

هحفص 22 ] ] 

. دیـسر مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فرط  زا  هصاخ  فاطلا  تیانع و  هب  ات  درک  صلاخ  كاپ و  تلاسر  نادناخ  یتسود  رد  ار  دوخ  يوخ  يو 
سمـش دیـس  فیلات  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  تازجعم  رد  نیتملا  لبح  ) باـتک زا  يرون ص 187 - همالع  مالـسلا ) راد  ) باـتک رد  سپ 

يارب هدورـس و  ترـضحنآ  حدم  رد  هدیـصق  هدـش  ینیـسح  سدـقم  مرح  لخاد  نوچ  هدـش  همجرت  هک  هدومن  لقن  يوضر  دـمحم  نیدـلا 
ای یعیلخ  هب  زورنآ  زا  سپ  داـتفا  وا  هناـش  رب  ترـضح  نآ  فرط  زا  مرح  برد  ياـه  هدرپ  زا  یکی  ندـناوخ  نـیب  رد  دـناوخ و  ترـضحنآ 

. یعلخ ای  یعیلخب  شرعش  رد  درکیم  صلخت  يو  دش و  موسوم  یعلخ 
يراج یترخافم  رعاش  دامح  نبا  وا و  نایم  هک  هدومن  لقن  ینالیج  دـمحم  الم  زا  هدـش  داـی  نیتملا  لـبح  زا  هحفص 183  مالـسلا  راد  رد  و 

يا هدیـصق  کی  ره  سپ  تسیرگید  هحیدـم  زا  رتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هرابرد  وا  هحیدـم  هک  درکیم  لایخ  مادـک  ره  هدـش و 
نوریب یعیلخ  هدیصق  سپ  اهنآ  راعـشا  هرابرد  دیامرف  تواضق  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  ات  تخادنا  يولع  سدقم  حیرـض  رد  هدروآ و  مظنب 

سپ دوب ، هتشون  هرقن  بآب  نآ  دننام  دامح  نبا  هدیـصق  رب  یتفگ و  بوخ  نیرفآ  تنـسحا "  دوب "  هتـشون  الط  باب  نآ  رب  هکیلاح  رد  دمآ 
دراو امـش  ناتـسودهرمز  رد  هزات  نیا  میامـش و  یمیدق  تسودنم  هک  دومن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  باطخ  دش و  تحاران  دامح  نبا 

تیالو هدیسر و  امب  هزات  وا  ویتسه  ام  زا  وت  هکیتسارب  دومرفیم : وا  هب  هکدید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترضح  سپس  هدش 
 ". مینک تیاعر  ار  وا  هک  تسا  مزال  ام  رب  سپ  هتفریذپ  ار  ام 

هللا مالس  ربمایپ  هداون  نیسح  يراوگوس  رد  یعیلخ "  راعشا "  زا  و 

هحفص 23 ] ] 

تسا  ریز  تایبا  هیلع 
. دشکن هنابز  شتآ  نآ  رد  هک  تسیلد  يارب  يرذع  هچ  دوشن و  بآ  هک  تسا  رگج  هتخت  يارب  یشزوپ  هچ  :

دوشن . يراج  شکشا  هک  تسیا  هدید  مادک  دوش و  یمن  هتفرگ  هصغ  درد  زا  هک  تسیلد  مادک  و  : 
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. هدش دولآ  كاخ  شیناشیپ  هداتفا و  نازوس  نیمز  يور  رد  ربمایپ  رتخد  رسپ  هکنآ  لاح  و  : 
تسا . هدنکفا  نیمزب  ار  اهنآ  گرم  ياهتسد  هک  یناریپ  یناناوج و  شناگتسب  شناردارب و  زا  وا  فارطا  رد  : 

دنا . هدرک  تراغ  ار  ناشدنبور  باقن و  هک  یلاح  رد  دوخ  نازیزع  ناناوج و  غاد  زا  نایرگ  ربمایپ  سومان  و  : 
دهد . یمن  باوج  زاب و  شا  هدید  وا  هکنآ  لاح  ردپ و  يا  دیوگیم  يرگید  نآ  ردارب و  دنزیم  ادص  کی  نیا  : 

دوب . نیگنر  نوخ  زا  شهاگولگ  دادیم و  ناج  شتسد  يور  رد  شکدوک  هک  مبلق  هودنا  هآ و  : 
دوب . يراج  شکشا  داد و  یم  هانپار  نامیتی  هک  بنیز  وا  رهاوخ  يارب  ملدسوسفا  : 

دیپطیم . شبلق  دوب و  كانمیب  تراسا  سرت  زا  هک  همطاف  يارب  مبلق  هودنا  هآ  و  : 
دوب . هدش  حورجم  يراز  هیرگ  زا  هک  وا  ياه  هنوگ  موثلک و  ما  يارب  تخوس  ملد  : 

دروآرد . ياپ  زا  ارم  بئاصم  نم  سر  دایرف  يا  نم و  ردارب  ياو  نم  هناگی  يا  هک  درکیم  دایرف  وا  و  : 

هحفص 24 ] ] 

دوبریزارس . شراسخر  رد  شا  هدید  کشا  هکیلاح  رد  درکیم  هوکش  ربمایپ  هب  سپس  : 
هتفرگ . ارف  ار  ام  اهیراتفرگ  ءالبرک و  رد  میا  هتشگ  ریسا  هک  ار  ام  يدیدیم  شاک  ام  راوگرزب  دج  يا  : 

مدرم . رب  درکن  هدیاف  امش  بیغرت  نیا  تاشرافس و  حیاصن و  نآ  راوگرزب  دج  يا  : 
دندرکن . محرت  وت  نیسح  تبرغ  یئاهنت و  هب  دنتفریذپن و  تنادناخ  هرابرد  ار  امش  شرافس  راوگرزب  دجيا  : 

ددرگیم . رود  تسا  کیدزن  قحب  هکنآ  دوشیم و  کیدزن  ناشیاب  هک  قح  زا  رود  رکنم  دنکیم  حبص  : 
تسا . هدروخ  کتک  لغب و  هتسب  نیسحلا  نب  یلع  هتشک و  وت  نیسح  هک  ینیبب  ات  یئاجک  راوگرزب  دج  : 

. دنا هدرب  تراغب  ار  شئادر  هداتفا و  نیمز  يور  رب  هنهرب  هدش و  ادف  ترتخد  رسپ  هک  ینیبیمن  :
هدش . گنس  ام  رب  ناشلد  هک  نانمشد  نیب  يراوخب  میدش  ریسا  هک  ار  ام  يدیدیم  شاکیا  : 

ار . هدش  كاچ  ياهنابیرگ  دوب و  ظوفحم  هکیئاه  هرهچ  ام  زا  هدش  نایامن  هک  نیگهودنا  هدوسرف و  ار  ام  يدیدیم  شاکیا  : 
دندینادرگیم . مدرم  نیب  هتسب و  زاهج  یب  نارتش  رب  هکیناکاپ  يادفب  مردپ  : 

. مدرم ياه  هدید  ربارب  رد  دنتشادرب  ار  وا  رس  هزین  رب  هک  همطاف  دنزرف  رس  يادفب  مردپ  : 
وکینوت دننام  رب  تلاصا  تهج  زا  مدرم  نیرت  هزیکاپ  رسپ  يا  : 

هحفص 25 ] ] 

. ندرک هلان  هیرگ و  تسا 
. تسنوزحم يدش  التبم  هچنآ  يارب  نم  بلق  تسا و  مخز  امش  تبیصم  ببسب  نم  مشچ  ياه  هژم  نیا  : 

ددرم . كاش و  تساجک  راد و  قح  تساجک  دشاب و  غراف  شرطاخ  هکنآ  شیر و  حورجم  بلق  تساجک  : 
. دش نارزیخ  بوچ  تباصا  دروم  وت  نیرهوگ  نادنخ  بل  هکنآ  لاح  یشوخ و  نم  يارب  اجنیا  رد  تسین  : 

. دوش لیصا  دنمجرا و  ياقآ  يادف  هدنب  دشیم  رگا  مدشیم  وت  نابرق  نم  شاکیا  : 
. دوب يرگراک  ریت  درک  تباصا  وتب  هکیئاهنآ  متس  ریت  : 
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. دندرکن تباجا  سپ  دندش  هدناوخ  تیاده  يارب  رتولج  زا  ار و  ردب  هنیک  وت  هرابرد  دندرک  رهاظ  : 
تسا . شوخ  رایسب  هدنز و  یعیلخ ) ) بلق امش  ءانث  حدمب و  دمحا  دنزرف  يا  : 

. تسا هدش  بصغ  كدف ) ) امش ثاریم  هکنآ  لاح  دنیبیم و  بجاو  ار  ربمایپ  نادناخ  تبحم  یتسود و  هکیسک  یئابیکش  تسا  هنوگچ  : 
. دیتسه نیبحم  بوبحم  نیبلاط و  بولطم  امش  مدرم و  رب  ادخ  تجح  دیئامش  : 

دش . دهاوخ  هدیزرمآ  ناهانگ  لوبق و  لامعا  امش  نانمشد  زا  ترفن  هنیک و  امش و  تیالوب  : 
ددرگ . هراپ  یتحاران  زا  ناشیاهلد  امش و  نیبصان  هرهچ  دوش  هریت  هایس و  امش  ءانث  حدم و  هب  : 

هحفص 26 ] ] 

ریز  تایبا  دنک  تمحر  شیادخ  هک  تسوا  يارب  و 
ار . شیوخنیرق  رم  هداد  تسد  زا  هکنآ  زا  اه  هخاش  يالاب  درک  دایرف  هلان و  : 

ارم . هودنا  داد  ناکت  نم و  ياهناگژم  ياهربا  تخیر  کشا  سپ  : 
درکن . هلان  نم  هلان  نوچ  نم و  هودنا  وا  هودنا  دوبن  دناوخ  اون  : 

یئارس . هحونب  ارم  نک  کمک  هدنرپ  يا  وا  هب  متفگهن  هن و  : 
تسا . هصغ  مغ و  زا  هدننک  هیرگ  هک  یسک  هودنا  لثم  دنکیم  هیرگ  یلاحشوخزا  هکیسک  هودنا  تسین  : 

منک . هیرگ  نوخ  اسآ  لیس  کشا  ياجب  هک  ارم  تسا  راوازس  : 
دوب . روای  رای و  نودب  هراوآ  هناخ  زا  هکیبیرغ  يارب  : 

تسا . هتسکش  شیناشیپ  نینوخ و  شا  هرهچ  هکیا  هنوگ  هدولآ  كاخ  يارب  : 
تسوا : راعش  زا  و 

. نون مح و  نیسای و  اهاط و  نادنزرف  يا 
دوشیم . نم  ضراع  هکیثداوح  رش  زا  ما  هدروآ  هانپ  امشب  : 

یتسه . یتشک  دننام  نم  تاجن  يارب  امش  سپ  مدیسرت  هاگ  ره  سپ  : 
تسار و فرط  رد  ار  یعیلخ ) ) دوخ هدـنب  دـیئامن  روشحم  سپ  دـیهدیم  تاجن  ارم  هک  دیئامـش  لاـمعا و  نازیم  ینیگنـس  تسامـش  رب  و  : 

. نیمی باحصا 

هحفص 27 ] ] 

. تسا هدنزرا  رد  زا  رت  یلاع  هکیحدم  دیریذپب  و  : 
اه . ینامگدب  زا  هدش  تیامح  ادخ و  ناراد  هدرپ  يا  : 

دنشکب  ارم  هک  دنتشاد  دصق  هکیمدرم  ابمدرک  ارادم  وت  هرابرد  : 
ینیما . وگتسار و  ملاع  هتفگب  متشگ  مکحم  مدش و  نصحتم  نم  و  : 

. تسنم نید  نم و  ناردپ  نید  هیقت  هک  دینک  هیقت  دومرف  هک  : 
ار . مقایتشا  منخس و  مدرک  دصق  وت  فاصواب  و  : 
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ار . منطاب  رهاظ و  مدرک  راکشآ  وت  حدمب  و  : 
تسا . نم  هتفهن  ینورد و  زار  دهاش  هک  وت  ملع  نم  يارب  تسیفاکو  : 

ادخ . مکحم  نامسیر  زا  منک  ضارتعا  هک  ادخ  رب  مربیم  هانپ  و  : 
ار  مهتم  لضف و  دقاف  لضفلا و  ریثک  نیب  منادبربارب  يواسم و  و  : 

دیسرپب . نم  زا  ینولس ) ) تفگیم هک  یسک  دیراذگاو و  ارم  ینولیقا ) ) تفگیم هکیسک  نایم  منادب  ناسکی  : 
هرابرد  اءاثر و 

هیلع ) هللا  مالس  ) لیقع نب  ملسم  دیهش  مشاه  ینب  عاجش  نامرهق 
دشریزارس . نایعیش  کشا  هکیتقو  تساخرب  گرمدصاق  لیقع  نب  ملسم  يارب  ایآ  : 

یئاونش . شوگب  ار  وا  توعد  درک  تباجا  سپ  دناوخ  ار  وا  شماما  یلو و  هکیئاقآ  : 
. دوخ ناوریپ  لها و  رب  ار  یتفارش  دیزگرب  سپ  يدنواشیوخ  بحاص  يارب  ار  یتسود  درک  ظفح  : 

هحفص 28 ] ] 

دوب . عکارو  دجاس  هراومه  خسار و  مزع  ياراد  هکیا  هزیکاپ  كاپ  دازآ  درم  موش  ادفب  : 
. تشاد افو  رایسب  هکیراوگرزب  ریلد  عاجش  يادفب  : 

. دش یمن  هدید  یسرت  يرارقیب و  وا  زا  درکیم و  تحاران  ار  وا  اه  هزین  هکیلاح  رد  ملسم  يارب  هودنا  سوسفا و  : 
ینالوط . عازن  رازراک و  نادیم  زا  دعب  مان  دب  ياهدناب  درک  هبلغ  وا  رب  هک  هاگنآ  ات  : 

. درکیم شوارت  عاجش  مکحم و  بلق  زا  هک  ینخسب  ار  دایز  نبا  دروآرد  مشخب  سپ  نوعلم  دایز ) نبا  ) دزن ار  وا  دندروآ  : 
. دومن شاف  ار  وا  تیصو  یسنجدب  هب  وا  یلو  یگتسهاب  دعس  نباب  دومن  تیصو  و  : 

. ار وا  رکذ  دینشیم  اهشوگ  هک  دوب  ایوگ  ریبکت  لیلهت و  هب  وا  حور  هکیلاح  رد  دنتخادنا  ریزب  موش  رصق  يالاب  زا  ار  وا  رس  یب  ندب  و  : 
دوب . هتخادنا  شراک  زا  وا  هبل  یگتسکش  هک  دمحم  ياهریشمش  زا  يریشمش  يارب  سوسفا  : 

وا . قارب  نادند  نداتفا  هب  سوسفا  شنوخب ، شندیماشآ  بآ  ندش  هتخیماب  سوسفا  : 
. هدش دروخ  وا  ياه  هدند  نینوخ و  یناشیپ  هکیلاح  رد  دوب  هداتفا  كاخ  يالاب  هک  وا  رب  سوسفا  :

اهملا . اهدرد و  فده  تساهلد  هدنهد  رارق  وت  زور  لیقع  رسپ  يا  نم  ياقآ  : 
وت . دیدج  ون و  ياه  هناخ  رب  ناراب  درابب  ار و  وت  هناخ  ياه  هدنامیقاب  اه  کشا  دنک  باریس  : 

هحفص 29 ] ] 

. دناوخ ارف  ار  وا  هک  يا  هدنناوخ  يادص  هب  داد  ارف  شوگ  سپ  دایز  ناراب  ار  هورع  نب  یناه  دنک  باریس  : 
. ار امش  منکیم  تیاعر  يرادهگن و  ناشیا  هب  دیسر  متسد  هکیزور  زا  نایاقآ  يا  : 

. دنتفص رام  تفص و  برقعهک  نانمشد ) ) رهز زا  دنکیم  ضرع  امشب  ار  شناتساد  یعلخ ) ) امش مالغ  : 
یگرزب ناوید  دوش  عمج  رگا  هک  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  ءاثر  حدم و  رد  شمامت  هک  تسیرایـسب  دئاصق  یعیلخ ) ) يارب هک  مدـش  علطم 

یئامن . هعلاطم  دوشیم  تفای  هفرشم  نیمظاک  فرشا و  فجن  هطوطخم  ياه  هعومجم  رد  هک  ارنآتسرهف  هک  تسا  وت  رب  دش و  دهاوخ 
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اه هدیصق  علطم 

لولط  هنمد و  یفاع  کبا  مل 
لیحرب تنذآ  بکر  سومش  و 

. دندومن ندیچوک  نالعا  هکیرفاسم  ناشخرد  هرهچ  اه و  هناخ  هناریو  رب  مدرکن  هیرگ 

نوزحملا  یبلق  ران  تمرضا 
نوصغلا قوف  مامحلا  تاحداص 

. دندوب اه  هخاش  يالاب  هک  ناگ  هدنرپ  زاوآ  ار  نم  نیگمغ  لد  شتآ  تخورفا 

موقملا  يرهمسلاب  یلعلا  بالط 
منغم لک  یلا  یمرم  یلطلا  برض  و 

. یتمینغ رهب  ندیسر  يارب  تسیهار  اهندرگ  ندز  هدنرب و  تسار  ریشمشب  ار  یلاع  ماقم  ندرک  بلط 

هحفص 30 ] ] 

یباد  روشاع  یف  حونلا  تلعج 
یئانتلا يدجو و  میلا  دازف 

. ارم هودنا  نزح و  درد  دوزفا  سپ  مدوخ  تداع  ءاروشاع  ردار  ندرک  یئارس  هحون  هلان و  مداد  رارق 

ریزغلا  عمدلاب  نیع  ای 
روزملا رهطلا  یلع  يدوج 

دوشیم  ترایز  هک  یکاپ  ياقآ  رب  رابب  ناوارف  کشاب  مشچ  يا 

یبنلا  نبالیقرا 
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يرجاح قربل  ال 

نایجاح  لزنم  رد  دنزیم  هک  یقرب  ياربهن  تسا  ربمایپ  دنزرف  يارب  نم  یباوخیب 

البرک  ضرا  یلع  جرع 
ءامدلاب عمدلا  جزما  و 

. تلد نوخب  ار  تا  هدید  کشا  نک  هتخیمآ  البرک و  نیمز  رب  ورب 

البرک  یف  عراصملا  ترکذ 
ءالبلا میظع  یبلقب  دازف 

تبیصم  یگرزبمبلقب  دوزفا  سپ  ار  البرک  رد  هاگ  هتشگ  مدش  رکذتم 

ابخلا  هنکاس  ظاحلا 
ءافطلا لقم  ما  کتکتف 

. ناوهآ نامشچ  ای  تشک  ار  وت  نیشن  همیخ  نزنآ  هاگن  ایآ 

یلالح  دق  يدجو  طرف 
یلام یلاذعلام و 

شنزرس دنهاوخیم  هچ  دیسر  شتقو  نم  یلاحشوخ  يدایز 

هحفص 31 ] ] 

. نم زا  ناگدننک 

امامل  راز  هتیل 
امانملا ینفج  يدتهاف 

. ار باوخ  هار  نم  ناگژم  درکیم  ینومنهر  سپ  ینامز  نم  ندیدب  دمآ  یم  شاک 
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ینوجش  یمه و  داز 
ینوفجیمون افج  و 

. نم ناگژم  زا  باوخ  درک  يرود  ار و  هصغ  مغ و  دوزفا 

یبائتکلا  ینزح و  لاط 
یباد جونلا  تلعجف 

مدوخ . تداع  ار  یئارس  هحون  مداد  رارق  سپ  نم  هودنا  هصغ و  دش  ینالوط 

مامحلا  حون  یل  جاه 
یمارغ يدجو و  طرف 

. ارم قشع  هصغ و  يدایز  رتوبک  هحون  دروآ  ناجیهب 

یناعلا  یبلق  نم  يونلا  دیری  اذام 
یناجشا یتابابص و  تهانت  ام 

. نم هصغ  قشع و  مایا  دشن  مامت  ایآ  نم  هتسخ  لد  زا  قارف  دهاوخیم  هچ 

افکولا  ماسی  وه ال  یعمد و  فکفکا 
یفخت هبابصلا ال  یمارغ و  یفخا  و 

. دوش یمن  یفخم  قشع  ار و  مقشع  منکیم  ناهنپ  دوشیمن و  شزیر  زا  هتسخ  وا  مریگیم  ار  مکشا  يولج  هچره 

هحفص 32 ] ] 

بجحلا  يذ  هللا  مالس 
بجر یف  راوز  یلع 

. بجر هام  رد  نیرئاز  رب  تساهباجح ، ياراد  هک  یئادخ  دورد 
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اماثا  داعملا  یف  شخت  لق و ال 
امامغ یلع  یئناش  یقسال 

نآ . رد  دیوگیم "  و "  مالسلا . هیلع  یلع  یئوج  بیع  رب  درابن  ربا  یهانگ ، زا  تمایق  رد  سرتن  وگب 

مخ  یف  دکوملا  دهعلا  یسانت  و 
امامذ یصولل  عرت  مل  و 

. ار دهعت  نامیپ و  نیشناج  یصو و  يارب  يدرکن  تیاعر  و  مخ ، ریدغ  رد  ار  دکوم  نامیپ  يدرک  شومارف  و 

نمدلا  هصرع  یف  لطا  مل 
نکسلا یلع  یکابلا  هفقو 

. ار نآ  نینکاس  رب  هدننک  هیرگ  ناتسیا  هلبزم  تحاسو  نادیم  رد  مهد  یمن  لوط 

یصولا  مرح  ارئاز  ای 
مامالا ملعلا  رهاطلا 

. نانآ ربهر  اوشیپ و  مدرم و  ياقآو  ربمایپ  كاپ  یصو  نیشناج و  مرح  هدننک  ترایز  يا 

اضرلا  هتروزب  یعبنی 
ماحزلا موییف  نم  الا  و 

. تمایق زور  رد  ار  شتآ  زا  ناما  تینما و  يدونشخ و  شترایزب  دنکیم  بلط  هک 

هحفص 33 ] ] 

الخ  دق  هبحالل  اعبر  کبا  مل 
الحما دیدجلا و  هریغ  یفع و  و 

هدش . لصاح  یب  هداد و  رییغت  ارنآ  زور  هنابش  هدش و  هدوبان  یلاخ و  هک  ناتسود  گرزب  هناخ  يارب  منکیمن  هیرگ 
رد تسا  يدئاصق  هدش  دای  ( یعیلخ ) يارب میدـش  هاگآ  ام  دوشیم و  تفای  هحفص 258  یسلجم ج 10  همالع  راونالا ) راحب  ) رد هدیـصق  نیا 
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. میدرک دای  رتولج  هچنآ  ریغ  هفرشم  هیمظاک  رد  تسا  یگرزب  هعومجم  رد  هیلع  هللا  تاولص  دیهش  طبس  ماما  ءازع  هیثرم و 

مایخ  عبارمل و  نیع ال  ای 
مایالا دی  اهنکاسب  تدوا 

. راگزور تسد  ار  اهنآ  نکاس  درک  كاله  هک  یئاه  همیخ  هناخ و  يارب  نکن  هیرگ  هدید  يا 

نمدلا  عبرل و  اولخل  نیع ال  ای 
نکسلا یلع  یکابلا  يوس  ایازرلا  یکاب 

. تسا هنکس  رب  هدننک  هیرگ  زا  ریغ  بئاصم  يارب  هدننک  هیرگ  هناریو  لزانم و  ندش  یلاخ  يارب  هن  نک  هیرگ  مشچ  يا 

اولعف  ام  نینطاقلا  هریج  لس 
ولحر ما  یحلاب  اوماقا  له  و 

. دنتفر دندرک و  چوک  ای  هلیبق  رد  دندنام  ایآ  دندرک و  هچهک  ار  نینکاس  ناگیاسمه  سرپ  هب 

حوفسم  اهعمد  يربع و  نیعلا 
حورقم یسالا  ملا  نم  بلقلا  و 

هودنا هصغ و  درد  زا  لد  هدش و  هتخیر  نآکشا  نایرگ و  هدید 

هحفص 34 ] ] 

. تسا حورجم 

ینزح  البرک  رکذ  یلذاعا :
نتهلا ضراعلاک  یعمد  حسف 

. تسا دیدش  ناراب  ندمآ  لثم  مکشا  بالیس  نم  هودنا  ار  البرک  دای  نم : هدننک  شنزرس  يا 

لکوم  داهسلاب  ینفجلام  الا 
لمحتی يوهلا  ءابعال  یبلقو 
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. ار قشع  نیگنس  راب  دنکیم  لمحت  نم  بلق  هکنآ  لاح  یلکوم و  ندنام  رادیب  نم  ندنام  رادیب  يارب  تسین  هک  نادب 

تاصرعلا  سراد  اعبر  کبا  مل 
تارکنلا نم  هفراعم  تحضا 

. دنناسانشان زا  هک  ار  شا  هدش  هتخانش  داد  ناشن  هدش  ناریو  شتحاس  تایح و  هک  ار  یلزنم  منکن  هیرگ 

نمدلا  یلعهفقو  نم  کببا  مل 
نکس يان و ال  لخل  و ال 

. یلزنم يارب  هنو  هدش  رود  هک  یتسود  يارب  هن  یناریو و  هلبزم  رب  نداتسیا  زا  منکن  هیرگ 

یبیهل  رح  داز  ینزح و  جاه 
بیرغلا لیتقلا  رکذ  یناجش  و 

. بیرغ دیهش  دای  ارم  درکنیگهودنا  ارم و  شتآ  هلعش  ترارح  دوزفا  دمآ و  ناجیهب  نم  هصغ 

لومهلا  نم  لمت  نوفج ال 
لوحتلا نم  کفی  مسج ال  و 

هحفص 35 ] ] 

. ینوگرگد زا  دوشن  ادج  هک  یندب  کشا و  شزیر  زا  دوشن  هتسخ  هک  یناگژم 

بصخ  عبرم  رکذ  ینجاه  ام 
یبرط يدجو و ال  یناجش  و ال 

. نم يداش  هن  نم و  هودنا  ارم  تخاسن  نیگمغ  يزبسرس و  هاگراکش  دای  ارم  درواین  ناجیهب 

یلیلغ  رح  فطی  مل  یعمدل  ای 
لیتق يا  یماظلا و  لیتقلل 
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. يا هتشک  هچ  هنشت و  هتشک  رب  ار  ششوج  ترارح  دنک  یمن  شوماخ  هک  نم  کشا  يارب  تسیچ 

یلیلغ  ینزح و  جاه 
لیتق ناشطع  رکذ 

. هدش هتشک  ماک  هنشت  دای  ارم  ندیشوج  ارمهصغ و  درک  کیرحت 

اهارک  ذیذل  یتلقم  ترج 
اهاط لآ  نم  دیهشلا  بئاصمل 

ربمایپ . لآ  زا  دیهش  تیصم  يارب  ار  شذیذل  باوخ  نم  مشچ  تشاذگاو 
. تسنیا شا  لوا  هک  مالسلا  هیلع  طبس  ماما  هیثرم  رد  یعیلخ  يارب  يدئاصق  يوامس  همالع  خیش  دزن  مدید  و 

مول  همالم  يدجت  ول  کترذع 
میتملا بیئکلا  ینضملل  موللا  یلع 

. نیگمغ هتسخ  مالغ  رب  ندرک  شهوکن  رب  نک  تمالم  یشنزرس  یتفای  رگا  ار  وت  مدیشخب 

هحفص 36 ] ] 

الوحم  اموسر  یکبی  نمم  تسل 
الولط دالبلا و  یفعا  اراید  و 

. تسا هدرک  ناریو  دوبانالب و  هک  ار  یلزانم  هدش و  نوگرگد  ریوصت  رب  دنک  هیرگ  هکیناسک  زا  متسین  نم 

انامدا  حونلا  تلعج 
انالوم نبا  لان  امل 

. نامیالوم رسپ  رب  هدیسر  هک  هچنآ  يارب  دوخ  موادم  تداع  ار  یئارس  هحون  هیرگ و  مداد  رارق 

هناب  یمحلا و  وه 
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هنالزغ ترفن  ال 

نآ . ناوهآ  دنکن  رارف  هکیرادهگن ، هدنهد و  هانپ  تسوا 
تسا . تیب  ( 1656  ) هدش دای  یعیلخ ) ) راعشا زا  میدش  هاگآ  نآ  رب  ام  هکیتایبا  عومجم  سپ 

تسا : هجوت  نایاش 
یعیلخ ام  رعاش  هیئاب  زا  تیب  جنپ  هدش  دای  هک  یعیلخ  نسح  خیش  ناونع : تحت  يا  همجرت  ج 21 ص 249  هعیشلا ) نایعا  ) رد دوشیم  تفای 

تسنیا : شعلطم  میدرک و  دای  ارنآ  همه  ام  شیپ  رد  هک 

بوذت  هجهمل ال  رذع  يا 
بیهل اهیف  بشی  یشحو ال 

. دشکن هلعش  نآ  رد  نزح  شتآ  هک  یلد  يارب  تسیا  هناهب  هچ  دوشن و  بآ  هک  یلد  نوخ  يارب  تسا  يرذع  هچ 

هحفص 37 ] ] 

تسنیا :. شلوا  هک  نینموملا  ریما  حدم  رد  وا  هیئاد  هدیصق  زا  تیب  شش  تسیب و  و 

ریسلا  کملع  راوناب  تراس 
روسلا کلالج  نم  تثدح  و 

هدومن . ثیدح  وت  يراوگرزب  زا  ینآرق  ياه  هروس  هتفای و  نایرج  وت  شناد  راوناب  اهتشذگرس  خیراوت و 
هک هعیشلا  نایعا  بحاص  ( نیما نسحم  ) دیس هداد  لامتحا  تیب و  نآ 36 زا  هدرک  دای  نینموملا  سلاجم  رد  يرتشوش  یـضاق  هک  تشذگ  و 

ناونع هک  اجنیا  رد  هدش  لقن  رعش  هک  تسنآ  حیحص  هدش و  فیرحت  هخـسن  هکنآای  هدوب  یعیلخ ) ) ینعی ام  هدش  همجرت  دنزرف  نسح  خیش 
. تسا نسحلا  وباوا  هینک  هدش  فیرحت  نسح  تسا و  یعیلخ ) ) يارب شمامت  هدش  عزتنم  نآ  زا  هدش  دای 

هحفص 39 ] ] 

یلاوالا یجیرس 

هراشا

يرمق يافوتم 750 
تسا . یسق  تخس و  مناگژم  بلق و  هزادنا  هچ  ار  مناگژم  بآ  مزیرن  رگا  :
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دشاب . هدش  هودنا  قشع و  راتفرگ  هکیدرمناوج  دزیرندایز  کشا  هنوگچ  سپ  : 
. تتنوشخ هدعو و  فلخ  زا  یتشادیمرب  تسد  يدوب و  هدرک  ادا  ار  دوخ  نیدشاک  نیشن  هدرپ  يوناب  يا  : 

مالسلا . هیلع  دوادنب  نامیلس  يارب  درکیمن  یئابرلد  سیقلب  هنیآ  ره  يدوب  سیقلب  نامز  رد  رگا  : 
دنکیم . عنم  نیا  زا  ارم  درخ  هکنآ  لاح  ینکیم و  راتفرگ  ارم  نایور  بوخب  یک  ات  لد  يا  : 

برط . وهل  زا  هتشادزاب  ارم  ردیح  نینموملا  ریما  یتسود  و  : 
. ار نامعن  كاخ و  لت و  تبحص  نک  اهر  وگب و  وا  بقانم  زا  نم  نیشن  بش  يا  : 

هحفص 40 ] ] 

وسرت . راکهانگ  ناما  ایاطع و  هدنشخب  ناشکرس  هدنشک  ناریلد و  هدننک  كاله  : 
مالسا . هدننک  انب  اهتب و  هدنزیر  تسگرزب  هچ  تخیر و  ورف  هتسکش و  اهتب  هک  یتقو  دش  راوتسا  مالسا  وا  ریشمشب  : 

ینکیم . شنزرس  ارم  هکیسک  يا  ربیخ  ردب و  زور  رد  هاچ و  دحا و  زور  سرپ  هب  : 
دنداتفا  مهب  هورگ  ود  هکیماگنه  نینچ  رد  دوب  ناریح  كانمیب و  همه  اهلد  هکیلاح  رد  نیفص  زور  و  : 

ار . ناریلد  گرم  درک  کیدزن  هک  دز  وا  ریشمش  رب  يریشمش  هکیعقوم  قدنخ ) زور  ) دودبع نب  ورمع  زور  و  : 
ار . وگدب  زوت  هینک  درک  تحاران  هک  ار  یبقانم  وا  يارب  دومرف  راهظا  (ص ) ربمایپ هک  ریدغزور  رد  و  : 

ار . ینادرگرس  مه و  ادخ و  دنکیم  تیاده  وتب  هک  یئالوم  وا  يارب  وت  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  تفگ  هکیتقو  : 
دمآ . دهاوخن  يربمایپ  رگید  نم  زا  دعب  یئاسوم و  زا  نوراه  هلزنمب  نم  يارب  وت  : 

تسا . رصاق  زجاع و  یناسنا  ره  نآ  ندروآ  زا  هک  تسا  يا  هدنشخرد  هناشن  تعرسب  دیشروخ  تشگرب  : 
شوپاپ  شفک و  رد  وا  نتفر  یعفا و  ناتساد  رد  هک  یتسارب  و  : 

هحفص 41 ] ] 

تسا . قمحا  زوت و  هنیک  يارب  یئامنهار  امش 
دشاب . فرحنم  امش  طخ  زا  ینمشد  دمعت و  يور  زا  هکیسک  ره  يارب  يارب  تیناهرب  نایرب و  غرم  ناتساد  و  : 

یئاهدژا  زا  دندیسرتیم  مدرم  هدوب  ربنم  يالاب  هک  يزور  وا  زا  نک  لاوئس  و  : 
نم . يوسب  واندمآ  زا  دید  دیهاوخن  ینایز  هک  دیراذگ  زاب  وا  رب  ار  هار  دومرف : سپ  : 

يراکهنگ . مرن  نابزب  درکیم  همهمه  هک  یلاح  رد  تفر  الاب  شربنم  ياه  هلپ  زا  هکنآ  ات  دمآ  اهدژا  سپ  : 
نمندش . دوقفم  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  دیوگب  هک  وا  زا  ریغ  تسیک  دشاب و  یئاهن  شناد  زا  رپ  شنورد  هک  وا  زج  تسیک  :

. دندوب هتفرگ  نایغاط  رافک و  ار  ربمایپشارف  فارطا  هکیلاح  رد  درک  ربمایپ  ناج  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  تسیک  و  : 
دندرکیم . اهتب  هب  هدجس  مدرم  نآ  هچنانچ  درکن  تب  هب  هدجس  داد و  قدصت  عوکر  لاح  رد  هک  تسیک  و  : 

. نانمشد ینمشد  نایز و  زا  تشاد  نوصم  ار  وا  دنوادخ  هدوب و  وا  هاگداز  ادخ  هناخرد  هک  تسیک  : 
. اراکشآ ناهن و  رد  تفای  تیوقت  وا  هب  يربمایپ  تفگ و  نخس  ادخ  اب  هک  وا  زج  تسیک  : 

شتآ  هکیماگنه  هدش  هداد  واب  ربیخ ) ) زور رد  مچرپ  هک  تسیک  : 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 42 ] ] 

دندرکیم . زیهرپ  گنج  زا  رگشل  ود  هتشگ و  رو  هلعش  گنج 
دش . انیب  انیبان  مشچ  تشگرب و  دوخ  ياجب  هدیرب  تسد  وا  ءاعد  تکرب  هب  هک  تسیک  : 

دوب دجـسم  يوسب  هک  نارگید  هناخ  ياهرد  مامت  هکنآ  لاح  دوشن و  هتـسب  دجـسم  هبوا  هناخ  برد  هکنیا  رد  دش  لزان  یحو  هک  تسیک  : 
دش . هتسب 

(. همظعم هکم  ) ناساپسان كرش و  نابحاصب  دش  غالبا  تئارب  هروس  وا  هب  هک  تسیک  و  : 
. ناناوج ناریپ و  نیرتهب  قح  هدیزگرب  فتک  رب  تفر  الاب  هک  تسیک  دومن و  لمحتملظ  رب  یکدوکز  هک  تسیک  و  : 

ار . یماک  هنشت  ره  دنکیم  باریس  يا  هساک  اب  ارنآ و  راذگاو  ار و  نیا  ریگب  شتآ  يا  دیوگیم  هک  تسیک  و  : 
اهندب . نیرتهب  زا  ناج  نیرت  یمارگ  دش ، ناور  شتسد  رد  یک  ار و  ربمایپ  داد  لسغ  یسک  هچ  : 

اه . هدیرفآ  هدنشخب  يادخ  رماب  دوب  يراج  وا  نامرفب  هکیلاح  ردداب  تشپ  رب  تسشن  هک  تسیک  و  : 
دوب . هتشذگ  اهنآ  باوخ  زا  اهتدم  اهنامز و  هک  یفهک  باحصا  شیپ  دمآ  هکنآ  ات  : 

. نیقی ملع و  نتشاد  يارب  يربمایپ  نیشناج  یصو و  وت  دنتفگ  ناشیرادیب  زا  دعب  سپس  دندش  رادیبسپ  : 

هحفص 43 ] ] 

تسا  نمضتم  رعش  نیا  هچ  نآ 
نآ زا  یمهم  هلمج  رد  میداد  مالک  طسب  ام  تساهیلع و  هللا  تاولص  نینموملا  ریما  ام  يالوم  لئاضف  زا  یعمج  هب  يا  هراشا  هدیـصق  نیا  رد 

شلوق : رد  هدومن  ناب  هراشاام  رعاش  هک  ار  هچنآ  مینکیم  دای  اجنیا  رد  نیشیپ و  ءازجا  رد 

هدلوم  نمحرلا  مرحیف  ناک  نم 
ناودع وساب  نم  هللا  هطاح  و 

هتفاکـش دـسا  رتخد  همطاف  شردام  يارب  هناخ  راوید  هکیلاح  رد  همظعم  هبعک  رد  ار  هیلع  هللا  تاولـص  وا  تدالو  تیاکح  ناب  هدومن  دـصق 
دولوم نیاب  ادخ  هناخ  هدنهد  تفارـش  دمآ  ایندب  هکنآ  ات  دوب  هبعک  هناخرد  همطاف  سپ  دـمآ  مهب  هدـش  زاب  لحم  سپـسلخاد  وا  سپ  دـش 

رون هب  ار  یتسه  ناهج  دومن  نشور  هکنآ  رگم  شاهدنشخر  رهوگ  زا  هبعک  فدص  دشن  هتفاکش  دروخ و  تشهب  ياه  هویم  زا  وا  دوعـسم و 
قافتا هک  تسیتیعقاو  تقیقح و  کی  نیا  و  شـسدقارکیپ . شوخ  يوب  رطع و  اضف  رد  تخاس  رـشتنم  هدـنکارپ و  نآ و  هدنـشخر  راـسخر 
میرادن یکاب  ام  سپ  تسا  ثیداحا  نآ  زا  رپ  اهباتک  هدومن و  کمک  نآ  تابثاب  ثیداحا  ینس و  هعیـش و  هورگ  ود  نآ  تابثا  رب  دنا  هدرک 

نیا قافتا  رتاوت  رب  ینـس  هعیـش و  ناگرزب  زا  يدایز  عمج  ندرک  حیرـصت  زا  دـعب  فدـه  یب  نایوگ  نخـس  نایارـس و  هوای  داـیرف  داد و  هب 
. یخیرات هثداح 

یبا نب  یلع  نینموملاریما  دیئاز  دسا  رتخد  همطاف  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  زا  هک  قیقحتب  دیوگ و  كردتسم ج3 ص 483  رد  مکاح 
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هحفص 44 ] ] 

هبعک . لد  رد  دنک  زارفرس  ار  وا  ادخ  هک  بلاط 
نینموملاریما دـمآ  ایندـب  تفگ  وا  هک  يروباشین  مکاح  زا  راجن  نبا  قیرط  زا  هدرک  تیاکح  هیاـفکلا ) ) باـتک رد  یعفاـش  یجنگ  ظـفاح  و 

يدازون وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  لیفلا و  ماع  ما  یـس  لاس  بجر  هام  مهدزیـس  هعمج  ببـش  رد  مارحلا  هللا  تیب  رد  هکم  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
تفارش . یگرزب و  رد  وا  ماقم  هب  مارتحا  يارب  وا و  تشادگرزب  يارب  وا  زج  دماین  ایندب  مارحلا  هللا  تیب  رد 

رب در  رد  هیرـشع  انثا  هفحت  ) هدنـسیون يولهد  زیزعلا  دبع  ردپ  هللا  یلو  هاشب  روهـشم  يولهد  میحرلا  دبع  دنزرف  دـمحا  ار  وا  هدرک  يوریپ  و 
هبعک لد  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملا  ریما  دیئاز  دـسا  رتخد  همطاف  هک  تسا  رتاوتم  رابخا  تفگ : ءافخلا ) هلازا  ) شباتک رد  سپ  هعیش )

هن وا و  زا  لبق  هن  سکچیه  وا  زج  دماین  ایندب  دش و  دـلوتم  لیفلا  ماع  زا  دـعب  لاس  یـس  بجر  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  واهکیتسردـب  و 
وا . زا  دعب 

یقابلا دبع  هینیعلا ) هدیـصقلاحرش  یف  هبیغلا  هدیرجلا  حرـس  ) باتک رد  دیوگ : گرزب  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  دومحم  دیـس  نیدـلا  باهش 
رعاش :. هتفگ  دزن  رد  يرمع ص 5  يدنفا 

اعفر  یلعلا  قوف  يذلا  یلعلا  تنا 
اعضو ذا  تیبلا  دنع  هکم  نطبب 

يدش . دلوتم  ادخ  هناخ  دزن  هکم  لد  رد  هکنوچ  يا  هتفر  الاب  يدنلب  قوف  هک  یتسه  یلع  نآ  وت 
هدش دای  هعیش  ینس و  هورگ  ود  ياهباتک  رد  ایند و  رد  تسیروهشم  رما  ادخ  هناخ  رد  دنک  زارفارس  ار  وا  ادخ  هک  ریما  ندمآ  ایندب  و 

هحفص 45 ] ] 

هتفرگ ترهـش  وادالیم  هچنانچ  دشاب  هدش  دلوتم  اجنآ  رد  دنک  شزارفارـس  ادخ  هک  وا  زج  يرگید  هک  هدشن  روهـشم  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات 
اجنآ هک  دشاب  یئاج  رد  شتدالو  هک  ناربهر  ياوشیپ  ناماما  ماما  يارب  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  هزادنا  هچ  هدـشنوا و  رب  هملک  قافتا  هکلب 

ناسرداد . نیرت  سرداد  تسوا  شدوخ و  ياج  رد  ار  يزیچ  دراذگیمهک  یئادخ  نآ  تسا  هزنم  و  تسا . نینمومهلبق 
دیوگ : يرمع  هتفگ  دزن  هحفص 75  رد  و 

مدق  هل  تطح  يذلا  تنا  تنا  و 
اعضو دق  نمحرلا  هدی  عضوم  یف 

هک دنا : هتفگ  دوب و  هدش  هدراذگ  نآ  رب  ادـخ  تسد  هکیلحم  رد  ار  تمدـق  اهتب  نتـسکش  يارب  يدراذـگ  هک  دـیتسه  یـسک  نانچنآ  وت  و 
يالاب زا  اراهتب  نتخیرب  نآ  لد  رد  دوب  هتفای  دلوت  هک  ار  یناکم  هبعک  دنک  ناربج  هک  داب  ادـخ  تیحت  دورد و  وا  رب  هک  یلع  تشادتسود 

يا تفگیم : نآ و  فارطا  رد  ار  اـهتب  شتـسرپ  یلاـعت  يادـخ  هب  درک  تیاکـش  هـبعک  هناـخ  هدـمآ  راـبخا  زا  یـضعب  رد  هچناـنچ  اریز  نآ 
اهندـیتسرپ تب  اـهتب و  نیا  زا  هک  داد  هدـعو  ار  وا  یلاـعت  دـنوادخ  نم و  فارطا  رد  دـنوش  هدـیتسرپ  اـهتب  نیا  تقو  هچ  اـت  نم  راـگدرورپ 
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. دنک يزاسکاپ 

هبعک رد  نینموملاریما  ندمآ  ایند  هب 

: شا هتفگ  هب  يدنه  ياضر  دیس  همالع  هدرک  هراشا  ینعم  نیا  هب  و 

هحفص 46 ] ] 

نال  انمدق  هللا  كاعد  امل 
هتیبلف تیبلا  یف  دلوت 

ناب  شیرق  نیب  هترکش 
هتیب مهمانصا  نم  ترهط 

شیرق نایم  رد  وا  یتفگ  ساپس  يدومن  تباجا  ار  وا  سپ  یئآ  ایندب  ادخ  هناخ  رد  هنیآ  ره  هک  درک  توعد  میدق  زا  ار  وتدنوادخ  هکینامز 
. ار وا  هناخ  ناشیا  ياهتب  زا  يدرک  يزاسکاپ  هکنیاب 

هللا تاولـص  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  هیعطق  هملـسم و  بقانم  زا  ادخ ) هناخ  رد  ار  وا  ندمآ  ایندـب  ) ینعی ار  تبقنم  نیا  دـبای  یم  هدـنناوخ  و 
. تساهنآ زا  هک  ننست  ناردارب  رداصم  زا  يرایسب  رد  هیلع 

یلذه  يدوعسم  نیسح : نب  یلع  نسحلا  یبا  فیلات  بهذلا ج 2 ص 2  جورم  - 1
یفنح  يزوج  نباطبس  همالا ص 7 : صاوخ  هرکذت  - 2

یکلام  غابص  نبا  همهملا ص 14 : لوصف  - 3
یعفاش  یبلح  یلع  نیدلا  رون  هیوبنلا ج1 ص 150 : هریس  - 4

یفنحيراق  یلع  خیش  جافشلا 1 ص 151 : حرش  - 5
یعفاش  هحلط  نب  دمحم  ملاس  یبا  لوئسلا ص 11 : بلاطم  - 6

يراوتکس  نیدلا  ءالع  خیش  لئاوالا ص 120 : هرضاحم  - 7
یشخدب  دمحم  ازریم  ابعلالآ : بقانم  رد  اجنلا  حاتفم  - 8

يذمرت  حلاص  دمحم  ریما  بقانملا : - 9
يولهد  قحلا  دبع  خیش  هوبنلا : جرادم  - 10

یعفاش  يروفص  نمحرلا  دبع  سلاجملا ج 3 ص 204 : ههزن  - 11
یتشچ نسح  دمحم  هاش  فوصت ط ص 1311 : هنیآ  - 12

هحفص 47 ] ] 
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یناودرب  دمحا  نیدلا  ردص  فیلات  یفطملا ص 10  حئاور  - 13
نیدلا  لالج  یلع  دیس  نیسحلا ج 1 ص 16 : باتک  - 14

یطیقنش  هللا  بیبح  دیس  بلاطلا ص 37 : هیافک  - 15
یجنلبش  نموم  دمحم  دیس  راصبالا ص76 : رون  - 16

تساهنآ : زا  هک  هدرک  دای  ناشیا  زا  یگرزب  عمج  ار  یخیرات  هثداح  نیا  هک  قیقحتب  سپ  هعیش  ناگرزب  اما  و 
خیش لاس 378 و  رد  هدومن  دابع  نب  بحاص  شک  شیپ  هدرک و  فیلاـت  ارنآ  هک  مق  خـیرات  رد  یمق  نسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  نس  - 1

. ار همجرت  زا  نک ص 191 - هعجارم  لاس 865  رد  هدرک  یسرافب  همجرت  ارنآ  یمق  نسح  دنزرف  یلع  دنزرف  نبا  نسح 
ار يدولوم  منادیمن  هتفگ  هدومن و  دای  همئالا  صیاصخ  رد  ارنآ  ( 181 هحفص 221 - رد ج 4  هدش  همجرت  يافوتم 406( یضر  فیرش  - 2

. هبعکرد وا  زا  ریغ 
داشرا ص 3 باتک  رـصم و  عبط  هعیـشلا ص 51  راسم  و  عنقملا ) ) باتک رد  يافوتم 413  دیفم  خیش  هللا  دبعوبا  رـشبلا  ملعم  همالا  خیـش  - 3

مان تساگرزب  هک  ادخ  ندرک  مارتحا  يارب  هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  دـیوگ :
. یگرزب رد  وا  ماقم  نتشادگرزب  یگ و  هژیو  نیاب  اریو  وا 

يریمح ص 51 ط هیئاب  هدیصق  حرش  رد  هدرک  دای  ارنآ  ( 264 رد ج 4 ص 299 - ) تشذگ وا  همجرت  هک  يافوتم 436  یضترم  فیرش  - 4
. يرترب تلیضفنیا و  رد  تسین  وا  يارب  يدننام  دیوگ : ورصم 

طوطخم يدجملا ) ) شباتکرد هدرک  دای  ارنآ  هک  یفوص  نباب  فورعم  دمحم  مئانغلا  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  فیرش  نیدلا  مجن  - 5

هحفص 48 ] ] 

هحفص 115. دئاوفلا ) زنک  ) رد يافوتم 449  یکچارک  حتفلا  وبا  خیش  - 6
تازجعملا . نویع  رد  یضترم  فیرش  رصاعم  باهولا  دبع  دنزرف  نیسح  خیش  - 7

 80 یلاما ص 82 - دجهتملا ص 560 و  حابصم  بیذهت ج 2 و  رد  يافوتم 460  یسوط  نسح  دنزرف  دمحم  هفئاطلا  خیش  - 8
زگره دـیوگ  ص 93 و  يرولا ) مـالعا  ) باـتک رد  ناـیبلا ) عمجم  ) بحاـص يافوتم 548 - یـسربط  نسح  دـنزرف  لـضف  مالـسالا  نیما  - 9

. وا زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  هدماین  ایندب  ادخهناخ  رد  وا  زج  يدازون 
ج1 ص 359 و ج 2 ص 5. بقانم ) ) باتک رد  لاس 588  هدش  توف  يوراس  بوشآ  رهش  نبا  - 10

وا زا  لبق  يدازون  دیوگ : و  هدمعلا ) .) شباتک رد  لاس 600  هدش  توف  یلح  نسح  دنزرف  ییحی  نیسحلا  وبا  نیدلا  سمـش  قیرطب  نبا  - 11
تسا . هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زا  دعب  و 

ص 141. لابقا ) ) شباتک رد  يافوتم 664  سوواط  دنزرف  یلع  نیدلا  یضر  - 12
مراهچ . باب  زا  متشه  لصفرد  راربالا ) هفحت  ) شباتک رد  لاس 675  هدش  هتشون  لماک ) ) بحاص یلمآ  يربطنسح  نیدلا  دامع  - 13

رد هدماین  ایندب  دیوگ : ص 19 و  همغلا ) فشک  ) شباتک رد  تشذگ  رد ج 5 ص 445 ) شا  همجرت  يافوتم 692( یلبرا  نیدـلا  ءاهب  - 14
لیلجت و يارب  هداد  رارق  وا  صوصخم  ادخ  هک  تسا  یتلیضف  نآ  وا و  زا  دعب  هن  وا و  زا  شیپ  هن  وا  زج  سکچیه  ادخ  هناخ 

هحفص 49 ] ] 
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وا . يراوگرزب  ندرک  راهظا  تهج  وا و  ماقم  ندرک  دنلب  يارب  وا و  تشادگرزب 
لقن ص 67  نیظعاولا ) هضور  ) رد ارنآ  هدش  دای  ام ص 37  تلیضف ) ءادهش  باتک  ) رد شیفارگویب  هک  يروباشین  لاتف  دنزرف  یلع  وبا  - 15

تسا . هدومن 
ص 37. فلسلا ) براجت  ) رد یناوجخن  یبحاص  هللا  دبع  دنزرف  هاشودنه  - 16

حیرصت هدرک و  لقن  هحفص 5  نیقیلا ) فشک  وققحلا  فشک  ) شباتک ود  رد  لاس 726  هدش  توف  یلح  فسوی  دنزرف  نسح  همالع  - 17
وا . زا  دعب  هن  وا و  زا  لبق  هن  هدماین  ایندب  ادخ  هناخ  رد  وا  زج  یسک  هکنیا  رب  هدرک 

ص 41. بلاطلاهدمع ) ) رد لاس 828  يافوتم  هبتع  دنزرف  نیدلا  لامج  - 18
میقتسملا .) طارصلا  ) باتک رد  يافوتم 877  یضایب  یلماع  سنوی  دنزرف  یلع  خیش  - 19

. رصم عبط  ص 230  فارشالا ) هداسلل ، فاشکلا  رجشملا  ) رد ینیسحیلع  نیدلا  دیمع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  دیس  - 20
.512 حابصملا ) ) رد هللا  ءاشنا  دمآ  دهاوخ  ءزج  نیا  رد  شیفارگویب  هک  یمعفک  نیدلا  یقت  خیش  - 21

عبط 1245. لاس 949 ص 10 هدنسیون  ناتسراگن  خیرات  رد  ینیوزق  يرافغ  رافغلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  - 22
(. قحلا قاقحا  ) شباتک رد  ص 171  تلیضف ) ءادهش  ) ام باتک  رد  شیفارگویب  هک  دیهشیشعرم 1019  نیدلا  رون  یضاق  - 23

هحفص 50 ] ] 

(. لاوقالا يواح  ) باتک رد  لاس 1021  يافوتم  يریازج  یبنلا  دبع  خیش  - 24
(. بولقلا بوبحم  ) رد یناجیهال  یلع  خیش  دنزرف  دمحم  خیش  - 25

(. نینسحملا میوقت  ) شباتک رد  يافوتم 1091  یناشاک  نسحم  الم  - 26
تسا . هدش  دای  داتسا  یسابعلا ) عماجلا  هلمکت  ) شفیلات رد  یئاهب  خیش  درگاش  ییجواس  یشرفت  نیسح  دنزرف  دمحم  نیدلا  ماظنخیش  - 27

ردـص رد  تبقنم  هعقاو و  نیا  دـیوگ  و  نیملاعلا ) ءایـض  ) شا هدـنزرا  یلاع  گرزب  باتک  رد  يافوتم 1100  فیرش  نسحلا  وبا  خیـش  - 28
تسا . هدوب  روهشم  لوا 

ياهباتک رد  هدیـسر و  رتاوت  دـحب  نیا  دـیوگ : و  مارملا ) هیاغ  ) رد يافوتم 1107  ردـقنارگ  فیلات  بحاص  ینارحب  یلبوت  مشاه  دیـس  - 29
. تسا ملسم  مولعم و  نایعیش  هصاخ  تنس و  لها  هماع 

تسا روهشم  تسنیا  شیانعم  هک  هتفگ  يزیچ  نویعلا ص 80  ءالج  رد  يافوتم 1110  دشاب ) داش  شناور  حور و  هک  ) یسلجم همالع  - 30
. هدمآ ایندب  ادخ  هناخ  رد  ترضحنآ  هک  ناراگن  خیرات  ناگ و  هدنیوگ  ثیدح  تیب 

هینامعن .) راونا  ) رد يافوتم 1112  يریازج  هللا  تمعن  دیس  - 31
(. هیدمصلا دئاوفلا  حرش  رد  هیدنلا  قئادح  ) رد ای 20  يافوتم 1118 - يزاریش  ناخ  یلع  دیس  - 33

هحفص 51 ] ] 

هکیا هلاسر  رد  هدـش  غراف  شتافیلات  زا  یـضعب  فیلاـت  زا  يرجه  لاس 1126  رد  هک  مولعلا  رحب  هللا  هیآ  دـج  یئابطابط  دـمحم  دیـس  - 33
تسا . هدومن  عضوم  اهنآ  تایفو  مالسلا و  مهیلع  ناماما  زور  داز  خیراوت  يارب 

ج 1 ص 68  سیلجلا ) ههزن  ) شباتک رد  يافوتم 1179  یکم  ینیسح  يوسوم  نیدلا  رون  دنزرف  یلع  دنزرف  سابع  دیس  - 34

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 46. لاقملا ) یهتنم  ) شفورعم لاجر  باتک  رد  يافوتم 1215  يرئاح  یلع  وبا  - 35
لاجرلا .) هدمع  ) رد لاس 1227  يافوتم  یجرعا  نسحم  دیس  - 36

ناوضرلا . رئاشب  نانجلا و  باوباب  موسوم  شرازم ) ) باتک رد  يافوتم 1255  یفجن  يواکفع  لالش  دنزرف  رضخ  خیش  - 37
هحفص 54. رئازلا  هدمع  رد  يافوتم 1265  یمظاک  ینیسح  ینسح  ردیح  دیس  - 38

هحفص 326. هاجنلا ) کلف  ) رد يافوتم 1300  ینیوزقيدهم  دیس  - 39
ناتساد هک  تسنیا  شیانعم : هک  تفگ  يزیچ  سپ  ج 2  نیطالسلا ) هفحت  ) رد رقاب  دمحم  دنزرف  یلع  دمحم  دنزرف  دومحم  دیـس  الوم  - 40

. زور مین  رد  دیشروخ  دننام  تسا  روهشم  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دلوت 
لاس 1274. عبط  هحفص 88  سلاجملا ) هفحت  ) باتک رد  نسح  نیدلا  جات  دنزرف  دمحم  ناطلسالوم  - 41

دوخ گرزب  باتک  رد  يوخ  نکاسيزونز  نسح  ازریم  دیس  - 42

هحفص 52 ] ] 

مولعلا .) رحب  )
بلاطیبا نب  یلعبقانم  رد  بقاثلا "  باهـشلا  شباتک "  رد  ضایر ) بحاص  ) راوگرزب دیـس  نادرگاش  زا  یناوریـش  فیرـش  الم  جاح  - 43

مالسلا . هیلع 
لاس 1263. عبط  هعیشلا ص 31  دیاقع  رد  يدرجورب  رغصا  یلع  الم  - 44

-. هغالبلا ج 1 ص 71 جهن  حرش  شگرزب - باتک  رد  یئوخ  هللا  بیبح  ازریمجاح  - 45
. برعلا باسنا  یفبرضلا  لهانم  ) باتک رد  یجرعا  ینیسح  رفعج  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  هللا  دبع  وبا  - 46

هحفص 329. ج 2  راحبلاهنیفس ) ) رد يافوتم 1359  یمق  سابع  خیش  جاح  - 47
ج 3 ص 3. هعیشلا ) نایعا  ) رد یلماع  ینیسح  نیما  نسحم  دیس  جاح  - 48

.2 هحفص 8 - مالسلا ) هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  یف  نیبحملا  ههزن  ) شباتک رد  يدقن  رفعج  خیش  جاح  - 49
رد قیقحت و  رد  نارگید  ندرک  موحرم  رد  هدرک  هغلاـبم  هقیقح  هدرک و  فیلاـت  یگرزب  باـتک  عوـضوم  نیا  رد  يداـبودرا  اـم  خیـش  - 50

1 شباتک : نیوانع  تسرهف  تسا  وت  رب  تشاذگن و  یقاب  ار  يریت  شنامک 
نآ . رتاوت  ترضحنآ و  فیرش  هاگداز  ثیدح  - 1

. یمالسا تما  نایم  روهشم  راوگرزب  نآ  ندمآ  ایندب  ثیدح  - 2
نیثدحم . شندمآ و  ایندب  ربخ  - 3

. باسنا ملع  نادنمشناد  تدالو و  ثیدح  - 4

هحفص 53 ] ] 

ناراگن . خیرات  تدالو و  ثیدح  - 5
ءارعش . تدالو و  ثیدح  - 6

نآ . رب  ءاملع  قافتا  تدالو و  ثیدح  - 7
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هدرک تیاور  هفئاطلا و  خیـش  یـشاجن  ارنآ  هدرک  دای  هچنانچ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دـلوم  رد  هدرک  فیلات  یباتک  يرتخبلا  وبا  یـضاق 
خیرات رد  هچنانچ  يرتخبلا  یبا  زا  یئاعنـص  لهـس  دنزرف  ءاجر  زا  یقاس  دمحم  دنزرف  رجح  زا  دـمحم  دـنزرف  نسح  يولع  دـمحم  وبا  ارنآ 

نبا ام  خیـش  يارب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دلوم  باتک  هدرک ، دای  دوخ ص 279  تسرهف  رد  یـشاجن  ص 419 و  ج 7  يدادغببیطخ 
قودص . هیوباب 

لاثما : تسا  هدروآرد  مظنب  ار  یخیرات  هعقاو  نیا  اهنآ  ءارعش  هعیش و  ناگرزب  زا  يرایسب  و 
دیوگ :  231 رد ج 2 ص 278 - تشذگ  وایفارگویب  يافوتم 173 و  يریمح  دیس  - 1

هنما  هل و  الا  مرح  یف  هتدلو 
دجسملا هوانف و  ثیح  تیبلا  و 

دوب . مارحلا  دجسم  هناخ و  میرح  هکیئاج  قح  هناخ  وا و  نما  لحم  ادخ و  مرح  رد  ار  وا  دیئاز 

همیرک  بایثلا  هرهاط  ءاضیب 
دلوملا اهدیلو و  باط  تباط و 

. وا هاگشیاز  وا و  دازون  دوب  كاپ  دوب و  كاپ  هکیراوگرزب  نماد  كاپهرهچ  دیفس  يوناب 

هحفص 54 ] ] 

اهموجن  سوحن  تباغ  هلیل  یف 
دعس الا  رینملا  رمقلا  عم  تدب  و 

يا . هدنخرف  نشور  هراتس  هام  اب  دش  نایامن  بشنآ و  ياه  هراتس  تسوحن  هدش  ناهنپ  هکیبش  رد 

هلثم  لباوقلا  قرخ  یف  فلام 
دمحم یبنلا  هنمآ  نبا  الا 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دمحم  هنمآ  دنزرف  رگم  وا  دننام  اه  هلباق  ياه  هچراپ  رد  هدشن  هدیچیپ 
بوشآ ج 1 ص 360. رهش  نبا  بقانمرد  دوشیم  تفای  هکیتایبا  رد  ارنآ  هدرک  دای  یسخرس  روصنم  دنزرف  دمحم  - 2

يافوتم 632. يریمزا  یتشچ  نیدلا  نیعم  هجاوخ  - 3

هحفص 55 ] ] 
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يافوتم 632. روهشم  فراع  يونثم ) بحاص  ) یمور يالم  - 4
. تسا نینموملا  سلاجم  رد  شیفارگویب  هک  يافوتم 889  يروباشین  یبتاک  هللادبع  دنزرف  دمحم  الم  - 5

يافوتم 942. يازریش  یلها  الوم  - 6
حدم هک  تسیئ  هدیـصق  يارب  يافوتم 974 ) نامیلس  ناطلس  دهع  ) ءارعـش زا  بئاص ) ) هب شرعـش  رد  صلختم  يزیربت  یلع  دمحم  ازریم  - 7
تفای نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تدالو  تسا  هدرمـش  هکیئاهنآ  زا  ارنآ و  يایازم  دـنکیم  داـی  نآ  رد  ار و  هفرـشم  هبعک  دـنکیم 

رد ص 291. هدماعلا ) همازف  ) باتک رد  دوشیم 
يافوتم 1041. دامادهب  روهشم  يدابآرتسا  ینیسح  دمحم  دنزرف  رقاب  دمحم  دیس  - 8

. دمآ دهاوخ  مهدزاود  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  رعش و  هک  يافوتم 1127  يزاریش  یئاسف  ياحیسمب  فورعم  حیسم  دمحم  الم  - 9
. مهدزاود نرق  ءارعشنمض  رد  دیایم  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  لاس 1160  دیهش  يرئاح  سردم  هللا  رصن  دی  - 10

يونثم . شباتک  رد  نوزحم ) شرعش ب( رد  صلختم  یتشر  ياضر  الم  - 11
(. باهش ) هب صلختم  هللا  رصن  ازریم  - 12

هحفص 56 ] ] 

هدیـصق رد  ار  تدالو  ثیدح  دمآ  دهاوخ  شلحم  رد  شیفارگویب  رعـش و  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  یمظاک  حالف  دنزرف  دمحم  فیرـش  - 13
هدرک . دای  هیرارک 

دیآ . یم  شلحم  رد  شیفارگویب  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1226  يوحن  اضر  دمحم  خیش  - 14
هدیصق رد  دمآ  دهاوخ  مهدزیس  نرق  ءارعش  نمـض  رد  شرعـش  یفارگویب و  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  يافوتم 1252  فجن  نیسح  خیـش  - 15

دیوگ : شگرزب 

یلعل  تیب  هللا  لعج 
یهاضی الع ال  هلای  ادلوم 

تسین . وا  يارب  یهباشم  هک  وا  ماقم  تسا  دنلب  هچ  يا  داد  رارق  یلع  هاگداز  ار  شا  هناخدنوادخ 

هیف  هدالولا  یف  هکراشی  ملل 
اهایبنا لسرلا ال و ال  دیس 

رگید . ناربمایپ  هن  نالوسر و  ياقآهن  ادخ  هناخ  رد  تدالو  رد  ار  وا  هدرکن  تکرش 

یلعل  اهقوش  هللا  ملع 
اهاوه نم  هب  يذلاب  هملع 
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دراد . شا  هناخ  هب  هقالع  قشع و  هک  یسکب  تسوا  شناد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  هناخ  قایتشا  ادخ  تسناد 
اعدا ار  هناـخدرک  رادـید  مه  وا  ار و  شبیبـح  داد  ناـشن  هناـخب  سپ  دومن  ار  تیب  تراـیز  يوزرآ  مه  وا  ار و  وا  رادـید  درک  وزرآ  یتـقو 

ار یسک  هچ  ادخ و  هناخ  رد  ندش  هدیئاز  يارب  یعدم  چیه  هدرکن 

هحفص 57 ] ] 

مارحلا و رعـشم  روطنیمه  هدیـشوپ  راختفا  ساـبل  مالـسلا  هیلع  یلع  دـالیم  يارب  هکم  سپ  دـنک  یئاـعدا  نینچ  هک  ناـهج  رد  دـید  یهاوخ 
رد هکم  نیمز  درک  حبـص  سپ  تشادرب  رد  ار  وا  هکنوـچ  دـش  دنلبمالـسلا  هیلع  یلع  دوـجوب  هکم  نـیمز  هـکلب  نآ  ياـنم  زا  دـعب  تاـفرع 

ار . هناخفارطا  دنکیم  فاوط  زور  بش و  هک  ار  ناگ  هراتس  ینیبیمن  رگم  ایآ  دوب  اهینامسآهاگ  فاوط  هکیلاح 
. درادهمادا بکاوک  ءاقب  فاوط  نیاب  دننآرب و  فاوط  رد  زیخاتسر  زور  ات  و 
.1262 يافوتم . یبیرج  رازه  طاشن ) ) هب صلختم  یناغماد  سابع  ازریم  - 16

. دیآ یم  مهدزیس  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی   1270 يافوتم ینیوزق  یقت  دمحم  دیس  - 17
. دمآ دهاوخ  مهدزیس  نرق  ءارعش  رد  وا  دای  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يریاح  یلماع  ینادمهینوتف  یلع  دنزرف  نیسح  خیش  - 18

شعوبطم . ناوید  رد  یتشد ) ) هب صلختم   1246 دولوم ناخ  دمحم  جاح  - 19
نرق ءارعـش  رد  شداـی  هک  نایعیـش ) ) ققح هورگ  ياـهتجح  زا  ریدـغ و  ءارعـش  زا  یکی  يافوتم 1305  يزاریـش  لیعامـسا  ازریم  جاح  - 20

تسنیا : نآ  هک  نادب  مالسلا و  هیلع  یلع  دالیم  رد  تسا  یئابیز  هدیصق  وا  يارب  دیایم  مهدراهچ 
دهد . افش  ارميرامیب  هکیا  هباشون  نیرتهب  هب  یگدوسآ  ازفایب  سپ  دش  هفرم  یگدنز 

رود رب  یگدنز  دش  اراوگ  بوبحملاصو و  رب  قشاع  دمآ  برطب 

هحفص 58 ] ] 

بیقر . نابهگن و  ندوب 
. یکی یکی  هن  هدب  اتود  اتود  نمب  ارم و  هصح  نک  راشرس  یم  ماج  زا  و 

تسا "  ندیشون  ات  ود  رد  مامت  یشوخ  سپ  " 
دشاب . رو  هلعش  هک  یئاه  شتآ  دشاب  هتفرگ  ارف  هک  تسا  هدش  بآ  شتآ  هکیبارش  نمب  هدب 

تسا . یگ  هنشت  هدننک  باریس  نآ  مسق  مناجب  هک  نم  نانیشن  بش  همه  نمب و  ارنآ  ناشونب  و 
هدش "  رو  هلعش  قشع  ببسب  هکیلد  يارب  " 

طاشن . نآ  تسارفناج و  میسن  نآ  تسناج  نآ  اه  هرهچ  نیکمن  تسد  زا  هداب  نتفرگ  تسا  نیریش  هزادنا  هچ 
تسا .) هکم  ياه  هوک  زا  هک  ) دخ رص  هوک  رب  دنکیم  یلجت  هکیباتفآ  لثم  ماش  حبص و  رد  ارنآ  نادرگب  سپ 

ناگ "  هراتس  دننام  اهبابح  ارنآ  هدرک  نیزم  "

دومن . كاردا  تساوخیم  هچ  ره  ملد  هک  دمآ  شیپ  هکیسنا  تاقوا  رب  نیرفآ 
. يداهن كاپ  تهج  زا  هک  تشاد  ینوزف  تلاصا و  تهج  زا  دوب  كاپ  هک  دوب  هدرک  لمح  هچنآ  داهن  هبتر  دنلب  رد  ام 
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ار "  اهتما  يرادمامز  ینیگنس  دوب  کلام  هکیلاح  رد  " 
انیس . روط  شتآ  زا  دومن  تفایرد  یسوم  هچنآ  دننام  درک  ساسحا  يرون  هبعک  زا  نم  ناج 

. ادص لثم  یئادص  ار  شوگ  دیبوک  دوب  هتفرگ  ارف  یلاحشوخ  ار  الاب  ملاع  هکیزور 

هحفص 59 ] ] 

همظعم "  هکم  میرح  زا  يوط  يارحص  هرانک  " 
ار . یکیرات  یهایس  ام  زا  درک  فرطرب  هک  یهدراهچ  بش  هام  زور  مین  دیشروخ  دیئاز 

. دوشیم تیاده  ناب  هک  تسا  یهام  هراپ  شتروص  هکیرسپ  نیاب  ار  امش  داب  تراشب  يا  نزب  دایرف 
یکیرات "  رد  وا  روناندیشخردب  " 

. ار دبا  توهال  دراد  رب  رد  هکیلاح  رد  دمآ  هک  مشاه ) نب  ) دسا رتخد  همطاف  تسنیا 
دنداتفا . هدجسب  وا  يارب  ناگتشرف  هک  اریز  دندرک  هدجس  هکیناسک  اب  یگداتفا  يور  زا  وا  يارب  دینک  هدجس  سپ 

درک "  یلجت  مدآ  رد  شرون  هکیتقونآ  " 
دش هتشادرب  قح  نشور  يور  زا  هدرپ 

تشگ . نایامن  نایناهج  راگدرورپ  تروص  و 
تیاده . دیشروخ  قارشا  لحم  دش  راکشآ  نیقی و  غارچ  ینشور  دش  رهاظ  و 

کیرات "  هایس  بش  دش  نشور  سپ  " 
. ناهج راگدرورپ  ار  شتروص  امب  داد  ناشن  سپ  هدش  خسن  ینارت ) نل  ) یفن زا  تیدبا 

دوب . هتساوخ  رارصا  اب  روط  رد  هک  ار  هچنآ  دیدیم  دوب و  ام  نایم  رد  یسوم  شاکیا 
یلاخ "  تسداب  نآ  زا  دش  فرصنم  سپ  " 

. هداد ریش  ار  هک  تسناد  تیاده  ناتسپ  ایآ  هدیئاز و  هچ  هک  تمظع  رد  ام  تسناد  ایآ 

هحفص 60 ] ] 

هدروآ . دوجوب  هچ  دیمهف  درخ  بحاص  ایآ  هتشادرب  ار  یسک  هچ  هک  دیمهف  درخ  تسد  ایآ 
 " دوش مولعم  یتقو  سپ  شیانعم  تسگرزب  " 

دوب . ماما  وا  دوبن و  يدوجوم  چیه  هک  یتقو  دوب  وا  ار  مدرم  مامت  يدنلب  تهج  زا  تفای  يرترب  هک  یئاقآ 
. دش هاگداز  وا  تمظع  يارب  هکیماگنه  ار  مارح  هللا  تیب  دومن  فرشم  وا  دالیمب  دنوادخ 

نآ "  كاخ  رب  تشاذگ  مدق  سپ  " 
دننکیم . فیصوت  يراصن  دوهی و  هک  هچنآ  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  دشاب و  ینارسپ  ادخ  يارب  هک  دشیم  رگا 

دنزرف . هقیقح  هناخ  بحاص  يارب  دشاب  هدوب  هک  دوب  رتراوازس  هناخ  رد  هدش  هدیئاز  سپ 
دنیوگیم "  يراصن  هک  میرم "  رسپ  هن  دنتفگ " و  دوهی  هک  زیزع "  هن  " 

نیمز . نیمتفه  ریز  ات  ضرع  يالاب  زا  تسادخ  ياوس  ام  نیرتهب  ربمایپ  زا  دعب  وا 
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ارنآ . فارطا  هراومه  دنکیم  تیامح  هک  ار  همظعم  هکم  وا  یگرزب  دیناشوپ  هک  قیقحتب 
دنوشن "  کیدزن  مارجا  نودب  هکیئاج  " 

ار . اراکشآ  ناهن و  ملاع  دید  رون  رد  دوجو و  رد  ار  نایناهج  مامت  تفرگ  یشیپ 
. دشابیم ادخ  تسد  وا  هکنوچ  تسوا  تسد  تکرب  زا  تسا  ناهج  رد  هچ  ره 

تساهتمعنهدنزیر "  ادخ  تسد   "و 

هحفص 61 ] ] 

يرشب . ره  زادش  رترب  سپ  یگرزب  ببسب  دش  تلیضف  دجاو  ناندع ) نب  رظم  ) وا ببسب  هکیئاقآ 
. ناگ هراتسب  هندنوشیم  تیاده  وا  ببسب  سپ  تسا  هام  نوچ  الاب  کلف  رد  شا  هرهچ 

یتمینغ "  دوس و  هب  ندیسريارب  وا  لزنم  فرطب  " 
تسازان . اهنآ  دننام  ندروآ  زا  راگزور  ردام  هک  لاله  هام  وا  نادنزرف  ومامت  هام  وا 

دنک . دورو  وا  تحاس  فرطب  هک  یسک  تسا  راگتسر  یهام  ره  رد  تسا  نیرئاز  هبعک 
وا "  رب  ندیناسر  تسد  ای  وا  درگ  رد  ندرک  فاوطب  " 

يولو . رهف  سپس  رضم ) نب  ) رازن و  يول ) نب  ) یصق زا  دندش  ثراو  میدق  زا  ار  یماقم  دنلب 
. دنیاه هدیرفآ  نیرتکاپ  یتشرس  كاپ  تلاصا و  تهج  زا  ناشیا  دنکن و  يا  هدنزب  تباقر  ناشیا  زا  يا  هدنززگره 

ددرگیم "  رب  يراختفا  یگرزب و  ره  ناشیا  يوسهب   "و 
تسیگدنز . دشاب  وت  رادید  نآ  رد  هک  یگرم  ره  تسگرم  تقو  وا  رادید  هکیسک  يا 
گرم . رد  ار  میگهدنز  منیبب  دیاش  هک  تسا  یندمآ  هکیگرمارم  درکیم  باتش  شاکیا 

اهتمعن "  نیرتهب  هب  وازا  مسرب  هکیلاح  رد  " 
يزاریش . ینیسح  مساقلاوبا  ازریم  - 21

ار تفارش  اب  دوعسم  دالیم  هدروآردمظنب  يدنه  نیسح  ادفب  فورعم  يوما  يودع  یمیمت  یشرق  نسح  دنزرف  دمحم  نیدلا  جارس  - 22

هحفص 62 ] ] 

.68 ص 178 - هیسدقلا ) هحتفلا  ) مانب هدیسر  تیب  هب 1411  هک  ار  هدش  پاچ  گرزب  هیولع  هدیصق  رد 
. شعوبطم ناوید  رد  يافوتم 1312 - مالسالا  هجح  هب  روهشم  یقت  دمحم  ازریم  - 23

. شعوبطم ناوید  رد  دودح 1318  يافوتم  نوحیج ) ) هب شرعش  رد  صلختميدزی  دمحم  اهبنارگ  رعاش  - 24
رد نوفدم  ( یناشاک مساقلا  وبا  دیس  جاح  هللا  هیآ  هوتـسن  دهاجم  موحرم  دجام  دلاو  ) یفجن یناشاک  نیـسح  دیـس  دنزرف  یفطـصم  دی  - 25

. دیآ یم  مهدراهچ  نرق  ءارعش  رد  شیفارگویب  شرعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1336  نیمظاک 
. تسا هدش  دای  ام ص 282  ( هلیضفلا ءادهش  ) باتک رد  شیفارگویب  همجرت و  هک  یناسارخ  هللا  بیبح  ازریم  - 26

هحفص رفاسملا ) لاوحا  یف  رطاخلا  هیبنت  ) هب موسوم  هک  شا  هموظنم  رد  دودح 1320  يافوتم  یناسارخ  سیئرلا  خیشب  بقلمیلع  خیش  - 27
.4
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دیآ . یم  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یلماع 1353  سابع  دمحم  خیش  - 28
. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  رد  شدای  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يافوتم 1355  مولعلارحب  لآ  نسح  دیس  - 29

. دیایم شیفارگویب  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1361  یناهفصا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  - 30
. دمآ دهاوخ  شا  همجرت  رعش و  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1361  یفجن  خیبط  وبا  یلع  ریمدیس  - 31

هحفص 63 ] ] 

. دمآ دهاوخ  مهدراهچ  نرق  ءارعش  نمض  رد  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  يافوتم 1362  یفجن  يدنه  ياضر  دیس  - 32
. دمآ دهاوخ  شدای  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یلماع  نیما  نسحم  دیس  - 33

دیآ . یم  شرکذ  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یناردنزام  حلاص  دمحم  خیش  - 34
رظن هبشیاه  هدیـصق  نیدـنچ  رد  ار  وا  دالیم  دـمآدهاوخ  شدای  هک  تسا  ریدـغ  ءارعـش  زا  یکی  يدابدروا  یلع  دـمحم  ازریم  خیـش  - 35

ار . مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نآ  هب  دنکیم  حدم  هک  تسوا  لوق  تسا  هتفگ  هدیصق  نآ  رد  هچنآ  زا  هدروآ و 
. ار وا  هزادنا  دنتساوخ  هک  اریرتب  هقباسم  نادیم  رد  دندیسرن  ناشیا  هک  نادب  سپ  ار  ناگ  هدنشخب  تفرگ  یشیپ  : 

شا . هدرم  زا  ار  وا  هدنز  دهدیم  زیمت  نآ  رد  هک  يا  هدننک  هریخ  لضفب  داد  صاصتخا  ار  وا  یلوم  هک  اریز  : 
تسا . هدوب  وا  هناخ  رد  شتدالو  هکنآ  رگم  دنیزگرب  يدنزرف  هک  وا  تسین  دیزگنرب و  يدنزرف  : 

. وا غارچ  رد  دشاب  هلیتف  مدرم  شیپ  رد  وا  تسا  هتسیاش  وا و  هاگداز  دوب  ادخ  هناخ  رد  : 
(. ءابطالا ءابدا  مجعم  ) بحاص یلیلخ  دمحم  ازریم  کنحم  یساطن  هدومن  سیمخت  ارنآ 

. دمآ دهاوخ  شدای  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  يوامس  دمحم  خیش  - 36
دیایم ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  بوقعی  یلع  دمحم  خیش  - 37

هحفص 64 ] ] 

. شدای
: دیوگ يوریپ ) ) هلمج زا  دنا  هدروآ  دوخ  هی  دالیم  دئاصق  رد  ار  تبقنم  نیا  مه  ام  رصاعم  ءارعش 

بشما  ادخ  تمحر  قفا  زا  هک  ایب 
دز رس  یلع " یضترم  فرش " هراتس 

دش  رونم  یلع  زا  قح  هناخ  هک  ایب 
دز رطعم  يا  هفان  دوخب  هبعک  هک  ایب 

: دیوگیم هدورس  ابیز  رایسب  هک  یلصفم  هدیصق  رد  یتاناهبطصا  و 
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يدز  رس  ارح  هوک  زا  باتفآ  ادرف  حبص  نوچ 
يدز رب  ربکا " هللا  " رایتخا یب  سدقلا  حور 

يدز  رگید  نهاریپ  ار  هبعک  راصح  لوا 
يدز رتابیز  نیئآ  ار  هناخ  نورد  هگنآ  و 

يدز  قدنخ  رب  دنخبل  يدز  کمشچ  نارفاکرب 
فلت ددرگ  ودع  لسن  وا  زکوک  نآ  دیسر  ینعی 

دسج  يوقت  زا  هدیشوپ  تشاد  هکنآ  یمظع  يوناب 
دسح تسد  ودع  مشچ  شتفع  بانج  زا  رود 

دسم "  " نم لبح  هب  هتسب  ار  شیادعا  ادی  تبت 
دسر اهنز  همه  زا  شیب  تلزنم  برق و  دارد ز 

دسر  ان  لقعت  تسد  وا  فیرعت  رد  ناسنآ ك 
دسا جرب  رد  هدافتا  نز  ریش  نآ  باتفآ  نوچ 

هحفص 65 ] ] 

دسا  تنب  وا  مان  مه  هلماح  ار  قح  ریش  ره 
فدص  نیا  زا  ریغ  هتسیاش  دوبن  ار  تیالو  رد 

مدق  دز  هبعک  فوط  رب  زاین  رجع و  اب  هکیزور 
ملا ندیئاز  درد  زا  شترضح  دوخ  اب  تفایرد 

مرتحم  یئارس  تلخ  ءایح  طرف  زا  تسجیم 
مرجال یتسد  تشادرب  ایربک  هاگراب  رب 

مرح  زا  ریغ  یهگشیاز  دوبن  شنأش  قیال  نوچ 
مرکلاوذ یحز  ار  وا  یلخدا  يادن  دمآ 
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مرم  میرم  نوچ  ازاب و  یتسین  میرم  وت  ینعی 
فلدزم ماقم  نکر و  تسا  وت  دنزرف  هصاخ  نوچ 

ین  هارکا  نامهیم  زا  ار  هناخبحاص  دید  نوچ 
ین هار  ار  سک  هک  یئاج  نورد  رد  تزاجا  اب  دش 

ین  هاگآ  ادخ  زج  سک  وا  تافیرشت  فرط  زا 
ین هاگردنآ  نابرد  یسک  نادزی  تبیه  زج 

ین  هللا  مسب  ءاب  ءزجارس  مرحم  نآ  رد  یم  ار  سک 
ین هارمه  یسک  وا  اب  ادخ  تیانع  زا  ریغ 

ین  هاوخلد  یتبحص  مه  ناوخ  حیبست  کلفط  زج 
فرش دجو و  همه  نیا  اب  رسپ  مام و  نیاب  مزان 

دش  دودسم  مرح  باب  نامهیم  نآ  دیمرآ  نوچ 
دش دودسم  هتسب و  رد  یمدآ  مه  لقع و  رب 

هحفص 66 ] ] 

دش  دوجوم  قح  رما  اب  يدش  لیام  ار  هچ  ره  سپ 
دش دوعوم  تعاس  ات  وا  مادنا  دش  مارآ 

دش  دوبان  دوب  هک  اجره  یمرحمان  ره  راثآ 
دش دوقفم  بش  یئوگ  ادص  یب  دش  ناهج  سب  زا 

دش  دولوم  نآ  زاونا  مرح ز  یناغارچ  هگان 
فسخنم دش  هم  میبز  فسکنم و  دیشروخ  مرش  زا 

دنک  يرامعم  لصا  رد  ادخ  دیاب  ار  هناخ  نیا 
دنک يرای  مه  لیئربج  دهنرب  شیانب  مدآ 
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دنک  يراجح  دنچ  کی  وا  رد  هللا  لیلخ  دیآ 
دنک يراکچگ  شوقنم و  رگید  مزعل  وا ا  ارنآ 

دنک  يرادهگن  يدنچ  شا  هناخ  زا  ادخ  ناسنیا 
دنک يراد  نامهیم  کی  یتسود  زا  یتعاس  ات 

دنک  يراج  يوق  رماوا  يراد  نامهیم  زو 
فلخ ابیز  نیا  رهب  دب  فلس  ام  ياهشقن  سپ 

نورب  دیآ  رون  هبعک  زا  نونکات  نشور  حبص  ناز 
نورب دیآ  روص  خفن  ات  یگدنب  ات  نآ  هک  ین  ین 

نورب  دیآ  روصق  روح و  وا  قوش  زا  رشح  زور  ات 
نورب دیآ  روح  فلز  زا  دبا  ات  نیکشم  يوب  نآ  و 

نورب  دیآ  روبقز  تسم ا  مه  هدرم  شقشع  دیاش ز 
نورب دمآ  روک  كاخ  زا  یلع  ای  ياه  هرعن  اب 

هحفص 67 ] ] 

. دمآ دهاوخ  شدای  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  يدقن  رفعج  خیش  - 38
. دمآ دهاوخ  شدای  هک  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  یفجن  یلیلخ  دمحم  ازریم  - 39

هک ترضحنآ  فیرش  دالیم  رد  تسا  ین  هزوم  هدیصق  وا  يارب  دیآ  یم  شدای  ریدغ  ءارهـش  زا  یکی  يدنه  یئوهنکل  یقن  یلع  دیـس  - 40
تسنیا . نآ  ار و  يزاریش  ياقآ  یلع  ازریم  ام  ياقآ  داتسا و  دیوگیم  کیربت  ناب 

بجر . هام  ياهبش  نآ  زا  دش  نشور  وا  ادخ و  هناخ  دنکفا  وترپ  سپ  دش  رهاظ  هکیسک 

یتراشب  يارب  یتسه  ناهج  درک  يداش 
یگ هدنشخر  رونب و  یفیرش  دش  رهاظ  هکیماگنه 

امش  يارب  دمآ  ماما  ادخ  تجح  هک  درکیم  دایرف  انلع  هکیلاح  رد  دمآ  یحو  و 
 " بوخ رایسب  ناربهر  نایور  بوخ  ردپ   "و 
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. دوب رگ  نایامن  نشور و  هکیتازایتما  ینایامن و  تلیضفب  ار  وا  ادخ  داد  صاصتخا 
. دوب اهاج  نیرتهب  شهاگداز  هکیلاح  رد  درک  حبص  سپ  مراهچ  نامسآ  رد  ناگتشرف ) هبعک  ) زا وا  ماقم  تفر  الاب  و 

ینامسآ "  ياهباهش  نآ  رد  ياهرس  نآ  رد  ندمآ  دورف   "و 

هحفص 68 ] ] 

دندش . عضاخ  وا  ربارب  رد  همه  سپ  مدرم  مامت  يارب  هدش  يراذگناینب  هک  تسا  يا  هناخ  لوا  نآ  هکیتسارب 
. موزل بوجو و  يور  زا  دنیامن  جح  مه  اب  هک  تسا  رضاح  رفاسمصخش و  رب  و 

ار "  برق  ماقم  نیرتالاب  دراد  یپ  رد  هکیتدابع  " 
. تسا تاجن  دیما  هکیهاگهانپ  زامن و  ره  رد  مدرم  هلبق  تسنآ  و 

يا . هتخابلد  قشاع  ارنآ  دیایب  هنیآ  ره  هک  یگدنهانپ  يارب  دومن  صلاخ  ارنآ  دنوادخ  و 
دشیم "  تباجا  هک  دوبيا  هدنهاوخ  هکیلاح  رد  دوخب  ندیچیپ  رد  "

. یگدرسفا هودناب و  هدومن  هناخ  هناخ  دصق  هک  تسا  رتخد  همطاف  تسنیا 
دوب . یگتخورفا  روش و  زا  وا  ردهک  یلدب  ار  شزاینیب  راگدیرفآ  دناوخیم  و 

شتآ "  ياه  هلعش  وا  زا  دوب  هتفر  الاب  هک  " 
یناگ . هراچیب  ياهزاین  هدنروآرب  ینایناهج  راگدرورپ  هک  ایادخ  راب  درک  دایرف 

مور . مدرميوسب  هکنآ  نودب  ار  وت  مدمآ  نم  هکیتسارب  ینایادگ  هدننک  تباجا  هودنا و  هدننک  فرطرب 
ینک "  فرطرب  ار  مهودنا  هک  وت  زا  مراتساوخ  " 

دومنیم . شا  هصغ  زا  تیاکش  هدنشخب  يادخ  يوسب  درکیم و  زاین  زار و  شراگدرورپ  اب  هک  نایم  نآ  رد 
يدنخبل . دش  نایامن  هکیتقو  هناخ  راوید  زا  تفرگ  ورف  ار  شلد  رسارس  یتراشب  ناهگان 

هحفص 69 ] ] 

 " دوب بل  يوم  بحاص  هک  وا  يارب  ینادند  قرب  زا  " 
. دیدرگ رجفنم  بشب  حبص  دومع  ای  دش  همین  ودهام  ای  تفاکش  رهز  هراتس 

دش . یگتسب  مهب  فاکش و  قفا  رد  ای  دش  نشور  ناهج  سپ  درک  نشور  قرب  ای 
 " دیدرگ ربمایپ  جارعم  ناهرب  سپ  " 

. تسا هدنشخب  هکیئادخب  شاب  عمج  رطاخ  وش و  لخاد  هک  یتسدب  درک  هراشا  هناخ  ای 
تسا . رورسم  نم  ماقم  میطح و  واببسب  هکیسک  مالسلا  هیلع  یلع ) ) دنلب ماقم  بحاص  دوش  هدیئاز  اجنیا  رد  سپ 

 " اههبتر نیرتالاب  هب  دسریم  هناخ ) ) نکر "و 
. دشن هتشادرب  هدرپ  دش و  شلوا  دننام  تشگرب  راوید  سپ  دش  لخاد  همطاف 

دوشیم . فرطرب  یکیراتوا  ببسب  هکیمامت  هام  رون  زا  دش  راکشآ  یناهن  زار  درک و  یلجت  رون  هکیتقو 
دنباییم "  تاجن  یهابت  زا  وا  هلیسوب  مدرم  همه   "و 
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یماقم . الاو  يراوگرزب و  تهج  زا  شرع  يالاب  زا  تشذگ  هکیرسپ  نیا  دمآ  ایندب  كاپ 
دنداد . تراشب  گرزب  ناربمایپ  وا  ندماب  تنکسم و  يراوخ و  لاح  رد  دننکیم  عوضخ  ناگتشرف  وا  يارب  سپ 

هتشذگ "  ياهلاس  رد  ار  ناشدوخ  تما  " 
دوب . هدنکفا  هیاس  هقبط  تفه  ینامسآ  هن  دوب و  ینیمز  هن  هکنآ  لاح  تخانش و  ار  ادخ  وا 

هحفص 70 ] ] 

دوب . هدمآ  راوگرزب  ناربمایپ  يارب  هک  هچ  ره  درک  توالت  هداتفا و  هدجسب  نیا  يارب  سپ 
 " اهباتک زا  ای  اه  هفیحص  زا  وا  زا  شیپ  "

ار . اه  ماب  نیرتالاب  تفر  هقیقح  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرم  يارب  تسا  هاگ  فاوط  ادخ  هناخ  رگا 
دوسالا . رجحندرک  سمل  مالتسا و  يارب  نکر  يوسب  دوش  یعس  ادخ و  هناخ  دوشیم  فاوط  وا  تکرب  هب  هک  اریز 

" درکیم یئاتسدوخ  یلاحشوخ  زا  هکیلاح  رد  ادخ  هناخ  درک  حبص  سپ  " 
یماقم . الاو  رد  ار  وا  دننام  رایب  هدوب  رگا  وا  زا  ریغ  يدازون  ادخ  هناخ  رد  دوبن 

ریش . زا  نتفرگاو  زا  شیپ  دیشون  رایسب  هک  دوب  ملع  وا  ياذغ  سپ  ادخ  نتخومآ  هب  دش  هداد  ملع  واب 
لیم "  نیرتاراوگ  هب  نآ  زا  دیشونیم  هک  " 

وا . داژن  یکاپ  وتلاصا  هب  یحو  تسا  هداد  ربخ  یئاناوتو و  تدایس  ربارب  رد  یتسه  ناهج  تسا  کچوک 
ار . يزاریش ) ) زاریش ماما  گرزب  همالع  دینک  دصق  وا و  دالیم  ردار  نایعیش  ندب  هدژم 

 " ار قالخا  بدا و  زکرم  ملع و  همشچرس  " 
هب ار  یـضام ) یبا  اـیلیا  ) هـیرفک هدیـصق  ناـب  هدرک  هضراـعم  هـک  مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  دـالیم  هراـبرد  رگید  هدیـصق  تـسوا  يارب  و 

منادیمن . نم  يردا ) تسل  ) هیفاق
ار همه  ینامداش  دش و  لاحشوخ  یناگدژم  زا  یتسه  ملاع 

هحفص 71 ] ] 

تفرگ . ارف 
لگ . هفوکش  ندز  دنخبل  رد  دزیم  ههچهچ  هکیلاح  رد  درک  حبص  يرمق  و  : 

دندرکیم . وغبغب  یلگنج  ناتخرد  يالاب  رد  ناگ  هدنرپ  و  : 
. منادیمن نم  هچ ؟ يارب  یشوخ  نیا  تسیچ و  رهب  تراشب  نیا  : 

ندیصقر . لاح  رد  دوب  هتساخرب  هک  دوب  یگرزب  تخرد  نآ  رد  دیزویم و  داب  : 
ندز . لاب  هب  دندرکیم  یلاحشوخ  هک  دوب  یناگ  هدنرپ  تخرد  ناب  و  : 

ار . یگهدنز  ياهرات  دزیم  راسخاش  رد  لبلب  و  : 
. مناد یمن  نم  دنکیمیصاقر . تخرد  نیا  یچ  يارب  زا  : 

روآ . راب  هویم  لگ و  زا  رپ  ياه  هخاش  يراهب و  يابیز  سدنس  زا  دوب  هدیشوپ  نیمز  يور  ادج  : 
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يراب . رپ  ناوارف  اهششوپ  هبدوب  رتخبتم  تکرح و  رد  درکیم  زان  سپ  : 
يزیمآ . تفگش  لاحو  شیاهسابل  هب  دیلابیم  هکیلاح  رد  درک  عورش  و  : 

دوشیم ... تفای  نم  لثم  یسک  ایآدوب  ایوگ  هکیلاح  رد 
منادیمن  نم 

تفگیم : نخس  هتسهآ  هتسهآ  اهلگ  شوگ  رد  هزات  میسن  : 
تسانادنخ . يدونشخ  طاشن و  يور  زا  هک  دوشیم  هدید  سپ  : 

درکیم . شمارآ  یئامندوخ و  راهظا  هخاش  ندروخ  ناکت  و  : 
. منادیمن نمهک  داد  خساپ  هدنخ  اب  سپ  تفگ  هکیزیچنآ  تسیچ  : 

خرس . شتآ  هلعش  ارنیمز  زا  یمین  دیناشوپ  : 

هحفص 72 ] ] 

. نتخوس سرت  زا  شلد  دیپطیم  لبلب  سپ  : 
نآ شزوس  زا  تسه  یهار  نم  تاجن  يارب  ایآ  دزیم  دایرف  : 

منادیمن  نم  منک ... شوماخ  هنوگچ  هدمآ  ارم  هکیشتآ  نیا  : 
. درک نشور  ار  یتسه  همه  يرون و  يامیس  دیبات  : 

. ار یناشخر  هراتس  مدیدن  نامسآ و  رب  ار  یهام  منیب  یمن  : 
. ار یقرب  اجنیا  رد  مدرکن  كاردا  سپ  مدرک  وجتسج  و  : 

ار  ناهج  نیا  يرون  هدرک  نشور  هچ  يارب  سپ  : 
مناد  یمن  نم 

دوب . یگ  هدرمژب  ناگورگ  زور  نیا  زا  شیپ  غاب  نیا  : 
. اه يرخآ  يارب  میدق  زا  دندوب . یحاورا  نآ  يالاب  هک  دوب  یئاهربا  : 

اهناج . يور  رب  یکنخ  داب  نآ  رد  دیزویم  : 
دندرک  وب  شوخ  رد  دباتیم  هتشگرب و  زور  نیا  روطچ  : 

مناد  یمن  نم 
مرادرب . نآ  زا  هدرپ  هدیسرپ و  نآ  نیا و  زا  هک  متساخرب  : 

دنتسه  یناشیرپو  بارطضا  رد  نم  دننام  هک  مدید  ار  همه  سپ  : 
دنرگیدکیب . دروخرب  تفلاخم و  رد  اه  هشیدنا  نیاربانب  : 

مناد . یمن  نم  تفگ ... سپ  تفرگ  ار  همه  یناوتان  راک  رخآ  و  : 
یناهن . تبحم  هفطاع  داد  یهاگآ  ارم  ماگنه  نیا  رد  و  : 

نیقی . هدیدب  یکریز  ياناد  درک  نامگ  مدرک و  نامگ  نم  و  : 
. تسا نینموملا  ریما  ام  يالوم  دالیم  نآ  هک  : 

منادیمننم . هکنیاب .. نتفگ  ار و  نادان  راذگاو  سپ  : 
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. وا زا  ریغ  يدازون  هدنشخب  يادخ  هبعک  رد  هدوبن  : 

هحفص 73 ] ] 

. یماقم الاو  رد  يدننام  نتشاد  زا  اه  هدیرفآ  نایم  رد  تسا  رتالاب  وا  هک  اریز  : 
تسا . هدمآ  ادخ  مکحم  نآرق  رد  شدای  یپ  رد  یپ  و  : 

. منادیمن نم  نیا ...: زا  دعب  تسا  گنرین  بیرف و  دیوگیم  ایآ  : 
. ار دنزرف  نیرتهب  تشادرب  رد  هکیلاح  رد  همطاف  دمآ  : 

یتسپ . بآ  زا  هن  كاپ : يرونب  هدمآ  يدازون  : 
. نایناهج نایم  رد  یئادخ  يامیس  تروص و  دش  رهاظ  و  : 

. منادیمن نم  .. هنیس ولهپ و  رد  دش  هدرپس  هنوگچ  سپ  : 
دوب . هتفرگ  ار  وا  نامیاز  درد  درکیم و  اعد  هکیلاح  رد  دمآ  : 
. ناوارف رهم  بحاص  فاطلا  زا  امرخ  تخرد  هخاش  فرطب  : 

یکاندرد . لدب  ار  هدننیرفآ  راگدرورپ  دناوخ  سپ  : 
درک هحون  روطچ  و  درک ، دایرف  هنوگچ  درک ، هلان  روطچ  : 

منادیمن  نم 
ار . وا  داد  خساپ  هناخ  هکنیا  زا  زج  منادن  نم  : 

. دش زاب  يرد  نآ  زا  هک  هناخ  راوید  رد  هک  يدنخبل  اب  : 
بلق . یکاپ  زا  یناسنا  نآ  رد  تشگ  دیدپان  دش و  لخاد  : 

ار نیا  ریغ  ار و  نیا  منادیم  هک  تسین  نیا  زج  : 
مناد یمن  نم 

. هدش ناریحنآ  رد  اهلقع  هک  تسیزار  نآ  هکنآ  لاح  منادب و  هنوگچ  : 
تسا . هدوب  اهلصا  لصا  نآ  هراومه  نکلزورما  رد  تسا  يا  هثداح  : 

لولح ادخ  هن  ادخ و  اب  تسیکی  هن  نکل  ادخ  يارب  تسیرهظم  : 

هحفص 74 ] ] 

. وا رد  هدرک 
منادیمن . نم  هکنیاب ... منادیم  هکتسنآ  نم  كاردا  تیاهن  : 

دشاب . وا  اب  ربارب  یماقم  الاورد  تسیک  و  یلع ) ) دش هدیئاز  كاپ  : 
دندش . نادرگرس  وا  هرابرد  یهورگ  دنتفای و  تیاده  وا  رد  یهورگ  سپ  : 

تسادخ . اقح  وا  هک  دندرک  نامگ  دندش و  هارمگمه  یمدرم  : 
. دوشیمن رفیک  تسا  قشع  یگناوید  نیا  ایآ  : 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


منادیمن  نم 
ار  وا  دالیم  همالس ) سلوب  ) یحیسم داتسا  هیامنارگ  رعاش  و 

دیوگ : هحفص 56  رد  سپ  تسا  ریدغ ) دیع  ) هب موسوم  هک  هیبرع  هدیصق  لوا  رد  هدروآ  مظنب 
دیلانیم  هک  يا  هدشمگ  هلان  دننام  ياهتسهآ  يادص  ینالوط  یکیرات  رد  بش  دینش  : 

یتخبشوخ . دیما  اهتراشب و  زا  ینورد و  ظیغ  یناهن و  ياهدرد  زا  : 
راوتسا . یمیدق  هناخ  هدرپ  هب  هانپ  دوب  هدرک  تحاران  ار  وا  نامیاز  درد  هک  يدازآ  يوناب  : 

دوبعم . ياربتسناگ  هدنب  لپ  نآ  سپ  تسیراودیما  هیام  اهیتخس  رد  هک  ادخ  هبعک  : 
. ششخبو دوج  رتخد  ماقم و  الاو  رتخد  تفارش و  رتخد  هب  دننک  يرای  هک  یئاه  هلباق  هن  دندوب و  ینانز  هن  : 

هزره رگناوت  اهنت و  ار  مدرم  نیرت  فیرش  تشاذگیماو  یتسدگنت  : 

هحفص 75 ] ] 

. دوبن اهنت  دساف 
هدش  هدیرفآ  هدجسيارب  هک  ار  یئور  دوسیم و  كاخب  یناشیپ  تشگیم  اجک  ره  : 

يا . هدیشک  جنر  ندش  هنشت  وا  رب  بش  دش  هنشت  هکنآ ... ات  یتحاران  درد و  رب  درک  ربص  همطاف  : 
. يا هزات  وترپ  هب  ار  بش  درکیم  نشور  هک  دزرس  باتشب  قفا  زا  هراتس  ناهگان  : 

. دوقنع نتخیوآ  تخیوآ  تفرگ و  رارق  میطح و  هب  همطاف  دش  کیدزن  و  : 
یتخبشوخ . زا  دیدش  ناراب  درابیم  نیمز  رب  سپ  ینتخیر  اوه  رد  يوترپ  دزیریم  : 

. ناگ هدنرپ  زاوآ  يارب  درکیم  یلاحشوخ  ناکرا  درکیم و  وغبغب  هدش و  رادیب  رتوبک  و  : 
. درکیم دایرف  یناوخ  هنارت  هب  نآ  ياهگنس  یشوخ و  زا  مارح  دجسم  دزدنخبل  : 

یلع . نوچ  يدازون  يارب  يرگید  زور و  يارب  عولط  یکی  دوب  زور  نآ  عولط  ود  : 
دوب . ناریش  همه  مه  زا  یضعب  نآ  رد  تشگیم  هک  يدایرف  ار  ردام  تخادناتشحوب  : 

ینالوط . دیما  رب  داتفا  هدجسب  درک و  وزرآ  ای  دناوخ  ردیح  ار  دنزرف  : 
. دش ءادها  هداز  دنزرف  هبگرزب  ردپ  مان  شردپ  لثم  ار  شرسپ  دیمان  دسا  : 

تفاکشنامسآ سپ  میدیمان  یلع ) ) ار وا  هکلبتفگ  شردپ  : 

هحفص 76 ] ] 

. دیکات يارب 
. اهلسن زا  اهلسن  ارنآ  دنا  هدرک  تیاور  اه و  نیمز  ارنآ  درک  لقن  هک  تسیمان  نیا 

يدیدج . عولطب  دیایم  زور  ره  تسیقاب  حبص  دننام  وا  دوشیم و  ریپ  راگزور  : 

؟ تسیک رعاش 
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ار وا  یفارگوـیب  وهمجرت  يوامـس  همـالع  یلاوا  یجیرـس  ینیـسح  رـصن  یبا  دـنزرف  نسح  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  زیزعلا  دـبع  دیـس  ناـشیا 
لاس 75. رد  دومن  تافو  هرصب  رد  رهام  فیرظ و  دوب  يرعاش  عماج و  بیدا  دوب  یلضاف  وا  دیوگ : هدروآ و  هعیشلا ) ءارعش  نم  هعیلطلا  ) رد

. ابیرقت

هحفص 77 ] ] 

یلح نیدلا  یفص 

هراشا

يافوتم 752 دولوم 677 
سرت ساسحا  دمآرد و  هزرلب  هدننک  دایرف  و  نئادم ) ) ناویا وت  تدالوب  یلاحشوخ  زا  تفاکش  دش و  شوماخ  وت  دالیم  تلیضف  يارب  شتآ 

نارگوداج . نابهر و  وت  روهظب  داد  تراشب  درک و  ریبعت  ار  باوخ  نهاک ) ) حیطس دوب و  هدید  ناوریشون  هکیباوخ  ساره  زا  دومن 
لیقزح ناشیا و  دنتفگ و  انث  ربمایپ  يایعش  ایمرا و  وت  رب  و 

هحفص 78 ] ] 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ) نآرق یسیع و  لیجنا  یـسوم و  هاروت  میهاربا و  فحـص  اهناب  دهدیم  یهاوگ  هک  لئاضفب  دندومن  فارتعا  وت  لضفب 
هلآ ) و 

درک . یلاحشوخ  زاربا  وت  روهظب  یتسه  ملاوع  دوبعم و  يادخ  يارب  يدوب  هدننک  هدجس  هکیلاح  رد  يدمآ  ایندب  سپ 
دشن ، قالطا  يا  هنتخ  وت  رب  تفارش و  تهج  زا  دشن  هدیرب  وت  زا  یفان  يدوب ، لماک  هکیلاح  رد  يدمآ  ایندب 

دوبن ، ناهنپ  وا  زا  هبعک  ناکرا  هکیلاح  رد  داهن  ار  وت  ار و  ماش  ياهرصق  دید  هنمآ  سپ 
دوب  ناریح  نآ  فصو  زا  اه  هرطاخ  هک  دوب  لاحشوخ  نانچ  هنمآ و  دنزرف  يور  رد  درکیم  هاگن  وا  دمآ و  هیدعس ) ) همیلح

وت . دج  دهد  یهاوگ  هکنآ  ات  یناهنپ  رد  دوب  وت  تلاسرب  نموم  هکیلاح  رد  نزی "  يذ  دنزرف "  درک ، حبص 
وت فارطا  رد  ار  ناگتشرف  تناردارب  دندید  سپ  درک  حیرشت  یگلاس  راهچ  رد  ار  وت  هنیس  دنوادخ 

هحفص 79 ] ] 

، دوب تخس  گنس  نوچ  نآ  مرج  دوب و  هدنکفا  هیاس  امرگ  تدش  وت  يارب  هک  يربا  هیاس  رد  یگلاسجنپ  رد  یتفریم  هار 
تسیب و رد  نینچمه  دروآ و  مالـسا  ینارید  نارطم  درک و  میظعت  دـش و  مخ  رید  راوید  سپ  یبهار  رید  هب  یگلاـس  تفه  رد  يدرک  رورم 

دوب ، بعر  زا  رپ  شبلق  هکیلاح  رد  دش  فرصنم  وت  زا  تشاد  وتب  دصق  ءوس  هک  بهار  روطسن ) ) یگلاسجنپ
اهیب ار و  اهناطیش  دندنکفا  هدنبات  ياهگنـس  اه و  هلولگ  سپ  دش ، رهاظ  نآرق  يربمایپ و  دیـشروخ  دیبات  دش و  لماک  تلاس  لهچ  هکنآ  ات 

نیمز . يور  رب  دنداتفا  نیمزبوت  سرت  زا 
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وت يارب  هدروآ  ار  اه  جـنگ  مامت  دـیلک  وت و  رب  دـنتفگ  دورد  گیر  ياهلت  اهگنـس و  اهتخرد و  وت و  رب  ندرک  مالـسب  هدـمآ  نابزب  نیمز  و 
تشاد ، زاب  نآ  زا  ار  وت  وت ، تفرعم  دهز و  یلو 

نیمز درک  حبـص  تسنایامن و  نآ  دـنکیم و  فرطرب  ار  کش  هک  تسا  راکـشآ  يرهم  مدـید  وت  يور  شیپ  دـننام  ار  وت  تشپ  مدرک  هاگن 
تنانمـشد و رب  یتخـس  بعرب  يدـش  يراـی  وت  دـش و  ندـناوخ  زاـمن  ناـکم  نیمز  ماـمت  سپ  دوب  دجـسم  وت  يارب  هک  یلاـح  رد  هدرتسگ 
تبغر و يور  زا  دوب  ناملسم  هکیلاح  رد  مالـس  نب "  هللادبع  نوچ "  یناوج  وت  يوسب  دمآ  دندوب و  ینارای  وت  يارب  اهگنج  رد  ناگتـشرف 

دندز . فرح  وت  اب  گرگ  ریش و  اهدژا و  رامسوس و  زین  دنتفگ و  نخس  وت  اب  وهآ  اهرتش و  یهاگحبص  دمآ و  ناملسم  مه  ناملس 

هحفص 80 ] ] 

تفگ : حیبست  هزیر  گنس  وت  تسد  فک  رد  دوب و  هدنیوگ  دورد  هکیلاح  رد  امش  نتفر  ربنم  يارب  درک  هلان  هنانح ) ) نوتس و 
دوب . هداد  تنیز  ناب و  دیشخرد  هکیلخن  رد  ار  وا  يدینادرگرب  سپس  وت  يوسب  یئامرخ  هشوخ  دمآ  دورف  و 

. دروخ مهب  ناشیاه  هخاش  هکنآ  ات  وت  فرطب  دندمآ  سپ  يدناوخ  هکیتخرد  ود  و  : 
دش . يراج  بآ  وت  ناتشگنا  زا  سپ  دندرک  تیاکشوتب  یگنشت  زا  نایرگشل  و  : 

دید . یمن  نآ  اب  ار  یناسنا  هک  وا  یئانیب  دوب  هتفر  هکینآ  زا  دعب  ار  هداتق  مشچ  يدینادرگرب  و  : 
تسنابز . تسد  نآ  زا  يوضع  هکنآ  لثم  داد  ربخ  دندوب  هدز  رهز  ناب  هک  يدنفسوگ  تسد  و  : 

تساوخیم . هدنشخب  يادخ  هکنانچ  یتشذگ  نامسآ  تفه  زا  هک  قارب  تشپ  رد  نتفر  الاب  و  : 
یناصقن . ناب  دوبن  هکنآلاح  ندرک و  بورغ  زا  دعب  دیبات  دیشروخ  تفاکش و  هام  و  : 

درادن . ارنآ  راکنآ  ناوت  یناسنا  چیه  هک  دنا  هداد  نآ  قحب  یهاوگ  مدرم  همه  هک  یتلیضف  و 
یتفرگیم  رارق  یناکم  رد  رگا  وت  يارب  يا  هیاس  باتفآ  رد  دوبنهکنآ  لاح  يدوب و  هللا  لظ  نیمز  يور  رد 

هتشذگ . نایدا  وت  نید  تلم و  هب  دش  خسن  هکنآ  زا  دعب  نیشیپ  ياهباتک  وت  باتکب  دش  خسن  : 

هحفص 81 ] ] 

دیدرگراکشآ ، ناهرب  دش و  لیلد  هماقا  هدشهتشاد  گرزب  شردق  هک  وت  يربمایپ  رب  و 
دیامن ، ناشکمک  ات  دندرکیم  ادخب  هثاغتسا  وت  هلیسوب  ناشیاهیراتفرگ  رد  ناربمایپ  مامت  و 

درذگب ، وتب  ینامز  هکنآ  زا  شیپ  زا  تفرگ  ناربمایپ  زا  ینامیپ  وت  يارب  دنوادخ 
دش ، هداد  هانگ  فالخ و  تبسن  واب  هکیتقو  دومن  سامتلا  ادخب  مدآ  وت  هلیسوب  و 

دومن ، نایغط  نافوط  هکیتقو  دوب  هتسکش  ار  یتشک  هنیس  ایرد  جوم  هکیلاحرد  مالسلا  هیلع  حون  درب  هانپ  وتب  و 
دش ، لیاز  شیاه  هصغ  سپ  دنک  فرطرب  ار  شیالب  هک  ار  شراگدرورپ  درکیم  لاوئس  مالسلا و  هیلع  بویا  دش  لسوتموتب  و 

دش ، رو  هلعش  وا  يارب  شتآ  هکیتقو  دیسرتن  دورمن  زا  سپ  ار  ادخ  دناوخ  مالسلا  هیلع  لیلخ  وت  هلیسوب  و 
دوب . ناریح  شبلقو  ار  شراگدرورپ  درکیم  تساوخرد  هکیلاح  رد  نادنز  رد  (ع ) فسوی دش  یجتلم  وتب  و 

، تشگ ادخ  ناسحالومشم  سپ  دش  شریذپ  ناهاوخ  شراگدرورپاب و  تفگ  نخس  یهاگحبص  مالسلا  هیلع  میلک  یسوم  وت  هلیسوب  و 
دوب . هدش  هدیسوپ  شنفک  هکنآ  لاح  درک و  هدنز  ار  هدرم  ادخ  سب  درک  اعد  مالسلا  هیلع  حیسم  یسیع  وت  تعافشب  و 
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، نایرپ نایمدآ و  ار  وت  درک  تعاطا  هکنآ  ات  شندش  ناهن  زا  دعب  دش  راکشآ  قح  وت  هلیسوب  و 
اه هیفاق  دوش و  مامت  نخس  ار  وت  تافص  قح  منک  ادا  مهاوخب  نم  رگا  و 

هحفص 82 ] ] 

دیآ . گنت  هب 
ناوضر ، تاکرب و  لضف و  دورد و  تیحت و  مالس  بحاص  زا  داب  وت  رب  سپ 

دننک ، تکرح  اه  هخاش  هدیزو و  میسن  هک  دنچ  ره  دنقح  هار  هک  وت  نادناخ  رب  و 
دندوب ، راوخ  وا  تعاجش  ناوت  تردق و  يارب  ناریلد  هکیسکنآ  وت  ملع  ثراو  وت  يومع  رسپ  رب  و 

نانگمه ، يزیچ  یب  تیاده و  رون  زورنآ  رد  دش  رهاظ  هک  ریدغ ) ) زور رد  وت  ردارب  و 
، درک یئامنهر  ار  اهنآ  هدنشخب  يادخ  سپ  ار  تیاده  هار  دندرک  يوریپ  هکیناسک  وت  نارای  رب  دورد  و 

، تسا یئاهتمیق  اهب و  اهناج  شورف  يارب  هک  دندش  هاگآ  ار و  تشهب  ناشششوکب  دندیرخ  و 
، تسا ناسحا  وا  يارب  هکیسک  گرزب و  یئاهتمعن  هدنیاشگ  راوگرزب و  ناربمایپ  نیرخآ  يا 

یناسنا . هدننک  بیکرت  نآ  رب  تسا  هتشرس  ار  نآ  شزغل  هک  ار  دوخ  ناهانگ  وتب  منکیم  تیاکش 
، دنکیم ماندب  اوسر و  هانگ  ار  هدنب  هکیتسارب  تسا  هانگ  وا  راک  هکیا  هدنب  يارب  امرف  تعافش  سپ 

دننک ، نازیوآ  ار  وزارت  هدراذگ و  ار  طارص  هکیتقو  ناتناتسود  هرابرد  تعافش  تسا  وت  يارب  سپ 
، دشاب شزرمآ  وا  شاداپ  هکنیا  عمطب  دش  امش  لوبق  هزاجا و  ضرعتم  هقیقح  هنیآ  ره  سپ 

هحفص 83 ] ] 

ریز تایب  تسا  وا  يارب  و 

هوانبا  ایلع " و  لاوت " 
هلاوها داعملا و  یف  زفت 

دش . یهاوخ  راگتسر  نآ  ياه  ساره  زیخاتسر و  زور  هک  ار  وانادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  رادب  تسود 

ریدغلا "  موی  دقع "  هل  ماما 
هلاوقا و  یبنلا ) ) صنب

ترضحنآ . راتفگ  ربمایپ ص و  حیرصت  هب  مخ  ریدغ  زور  نامیپ  تسوا  يارب  هکیربهر  ماما و 

هالصلا  دعب  دهشتلا  یف  هل 
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هلاح نع  ربخی  ماقم 

هحفص 84 ] ] 

دهدیم . وا  لاح  زا  ربخ  هک  تسا  یماقم  ربمایپ  رب  تاولص  زا  دعب  دهشت  رد  وا  يارب 

امسلا  هلا  رکذ  دعب  لهف 
هلآ يوس  یبنلارکذ  و 

دوش . روکذم  هک  تسه  يرگید  وا  نادناخ  زج  ربمایپ  رکذ  نامسآ و  يادخ  رکذ  زا  دعب  ایآ  سپ 

؟ تسیک رعاش 

یلح ضیرع  نب  هللا  دبع  نب  یقاب  نب  ایارس  یبا  زیزعلا  دبع  نب  رصن  نبدمحا  نبا  مساقلا  یبا  نب  یلع  نب  ایارس  نب  زیزعلا  دبع  نیدلا  یفص 
یط ) زا  يا  هلیبق  سبنس  دالوا  زا  ) یسبنس یئاط 

بولـسا و یبوخب  تسا  فافـش  ینعم و  یکیراب  ظفل و  ینیریـشب  شرعـش  تسج  يرترب  تسا . هدوب  داـض  تغل  ءارعـش  زا  لوا  زارط  زا  وا 
ماسقا نونف و  رد  هدمآ  مدقم  سپ  هیونعم  يایازم  رب  ندرک  تاعارم  اب  هیظفل  تانـسحم  ندرک  تردابمب  هدرک  عارتخا  هک  قیقحتب  یناور و 

دنا . هتشاد  نونف  رد  تکراشم  هک  تسا  هعیش  ءاملع  زا  ناگدش  هدرمش  نیدودعم و  زا  وا  هچنانچ  بدا  نایاوشیپ  زا  یئاوشیپ  رعش و 
لاس رد  نم  دیوگ : هک  تسا  یعفاش  يدابآ  زوریف  نیدلا  دـجم  سوماق "  بحاص "  تافیلات  زا  یخرب  زا  نینموملا ص 471 - سلاجم  رد 

دادغب رهش  رد  نیدلا  یفص  رعاش  بیدااب  مدرک  دروخرب   747

هحفص 85 ] ] 

هک ار  وا  مدـید  ندرک و  ینکارپ  نخـس  نتفگ و  رعـش  رثن  مظن و  رب  دوب  یماـمت  ناوت  تردـق و  ياراد  هک  مدـید  یگرزب  داتـسا  ار  وا  سپ 
وربوخ . هرهچ  زا  رت  مرخ  هدیپسداب و  زا  دوب  رت  فیطل  وا  رعش  سپ  رعش ، تیبرع و  مولعب  دوب  هاگآ 

تساهفدص . رد  رد  دننام  نآ  هک  اریرعش  نیا  دروآ  مظنب  هک  درکیمن  نامگ  دیدیم  ار  وا  تروص  هکیسک  دوب و  صلاخ  یعیشوا  و 
تخومآ ار  نایب  یناعم و  رعش و  ماسقا  مامت  رد  دش  داتسا  ات  دیشک  جنر  تیبدا  رد  دیوگ  هنماکلا " ج 2 ص 369  ررولا  رد "  رجح  نبا  و 

یناگرزاب تراجت و  يارب  اهنآ  ریغ  نیدرام و  رـصم و  ماشب و  سپ  دیـشک  یناـگرزاب  تمحز  دومن و  فینـصت  یباـتک  هتـشر  ود  نآ  رد  و 
دیوم نوالق و  نب  دـمحم  رـصانلا  دوتـس  و  دوب . یلیطاـبا  ناـشیا  زا  دوب  هدرک  هک  یئاهحدـم  رد  شنطوب و  تشگرب  سپـس  دومن  ترفاـسم 
يربت لاح  نیا  وا  اب  دـنکیم و  ناـب  نـالعا  هک  تسا  یبلاـطم  شرعـش  رد  دوبندوب و  هعیـش  ضفرب و  مهتم  وا  يا و  هدیـصق  هب  ار  لیعامـسا 

تسا . نیا  اب  فلاخم  ضقانمهک و  تسیزیچ  نآ  رد  هک  دنچ  ره  تسا  دوجوم  شراعشا  رد  نآ  تسا و  هتفگ  هکینابزبتسجیم 
عمج ناطلـسب و  ار  وا  دیناسر  وا و  يوسب  تفر  سپ  ار  ریثا  نیا  نیدـلا  ءالع  دوتـس  سپ  دوب  هنـس 727  دش  هرهاق  لخاد  هکیا  هبترم  لوا  و 

. دوب فیطللا  دبع  نیدلا  سمش  سیئر  وا و  لئاضفب  دندرک  فارتعا  یگمه  سپ  رصع  نآ  ءالـضف  نایح و  یبا  مدرم و  ياقآ  دنزرف  هب  دش 
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نآ ندوب  بیجع  و  تسیرایسب . نونف  رب  لمتـشم  روهـشم و  وا  رعـش  ناوید  و  تسا . هتفگن  رعـش  وا  دننام  اقلطم  سک  چیه  هک  دوب  دقتعم  و 
هدرک تفایرد  باتک  لهچ  دص و  زا  ار  نآ  هک  هدومندای  نآ  رد  نآ و  حرش  نینچمه  تسفورعم و 

هحفص 86 ] ] 

تسا .
دنکیم تیاور  تایفولاب ) یفاولا  ) باتک رد  وا  زا  هک  لاس 731  رد  تسا  يدفص  تسا  هدرک  عامتجا  مجرتم  اب  هکیناسک  زا  و  دیوگ : ینیما 

. تسا تخومآ  وا  زا  هیعم  نیدلا  جات  هباسنفیرش  هتفرگ و  ارف  یلح  نیدلا  مجن  ققحم  ام  داتسا  زا  ار  ملع  و 
رثکا ار  وا  هدرک  يوریپو  میتفرگ  لمالا ) لما  ) باـتک زا  ارنآ  اـم  رخآ  اـت  هتفرگ  ارف  ققحم  اـم  ياوشیپ  زا  ار  ملع  میتفگ  هکنیا  دـیوگ : ینیما 

و سابع ) خیش  جاح  ) یمق ثدحم  ام  داتـسا  هعیـشلا و  نایعا  تاضور و  بحاص  دننام  دنا  هدرک  همجرت  ار  نیدلا  یفـص  ام  رعاش  هکیناسک 
هدمآ ایندب  لاس 677  رد  نیدـلا  یفـص  هدومن و  تافو  لاـس 676 رد  نیدـلا  مجن  ققحم  اـم  ياوـشیپ  هکنآ  يارب  تسین  تسرد  ادـج  نیا 

تسا و یحی  نیدلا  بیجن  خیـش  نب  دـمحم  نیدـلا  یفـص  وا  ار  ققحم  ام  خیـش  هدرک  يدرگاش  هک  ینیدلایفـص  تافو و  زا  دـعب  لاسکی 
. تسا دوجوم  مجارت  بتک  رد  هچنانچ  تسا  هدوب  هیعم  نب  نیدلا  جات  دیس  خیاشم  ودیتاسا  زا  هکنآ  تسوا 

( دیهش ) یضاقو هدومن  دای  ار  وا  راعشا  زا  يرایـسب  هدرک و  هغلابم  تاـیفولا ج 1 ص 279  تاوف  باـتک  رد  یبتک  وا  رب  دورد  فیرعت و  رد 
دیـس لما و  میمتت  رد  هنابـشیبا  نبا  لمالا و  لما  رد  یلماـع  رح  خیـش  اـم  ياوشیپ  نینموملا ص 470 و  سلاـجم  باـتک  رد  مه  يرتشوش 

ءاملعلا و ضایر  بحاص  جفراعملا 5 ص 525 و  هرئاد  رد  يدجو  دیرف  علاط ج 1ص 358 و  ردب  رد  یناکوش  رحسلا و  همسن  رد  ینامی 
هغللا بادآ  خیرات  فلوم  جمالعا 2 ص 525 و  رد  یلگرز  تاضور ص 422 و  بحاص  يراسنوخ ) ) دیس هنجلا و  ضایر  رد  يزونزدیس 

هیبرع ج 3 ص 128

هحفص 87 ] ] 

دنا . هدومن  دای  اریو 
يرگ و شیاتـس  فـیرعت و  رد  هغلاـبم  حدـم و  ندرک  عـمج  زا  هدوـب  نآ  لـها  وا  هـک  هچناـب  هدرک  فیــصوت  ار  وا  هورگ  نآ  زا  کـی  ره 

هدومن وا  رعش  رداون  رابخا و  رد  هناگادج  یفیلات  لاس 1181  رد  دنه  سرانب  رد  يافوتم  نیزح ) ) یلع خیشب  روهشم  یلع  دمحم  خیشهمالع 
تسا .

وا هتسجرب  ياهراک  راثآ و 

هدرک  دای  وا  يارب  ار  نآ  يدنفا ) ) ءاملعلا ضایر  بحاص  ضورع  ملع  رد  يا  هموظنم  - 1
یلاوملا ) لجزلا و  ) رد يا  هلاسر  یلاحلا - لطاعلا  - 2

يراکش  گنفت  اب  دیص  رد  يا  هلاسر  هلیلجلا  همدخلا  - 3
تسا و هعمجم  فورح  رب  هبترم  تسا ، هدیـصق  لماش 29  هک  تسا  تایقترالا "  دـیاصق "  نآ  روصنم و  کلم  حـیادم  رد  روحنلا  ررد  - 4

. تسا تیب  میاه 29  هدیصق  نآ  زا  کی  ره  فورح و  زا  تسنآرخآ  لثم  شتایبا  لوا 
هدیـسر عبطب  هچنآ  و  تسبوخ . رایـسب  شمامت  دلجم و  هس  رد  شرعـش  هدرک  نیودـت  وا  هک  دـیوگ : تاوغللا  رد  یبتک  شرعـش : ناوید  - 5
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ریبک ناوید  زا  دعب  ارنآ  ناگ  هدنسیون  زا  نیرخاتم  زا  یضعب  هک  دشاب  وا  کچوک  ناوید  ای  وا  راعـشا  زا  یخرب  نآ  دیاش  تسا و  دلج  کی 
دنا 6. هدرک  دای  وا 

. رافلا تارواحم  زا  رادلا  هلاسر  - 6
لاس 723. رد  تشون  نوالق  نب  دمحم  رصان  کلم  يارب  ارنآ  هلمهملا  هلاسرلا  - 7

تسا هتشون  لاس 700  رد  نیدرام  رد  ارنآ  هیموثلا  هلاسرل  - 8

هحفص 88 ] ] 

هک طیـسبلا ) ) رحب رد  تیب  رد 145  تسا  عیدـب  نساحم  زا  عون  کی  هاجنپ و  دـصکی و  لماش  هک  تسوا  هروهـشم  هیعیدـب  نآ  هیفاـکلا  - 9
تسنیا . نآ  لوا  هدش و  پاچ  وا  ناوید  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  ناب  دنکیم  حدم 

ملعلا  هریج  نع  لفاعلس  تئج  نا 
ملس يذب  برع  یلع  مالسلا  رقا  و 

. ملس يذ  هوک ) ) برع رب  نک  مالس  غالبا  ملع و  هوک  نینکاس  زا  سرپ  هب  سپ  علس  هوکب  يدمآ  رگا 
يافوتم 1120. یکلام  یساف  روکاز  نبمساق  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  روکاذ  نبا  هدرک  حرش  ارنآ 

رد تساتقبس  تلیضف  وا  يارب  هک  تسا  یلاجر  بتک  زا  يرایسب  رد  هدیسر و  عبطب  لاسرد 1316  رصم  رد  هک  هدش  دای  هیفاک  حرش  - 10
مظن رد  هدرک  راکتبا  هچرگا  اـم و  هدـش  همجرت  هک  میئوگیم  اـم  هکنیا  زج ، تسا  هدروآ  مظنب  ارنآ  هکیـسک  رب  زیگنا  تفگـش  هیعیدـب  مظن 

لاس 670 رد  يافوتم  یفوص  رعاش  یلبرانامیلـس  نب  یلع  نب  نامثع  نب  یلع  نیدـلا  نیما  نآ  يوسب  مدقـشیپ  هکیتسردـب  اـماشا  هییعیدـب 
وا هدیصق  هدرکدای و  عیدبلا ) راونا  ) رد ناخ  یلع  دیس  ارنآ  هچنانچ  تسا  تقبـس  تلیـضف  وا  يارب  تسا و  تایفولاب  یفاولا  رد  هدش  همجرت 
زا ار " ، رعاش  ود  نیارم  نیا  رددـنا  هدرک  يوریپ  یتفگـشب  ار  عیدـب  نساـحم  تسا  هدروآرد  مظنب  هکیناـسک  زا  یقاـب  هدومن و  داـی  مه  ار 

 ". تسناشیا
وا يارب  دمآ  دهاوخ  ءزج  نیا  رد  شدای  ریدغلا ) ) ءارعش زا  یکی  يافوتم 780  یکلام  يراوه  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدلا  سمش  - 1

ناب دنکیم  حدم  هک  تسا  نایمعلا ) هیعیدب  ) هب روهشم  هیعیدب 

هحفص 89 ] ] 

: تسنیا شلوا  راوگرزب و  ربمایپ 
ممالا ) دیس  ممی  لزنا و  هیبطب  )

ار ) مالسا  ربمایپ  ) اهتما ياقآ  نک  هصق  يآ و  دورف  هبیطهنیدمب 
يافوتم 779 یلطیلط  یمعاب  فورعم  يریبلا  ریصب  فسوی  نب  دمحا  رفعج  وبا  شرعاش  قیفر  هیعیدب  هدرک  حرش  هدوبرصاعم و  ام  مجرتم  اب 

ار .
تسنیا : شعلطم  هک  دراد  هییعیدب  يافوتم 789  یلصوم  ریخلا  یبا  نب  دمحم  رکب  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نیدلا  زع  خیش  - 2
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ملعلا  یف  عمدلا  لهتست  هعارب 
ملعلا درفملا  ءادن  نع  هرابع 

تسا . مدرم  ياقآ  دیس و  ندرک  ادصزا  ترابع  ملع  رد  ار  هدید  گشا  دیاشگیمهکیتراهم 
عیفشلاب ) لسوتلا  یلا  عیدبلاب  لصوتلا  ) هب تسا  هدیمان  هک  هدیصق  نآ  حرش  تسوا  يارب  و 

بدالا ج 1 ص 244. ملع  رد  هچنانچ  تسیا  هیعیدب - وا  يارب  لاس 800  يافوتم  ینمیلا  نیدلا  هیجو  خیش  - 3
ربماـیپ حدـم  رد  تسا  هییعیدـب  وا  يارب  يافوتم 807  هیلاعلا  سیوعب  فورعم  یلبنح  يرـصم  يدعـس  جاجح  نب  یـسیع  نیدـلا  فرـش  - 4

تسنیا : شعلطم  هک  بهذلا ج 7 ص 71  تارذش  رد  هکنانچ  راوگرزب 

ربعلا  نم  یملس  یف  بلقلا  يوح  ام  لس 
رطخ یلع  یسما  ترطخامکف 

دزادنایم . رطخب  ارم  لد  درادیمرب  مدق  زان  اب  هکیتقو  سپ  اهتربع  زا  یملس  رد  درادرب  رد  هچ  ارم  لد  سرپ  هب 
( نونکملا حاضیا  ) ردهچنانچ يافوتم 822  يدیز  ینامی  یناعنص  ینیسح  میهاربا  نب  يداهلا  دبع  نیدلا  لامج  دیس  - 5 م -

هحفص 90 ] ] 

تسنیا : شلوا  نونظلا ج 1 ص 173 - فشک  لیذ 
. ادجو هب  تجهتباف  یلیل  فیط  يرس 

مدمآ برط  دجوب و  یلاحشوخ  زا  سپ  ار  یلیل  مدید  باوخ  بش 
نونظلا " ج 1 فشک  بحاص "  هدرک  داـی  وا  يارب  هک  تسا  يا  هییعیدـب  وا  يارب  يافوتم 828  يرصم  یشرق  دمحم  نب  نابعـش  بیدا  - 6

ص 191.
نونظلا " ج فشک  رد "  هچنانچ  نآ  حرـش  تسا و  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 837  ینمی  يرقم  رکب  یبا  نب  لیعامسا  نیدلا  فرـش  - 7

بهذلا ج 7 ص 221. تارذش  هاعولاهییغب ص 193 و  1 ص 191 و 
ربمایپ نآ  اب  دـنکیمحدم  هک  تسا  يا  هییعیدـب  وا  يارب  - 837 يافوتم هجح  نباـب  فورعم  يومح  هللا  دـبع  نب  یلع  رکبوبا  نیدـلا  یقت  - 8

دوشیم ب"  هدیمان  هکیحرـشب  ارنآ  هدرک  حرـش  تیب و  رد 141  عون   136 رب لـماش  هک  میدـقتلا "  موسوم ب "  ار  واهک  ار  مالـسا  گرزب 
تسنیاشعلطم : هدش و  عبط  هحفص  رد 571  بدالا "  هنازخ 

ملس  يذ  برع  ای  مکحدم  ءادتبا  یف  یل 
ملعلا یف  عمدلا  لهتست  هعارب 

. هرهچ رد  ار  گشا  دزاسیم  يراج  هک  تسیتراهم  ملس  يذ  برع  يا  امش  حدم  لوا  رد  نم  يارب 
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تسا نآ  حرش  هییعیدب و  وا  يارب  يافوتم 840  یعفاش  يومح  نامیلـس  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  لضفلا  وبا  نیدـلا  نیز  طارخلا  نبا  - 9
نوکملا ج 1 ص " 173. حاضیا  " 

: تسنیا شلوا  هک  تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 849  یبلح  لیلخ  خیش  نبا  يرقم  دمحم  خی  - 10

هحفص 91 ] ] 

ملس  يذوحن  یب  جعف  یقارع  یبجع 
ملسلا ملسلاب و  اهناکسل  حنجا  و 

ارادم . تمالسب و  ملس  يذ  هنکس  فرطب  نک  لیم  ملس و  يذ  فرطب  ارم  هدب  چوک  سپ  تسنم  قارعب  نم  دنیآ  شوخ 
و برکلا » جرف  » شباتک رد  یمعفک  ام  ياوشیپ  ارنآ  هدرک  دای  هک  تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  ناحط  نوزخم  نب  سح  نیدلا  ردب  خیـش  - 11

. هدش همجرت  نیدلا  یفص  خیش  هییعیدب  يارب  تسا  یسیمخت  نآ  دیوگ 
نالعا هک  نآ  حرـش  هییعیدب و  وا  يارب  دمآ ، دـهاوخ  ءزج  نیا  رد  شرکذ  هک  ریدـغلا ) ) ءارعـش زا  یکی  یثراح  یمعنک  میهاربا  خیـش  - 12

تسنیا : نآ  لوا  تسا ، بدا  نونف  رد  وا  رحبت  زا  هدننک 
. مهمایخ یف  نم  لسف  یملس  تئجنا 

ناشیا  مایخ  رد  تسیک  نک  لاوئس  سپ  ار  یملس  يدمآ  رگا 
وا يارب  و  عیفـشلا ) ریخ  حدم  یف  عیدبلا  مظن  ) مانب تسا  يا  هییعیدب  وا  يارب  يافوتم 911  دلوتم 849 و  یطویس  رکب  وبا  نیدلا  لالج  - 13

تسنیا : نآ  لوا  هک  تسیحرش 

ملس  يذ  راکذت  نم  قیقعلا و  نم 
مدب اهلالهتسا  یف  نیعلا  هعارب 

. نم نوخب  شندش  رهاظ  لالهتسا و  رد  تسا  مشچ  تراهم  ملس  يذ  يروآدای  زا  وقیقع  يداو  زا 
شلوا هک  تسا  هییعیدب  وا  يارب  لاس 922  رد  هدش  توف  هیعفاش  هیقـشمد  هفیلخ  نب  رـصان  نب  دمحا  نب  فسوی  رتخد  هشیاع  هینوعاب  - 14

: تسنیا

هحفص 92 ] ] 

ملس  يذب  رامقا  علطم  نسح  یف 
ملعلاک قاشعلا  هرمز  یف  تحبصا 
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مچرپ . ملع و  دننام  ییقشاع  هورگ  رد  مدرک  حبص  ملس ، يذب  اه  هام  عولطلحم  یئابیز  رد 
. تسا هجحلا ) نبا  بدالا  هنازخ  ) هیشاح رد  نآ  هدراذگ و  نیمالا ) حدم  یف  نیبملا  حتفلا  ) ارنآ مان  هدرک و  حرش  ارنآ  و 

تسا يا  هییعیدب  وا  يارب  مهدزای  نرق  ءارعش  رد  شدای  دیایم  هک  ءارعش  زا  یکی  يافوتم 1005  يدیمح  دمحا  نب  نمحرلا  دبع  خیش  - 15
تسنیا : نآ  لواو  هدومن  عیفشلا » حیدمب  عیدبلا  حیلمت  موسوم ب« هک 

مر  ماری  ام  یمسا  امسا و  عبر  در 
مرکلا ندعم  اهاوح  ایح  یح  و 

. ار مرک  ندعم  درادرب  رد  هکیا  هلیبق  وگب  تیحت  نک و  دصق  دوشیم  دصق  هکیزیچ  نیرت  یلاع  ءامسا و  هناخ  ورب 
شلوق : هب  نیا  زا  کی  رهب  هدرک  هراشا  دشابیم  نآ 992  مظن  خیرات  تسا و  تیب  تایبا 140  مدع  عون و  نآ 168  عاونا  ددع 

ننم ) ) هتایبا حلصم ) ) هعوناج
مهنلا بساحلل  امظان ) ) هتخر

نم تساهناسحا  نآ  لزانم  دمآ و  شیدناریخ  حلصم و  نآ  عون 
يا . هدیمهف  كریز  رگ  باسح  يارب  مظن  رد  مدراذگ  ارنآ  خیرات 

هحفص . رد 149  هدیسر  عبطب  رصم  رد  لاس 1322  رد  هک  مظعالا ) یبنلا  حدم  یفمظنملا  ردلا  ) شناوید رد  دوشیم  تفای 
يومح دمحم  دنزرف  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  نیدلا  سمش  - 16

هحفص 93 ] ] 

تساروکذم . حاضیا ج 1 ص 173  رد  هچنانچ  تیب  رد 148  تسیزیگنا  تفگش  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1017  رصم  نکاس  یفنح  یکم 
رد تسا  یبیجع  هدیصق  وا  يارب  دمآ  دهاوخ  وا  دای  ریدغلا  ءارعش  زا  یکی   1018 يافوتم 20 /  رصعلا » هفالس  » بحاص ناخ  یلع  دیس  - 17

تسنیا : نآ  علطم  عیبرلا » راونا  » مانب تسا  رئاس  رئاد و  هکتسنآ  حرش  نآ  يارب  148 و 

مرحلا  هریج  يرکذب  یئادتبا  نسح 
یمد لهتسی  قوش  هعارب  هل 

. ار مکشا  نتخیر  دنکیم  زاغآ  هک  تسا  قوش  تیاهن  نآ  يارب  هک  تسادخ  هناخ  ناگیاسمه  زا  يدایب  منخس  لوا  یبوح 
هدرک داـی  ارنآ  هک  تسا  يزیگنا  تفگـش  عیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1032  یعفاش  یکم  يربط  دمحم  دـنزرف  رداقلا  دـبع  خیـش  - 18

تسا : ریز  تیب  نآ  لوا  هک  ج 1 ص 371  علاطلاردبلا » » رد یناکوش 

ملس  يذ  یح  یحیدم  ءادتبا  نسح 
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ملعلا یف  لالهتسالا  هعارب  يدبا 

. ملع هوک  رد  ار  لالهتسا  هعارب  درک  رهاظ  ار  ملس  يذ  هلیبق  نم  حیدم  لوا  یئوکین 
. نآ حرش  تسوا  يارب  و 

تسنیا : نآ  علطم  هک  تسا  یبیجع  عیدب  هدیصق  وا  يارب   1041 يافوتم یناسملت  يرقم  دمحم  دنزرف  دمحاخیش  - 19

میشلا  اهئام  نع  رذف  اعرذ  تفراش 
مرحلا یف  فوخ  منف ال  یلمن  تزجو 

زا  یتشذگ  شکنخ و  بآ  زا  رذگب  سپ  عرز  نیمز  رب  يدش  فرشم 

هحفص 94 ] ] 

. تسین مرح  رد  یسرت  وت  رب  هک  باوخب  سپ  ناگچروم  نیمز 
مظنب لاس 1059  رد  هک  تسا  يا  هییعیدب  هدیـصق  وا  يارب  هداز ) میکح  ) هب فورعم  رداقلا  دبع  نب  دیمحلا  دـبع  دـنزرف  دـمحم  خیـش  - 20

تسا : ریز  تیب  شعلطم  هدروآ و 

ملعلا  نابلا و  رکذب  یئادتبا  نسح 
ملس يذب  رامقا  علطمل  الح 

ملس . يذب  یئاههام  عولط  يارب  دش  ملع  ناب و  هوک  دایبنم  رعش  لوا  یبوخ 
تساتیب : نیا  شلوا  هک  هیربل » ریخ  حدم  یف  هیدمحمل  هعمللا  » هب موسوم  تسیرگیدعیدب  هدیصق  وا  يارب  و 

مهریغ  حدم  نع  نصف  اعنص  تمر  نآ 
ملکلا رهوج  ارهج  ارس و  بلق  ای 

ار . نخس  رهوج  اراکشآ  یناهن و  رد  ناشیا  ریغ  ندوتس  زا  رادهگن  لد  يا  سپ  اریراک  يدرک  دصق  رگا 
. تسا دوجوم  فرشافجن  رد  مولعلا  رحب  رفعج  دیس  همالع  دزن  هک  هحفص  رد 338  نآ  طوطخم  ریبک  حرش  تسوا  يارب  و 

هرکب نب  مساق  خیش  وا  يارب  ارنآهدرک  دای  ار  گرزب  ربمایپ  دنکیم  حدم  هک  تسا  یعیدب  هدیصق  وا  يارب  یبلح  یضرعءافلا  وبا  خیـش  - 21
تسنیا : نآ  لوا  هک  هییعیدب  حرشرد  یچ 

ملس  يذب  یحدم  ادتبا  یف  یتعارب 
ملعلاک ضاف  عمدل  تلهتسا  دق 
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ناراب . دننام  دمآ  ناوارف  هکیکشا  ات  دش  عورش  هک  قیقحتب  ملس  يذب  محدم  ءادتبا  رد  نم  تراهم 

هحفص 95 ] ] 

یعیدب هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1143  هنس 1050 و  دولوم  یقشمد  یسلبان  یفنح  ینغلا  دبع  دنزرف  لیعامـسا  دنزرف  ینغلا  دبع  خیـش  - 22
تسنیا : شلوا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا 

ملعلا  نایبلا و  نیب  بکرلا  لزنم  ای 
میدلاب تییح  همظاک  حفس  نم 

رایسب . نارابب  یشابهدنز  همظاک  هوک  هنماد  زا  ملع ، ناب و  هوک  نایم  هلفاق  ندمآ  دورف  لحم  يا 
تسوا : هدیصق  رخآ  نآ  شلوقب و  ارنآ  دراذگ  خیرات  و 

اهخرا  رکفلا  امل  عبرلل  تلق  و 
ممالا دیس  یحدم  مت  دق  عبر  ای 

. ار اهتما  ياقآ  نم  حدم  تفای  نایاپ  هک  قیقحتب  اقفر  يا  دراذگ  ارنآ  خیرات  هشیدنا  هکیتقو  ناتسودب  متفگ  و 
وا يارب  هدیسر و  عبطب  هحفص   348 رد راتخملا » یبنلا  حدم  یف  راحسالا  تامـسن  یلع  راهزالا  تاحفن   » هب موسوم  تسنآ  حرـش  وا  يارب  و 

: تسا نیا  شلوا  هدش  پاچ  هدش  دای  حرش  هیشاحب  هک  تسیرگیدهدیصق 

ملس  يذب  يوها  نم  علطم  نسح  ای 
یملا اهلالهتسا  یف  قوشلا  هعارب 

. تسا نم  هودنا  درد و  نآ  زاغآ  رد  قوش  لامک  ملس  يذب  میوا  قشاع  هکیسک  هرهچ  رظنم و  یئابیز  يا 
: تسنیا شلوا  هک  نیما  ربمایپ  حدم  رد  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1169  یفنح  یبلح  یچ  هرکب  دمحم  نب  مساق  خیش  - 23

هحفص 96 ] ] 

ملعلا  نابلا و  لها  علطم  نسح  نم 
مدب اهعمد  لهتسم  یتعارب 
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. نم نوخب  ارنآ  گشا  دنکیم  زاغآ  هک  تسیلامک  ملع  ناب و  لها  هرهچ  رظنم و  یئابیز  زا 

. تسا هدش  نآ  زا  غراف  لاس 1148  رد  عیفشلا » یبنلا  حدم  یف  عیدبلا  هیلح  موسوم ب« نآ  هدش  پاچ  حرش  تسوا  يارب  و 
هیلع و شلآو  ربمایپ  دنکیم  حدـم  ناب  هک  تسا  یعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1156  يدنه  يوضر  دیشر  ریم  دنزرف  نیـسح  دیـس  - 24

: تسنیا نآ  لوا  تسا و  دوجوم  تیب  رد 143  وا  یطخ  ناوید  رد  ار  مالسلا  مهیلع 

ملس  يذب  بابحا  دهع  ایحلا  یح 
ملعلا نابلا و  نیب  یحلا  بعلم  و 

. ار ملع  وناب  هوک  نایم  هلیبق  هاگیزاب  ملس و  يذ  ناتسود  هرطاخ  دهع و  نارایب  وگب  دورد 
ج 1 ص حاضیا » » رد هچنانچ  تسنآ  حرـش  هییعیدب و  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1194  یبلح  هللا  دبع  نب  فسوی  دنزرف  هللا  دـبع  خیـش  - 25

.174
حدم هک  تسا  هییعیدب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1301  دولوم 1218 و  يروخاف  یحیـسم  میهاربا  دـنزرف  سوینارا  نب  فسوی  يروخ  - 26

: تسنیا شلوا  ار و  عون  نآ  ندرب  مسا  مازتلا  اب  تسا  عون  داتشه  دص و  رب  لماش  ار  حیسم  ناب  دنکیم 

یمس  هایض  مجن  یف  حدملاهعارب 
یمع  هانس  نم  اهعلطمب  يدهت 

هحفص 97 ] ] 

تسنیا : نیرخآ  و  هدش . روک  نآ  قرب  زا  هک  ار  یسک  شعولطب  دنکیم  ینومنهر  هک  هدش  دنلب  شرون  هکتسیا  هراتس  رد  حدم  لامک 
ممالا . دشرم  ای  ینسلا  ردخب  یهابلا  کعلطمبیظحا  ناب  یماتخ  متخا  و 

. اهتما هدننک  داشرا  يا  تدالیم ... لوا  زور  رد  وت  يابیز  روهظب  موشیم  دنم  هرهب  هکنیاب  ار  ما  هدیصق  رخآ  مهدیم  نایاپ  و 
ج 1 ص 245. بدالا » ملع  » ردهدش پاچ  نآ  مامت 

لاس رد  ریـشبلا ) يداهلا  حدم  یف  ریمـضلا  نامجرت  ) مانب تسا  هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  یـسلبارط  يرهزا  ینیـسح  رداقلا  دـبع  خیـش  - 27
. تسا هدش  پاچ  توریب  همانزور  رد  هدروآ و  مظنب   1308

« رـشع هعبرالا  همئالا  دـیناسا  ینررغلا  موسوم ب« هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  يافوتم 1313  يرهزا  ریرـض  هللا  دبع  دنزرف  دـمحم  خیـش  - 28
. وا يارب  ارنآ  هدرک  دای  هعوبطمياهباتک  بحاص  هدش  پاچ 

يالوم ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يافوتم 1315  دولوم 1254 و  ینارحب  رصان  نب  حلاص  دنزرف  دمحا  خیش  و  - 29
شلوا هک  نآ  حرـش  تسوايارب  تسا و  دوجوم  هیدـمحالا ) یثارملا  ) مانب وا  هدـش  پاچ  ناوید  رد  نآ  ار و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـم 

پ تسا : نیا 
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یملق  العذم  یلع  حدم  عیدب 
یملک نم  ضیفلا  لهتست  هعارب 

. نم نخس  زا  ار  ضیف  دنکیم  زاغآ  هک  تسیتعارب  هداتفا  راکب  نم  ملق  هکیتقو  زا  مالسلا  هیلع  یلع  حدم  يزیگنا  تفگش  تعارب و 
الم نباب  روهشم  یلح  يرتشوش  هزمح  دنزرف  دمحم  خیش  - 30

هحفص 98 ] ] 

تاولص راوگرزبربمایپ  ناب  دنکیم  حدم  هک  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  دمآ . دهاوخ  شدای  هک  تسا  ریدغ  ءارعش  زا  هدش 1322 - توق 
ندوب . عیدب  زا  یعاوناب  ار  هییعیدب  ياه  هدیصق  تسا  زاتمم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

وا يارب  تسا  هدـش  همجرت  سمـشلا ) علطم  ) ردهک دودـح 1325  يافوتم  یـشاب  المب  فورعم  یناسارخ  یـضاق  جاـح  نب  دواد  یلوم  - 31
. تسا هدومن  عیبرلا ) راهزاب  ) موسوم ارنآ  لاس 1343 ، رخاوا  يافوتم  هللا  لضف  ازریم  وا  دنزرف  تسنآ  حرش  هیعیدب و  هدیصق 

هدش پاچ  ایروس  رد  هک  تسنآ  حرش  وا  يارب  يافوتم 1338و  لاس 1268 و  هدلوتم  یقشمد  يریازج  دمحا  نب  حلاص  نب  رهاط  خیش  - 32
: تسنیا شلوا 

ملسيذ  وحن  رودب  نسح  عیدب 
ملکلا علطم  یف  هرکذ  ینقار  دق 

. منخس زاغآ  رد  منک  وا  دای  هک  ارم  دمآ  شوخ  هک  قیقحتب  ملس ، يذ  هوک  فارطا  ياه  هام  لامج  یئابیز 
نرق ءارعش  رد  دمآ  دهاوخ  شدای  تسا  ریدغ  ءارعـش  زا  یکی  دلوتم 1297  يریاح  یناردنزام  هللا  لضف  ازریم  نب  حلاص  دمحم  خیـش  - 33

تسنیا : شلوا  هک  نآ  حرش  تسوا  ياربو  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  مهدراهچ 

یمد  لهتسم  یملس  علطم  نسح  نم 
ملس يذب  ملس  يذ  مد  نم  هللا 

. ملس يذ  رد  یهانگیب  نوخ  زا  ادخب  دنگوس  نم ، نوخ  نتخیر  دش  زاغآ  یملس  هرهچ  یئابیز  زا 

هحفص 99 ] ] 

راوگرزب ربمایپ  ناب  . دنکیم حدـم  هک  تسا  هییعیدـب  هدیـصق  وا  يارب  هماع  ءارعـش  زا  یکی  رکب  یبا  نب  دـمحم  نب ) ) هللا دـبع  خیـش  - 34 م -
تسنیا : نآ  لوا  هک  تسا  تیب  نآ 139  تایبا  ددع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مکالا  یف  موکلا  تالمعیلا  لماع  ای 
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ملس يذ  وحن  جرع  سیعلاب  سیعلاب 

نیا نآ  تاـیبا  نیرخآ  و  ملـس . يذ  رد  یهد  رـس  يوم  خرـس  رتش  رب  اريوم  خرـس  رتش  هک  داـب  وت  رب  هداـم  نارتش  رب  ار  نارتش  هدـنهد  رس 
: تسا

تعمل  ام  شرعلا  هلا  هیلع  یلص 
ملظلا نم  دوس  یف  بعاوکلا  ضیب 

بش . یکیرات  یهایس  رد  ناگ  هراتس  يدیفس  دنز  قرب  هکیمادام  شرع  يادخ  وا  رب  داتسرف  دورد 
. مود ءزج  رد  قئارلا » » شباتک رد  راطع  دمحا  دیس  همالع  ام  ياقآ  ارنآ  مامت  هدرک  دای 

دیس حدم  رد  تسا  هییعیدب  هدیصق  وا  يارب  يرقم  يدراو  - 35

هحفص 100 ] ] 

: تسنیا نآ  لوا  تسا و  تیب  شتایبا 145  ددع  هدرک  دای  قئارلا » » شباتک زا  مود  ءزج  رد  هارث  باط  راطع  دمحا  هحفص : هرامش 

ملعلاب  لح  ام  لسف  یملس  ترز  نا 
ملس يذ  یح  نع  لس  اعلس و  یح  و 

. ملس يذ  مدرم  زا  سرپ  هب  ار و  علس  وگب  دورد  هدرک و  لزنم  ملع  هوک  رد  یک  نک  لاوئس  سپ  يدرک  رادید  ار  یملس  رگا 
: دیوگیم شرخآ  رد  و 

ياه هیاپ  ربمایپ و  نادـناخ  ناشیا  حدـم  هفیطل  هدـمآ  یتا ) له  ) هروس هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ربهر و  اـمنهر و  ینادـناخ  ناـشیا  وا و  لآ  و 
عرف لصا و  هک  دنتـسه  یگزیکاپ  دشابیم  شـشخب  مکح و  لها  ندیـسر و  ياهزورآ  مالـسا و  ساسا  لوصا و  ياه  هیاپ  ربمایپ و  نادـناخ 

ناشدج . رون  زا  تسا  هتفرالاب  تسیلاع  ناش  هبترم  دنلب 
ءاسور ناشیا  ناشیدنلب ، رد  دـنا  هراتـس  رابرپ و  هخاش  هدـنراب و  ربا  ناشیا  سپ  تفارـش  رد  دـندش  دـنلب  دـندرک  ریـس  دـندرک و  يراکادـف 

. ناشیا ياهشفک  ریز  كاخ  مدیدرگ  مروآ و  دورف  رس  نیا  يارب  سپ  دندنلب  ياهماقم 
، دوش هدرمش  ناشریغ  لضف  يزور  رگا  دوشیمن  هدرمش  ناشیا  لضف  هک  ادخ  نادرم  نادرم  دنناشیا 

دنیاهتمعن ، نیرتدنلب  رد  ناشمامت  یمارگ و  ربمایپ  اهاط  ناشیا  نیرتفیرش  ایند و  نایاقآ  اه و  هدیرفآ  نیرتهب 
هچ ارردقنارگ و  نید  ناشن  درک  يرایب  ار  ناشدوخناج  دنتخورف 

هحفص 101 ] ] 

. ار ناشداز  دندیشخب  ار و  ناشناج  دندیشخب  رایسب 
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دنا ، هدیدنسپ  قالخا  نابحاصناشتروص  تسا  دیفس  ناش  هدنرب  ياهریشمش  تسا  خرس  ناشیا  هاگارچ  تسا  زبس 
رد ندرک و  هلمح  رد  ندـناسر  ندزریت و  هب  شـشخب  تهج  زا  ار  ناگ  هدـننک  دـصق  دـندرک  تیافک  هچنانچ  ارناشکرـس  دـندرک  تیاـفک 

ندیشخب ،
. يا همدص  رد  دندنکفا  هک  اسب  هچ  ار و  هنیس  گنج  زور  رد  هزین  اب  دندرک  خاروس  اسب  هچ  دندرک و  هلمح 

. اه محر  نیرت  هدنزرا  رد  دندش  لقتنم  ناشدوخ  دننام  زا  ناشیا و  ياهسفن  اهیدیلپ  زا  تسا  هزیکاپ 
ناشیا ، هنیکس  راقو و  زا  رظنم  تهج  زا  رتابیز  دنلب  هام  تسین  تساوخ  ربمایپ  هباحص  هباحص  و 

ار ، دوخ  ردقنارگ  ياهناج  يراگزیهرپ  ببسب  دندرک  نازرا  ار  دوخ  ناشیا  هکنیا  زج  یتفصب  ناشیا  رد  تسین  یبیع 
، تمکح ملع و  رد  ندومن و  مکح  رد  تفارش و  رد  قالخا و  رد  تقلخ و  رد  اه  هدیرفآ  نیرتوکین  يا 

، تسا نم  هدنراد  هگن  امش  یتسود  نم و  هتخودنا  حدم  سپ  مبای  تاجن  ار  وا  منک  حدم  سپ  دش  دایز  نم  هانگ  هکیتقو  تسیک  و 
، مدق شزغل  زا  ار  اوه  راتفرگ  لیامتم و  هدب  تاجن  تمایق و  يادرف  رد  یفطصم ) ) دمحا يا  نم  کلام  نم  عیفش  شاب 

هب ار  دوـخ  دـنکیم  شنزرـس  هک  ار  یـسک  نک  اـهر  نم و  زا  ریذـپ  هب  سپ  مشاـبیم  مریـصقتب  فرتـعم  هکیلاـح  رد  تسا  نـم  هحیدـم  نـیا 
، ینامیشپ

، دوشیم دنلب  وا  يارب  اهتمعنتشهب  رد  هناخ  کی  سپ  دیوگب  رعش  تیب  کی  امش  يارب  هکیسک  هک  تسا  جردنم  ثیدح  رد  سپ 

هحفص 102 ] ] 

دیتسه ، ششخب  ندعم  امش  ندنار و  ندب  دیئامن  لوبق  هک  یناسحاب  نم  رب  دیراذگ  تنم  سپ 
نتفگ ، نخسب  دشابن  جاتحم  امشدننام  تمایق و  ءادرف  رد  وت  بحم  دنکیم  بلط  هچ  ینادیم  وت  و 

تسامش ، تیامح  هیاس  رد  هکیا  هدنب  دوش  امش  نابرق  دیئامرف  محرت  دینادرگن و  رب  یلاخ  هک  راهنز  ار  تسد  سپ 
تسایوگ ، نم  ناهد  قطن و  ناب  ینعم  تهج  زا  تسا  قیقد  وا  يارب  عیدب  نف  رد  امش  حدم  نایب 

مدروآرد ، مظنب  نآ  رد  ار  وت  حدم  هکیتدابع  ار  ایند  رمع  زا  یتعاس  دنوادخ  دمحب  مداد  رارقنم  و 
دوشن ، مک  نم  هانگ  رد  ادخ  دزن  امش  ماقم  سپ  یئوکین  ندیشخب  دیدیشخب  رگا  هک  شخبب  سپ 
ار . اه  تمینغ  نیرتهب  منیبیم  وت  زا  سپ  تسوا  یشوخ  زور  دش  راگتسر  بعک  رگا  وت  هار  رد  و 

شتآزا ، تاجن  يارب  تمایق  يادرف  رد  تسه  یسر  دایرف  وت  زج  ایآ  تسا و  هنشت  هدننکباریس  يرقم ) يدراو  ) بلطم و 
. نایاپ یبوخ  رد  زغآ  یئوکین  زا  تسا  وت  ماقم  يدنلب  هک  ار  یتفگش  عیدب و  حدم  ریذپب  سپ 

وا تافو  وا  تدالو 

تافو دادغب  رد  وا  هکنیا  رب  هدمآ و  ایندب  لاس 677  رخالا  عیبر  مجنپ  رد  نیدلا ) یفـص  ) مجرتم هکنیا  رب  ناراگن  خیرات  مامت  دندرک  قافتا 
ود نآ  نیب  عمج  راذگب  ددرم  راذگب و  خیرات  یتساوخ  مادک  رهب  سپ  تسا  نیب 750 و 752  وا  تافو  خیرات  رد  فالخ  هکنیا  رگم  هدرک 

( ار

هحفص 103 ] ] 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


يدفـص مود  ربانب  بیبح و  نب  رهاط  نیدلا  نیز  نآ  لوا  خیرات  لوق و  رب  منکیم ) باسح  نم  هک  هچنآ  ربانب  ) تسیکی كردم  ردـصم و  و 
تساناد . ادخ  تسا و 

ردبنآ هدراذـگ  خـیرات  اه  یبلح  بیبح  ینب  زا  یلح  نیدـلا  یفـص  هک  ار  هچنآ  هکیتسردـب  تشون  امب  يدادـغب  داوج  یفطـصم  رتکد  م -
لاس 750 و تایفو  رد  كارتالا » هلود  یف  كالسالا  هرد  » رد ارنآ  هدرک  دای  لاس 779  يافوتم  بیبح  نب  رمع  نیدلا  نیز  نب  نسح  نیدلا 
لاس 808 يافوتم  نیدلا  نیز  شدنزرف  هدیناسر و  نایاپ  هب  لاس 679  رد  ارنآ  هک  كولملا ) خیرات  ) شمود خیرات  رد  زین  هدرک  دای  وا  دیاش 

هقیلعت رد  هن  تسا  بیبح  نبا  نیدلا  ردب  خیرات  رد  لخاد  یلح  نیدلا  یفصتافو  هکنیا  مولعم  زا  و  تسا . هتشون  نآرب  يا  هیشاح  هقیلعت و 
زا یکی  رد  بجر  نبا  و  نتم . رد  بیبـح  نب  نیدـلا  نیز  - 1 تسا : مسق  ود  رب  تسا  هنماکلا » رردـلا  ) باتک رد  دراو  هکنآ  هاگنآ  شرـسپ .
رد یلح  نیدـلا  یفـص  لثم  رفن  اـهد  هدرک  همجرت  بجر  نب  نیدـلا  نیز  هکنیا  يارب  دـشاب . حیحـص  یمود  هک  تسا  نکمم  و  هخـسن . ود 

دنشاب . یلبنح  اهنآ  رگا  اه  یلبنح  تاقبط  رد  دنشاب و  وا  داتسا  اهنآ  رگا  شیداتسا 
یفاولا رد  وا  همجرت  رب  هدرکن  تعانق  افتکا و  يدفـص  و  یبهذلا ) خیرات  لیز  ) رد ار  یلح  نیدـلا  یفـص  هبهـش  هدرک  همجرت  یـضاق  نبا  و 

( تایفولا تاوف  ) رد یبتک  رکاش  نبا  یفارگویب  همجرت و  ود  نیا  زا  و  تسا . هتـشاگن  رـصنلا ) ناوعا  رـصعلا و  نایعا  ) رد زین  هکلب  تاـیفولاب ،
یضاق نبا  هتشون و  یلح  نیدلا  یفص  یفارگویب  رد  یفیطل  ءزج  راگن  خیرات  ظفاح  یلهد  هللا  دبع  نب  دیعس  نیدلا  مجن  تسا و  هدرک  لقن 

وا تافو  لاس  رد  هدومن و  لقن  هدش  دای  یبهذ  خیرات  هیشاح  رد  نآ  زا  ههبش 

هحفص 104 ] ] 

دنتفر . ایند  زا  اهنآ  ریغ  نایعا و  زا  رایسب  يا  هدع  هک  دوب  یمومع  یئابو  لاس  نآ  و  تسا . هدومن  تافو   749
تسنیا : شلوا  علطم و  هک  یسابع  زتعم  نبا  هدیصق  هداد  خساپ  ناب  هک  تسوا  هتفگ  هدش  همجرت  راعشا  زا  و 

اهباکست  نیعل و  نم  الا 
اهب اهاکب  اذقلا و  یکشت 

ناب ، ارنآ  نتسیرگ  مشچب و  نتفر  راخ  دنکیم  تیاکش  هک  نآ  نتخیر  کشا  هدید و  يارب  یسک  تسین  ایآ 
شیاهریت ، هب  اهنامک  نتخادنا  نامز  ياهدادیور  ثداوح و  امب  تخادنا 

، ار شنارای  ياهندرگ  دنکیم  عطق  ریشمش  دننام  هک  یئاهنابز  اسب  هچ  يا  و 
دیوگیم : هدیصق  نآ  رد  و 

، دیشکیم ارنآ  نماد  یک  ات  سپ  ارربمایپ  سابل  میدش  ثراو  هک  میتسه  ام  و 
، دنتسه ناب  رتراوازس  ومع  نارسپ  نکیل  وا و  رتخد  نادنزرف  يا  تسا  يدنواشیوخ  امشيارب 

تسنآ : زا  و 
وا ، ياه  سابل  ندرب  ندنک و  هب  میرت  هتسیاش  ام  میتشک و  شلزنم  رد  ار  هیما  ام 

ار ، اه  شورف  هدرب  تخاس  تقو  شوخ  هک  یتخس  گنجب  دیدرک  دروخرب  دیدش  کیدزنامش  هاگره 
: شلوقب هداد  خساپ  اریو  هدربمان  نیدلا  یفصسپ 
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هحفص 105 ] ] 

نآ ، يوگ  غورد  شیرق و  توغاط  ادخ و  ناگ  هدنب  نیرتدب  هب  وگب  ياهآ 
امهیلع ) هللا  هنعل  یسابع  زتعم  رسپ  ینعی  ) نانآ هدننک  تبیغ  ناگرزب و  هدننک  ماندب  زاب و  جل  رگمتس  ناگ و  هدنب  راگمتس  و 

، ار نانآ  يدازکاپ  تلاصا و  تلیضف  ینکیم  راکنا  ربمایپ و  نادناخ  اب  ینکیم  هرخافم  وت  ایآ 
ناشیگشیمه ، یشوخان  هب  دینادرگرب  ار  نمشد  سپ  ناشیاب  ای  درک  هلهابم  نارجن ) يا  راصناب  () (ص ربمایپ امشب  ایآ 

، ناشتقیقح ناشتاذ و  ندوب  كاپ  يارب  ناشیا  زا  ای  ار  يدیلپ  درک  یفن  امش  زا  ادخایآ 
ناشیا ، يرادیاپ  تداعزا و  تدابع  ترثک  تسین و  امش  يوخ  تداع و  زا  يراسگیم  يدیلپ و  ایآ 

ارنآ ، نماد  دیشکیم  یک  ات  سپ  ار  ربمایپ  سابل  میدش  ثراو  یتفگ : و 
دش ، امشبیصن  ار  تفالخ  سابل  هنوگچ  سپ  دنراذگن  ثرا  ناربمایپ  لوعجم ) ثیدح  ) تسامش دزن  هکیلاح  رد 

خلت . تخرد  ورهز  زا  ار  لسع  یتسنادن  دیدرک و  بیذکت  تلاح  ود  ره  رد  ار  دوخ  سپ 
دشاب ، دیدرت  کش و  رد  وا  هک  يزور  دوبن  یتفگ و  هک  هچناب  تسا  یضار  ( سابع نبا  ) وت دج  ایآ 

ناشبازحا . ناشکندرگ و  اب  ندرک  گنج  يارب  دوب  مالسلاهیلع  یلع  تلاسر و  نادناخ  بزح  زا  نیفص  رد  وا  و 
اهریشمش مد  هزین و  كون  اب  گنج  هدیشک و  شیاپ  قاس  زا  گرم  و 

هحفص 106 ] ] 

درکیم ، دیدهت  ار  وا 
، نآ ندومن  دیدهت  ندرک و  قیوشت  هب  دوب  هدناوخ  ارف  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنوچ  دمآ  سپ 

نآ ، بابسا  يارب  تیمکح  تهج  واب  دندشیم  یضار  مدرم  رگا  ار  وا  درک  رایتخا  و 
، تیمکح باجیا  يارب  هدیدنسپ  هن  ار  وا  مدرم  سپ  دراد  نآ  يارب  تیلها  هکیسکب  دهدب  ار  تفالخ  ات 
، دوب شبارحم  لد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هکنآ  لاح  شیناگدنز و  تدم  مامت  رد  مدرم  اب  دناوخ  زامن  و 

ناب ، دوب  رتراوازس  وا  هاگ  ره  دیشوپن  ار  تفالخ  سابل  سابع ) نبا  ) ناتدج ارچ  سپ 
. دوب ءاروش  نابحاص  زا  یضعب  امش  دج  ایآ  سپ  درک  راذگاو  يرفن ) شش  ) ياروشب ار  تفالخ  رما  رمع ) ) هکیتقو

ءاروش ، سسوم  رمع ) ) يولج رد  دوب  نایامن  هکنآ  لاح  نانآ و  یمشش  ای  دوب  ناشیا  یمجنپ  ایآ 
، تفالخب دنرت  هتسیاشومع  نارسپ  نکیل  دیتسه و  وا  رتخد  نارسپ  امش  هک  وت : هتفگ  و 

توبن ، باسنا  هب  تسا  رتکیدزن  نیا  دنیوا و  يومع  نارسپ  زین  مه  رتخد  نارسپ 
تسین ، شناگ  هدنوش  راوس  يارب  مار  نآ  سپ  ار  فالخ  لصف  تفالخ  رد  راذگاو  سپ 

ناش  زا  شواک  صحف و  هک  يرادن  ار  نآ  تیلها  وت  و 
ار ، تفالخ  سابل  یتسین  هدنشوپ  وت  ینک و  تفالخ 

هحفص 107 ] ] 
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نآ ، بابسا  يارب  لها  يدوبن  وت  سپ  تعاسکی  رگم  تفرگن  ارف  تفالخ  ار  وت  و 
، يدوبن تفالخ  باداب  بدوم  وت  هکنآ  لاح  درک و  ادیپ  وتب  صاصتخا  يزور  هنوگچ  و 

، ناشیاهلگنج اه و  هشیب  رد  دیتسه  هیما  ناریش ، هدنشک  امش  هکنیاب  یتفگ : و 
نآ ، یئوج  بیع  زا  یتشادن  زاب  ار  تدوخ  يدرک و  اعدا  هک  هچنآ  رد  يدرک  يور  هدایز  یتفگ و  غورد 

ناشباقعا ، شور  رب  دندش  هدینادرگرب  سپ  ار  امش  ياه  هقوشعم  دنتخادنا  مشچ  هزادنا  هچ  سپ 
نآ ، نابلطاود  ششوک  رب  دشیم  نیگنس  هنیآ  ره  ملسم  وبا  ياهریشمش  دوبن  رگا  و 

ار . نآ  باسنا  یکیدزن  امش  هرابرد  رد  درک  تیاعر  امش  يارب  هن  دوب  هیما  ینب  يارب  یمالغ  هدنب و  نیا  و 
. اهنادنز هاگرد  هناتسآ و  ندیسوب  دوب  هدرک  فیعض  كزان و  ار  امش  اهنادنز و  نایم  رد  دیدوب  یناریسا  امش  و 

، ار تفالخ  داشگ  هماج  يدایز  دیناشوپ  امشب  دومن و  امش  شک  شیپ  ار  تفالخ  دروآ و  نوریب  ار  امش  سپ 
ناترورغ ، ناتباجعا و  يرگدادیب و  يارب  اهشاداپ  نیرتدب  هب  ار  وا  دیداد  شاداپ  امش  سپ 

، شرد زا  ار  تفالخ  دندمآ  فافک و  يزورب  دندش  دونشخ  هک  ار  یمدرم  رکذ  راذگاو  سپ 
هدجس دنناشیا  ناگ و  هدننک  تدابع  دنناشیا  نایاسراپ و  ناشیا 

هحفص 108 ] ] 

تفالخ ، باداب  نایاناد  دنناشیا  ناگ  هدننک  مایق  دنناشیا  ناراد  هزور  دنناشیا  بارحم  رد  ناگ  هدننک 
نآ ، بطق  رودب  ددرگیم  نید  يایسآ  ادخ و  نید  تلم  بطق  دنناشیا 

شلها ، يارب  ار  یلاع  ياهراک  ینک  اهر  یشاب و  تلفغ  وغلب و  لوغشم  اه  هصاقر  اه و  هدنناوخ  اب  هک  تسا  وت  رب 
شیاهبقل ، اب  نیمز  کلم و  فیصوت  ناراسگیم و  ناگ و  هزیشود  فیرعت  تسا  وت  رب  و 

لکلا ، ياه  هشیش  اه و  گنت  اب  اهنادرگ  هلایپ  نتشگ  يزامن و  یب  شیاتس  رد  تسا  وترعش  و 
، ناشداژن باسحاب و  ناکین  نابوخ و  دنیامن  ریس  ناشیا و  راک  هن  تسا  وت  راک  نیا  سپ 

هحفص 109 ] ] 

یعفاش ینابیش  ماما 

هراشا

يافوتم 777 دولوم 703 
. یئاهنت هب  هدیقع  رد  يا  هدالقمنکیم  مظن  وا و  شتسرپ  تعاط و  يارب  ارمراگدرورپ  منکیم  ساپس 

ار ، مروتسم  بلق  منابز و  متسد و  ار  دوخ  هناگ  هس  ياهتمعن  ار  امش  منکیم  ادف 
، یگناگی تیدبا و  هب  دشرادیاپ  میدق  زا  تسین  وا  زج  يراگدرورپ  هک  ادخ  یئاتکی  هب  مهدیم  تداهش  و 

دوب . دهاوخ  تیدبا  روطب  هشیمه و  دنامیم  یقاب  هکیسک  رخآ  لوا و  نودب  رهاظ  لوا  تسوا 
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، دوب هدرکداجیا  هچنانچ  ار  سنا  نج و  دنادرگیم  رب  تسا  اناوت  ملکتم  اناد  انیب  اونش 
دروآ ، دوجوب  دیرفآ و  تساوخ  هک  هچنآ  سپ  تسا  میدق  شتقو  يارب  ار  تادوجوم  هدرک  هدارا  تسا  دیرم 

هحفص 110 ] ] 

ءاقباب ، تسا  شوگ  تسا و  ریصب  تسا و  ملکتم  تسا  هدارا  تسا و  تردق  تسا و  ملع  تسا و  هایح 
تسیکی ، دراد و  یئادج  شیاه  هدیرفآ  اب  دراد و  طلست  نامسآ  شرع  رب  هک  تسا  ادخ 

تهج ، ناکم و  نآ  زا  تسا  رتگرزب  رترب و  یناکم و  وا  يارب  تسین  دشاب و  هتشاد  رب  رد  ار  ادخ  هک  تسین  یتهج  سپ 
، تسا هدوب  اقآ  یلوم و  شرع  زا  هنیآ  ره  تسا  راگدرورپ  هدیرفآ و  یتسه  ناهج  هکیتقو 

: دیوگ هفیلخ  هس  حدم  دیاقع و  لوصا  رکذ  زا  دعب  هک  اجنآ  ات 
، دوب ربهر  امنهار و  مولع و  زا  یئایرد  هک  ار  وا  يومع  رسپ  ربمایپ و  داماد  نکن  شومارف  و 

دیباوخ ، ریش  نوچ  ربمایپ  ياج  شارف و  رد  هکیبش  رد  شدوخ  ناجب  هقیقح  ار  ادخ  ربمایپ  درک  ءادف  و 
روای ، الوم و  یتسارب  وا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  درک  حبص  سپ  تسا  ربمایپ  وا  ياقآ  الوم و  هکیسک  و 

، دنا تیاده  هار  رب  هک  ار  وا  ناوریپ  راصنا و  تیب و  لها  باحصا  یقاب  نکن  شومارف  و 
تسا ، هدومن  دیکات  هتفگ و  دورد  ربمایپ  زینو  هداتسرف  ناشیا  رب  دورد  ادخ  ار  اهنآ  مامت  و 

، دنک نوناق  زا  زواجت  هکیسک  يارب  ملاع  رد  ياو  ياو و  سپ  ینک  زواجت  سپ  شابن  یضفار  هدنب  سپ 
ار ، يدبا  تمعن  مراد  دیما  ناشیاب  هک  تمایق  يادرف  رد  تسنم  بهذم  هباحص  نادناخ و  مامتیتسود  سپ 

هحفص 111 ] ] 

تسا ، هدوب  ضحمداهتجا  نآ  هدش  ناشیا  نیب  هچنآ  سپ  شاب  تکاس  رگیدکی  اب  هباحص  گنج  زا  و 
تسنادواج ، نادواج  تشهب  رد  نانآ  لوتقم  لتاق و  هک  دمآ  حیحصرابخا  رد  هک  قیقحتب  و 

. تسا نیمه  زین  دمحا  هفینح و  وبا  کلام و  هدیقع  یعفاش و  ام  ماماداقتعا  نیا  و 
: دراد یپ  رد  رعش  نیا  هک  هچنآ 

فشک ) بحاص هک  یعفاش  ینابیش  دمحم  هللا  دبع  یبا  ماما  زا  هدش  پاچ  هک  تیب  رازه  گرزب  هدیـصق  زا  میدرک  باختنا  ام  ار  تایبا  نیا 
. تسناشیا زا  هک  دنا  هدرک  حرش  ارنآ  هیعفاش  ناگرزب  زا  یعمج  هدرک و  دای  وا  يارب  نونظلا )

ارنآ و  لاس 859  بجر  هاـم  نآ 11  حرـش  زا  هدـش  غراف  لاس 876  ياـفوتم  یعفاـش  ینولجع  یعرذا  هللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلا  مجن  - 1
دای حرش  لوا  رد  ارنآ  هچنانچ  تسا  هدش  فیلات  نآ  رب  هک  تسا  یحرـش  لوا  نآ  هدومن و  ینابیـش  هدیقع  حرـش  رد  یناعملا  عیدبب  موسوم 

هدرک  هراشا  شرعش  رد  ینابیش ) ) رعاش رد ص 75  دیوگ  هدرک .

ادغ  دقل  یبنلا ) ) هالوم ناک  نم  و 
ادجنم الوم و  قحلاب  هل  یلع ) )
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هحفص 112 ] ] 

تسامنهار ، الوم و  هک  یتساربوا  يارب  یلع ) ) درک حبص  هنیآ  ره  تسا  ربمایپ  وا  ياقآ  الوم و  هکیسک  و 
نیدلا یحم  خیـش  هالوم " یلعف  هالوم  تنک  نم  دیوگ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  هدـش  دراو  حیحـص  ثیدـح  رد  هک  هچنآ  ات 

وا و يـالوم  وا و  رواـی  نم  هکیـسک  تسنیا : نآ  لاـثما  نآ و  قیقحت  رد  داـمتعا  دروم  هک  عوضوم  نیا  ءاـملع  دزن  شیاـنعم  دـیوگ : يوون 
( هالوم ) رب ( ادـجنم ) شلوق فطعب  ینعم  نیا  هب  درک  هراشا  مظاـن  دـیاش  و  وا . نخـس  ناـیاپ  تسا  نینچ  مه  یلع  سپ  میوا  مدـمه  تسود و 

نم سک  ره  دومرف  هک  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نایب  دینـش  یتقو  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  دراو  قیقحتب  و  دشابیم : ریـسفت  فطع  سپ 
حبـص هک  وت  رب  داب  اراوگ  هنموم . نموملک و  الوم  تحبـصا  کـل  اـئینه  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلعب  تسوا . يـالوم  یلع  سپ  میوا  يـالوم 

. یتسه هنموم  نز  نموم و  درم  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک 
فـشک ) بحاص هدومن . ینابیـش  هدیـصقحرش  رد  یناعملا  عیدـیب  موسوم  ارنآ   936 ياـفوتم یعفاـش  يومح  هیطع  نب  یلع  ناولع  خیـش  - 2

یف یناعملا  نایبب  ارنآ  هدومن  موسوم  مالعالا ج 2 ص 682  سوماق  بهذلا ج 7 ص 218 و  تارذـش  رد  ارنآ و  هدرک  دای  نینچ  نونظلا )
. ینابیشلا هدیقع  حرش 

. تسا هدیمان  ینابیشلا » هدیقع  یلع  ینامیالا  دقتعملا  » ارنآ یعفاش  يدمحا  ءاقبلا  وبا  - 3
، یناعملا عیدب  هب  هدومن  موسوم  زین  ارنآ  يافوتم 1057  نالع  نبیلع  نب  دمحم  خیش  - 4

هحفص 113 ] ] 

؟ تسیک رعاش 

نیدلا یقت  یعفاش  یناردنکسا  یناوسا  ینابیش  یعبر  دمحم  نب  مساقلا  یبا  نب  نیسای  نب  میهاربا  نب  مارع  نب  رکب  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم 
زا ج 3 ص 373  هنماکلا ) رردلا  ) رد هچنانچ  تسا  هدینـش  هدـمآ و  ایند  هب  لاوش 703  مهدجیه  رد  یتفم  هیقف  ثدـحم و  ماما  هللا  دـبع  وبا 

توف رصم و  هزیج  نکاس  یلع  وبا  يدرک  رمع  نب  نسح  يافوتم 724 و  یفنح  ملعم  نباب  فورعم  نامثع  نب  لیعامسا  نیدلا  دیشر  همالع 
نیدلا زع  بلاط  یبا  نبا  یسوم  فیرش  يافوتم 730 و  بلاط  یبا  نب  دمحا  سابعلایبا  نیدلا  باهـش  راجح  لاس 720 و  رد  نآ  رد  هدش 

هتفگ یخرب  هرهاق و  رد  يافوتم  یلع  نب  دمحا  دیعلا  قیقد  نبا  نیدلا  جات  هدارد و  نب  ملع  لاس 715 و  رصمب  يافوتم  يوسوم  مساقلا  یبا 
نب نیدـلا  نکر  یبتع  رمع  یبـنیز و  یلع  فیرـش  ییافوتم 718 و  نیدـلا  لامک  نب  دـمحم  نبا  دـمحا  لاسصوق 723 و  رد  يافوتم  دـنا 

ناشیا . ریغ  لاس 722 و  يافوتم  یسدقم  رکش  نب  رکب  یبا  نب  رمع  نب  دمحا  رتخد  بنیز  هنس 724 و  يافوتم  یشرق  دمحم 
یعفاش یکم  يربط  میهاربا  قحـسا  وبا  نیدـلا  یـضر  هکم  زا  دعـس و  نب  ییحی  وساـحن  نبا  مئادـلا و  دـبع  نبا  معطم و  داد  هزاـجا  واـب  و 

. نانآ زا  ریغ  لاس 722 و  يافوتم 
ندروآ رد  تـسا  هناـگی  دروآ و  نوریبو  درک  فینـصت  دوـمن و  سیردـت  داد و  اوـتفو  تـفگ  ثیدـح  ینابیـش  دـیوگ : ررد  رد  رجح  نـبا 

تسا . هدوب  لاس 777  رد  شتافو  شیاه  هدینش  تاعومسم و  زا  یئاهزیچب 
ج 6 ص 252 بهذلا ) تارذش  ) رد وا  لاح  حرش  یفارگویب و  و 
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هحفص 114 ] ] 

يافوتم 718 . یضاق  یکلام  يریون  ضهان  نب  یلع  فولخم  نبا  دنا : هدینش  وا  زا  هکیناسک  زا  تسا  هدرمش  تسا و  دوجوم 
دمحم هللا  دبع  وبا  ماما  ) هکنیا زج  وا  همجرت  زا  میدش  علطم  نآرب  ام  هک  هچنآ  رد  دنا  هدرکن  یئوگ  رعشب  فیرعت  هک  دنچ  ره  ار  ینابیـش  و 
. تساناد ادخ  وا و  رب  رگم  دوشیمن  قبطنم  هدش  دای  فاصوا  نیاب  یلاجر  بتک  رد  هدش  هداد  تبسن  واب  هدیصق  نیا  هک  ( یعفاش ینابیش 

هحفص 115 ] ] 

یکلام نیدلا  سمش 

هراشا

يافوتم 780
، دوب هدش  هتخاس  تفارش  يارب  وا  روآ  مان  رای  ربمایپ و  ریشمش  یلع ) ) هک یتسارب  و 

، دندوب اه  یئاقآ  مامت  ياراد  هک  نیسح  نسح و  ردپ  وا  يومع  رسپ  هدیزگرب و  ربمایپ  داماد  و 
، هدش رهاظ  شرع  زا  هک  یجیوزت  تسیفاک  وت  يارب  شنامسآ و  زا  نامسآ  يادخ  ار  وا  درک  جیوزت  و 

، مالسلا هیلع  یلع  يارب  يرترب  نیا  ار  وت  تسیفاک  تسا و  نابات  یئاقآ  تردق و  تهج  زا  هک  یتشهب  ناوناب  نیرتهب  هب 
، دوب دنمزاین  هک  ار  یسک  ناشکاروخب  دوخ  رب  دندرک  راثیا  اهنآ  دوب و  نانآ  سابل  نیرتهبیئاسراپ  سابل  دندیباوخ و  همطاف  یلعسپ و 

، یئاسراپ نیا  تیاعر  يارب  اهرویز  زا  اه و  هلح  زا  ار  تشهب  دندیزگرب  سپ 

هحفص 116 ] ] 

دومن ، دهاوخ  حبص  ادرف  ردقنارگ  سدنس  سابل  رد  دوب و  یمشپ  شسابل  هدیباوخ و  هکیسک  هدرکن  نایز  و 
، دیئآ نم  دزن  رد  زا  نک و  دصق  ار  رد  سپ  تسا  نآ  برد  یلع  مملع و  رهش  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و 

، دنکیم داشرا  ار  وت  تیاقآ  تبحم  نک  دصق  ار  دوخ  يالوم  تسوا و  يالوم  یلع ) ) میوا يالوم  نم  هکیسک  و 
، ار ادخ  نک  ساپس  سپ  ار  وت  تسیفاک  یسوم و  زا  نوراهدننام  يربمایپ  توبن و  زجب  یتسه  نم  زاوت  و 

، يا هتفای  هار  هدنریذپ  وا  زا  تفرگن  یشیپ  دوب  نیدب  مدقشیپ  لوا  نالاسدرخ  زا  وا  و 
دوب . ناشیرپ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  زا  وا  دوب و  وا  زا  دونشخ  هکیلاح  رد  ادخ  ربمایپ  دمآ  و 

یئاهنت ، رد  دوب  نابسونام  هکیلاح  رد  تساخرب  كاخ  زا  دوب و  هدرک  سمل  ار  شندب  نوچ  دودز  وا  هرهچ  زا  ار  كاخ  ربمایپ  سپ 
تسود نخس  بارت  وبا  يازیخرب  رهم  يور  زا  نتفگ  تفگ  واب  و 

هحفص 117 ] ] 
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، یئاقآ تزع و  هناخ  تشهب  رد  دنیامش  ناناوج  ياقآ  ود  نیا  تفگ  ربمایپ  شنارسپ  ود  هرابرد  و  وگتسار ، یمیمص 
، یئاهنت هب  یصوصخ  نیاب  دش  هدیزگرب  هدنناسر و  غلبم و  ناونعب  ربمایپ  ادخ  فرط  زا  ار  وا  داتسرف  و 

، نک ادتقا  سپ  مدرمزا  تسین  نم  نادناخ  زا  هکیسک  يارب  تسا  هتسیاش  نم  زا  ندیناسر  غیلبت و  ایآ  دومرف : و 
، درکیم لاوئس  تخس  ناشیا  زا  دوب و  هدمآ  هکیلئاس  هب  تفگ  هللا  دبع  هقیقح  و 

هدب . یهاوگ  ارنآ و  سانشب  سپ  تساجک  ادخ  لوسر  لزنم  شلزنم و  هک  مهفب  سپ  مالسلا  هیلع  یلع ) ) اما و 
، درکیم یگ  هدنب  رایسب  هدننک و  مایق  ادخ  يارب  دوب و  شراگدرورپ  هب  هدننک  عوجر  راد و  هزور  هتسویپ  و 

، درکیم يرود  وا  يارب  دندروایم  لام  هک  تقو  ره  رد  دوب  ایند  لام  زا  ضرعم  دیسریم  واب  هچناب  دوب  ایند  زا  عناق 
، وشرود تفگیم : ایندب  دوب  هدمآ  هک  دید  ارنآ  هک  اج  ره  هدرک و  هقالط  هس  ار  ایند  هک  قیقحتب  هنیآ  ره 

دوب ، ناگ  هدش  تیاده  نیرتکیدزن  وا  نکل  دندوب  قح  بحاص  ناشیا  مامت  ایند و  رد  دوب  قحب  ناشیا  نیرتکیدزن  زا  و 
هدرک ، دای  سپ  دوب  هداد  اهناب  تشهب  تراشب  ربمایپ "ص "  هک  اریرفن  هد  رشبم ) هرشع  ) هدیصق ناب  هدرک  حدم  و 

، تسنیا شلوا  هک  تیب  رد 14 بقانم  زا  دوب  هقاحق  یبا  نب  رکب  یباب  صوصخم  هک  ار  هچنآ 

هحفص 118 ] ] 

یئاج ، ره  رد  تسا  مدقت  يرترب و  وا  يارب  هک  يا  هفیلخ  رکبوبا  تسناشیا  زا  سپ 
، دوب هدش  داشرا  هک  ادخ  هار  رد  ار  شلام  دوب  هدننک  راثیا  هکیسک  نانچنآ  مدرم  ربهر  قیدص  و 

تسنیا : شلوا  هک  تیب  رد 22  تشاد  باطخ  نب  رمعب  صاصتخا  هچنآ  هدرک  دای  سپس 
یمکحم ، ریت  یتسار  اهنامک  زا  تخادنا  هکیسکنآ  رمع  تلیضف  رد  ار  وا  دوشیم  وریپ  و 

دوشیم ، تخبکین  دنک  تخبشوخ  ادخ  هک  ار  یسک  نکیل  دسرب و  ناب  هک  دنک  تداعس  دصق  سک  ره  تسین  و 
تسنیا : شلوا  تیب و  رد 15  هدروآرد  مظنب  ار  نامثع  بقانم  هاگنآ 

تسنم ، دوصقم  دصقم و  وا  نم و  دامتعا  تسوا  رب  هکنوچ  تسا  نافع  نب  نامثع  هب  نم  تبحم  و 
دوب ، راتفر  شوخ  راکتیانج و  زا  دوب  رابدرب  اناوت و  وا  هکیلاح  رد  دوب  رازآ  رب  ابیکش  یئاوشیپ  وا 

: شلوقب ار  امهیلع  هللا  تاولص  ماما  ود  ربمایپ  طبس  ود  دومن  دای  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  بقانم  رکذزا  دعب  و 

یلسوت  نیدیسلا  نینسحلاب  و 
يدرفت دنع  رشحلا  یف  امهدجی 

، مدنام اهنت  هکیعقوم  تمایق  زور  رد  ود  نآ  دجب  نم  یلسوت  تساقآ  ود  نیسح  نسحب و  و 

ادیس  لوسرلا و  نیعاترق  امه 
دلخت وهنج  یف  يرولا  بابش 
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هحفص 119 ] ] 

. نادواج تشهب  رد  دنمدرم  ناناوج  ياقآ  ود  ربمایپ و  مشچ  یئانشور  ود  نآ 

نم  بحا  ياتناحیر  امه  لاق : و 
دعست بحلا  امهقدصاف  امهبحا 

يوش  دنمتداعس  هک  ار  اهنآ  رادب  تسود  یتسارب  سپ  دراد  تسود  ار  اهنآ  هک  ار  یسک  مراد  تسود  دننم  هناحیر  ود  نآ  دومرف : و 
، دوش هدید  يزواجت  ناشیا  زا  هک  نکمم  تسین  دندرک و  میسقت  يواسم  روطب  ار  ربمایپ  هب  تهابش  ود  نآ 

، شاب هدامآ  سپ  ار  وت  تسیفاک  دوب و  الاب  هب  هنیس  زا  نسح  ياربو  تشاد  تهابش  نیسح  نیئاپب  هنیس  زا  سپ 
، دیس رسپ  دیس  مرسپ  نیا  تسوا  ربمایپ ) ) وا هتفگ  دننام  دوب  یئایازم  راوگرزب  نسح  يارب  زا  و 

، ار یگ  هدنکارپ  یگرزب  ناشیا و  زا  یهورگ  ربار  ملاعوا  تکرب  هب  نایناهج  راگدرورپ  دنک  حالصا  يدوزب 
دیگنجیم ، تخس  وا  دندرکیم  یهاتوک  گنج  رد  ناریلد  ناعجش و  تقو  ره  هکینانچ  شیدنارود  عطاق  نیسح  دوب  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات 

، ارریشمش معط  دیشچ  هک  دوب  نادیهش  نیرتهب  ششخب و  گنج و  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  هیبش 
، اروا یتسود  رادب  گرزب  نآ و  شاداپ  تسادخ  رب  سپ  دیرگب  هک  تسا  هتسیاش  دنکیم و  هیرگ  اه  هدید  وا  هاگلتق  يارب 

تسپ ، دصقم  نیا  يوسب  درک  تکرح  هکیسک  رب  وا و  رمش  دیزیرب و  داب  ادخ  بضغ  نیرفن و  سپ 

هحفص 120 ] ] 

، تفگ ار و  هیلع  هللا  مالس  هزمح  ءادهشلادیس  درک  دای  هدیصق  نآ  ردو 
، ار هراوآ  بیرغهدنهد  هانپ  نانمشد و  هدننک  دوبان  مرک  دوج و  بحاص  هزمح  ادخ  ریش  دننام  تسیک  و 

یتخس ، ره  رد  هدیزگرب  ربمایپ  زا  درک  عافد  هک  رایسب  هچ  دش و  هدیرب  وا  ریشمشب  هک  نانمشد  ياهندرگ  زا  رایسب  هچ  سپ 
، يرازراک ره  رد  تسا  ینایژ  ریشنم  يارب  مداد و  نامرف  ار  نیا  دومرف : ادخ  لوسر  سپ 

یئاقآ ، ندیزرل  دیزرل  سپ  تساوخ  هچنآ  يارب  ار  دمحم ) ) يدرک تباجا  هزمح  هب  تفگ : لهجوبا  و 
يا ، هدنرب  ریشمش  اب  رگید  راب  دز و  وا  رس  رب  وا و  ناشیوخ  نایم  رد  ینامک  اب  وا  يوسب  درک  زارد  تسد  و 

، درگرب ورب و  رانک  نم  هار  زا  سپ  يراد  تردقرگا  سپمتسه  وا  نید  رب  نم  هک  واب  تفگ  و 
ص، دمحا ) ) قح رد  یئوگدب  تحابق  هب  درک  رارقا  هدرک و  ینابرهم  راهظا  دش و  راوخ  لهجوبا  سپ 

دشداشرا دش و  لئان  تداعسب  هزمح و  تشگرب  سپ 
، دش روای  نیرتگرزب  ادخ  نید  يارب  و 

، وا يرایشوه  یگنادرم و  زا  دندید  هکیتقو  دنتساوخ  ار  دوخ  وفک  شیرق  رافک  هکیعقوم  ربمایپ  هب  درک  رارصا  ردب  زور  رد  و 
، نازیرگ غرم  رتش  دننام  درکیم  هدنکارپ  ار  ام  هک  دوب  غرم  رتش  رپ  زا  یمچرپ  یسک  هچ  يارب 

هک گنج  رد  ار  یئاهراک  ام  رب  درک  هک  مسق  ادخب  دوب  نیا  سپ 
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هحفص 121 ] ] 

دوبن ، لوادتم  لومعم و 
. ار دروم  نیرتدب  گرم  تبرش  ار  رفن  تفه  دیناشچ  هکنآ  زا  دعب  دیسر  تداهشب  دحا ) ) گنج رد  و 

، دنکیم حبص  ددرگیم و  ادخ  ناگتشرف  نایمرد  دش  ءادهشلا  دیس  راگتسر و  سپ 
، نادیهش ددعت  عقوم  رد  هبترم  ود  ات  هبترم  داتفه  وا  رب  ادخ  لوسر  دناوخ  زامن  و 

اهنآ داد  مهاوخ  رفیک  دمآ  شیپ  نم  يارب  يزور  رگا  میا و  هدیدن  تبیصم  نآ  لثمب  زگره  ام  هک  تسا  یتبیصم  هزمح  تداهـش  دومرف : و 
، يرتدایز رفیک  ار 

هدـب و یهاوگ  سپ  ار  تفارـش  دوب  نوزفا  روـطنیمه  دوـب  وا  یعاـضر  ردارب  وا  هکنوـچ  شرگید  ياـهومع  زا  تلیـضف  رد  دوـب  نوزفا  وا  و 
نشور هکیتقو  دوب  هدنـشخب  ندیـشخب  رد  دوب  نآ  هدننک  فلت  لام و  بحاص  وا  دوب و  شیرق  تیذا  زا  ظوفحم  ربمایپ  دوب  هزمح  هکیمادام 

دیوگ ار و  ربمایپ  يومع  سابعام  ياقآ  هدرک  دای  نآ  رد  و  هدننک ) نشور  نیرتهب  دزن  ار  شتآ  نیرتهب  تفاییم  نامهیم  يارب  یشتآ  درکیم 
تسنیا : شلوا  هکیتایبا 

هبتر  دجملا  یف  سابعلا  غلب  دق  و 
دعباف ترصق  ماتلا  ردبل  لوقت 

، وش رودوت  یهاتوک  مامت  هامب  یئوگیم  هک  ار  ياهبترم  يراوگرزب  رد  سابع  دیسر  و 

هحفص 122 ] ] 

بیطلا ج 4 ص حفن  ) زا میتشادرب  ارنآ  ام  رعـش  زا  وا  ماقم  درم و  نیا  هدیقع  بهذم و  رب  هدنناوخ  ندیهاگآ  رد  هدیـصق  نیا  ار  ام  تسیفاک 
(603 - 607

دراد : رب  رد  رعش  نیا  هک  هچنآ 
موق نایاوشیپ  هک  ار  هچنآ  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  بقانم  زا  هدعب  شرعشنیا  رد  یکلام  نیدلا  سمش  ام  رعاش  هدرک  هراشا 

ریز بقانم  نآ  هک  نادب  دنا  هدرکلقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  گرزب  ربمایپ  زا  ناشقیرطب  ناشدنسم  حیحـص و  بتک  رد  ناشثیدح  نیظفاح  و 
تسا :

یئوشانز جاودزا و  نیا  رد  شرویز  رز و  تشهب  ندناشفا  مالـسلا و  هیلع  یلعب  ار  مالـس  اهیلع  همطاف  ناحبـس  دنوادخ  جـیوزت  ثیدـح  - 1
رد ج 2 ص 315. تشذگ  نآ  لیصفت  هک  كرابم 

تسرهشنآ "  رد  یلع  ملع  رهش  منم  اهباب ، یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ثیدح "  - 2

هنیدم  ینا  هللا  لوسر  لاق  و 
يدصقاف بابلا  بابلا و  وه  ملعلا و  نم 
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نک ، دصق  ار  رد  سپ  تسا  رهش  نآ  برد  یلع  مملع و  زا  يرهش  نم  هک  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و 
هک نیاب  میدرک  راصتخا  اـجنیا  رد  95 و  موس ص 101 - ءزج  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ملع  فارطا  رد  ار  مـالک  میتشاد  مدـقم  اـم  و 

میهدیم لیصفت  ام  اجنیا  رد  دنا و  هتسناد  حیحص  هدرک و  حیحصت  یطویـس  بیطخ و  مکاح و  نیعم و  نبا  يربط و  ار  تلیـضفنیا  ثیدح 
رد ارنآ  هکیناسک  زا  يدایز  هدع  تسا  وت  رب  سپ  دنا . هدومن  لقن  ثیدح  نایاوشیپ  ظافح و  زا  يرایسب  عمج  ارنآ  هکنیا  نآ و  رد  ار  نخس 

هدومن دای  هتشذگ  ياهنرق 

هحفص 123 ] ] 

دنا . هدرک  عفدنآ  زا  ار  نیفلاخم  نایارس و  هوای  هتفگ  هداد و  ربمایپ  هب  تبسن  ملسم  عطق و  روطب  ارنآ  هدرک و  جاجتحا  ناب  و 
هدومن . تیاکح  وا  زا  كردتسم ج 3 ص 127  رد  يروباشین  مکاح  هدش 211  توف  یناعنص  مامه  نب  قازرلا  دبع  رکبوبا  ظفاح  - 1

، هدمآ يدادغب  بیطخ  خیرات  مکاح و  كردتسم  رد  هچنانچ  هدش 236  توف  يدادغب  ایرکز  وبا  نیعم  نب  یحی  ظفاح  - 2
. وا زا  نیعم  نبا  هدرک  تیاور  هدش 236  توف  يدیق  رفعج  نب  دمحم  رفعج ) وبا  ) هللا دبع  وبا  - 3

هدرک لقن  شخیرات ج 7 ص 358  رد  ریثک  نبا  هجام . نبا  ملـسم و  خیاشم  زا  یکی  هدش 240  توف  يوره  دیعـس  نب  دیوس  دمحم  وبا  - 4
. يو زا 

. هدرک لقن  شبقانم  رد  ارنآ  هدش 241  توف  لبنح  نب  دمحا  ام  یلبنح  ماما  - 5
تیاور وا  زا  بیطخ  قیرط  زا  هیافک ) ) رد یجنگظفاح  هجام  نبا  يذـمرت و  يراخب و  خـیاشم  زا  یکی  يدـسا  ینجاور  بوقعی  نب  دابع  - 6

هدومن .
. هدرک لقن  شحیحص  عماج  رد  هدش 279  توف  يذمرت  دمحم  یسیع  وبا  ظفاح  - 7

. هدرک تیاور  وا  زا  كردتسم ج 3 ص 127  رد  مکاح  هدش 289  توف  يدادغب  مهف  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا  ظفاح  - 8
. ریبک دنسم  بحاص  یفوتم 292  زازب  يرصب  رمع  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 9

رد یفوتم 310  يربط  ریرج  نبدمحم  رفعج  وبا  ظفاح  - 10

هحفص 124 ] ] 

. دنا هدرک  تیاکح  وا  زا  موق  ناگرزب  زا  يرایسب  هتسناد و  حیحص  ارنآ  راثالآ و  بیذهت 
هدومن . تیاور  وا  زا  شبقانم  باتک  رد  هیقفیلزاغم  نبا  هدش 312  توف  يدادغب  یطساو  يدنغاب  نب  دمحم  نب  دمحم  رکبوبا  - 11

هدومن . لقن  وا  زا  شدانساب  شخیرات ج 2 ص 277  رد  يدادغببیطخ  هدش 319  توف  يوغب  قاقد  دمصلا  دبع  نب  دمحم  بیط  وبا  - 12
. هدرک تیاور  وا  زا  كردتسم ص 126  رد ج 3  مکاح  هدش 346  توف  مصا  يروباشین  يوما  بوقعی  نبدمحم  سابعلا  وبا  - 13

رهـش نبا  بقانم  رد  هچنانچ  هدرک  لقن  قیرط  جـنپ  اب  هدش 355  توف  یباعج  نبا  يدادـغب  یمیمت  دـمحم  نب  رمع  نب  دـمحم  رکبوبا  - 14
. تسا بوشآ 

. تسا هدرک  لقن  طسوا  ریبک و  مجعم  ود  رد  ارنآ  ( 360) هدش توف  یناربط  دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  - 15
هدومن تیاکح  وا  زا  كردتسم ص 127  رد ج 3  مکاح  هدش 366  توف  لافقب  فورعم  یشاش  لیعامـسا  نب  یلع  نب  دمحم  رکبوبا  - 16

. تسا
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ارنآ يواخس  هدرک  لقن  شا ) هتسلا  ) باتک رد  یفوتم 369  خیشلا  یباب  فورعم  یناهبصا  نایح  نب  رفعج  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 17
. هدومن تیاکح  هنسحلا  دصاقمرد 

. هدرک تیاور  وا  زا  شبقانم  رد  یلزاغم  نبا   173 هدش توف  یطساو  ءاقس  نباب  فورعم  نامثع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ظفاح  - 18
. هدرک دای  دوخ  سلاجم  باتک  رد  هچنانچ  هدش 379  توف  یفنح  يدنقرمس  دمحم  نب  رصن  ثیل  وبا  ظفاح  - 19

هحفص 125 ] ] 

. یلزاغم نبا  بقانم  رد  هچنانچ  هدش 379  توف  يدادغب  زازب  رفظم  نب  دمحم  نیسح  وبا  ظفاح  - 20
. هدروآ نوریب  قیرط  راهچب  ارنآ  هدش 385  توف  نیهاشنبا  يدادغب  نامثع  نب  دمحا  نب  رمع  صفح  وبا  ظفاح  - 21

. هدروآ نوریب  قیرط  ششب  ارنآ   387 هدش . توف  يربکع  هطب  نباب  روهشم  دمحم  دنزرف  هللا  دیبعهللا  دبع  وبا  ظفاح  - 22
. تسا هدرک  لقن   126 شکردتسم ج 3 ص 128 - رد  هک  هدش 405  توف  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  رسپ  دمحمهللا  دبع  وبا  ظفاح  - 23

. دنا هدرک  تیاکح  وا  زا  يرایسب  عمج  هک  هدشتوف 416  یناهفصا  هیودرم  رسپ  یسوم  نب  دمحارکبوبا  ظفاح  - 24
وا هباحصلا ) هفرعم  ) باتک رد  هدش 430  توف  یناهفصا  هللا  دبع  رسپ  دمحا  میعن  وبا  ظفاح  - 25

شبقانم رد  هچناـنچ  ارنآ  هدرک  تیاور  لاس 434  رد  هیقف  یلزاـغم  نبا  هدـش 441  توف  راطع  رفظم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  یعفاشهیقف  - 26
. هدرک دای 

وا زا  ص 261 - بقاـنم ج 1  رد  بوشآرهـش  نبا  هدـش 540 - توف  يدروامب  روهـشم  یعفاـش  يرـصب  بیبح  رـسپیلع  نسحلا  وبا  - 27
تسا . هدومن  تیاکح 

هدش  دای  یمزراوخ ج 1 ص 43  لتقم  رد  هچنانچ  هدش 458  توف  یقهیب  یلع  رسپ  نیسح  رسپ  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 28
هدرک  تیاور  وا  زا  بقانم  رد  یلزاغم  نیا  هک  هدش 462  توف  نارشبنباب  روهشم  دمحا  رسپ  دمحم  بلاغوبا  - 29

هدش توف  يدادغب  بیطخ  یلع  رسپ  دمحا  رکبوبا  ظفاح  - 30

هحفص 126 ] ] 

ارنآ  هدرک  لقن  و ج 2 ص 377و ج 7 ص 173 و ج 11 ص 204  دادغب ج 4 ص 348 ، خیرات  و  قرتفملا ) قفتملا و  ) رد هک   463
باعیتسا ج 2 ص 461. رد  هدش 463  توف  یبطرق  ربلا  دبع  رسپ  هللا  دبعرسپ  فسوی  رمع و  وبا  ظفاح  - 31

. هدومن لقن  وا  زا  بقانم  رد  یلزاغم  نبا  هک  يافوتم 467  یناجدنغ  یسوم  رسپ  دمحا  رسپ  نسح  دمحم  وبا  - 32
. هدومن لقن  قیرط  تفهب  شبقانم  رد  هک  يافوتم 483  یلزاغم  یبالج  بیط  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  هیقف  - 33

. تسا بوش  رهش  نبا  بقانم  رد  هچنانچ   489 يافوتم یعفاش  یناعمس  رابجلا  دبع  دنزرف  دمحم  دنزرف  روصنم  رفظم  وبا  - 34
ثیدح سپ  هدومن  لقن  ارنآ  دیناسالا  حیحـص  رد  دـیناسالا  رحب  رد  هک  يافوتم 491  يدنقرمـس  دمحا  دنزرف  نسح  دمحم  وبا  ظفاح  - 35

. تسادوجوم یبهذ ج 4 ص 28  هرکذت  رد  هچنانچ  تسا  حیحص  وا  دزن  رد 
. وا زا  ارنآ  هدرک  تیاور  بقانم ص 49  رد  یمزراوخ  يافوتم 507  یقهیب  نیسح  دنزرف  دمحا  دنزرف  لیعامسا  یلع  وبا  - 36

. هدروآ رابخالا  سودرف  رد  يافوتم 509  یملید  ینادمه  رادرهش  دنزرف  هیوریش  عاجش  وبا  - 37
. هدومن لقن  تسا  دوجوم  ام  دزن  رد  هک  یتا ) له  هروس  حرش  یتفلا  نیز  ) رد ارنآ  یمصاع  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  دمحم  وبا  - 38
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. تسا هدیمان  ملع  هنیدم  باب  قئافلا ج 1 ص 28  رد  هک  يافوتم 538  يرشخمز  مساقلا  وبا  - 39

هحفص 127 ] ] 

. هدرک لقن  سودرفلا  دنسم  شباتک  رد  دنس  اب  ار  نآ  يافوتم 558  یملید  ینادمه  هیوریش  دنزرف  رادرهش  روصنم  وبا  ظفاح  - 40
زا یعمج  دیهـش ) ) رد دـیوگ  باسنالا ) ) رد يافوتم 562  یناعمـس  یمیمت  روصنم  دنزرف  دـمحم  دـنزرفمیرکلا  دـبع  دیعـس  وبا  ظفاح  - 41

رخآ ات  ملع  هنیدم  باب  دنزرف  ناشیا  لوا  دنتشگ  دیهشب  فورعم  دندش  هتشک  هکنیا  يارب  دنا  هدش  روهشم  دیهـش  مسا  نیاب  فورعم  ءاملع 
. تسا هدوب  ثیدح  نیظفاح  دزن  تایملسم  زا  روکذم  ثیدح  هک  دناسریم  شمالک  نیا  هک 

طبس ج 1 ص ماما  لتقم  رد  بقانم ص 49 و  رد  ارنآ  يافوتم 568 یفنح  یکم  دمحا  دنزرف  قفوم  دیوملا  وبا  مزراوخ  بطخا  ظفاح  - 42
. تسا هدرک  لقن   43

. تسا هدرک  لقن  قیرط  نیدنچ  اب  يافوتم 571  یقشمد  رکاسع  نباب  روهشم  نسح  دنزرف  یلع  مساقلا  وبا  ظفاح  - 43
ج 1 ءاب ) فلا  ) شباتک رد  ملـسم  لاسرا  ارنآ  دودح 605  يافوتم  خیشلا  نباب  روهشم  یـسلدنا  يولب  دمحم  دنزرف  فسوی  جاجح  وبا  - 44

. تسا هدومن  لقن  ص 322 
. هدرک لقن  يذمرت  زا  لوصالا ) عماج  ) رد ارنآ  يافوتم 606 - یعفاش  يرزج  ریثادنزرف  دمحم  دنزرف  كرابم  تاداعسلا  وبا  - 45

. تسا هدومن  لقن  هیاغلا ج 4 ص 22  دسا  رد  يافوتم 630  يرزج  ریثا  دنزرفدمحم  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 46
رد هچنانچ  نوصملا ) رهوجلا  نونکملا و  ردـلا  ) باـتک رد  يافوتم 638  یـسلدنا  یئاط  یبرع  دنزرف  یلع  دنزرف  دـمحم  نیدـلا  یحم  - 47

. تسا هدومن  لقن  هدوملا ص 419  عیبانی 

هحفص 128 ] ] 

. تسا هدومن  لقن  دادغب  خیرات  لیذ  رد  ادنسم  يافوتم 643  يدادغب  راجن  دنزرف  دومحم  دنزرف  دمحم  نیدلا  بحم  ظفاح  - 48
هدوملا ص 65 عیبانی  رد  هچنانچ  هدروآ  مظنملا  ردـلا  لوئسلا ص 22 و  بلاطم  رد  يافوتم 651  یعفاشهحلط  دنزرف  دـمحم  ملاس  وبا  - 49

. تسا دوجوم 
. هدرک دای  دوخ ص 29  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح  يزوج  نبا  طبس  یلغوازق  دنزرف  فسوی  رفظم  وبا  نیدلا  سمش  - 50

هب نآلقن  زا  دـعب  ارنآ و  هدروآ  نوریب   98 هیافک ص 102 - رد  يافوتم 658  یعفاش  یجنگ  فسوی  دنزرف  دمحم  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 51
لها ناوریپ و  هباحـص و  زا  نادنمـشناد  قیقحتب  سپ  تهجنیاب  دیوگ و  هکنآ  ات  تسیلاع  بوخ  ثیدح  نیا  متفگ  دـیوگ . قیرط  نیدـنچ 

تواضق و یئوکین  وا و  تمکح  یناوارف  وا و  یمهف  زیت  و  نآ . ینیگنس  ووا  ملع  يدایز  و  (ع ) یلع نداد  يرتربو  لیضفتب  لئاق  توبن  تیب 
وا هتفگب  لمع  هدرک و  تروشم  وا  اب  ماکحا  رد  هک  هباحـص  ءاملع  زا  ناشیا  ریغ  نامثع و  رمع  رکبوبا و  دـندوب  دـندش و  وا  ياوتف  تحص 

ثیدـح نیا  دنتـشاد و  وا  تمکح  یتسرد  وا و  لقع  يرترب  وا و  لضف  یناوارف  ووا  ملعب  فارتعا  ناشیا  مامت  دـندرکیم و  ماربا  ضقن و  رد 
تسا  نیا  زا  رتالاو  رتالاب و  ادخ  ناگ  هدنب  زا  نینموم  ربمایپ و  ادخدزن و  وا  ماقم  هک  اریز  تسین  دایز  وا  قح  رد 

ارنآ دومنتیاکح  هک  يراتفگ  رد  ارنآ  دومن  دای  يافوتم 660  یعفاش  یملس  مالسلا  دبع  دنزرف  زیزعلا  دبع  نیدلا  زع  خیش  دمحم  وبا  - 52
. لئاضف حیجرت  رب  لئالدلا  حیضوت  باتک  رد  دمحا  نیدلا  باهش  وا  زا 

ریاخذ ج 1 ص 192و( هرضنلا ) ضایرلا  ) رد ارنآ  694 يافوتم . یکم  یعفاش  يربط  هللا  دبع  دنزرف  دمحا  نیدلا  بحم  ظفاح  - 53
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. هدرک تیاور  ص 77  یبقعلا )
. وا هتفگ  حرش  رد  یبرع  ضراف  نبا  هیئات  حرشرد  ارنآ  دومن  دای  يافوتم 699  یناغرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نیدلا  دیعس  - 54

یتلیضف و ره  ثرا  زا  ناشیا  داد  صاصتخا  هکیزیچب  ناب  ارناشیا  دوب  هداد  صیـصخت  هک  ار  هچنآ  یـضعب  زا  ناشیا  يراوگرزب  تاما و  هک 
، وا هتفگ  دزن  رد  نآ  یسراف  حرش  رد  ارنآ  درک  دای 

. دوب هدیسر  واب  تیصو  هلیسوب  هکیملعب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  لکشم  هک  ار  هچنآ  لیوات  ببسب  دومن  ناسآ  حضاو و  و 
ج 2 ص 175 و ج 4 ص 78. سوفنلا ) تجهب  ) رد يافوتم 699  یسلدنا  يدزا  هزمح  یبا  دنزرف  دمحم  وبا  ظفاح  - 55

. دومن دای  ( حاورالا ههزن  ) رد يافوتم 718  يزوفيوره  دمحم  دنزرف  نیسح  دیس  نیدلاردص  - 56
لوتبلا  یضترملا و  لئاضف  رد  نیطمسلا  دئارف  رد  ارنآ  يافوتم 722 ، ینیوج  يومح  دمحم  دنزرف  میهاربا  مالسالا  خیش  - 57

رارسالا تارم  ) رد یتشچ  نمحرلا  دبع  خیـش  نآ  زا  هدرک  تیاکح  يافوتم 725  يراخب  یلع  دنزرف  دمحا  دنزرف  دمحم  نیدـلا  ماظن  - 58
( ءایلوالا هریسنع 

مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  لاوحا  حرـش  رد  لامکلا ) بیذهت  ) رد يافوتم 742  يزم  نمحرلا  دـبع  دـنزرف  فسوی  جاجحلا  وبا  ظفاح  - 59
. هدرک دای  ارنآ 

ظفاـح حیحـص  زا  ص 28  ظاــفحلا ج 4  هرکذــت  رد  ارنآ  يافوتم 748 - یعفاـش  یبهذ  دـمحا  دـنزرف  دـمحمنیدلا  سمـش  ظـفاح  - 60
. تسا حیحص  ثیدح  نیا  هتفگ  سپس  هدرک  دای  يدنقرمس 

هحفص 130 ] ] 

یفطـصم و لـئاضف  رد  نیطمـسلا  ررد  مظن  ) رد ارنآ  هنـس 757 - يافوتم  يراصنا  يدنرز  فسوی  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  لامج  ظفاح  - 61
رادرس تجح  همالع  دزن  یمالسا ) يروهمج  نارتخاب  قباس ، ءاشنامرک  ) نیسیمرق رد  نآرب  مدش  علطم  هدومن  دای  نیطبس ) لوتب و  یضترم و 

. یلباک
زا ارنآ  موق و  ناگرزب  زا  يرایـسب  هدومن  تیاکح  وا  زا  هک  يافوتم 761  یعفاش  یقشمد  یئالع  لیلخ  دیعس  وبا  نیدلا  حالـص  ظفاح  - 62
ادخ هک  یلع  قح  رد  ار  نیا  لثم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هکنیا  رد  تسه  يداعبتسا  هچ  دیوگ و  سپس  هتـسناد  حیحـص  نیعم  نبا  قیرط 

تاـیاور نیا  زا  درادـن  یباوج  هدومن  نآ  ندوب  عوضومب  عـطق  هتفگ و  نخـس  ثیدـح  هراـب  نیا  رد  هکیـسک  ره  دـیوگب  داـب  یـضار  وا  زا 
رخآ . ات  هدرک  تیاور  دوخ  عماج  رد  ارنآ  يذمرت  هک  تسا  يدهاش  وا  يارب  تایاور  نیا  اب  نیعم و  نبا  زا  هحیحص 

نبا زا  و  تفگ : سپـس  هللا  دـبع  نب  رباج  قیرط  زا  هدرک  دای  ( یبرقلا هدوم  ) باـتک رد  ارنآ  ینادـمه  نیدـلا  باهـش  دـنزرف  یلع  دیـس  - 63
. نآ دننام  سنا  دوعسم و 

ناـب هک  تسایبوـخ  هجرد  تیاـهن  رد  ثیدـح  نیا  دـیوگ : يافوتم 794و  یعفاش  يرـصم  یـشکرز  هللادـبع  وبا  دـمحم  نیدـلا  ردـب  - 64
ج 3 ص 47. ریدقلا ) ضیف  ) دشاب هدش  عضو  هکنیاب  دسر  هچ  ات  تسین  فیعضو  دوشیم  لالدتسا  جاجتحا و 

دئاوزلا ج 9ص 114. عمجم  باتک  رد  يافوتم 807  یمثیه  رکبوبا  دنزرف  یلع  نسحلا  وبا  ظفاح  - 65
رد يافوتم 808  يریمد  یسوم  دنزرف  دمحم  نیدلا  لام  - 66
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ج 1 ص 55. ناویحلا ) هایح  ) باتک
رد تسا  ینالوط  هکیمالک  رد  دیوگ  و  حیحـصلا ) دقنلا  ) شباتکرد ای 7  يافوتم 816  يدابآزوریف  بوقعی  دنزرف  دمحم  نیدلا  دـجم  - 67

یئارـس هواـی  (و  هدز فرح  ملعلاهنیدـم  اـنا  ثیدـح  هراـبرد  هک  یـسک  نیعم ، نـبا  زا  یقیرطب  وا  تـیاور  زا  دـعب  هدـش  داـی  ثیدـح  لوـح 
: دـیوگ هکنآ  اـت  تسا  لـطاب  ادـج  نآ  ربندوـب  عوـضوم  مکح  نیعم و  نـب  یحی  زا  تساتباـث  هکیتاـیاور  نـیا  زا  هدرواـین  یباوـج  ( هدرک

جاجتحا لالدتسا و  ناب  هک  یبوخ  هجردب  کیرش ) وهیواعمب  ) کیرـش هیواعم و  یبا  نم  قیرط  مامتب  دوشیم  یهتنم  ثیدح  هکنیا  لصاحو 
. دشاب هدش  عضو  هک  دسر  هچ  ات  تسین  فیعض  دوشیم و 

هعبرالا ) ءافلخ  یبنلا و  ءامسا  ) شباتک زا  دوشیم  تیاکح  یجیال  يورجه  دمحم  نیدلا  ماما  - 68
نآ زا  هدـش و  نایعیـش ) ) هضفار ياه  لیلد  زا  ارنآ  هدرک  در  نآـبار  هعیـش  هکیا  هلاـسر  رد  ارنآ  هدرک  داـی  روعا  یطـساو  فسوی  خیـش  - 69

. دمآ دهاوخ  وا  نخس  هملک و  يدوزب  تسنآ و  دافم  رد  هکیهوجوب  دنس  تهج  زا  نآ  شریذپ  میلست و  روطب  هداد  باوج 
زا ص 14  بلاطیبا ) نب  یلع  بقانم  یف  بلاـطملا  ینـسا  ) رد هدرک  لـقن  ارنآ  يافوتم 833  يرزج  دمحم  دنزرف  دـمحمنیدلا  سمـش  - 70

بقانم زا  دـنک  دای  ار  نسح  حیحـص و  رتاوتم و  ثیداحا  نآ  رد  هک  درک  طرـش  شباتک  لوا  رد  ارنآ و  تحـص  هدرک  داـی  مکاـح و  قیرط 
. مالسلا هیلع  نینموملاریما 

هدومن لالدتسا  ناب  هدرک و  دای  لاسرا  روطب  ارنآ  يافوتم 838  یفاوخ  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحم  رکبوبا  نیدلا  نیز  خیش  - 71

هحفص 132 ] ] 

( لئالدلا حیضوت  ) رد دمحا  نیدلا  باهش  خیش  وا  زا  ارنآ  درک  تیاکح  تمکح ، شناد و  يدایز  هب  مالسلا  هیلع  یلع  صاصتخا  يارب 
دومن جاجتحا  ناب  هدرک و  لقن  ءادعسلا ) هیاده  ) باتک رد  ارنآ  يافوتم 849 - يدابآ  تلود  یلواز  نیدلا  سمش  دنزرف  نیدلا  باهش  - 72

. مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  تلیضف  يارب 
دای بیذهتلا ج 7 ص 337  بیذهت  رد  ارنآ  يافوتم 852 - ینالقسع  رجح  نباب  روهـشم  یلع  دنزرف  دمحا  لضفلا  وبا  نیدلا  باهـش  - 73

هکتـسنیا نآ  لاوحا  نیرتمک  هک  مکاح  كردتـسم  رد  تسیرایـسب  ياه  هار  قرط و  ياراد  ثیدح  نیا  دـیوگ : نازیملا ) ناسل  ) رد هدرک و 
یب لوعجم و  نآ  هک  دوش  هتفگ  ینعی  هدش  عضو  هک  دوش  قالطا  نآرب  هک  تسین  راوازـس  سپ  تسا  هشیر  لصا و  روکذـم  ثیدـح  يارب 

. تسا ساسا 
هار دنرورسم و  هدرک و  رارقا  ناب  باحـصا  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  دیوگ  هدرک و  دای  لئالدلاحیـضوت ) ) رد ارنآ  دمحا ، نیدلا  باهـش  - 74

. دندرک لابند  هدومیپ و  ار  يراگزاس  قفاوت و 
ص 18. همهملا ) لوصف  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 855  یکم  یکلام  غابص  دنزرف  دمحم  دنزرف  یلع  نیدلا  رون  - 75

دای ج 7 ص 631  يراقلا ) هدـمع  ) باتک رد  لاس 855  هرهاق  رد  يافوتم  ینیع  یفنح  یـسوم  دنزرف  دمحا  دنزرف  دومحم  نیدـلاردب  - 76
. هدومن

و هیهلـالا ) فراـعملا  هرد  ) شباـتک رد  ارنآ  هدرک  داــی  ياـفوتم 858  یفنح  یماطـسب  یلع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  خیـش  - 77
ربمایپ شناد  ملعمالسلا و  هیلع  یلع  ندوب  ثراو  يارب  هدرکناب  لالدتسا 
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هدوملا ص 400. عیبانی  هب  نک  هعجارم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  گرزب 
لاس فلوم  زار  نشلگ  حرـش  زاجعالا ) حیتافم  ) رد ارنآ  هدرک  دای  شخب  رون  یناجیهال  ینالیگ  ییحی  دـنزرف  دـمحم  نیدـلا  سمـش  - 78

. يرجه  877
وکین نسح و  ارنآ  و  هنسحلا ) دصاقملا  ) رد هدرکدای  يافوتم 902  يرصم  يواخس  نمحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  ریخلا  وبا  نیدلا  سمش  - 79

. هتسناد
نیدنچ رد  ج 1 ص 314 و  ریغـصعماج ) ) رد هدرک  دای  يافوتم 911  یطویـس  نیدلا  لامک  دنزرف  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  لالج  ظفاح  - 80

وا بیترت  باتک  رد  هچنانچ  عماوجلا ) عمج  ) ردهدرک نآ  تحصب  مکح  سپس  اهنآ  زا  يرایـسب  رد  هتـسناد  نسح  ارنآ  شتافیلاتزا و  باتک 
رب مدش  هاگآ  هکنیا  ات  يزارد  تدـم  ثیدـح ) نیا  ندوب  نسح  هب  ینعی  ) باوج نیاب  مدادـیم  باوج  هک  مدوب  دـیوگ : سپ  ج 6 ص 401 

هراختسا نم  سپ  ار  سابع  نبا  ثیدح  رم  مکاح  حیحصت  اب  راثالا ) بیذهت  ) رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ثیدح  رم  ریرج  نبا  نتـسناد  حیحص 
تسا . رتانادادخ  تحص  هبترمب  نسح  هبترم  زا  ار  ثیدح  نیا  ندرب  الاب  هب  مدرک  عطق  ادخ و  اب  مدرک 

دای هرثنملا ) ردلا  ) ردار روکذم  ثیدـح  هدرمـش و  دوخ  تافیلات  زا  ارنآ  هتـشون و  ثیدـح  نیا  ياه  قیرط  ردیلقتـسم  ءزج  کی  قیقحتب  و 
رجح نبا  هیثیدح ) يواتف  ) هیشاح رد ص 49  هدرمش  هروهشم  ثیداحا  زاارنآ  هدرک و 

ارنآ هدرک  فیدر  و  نیدقعلا ) رهاوج  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 911  یعفاش  يدوهمس  هللا  دبع  دنزرف  یلع  نیدلا  روندیس  - 81

هحفص 134 ] ] 

مالسلا  هیلع  یلع  ملع  رد  هدراو  ثیداحا  زا  يدهاوشب 
رد شدنس و  رد  يا  هراشاچیه  نودب  هتفریذپ  ارنآ  هکیلاح  رد  یلح  همالع  قحلا ) جهن  ) رب در  رد  ارنآ  هدرک  دای  ناهبزور  دنزرف  لضف  - 82

یلع مملع و  رهش  نم  ) ملعلا هنیدم  انا  و  تسیلعامش . نیرت  یضاق  یلع . مکاضقا  ثیدح  ودب  نینموملاریما  ندوب  ملع . اب  همالع  ياهلیلد  در 
ءاملع زا  وا  هک  تسین  یکـش  سپ  نینموملا  ریما  ملع  زا  ارنآ  هدرک  دای  فنـصم  هک  ار  هچنآ  اما  يذـمرت و  قیرط  زا  تسا ) رهـشنآ  هزاورد 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  نیـشناج  یـصو و  وا  هکیلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  ملع و  رد  دنیوا  يوسب  دنمزاین  جاتحم و  یگمه  مدرم  تما و 
زا هدرک  داـی  هک  هچنآ  اـما  تسین و  وا  رد  سکچیه  يارب  یلادـج  عازن و  سپ  فراـعم  قیاـقح  ياـهتناما  مـلع و  ندـیناسر  رد  تـسا  هـلآ 

. تسا حیحص  سپ  اهباب ) یلع  وملعلا  هنیدم  انا  ثیدح  هرابرد  ) يذمرت حیحص 
هیلع نینموملا  ریما  دنکیم  حدـم  ناب  هکیراعـشا  يافوتم 922  یعفاش  یکم  یمـشاه  دـهف  نباب  فورعم  زیزعلا  دـبع  نیدـلا  زع  ظـفاح  - 83

تسنیا . نآ  هدرک و  هراشا  ار  مالسلا 
. دش فرطرب  كرش  ینادان و  اه  یکیراتو  یهایس  وا  ریشمشب  هکیسک  هدننک و  رود  ریش  اهگنج و  ریش 

. دوب هنامیرک  قالخا  لئامش و  بحاص  ربمایپ و  هباحص  نیرت  یضاق  وا  شناد  مولع و  برد  وا و  ردارب  ربمایپ  داماد 
، يراوگرزب اب  دوب  يرتسگداد  شراتفر  دوب و  وا  راعش  تخس  يراگزیهرپ  هک  یئاسراپ 

تسمادک ، موادم  ناراب  تسیچ و  بالیس  تسمادکرزج  تسیچ  ایرد  وا  ششخب  رد 
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یئاه ، شناد  تغالب و  تحاصف و  نینچ  مه  مرزآ و  يریلد و  تعاجش و  تسوا  يارب  و 
دوش ، تخس  گنج  هکیتقو  دوش  ربارب  وا  اب  دناوتن  هزرش  ریش  تسین و  یسک  دربن  رد  وا  زج  تسیک  رتنع 

دیوگ ، رعش  رگا  دنک و  ینارنخس  رگا  تسمادک  نابحس  وا  شیپ  تسیک  حیصف  هدعاس  دنزرف 
دومن ، اطع  واب  میدق  زا  ار  تالامک  نیا  شلضف  زا  هکیئادخ  تسا  هزنم  دش  دجاو  ار  اهتلیضف  مامت 

، هتفرگ ارف  ار  ملاع  همه  هکیلضف  شمع  رسپ  زا  تسوا  يارب  سپ  دومن  وا  يادف  ار  دوخ  هک  رایسب  هچ  ار و  ربمایپ  درک  يرای 
ناهنپ ، هن  یلع  هرابرد  نشور  تسیرما  نیاو  هدومن  وا  يرترب  لضفب  فارتعا  هقیقح  نیفلاخم  مامت 

، دنشاب فرشو  نادجو  لها  هک  هباحص  مامت  رب  دورد  تیحت و  رازه  رازه  نم  زا  داب  وا  رب  سپ 
یلص راوگرزب  ربمایپ  ياهمان  رد  هنیدلا ) بهاوم  ) رد يافوتم 923  یعفاش  يرصم  ینالطسق  دمحم  دنزرف  دمحا  نیدلا  باهـش  ظفاح  - 84

. تسا هتفگ  نآ ج 3 ص 143  حرش  رد  یناقرز  هچنانچ  هتفرگ  هدش  دای  دوهعم  ثیدح  زا  هک  هدرمش  ملعلا ) هنیدم  ) هلآ هیلع و  هللا 
. ءاروز هلاسر  حرش  رد  هدرک  هراشا  ناب  يافوتم 928 ، یناود  دعسا  دنزرف  دمحم  نیدلا  لالج  یلوم  - 85

مالسلا هیلع  نینموملا  ریماب  بوسنم  ناوید  حرـش  رد  ارنآ  مهد  نرق  لئاوا  رد  يافوتم  يدبیم  نیعم  دنزرف  نیـسح  نیدلا  لامک  یـضاق  - 86
. هدومن لالدتسا  جاجتحاناب و  هدرک و  دای 

هحفص 136 ] ] 

الا رجا  هیلع  مکلئـسا  اللق  ) یلاعت يادـخ  لوق  دزن  رد  يرونالا ) ) شریـسفت رد  يافوتم 932  يراخب  دمحم  دـنزرف  باهولا  دـبع  جاح  - 87
رباج قیرط  زا  ارنآ  هدرک  دای  نم  ناکیدزن  هرابرد  یتسود  رگم  ار  يدزم  متلاسر  ياربمنکیمن  لاوئس  امـش  زا  نم  وگب  یبرقلا ) یف  هددوملا 

زا ثیداحا  نیا  هک  ینالف  يا  نادب  هتفگ  سپس  هدروآ  نآ  فیدرو  یپ  رد  ار  ترضحنآ  لئاضف  زا  يا  هدع  وهدرک  لقن  یلزاغم  نبا  زا  هک 
تسا  هدش  دراو  تسا  دونشخ  وازا  ادخ  هک  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

باوص هتفگ : و  دابعلا ) ریخ  هریـس  یف  داشرلا  يدـهلا و  لبـس  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 942 یماش  فسوی  دنزرف  دـمحم  خیـشظفاح  - 88
. رخآ ات  دناهتفگ ... رجح  نبا  یئالع و  ظفاح  ود  هچنانچ  تسا  نسح  ثیدح  نآ  هکتسنآ 

ارنآ و  هعیـشلا ) رابخالا  نع  هعیرـشلا  هیزنت  ) رد ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 863  ینانک  قارع  دـنزرف  دـمحم  دـنزرف  یلع  نسحلا  وبا  خیـش  - 89
ندرک رایتخاوا  زا  دوشیم  رهاظ  ارنآ و  یئالع  رجح و  نبا  نتسناد  نسح  يزوج و  نبا  نتـسناد  فیعـض  مکاح و  حیحـصت  هب  هدرک  فیدر 

ار . یئالع  رجح و  نبا  لوق 
يریصوب هیزمه  حرش  رد  ص 73 و  قعاوصلا ) ) رد ارنآ  يافوتم 974  یکم  یمتیه  رجح  نبا  دنزرف  دمحم  دنزرف  دمحا  نیدلا  باهش  - 90

وا . لوق  دزن  رد  هدرک  دای 
. شا هتفگ  حرش  رد  دوش و  رهاظ  ءابو ... فلا  ءاجه  فورح  نآ  زا  هکیفورح  زا  وا  مولع  زا  دش  رهاظ  هکیتایآ  رایسب  هچ 

دندشیم . تخبکین  ناریزو  هکینادناخ  زا  بقانم و  لئاضف و  رد  وا  يومع  رسپ  ریزو  و 
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: دیوگ شلوق  حرش  رد  و 
هتـشاد نسح  هدرک و  داـی  ارنآ  تسینیباـجح ، هدرپ و  وا  رب  هکتـسا  يدیـشروخ  واهکلب  دوشن  داـیز  هفاـضا و  واـب  اـنیقی  اـه  هدرپ  نتـشادرب 

رد ص 197 هتسنادنسح و  ارنآ  ص 126 و  هیثیدحلا ) يواتفلا  ) ار نآ  هدرک  تیاور  ص 74 و  قعاوصلا ) ) هیشاح نانجلا ) ریهطت  ) باتکرد
. تسا حیحص  ثیدح  نآ  دیوگ  مکاح  هکلب  نسح  ثیدح  نآ  دیوگ 

یئاه هتفگ  تمسق  رد  یطویس ) عماومجلا  عمج  لامکا  ) ردارنآ هدرک  دای  يافوتم 975  يدنه  یقتمب  روهشم  نیدلا  ماسح  دنزرف  یلع  - 91
. دشابیم ج 6 ص 156  لامعالا ) زنک  ) نآ بیترت  رد  هچنانچ  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا 

باتک رد  میعن  یبا  زا  هدرک  لقنهکیلاح  رد  ءافتکالا ) ) باـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  یعفاـش  ینمی  یباـصو  هللادـبع  دـنزرف  میهاربا  خیـش  - 92
دنـس و رد  یلاکـشا  چـیه  هکنیا  نودـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  لضف  هب  هدومن  لالدتـسا  جاـجتحا و  ناـب  بیطخ و  مکاـح و  زا  و  هفرعملا )

. دیامن نآ  تلالد 
هک یـسک  هتفگ  هتـسناد و  نسح  ارنآ  و  تاعوضوملاهرکذت ) ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 986  يدنه  رهاط  دمحم  نیدلا  لامج  خیـش  - 93

. تسا هدرک  هابتشا  طلغ و  اعطق  دنک  نآ  ندوب  غوردب  مکح 
و ضفاورلا ) ضقاون  ) زا مود  لصف  رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 988  يزاریـش  سپـس  یناجرج  نیدلا  نیعم  دنزرف  سابع  مودخم  ازریم  - 94

. نآ رد  یلاکشا  چیه  نودب  هدرک  لقن  يذمرت  زا  هکیلاح  رد  هدرمش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  ارنآ 
ارنآ هدرک  دای  يافوتم 990  سور  دیع  هللا  دبع  دنزرف  خیش  - 95

هحفص 138 ] ] 

داریا و نودـب  هدومن  يذـمرت  يدـع و  نبا  یلیقع و  مکاح و  یناربط و  رازب و  زا  لـقن  هکیلاـح  رد  يوفطـصملا ) رـسلا  يوبنلا و  دـقعلا  ) رد
. نآ دنس  فعض  ضیقنت 

زا مهدزناش  ثیدـح  نآ  و  نیعبرـالا ) ) شباـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1000  يزاریـش  هللا  لضف  هللا  ءاطع  ثدـحم  نیدـلا  لاـمج  - 96
. ابعلا لآ  بقانم  نم  ءابحالا  هفحت  ) شباتک زا  لوا  بلطم  رد  ارنآ  هدرک  دای  تسنآ و 

هکیـسک رب  ناب  هدرک  جاجتحا  و  هعبرالا ) لوصفلا  ) هلاسر زا  مود  لصف  رد  ارنآ  هدرک  دای  يدنقرمـس  اباب  موصعم  دـمحم  همـصعلا  وبا  - 97
ماقم ببـسب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  يارب  ار  نینموملاریما  هداهـش  نیاب  هدرک  راکنا  ار و  كدـف  وا  ندرکبضغب  هدومن  رکب  یباب  یئوگدـب 

. تسا تباث  هدش  دای  دوهعم  ثیدح  هطساوب  هک  وا  یملع 
. ارنآ هدومن  دای  هاکشملا  حرش  رد  ءاقرملا ) ) باتک رد  هک  يافوتم 1014  یفنح  يوره  يراق  یلع  خیش  - 98

ریغـصلا و عماجلاحرـش  ریدـقلا ) ضیف  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1031  یعفاش  يوانم  نیفراعلا  جات  دـنزرف  قورلا  دـبع  خیـش  ظـفاح  - 99
دیوگ : یلوا  رد  ریغصلا و  عماجلا  حرش  ریسیتلا ) ) رد

سپ درادن . رد  زا  يا  هراچ  رهـش  هنیدم و  تستاناید و  مامت  یناعم  يارب  هعماج  هنیدم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  هکیتسارب  سپ 
هک سک  ره  هدش و  رهشنآ  لخاد  دورب  دریگ و  شیپ  ار  وا  هار  هکیسک  سپ  دشابیم  دنک  زارفرـس  ار  وا  ادخ  هکیلع  نآ  برد  هک  داد  ربخ 

قفاوم و تسا  هداد  وا  ندوب  رتاناد  تیملع و  ابتداهـش  هک  قیقحتب  و  هدرک . اطخ  هتفر و  هابتـشا  ار  تیادـه  هار  دورن  وا  هار  زاو  دـنک  اـطخ 
فلاخم و

هحفص 139 ] ] 
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. نمشد تسود و 
نم تفگ : سپ  تسا  رتاـناد  نم  زا  وا  هک  نک  لاوئـس  یلع  زا  تفگ  سپدیـسرپ  يا  هلئـسم  زا  هیواـعم  زا  يدرم  هـک  هدرک  لـقن  يداـبالک 

تشادیم . زیزع  شلمع  يارب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  اریدرميراد  هورکم  وت  رب  ياو  تفگ : مهاوخیم . ار  وت  باوج 
رمع زا  دمآ و  يدرم  . دشیم لکشم  وا  رب  هک  هچنآ  زا  دیـسرپیموا  زا  رمع  ار و  وا  یملع  ماقم  دندرکیم  فارتعا  هک  دندوب  هباحـص  ناگرزبو 

زیخرب تفگ  نینموملاریما  يا  مونشبوت  زا  مهاوخیم  تفگ  درمنآ  سپ  نک  لاوئـس  وا  زا  تسا  اجنیا  رد  یلع  تفگ : رمع  سپ  درک . لاوئس 
دیامن . دوبان  وحم و  رتفد  زا  ار  تمان  دنکن و  راوتسا  ار  تیاهاپ 

تشادیم هاگن  هکنآ  ات  دشابن  اهنآ  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیمدرم  زا  ادخب  دربیم  هانپ  هک  هدیـسر  حیحـص  ياه  هار  قرط و  زا  رمع  زا  و 
یلکشم . رد  وا  ندرک  تروشم  يارب  زا  يزیچ  ار  وا  رم  دنیبن  شدوخدزن و  ار  وا 

هن تفگ : دوب ، یلع  زا  رتاناد  رت و  هیقف  هباحـص  زا  سکچیه  ایآ  دش  هتفگ  ءاطعب  تفگ  هک  هدرک  لقن  نامیلـس  دنزرف  کلملا  دبع  ظفاح  و 
. دنگوس ادخب 

سپ ار  نیا  دنادن  هک  سک  ره  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ملع  هب  رـصحنم  ادخ  باتک  مهف  هک  دـننادیم  نیرخاتم  ناینیـشپ و  دـیوگ : یلارح 
نوگرگد هدرپ  ندـش  فرطرب  هب  هک  ینیقی  دوش  ققحم  ات  درادرب  اهلد  زا  ار  اه  هدرپ  دـنوادخ  تسوا . رـس  تشپ  زا  هکیرد  زا  هدـش  هارمگ 

. دوشیمن

هحفص 140 ] ] 

. هتفگ نخس  مالسلا  هیلع  ماما  تلیضفا  تیملعا و  رب  نآ  تلالد  رد  هدرک و  دای  دئاقعلا » هلاسر  » رد ارنآ  يروهال  بوقعی  یلو  - 100
دع یف  لاـملا  هلیــسو  » شباـتک ردارنآ  هدرک  داـی  ياـفوتم 1047  یعفاـش  یکم  ریثـک  اـب  دـمحم  دـنزرف  لـضف  دـنزرف  دـمحا  خیـش  - 101

. نآ تلالد  نتم و  دنس و  رد  یلاکشا  چیه  نودب  هدرک  لقن  باعیتسالا » » بحاص رمع  نبا  زا  هکیلاح  رد  لالابقانم »
هکیلاح رد  یبنلا » لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا  » شفیلات رد  ارنآ  هدرک  دای  يرداق  یناخیش  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  دومحم  خیـش  - 102

سپ دـهاوخیم  ملع  هکیـسکتفگیم  سابع  نبا  نیمه  يارب  هتفگ و  سپـس  هدرک  لقن  یعطق  ملـسم و  لاسرا  تروصب  يذـمرت  دـمحا و  زا 
تسا . دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  تسا  یلع  نآ  دیایب و  ملع  رد  زا  دیاب 

ار نیظفاح  نیظفاح ، زا  يا  هدع  هدرک  تیاکح  و  هاکـشملا » حرـش  یف  تاعمللا  » رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1052  يولهد  قحلا  دبع  - 103
زا دـنا  هدـش  دـقتعم  ظافح  نیرخاـتم  زا  یعمج  هک  ار  هچنآ  هدرک  راـیتخا  تاـبثا و  یفن و  تهج  زا  دوهعم  هدـش و  دایثیدـح  فارطا  رد 

توبث و ظاحل 

هحفص 141 ] ] 

. دوهعم ثیدح  نتفریذپ  يارب  هدرمش  « ملعلا هنیدم  :» هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهمان  زا  هوبنلا » جرادم  » رد زین  نآ و  ندوب  نسح 
هدرک حیرـصت  نینموملا و  ریما  ندومن  دای  شیپ  راربالا » هرکذت  » شباتک رد  ارنآ  يراجننسح  دنزرف  لالج  دیـس  دنزرف  دمحم  دیـس  - 104

جاجتحا و هکیلاح  رد  باطقالا » رـس  » رد ار  نآ  هدرک  دای  ینامثع  یتشچ  میکح  انیب  دنزرف  میحرلا  دـبع  دـنزرف  اید  هللا  - 105 نآ . تحصب 
هتسناد . یعطق  ملسم و  لاسرا  ارنآو  هدومن  ناب  لالدتسا 
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نآ هب  لالدتـسا  جاجتحا و  هکیلاح  رد  » باطقالا رـس  رد » ارنآ  هدرک  دای  ینامثع  یتشچ  میکح  انیب  دنزرف  میحرلا  دبع  دـنزرف  اید  هللا  - 105
. هتسناد یعطق  ملسم و  لاسرا  ارنآ  هدومن و 

دای نینموملاریما  ام  يالوم  ندرک  داـی  ماـگنه  رد  رارـسالا » تآرم  » رد ارنآ  یتشچ  مساـق  دـنزرف  لوسرلا  دـبع  دـنزرف  نمحرلا  دـبع  - 106
. هدومن

. هدومن لقن  هیبسکلا » نیهاربلا  زنک  » شباتک رد  يافوتم 1063  يرفخ  دمحم  دنزرف  یلع  دنزرف  خیش  - 107
و ص 63  ج 2  ریغــصلا » عماـج  حرــشرد  رینملا  جارــسلا  » رد ارنآ  هدرک  داــی  ياـفوتم 107 . یعفاـش  يزیزع  دــمحا  یلع  ظــفاح  - 108

هراشا ارنآ و  ندوب  نسح  شداتسا  زا  هدرکتیاکح 

هحفص 142 ] ] 

ار مدرم  هک  اناد  وملاع  يارب  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  دوشیم  هتفرگ  وا  زا  تفگ : سپ  ارنآ . دنکیم  شوشغم  شودـخم و  هک  يزیچب  هدرکن 
دنریگ . ارف  وا  زا  ارملع  هکنآ  ات  هدش  هتخانش  وا  لضف  هکیسک  تلیضفب  دهد  ربخ 

« هنیدللا بهاوملا  » رب شا  هیـشاح  رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1082 یعفاش  يرهاق  یـسلماربش  یلع  دنزرف  یلع  نیدلا  رون  ءایـضلا  وبا  - 109
هنیدم » ترضحنآ مان  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهمان  حرش  رد  هنیدللا » بهاوملا  رارسا  فشکب  هینسلا  بلاطملا  ریسیت  » هب موسوم  هک 

. دنیوگ رجح  نبا  یئالعهچنانچ و  تسا  نسح  ثیدح  نآ  هکتسنیا  حیحص  تفگ و  سپ  ملعلا »
. هدرک لقن  هیدنبشقن » لاغشا  هلاسر  » رد ارنآ  یلهبنس  نیدلا  جات  خیش  - 110

« ساسالا یف  عقاولا  ساـبتلالا  فشکل  ساربنلا  » رد ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1101  یعفاش  یناروک  يدرک  نسح  دـنزرف  میهاربا  خیـش  - 111
. شدنس رد  یئوگدب  نعط و  چیه  نودب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مکاح  يذمرت و  قیرط  زا  رباج و  زا  یناربط  رازب و  زا  لقن  هکیلاح  رد 

ناهرب تجح و  هماقا  رجح » نبا  ياهبش  یف  رظنلا  ءالج  » شباتک رد  ار  نآ  هدرک  دای  يرـصب  يدرک  نامیلـس  دنزرف  لیعامـسا  خیـش  - 112
يواـتفلا » باـتک رد  ارنآ  هدرک  تیاـکح  رجح  نـبا  هداد  اوـتفرد  مالـسلا  هـیلع  نینموملاریماـب  هابتـشا  اـطخ و  تبـسن  هکیـسک  رب  ناـب  هدرک 

. شنیرصاعم زا  یضعب  زا  هیثیدحلا »

هحفص 143 ] ] 

«. هعاسلا طارشا  یف  هعاشالا  » شا هلاسر  رد  يافوتم 1103  یندم  یجنزرب  لوسرلا  دبع  دنزرف  دمحم  خیش  - 113
ج 3 ص 143 هیندللا » بهاوملا  » حرش رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1122 یکلام  یناقرز  فسوی  دنزرف  یقابلا  دبع  دنزرف  دمحم  خیش  - 114

. هتسناد نسح  ارنآ  و 
هدننک فیلات  هدنسیون و  داتسالا » هفرعمب  دادمالا  » شا هلاسر  رد  ارنآ  هدرک  دای  یعفاش  يرصب  ملاس  دنزرف  هللا  دبع  دنزرف  ملاس  خیش  - 115

لاس 1121.
رد ص 27  راهطالا » تیبلا  لهابقانم  نم  حـص  امب  راربـالا  لزن  » رد ارنآ  هدرک  لـقن  یناشخدـب  ناـخ  دـمتعم  دـنزرف  دـمحم  ازریم  - 116

وا هتشون  طرش  رب  تسا  حیحص  وا  دزن  دوهعم  ثیدح  هدرک و  لقن  میعن  یبا  مکاح و  یناربط و  يدع و  نبا  یلیقع و  رازب و  زاهکیلاح 
هدافا عماوجلا  عمج  رد  یطویـس  هک  ار  هچنآ  هدرک  دای  یـضترملا » بقانم  یف  یلعلا  جراعملا  » باـتک رد  ملاـعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  - 117

. یطویس دننام  ارنآ  ندوب  حیحص  وا  رایتخا  وا  زا  دوشیم  رهاظ  سپ  ثیدح  تحصزا  هدومن 
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هکیلاـح رد  عضوم  نیدـنچ  رد  نیعلا » هرق  » باـتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1176  يولهدمیحرلا  دـبع  دـنزرف  دـمحا  هللا  یلو  هاش  - 118
افخلا  هلازا  ) شباتک رد  هدرمش  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لئاضف  زا  ارنآ  یعطق و  ملسم و  نتفرگ  تسنآ  هدنریگ 

يزیزع ج 2 ص 63. ریغصلا  عماج  حرش  رب  شا  هیشاح  رد  يافوتم 1181  یفنح  يرصمملاس  دنزرف  دمحم  خیش  - 119
شباتک رديدنس  نیما  دمحم  دنزرف  دمحم  خیش  - 20

هحفص 144 ] ] 

. دوهعم ثیدحب  نتفرگ  باب  زا  نینموملاریما  ياهمان  زا  ار  ملع  هنیدم  باب  هدرمش  روهال  رد  هدش 1284  پاچ  بیبللا » تاسارد  »
و هیولعلا » هقحتلا  حرش  یف  هیدنلا  هضورلا  ) رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1182  یناعنص  ینمی  حالص  دنزرف  لیعامسادنزرف  دمحم  ریما  - 121
ناگهدنناد و حیحص  ندرک  حیحـصت  لقن  دعب  دیوگ  یطویـس و  ریرج و  نبا  مکاح و  رب  ندرک  يوریپ  يارب  ثیدح  تحـصب  هدرک  مکح 

تحصب لوق  یتسرد  نآ و  ندوب  عوضوم  نالطب  ياوعد  دشنشور  رهاظ و  وت  يارب  سپ  دنا . هتـسناد  نسح  ارنآ  هکیناسک  ندرک  نیـسحت 
تسا . ریرج  نبا  مکاح و  هتفگ  نآ  هدرک و  رایتخاارنآ  یطویس  هچنانچ  نآ 

. هتسناد عوطقم  ملسم و  ارنآ  هکیلاح  رد  هدرک  دای  ارنآ  هیدمحملا » حنملاب  هیدمحالا  تاحوتفلا  » باتک رد  لمج  نامیلس  خیش  - 122
لالدتـسا و ناب  هکیلاح  رد  نیتمیرکلا » رون  » باتک رد  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1193  يدابآ  گنروا  ینیـسح  نیدلا  رمق  دیـس  یلوم  - 123

. تسوا رب  هدنریذپ  هکیلاح  رد  هدومن  ناب  ناهرب  هماقا 
دای ارنآ  دـمآ  دـهاوخ  مهدزاود  نرق  ءارعـش  رد  هک  تسا  ریدـغ  ءارعـش  زا  یکییعفاش  یلیجع  رداقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدلاباهـش  - 124

. تسوا لوبق  دروم  هک  حیحص  تباث  ثیدح  ندرک  دای  دننام  عضوم  نیدنچ  رد  لاللا » دقع  حرش  یف  لاملا  هریخذ  » شباتک ردهدرک 
هدرک لقن  هک  راصبالا  رون  هیشاح  ص 156 - نیبغارلا » فاعسا  » باتک رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1205  نابص  یلع  نب  دمحم  خیش  - 125

ارنآ هکیسکب  افالخ  هتسناد  نسح  ارنآ  هک  ار  یسک  لوق  هتسناد  باوص  يذمرت و  يدع  نبا  یلیقع و  مکاح و  یناربط و  رازب و  زا 

هحفص 145 ] ] 

تسا . هتسناد  لوعجم  عوضوم و  ای  حیحص 
« هاجنلا هلیسو  » شباتک رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ملع  ناب  هدرک  جاجتحا  لالدتـسا و  يافوتم 1325  يولاهس  هللا  بحم  نب  نیبم  خیـش  - 126

نآ رد  داریا  هکینانخـس  زا  اریزیچ  هدرکن  داـی  تسا و  نسح  دـیوگ : رجح  نبا  مکاـح و  هدـیقع  رب  تسا  حیحـص  ثیدـح  نیا  هتفگ  سپس 
. دشاب نآ  نالطب  داسفب و  هراشا  هک  دشاب 

نتسناد حیحص  هدرک  دایو  لولـسملا » فیـسلا  » شباتک زا  عضوم  نیدنچ  رد  ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1225  یتپ  یناپ  هللا  ءانث  یـضاق  - 127
هک تسا : نیا  شیاـنعم  هکیزیچ  هتفگ  سپـس  ارنآ  ندوـب  نسح  رجح  نبا  راـیتخا  هتـسناد و  فیعـض  ارنآ  هکیـسک  فیعـضت  ارنآ و  مکاـح 
ام هک  دراد  ناکماسپ  دهاوش  زا  يرایسب  هب  هشیدنا  لمات و  تهج  زا  اما  و  نآ . دنسب  شرگن  يارب  هدرک  رایتخا  رجح  نبا  هکتـسنآ  باوص 

مینک 1280. نآ  تحصب  مکح 
هتـشون هللا  یلو  هاش  شردپ  دیاقع  رد  ارنآ  هکیا  هلاسر  رد  وهدـش  وا  زا  هکیلاوئـس  رد  ارنآ  هدرک  دای  يولهد  هللا  یلو  نب  زیزعلا  دـبع  - 128

. تسا
«. هیطاباسلا نیهاربلا  » باتک رد  ارنآ  هدرک  دای  یفنح  یطاباس  میهاربا  نب  طاباس  داوج  خیش  - 129
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وا : لوق  حرش  رد  دیوگ  هدربلا » هدیصق  حرش  یف  هدهشلا  هدیصع  » باتک رد  یفنح  یتوپرط  دمحانب  رمع  - 130

قلخ  یفو  قلخ  یف  نیبنلا  ناف 
مرک ملع و ال  یف  هونادی  مل  و 

وا کیدزن  نانآ  قالخا و  رد  تقلخ و  رد  دوب  ناربمایپ  زا  رترب 

هحفص 146 ] ] 

مرک . رد  هن  ملع و  رد  هن  دنشابن 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لوقب  یناوتب و  هک  يدوبن  هکیزیچار  وت  درک  میلعت  و  یلاعت . يادخ  لوقب  تسا  تباث  ترـضحنآ  ملع  نایب  هکنادـب 

اهنیآ . ریغ  ثیدح و  رخآ  ات  ملع  رهش  منم  هلآ 
نسح ارنآ  و  هعوضوملا » ثیداحالا  یف  هعومجلا  دئاوفلا  » رد ارنآ  هدرک  دای  يافوتم 1250  یناعنص  یناگوش  یلع  نب  دمحم  یضاق  - 131

. تسا هتسناد 
«. لاقملا هفاطل  حاضیا  » رد يولهد  ناخ  نیدلا  دیشر  دمحم  - 132

مالـسلا هیلع  نینموملا  ریما  بقانم  زا  ارنآ  يونهکل  یلع  نسح  ازریم  فورعم  یـشرق  یلعلا  دبع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  نیدـلا  لامج  - 133
. ارنآ ندوب  نسح  هدرک  رایتخا  هدرمش و  باحصالا » لالا و  بقانمب  بابحالا  حیرفت  » رد

نآ رد  ینعط  هک  نیا  نودب  بیطخ  مکاح و  میعن و  یبا  زا  هدرک  لقن  میتیلا » ردلا  » رد ارنآهدرک  دای  نامیلس  نب  لیعامسا  نیدلا  رون  - 134
. دشاب

هیلع نینموملا  ریما  بقاـنم  زا  ارنآ  ياـفوتم 1270 - يونهکل  يواهـس  قحلا  دـبع  دـمحا  ـالم  نب  هللا  بحم  نب  هللا  بیبح  نبهللا  یلو  - 135
زا تایاور  زا  یـضعبرد  نآ  رب  دـندرک  دایز  هک  هچنآ  تسنیا و  شیانعم  هکیزیچ  هتفگ  سپـس  نینموملا » هارم  » شباتک رد  هدرمـش  مالـسلا 

. تساقعاوص رد  هک  هچنآ  ربانب  تسا  ءارتفا  وعوضوم  هباحص  بقانم 
یسولآ هللا  دبعنب  دومحم  دیس  نیدلا  باهش  - 136

هحفص 147 ] ] 

حول ندید  زا  شواک  ثحب و  عقوم  رد  دمانیم  ملع  هنیدـم  باب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یناعملا » حور  » شریـسفت رد  يافوتم 1270 ه  يدادغب 
. هیرینم هعبطزا  رد ج 27 ص 3 -

ص 419 و هدوملا » عیبانی  » رد يرایـسب  ياـه  هار  هب  ارنآ  هدرک  داـی  يافوتم 1293  يزودنق  یخلب  ینیسح  میهاربا  نب  نامیلـس  خیـش  - 137
نبا مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هب  ناشدانـسا  دوشیم  یهتنم  هکیناگرزب  ثیدح و  نیظفاح  زا  یعمج  زا  هدرک  لقن  400 و 73 و 72 و 65 

. رمع نب  هللا  دبع  و  کلام ، نب  سنا  ،و  دوعسم نبا  و  یلع ، نب  نسح  و  نامی ، نب  هفیذح  و  هللا ، دبع  نب  رباج  و  سابع ،
نومضمب نتفرگ  يارب  ملعهنیدم  بابب  ءارالا » هکرعم  » شباتک رد  ار  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تساهدیمان  ینویادب  هللا  همالس  خیش  - 138

ثیدح .
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ج 2 ص 51. هیمالسالا » تاحوتفلا  » رد يافوتم 1304  یعفاش  یکم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 139
ارنآ دیوگ : هدرمش و  حیحص  روهـشم  ثیداحا  زا  ارنآ  و  نسحلا » رخف  یف  نسحتـسملا  لوقلا  » رد ارنآ  هدرک  دای  نامزلا  نسحيولوم  - 140
دقن رد  ار  يداـبآ  زوریف  مکاـح و  هریرج و  نـبا  بـیطخ و  نـیعم و  نـبا  هدرمـش  اـهنآ  زا  هتـسناد و  حیحـصثیدح  ناـیاوشیپ  زا  یتعاـمج 

. يزوج نبا  رب  ندرک  در  يارب  يرگید  ماوقا  رد  رجح  نبا  یشکرز و  یئالع و  نتسناد  نسح  رب  هدرک  افتکا  دیوگ و  سپس  حیحصلا 
«. يذمرت حیحص  یلع  يدتغملا  توقعفن  » شباتک رد  ارنآ  هدرک  دای  یلذاشیکلام  یبرغم  نامیلس  نب  یلع  خیش  - 141

هحفص 148 ] ] 

هنس 1297. هیطنطسق  رد  عوبطم  نایعالا » هرق  » رد يدنفا  دمحم  میلس  نآ  زا  هدرک  تیاکح  یمینغ  يدنفا  ینغلا  دبع  خیش  - 142
ص 48  بلاطیبا » نب  یلع  بقانمل  بلاطلا  هیافک  » رد يرصم  یطیقنش  یندم  یفسوی  هللا  دبع  نب  هللا  بیبح  دمحم  خیش  - 143

هجح اـم  گرزب  ياـقآ  راونـالا » تاـبقع  » زا سماـخ  ءزج  رد  ثیدـح  فارطا  رد  ناـگرزب  هورگ  نـیا  زا  يرایــسب  تاـملک  دوـشیم  تفاـی 
يافوتم 1306  يونهکل  يوسوم  نیسح  دماح  ریم  دیس  راوگرزب  دهاجممالسالا 

ثیدح تحص 

تحـص رایتخادوشیم  رهاظ  ناشیا  زا  یعمج  اجنیا  رد  ودنـس  تهج  زا  ثیدح  تحـصب  ناگرزب  هورگ  زا  رفن  نیدنچ  تسا  هدرک  حیرـصت 
فیعضت ارنآ  هکیـسک  لوق  نالطب  ارنآ و  رد  ندز  نعط  نالطب  داسفب و  دننکیم  حیرـصت  دننادیم و  نسح  ارنآ  هورگ  نیا  زا  يرایـسب  نآ و 

تسا : ریز  دارفا  دنا  هتسناد  حیحص  ارنآ  هکیناسک  زا  هدرک و 
رجح و نبا  يزم و  جاجحلا  وبا  بیطخ و  هچنانچ  نآ  تحـص  رب  هدرکحیرـصت  يافوتم 233  يدادـغب  نیعم  نب  یحی  ایرکز  وبا  ظفاح  - 1

. دنا هدرک  دایناشیا  ریغ 
. هتسناد حیحص  راثالا » بیذهت  » رد ارنآ  يافوتم 310  يربط  ریرجنب  دمحم  رفعج  وبا  - 2

. هتسناد حیحص  ارنآ  كردتسم  رد  يافوتم 405  يروباشین  مکاح  هللا  دبع  وبا  - 3
زا ارنآ  تساهدرمش  يافوتم 463  يدادغب  بیطخ  ظفاح  - 4

هحفص 149 ] ] 

. نسحتسم لوق  رد  هتسناد  حیحص  ارنآ  نامز  نسح  يولوم  هکیناسک 
دیناسالا » رحب  » رد يافوتم 491  يدنقرمس  نسح  دمحموبا  ظفاح  - 5

. هتسناد حیحص  ارنآ  حیحصلا  دقن  رد  يافوتم 816  يدابآزوریف  نیدلا  دجم  - 6
. تشذگ هچنانچ  هتسناد  حیحص  ارنآ  عماوجلا  عمج  رد  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 7

نآ 0  تحص  رب  هدرک  حیرصت  راربالا » هرکذت  » رد يراخب  دمحم  دیس  - 8
«. هیدنلا هضورلا  » رد نآ  تحص  هب  هدرک  حیرصت  يافوتم 1182  یناعنص  ینامی  دمحم  ریما  - 9

. نآ تحص  نآ  زا  دوشیم  رهاظ  هک  تسیناسک  زا  وا  نسحتسم و  لوق  رد  هدرمش  حیحص  روهشم  زا  ارنآ  نامز  نسح  يولوم  - 10
يافوتم 652. یشرق  هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 11
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يافوتم 654. یلغوازق  نب  فسوی  رفظملا  وبا  - 12
يافوتم 761. یئالع  نیدلا  حالص  ظفاح  - 13

يافوتم 833. يرزج  دمحم  نیدلا  سمش  - 14
يافوتم 902. يواخس  دمحم  نیدلا  سمش  - 15

. يزاریش ناهبزور  نب  هللا  لضف  - 16
يافوتم 975. نیدلا  ماسح  نب  یلع  يدنه  یقتم  - 17

. یناشخدب دمحم  ازریم  - 18
. ملاعلاردص دمحم  ارزیم  - 19
. يدنه یتپ  یناپ  هللا  ءانث  - 20

هحفص 150 ] ] 

ثیدح ظفل 

متخرد و نآ  هشیر  لصا و  نم  یتخرد  زا  ار  یلع  ارم و  دـیرفآ  دـنوادخ  دومرف  هک  ربمایپ  زا  مالـسلا .. هیلع  یلع  زا  مصاـع  ثرح و  زا  - 1
، كاپ رگم  كاپ  زا  دیایمن  نوریب  ایآ  سپ  تسنآ . گرب  هعیش  نآ و  هویم  نیسح  نسح و  نآ و  هخاش  یلع 

اهباب . نم  اهتایلف  هنیدملا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  و 
دوش . دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  دیامن  ار  رهش  نآ  دصق  هکیسک  سپ  تسنآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  و 

مالسلا : هیلع  یلع  زا  هفیذح  ظفل  رد  و 
اهباوبا : نم  الا  تویبلا  یتوت  اهباب و ال  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 

نآ . ياهرد  زا  رگم  اه  هناخب  دنیاین  ینآ و  هزاورد  وت  ملع و  رهش  منم 
مالسلا : هیلع  ترضحنآ  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 

بابلا . لبق  نم  الا  هنیدملا  یلالصی  هنا  معز  نم  بذک  اهباب  تنا  ملعلاهنیدم و  انا 
هزاورد . فرط  زا  رگم  رهشب  دسریم  هک  دنک  لایخ  هکیسک  دیوگ  غورد  ینآ ، هزاورد  وت  مملع و  رهش  نم 

تسا : مالسلا  هیلع  ترضحنآ  يارب  هک  یترابع  رد  و 
تویبلا اوتا  و  لج : زع و  هللالاق  بابلا  ریغب  هنیدملا  لخدی  هنا  معز  نم  بذک  اهباب ، تنا  ملعلا و  هنیدم  انا 

هحفص 151 ] ] 

اهباوبا . نم 
: دیامرف لج  زع و  دنوادخ  رد  ریغ  زا  ار  رهـش  دوشیم  لخاد  وا  هک  دنک  نامگ  هکیـسک  دیوگ  غورد  يرهـشنآ  هزاورد  وت  ملع و  رهـش  منم 

نآ . ياهرد  زا  ار  اه  هناخ  دیئایب 
سابع : نبا  زا 
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بابلا .» » هباب تایف  ملعلا  دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم  انا 
دوش . دراو  رد  زا  دیایب  سپ  دراد  ملع  دصق  هکیسک  سپ  تسنآ  هزاوردیلع  متسه و  ملع  رهش  نم 

دندومرف : هک  تسا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  یترابع  رد  و 
بابلا . لبق  نم  الاهنیدملا  یتوت  نل  اهباب و  تنا  ملعلا و  هنیدم  انا  یلع  ای 

. رد بناج  زا  رگم  دیوشن  رهش  دراو  زگره  يرهشنآ و  هزاورد  وت  متسه و  ملع  رهش  نم  یلع  يا 
هتفرگ ارمالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هکیلاـح  رد  هیبیدـحزور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  مدینـش  دـیوگ : هللا  دـبع  نـب  رباـج  زا 

دومرفیم :
تیبلا دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدـم  انا  لاقف : هتوص  اهب  دـم  مث  هلذـخ  نم  لوذـخم  هرـصن  نم  روصنم  هرجفلا  لتاق  هرربلا و  ریما  اذـه 

بابلا . تایلف 
يادص هاگنآ  دنک . اهر  ار  وا  هکیسک  دوش  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  هک  یسک  دوش  يرای  تسا  ناراک  هبت  هدنشک  ناکینربهر و  ماما و  نیا 

رهشنآ هزاورد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  درک : دایرف  دیشک و  ار  دوخ 

هحفص 152 ] ] 

دیآ . رد  زا  سپ  دنک  هناخ  دصق  هکیسک  سپ  تسا 
دوش . دراو  نآ  رد  زا  سپ  دیامن  ملع  دصق  هکیسک  سپ  تسا  رهشنآ  هزاورد  یلع  ملع و  رهش  نم  وا : زا  تسرگید  ترابع  رد  و 

زا هک  ار  ثیدح  نیا  تحـص  دنکیم  تیوقت  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  هدـنزرا  تافیلات  رد  موق  ناگرزب  هک  تسیرگید  ثیداحا  اجنیا  رد  و 
تساهنآ 

. تسنآ برد  یلع  متمکح و  هناخ  نم  اهباب . یلع  همکحلا و  راد  انا  - 1
. تسنآ رد  یلع  مملع و  هناخ  نم  اهباب : یلع  ملعلا و  رادانا  - 2

. تسنآ هفک  ود  یلع  مملع و  يوزارت  نم  هاتفک : یلع  ملعلا و  نازیم  انا  - 3
یلع متمکح و  يوزارت  نم  هناسل : یلع  همکحلا و  نازیم  انا  - 4

هحفص 153 ] ] 

. تسنآ نیهاش  ینعی  نابز 
نآ . برد  فرط  زا  رگم  دنوشن  رهش  دراو  هزاورد و  وت  مرهش و  نم  اهباب  نم  الا  هنیدملا  یتوی  بابلا و ال  تنا  هنیدملا و  انا  - 5

. تسنم ملعرهش  هزاورد  وا  هک  هدمآ  یثیدح  رد  یملع  هنیدم » » باب وهف  ثیدح : یف  - 6
نم و ملع  برد  وا  سپ  متـسه  یلع  زا  نم  تـسنم و  زا  تـسانم و  ردارب  ییـصو  یملع و  باـب  وـهف  یلع  نـم  اـنا  ینم و  یخا و  یلع  - 7

. تسنم یصو 
هداتـسرف هک  ار  هچنآ  تسا  نم  تما  يارب  هدننک  نایب  نم و  ملع  هزاورد  یلع  يدـعب : نم  هب  تلـسرا  ام  یتمال  نیبم  یملع و  باب  یلع  - 8

. نم دعب  زا  مدش  ناب 
وبا یشوگرخ و  هکیثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلعب  ار  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف  ینم  ملع  هزاورد  وت  یملع : بابتنا  - 9
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هحفص 154 ] ] 

لئالدلا حیضوت  بحاصنیدلا  باهـش  دیـس  یجنگ و  هللا  دبع  وبا  تاحلاص و  دماح  وبا  ینادمه و  ءالعلا  وبا  یمزراوخ و  یملید و  میعن و 
. دنا هدرک  لقن  يزودنق  و 

هملس ما  يا  هنم  یتوا  يذلا  باب  و  یملع » ءاعو  » یملع هبیع  نیملسملا و  دیس  نینموملا و  ریما  یلع  اذه  یعمسا  يدهشا و  هملـس  ما  ای  - 10
دنوشیم . دراو  نآ  زا  هکتسینانج  هزاورد  و  نم » ملع  فرظ  «و  نم ملع  نوناک  ناناملسم و  ياقآ  نانموم و  ریما  یلع  نیا  ونشب  وهدب  یهاوگ 

یلحم و نیدـلا  ماسح  نیطمـسلا و  دـئارف  رد  يومح  بقانم و  رد  یجنگ  نیودـت و  رد  یعفار  هدرک و  لقن  بقانمرد  یمزراوخ  میعن و  وبا 
ثیدح ص 417  يزیزع ج 2  حرـش  هیـشاح  رد  تفگ  ریغـص و  عماج  حرـش  رد  یفنح  دمحم  خیـش  لئالرلا و  حیـضوت  رد  نیدـلا  باهش 

تالکشم و رد  دندوب  واب  جاتحم  باحصا  مامت  نیا  يارب  تسا و  ملع  رهش  نآ  هک  اریز  تسنآ  رادهگن  هک  تسا  نم  ملع  فرظ  ینعیهبیع 
باوج یچ  يارب  دنتفگ . واب  وا  تعامج  سپ  واب  دادـیم  باوج  سپ  دیـسرپ  وا  زا  تالکـشم  زا  نیفـص  گنج  هثداح  رد  هیواعم  نیا  يارب 

تفگسپ رمع  اب  یتالکـشم  وا  يارب  دش  عقاو  .و  تسامب دنمزاین  وا  هک  ار  امـش  دـنکیمن  تیافک  ایآ  دومرفیم : سپ  یهدـیم : ار  ام  نمـشد 
دعب هک  ادخ  زا  تساوخ  سپ  تفگ  هچنانچ  ای  دشابن  نسحلا  وبا  ناشنایم  رد  هک  ار  یمدرم  منک  كرد  رگا  هکنیا  ات  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ 

نامرف رمع  هکنآثیدح  یلیس و  ثیدح  اهنآ  زا  هک  یئایاضق  درک  دای  سپس  دنامن  هدنز  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

هحفص 155 ] ] 

ره دوبن  یلع  رگا  رمع  کللهل  یلع  ول ال  تفگ  رمع  سپ  دمآ » دهاوخ  شمامت  » دننک راسگنـس  دوب  نتـسبآ  هلماح و  هک  اریراکدب  نز  داد 
دوب . هدش  كاله  رمع  هنیآ 

نشور نامگ  لحم  ینعی : تسنم . مع  نوناک  فرظ  مالسلا  هیلع  یلع  یملع ، هبیع  یلع  ج 4 ص 356 : ریدقلا » ضیف  » رد دیوگ : يدوانم  و 
ظفح نآ  رد  ار  دوخ  هدـنزرا  ءایـشا  سئافن و  مدرم  هک  تیفرظ  هبیع  .و  تسنم سافت  ندـعم  تسنم و  رـس  لـحم  نمهصاـخ و  نم و  یئوگ 

دنکیم
وا ریغ  هک  وا  ینطاب  روماب  وا  صاصتخا  ندرک  دـصق  رد  ناب  یندز  لـثم  هتفرگن  تقبـس  هکتـسیزجوم  نانخـس  زا  نیا  و  دـیوگ : دـیرد  نبا 

مارتحا تشادگرزب و  داقتعا  رب  هدوب  رپ  شنانمشد  ياهلد  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  تیاهن  نیا  تسا و  هدشن  علطم  نآ  رب  یـسک 
وا .

زایکی سپ  تفرگیم  خساپ  دیـسرپیم و  تالکـشم  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمدـخ  داتـسرفیم  هیواعم  هک  تسا  هیزمه  هدیـصق  حرـش  رد  و 
. دسرپیم ام  زا  تسامبجاتحم و  نمشد  هک  ار  ام  تسین  یفاک  ایآ  تفگ : یهدیم  خساپ  تنمشدب  تفگ  شنارسپ 

دیوگ و هرکذت ص 29  رد  يزوج  نب  طبس  رفظملا  وبا  تسا ، رهشنآ  هزاورد  یلع  متسه و  هقف  رهـش  نم  اهباب : یلع  هقفلا و  هنیدم  انا  - 11
هیزنت رد  قارع  نباب  روهشم  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یلع و  زا  نمحرلا  دبع  زا  لیهک  نب  هملس  زا  شدانـساب  هدرک  لقن  يربکع  هطب  نبا 

. هعیرشلا

هحفص 156 ] ] 
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دهد  ناشن  یتفگش  وتب  راگزور  یشاب  هدنز  هکیمادام 
زا یماـمت  نآ  دـننام  ثیداـحا و  نیا  دـنکیم و  باـسح  یمالـسا  ءاـهقف  زا  یهیقف  ار  دوخ  هک  يرکفنـشور  هراـبرد  : میوگب هچ  هک  مریحتم 

عامجا زا  هباحص و  نانخـس  زا  میتشاد  مدقم  اجنآ  اجنیا و  رد  ام  هچ  نآ  95 و  موس ص 100 - وزج  رد  هدش  دای  نسح  رابخا  اه و  حـیحص 
نیا زا  دـنکیم  رظن  فرـصوا  سپ  ار . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزبربمایپ  ملع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماندوب  ثراو  رب  هیمالـسا  تما  ماـمت 

دشاب . مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زارتاناد  ملعا و  وا  هک  ار  یسک  زورما  ات  یتح  هباحص و  زا  تما  نایم  رد  دنیبیم  هحیرص و  ياهصن 
دراذگیم هعیشولا ) ) ارنآمان روآ و  مرش  نیگنن و  هدیسوپ  هنهک و  بلاطم  زا  دنکیم  فیلات  یباتک  هکیدرم  هرابرد  میوگب : هچ  هک  مبجعت  رد 

ندرک در  رب  تسا  رورسم  مرخ و  شناکلسم  مه  ناشیوخ و  دزن  هکلب  نآ  نابز  ندش  رهاظ  زا  تشحو  نودب  نآ و  دب  تبقاعب  هجوت  نودب 
نودب هعیـش  مانب و  ءارتفا  یئوگدـب و  نیاب  ارناشیا  خـیرات  هرهچ  هدرک  هایـس  ار و  اهنآ  یمانـشوخ  درک  دـساف  هک  قمحا  دـنادیمن  نایعیش و 

اوسر هدراذگ و  نآ  رب  گنن  یماندب و  غاد  درادـیم و  رب  وا  ياهتمهت  واه  یئوگغورد  زا  هدرپ  يدوزب  واکجنک  رگ  شواک  هکنیاب  ساسحا 
. دیامنیم

میرک نارق  ثیدح و  دراومب  دوب  ناهیقف  فرعا  ادج  قالطا و  ربانب  شنامز  رد  دوب  باحـصا  نیرتاناد  هباحـص و  نیرت  هیقف  رمع  دیوگ : وا 
«ن ط» ار نآرق  یناعم  دیمهفیم  ار و  تنس  دراوم  تخانشیمو  درکیم  تنس  باتکب و  لمع  اهراک  همه  رد  شرمع  تدم  مامت  رد 

هحفص 157 ] ] 

و ه س » هفیحـص و ن - زا  هدشارلا  هفالخلا  » مانب هدش  ناونع  ياه  یئارـس  هوای  زا  میدومن  ادـیپ  میدرک و  يروآ  عمج  ام  ار  هلمج  راهچ  نیا 
هدومن وا  اب  ترـشاعم  دـشاب و  مالـسا  گرزب  ربمایپ  اب  نامزمه  هکیناملـسم  ره  ناش  هکنوچ  ار  باـطخ  نب  رمع  ملع  هقف و  متـسین  رکنم  اـم 

ار وا  هک  میراد  تسود  ام  دـشاب و  هیقف  اـناد و  هک  تسا  نیا  دـشاب  هدرکن  شلوغـشم  لـفاغ و  رازاـب  رد  يرگ  هطـساو  یلـالد و  رگا  دـشاب 
زا و  هدـش . فورعم  هدـشار  هفالخب  مدرم  نیب  رد  هکنآ  زا  دـعب  هدومن  ار  وا  فیـصوت  كدرمنآ  هک  هچناب  میتشاد  لاجم  رگا  میئاـمنیفرعم 

. تسین لطاب  ءاعدا  نیا  اب  قفتم  خیراوت  اهباتک و  نوتم  زا  مدرک  ظفح  نم  هک  ار  هچنآهکنآ  زج  نیگنس  راب  نیا  نیلماح 
لایخ زا  ار  ام  درادیم  رود  وتسا  هدننادرگ  نآ  زا  ار  دوخ  تروص  كدرم  نیا  هکیدایز  تمـسق  هب  دـنکیم  هجوتم  ار  ام  حیحـص  خـیرات  و 

هک . یکزان  هدرپ  تشپ  زا  ار  هفیلخ  دوخ  نخسام  شوگب  دناسریم  برغم و  قرشم و  نتشاد  رود  نآ 
لاجحلا "  بابر  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  " 
نیشن » هدرپ  نانز  یتح  دنرمعزا  رتاناد  مدرم  همه  »

. لاحروهظ زا  درادیمرب  هدرپ  ار و  تسار  هار  دناسانشیم  هک  اریراثآ  تقیقح  نارگ  شواک  ناواکجنک و  هب  مینکیم  شک  شیپ  ام  سپ 

هحفص 159 ] ] 

رمع شناد  رد  بایمک  راثآ 

درادن بآ  هک  یسک  هرابرد  هفیلخ  هدیقع 

هراشا
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نم تفگ  سپ  رمع : دزن  دـمآ  يدرم  هکهدرک  لـقن  يزبـنا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  قیرط  راـهچب  ممیت  باـب  رد  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  ماـما 
نوخیبشکی و رد  وت  نم و  هکیتقو  دیایم  تدای  ایآنینموم  ياوشیپ  يا  تفگ  رامع  سپ  ناوخن . زامن  تفگ  رمع  متفاین . بآ  مدشبنج و 

. مدناوخ زامن  هدیلام و  كاخبار  دوخ  نم  اما  يدناوخن و  زامن  وت  اما  سپ  میتفاین  بآ  میدش و  بنج  سپ  میدوب  نمشد  رب  هلمح 
ینک حسم  ناب  هاگنآ  ینک  توف  سپـس  هدز و  نیمز  رب  ار  تتـسد  فک  ود  هکهتبلا  ار  وت  تسیفاک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 

. ارنآ منکیمن  ثیدح  نم  یتساوخ  رگا  تفگ  رامع  ادخ  زا  سرت  هب  رامع  يا  تفگ : رمع  سپ  ار . تتسدود  تروص و 
وگزاب سکچیه  هب  ارنآ  هکنیا  هداد  رارق  یقح  وت  زا  نم  ندرگ  رب  ادخ  نوچ  یتساوخ  رگا  نینموم . ياوشیپ  يا  تفگ  رامع  یترابع : رد  و 

هحفص 160 ] ] 

درکن . دای  منکن و 
یقهیب ج 1 ص ننس   59 یئاسن ج 1 ص61 - ننس  دمحا ج 4 ص 265  دنسم  هجام ج 1 ص 200  نبا  ننس  دواد ج 1 ص 53 - یبا  ننس 

.209
رگید یتروص 

رمع سپ  مینکیمن . ادـیپ  بآ  هک  دوشیم  هام  ود  هام و  کی  هتبلا  اـم  ناـنموم : ریما  يا  تفگ  وا و  شیپ  دـمآ  يدرم  سپ  میدوب  رمع  دزن  اـم 
ناکمنالف رد  ام  هکیتقو  دـیایم  تدای  نیملـسم  ربهر  يا  تفگ  راـمع  سپ  منک . ادـیپ  بآ  هکنآ  اـت  مناوخیمن  زاـمن  سپ  هدـنب  اـما  تفگ :

یلـص ربمایپ  تمدخ  سپ  مدیلام  كاخ  رد  ار  مدوخ  نم  سپتفگ  یلب  تفگ : میدش  بنج  ام  هک  ینادیم  سپ  میدـینارچیم  رتش  میدوب و 
ار شکراـبم  تسد  و  تسا . سب  وت  ياری  كاـپ  كاـخ  دومرف  دـیدنخ و  یم  ربماـیپ  سپ  مدرک  ضرع  ار  ناتـساد  مدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 

. دومن حسم  ار  شتسد  زا  یضعب  یناشیپ و  شتسد  فک  ود  اب  هاگنآ  نآ  رد  درک  توف  سپس  دز  كاخب 
ادخ . زا  سرت  هب  رامع  يا  تفگ : رمع 

منکن . وگزاب  ارنآ  مدنام  هدنز  ای  مدرک  یگدنز  هکیمادام  یتساوخ  رگا  نینمومریما : يا  تفگ : رامع 
دواد ج یبا  ننس  دمحا ج 4 ص 319 - دنسم  يدرک ، ضارعا  وت  هکیمادام  نیا  زا  مینکیم  ضارعا  ام  نکل  دنگوس و  ادخب  هن  تفگ : رمع 

یئاسن ج 1 ص 60 ننس  1 ص 53 -

هحفص 161 ] ] 

يزاس غورد  فیرحت و 

نآ زا  دعب  ياهباب  رد  فک و  ودره  رد  درک  توف  ایآ  هدرک  لقن  ممیت  باب  رد  دوخ ج 1 ص 45  حیحص  باتک  رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا 
اما ای ، ناوخن ، زامن  هک  ار  رمع - خساپ - نآ  زا  هدرک  فذح  سپ  هفیلخ  ماقم  ظفح  يارب  دنک  فیرحت  ارنآ  هک  هدمآ  ششوخ  واهکنآ  زج 
زا هدوب  رت  کبس  يراخب  شیپ  فیرحت  نیا  دیاش  و  تسین ، يزیچبطوبرم  عقوم  نیا  رد  رامع  نخس  هکنیا  زالفاغ  مناوخیمن ، زامن  سپ  نم 

تسنآ رب  نآ  هک  هچنآ  ربانب  ثیدح  لقن  زا  ندرک  یلام  دگل  تهج 
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ارنآ هدرک  لقن  يراخب و  حیحص  ملـسم و  حیحـص  زا  هدرک  لقن  شریبک ج 1 ص 209 و  ننـس  رد  هدرک  دای  هدـش  فیرحت  ارنآ  یقهیب  و 
باتک رد  هدرک  لـقنارنآ  يوغب  و  دـیوگب . هچ  هک  تسنادـن  سپ  هتـشون ، رمع : خـساپ  ياـج  رد  نآ  رد  ص 60 و  شننـس ج 1  رد  یئاسن 
ربمایپ تمدخب  ار  رامع  ندمآ  هدرک  دای  هدرک و  فذـح  ار  ثیدـح  لوا  هکنآ  زج  هدرمـش  حیحـص  رابخا  زا  ارنآ  ج 1 ص 36 و  حیباصم 

طقف . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
يارب روطچ  دنتفگ : ناشیا  زا  یـضعب  هک  شلوقب : ارنآ  هدرک  فیدر  هدرکدای و  هدش  فیرحت  شا ج 3 ص 152  هرکذـت  رد  ارنآ  یبهذ  و 

ارنآ وا  هکنوچ  تسین  ملع  نامتک  زا  بلطم  نیا  هکنیا ، خـساپ  ملع و  ناـمتک  وا  رب  دوش  لـالح  سپ  دـیوگب  هنوگنیا  هک  دوب  هزیاـج  راـمع 
رمع مالـسلا و  هیلعنینموـملا  ریما  سلجم  رد  درک  لـقن  ارنآ  واـمب  تسا  ساپـس  ادـخ  يارب  داد و  تسوـیپ  ودوـمن  تیاور  درک و  ثیدـح 

واب درک  ینابرهم 

هحفص 162 ] ] 

هدش و ثیدحب  لوغشممدرم  ادابم  هکنآ  يارب  طلغ و  هابتـشا و  زا  سرت  يارب  نتفگ  ثیدح  دایز  زا  دوب  هدرک  عنم  وا  هکنوچ  شملع  يارب 
دنوش . لفاغ  نآرق  زا 

ندرک روک  يارب  دـنا  هدرک  هدامآ  هک  چوپ  هدوهیب و  ياهثحب  لطاب و  هوای و  نانخـس  نیا  لاثما  تسا  یگرزب  زیچ  اـجنیا  رد  دـیوگ : ینیما 
: تفگ هک  هدومن  لفاغ  رمع  هتفگ  زا  ارناشیا  زیچ  هچ  متسنادیم  شاکیا  تسا  حیحـص  خیرات  رد  هک  هچنآ  زا  ناگ  هدنناوخ  زا  ناحول  هداس 

هکیلاح رد  تفگیم  ار  نیا  مناوخیمنزامن ) ینعی  ) مناوخب زامن  هک  متسین  سپ  هدنب  اما  ای - ناوخن  زامن  یلصالنکا - ملف  انا  اما  وا : لصت - ال 
قتا رامعب : وا  نخس  زا  هدومن  لفاغ  ار  ناشیا  زیچ  هچ  و  تسا ، مدرم  همه  ءالتبا  دروم  ناسآ و  ادجهلئسم  دوب و  نیملـسم  ءاوشیپ  ربهر و  وا 

يارب مالـسا  هکنآ  زا  دـعب  ندرک  هلمح  نوخیبش و  نآ  رد  دوب  هدـش  بنج  هکیزور  وا  ندـناوخن  زامن  زا  و  رامع ، يا  سرت  هب  رامع ، ای  هللا 
لفاغ ناـشیا  هنوگچ  میرک و  نارق  هملک  ممیت و  هیاـب  وایناداـن  زا  هدومن  لـفاغ  ارناـشیا  زیچ  هچو  دروآ  ار  روهط ) ود  ) كاـخ بآ و  مدرم 

نیا زا  هدومن  لفاغ  ارناشیا  زیچ  هچ  ممیت  تیفیکب  ار  رامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نتخومآ  میلعت و  زا  رمع  یـشوپ  مشچ  زا  دنا  هدـش 
نخس رامعب و  ار  اهنآ  هتشاد  لوغشم  گرزب و  یتخبدب 

هحفص 163 ] ] 

و ـالیبس : لـضا  یمعا و  هرخـالا  یف  وـهف  یمعا  هذـه  یف  ناـک  نم  دـنکیم و  روـک  رک و  ار  یمدآ  یتـسود  مصی ) یمعی و  بـحلا  ) یلب وا ،
. دوب دهاوخ  رت  هارمگ  انیبان و  تمایق  زور  ترخآ و  رد  وا  سپ  دشاب  روک  انیبان و  ناهج  نیا  رد  هکیسک 

لوق ینعی  ) هلمج ود  نیا  توبث  يرابلا ج 1 ص 352  حتف  رد  رجح  نبا  ج 2 ص 172 و  يواقلا » هدـمع  » باتک رد  ینیع  زا  دوشیم  رهاظ  و 
دنا . هدادرارق  وا  ياوتف  بهذم و  ارنآ  نیمه  يارب  ثیدح و  رد  رمع  ظفل  زا  ءاملا » دجا  یتح  یلصال  نکا  ملف  انا  اما  و  ای - لصت - رمع ال 

زاـمن وـت  اـما  سپ  واـب : راـمع  لوـق  يارب  دـیدیمنمزال  ار  ممیت  بنج  صخـش  يارب  رمع  هک  تسا  ثیدـح ) رد  ینعی  ) نآ رد  دـیوگ : ینیع 
. دنکن ممیت  بنج  هک  تشاداو  ار  وا  شداهتجا  تسنادیم و  رغصا  ثیدح  صوصخم  ار  ممیتهیآ  رمع  هک  دیوگ : يدناوخن و 

رمع زا  تسا  یفورعم  ياوتف  نیا  دیوگ : رجح  نبا  و 
هکتـسیزیچ نیرت  بیجع  نآ  هدوـب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  رد  هفیلخ  داـهتجا  نیا  هکنیا  زا  ثیدـح  نـیا  دـنکیم  ناـیب 

هدیسر ، راگزور  شوگهب 
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مولعمان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپنامز  رد  تسا  مدرم  مومع  ءالتبا  دروم  هک  یممیت  هلئـسم  دـننام  هدومن و  لماک  ار  شنید  ادـخ  هنوگچ 
رب شا  هریگتـسد  ودـب  دوشگ  ار  داهتجا  باب  هنوگچ  دـنک و  داهتجا  نآ  رد  ای  دـنادن  ارنآ  هک  هدوب  هفیلخ  لثم  يارب  یلاـجم  نآ  رد  هدوب و 

. دوب نانآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  دوجو  اب  تما 
رامع هکنآ  زا  دعب  ار  ادخ  ربمایپ  درکن  لاوئس  درم  نیا  ایآ  سپ 

هحفص 164 ] ] 

دناوخ . زامن  دیطلغ و  كاخ  رد  هک  دید  ار  وا  درک و  تفلاخم  وا  اب 
ممیت  رد  ار  وا  تنس  تخومآو  هدومن  داشرا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب و  هدش  بنج  هکیزور  زا  دادن  ربخ  ار  وا  رامع  ایآ  و 

بآو دش  بنج  هک  اج  ره  تساه ، هضیرف  نیرتلماک  تابجاو و  نیرتمهم  هکنآ  لاح  ار و  رمع  ندناوخن  زامن  ادـخ  ربمایپ  تسنادـن  ایآ  و 
. تسا هدش  ررقم  شسدقم  عرش  رد  هدروآ و  مالسا  هک  ار  هچناب  ار  وا  داد  ربخ  ایآ  درکن و  ادیپ 

نینموملاریما نوچ  دـندوب  وا  هدـیقع  يار و  اب  فلاخم  هک  ار  ینادرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  زا  نآ  زا  دـعب  رمعدیـسرپ  هن  ایآ  و 
دوعسم . نب  هللادبع  زا  ریغ  هباحص  مامت  يرعشا و  یسوم  وبا  سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  یلع 

لوسر زا  هدـش  هدینـش  يا  هتباث  تنـس  زا  يوریپ  تیعبت و  يور  زا  درادـن  بآ  هکیبنجيارب  دـندوب  ممیت  هب  لئاق  هکیهورگ  نیالمع  اـیآ  و 
هفیلخ . داهتجا  شیپ  رد  تسا  هدوب  زین  داهتجا  يار و  اهنت  ای  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

تشگنرب و شیار  زا  سپ  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تنـس  زا  اروا  هکیزور  تشادـن  راـمعب  داـمتعا  قوثو و  هفیلخ  اـیآ  و 
. دشاب هدش  رامع  لوقب  عناق  رمع  هک  هدیدن  دوعسمنبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  نیصح  نبنارمع  زا  شحیحص  رد  يراخب  هک  ار  یثیدحهدوب  یفخم  هفیلخ  رب  ایآ  و 
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يا تفگ  سپ  یناوخیمن ، زامن  مدرم  نایم  رد  هچ  يارب  ینـالف  دومرف : سپ  مدرم  رد  دـناوخیمن  زاـمن  هتـسشن و  يا  هشوگ  هک  دـید  اریدرم 
. ار وت  تسیفاک  نآ  هک  كاخب  داب  وت  رب  دومرف : سپ  تسین ، بآ  ما و  هدش  بنج  نم  ادخ  ربمایپ 

: تفگ هلآ و  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  دزن  دمآ  دیوگ : هدومن ، تیاور  هریره  یبا  زا  بیسم  نب  دیعـس  هک  ار  یثیدح  هتفر  وا  دای  زا  ایآ  و 
وت رب  دومرف : منکیمن  ادیپ  بآ  هک  درذگیم  هام  راهچ  ام  رب  سپ  تسا  وئاز ) ) ءاسفن بنج و  ضیاح و  نز  ام  نایم  رد  میتسه و  گیر  رد  ام 
رد ام  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دندمآ  یئاهبرع  هک  تسا  رگید  ترابع  رد  ممیت و  ینعی  كاخب  داب 

ضئاح و وئاز و  نز  ام  نایم  رد  مینیبیمن و  بآ  هک  دوشیم  هام  راـهچ  اـی  هاـم  هس  میرادـن و  بآ  رب  تردـق  مینکیم و  یگ  هدـنزاهگیر  نیا 
گیر رد  ام  دنتفگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  دندمآ  اهبرع  هک  تسا : شمعا  ظفل  رد  نیمز و  ربداب  امش  رب  دومرف : تسا . بنج 

كاخ رب  داب  امش  رب  دومرف  سپ  تسا . ضیاح  بنج و  ام  نایم  رد  هام و  هس  هام و  ود  میرود  بآ  زا  میتسه و 
نودب مدش و  بنج  سپ  دوب  ملایع  نم  اب  مدوب و  بآ  زا  رود  نم  تفگ  داد  واب  تنس  زا  رذوبا  هک  اریربخ  وا  رطاخ  زا  تسا  هتفر  ایآ  و 

هحفص 166 ] ] 
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هیاس رد  شباحـصا  زا  یعمج  نایم  رد  ترـضح  نآ  رهظ و  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  مدمآ  سپ  مدناوخ  زامن  تراهط 
مدوب و رود  بآ  زا  نم  متفگ  درکكاله  ار  وت  یچ  دومرف  سپ  ادخ ، ربمایپ  يا  مدش  كاله  یلب  متفگ : رذوبا : دومرف  سپ  دندوب  دجـسم 

داد روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپ  مدناوخ ، زامن  لسغ ) ای  وضو و  ) روهط نودب  مدش و  بنج  سپ  دوب  نم  اب  مرـسمه 
مدرک لسغ  مرتش  تشپ  رد  متفر و  نم  سپ  دروخیم  ناکت  دوب و  رپ  هک  دروآ  یبآ  فرظ  يا  هرهچ  هایـس  زینک  سپ  ، دنروایب نم  يارب  یبآ 

ره تسا  هدننک  كاپ  روهط و  كاپ  كاخ  هکیتسردب  رذوبا  يا  دومرف : ربمایپ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تمدخ  مدـمآ  نآ  زا  سپ 
. زیرب تندب  رب  ارنآ  سپ  یتفای  بآ  هاگ  رهسپ  یباین  بآ  لاس  هد  ات  هک  دنچ 

مدش بنج  سپ  مدربیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هنب  راب و  هک  نم  مدوب  دیوگ : عقـسا  ثیدح  هدیـسرن  وا  شوگب  ایآ  و  م -
ماهدش و بنج  نم  تیادفب  مردام  ردپ و  متفگ : سپ  نک . تکرح  هتـسب  ار  ام  هنب  راب و  عقـسا  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 

ترـضحنآ تمدخ  مدـمآ  سپ  هتخومآ  نمب  لیئربج  هک  ار  هچنآ  لثم  مزومایب  ممیت  وتب  عقـسا  يا  ایب  دومرف  سپ  تسین  بآ  لزنم  نیا  رد 
داد دای  نمب  ار  ممیت  هدش و  رود  هار  زا  یمک  سپ 

هروس رد  یکی  تسا  هیآ  ود  ممیت  هیآ  هکنیا  يزیچ  ره  زا  شیپ  و 
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يرباع الا  ابنج  نولوقت  ام  اوملعت  یتح  يراکـس  متنا  هولـصلا و  اوبرقت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  تسا  یلاـعت  يادـخ  لوق  نآ  هیآ 43 و  ءاسن 
ابیط ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  ظیاغلا  نم  مکنم  دـحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  وا  یـضرم  متنک  نا  اولـستغت و  یتح  لیبس 

. اروفغ اوفع  ناک  هللا  نا  مکیدیا  مکهوجوب و  اوحسماف 
رد دیوشن  زامن  کیدزن  دیئوگیم و  هچ  هک  دینادب  ات  دـیتسه  تسم  امـش  هکیلاحرد  دـیوشن  زامن  کیدزن  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  : 
اب شزیمآ  ای  دـمآ  تلاوت "  زا "  امـش  زا  یکی  اـیرفاسم  اـی  دـیدوب  راـمیب  رگا  دـینک و  لـسغهکنآ  اـت  هار  ناـگ  هدـنور  رگم  تباـنج  لاـح 

هدنـشخب و دنوادخ  هکیتسردب  ار  ناتیاهتـسد  ناتتروص و  دیئامن  حسم  دینک و  ممیت  كاپ  كاخ  اب  سپ  دیتفاین  بآ  دیدومن و  ناتنارـسمه 
. تسا هدنزرمآ 

سپ دومن  بآ  كاردا  ات  دناوخ  زامن  دومن و  ممیت  تفاینبآ  دش و  بنج  هکیتقو  هدش  لزان  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  و 
. دومن لسغدرک  ادیپ  بآ  هکیتقو 

تسوا : لوق  نآ  تسا و  هیآ 6  هدئام  هروس  رد  مود  هیآ  و 
متنک نا  نیبعکلایلا و  مکلجرا  مکسورب و  اوحـسما  قفارملا و  یلا  مکدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هولـصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

اوحـسماف ابیط  ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  طئاغلا  نممکنم  دحا  ءاج  وا  رفـس  یلع  وا  یـضرم  متنکنا  اورهطاف و  ابنج 
«. هنم مکیدیا  مکهوجوب و 
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دینک حسم  جنرآ و  قفرم و  ات  ار  ناتیاهتـسد  ناتتروص و  دیئوشب  سپ  زامن  يارب  دیتساخرب  هاگ  ره  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  همجرت :
و تلاوت ) ) زا امـش  زا  یکی  ای  رفاسم  ای  دـیدوب  رامیب  رگا  دـینک و  ریهطت  سپ  دـیدوب  بنج  رگا  و  ياپ ، يور  نیبعک و  ات  ار  ناـتیاهاپ  رس و 

نآ . زا  ار  ناتیاهتسد  تروص و  دینک  حسم  سپ  كاپ  كاخ  اب  دینک  ممیت  سپ  دیتفاین  بآ  دیدومن و  ناتنانز  اب  شزیمآ  ای  دمآ  حارتسم 
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یـسوم وبا  وسابع  نبا  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  هچنانچ  تسا  شزیمآ "  ءاـسن "  هروس  هیآ  رد  هسمـالم  زا  دوصقم  هکیتسردـب  سپ 
تسا یسک  ره  هدیقع  بهذم و  نیا  نارگید و  یبعش و  هدیبع و  و  يرصب ) ) نسح هلئسم  نیا  رد  ار  ناشیا  هدرک  يوریپ  هدش و  لقن  يرعشا 
شتهج نیا  و  ناـشیا . ریغ  یعازوا و  يروثو و  رفز  دـمحم و  فسوی و  وبا  هفینح و  وبا  لـثم  ار  نز  اـب  شزیمآ  رد  هدرک  ءوضو  زا  عـنم  هک 

لوق رد  و  دینک . لسغ  هکنیا  ات  اولستغت » یتح  :» شلوقب بآ  دوجو  عقوم  رد  ار  بنج  مکح  نایب  تشاد  مدقم  ناحبس  يادن  نوچ  هکتـسنیا 
دوبن ای  ترفاسم  ای  يرامیب  يارب  بآلامعتـسا  زا  نکمت  مدـع  مکح  تروص  رد  درک  عورـش  سپـس  دـینک . ریهطت  سپ  اورهطاف » » شرگید

يروآدای سپ   " تلاوت . زا "  امـش  زا  یکی  دیایب  ای  طیاغلا » نم  مکنم  دحا  ءاج  وا  :» شلوقب رغـصا  ثدح  رکذـب  دز  زیرگ  اجنیا  رد  بآ و 
ادـج هنیآ  ره  عامج  زا  ریغ  ناب  دوب  هدـش  هدارا  رگا  و  اهنز . اب  دـیدرک  عامج  شزیمآ و  ای  ءاسنلا "  متـسمال  وا  شلوقبار " : تبانج  درک و 
لوق رد  سب  دوـشیم و  دـصق  عاـمج  نآ  هب  هک  تسا  شزیمآ  سم و  اـب  فدارم  هک  سملب  عاـمج  زا  درک  ریبـعت  و  شلبق . اـم  زا  دوـب  هدـش 

مکیلع حانج  ال  :» یلاعت يادخ 
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نا و  :» وا لوق  و  دـیدرکن . شزیمآ  عامج و  هکیمادام  ارناشنانز  دـیتفگ  یقالط  رگا  تسین  امـش  رب  یکاب  نهوسمت :» مل  اـم  ءاـسنلا  متقلط  نا 
سپـس نهوسمت :» نا  لبقنم  نهومتقلط  مث  :» وا لوق  و  دینک . شزیمآ  هکنآ  زا  شیپ  دیتفگ  قالط  رگا  و  نهوسمت :» نا  لبق  نم  نهومتقلط 

. دیشاب هدرک  شزیمآ  عامج و  هکنآ  زا  شیپ  دیتفگ  قالط 
نآ زا  مینکیم  افتکا  هک  لاح  تقیقح  زا  درادیم  رب  هدرپ  هک  ماقم  رد  تسا  یناوارف  تاملک  ناشنایاوشیپ  ننـست و  ءاهقف  زا  يا  هدع  يارب  و 

: دیوگ  450 نآرقلا ج 2 ص 456 - ماکحاباتک  رد  یفوتم 370 . یفنح  صاصج  رکب  یبانخس  هملک و  هب 
اب دـینک  ممیت  سپ  دـیتفاین  بآ  سپ  ار  اهنز  دـیدرک  شزیمآ  ای  ادیعـص » اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  ءاسنلا  متـسمال  وا  :» یلاعت يادـخ  لوق  اما 

. كاخ
یسوم وبا  سابع و  نبا  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع سپ  هیآ . نیا  رد  هدش  دای  هسمالم  يانعم  رد  دنا  هدرک  لادج  عازن و  ناینیشیپ  هکیتسردب  سپ 
سمل ار  شنز  هکیـسک  يارب  دنتـسناد  یمن  بجاو  ار  ءوضو  اهنآ  تسا و  شزیمآ  عامج و  زا  هیانک  نآ  دنیوگ : یبعـش  هدیبع و  نسح و  و 
ندرک سمل  هب  دـندرک  یمن  بجاو  ار  ءوضورد  نآ  تسا و  تسد  اب  ندرک  سمل  دوصقم  دـنتفگیم : دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رمع و  و  هدرک .

زا هدرک  لیوات  هکیسک  سپ  . دنک ممیت  هک  دندیدیمن  بنج  يارب  نز و 

هحفص 170 ] ] 

تسد اب  ندرک  سمل  رب  ارنآ  هدرک  لمح  هکیـسک  ونز  شزیمآ  سم و  زا  ار  ءوضو  هدرکن  بجاو  صوصخم ) ) شزیمآ عامج و  رب  هباحص 
. تسا هتسنادن  زیاج  بنج  يارب  ار  ممیتو  هدرک  بجاو  نز  سم  زا  ار  ءوضو 

توهـش ریغ  ای  دـشاب  یـسنج  هزیرغ  هزیگنا  توهـش و  يور  زا  هچ  لاح  ره  رد  نز  ندرک  سملب  ار  ءوضو  ندـشن  لطاب  هدرک  تباث  سپس 
سابع و نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هک  ار  هچنآ  ربانب  دـشاب  صوصخم  شزیمآ  عامج و  دوریم  لامتحا  ندرک  سمل  دـیوگ  سپ  هیوبن . تنس 

. تسا هدش  تیاور  دوعسم  نب  هللا  دبع  رمعزا و  ار  هچنآ  ربانب  دشاب  ندز  تسد  روظنم  دوریم  لامتحا  و  دنا . هدرک  لیوات  یسوم  وبا 
دنک نشور  تفرگن  ءوضو  دناوخ و  زامن  سپس  هدیسوب  ار  شنارـسمه  زا  یخرب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدش  تیاور  نوچ  سپ 

ار . یلاعت  يادخ  دوصقم  نیا 
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تـسد اـب  سمل  رد  تقیقح  هک  دـنچ  ره  ندرک  سمل  هکنیا  نآ  تسا و  عاـمج  نآ  زا  دوصقم  هک  دـنکیم  تلـالد  هک  يرگید  تروـص  و 
هار رد  تقیقح  ءیطو  هچنانچ  دـشاب  صوصخم  شزیمآ  عامج و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  مزال  تسا  هدـش  ءانب  هفاضا  نوچ  نآ  سپ  تسا 

یلاعت يادـخ  لوق  نآ  دـننام  نیا و  روطنیمه  دـشاب  دوصقم  عامج  ریغ  هک  تسین  لوقعم  دـش  ءاسن  هبهفاـضا  یتقو  سپ  تساـهاپ  اـب  نتفر 
دیشاب . هدرک  شزیمآ  تعماجم و  اهنآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  زا  ینعی  نهوسمت » نا  لبق  نمنهومتقلط  نا  «و  تسا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یتـقو  هحیحـص و  راـبخا  رد  دـنک  ممیت  بنج  هک  دوـمرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیتسردـب  زین  و 
زا هتبلا  شلعف  هک  تسبجاو  هیآ  ظفل  ارنآ  دنکیم  بترم  هک  دش  دراو  یمکح 

هحفص 171 ] ] 

لوقعم و ار  دزد  تسد  ندیرب  هک  دنکیم  اضتقا  هک  تسا  یظفل  نآرق  رد  ار و  دزد  تسد  دیرب  ترضحنآ  هچنانچ  دشاب  هدش  رداص  باتک 
رپ و باـتک  رهاـظ  هکار  هچنآ  زا  دومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکیماـکحا  عیارـش و  ریاـس  دـننامو  دـشاب  هیآ  ببـسب  تمکح  يور  زا 

. تسا نآ  زا  هدیچیپ 
ات مکهوجو ، اولسغاف  هالصلا  یلا  متمق  اذا  :» دومرفیلاعت يادخ  هکنیا  ندز  تسد  فرـص  هن  تسا  عامج  دوصقم  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  و 

ریهطت سپ  دیدوب  بنج  رگا  و  تفگ : هکنیا  ات  . دـیوشب ار  ناتتروص  سپ  دـیتساخرب  زامن  يارب  هاگ  ره  اورهطاف .» ابنج  متنک  نا  و  هک : اجنآ 
رگا و  رفـس . یلع  وا  یـضرم  متنک  نا  و  ار : شلوق  نآ  رب  درک  فطع  سپـس  بآ  دوجو  لاـح  رد  ثدـح  مکح  زا  ناـب  درک  نشور  دـینک 

رد ار  ثدح  مکح  رکذ  دومرف  هداعا  سپ  كاپ . كاخ  اب  دینک  ممیت  سپ  ، ابیط ادیعـص  اوممیتف  دیوگ : هک  اجنآ  ات  رفـس  رد  ای  دیدوب  رامیب 
لاح و ود  ره  رب  بترم  هیآ  هکنآ  ات  دـشاب  تبانج  رب  لمح  ءاسنلا  متـسمال  وا  وا . لوق  دـشاب  هدوب  هک  تسبجاو  مزال و  سپ  بآ  دوبن  لاح 

لاح رب  دوب  رـصحنم  ممیت  رکذ  هنیآ  ره  دشاب  هدوب  تسد  اب  سملدوصقم  رگا  و  نآ . دوبن  بآ و  دوجو  لاح  رد  ود  ره  مکح  هدـننک  نایب 
ندرک لمح  دشابن و  بآ  دوبن  لاح  رد  تبانج  مکح  يارب  دیفم  تبانج  هن  ثدح 

هحفص 172 ] ] 

سمل تساصوصخم  شزیمآ  عامج و  دوصقم  هک  دـش  تباث  نوچ  هدـئاف و  کی  رب  ناـب  ندرک  اـفتکا  زا  تسا  یلوا  هدـیاف  ود  ره  رب  هیآ 
. ظفل کیب  ود  نآ  ندرک  دصق  عانتما  زا  میدرک  نایب  امهک  هچنآ  يارب  دوش  یفتنم  تسدب 

ار نیاهدافا  دشاب  عامج  رب  رـصحنم  رگا  دشابثدح و  سمل  هکتـسنیا  دیفم  دوش  تسد  اب  سمل  رب  لمح  هاگ  ره  دـیوگب : یـسک  رگا  سپ 
زین دنک  هدافاو  تسا  ثدـح  سمل  هک  دـنک  هدافا  سپ  ود  رهرب  دوش  لمح  هک  تسنیا  هدـیاف  ود  رابتعا  رد  وت  هیـضق  رب  بجاو  سپ  دـنکن 

رب دـنراد  قاـفتا  ناینیـشیپ  هکمدومن  داـی  هک  هچنآ  يارب  رما  ود  ره  رب  ارنآ  ندرک  لـمح  دـشابن  زیاـج  رگا  سپ  بنج . يارب  ار  ممیت  زاوج 
هدئاف تابثارد  میدش  ربارب  وت  اب  ام  سپ  دشاب  حیرـص  هیانک و  ای  دشاب  تقیقح  زاجم و  ظفل  هک  تسا  عنتمم  هدـشن و  هدارا  رما  ودره  هکنیا 
هدرک تباث  هکنآ  زا  تسین  یلوا  بنج  يارب  ممیت  نآ  رد  ار  ظـفل  تقیقح  اـم  لامعتـسا  اـب  تسد  اـب  سمل  رب  ارنآ  ندرک  لـمحب  يا  هزاـت 

. تسد اب  سمل  ندوب  ثدح  تهج  زا  ارنآ  هدیاف 
مکح رب  نیا  اب  تسا  حیرـصت  بآ و  دوجو  لاح  رد  تساهثدح  مکح  دیفم  هالـصلا » یلا  متمق  اذا  :» یلاعت يادـخ  لوق  هک  دوش : هتفگ  واب 
نایب ءاسنلا -» متـسمال  وا  وا : لوق  ات  طیاغلا  نم  مکنم  دحا  ءاج  :» وا لوق  زا  تسا  هیآ  بیترت  رد  هچنآ  دشاب  هدوب  هکتـسنآ  رتهب  سپ  تبانج 

رد هیآ  درومو  بآ  دوجو  لاح  رد  تسا  ود  ره  مکح  يارب  نایب  هیآ  لوا  رد  هچنانچ  بآ  دوبن  لاح  رد  دشاب  تبانج  ثدـح و  مکح  يارب 
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يدرک رود  سپ  ثدح  نایب  رب  ار  سمل  يدرک  لمح  یتقو  وت  وتسا  تبانج  مکح  نایب  رد  نآ  طقف  تسین و  اه  ثدح  همه  لیصفت  نایب 
رد ارنآ 

هحفص 173 ] ] 

تسا . رتهب  میدرک  دای  ام  هک  هچنآ  نیا  يارب  سپ  شرهاظ  اضتقم و 
سپ متـسمل .» »و« ءاسنلا متـسمال  وا  تسا : هدـش  تئارق  تروص  ود  رب  نآ  هکتـسنیا  هیآ  ياـنعم  زا  میدرک  داـی  اـم  هچنآ  رب  يرگید  لـیلد  و 

مک رایـسب  ياهزیچ  رد  رگم  رفن ، ود  زا  رگم  دوشیمن  هلعافم  هکنآ  يارب  نآ  ریغ  هن  تسا  عامج  نآ  رهاظ  سپ  هدناوخ  متـسمال  وا  هکیـسک 
دنچ نآ  نآ و  لثم  ار و  وا  ادـخ  دـهد  تیفاع  دـهد و  شاداپ  واب  ادـخ  ار و  وا  دـشکب  ادـخ  هللا :» هافاعو  هازاج  هللا و  هلتاق  :» ناشیا لوقلـثم 

هملاس هبراض و  هلتاق و  ناشیا  لوق  لثم  دشاب  رفن  ود  نیب  هکتـسنآ  هلعافم  رد  لصا  دوشیمن و  سایق  نآ  رب  نآ  ریغ  هک  تسا  دودـعم  فرح 
مه اـب  نز  درمزا و  هکیعاـمج  رب  تسا  متـسمال ) » ندرک لـمح  بجاو  سپ  هک  دـشاب  ظـفل  تقیقح  نـیا  هاـگ  ره  نآ و  دـننام  هحلاـص و  و 

ار نهاریپ  مدرک  سمل  نم  بوثلا » تسمال  «و  ار يدرم  مدرک  سمل  نم  لجرلا » تسمال  » یئوگیمن وت  هکنیا  دنکیم  تلالد  نیا  رب  و  دوشیم .
« ءاسنلا متعماج  وا  » يانعمب متـسم » «ال  وا لوق  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  سپ  لعفب . وت  ندوب  اـهنت  يارب  تتـسد  اـب  ارنآ  يدرک  سمل  هاـگ  ره 

سمل هک  دراد  لامتحا  دوب  هدرک  تئارق  متسمال » وا  » هک دوب  یسک  تئارق  دش و  حیحص  نیا  هاگ  ره  و  دشابیم . عامج  شتقیقح  سپ  تسا 
هک  تسا  بجاو  دشاب . عامج  دراد  لامتحا  دشاب و  تسد  اب 

مکحم نآ  سپ  ینعم  کـیب  رگم  دوشیمن  لـمح  هک  يزیچ  هکنآ  يارب  ینعم  کـی  رگم  دوریمن  لاـمتحا  هکیزیچ  رب  دـشاب  لوـمحم  نیا 
تسا . هباشتم  نآ  دوش  یم  ینعم  ود  رب  هچنآ  تسا و 

هنم باتکلا  کیلع  لزن  يذلا  وه  » شلوقب ناب  ارنآ  ندرک  در  مکحم و  رب  هباشتم  لمح  هک  ار  ام  هدرک  رما  یلاعت  دنوادخ  و 
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اهنآ تسا  تامکحم  تایآ  نآ  زا  یضعب  هک  ار  نآرق  وت  رب  داتـسرف  ورف  هک  تسا  یئادخ  نانچ  وا  هیالا :» باتکلا  ما  نه  تامکحم  تایآ 
تسنآرق . لصا 

ناوریپ هدرک  تمذـم  مینک و  نآ  رب  لـمح  ارنآ  هـک  هدادناـمرف  ار  اـم  سپ  هباـشتم  يارب  دادرارق  ما  لـصا و  ار  مـکحم  دادرارق  نوـچ  سپ 
سپ هنم » هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذـلا  اـماف  :» وا لوقب  شریغب  ارنآ  ندرک  در  ریغ  شدوخب  نآ  مکح  رب  وا  ندرک  اـفتکاب  هباـشتم 
نوچ متـسمل » وا  » ادـخ لوق  هک  نیاب  دـش  تباث  سپ  ارنآ . زا  هباشتم  تایآ  دـننکیم  يوریپ  سپ  تسا  یفارحنا  ناشیاهلد  رد  هکیناـسک  اـما 

تـسا مکحم  ینعم  کی  رب  نابز  موهفم  رد  تسا  رـصتخم  دودـحم و  نوچ  متـسم » وا ال  » وا لوق  تسا و  هباشتم  دوشیم  ینعم  ود  رب  لـمح 
دشاب . نآ  رب  نیبم  هباشتم  يانعم  هک  تسبجاو  سپ 

دنک سم  ینز  رگا  و  دوش . یمن  فلتخم  نآ  رد  نانز  نادرم و  تسا  ثدح  هک  هچنآ  هکنیا  تسین  ثدح  سمل  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  و 
وا نز  سم  روطنیمه  سپ  تسین ، ثدـح  درم  رب  درم  سم  نینچ  مه - ار و  وا  يدرم  دـنک  سم  رگا  روطنیمه  تسین ، ثدـح  ار  رگید  نز 

فلتخم اـهنز  نادرم و  اهثدـح  رد  هک  میتفاـی  اـم  هکنیا : ود  نآ  زا  یکی  تسا : تهج  ود  زا  میدرک  فـصو  اـم  هـچنآرب  نـیا  تلـالد  و  ار .
مه درم  زا  تسا  ثدح  نز  زا  هک  هچنآ  نینچمه  تسا و  ثدح  مه  نز  زا  نآ  سپ  دشاب  درم  زا  ثدـح  نآ  هک  يزیچ  ره  سپ  دـنوشیمن .

سپ تساثدح 
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ار درم  درم  ارنز و  نز  سم  رد  تلع  هک  يرگید : تهج  زا  و  لوـصا ، زا  تسا  جراـخ  وا  لوـق  سپ  نز  درم و  نـیب  هدراذـگ  قرف  هکیـسک 
ا ه . نز . درم و  روطنیمه  تسین  ثدح  سپ  تسا  عامج  نودب  ترشابم  نآ  هکنیا 

صوصن نآ  ربارب  هک  تسا  ضحم  داـهتجا  تما و  عاـمجا  هتباـث و  تنـس  نآرق و  فـالخ  هفیلخ  يار  هک  اـهنیا  همه  زا  دـعب  ینیب  یم  سپ 
بآ هکیبنج  رب  ممیت  بوجو  رب  دنا  هدرک  قافتا  و  زورما . ات  لوا  زور  زا  هیمالـسا  تما  همه  وا  اب  ندرک  تفلاخم  نیا  يارب  تسا و  هملـسم 

واب . تبسن  دشاب  تسرد  رگا  دوعسم  نب  هللا  دبع  رگم  سکچیه  هدومن  داهتجا  هک  هچنآ  رد  ار  وا  هدرکن  يوریپ  ودرادن 
« متـسمال وا  » وا لوق  لیوات  ممیت و  هیآ  ود  رد  هدـش  داـی  داـهتجا  هک  قیقـش  زا  ملـسم - يراـخب و  خیـش - ود  حیحـص  ود  زا  دوشیم  رهاـظ  و 

زگره تسا و  هدوب  هباحـص  قافتا  دروم  هیآ  ود  دافم  دـندمآ و  ناشیا  زا  دـعب  هکتـسیناسک  نیعبات و  ياه  یگتخاـس  زا  هدـش  داـی  هچناـنچ 
بآ دقاف  بنج  يارب  ار  ممیت  هتشاد  تهارک  دوعسم ) نبا  ) وا وریپ  هناگی  رمع و  هک  تسین  نیا  زجو  تسا  هدوبن  ناشیا  نیب  نآ  رد  یفالتخا 

. يرگید دصقم  يارب 
يدرم رگا  هک  يا  هدید  ایآ  نمحرلا  دبع  وبا  يا  تفگ : یـسوم  وبا  سپ  مدوب  یـسوم .... یبا  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  نایم  نم  دـیوگ : قیقش 
یـسوم وبا  سپ  دباین . بآ  مه  هام  کی  ات  هک  دـنچ  ره  دـنکن  ممیت  تفگ : سپ  دروآ ؟ اجب  زامن  هنوگچ  هام  کی  دـباین  بآ  دوش و  بنج 

هدش هداد  هزاجاهیآ  نیا  رد  ناشیاب  رگا  تفگ : هللا  دبع  ابیط » ادیعـص  اوممیتف  ءام  اودـجت  ملف  » هدـئام هروس  رد  هیآ  نیاب  ینکیم  هچ  تفگ :
هکنیا ناشیارب  دوش  درس  بآ  رگا  هک  تسا  نکمم  هنیآ  ره  هنیآ ، ره  دشاب 
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هب یـسوم  وبا  سپ  . یلب تفگ : هللا  دبع  دـیراد  هورکم  نیا  يارب  ار  ممیت  هک  تسین  نیا  زج  تفگ : واب  یـسوم  وبا  سپ  دـننک . ممیت  كاخب 
متفاین بآ  مدش و  بنج  نم  سپ  داتسرف  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تفگ : هک  رمعب  ار  رامع  نخـس  يدینـشن  ایآ  تفگ : هللا  دبع 

ترـضحنآ هب  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دزن  مدـمآ  سپـس  دـنطلغیم  نایاپراهچ  هچنانچ  مدـیطلغ  كاخ  رد  سپ  منک  لسغهک 
داد ناکت  ار  شکاخ  سپـس  نیمز  رب  هبترمکی  ار  شتـسد  فک  ود  دز  و  ینک . نینچ  هک  تسیفاک  وت  يارب  هتبلا  دومرف : سپ  مدرک . وگزاب 

حـسم نآ  زا  سپ  ار  پچ  تسد  تشپ  دومن  حـسم  شتـسار  تسد  اب  وار  تسار  تسد  تشپ  دومن  حـسم  ار  شپچ  تسد  فک  ناب  هاگنآ 
. دشن رامع  هتفگ  لوقب و  عناق  رمع  هک  يدیدن  ایآ  تفگ : هللا  دبع  سپ  ارشتروص . ود  ره  اب  دومن 

يراخب  يارب  رگید  تروص 
بآ دش و  بنج  یسک  هاگ  ره  هک  يا  هدید  ایآ  هللا  دبع  وبا  يا  تفگ : واب  یسوم  وباسپ  مدوب . یسوم  وبا  هللا و  دبع  دزن  نم  دیوگ : قیقش 
یلـص ربمایپ  هکیتقو  رامع  هتفگب  ینکیم  هچ  سپ  تفگ : یـسوم  وبا  دنک . ادیپ  بآ  ات  دناوخن  زامن  تفگ : هللا  دبع  دنک ؟ راک  هچ  تشادـن 

رمع هک  يدـیدن  ایآ  تفگ : یـشکب ؟) تتـسد  تشپ  تروص و  رب  ینزب و  كاخب  تسد  هک  ) دوب یفاک  وت  يارب  دومرف : واـب  هلآ  هیلع و  هللا 
هچ تسنادـن  هللا  دـبع  سپ  هیآ ؟ نیاب  ینکیم  هچ  رامع . هتفگ  زا  راذـگاو  ار  ام  تفگ : واب  یـسوم  وبا  سپ  ثیدـح . نیاـب  وا  زا  دـشن  عناـق 

تسا نکمم  هنیآ  ره  عوضوم  نیا  رد  ناشیاب  میهد  هزاجا  رگا  ام  هکیتسردب  تفگ : سپ  دیوگب .

هحفص 177 ] ] 
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: تفگ هدوب  نیا  يارب  هللا  دبع  تهارک  سپ  متفگ : قیقـشب  سپ  دـیامن . ممیت  دـنک و  كرت  ار  لسغ  ناشیا  زا  یکی  رب  دـشاب  درـس  بآ  هک 
یلب .

مه هام  کی  هچ  رگا  ار و  زامن  كرت  وا  رب  هتـسناد  زیاج  هکیتقو  وا  رب  هدرک  يزوسلد  بآ و  دقاف  بنجب  تسنابرهم  هدنیوگ  نیا  هزادنا  هچ 
رب يریگتخس  يارب  هدومن  ممیت  زا  یهن  سپ  دیامن  ممیت  هک  دیاش  دشاب و  درس  شیارب  بآ  هکیسک  رب  تسلد  تخـس  ردق  هچ  دباین و  بآ 
رت ناسآ  تسا  تنـس  باتک و  رد  هک  هچنآ  زا  وا  ندرک  ضارعا  بآ و  دـقاف  بنج  ندـناوخن  زامن  هکنیا  لـثم  سپ  نآ . رب  يزوسلد  نیا و 

تـسا فرعا  وا  هکتـسنآ  لثم  تسا و  هدومن  لسغ  كرت  هتفرگ و  رذـع  ار  امرـس  هکیـسک  ممیت  زا  وا  دزن  ندرک  یلام  دـگل  تهجزا  تسا 
هدش هاگآ  وا  هک  هچنآ  تیاعر  هدش  توف  سدقا  عراش  زا  هک  دنیبیم  هکتـسنآ  لثم  ناشیارب و  نید  هدننک  عیرـشت  زا  ینید  عمتجم  حلاصمب 
لیلد دوخ و  هتخپن  يارب  ارنآ  هدوـمن  كرادـت  تهاـقف  رد  دـنمورین  هیقف  نیا  سپ  بآ  يدرـس  عـقوم  رد  ممیتزا  ناـیز  زا  بنج  يارب  تسا 

. نآ هکنآ  لثم  نآ و  هکنآ  لثم  وشا  هدننک  لطاب 

هحفص 178 ] ] 

دنادیمن ار  اهکش  مکح  هفیلخ 

زا یکی  هاگ  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هک  لوحکم  زا  هدرک  لقن  شدنسم ج 1 ص 192  رد  دمحا  اه  یلبنح  ماما 
کـش هس  ود و  رد  رگا  و  دهد . رارق  لوا  تعکر  ارنآ  دنک  کش  ات  ود  یکی و  رد  رگا  سپ  دومن . کش  شزامن  رد  سپ  دراذگ  زامن  امش 
هدجس ود  سپس  دشاب  دایز  رد  لایخ  مهو و  هکنآ  ات  دهد  رارق  موس  ارنآ  دنک  کش  راهچ  هس و  رد  هاگ  ره  دهد و  رارقمود  ارنآ  سپ  دنک 

سپ وت  يارب  داد  دانسا  ارنآ  ایآ  تفگ  نمب  هللا  دبع  نب  نیسح  و  دیوگ : قحسا  نب  دمحم  . دهد مالس  سپـس  دهد  مالـس  هکنآ  زا  شیپدنک 
رانک مدوب  هتـسشن  دـیوگ : هدرک  ثیدـح  سابع  نبا  زا  ار  وا  سابع  نبا  يـالوم  بیرک  هک  ارم  درک  ثیدـح  وانکل  تفگ : سپ  هن . متفگ :
ریما يا  متفگ  مک . ای  هدرک  دایز  ایآ  تسنادن  سپ  شزامن  رد  دـش  یهابتـشا  درم  يارب  هاگ  ره  سابع  رـسپ  يا  تفگ  سپ  باطخ  نب  رمع 

ربمایپ زا  مسق  ادخب  هن  تسا : یقهیب  ظفل  رد  منادیمن و  ادخب  مسق  تفگ . رمع  سپ  ار  يزیچ  هلئـسم  نیا  رد  يا  هدینـشن  منادـیمن  نینموملا 
هکنیا تسیچ  تفگ : سپ  دمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  نایم  نیا  رد  ام  سپ  ما . هدینشن  يزیچ  هلئـسم  نیا  رد  هلآ  وهیلع  هللا  یلص 

هک مدینـش  تفگ : وا  سپ  دنک . هچ  شزامن  رد  دـنکیم  کش  يدرم  هک  میدرکیم  تبحـص  ام  تفگ : واب  رمع  سپ  دـینکیم . هرکاذـم  امش 
. ار ثیدح  نیا  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ 

هحفص 179 ] ] 

دمحا دنسم  رد  رگید  ظفل  رد  و 
هاگ ره  شباحـصا  زا  یکی  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  يدینـش  ایآ  ناوجيا  تفگ : واـب  رمع  هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  بیرک  زا 
امش دیتسه  یچرد  تفگ : سپ  دمآ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  میدوب  نایم  نیا  رد  ام  دیوگ : دنکب : دیاب  هچ  شزامن  رد  دنک  کش  يدرم 

يدرم هاگ  ره  ترـضحنآباحصا  زا  یکی  اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  ربماـیپ  زا  يدینـش  اـیآ  ناوج  نیا  زانم  مدیـسرپ  تفگ : رمع  سپ 
کش امش  زا  یکی  هاگ  ره  دومرفیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرمدینـش  تفگ  نمحرلا  دبع  سپ  دنکب  دیاب  هچ  شزامن  رد  دنک  کش 
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ثیدح  رخآ  ات  ... دنک
رماب مامتها  تسناب و  ءالتبم  تبون  جنپ  زور  بش و  رد  هکنآ  لاح  دسانشیمن و  ار  شزامن  تایکش  مکح  هکیاهفیلخ  زا  ینکیمن  بجعت  ایآ 

نم هک  دـسرپ  هب  یناوج  زا  هک  دـسرب  یئاجب  شراک  هکنآ  ات  دـنک  لاوئـس  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنآ  اتتشادـن  نآ 
نیا ندش  عقاوب  دنکیم  مکح  لاح  تعیبط  ار و  نینمومهدرک  تماما  هکیزامن  رد  درکیم  کش  رگا  لاح  نیا  رد  وا  درکیم  راک  هچ  منادیمن 

شناد رادـقم  نیا  هکیدرم  تیملع  اـب  یعطق  مکح  زا  متریح  تهب و  رد  نم  و  دـشاب . مه  هعفد  دـنچ  هـچ  رگاو  شرمع  رد  یـسک  ره  يارب 
. ماکحا رب  وا  عالطا  تعسو  تسنیا  تسوا و 

هحفص 180 ] ] 

ناشناهد زا  هکینخـس  تسگرزب  ابذـک » ـالا  نولوقی  نا  مهاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک  .» تساـهنآ ملعا  ماـقم  ناـش و  نیا  هکیتما  رب  نیرفآ 
. ار غورد  رگم  دنیوگیمن  دیایم  نوریب 

ادخ باتک  هب  هفیلخ  ینادان 

هراشا

سپ دوب  هدیئاز  هام  شـش  هک  باطخ  نب  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  ینز  هک  دـنا  هدرک  لقن  یلئد  زا  یقهیب  متاح و  یبا  نبا  ثیدـح  ظفاح  ود 
ار یسک  رمع  سپ  تسین . يدح  نز  نیا  رب  دومرف : سپ  دیسر : مالسلا  هیلع  یلع  شوگب  ربخ  نیا  سپ  دنک . راسگنس  ار  وا  هک  دش  ممصم 

نهدالوا نعـضری . تادلاولا  «و  دیامرف یلاعت  دـنوادخ  دومرف : سپ  دوشنراسگنـس  مجر و  ارچ  درک  لاوئـس  ترـضحنآ و  تمدـخ  داتـسرف 
ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح  و  :» دومرفو دهد : ریش  لماک  لاس  ود  ارناشنادنزرف  دیاب  اهردام  نیلماکنیلوح »

تسا . هام  یسوا  يراوخریش  وا و  ینتسبآ ) ) لمح و  « 
. تخاس اهر  ار  وا  رمع  سپ  دوشیم  هام  یس  نیا  سپ  یگ  هراوخریش  نارود  مه  لاس  ود  ینتسبآ و  هرود  هام  شش  سپ 

هنیآ ره  دوبن  یلع  رگاو  رمع . کلهل  یلع  ول ال  تفگ : هدومن و  قیدصت  ار  وا  رمع  سپ  تسا  یجنگ  ظفاح  يروباشین و  ظفل  ریبعت و  رد  و 

هحفص 181 ] ] 

نبا اـهل  سیل  هلـضعمل  ینقبت  ـال  مهللا  » تفگ تشادرب و  نزنآ  زا  تسد  رمع  سپ  يزوـج : نبا  طبـس  ظـفل  رد  و  دوـب . هدـش  كـاله  رمع 
. دشابن بلاط  یبا  رسپ  نآرد  هکیا  هلکشم  رد  راذگن  یقاب  ارم  ادخ  راب  بلاطیبا »

رگید تروص 
هام شش  هک  ار  ینز  دندیناسر  رمع  ضرعب  هک  دیوگ : دنا  هدرک  لقنیلئد  زا  ناشدانـساب  رذنملا  نبا  دیمح و  نب  دبع  قازرلا و  دبع  ظفاح 

رهاوخ دهاوخیم  رمع  هک  تفگ  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  دمآ  وا  رهاوخ  سپ  دنک  راسگنـس  ار  وا  تساوخ  رمع  سپ  دوب  هدیئاز 
: دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دیهد  ربخ  ناب  ارم  دینادیم  یهار  رذع و  وا  يارب  رگا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  امـش  سپ  دـنک . نارابگنـس  ارم 

تفگ دش و  رمع  يوسب  یهار  سپ  دندینش  دندوب  وا  شیپ  هکیناسک  رمع و  هک  تفگ  يربکا  هللا  نزنآ  سپ  تسیرذع . وا  يارب  هکیتسردب 
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دیامرفیم : دنوادخ  دومرف : تسیچ ، نزنآ  رذع  هک  مالسلاهیلع  یلع  دزن  داتسرف  رمع  سپ  تسیرذع  نم  رهاوخ  يارب  هک  دنکیم  نامگ  هک 
. ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  و  تفگ : دنهد و  ریـش  لماک  لاس  ود  ار  ناشنادنزرفدیاب  اهردام  نیلماک » نیلوح  نهدالوانعـضری  تادلاولا  »

ود رد  وا  یگ  هراوخریش  هرود  نیماع و  یف  هلاصف  و  تفگ : زین  تسا و  هام  یس  وا  یگ  هراوخریش  هرود  لمح و  و 

هحفص 182 ] ] 

ایندب هام  شش  مه  يرگید  دنزرف  نز  نآ  هک  دیسر  امبسپس  دیوگ : درک  اهر  ار  وا  رمع  سپ  تسا  هام  شـش  اجنیا  رد  لمح  تسا و  لاس 
. دروآ

موس  تروص 
نارابگنـس دوب  هدیئاز  هام  شـش  هک  ار  ینز  هک  درک  دصق  رمع  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوسا  نب  مزح  یبا  زا  نامـس  نبا  ظفاح  یلیقع و  ظفاح 

هام یـس  وا  یگهراوخریـش  هرود  لمح و  و  ارهـش . نوثالث  هلاصف  هلمح و  و  دیامرف : یلاعت  دنوادخ  دومرف : واب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنک 
ول تفگ " : دش و  فرصنم  وا  ندرک  راسگنس  زا  رمع  سپ  لاس  ود  رد  لاصف  هام و  شـش  لمح  سپ  نیماعیف "  هلاصف  تفگ " : تسا و 

. دوب هدش  كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا   " رمع ، کلهل  یلع  ال 

هحفص 183 ] ] 

اه یتفگش  نیرت  تفگش 

زا هام  شش  نوچ  نزنآ  سپ  ار  هینهج  زاینز  درک  جیوزت  ام  زا  يدرم  تفگ  هک  دنا  هدرک  لقن  ینهج  هللا  دبع  نب  هجعب  زا  ثیدح  نیظفاح 
ربخ نیا  سپ  دنک  راسگنس  ار  وا  هک  نامثع  داد  نامرف  سپ  تفگ  ار  نایرج  تفر و  نامثع  شیپ  شرهوش  سپ  دیئاز  تشذگ  شئیوشانز 

هلاـصف هلمح و  :و  دـیامرف یلاـعت  دـنوادخ  تسین  نز  نیا  ربیمجر  يدـح و  ینکیم  هچ  دومرف : دـندمآ و  سپ  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
نامثع سپ  هام  شش  مه  لمح  هام و  راهچ  تسیب و  نداد  ریش  سپ  نیلماک  نیلوح  نهدالوا  نعـضری  تادلاولا  و  دومرف : و  ارهـش ، نوثالث 

زا دنا و  هدرک  راسگنـس  ار  هراچیب  نآ  هک  دندید  سپ  دننادرگرب  ارنآ  درک  رما  نامثع  سپ  ارنیا  مدوب  هدـیمهفن  نم  هک  ادـخب  مسق  تفگ 
ارم تروع  مرهوش  زج  سکچیه  مسق  ادـخب  هک  شاـبم . نیگمغ  نم  زیزع  رهاوـخ  يا  دوـب  هتفگ  هک  دوـب  نیا  شرهاوـخب  نز  نآ  ناـنخس 

مدرم نیرت  هیبش  تسا و  نم  دنزرف  هچب و  نیا  هک  درک  رارقا  درمنآ  سپ  دش  گرزب  لفط  نآ  سپ  دیوگ : تسا  هدزن  نمب  تسد  هدـیدن و 
. تخیریم شهاگباوخ  رب  دش و  هراپ  هراپ  شندب  ءاضعا  مامت  مدوب  هداد  دوخ  نزب  اوران  تبسنهک  ار  درمنآ  مدید  سپ  دیوگ : دوب  واب  مه 

هحفص 184 ] ] 

تلادـع زا  نیا  ایآ  يرواد  تواضق و  رد  تساهنآ  ماقمنیا  هک  دـننک  لاغـشا  ار  راوگرزب  ربمایپ  یلاخ  ياـج  یمدرم  هک  تسین  گـنن  اـیآ 
هک تسا  فاصنا  زا  ایآ  ناـشیایملع . تاـعالطا  رادـقم  تسا  نیا  هکینادرم  مدرم  ياـهنوخ  اهـسومان و  اـهناج و  رب  دوش  طلـسم  هک  تسا 

دنوادـخ هن  رگم  تسناـشیا . راـتفر  نیا  هک  یئاـه  هـفیلخ  تسدـب  ار  نیملـسم  راـیتخا  تـما و  نـیئآ  شور  هیمالـسا و  سیماوـن  دـنراذگاو 
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دنیزگیم رب  دـهاوخب  هک  ار  سکنآ  دـنیرفایم و  دـهاوخب  هچنآ  وت  راگدرورپ  «. هریخلا مهل  ناک  ام  راتخب  ءاشی و  ام  قلخی  کـبر  و  :» دـیامرف
مه مهرما و  اوعمج  اذا  مهیدل  تنک  ام  و  :» دنزرویمكرـش هک  ار  هچنآ  زا  تسا  رتالاب  هزنم و  دننک  رایتخا  ار  یـسک  هک  ناشیا  يارب  تسین 

باذع مهل  مهرما و  لاب  اوقاذف و  ) دندرکیم هعدـخ  رکم و  ناشیا  ارناشراک و  دـندرک  قافتا  عامجا و  هکیتقو  ناشیا  شیپ  يدوبن  نورکمی »
كاندرد . باذع  تسناشیا  يارب  ار و  ناشراک  دب  نایاپ  دندیشچ  سپ  میلا »

دیئاز هام  شش  هک  يرگید  نز 

نبا هک  دنا  هدرک  لقن  ریبج  نب  عفان  زا  رذنملا  نبا  قازرلا و  دبع 

هحفص 185 ] ] 

نیا دنتفگیم  (و  دندرکیم راکنا  ارنآ  مدرم  دوب و  هدیئاز  هام  شـش  دندوب و  هدروآ  رمع  شیپ  هکینز  بحاص  يارب  تفگ  واب  داد  ربخ  سابع 
نعـضری نادـلاولا  ارهـش و  نوـثلث  هلاـصف  هلمح و  هیآ " و  ناوـخب  مـتفگ  تـسا  هنوـگ  هـچ  تـفگ : نـکن  مـلظ  رمعب  مـتفگسپ  دوـشیمن )

هام راهچ  تسیب و  سپ  متفگ  هام  هدزاود  تفگ  تسا  هام  دنچ  لاس  متفگ  لاسکی . تفگ  تسا  هزادنا  هچ  لوح  نیلماک "  نیلوحنهدالوا 
نملوق . هتفگب و  دش  تحار  رمع  سپ  دزادنایم  ولج  دهاوخب و  هچنآ  لمح  رد  دزادنایم  ریخات  دنوادخ  تسا و  لماک  لوح  ود 

. تسا هدومن  هراشا  ناب  ملع ص 150  باتک  رد  ربلا  دبع  نبا  و  فاقحا ج 6 ص 4 . هروس  روثنملا  ردلا 

دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه 

رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  " 
داـیز هزادـنا  هچ  مدرم  ياتفگ  سپـس  تفر  ـالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربنم  رب  باـطخ  نب  رمع  دـیوگ : عدـجا  نب  قورـسم  زا 

زا رتمک  مهرد و  دصراهچ  ناشنیب  رد  هیرهم  وقادص  وا  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکنآ  لاح  ناتنانز و  رهم  رد  دینکیم 
هتبلا نم  سپ  نآ  يوسب  دـنتفرگیم  یـشیپ  شباحـصا  ربمغیپ و  دوب  يراوگرزب  ای  يراگزیهرپ  ادـخ  دزن  رهم  رد  ندرک  داـیز  رگا  دوب و  نآ 
ربنم زا  ار و  هلمج  نیا  تفگ  منکیممهرد  دصراهچب  دودحم  ای  مهرد  دصراهچ  رب  ینز  قادـص  رد  يدرم  دـنک  دایز  هک  هچنآ  منزیم  دـح 

دمآ ریزب 

هحفص 186 ] ] 

مهرد دصراهچ  زا  اهنز  هیرهم  رد  دننک  دایز  هک  يدرک  عنم  ار  مدرم  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ  درک و  ضارتعا  وا  رب  شیرق  زا  ینز  سپ 
ادـخ يدینـشن  اـیآ  تفگ  سپ  نیا ، تسیئ  هـیآ  هـچ  و  تـفگ : هدرک  لزاـن  نآرق  رد  ادـخ  هـچنآ  يدینـشن  اـیآ  تـفگ  سپ  يرآ . تـفگ :
رمع زا  دـنرتاناد  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  شخبب "  ایادـخ  راـب  تفگ  رمع  سپ  دـیوگ : اراـطنق .» نهادـحا  متیتآ  «و  دـیامرفیم

دـصراهچرب ناتنانز  تقادص  رهم و  رد  دـینک  دایزهکنیا  زا  مدرک  عنم  ار  امـش  نم  مدرم  يآ  تفگ  سپ  ربنم  يالاب  تفر  تشگرب و  سپس 
دهاوخیم هکیرادقم  ره  دنک و  دایز  هک  دراد  تسود  دیایم و  شـشوخ  هکیـسک  سپ  ای ، دهدب ، شلام  زا  هک  دهاوخب  سک  ره  سپ  مهرد 

. دنکبتسین یعنام  سپ  دهدب 
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ریثک نبا  رمعهریس ص 129 و  رد  يزوج  نبا  شیلاما و  رد  یلماحم  شننس و  رد  روصنم  نب  دیعس  هدرک و  لقن  شریبک  دنـسم  رد  یلعیوبا 
دئاوزلا ج 4 ص 284 و عمجم  رد  یمثیه  و  تسا . دنمورین  بوخ و  شدانسا  كرادم و  دیوگ : یلعی و  یبا  زا  شریسفت ج 1 ص 467  رد 

حتف رد  یناـکوش  یناربـط و  ناـبح و  نبا  دـمحا و  تسناـشیا  زا  هک  هدرک  لـقن  ثیدـحظافح  زا  رفن  تفه  زا  هرثتنملارردـلا ص 243 ، رد 
تـسا بوخ  یلیخ  شدنـس  هتفگ  هدرک و  لقنیلعی  یبا  زا  ءاـفخلا ج 1 ص 269  فشک  رد  ینولجع  هدرک و  داـی  ص 407  ج 1  ریدقلا 

دایز زا  یهن  هکیتقو  تفگ  رمع  ارنآ  رمع ، نم  هقفا  وا  ملع  دحا  لک  ثیدـح  دـیوگ : بلاطملا ص 166 و  ینـسا  رد  توحلا  شیورد  نباو 
تفگ ینز  دومن و  قادص  ندرک 

هحفص 187 ] ] 

تسا . یعطق  یقهیب  دزن  تسا و  بوخ  رایسب  شدنس  هدرکتیاور و  ارنآ  یلعیوبا  اراطنق » نهادحا  متیتآ  «و  دیامرفیم دنوادخ  واب ،
مود  تروص 

هک دنچ  ره  تسا ) یقارع  هنامیپ  ) هیقو لهچ  رب  اهنز  رهم  رد  دینکن  دایز  تفگ  باطخ ... نب  رمع  دیوگ  هدش  تیاور  بعصم  نب  هللا  دبع  زا 
زا ینزسپ  مهدیم  رارق  لاملا  تیب  رد  هتفرگ  ار  يدایز  نم  دنک  دایز  هکیسک  سپ  دشاب  یثراح ) نیـصح  نب  دیزی  ینعی  ) هضفلا يذ  رتخد 

یلاعت دـنوادخ  تفگ  هچ ؟ يارب  تفگ : يرادـن  وت  ارقح  نیا  تفگ  سپ  تساخرب  دوب  ینهپ  شغاـمد  رد  هک  اـهنز  ینـالوط  فص  ناـیم 
دنکیم . هابتشا  يدرم  دوریم و  باوصبینز  تفگ  رمع  سپ  ...» اراطنق نهادحا  متیتآ  و  :» دیامرفیم

رمع ص هریس  رد  يزوج  نبا  و  شرـصتخم ص 66 ، رد  هچنانچ  ملعلا  عماج  رد  ربلا  دـبع  نبا  ارنآ  هدرک و  لقن  تایقفوم  رد  راکب  نب  ریبز 
ردلا رد  یطویـس  ص 467 و  شریـسفت ج 1  رد  ریثـک  نبا  ص 99 و  شریـسفت ج 5  رد  یبطرق  ءاـیکذالا ص 162 و  شباـتک : رد  129 و 

هیـشاح رد  يدنـس  ریلا و  دبع  نبا  راکب و  نبا  زا  زنکلا ج 8 ص 298 ، نآ  بیترت  رد  هچناـنچ  عماوجلا  عـمج  رد  ج 2 ص 133 و  روثنملا 
118 ءافخلا ج 1 ص 270 و ج 2 ص . فشک  رد  ینولجع  هجام ج 1 ص 584 و  نبا  ننس 

هحفص 188 ] ] 

موس  تروص 
اجب ار  ادخ  ساپـس  سپ  دناوخ  مدرم  يارب  يا  هبطخ  باطخ  نب  رمع  دیوگ : هدرک  لقن  یبعـش  زا  شیاربک ج 7 ص 233 ، ننس  رد  یقهیب 

رتدایز هک  امش  زا  یکی  زا  نمبدسرن  هکیتسردب  سپ  دینکن  يوردایز  اهنزقادص  رد  دینادب و  دیـشاب و  هاگآ  تفگو : دوتـس  ار  وا  دروآ و 
ارنآ يدایز  مهدیم  رارق  نم  هکنآ  رگم  دوب  هتفرگ  یـشیپ  ناب  ای  دوب  هدومن  هللاآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیرادقم  زا  ار  قادـص  دـنک 

یلاـعت يادـخ  باـتک  اـیآ  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ : درک و  ضارتـعا  وا  رب  شیرق  زا  ینز  دـمآ و  نیئاـپ  ربـنم  زا  سپـس  لاـملا  تیب  رد 
داـیز هک  نـالا  نیمه  يدرک  عنم  وتتفگ  نآ  تسیچ  سپ  یلاـعت  يادـخ  باـتک  هکلب  : تفگ وت ؟ هتفگ  اـی  دوش  يوریپ  هک  تسارتراوازس 

زا یکی  قادص  ناونعب  دیداد  و  ائیـش » هنم  اوذخ  اتالفاراطنق  نهادحا  متیتآ  و  :» شباتک رد  دیوگیم  یلاعت  دنوادخ  اهنز و  قادص  رددـننکن 
هس ای  هبترم  ود  تسا  رتاناد  رمع  زا  یـسک  ره  رمع "  نم  هقف  ادحا  لک  تفگ " : رمع  سپ  دیرادن . رب  نآ  زا  يزیچ  سپيراطنق  ارنانز  نآ 

ثیدح . نایاپ  ات  دومن  رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم 
رد يدنس  هدرک  تیاور  یقهیب و  روصنم و  نب  دیعس  ننس  زا  هدرکلقن  زنک ج 8 ص 298  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  هدرک  دای  یطویس 

ءافخلا فشک  رد  ینولجع  هجام ج 1 ص 583 و  نبا  ننس  هیشاح 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 189 ] ] 

ج 1 ص 269 و ج 2 ص 118.
مراهچ  تروص 

یئاوقت ای  ایند  رد  یتمارک  نیا  رگا  سپ  دینکن  اهنز  رهم  قادصرد و  يور  هدایز  مدرم  يا  تفگ : سپ  ندـناوخ  هبطخ  يارب  تساخرب  رمع 
زا شیپ  ار  اـهنز  زا  ینز  قادـص  درادـن  قح  سکچیه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـب  دوـب  امـش  رتراوازـس  هنیآ  ره  دوـب  ادـخ  دزن 

يارب ادخ  هک  ار  یقح  ار  ام  ینکیم  عنم  هچ  يارب  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ : واب  وا و  فرطب  تساخرب  ینز  سپ  دهد  رارق  هیقو ) ) هدزاود
تـسا رتاناد  رمع  زا  یـسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  تفگ "  رمع  سپ  اراطنق » نهادـحا  متیتآ  «و  دـیوگیم ادـخ  و  تسا . هداد  رارق  ام 

هک دنک  داریا  نم  رب  ینز  هکنآ  ات  دینکیمن  نم  رب  راکنا  سپ  متفگ  هک  ار  نیا  دننام  میوگیم  هک  نم  زا  دیونـشیم  تفگ : شباحـصاب  سپس 
تسین . اهنز  نیرتاناد  زا 

ینالطسق ج 8 ص 58  فیلات  يراخب  حیحص  حرش  فاشک ج 1ص 357 ، ریسفت 
مجنپ  تروص 

رد يور  هدایز  تفگ  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : یملـس  نمحرلا  دبع  زا  ناشدانـساب  دنا  هدرک  لقن  رذنملا  نبا  ظفاح  قازرلا و  دبع  ظفاح 
عنم وت  يرادنقح  رمع  يا  تفگ : ینز  سپ  دینکن . اهنز  ياه  هیرهم 

هحفص 190 ] ] 

لالح سپ  دوعـسم  نب  هللا  دبع  تئآرق  رد  نآ  تسا  نینچمه  دیوگ و  بهذ » نم  اراطنق  نهادحا  متیتآ  و  :» دیامرفیم دنوادخ  هک  اریز  ینک 
دش . زوریپ  رمع  رب  سپ  درک  يوعد  رمع  اب  ینز  هک  تفگرمع  سپ  دیریگب ، ارنآ  زا  يزیچ  هک  امش  رب  تسین 

مشش  تروص 
نهادحا متیتآ  «و  ار ادخ  لوقای  مینک  يوریپ  ار  وت  نخـس  ایآ  تفگ  ینز  سپ  دـینکن  اهنز  ياه  هیرهمب  يوردایز  تفگ ، ربنم  يالاب  رمع ...

. دینک جاودزا  دیهاوخیم  هکیروط  ره  تسا  رمع  زا  رتاناد  یسک  ره  رمع "  نم  ملعا  دحا  لک  تفگ "  رمع  سپ  اراطنق »
ءافخلافشک ج 1 ص 388  نزاخ ج 1 ص 353  ریسفت  هیشاح  یفسنریسفت 

متفه  تروص 
امب ادخ  باطخ  رسپ  يا  تفگ  تساخرب و  ینز  سپ  دینکن  ناتنانز  ياه  هیرهم  رد  يور  هدایز  تفگ : ربنم  يالاب  رمع  هکیتسردب 

هحفص 191 ] ] 

. رمع يا  دنرت  هیقف  وت  زا  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لک  تفگ "  رمع  سپ  درک  توالت  ار  هیآ  ار و  ام  ینکیم  عنم  وت  دهدیم و 
رد هیمالسالا ج 1 ص 477 و  تاحوتفلا  نزاخ ج 1 ص 353 ، ریسفت  ءاسن  هروس  يروباشین ج 1 ص  ریسفت  یبطرق ج 5 ص 99 ، ریسفت 

اهنز . یتح  ءاسنلا  یتح  درک : دایز  نآ 
متشه  تروص 
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ینز سپ  ارنآ ، زا  يدایز  نآ  منادرگرب  هکنآ  رگم  تسا  هتشذگ  ربمغیپ  نانز  قادص  زا  شقادص  ینز  هک  دسرن  نمب  هبترمکی : تفگ  رمع 
هقفا سانلا  لک  : " تفگ رمع  سپ  اراطنق »... نهادحا  متیتآ  «و  دومرف یلاعت  دنوادخ  تسا  هدادن  رارق  یتیالو  یقح و  نینچ  ادـخ  : تفگ واب 

هک ینز  دنکیم و  هابتشا  هکیماما  زا  دینکیمن  بجعت  ایآ  نیشن . هدرپ  نانز  یتح  دنرمع  زا  رت  هیقف  مدرم  همه  لاجحلا "  تابر  یتح  رمع  نم 
. دوشیم زوریپ  وا  رب  سپ  رگید  هخسن  ردو  دنکیم  عازن  وا  اب  مه  وا  امش و  ماما  اب  دنکیم  عازن  سپ  دوریم  تسرد 

ریبعت رد  درک و  هابتـشا  اطخ و  رمع  تفر و  تسار  ینزیبطرق  ترابع  رد  دـنکیم و  هابتـشا  يریما  دوریم و  تسرد  ینز  نزاـخ : ظـفل  رد  و 
نایگ هدرپ  یتح  رمع  زا  دـنرتهیقف  مدرم  مامت  تویبلا "  یف  تاردـخملا  یتح  رمع  نم  هقفا  سانلا  لک  شنیعبرا ص 467 "  رد  يزار  رخف 

اه هناخ  رد 
هقفا سانلا  لـک  دـش "  بولغم  سپ  درک  تباـقر  يریما  درک و  اـطخ  يدرم  دیـسر و  عقاوب  ینز  دـیهمتلا ص 199 ، رد  ینالقاب  ظـفل  رد  و 

. رمع يا  وت  زا  دنرت  هیقف  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم 

هحفص 192 ] ] 

مهن  تروص 
رد هتفرگ و  اريدایز  دنک  دایز  سک  ره  سپ  مهرد  دـصراهچ  رب  اهنز  قادـص  رد  دـینکن  دایز  مدرم  يا  تفگ  سپ  تفر  ربنم  يالاب  رمع 

تفگ واب  دوب و  يدـنلب  شتـسد  رد  هک  تساخرب  ینز  سپ  دـنیوگب . ینخـس  وا  اب  هک  دندیـسرت  مدرم  سپ  منکفاـیم  نیملـسم  لاـملا  تیب 
يزیچ سپ  يراطنق  ناشیاب  دیداد  و  ائیـش » هنم  اوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآ  «و  دیامرفیم دنوادخ  تسا و  لالح  وت  رب  راک  نیا  هنوگچ 

دنکیم . اطخيدرم  دوریم و  باوصب  ینز  تفگ : رمع  سپ  دیریگن  نآ  زا 
ءزج رد  ار  باطخ  نب  رمع  هبطخ  نیا  ياه  هار  هدرک  عمج  يروباشین  مکاح  هدومن  يزوج  نبا  مظتنم  باتکزا  لقن  فرطتسملا ج 1 ص 7 

صیخلت رد  هدرک  رارقا  ارنآ  یبهذ  ودراد  بلطم  نیا  هب  رتاوت  هحیحص  دیناسا  دیوگ : هتفگ و  كردتسم ج 2 ص 177  رد  هچنانچ  یگرزب 
ار ثیدح  مامت  هکنیا  زج  هتسناد  حیحص  ارنآ  هدرک و  لقن  قیرط  نیدنچب  دوخ ج 3 ص 257  خیرات  رد  ارنآ  يدادغب  بیطخ  كردتسم و 

شلیصفتب . ار  ثیدح  دیوگیم  سپس  هدرک  دای  ار  طقف  هبطخ  هکلب  هدرکن  دای 
ریثک نبا  خـیرات  رد  هچنانچ  داد  رارق  رازه  لهچ  ار  وا  رهمو  درک  جاودزا  موثلک  ما  اب  تفرگ و  دوبهتفر  تسرد  هکینز  يارب  هفیلخ  دـیاش  و 

. تسا هدش  دای  هیمالسالا ج 2 ص 472  تاحوتفلا  هباصالا ج 4 ص 492 و  ج 7 ص 139 و 81 و 

هحفص 193 ] ] 

ار با  يانعم  هفیلخ  نتسنادن 

 " ابا ههکاف و  ابلغ و  قئادح  الخن و  انوتیز و  ابضق و  وابنع  ابح و  اهیف  انتبناف  درک " : تئارق  ربنم  يالاب  رمع  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  زا  ار 
سبع هروس  ار "  هاگارچ  هویم و  تخرد و  رپ  ياهغاب  امرخ و  تخرد  نوتیز و  امرخ و  یعون  روگنا و  هناد و  نیمز  رد  میدـینایور  ام  سپ 

نآ مسق  ادخ  ناجب  نیا  تفگ  تخادنا و  دوب  شتسد  رد  هک  یئاصع  سپس  تسیچ  با  سپ  میتخانـش  ار  اهنیا  همه  تفگ   " 28 هیآ 32 -
تیادـه و امـش و  يارب  هدـش  ناـیبهچنآ  دـینک  يوریپ  تسیچ  با  یتسنادـن  رگا  وت  يارب  دراد  یبـیع  هچ  سپ  تسیراوشد  راـک  فلکت و 

. دینک شراگدرورپ  هب  راذگاو  ارنآ  سپ  دیا  هتخانشنهچنآ  دینک و  ناب  لمع  سپ  تسنآرق  زا  نآیئومنهر 
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رگید ترابع  رد  و 
الخن و انوتیز و  ابـضق و  ابنع و  ابح و  اهیف  انتبناف  ار " هیآ  نیا  درک  توـالت  شباحـصا  ناـیم  رد  دوب  هتـسشن  هکیلاـح  رد  رمع  دـیوگ : سنا 

سپ دزیم  نیمزب  هک  دوب  یئاصع  شتـسد  رد  و  دـیوگ : تسیچ  ابا  سپ  میتخانـش  ار  اه  نیا  مامت  تفگ  سپـس  ابا  ههکاـف و  اـبلغ و  قئادـح 
ار هچنآ  وناب  دینک  لمع  هدش و  نایب  امـش  يارب  هک  ار  هچنآ  دیریگب  مدرم  يآ  سپ  تسیراوشد  روز و  راک  هک  مسق  ادخ  ناجب  نیاتفگ 

دیراذگاو . شراگدرورپهب  ارنآ  سپ  دیا  هتخانشن  هک 
رگید ظفل  رد  و 

میتخانش ام  ار  ههکاف  نیا  تفگ  سپ  ابا  ههکاف و  درک و  تئارق  رمع 

هحفص 194 ] ] 

ام میدـشن و  فیلکت  ام  تسا  هیاهنلا :) ) رد میا و  هدـش  عنمراوشد  راک  زا  ام  هک  دیـشاب  تکاس  تفگ : هاگنآ  تسیچ  ابا  سپ  تسا  هویم  هک 
میا . هتشگن  نیاب  رومام 

رگید ریبعت  رد  و 
نیا تفگ : دوـب و  شتـسد  رد  هکیزیچ  درک  لو  سپـس  تـسیچ  اـبا  سپ  میتخانـش  ار  اـهنیا  ماـمت  تـفگ : سپ  ار  هـیآ  نـیا  دـناوخ  رمع ...
هچنآ دینک  تعاطا  يوریپ و  تفگ  سپس  تسیچ . ابا  ینادن  رگا  رمع  ردام  رـسپ  يا  وترب  تسیچ  تسا و  يراوشد  راک  هک  مسق  ادخناجب 

دیراذگاو . ارنآ  سپ  هدشن  نایب  هچنآ  هدش و  نایب  نآرق  زا  امش  يارب 
یکاب وتسا  تخس  ياهراک  فلکت و  ار  نیا  رمع  يا  میا : هدش  راوشد  راک  فلکت و  زا  عنمام  مارآ  تفگ : سپس  يربط : بحم  ظفل  ردو 

تسیچ . ابا  یتسنادن  رگا  تسین  وت  رب 
زا میا  هدش  یهن  ام  تفگ  رمع  سپ  تسیچ  با  ابا : ههکاف و  یلاعت و  يادخ  لوق  زا  باطخ  نب  رمع  زا  درکلاوئس  يدرم  هکنیا  تباث : زا  و 

تخس . ياهراک  ندرک و  يواکجنک 
ربخ  هفحت  نیا  كرادم 

نبا يرابنا و  نبا  دـیمح و  نب  دـبع  دعـس و  نبا  و  جرختـسملا » » رد میعن  وبا  شننـس و  رد  روصنم  نب  دیعـس  تسا  هدرک  لقن  ار  اـهربخ  نیا 
ارنآ كردتـسم ج 2 ص 514 و  رد  مکاح  شریـسفت ج 3 ص 38 و  رد  ریرج  نبا  و  نامیالا ، بعـش  ردیقهیب  و  هیودرم ، نبا  و  رذـنملا ،

رد بیطخ  هدرک و  تبث  ارنآ  شصیخلترد  یبهذ  هتسناد و  حیحص 

هحفص 195 ] ] 

زا لقن  هرـضنلا ج 2 ص 49  ضایرلا  رد  يربط  نیدـلا  بحم  فاشک ج 3 ص 253 و  رد  يرـشخمز  و  شدادغب ج 11 ص 468 ، خـیرات 
 " رد ریثالا  نبا  و  رمع ص 120 ،. هریـس  رد  يزوجلا  نبا  21و  تاقفاوملا ج 1 ص 25 - رد "  یبطاـش  یبهذ و  صلخم  يوغب و  يراـخب و 

نزاخ هتسناد و  حیحص  ارنآو  شریسفت ج 4 ص 473  رد  ریثک  نبا  ریـسفت ص 30 و  لوصا  همدقم  رد  هیمیت  نبا  " ج 1 ص 10 و  هیاهنلا 
لقن لامعلا ج 1 ص 227  زنک  رد  و  هدش ، دای  نیظفاح  زا  یعمج  زا  روثنملا ج6 ص 317 - ردلا  رد  یطوبس  و  شریسفت ج4 ص 374 ، رد 

رد يرابنا  رذـنملا و  نبا  و  دـیمح ، نب  دـبع  و  شتاقبط ، رد  دعـس  نبا  و  شلئاـضف ، رد  هدـیبع  یبا  و  هبیـش ، یبا  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  زا 
و دیوگ : ج 8 ص 389 و  يزار - ریسفت  هیشاح  شریـسفت - رد  دوعـسلا  وباو  هیودرم  نبا  نامیالا و  بعـش  رد  یقهیب  مکاح و  فحاصم و 
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دیمح نب  دبع  هدومن و  میعن  وبا  زا  لقن  جيراسلا 10 ص 298  داشرا  رد  ینالطـسق  زین و  هفاحق  وبا  نب  رکبوبا  يارب  نیا  ریظن  هدش  تیاور 
تسین و یبرع  با  هک  هدش  هتفگ  دیوگ : يرابلا " ج 13 ص 23 و  حـتف  رد "  رجح  نبا  468 و  يراقلا "ج 11 ص . هدـمع  رد "  ینیع  و 

رمعو . رکبوبا  لثم  رب  نآ  ندوب  یفخم  ار  نیا  دنکیم  دیئات 
رد ار  با  هملکدـنا  هدرک  لخاد  سپ  هیبرع  تغل  نایاوشیپ  همه  رب  ناب  هدـمآ  رجح  نبا  هکیا  هتفگ  نیا  هدـش  یفخم  هنوگچ  دـیوگ : ینیما 

لبق ام  نآ و  ریـسفت  رد  یلاعت  يادخ  لوق  ایآ  سپ  تسین  یبرع  با  هک  نک  ضرف  نآ . ندوب  لیخدب  يا  هراشا  چیه  نودـب  ناشتاغل  بتک 
رد دنراد  يرذع  هچ  عقوم  نیا  رد  رمع  رکبوبا و  سپ  تسین  یبرع  مه  امش  نایاپراهچ  امش و  يارب  كاروخ  مکماعنال » ومکل  اعاتم  » نآ

هحفص 196 ] ] 

رب یئوگروزب  رگا  ناشیا و  زا  دنک  عافد  هک  دیایم  شـشوخ  رجح  نبایلب  هدنیوگ  لوق  ناب  دوشیم  دـیئات  روطچ  اهنآ و  رب  نآ  ندوب  یفخم 
دشاب . نآ  ندوب  یبرع  یفن  برع و  تغل 

تسا  لمات  هتسیاش 
هدرک فذـح  ار  ثیدـح  لوا  با  هملک  هب  هفیلخ  ینادان  ندرک  ناهنپ  يارب  هکنیا  زج  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  ار  ثیدـح  نیا 
عقوـم نیا  رد  تما  یناداـن  ار  وا  تسین  مهم  ندرک و  یئوـگروز  زا  یهن  زا  دـعب  هدرک  یئوـگروز  هدرک و  لـقن  ارنآ  رخآ  لـیذ و  تـسا و 

. راوشد راک  یئوگروز و  زامیدش  یهن  ام  تفگ  سپ  میدوب  رمع  شیپ  ام  هک  سنا  لوق  زا  دیوگ  رمع . هتفگ  دافمب 
ارنآ زا  يرایـسب  يدوزب  و  تسا . هدومن  نآ  اب  يزاـب  فیرحت  تسد  هک  یئاهثیدـح  زا  يراـخب  حیحـص  رد  تسا  رایـسب  هچ  وهزادـنا  هچ  و 

دید . یهاوخ 

تسا هداد  انز  هک  يا  هناوید  نز  هرابرد  هفیلخ  تواضق 

درک و تروشم  رفن  دـنچ  اب  نآ  هرابرد  سپ  دوب  هداد  اـنز  هک  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  يا  هناوید  نز  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
رذگ داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  یلع  سپ  داد  ارنآ  ندرک  راسگنس  روتسد 

هحفص 197 ] ] 

راسگنـس هک  هداد  نامرف  رمع  هداد و  اـنز  هک  تسا  هلیبق  نـالف  هناوید  نز  نیا  دـنتفگ : تسیچ  هراـچیب  نز  نیا  راـک  دومرف : دومن  نز  ناـب 
یلصادخ ربمغیپ  هک  يرادن  دای  ایآ  یتسنادن  ایآ  نیملسم  ياوشیپ  يا  دنتفگو : رمع  شیپ  دندمآ  سپـس  دینادرگرب  ار  وا  تفگ  سپ  دوش .

دوش لقاع  ات  هناوید  زا  ( 3  ) ددرگ رادیب  ات  باوخ  زا  ( 2  ) دوش غلاب  ات  لفط  زا  هدش  هتشادرب  هفیاط  هس  زا  فیلکت  ملق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
هللا هب  درک  عورـش  رمع  دراذگ و  دازآ  ار  وا  سپ  هدوب  یگناوید  لاح  رد  هدـش  بکترم  هک  یئانز  نیا  دـیاش  تسا  هلیبق  نالف  هناوید  نیا  و 

نتفگ  ربکا 
يرگید  تروص 

سپ دننک  راسگنس  ار  وا  داد  نامرف  وا  دندوب و  هدروآ  دوب  هداد  انز  هک  ار  ینز  هک  باطخ  نب  رمع  شیپ  مدش  رـضاح  دیوگ : نایبظ  یبا  زا 
تسا هداد  انز  دنتفگ : دوشیم  هچ  ار  هراچیب  نیا  اهناب  دومرف : ناشیاب و  درک  دروخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  نارابگنـس  ات  دندرب  ار  وا 

ار ام  دـنتفگ : سپ  رمع  دزن  هب  دـینادرگرب  داد و  تاجن  ناـشیا  تسد  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  وا . ندرک  راسگنـسب  هدادناـمرف  سپ 
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سپ وا . دزن  دـمآو  ترـضحنآ  يوـسب  داتـسرف  سپ  يزیچ ، يارب  رگم  ار  راـک  نیا  هدرکن  مالـسلا  هیلعیلع  تـفگ : رمع  دـینادرگرب : یلع 
مئانلا نع  هثالث : نع  ملقلا  عفر  :» دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يدینـشن  اـیآ  دومرف : ار  راـکهنگ  نیا  يدـینادرگرب  هچ  يارب  تفگ 

« لقعی یتح  یلتبملا  نع  و  ربکی ، یتح  ریغصلانع  و  ظقیتسی ، یتح 

هحفص 198 ] ] 

هناوید نیا  يرآ  دومرف : دوش  لقاع  ات  هناوید  زا  و  دوش ، گرزب  ات  كدوک  زا  و  دوش ، رادیب  هکنآ  ات  باوخ  زا  رفن ، هس  زا  دش  هتـشادرب  ملق 
مهنم و  دومرف : ترـضحنآ  منادیمن  نم  تفگ  ترـضحناب  رمع  تسا  هدش  لمع  نآ  بکترم  نونج  لاح  رد  وا  دـیاش  سپ  تسا  هلیبق  نالف 

ار . وا  ندرک  راسگنس  درک  كرت  رمع  سپ  منادیمن 
سابع . نبا  زا  ار  تیاکح  نیا  هدرک  تیاور  . 90 لاس يافوتم  یفوک  میج  حتفب  یبنج  بدنج  نب  نیصح  وا  نایبظ  وبا 

موس  تروص 
داب وا  رب  ادخ  ناوضرهک  یلع  ام  ياقآ  تشذگ  سپ  يا  هدنهد  انز  نز  ندرک  راسگنـسب  داد  نامرف  یـضار ... وا  زا  ادـخ  هک  رمع  ام  ياقآ 
سپ دنکیمن . ار  راک  نیا  یتهج  نودب  ترـضحنآ  تفگ  دش  هداد  ربخ  رمع  هب  نوچ  سپ  درک  صالخ  ار  وا  سپ  ندرکنارابگنـس  نیب  رد 

ول ال  " تفگ رمع  سپ  یگناوید  لاح  رد  هدش  راکنیا  بکترم  وا  هک  تسنکمم  سپ  تسا  هلیبق  نالف  هناوید  وا  دومرف : دیسرپ  وا  زا  نوچ 
دوب . هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  رمع "  کلهل  یلع 

مراهچ  تروص 
اب مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعوا  رب  تشذگ  سپ  دننک  راسگنس  ار  وا  داد  نامرف  سپ  دوب  هداد  انز  هک  رمع ... دزن  دندروآ  ار  يا  هناوید 

دومرف سپ  دندرکیم  لابند  ار  وا  هک  دندوب  یئاه  هچب  نز  نآ 

هحفص 199 ] ] 

ایآ دومرف : و  رمع . دزن  نز  نآ  اب  دنتفر  دـینادرگرب و  ار  وا  دومرف : دـننک  نارابگنـس  ار  نیا  هک  هداد  نامرف  رمع  دـنتفگ : ار  نز  نیا  تسیچ 
ملتحمات كدوک  زا  دوش و  رادـیب  ات  باوخ  زا  دـبای و  يدوبهب  ات  یلتبم  زا  دوش و  لقاع  ات  هدـش  هتـشادرب  هناوید  زا  فیلکت  ملق  هک  ینادـن 

دوش 
. يرتشیب ظفل  اب  شمعا  زا  هدرک  تیاور  ارنآ  هبعش  تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : مکاح 

مجنپ  تروص 
یقهیب : هتفگب 

يا دومرف : رمعب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دوب . هدشراسگنـسب  موکحم  دوب و  هداد  اـنز  هک  هلیبـق  نـالف  هناوید  رب  درک  روبع  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شیامرف  تسین  ترطاخ  ایآ  دومرف : يرآ  تفگ  دننک  راسگنـس  ار  نز  نالف  هک  هداد  نامرف  نیملـسم  ياوشیپ 

هتـشادرب هورگهس  زا  فیلکت  ملق  قیفی » یتح  نونجملا  نع  و  ملتحی ، یتح  یبصلا  نع  ظقیتسی و  یتح  مئانلا  نع  هثـالث : نع  ملقلا  عفر  » هلآ
دننک دازآ  ار  وا  ات  داد  نامرف  سپ  ارچ : تفگ  دوش . لقاع  ات  هناوید  زا  و  دوش ، غلاب  ملتحم و  ات  كدوک  زا  و  دوشن ، رادیب  ات  باوخ  زا  هدش 

ناتساد  نیا  كرادم 
قیرط ج 2 ص دنچب  شدوخ  ننس  رد  ارنآ  هدرک  لقن  دواد  وبا 
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هحفص 200 ] ] 

ننس رد  یقهیب  و  هتسناد ، حیحص  ارنآ  كردتسم ج 2 ص 59 و ج4 ص 389 و  رد  مکاح  و  شننس ج 2 ص 227 ، رد  هجام  نبا  و  ، 227
رد يربـط  نیدـلا  بحم  و  ص 5 ، لوصو ج 2  ریـسیت  رد  هچناـنچ  لوصـالا  عماـج  رد  ریثا  نبا  و  قیرط ، نیدـنچب  ص 264  يربـکلا ج 8 

يراسلا ج 10 داشرا  رد  ینالطـسق  ارنآ  هدرک  دای  یبقعلا ص 81 و  رئاخذ  ردو  دـمحا ، زا  لقن  یمود  ظفلب  جهرضنلا 2 ص 196  ضایرلا 
هداتفا قافتا  دـیوگ و  سپ  مود  تروصب  ریدـقلا ج 4 ص 357  ضیف  رد  يوانم  و  ناـبح ، نبا  یئاـسن و  دواد و  وبا  يوغب و  زا  لـقن  ص 9 

یطایمد و  موس ، ظفلب  ریغص ج 2ص 417  عماج  رب  يزیزع  حرش  هیشاح  ردینفح  و  نآ . دننام  رکبوبا  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  وا و  يارب 
 " رمع کلهل  یلع  ول ال  رمع "  لوقنآ  رد  هکیظفلب  شا ص 57  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبس  و  موس ، ظفلب  مالظ ج 2 ص 56  حابصم  رد 

يراقلا ج 11 ص151. هدمع  رد  ینیع  يرابلا ج 12 ص 101 و  حتف  رد  رجح  نبا  تسا و 
تسا  هجوت  بلاج 

لوا دـنکیم  هفیلخ  يراوگرزب  تمارکب و  دروخرب  نآ  رد  هک  دـید  یتقو  وا  هکنیا  زج  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  ثیدـح  نیا  يراـخب 
دماین ششوخ  تفالخ و  ماقم  ندرک  ظفح  يارب  هدرک  فذح  ار  ناتساد 

هحفص 201 ] ] 

سپ تواضق  عقوم  رد  نآ  زا  ار  وا  تلفغ  اـی  هروهـشمتنسب  دـنکیم  مـالعا  ار  وا  یناداـن  لـهج و  هکیتیاـکح  رب  ار  یمالـسا  تما  یهاـگآ 
ات باوخ  زا  ددرگ و  غلاب  ات  كدوک  زا  دوش و  لقاع  ات  دـش  هتـشادرب  هناوید  زا  ملق  هک  یتسنادـن  ایآ  دومرفرمعب : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ :

. دوش رادیب 

ادخ باتک  لیوات  هب  هفیلخ  ینادان 

نم تفگ : دومن و  دوسالا ) ) رجح هب  ور  دـشفاوط  لخاد  نوچ  سپ  باطخ ... نب  رمع  اـب  میدومن  جـح  اـم  دـیوگ : يردـخ  دیعـس  یبا  زا 
دیـسوبیم ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدوب  هدـیدن  نم  رگا  تعفنم و  هن  يراد و  ررـض  هن  هک  یتسه  یگنـس  وت  هک  منادـیم 

دناسریم عفن  دنزیم و  نایز  نینموم  ياوشیپ  يا  هکلب  تفگ  داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  بلاطیبا  نب  یلع  سپ  مدیـسوبیمن . ار  وت  زگره  مهنم 
ذا و  :» دیامرف یلاعت  دنوادخ  . میوگیم نم  هکتـسنانچ  نآ  هک  یتسنادیم  هنیآ  ره  نآرق ) ) ادـخ باتک  لیوات  زاار  نیا  يدوب  هدـیمهف  وت  رگا  و 

ياه تشپ  زا  مدآ  دالوا  زا  تفرگ  وت  راـگدرورپهکیماگنه  و  ...» مهـسفنا یلع  مهدهـشا  مهتیرذ و  مهروهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کـبر  ذـخا 
هدـنب ناشیا  تسا و  لج  زع و  راگدرورپ  وا  هک  دـندرک  فارتعا  ورارقا  نوچ  سپ  ناشدوخ  رب  ارناشیا  تفرگ  هاوگ  ار و  اـهنآ  هیرذ  ناـشیا 

ارنآ گنس  نیاو  یکزان  هچراپ  رد  ارناشیا  دهع  نامیپ و  تشون  دنیوا  ناگ 

هحفص 202 ] ] 

هکیسک هرابرد  دهدیمیهاوگ  تداهش و  تسا  بل  ود  نابز و  مشچ و  ود  وا  يارب  هکیلاح  رد  دوش  هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  وا  دیعلب و  - 
اهیف تسل  ضراب  هللا  یناقبا  واب " ال  تفگ  رمع  سپ  باتک  نیا  رد  تسا  هللا "  نیما  وا "  سپ  شنامیپ  هب  هدرک  افو  هکیلاـح  رد  ارنآ  دـمآ 
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نایم رد  منک  یگ  هدنز  نم  هک  ادـخب  مربیم  هانپ  تفگ : رگید  هرابع  رد  یـشابن و  اجنآ  رد  وت  هکنیمز  رد  دراذـگن  ارم  ادـخ  نسحلا "  ابا  ای 
یشابن . ناشیا  نایم  رد  وت  هکیمدرم 

ناتساد  نیا  كرادم 
تسا و هدـمع  رد  هچنانچهکم  خـیرات  رد  یقرزا  رمع ص 106 و  هریـس  رد  يزوج  نبا  و  كردتـسم ج 1 ص 457 ، رد  يروباشین  مکاح 
رد هچنانچ  ریبک  عماج  رد  یطویـس  شریبعت و  ودـب  يراـقلا ج 4 ص 606  هدـمع  رد  ینیع  ص 195 و  يراسلا ج 3  داشرا  رد  ینالطـسق 
رد دیدحلا  یبا  نبا  نابح و  نبا  مکاح و  تالاوط و  رد  ناطق  نسحلا  یبا  و  هدروآ : هکم  لئاضف  رد  يدنج  زا  لقن  نآ ج 3 ص 35  بیترت 

هیمالسالا ج 2 ص 486. تاحوتفلا  رد  نالحد  ینیز  دمحا  جهن ج 3 ص 122 و  حرش 

غرمرتش مخت  هرافک  هب  هفیلخ  لهج 

هاگان سپ  قشمد  دجسمب  مدش  لخاد  دیوگ : ریبز  نب  دمحم  زا 

هحفص 203 ] ] 

تفگ يدرک  كرد  ار  یسک  هچ  درمریپ  يا  متفگ  سپ  دوب . هدمآرد  يریپ  زا  شا  هنیـس  ياه  ناوختـسا  هک  مدروخرب  هک  يدرمریپ  هب  نم 
ام تفگ : يا  هدینـش  هکیزیچ  زا  نک  فیرعت  نم  يارب  متفگ  ار  كومری  تفگ : يدرک : تکرـش  ار  گنج  هوزغ و  هچ  سپ  متفگ : ار  رمع 

اجب ار  جـح  کسانم  نوچ  سپ  میدروخ ، ارنآ  میدوب  مرحم  هکیلاح  رد  میتفای  غرمرتش  مخت  هار  رد  سپ  جـح  دـصقب  هبیتق  اـب  میتفر  نوریب 
لوسر ياـهقاطاهب  میدیـسر  هکنآ  اـت  دـیئایب  نم  بقع  تفگ  درک و  اـمب  تشپ  سپ  میتفگ  رمع  نیملـسمياوشیپ  هب  ار  بلطم  نیا  میدروآ 

هب تفر  هن  تفگ : تسا  اـجنیا  نسحلا  وبا  اـیآ  تفگ  سپ  داد  باوـج  ینز  سپ  دز  ار  اـهقاطا  نآ  زا  یکی  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
: دومرف سپ  درکیم  راومه  ار  كاخ  شتسد  اب  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلعب  میدیسر  ات  میتفرو  دیئایب  نم  اب  تفگ  تشگرب و  سپ  ءارحص 
ات دیداتـسرفن  بقع  ارچ  دومرف : دـندوب ، مرحم  هکیلاـح  رددـنتفای  یغرم  رتـش  مخت  تعاـمج  نیا  تفگ  سپ  ، نیملـسم ياوـشیپ  يا  نیرفآ 

رمث هچنآ  سپ  دننک  تفج  اه  مخت  ددعب  ناوج  هدام  نارتش  اب  ار  يرن  نارتش  دومرف : مسرب ، امـش  تمدخ  هک  مرتراوازـس  نم  تفگ : میایب ،
دـساف یهاگ  مهمخت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دزادنایم  هچب  یهاگ  رتش  تفگ  رمع  دنیامن  هللا  تیب  شکـشیپ  هیده و  دنروآ  هچب  دـهد و 

دشاب نم  رانک  رد  نسحلا  وبا  هکنآ  رگم  راین  شیپ  نم  ياربیتخس  راوشد و  راک  کی  ایادخ  راب  تفگ : رمع  تفر  نوچ  سپ  دوشیم 

هحفص 204 ] ] 

دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه 

 " رمع نم  هقفا  سانلا  لک  " 
هتخیمآ لسع  اب  یبآ  فرظ  ناوج  نآ  سپ  تساوخ ، بآ  وا  زا  سپ  دوب  هنـشت  هکیلاح  رد  راصنا  ناـناوج  زا  یناوجب  تشذـگ  يزور  رمع 

هدنز رد  ارناتهزیکاپ  دیدرب ، شتآ  ایندلا » مکتایحیف  مکتابیط  متبهذا  » دیامرفیم یلاعتيادـخ  هک  تفگ  دیـشونن و  رمع  سپ  داد  واب  درک و 
نیذـلا ضرعی  موی  «و  ارنآ رتولجناوخب  تسین  هلبق  لـها  زا  یکی  وت و  يارب  هیآ  نیا  نینموم ، ربهر  يا  تفگ  رمعب  ناوج  سپ  ناـتایند  یگ 
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اهب » متعمتسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  رانلا  یلع  اورفک 
لک تفگ "  رمع  سپ  ناب . دیدرک  شیعت  ایند و  یگ  هدنز  ردار  ناتاه  هزیکاپ  دیدرب  دنیوگیم  اهناب  دنزادنایم  شتآ  رب  ار  رافک  هکیزور  و 

. دنرتاناد رمع  زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا 

دوب هدرک  عازن  شردام  اب  هک  یناوج  ندز  هب  هفیلخ  نامرف 

ار وا  شردام  سپ  باطخ ... نب  رمع  دزن  درک  عازن  شردام  اب  راصنا  زا  یناوج  تفگ : شردپ  زا  عفار  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  زا 

هحفص 205 ] ] 

دروآ و دـهاش  رفن  دـنچ  نز  دـهد و  یهاوگ  هکدوبن  يدـهاش  وا  دزن  سپ  تساوخ  هاوگ  رمع  سپ  تسین  نم  رـسپ  نیا  تفگ  درک  راـکنا 
نآ هک  داد  روتـسد  رمع  سپ  نزناـب  هدز  تمهت  ءارتـفا و  ناوج  تسا و  هدرکن  رهوش  زونه  تسا و  رتـخد  تسا  رکب  وا  هک  دـنداد  یهاوگ 
هللا یلص  ربمایپ  دجسم  رد  سپـس  دیبلط . ار  اهنآ  ترـضحنآ  سپ  اهنآ  راکزا  درک  لاوئـس  دید و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دننزب . ار  ناوج 
سپ درک  راکنا  ار  وت  وا  هچنانچ  نک  راـکنا  ار  نز  نیا  وت  تفگ : ناوج  هب  سپ  درک  راـکنا  ار  وا  سپ  دیـسرپ  نز  زا  تسـشن و  هلآ  هیلع و 

ناردارب نیـسح  نسح و  وت و  ردـپ  نم  ار و  وا  نک  راکنا  واـب  دومرف : ترـضح  تسا . نم  رداـم  نز  نیا  ادـخربمایپ  يومع  رـسپ  يا  تفگ 
يرآ و دنتفگ  تسا  ذفان  يراج و  نز  نیا  هرابرد  نم  مکح  دومرف : نز  نابحاصب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرک  راکنا  ار  وا  نم  تفگ  دناوت 
زا ار  ناوج  نیا  مدرک  جیوزت  نم  هک  دنهد  یهاوگ  دنتـسه  رـضاح  اجنیا  هکیناسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تسیراج ، مه  ام  هرابرد 
رد دنتخادنا  سپ  دوب  مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  دندرمـش  سپ  دروآ  سپ  روایب  تسلوپ  نآ  رد  هکیا  هسیک  ورب  ربنق  وا ، زا  هناگیب  نز  نیا 
نآ نوچ  سپ  دـشاب  یـسورع  رثا  وت  رب  هکنیا  رگم  ام  شیپ  اـین  رب و  هب  ار و  تنز  تسد  ریگب  دـندومرف  ناوجب  وا و  هیرهم  ناونعب  نز  نماد 

ار وا  هنوگچ  دومرف  تسنم ، رـسپ  نیا  هک  مسق  ادخب  تسا  شتآ  نیا  هک  ادـخ  ادـخ  هللا "  هللا  نسحلا "  وبايا  دز  دایرف  نز  تشگرب  ناوج 
هتـشک گنجب و  تفر  درمنآ  مدش و  نتـسبآ  ناوج  نیاب  سپ  دندرک  جیوزت  واب  ارم  نم  ناردارب  دوب و  یگنز  شردـپ  تفگيدرک : راکنا 

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  دـشاب . نم  رـسپ  وا  هک  مدرک  راکنا  نم  دـش و  گرزب  اهنآ  ناـیم  رد  سپ  هلیبق  نـالف  هب  مداتـسرف  ار  نیا  نم  دـش و 
دومرف

هحفص 206 ] ] 

. هدرک دای  ص 45 هیمکحلا ) قرطلا  ) رد ارنآ  يزوجمیق  نبا  دش  تباث  شبسن  درک و  شردام  هب  قحلم  ار  ناوج  نآ  منسحلا و  وبا  نم 

تاملک دافم  هب  هفیلخ  ینادان 

هدـیدن زیچ  رب  هورکم و  ار  قـح  درادتسود و  ار  هنتف  هـک  متـسه  یمدرم  زا  تـفگ : يروـطچ ؟ وـت  دیـسرپ  يدرم  زا  باـطخ  نـب  رمع  - 1
تسود ار  دنزرف  لام و  : دومرف دننادرگرب و  ار  وا  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  ینادنزار  وا  هک  داد  روتـسد  سپ  دهدیم ، یهاوگ 

امش و يارب  تسا  شیامزآ  هنتف و  امش  نادنزرف  لاوما و  هک  تسین  نیا  زج  هنتف » مکدالوا  مکلاوما و  امنا  :» دیامرفیم یلاعت  دنوادخ  دراد و 
وا داد  روتـسد  رمع ... سپ  هدیدن  ار  وا  تسا و  ادخ  ربمایپ  دمحمهک  دـهدیم  تداهـش  تسا و  قح  نآ  هکنآ  لاح  دراد و  هورکم  ار  گرم 
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. هتلاسر لعجی  ثیح  ملعی  هللا  تفگ "  دننک و  دازآ  ار 
هیزوج ص 46. میق  نبا  هیمکحلا ) قیرطلا 

سپ يدومن ، حبـص  هنوگچ  نامی  رـسپ  واب  تفگ  رمع  سپ  درک  تاقالم  باطخ  نب  رمع  اب  تفگ  هک  هدش  تیاور  نامی  نب  هفیذح  زا  - 2
هکیزیچب مهدـیم  تداهـش  تسود و  ار  هنتف  مراد و  هورکم  ار  قح  هکیلاح  رد  مدرکحبـص  مسق  ادـخب  منک ، حبـص  روطچ  یهاوخیم  تفگ 

ارنآ ما  هدیدن 

هحفص 207 ] ] 

رمع سپ  تسیننامـسآ . رد  ادـخ  يارب  هکتـسیزیچ  نیمز  يور  رد  نم  يارب  مناوخیم و  زامن  وضو  نودـب  ار و  هدـیرفآ  ریغ  مرادـیم  هگن  و 
نیا يارب  ار  هفیذـح  هک  تفرگ  میمـصت  تشاد و  یلجعتـسم  راـک  هـکنآ  لاـح  تـشگرب و  اروـف  هفیذـح و  نانخـس  يارب  دـش  نیگمـشخ 

مشخ و راثآ  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  تشذـگ  مالـسلا  هیلع  بلاطیبانب  یلع  رب  دوب . هار  رد  هک  ناـیم  ناـمه  رد  سپ  دـنک  تیذا  شراـتفگ 
ارنامی نب  هفیذـح  هکیلاـح  رد  مدرک  دروخرب  تفگ  هدومن : نیگمـشخ  ار  وت  يرما  هچ  رمع  يا  دومرف : درک  هدـهاشم  وا  هرهچ  رد  بضغ 

دراد و شوخان  ار  گرم  تفگ  تسار  دومرف : دـیایمن  مشوخ  قح  زا  هکیلاح  رد  مدرک  حبـصتفگ  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  متفگ  واب  سپ 
امنا :» دـیامرفیم یلاعت  دـنوادخ  دراد و  تسود  ار  دـنزرف  لام و  تفگ  تسار  دومرف : مراد ، تسود  ار  هنتف  دـیوگیم : تفگ : تسا  قح  نآ 

ادـخ و یئاتکیب  تداهـش  دـیوگیم : تسار  دومرف  ما  هدـیدن  هکیزیچب  مهدـیم  تداهـش  و  دـیوگیمیلع : ای  تفگ  هنتف » مکدالوا  مکلاوما و 
منکیم ظفح  نم  هک  دیوگیم  یلع  يا  تفگ : سپ  هدیدن . ار  اهنآ  مادکچیه  دـهدیم و  طارـص  منهج و  تشهب و  تمایق و  ثعب و  گرم و 

زامن وضو  نودـب  نم  دـیوگیم  و  تفگ : تسین  قولخم  وا  ار و  یلاعت  يادـخ  باتک  دـنکیم  ظفح  دـیوگیم : تسار  دومرف : ار  هدـیرفآ  ریغ 
سپتسا زیاج  وضو  نودـب  وا  رب  تاولـص  وضو و  نودـب  ادـخ  لوسر  میومع  رـسپ  رب  دتـسرفیمتاولص  دـیوگیم : تسار  دومرف : مناوخیم 

: دومرف دیوگ  اهنیا  همه  زا  رتگرزب  زیچ  نسحلا  وبا  يا  تفگ :

هحفص 208 ] ] 

دراد و دـنزرفو  نز  وا  اریز  تفگ  تسار  دوـمرف : درادـن  نامـسآ  رد  ادـخ  هک  مراد  يزیچ  نیمز  يور  رد  نم  هـک  دـیوگ  تـفگ : نآ  یچ 
. دوبن بلاطیبا  نب  یلع  رگا  دوش  كاله  باطخ  رسپ  هک  دوب  کیدزن  تفگ : رمع  سپ  دنزرف . نز و  نتشاد  زا  تسیلاع  هزنم و  دنوادخ 
هدرک دایارنآ  ناراگن  خـیرات  زا  يرایـسب  لقن  لها  شیپ  تسا  تباث  نیا  متفگ  نم  هک  هتفگ : هدرک و  لقن  هیافک ص 96  رد  یجنگ  ظفاح 

همهملا ص 18. لوصف  رد  یکلام  غابص  نبا  و  دنا .
دوب تفگ  مدرم  زا  یهورگب  هک  دوب  نیا  نآ  دوب و  هدز  رـس  يراک  وا  زا  هک  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دندروآ  ار  يدرمهک  هدش  تیاور  - 3

يراصن دوهی و  مرادن و  تسود  ار  قح  مرادتسود و  ار  هنتف  هکیلاح  رد  مدرک  حبـص  دوب  هتفگ  يدرک  حبـص  هنوگچ  دندوب  هتفگ  واب  هک 
نوچ سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  داتـسرف  رمع  سپ  هدشن  قلخ  هکیزیچب  منکیم  رارقا  ما و  هدیدن  هکیزیچب  مراد  نامیا  منکیم و  قیدـصت  ار 

« هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  :» دیامرف یلاعت  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  هنتف  دیوگ ، تسار  دومرف  دندرک : وگزاب  ار  درمنآ  نانخـس  دندمآ 
دوهی و و  قحب ، گرم  تارکـسدمآ  و  قحلاـب » توـملا  هرکـس  تئاـج  و  :» دوـمرف یلاـعت  دـنوادخ  ار و  گرم  ینعی  دراد  هورکم  ار  قـح  و 
« ءیـش یلع  دوهیلا  تسیل  يراصنلا  تلاق  ءیـش و  یلع  يراصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاق  و  :» دومرف یلاعت  دـنوادخ  دـنکیم  قیدـصت  ار  يراصن 

دراد نامیا  تسین و  يزیچ  رب  دوهی  دنتفگ  يراصن  دنتسین و  يزیچ  رب  يراصن  دنتفگ  دوهی 
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هللااب ذوعا  تفگ " رمع  سپ  تمایق  تعاس  ینعی  هدـشن  قلخ  هکیزیچب  دـنکیم  رارقا  دراد و  لج  زع و  يادـخب  نامیا  ارنآ . هدـیدن  هکیزیچب 
. نآ يارب  یلع  دشابن  هکیا  هلکشم  زا  ادخب  مربیم  هانپ  اهل "  یلع  هلضعم ال  نم 

لیلق زا  ارم  ایادخ  راب  تفگ  رمع  شیپ  يدرم  دیوگ : دنا  هدومنلقن  یمیمت  میهاربا  زا  رذنملا  نبا  و  دیمح ، نب  دـبع  هبیـش و  نبا  ظفاح  - 4
ناگ هدنب  زا  یکدنا  و  روکشلا » يدابع  نم  لیلق  و  :» دیوگیم ادخ  هک  مدینش  نمتفگ  درمنآ  تسا . ءاعد  هچ  نیا  تفگ  رمع  سپ  هدب  رارق 
رمع زا  مدرم  همه  رمع "  نم  هقفا  سانلا  لک  تفگ " : رمع  سپ  دـهد . رارق  لیلق  نیا  زا  ارم  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  نم  دنراذگـساپس و  نم 

. دنرتاناد
ملعا سانلا  لک  تسا " يرشخمز  ریبعت  رد  و  رمع ، يا  وت  زادنرتاناد  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  ملعا  سانلا  لک  هدمآ "  یبطرق : ظفل  رد  و 

دنرمع . زا  رتاناد  مدرم  مامت  رمع "  نم 
هیضق  نیا  كرادم 

یطویس ج 5 ص 5 و 229، ریسفت  فاشک ج 2 ص 445 ، ریسفت  یبطرق ج 14 ص 277  ریسفت 
درادرپیم تدابعب  اهبش  درادیم و  هزور  ار  اهزور  نم  رهوش  هکیتسردب  نیملسم : ربهر  يا  تفگ : و  رمع ... شیپ  دمآ  ینز  - 5

هحفص 210 ] ] 

نیا نینموم  ياوشیپ  يا  تفگ  دوب  هتـسشن  دوب  بعک  شمان  هکیدرم  رمع  سلجم  رد  وت و  رهوش  تسیدرم  بوخ  نز  ناب  تفگ  رمع  سپ 
نایم تواضق  يدیمهف  ار  وا  نخس  هچنانچ  تفگ  رمع  سپ  دنکیم  تیاکش  شزیمآ  یگباوخمه و  زا  وا  زا  يرود  رد  شرهوش  راک  زا  نز 

رما رد  ایآ  تفگ : دنکیمتیاکـش . وت  زا  نز  نیا  تفگ  سپ  دـندروآ  اروا  اروف  سپ  دـینک  رـضاح  ار  وا  رهوش  تفگ  بعک  سپ  امن . اهنآ 
: دورس ار  تیب  ود  نیا  نز  سپ  وا ، اب  یگباوخمه  شزیمآ و  زا  وت  يرودرما  رد  هکلب  تفگ : دراد  تیاکش  هباشون  اذغ و 

هدشنا  میکحلا  یضاقلا  اهیا  ای 
هدجسم یشارف  نع  یلیلخ  یهلا 

. تسا هدرک  لفاغ  نم  شزیمآ  زا  شدجسم  ارم  رسمه  قیفر و  ایآ  هک  ار  وا  هدب  دنگوس  راک  تسرد  یضاق  يا 

هدقری  هلیل ال  هراهن و 
هدمحا ءاسنلا  رما  یف  تسلف 

تفگ : هدرک و  داشنا  شرهوش  سپ  منک  ساپس  ار  وا  اهنز  رما  رد  هک  متسین  نم  سپ  دوریمن  باوخب  شبش  زور و 

للحلا  یف  اهشرف و  یف  یندهز 
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لزن دق  ام  ینلهذا  ورما  ینا 

هدش لزان  هچنآ  ارم  هدرک  ناشیرپ  هک  متسه  يدرم  نم  هکنوچ  اهتنیز  رد  وا و  یگباوخمه  شزیمآ و  رد  ارم  هتشادزاب 

لوطلا  عبس  یف  لمنلا و  هروس  یف 
لجی فیوخت  هللا  باتک  یف  و 

هک تسا  میب  ادخ  باتک  رد  گرزب و  هروس  تفه  رد  لمن و  هروس  رد 

هحفص 211 ] ] 

تفگ : واب  یضاق  سپ  دناسرتیم 

لزی  مل  اقح  کیلع  اهل  نا 
لقع نمل  اهبیصن  عبرا  یف 

للعلا  کنع  عدو  كاذ  اهطاعف 

واب ار  قح  نیا  سپ  دمهفب . دشاب و  لقاع  هکیسک  يارب  تسا  وا  ظح  بیصن و  بش  راهچ  رد  تسا  یقح  هراومه  وت  رب  وا  يارب  هکیتسردب 
وت يارب  سپ  ار  ات  راهچ  ات و  هس  ات و  ود  اهنز  زا  هدرک  لالح  وت  يارب  یلاعت  دنوادخ  تفگ : سپـس  ار  اهرذع  تدوخ  زا  نک  كرت  هدب و 
ای نز  نخـس  زا  اـیآ  منک  بجعت  امـش  کـی  مادـک  زا  منادـیمن  نم  تفگ  رمع ... سپبش  زورکی و  تـسوا  يارب  زور و  هنابـش  هـس  تـسا 

مدومن . هرصب  یلاو  ار  وت  نمهک  ورب  اهنآ ، نیب  رد  وت  تواضق  مکحزا و 
رگید تروص 

سپ دریگیم ، هزور  ار  زور  دنکیم و  مایق  تدابعب  ار  اهبـش  نم  رهوش  تفگ  رمع و  دزن  دمآ  ینز  دنیوگ : هک  هدـش  تیاور  یبعـش  هداتفزا و 
، روطچ تفگ  رمع  دراد  شرهوش  زا  تیاکـش  هنیآ  ره  تفگ : راوس  نب  بعک  سپ  ار . ترهوش  رب  دورد  یتـفگ  وکین  هنیآ  ره  تفگرمع :

يا تفگ  سپ  اـهنآ  ناـیم  نک  تواـضق  يدـیمهف  هنوگ  نیا  رگا  سپ  تفگ : تسین  يا  هرهب  شرهوش  زا  وا  يارب  هک  دـنکیم  اـعدا  تفگ :
بش . کی  بش  راهچ  ره  زا  تسا و  زورکی  زور  راهچ  ره  زا  نزنآيارب  سپ  ات  راهچ  اهنز  زا  وا  يارب  هدر  لالح  دنوادخ  نیملسم  ربهر 

درک تیاکش  ینز  هک  تسا  باعیتسا  رد  رمع  یبا  ریبعت  رد  و  م -

هحفص 212 ] ] 

وتب وا  زا  تیاکـش  هک  مرادـن  شوخ  نم  درادـیم و  هزور  ار  زور  تداـبعب و  دـنکیم  ماـیق  بش  نم  رهوش  هک  تفگ : سپ  رمعب  شرهوش  زا 
... نزنآ زا  دیمهفن  رمع  سپ  دنکیم  ادخ  تعاطب  لمع  وا  هکنوچ  میامن 
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يدـیمهف يزیچ  وا  راک  زا  وت  هکنوچ  ینک  تواضق  اهنآ  نیب  هک  وت  رب  مدرک  مزال  تفگ : راوس  نب  بعکب  رمع  وا  يارب  يرگید  ظفل  رد  و 
رخآ . ات  مدیمهفن  نم  هک 

تسا . روهشم  نیا  دیوگ : رمع  وبا 
هزور زور  دـباوخ و  یمن  بش  هک  مرهوـش  رب  نک  کـمک  ارم  ناـنموم  ریما  يا  تفگ  ورمع  شیپ  دـمآ  ینز  هک  هدـش : تیاور  یبعـشزا  و 

شراگدرورپ  هدابع  زا  اریدرم  منک  عنم  هک  یهدیم  نامرف  ارم  ایآ  یهدیم  روتسد  هچ  نمب  سپ  تفگ : دریگیم 

زامن تئارق  رد  هفیلخ  داهتجا 

دناوخن هروس  دمح و  لوا  تعکر  رد  سپ  دناوخ  ار  برغم  زامن  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  تیاور  بهار  نب  هلظنح  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 1

هحفص 213 ] ] 

دروآاجب . وهس  هدجس  ود  داد  مالس  درک و  مامت  ار  زامن  نوچ  سپ  دناوخ  راب  ود  ار  دمح  هروس  دش  لوغشم  ار  مود  تعکر  نوچ  سپ 
رمع هدـیقع  بهذـم و  نآ  هکنیا  لثم  دـندامتعا و  دروم  ربخ  نیا  تایاور  مامت  دـیوگ  هدرک و  دای  يرابلا ج 3 ص 69  حـتف  رد  رجح  نبا 

تعکر رد  سپ  دـناوخ  زامن  ام  اب  باطخ  نب  رمع  تسا  نیا  شترابع  وهدرک  لـقن  يربک ج 2 ص 382  ننـس  رد  ارنآیقهیب  و  تسا . هدوب 
دـش صالخ  شزامن  زا  نوچ  سپ  تشذگ  هاگنآ  دناوخ  راب  ود  ار  هروس  دمح و  تساخرب  مود  تعکر  رد  نوچ  سپ  دهاوخن  يزیچ  لوا 

. تفگ مالس  سپس  دروآ  اجب  هدجس  ود  : یترابع رد  دروآ و  اجب  هدجس  ود  مالسزا  دعب 
. تسا هدرک  لقن  مود  ظفلب  ظافح  زا  یعمجزا  لامعلا ج 4 ص 213 ، زنک  رد  هچنانچ  هدرک  دای  عماوجلا  عمج  رد  یطویس 

سپ دناوخن  ار  هروس  دـمح و  سپ  دـناوخیم  مدرم  اب  ار  برغم  زامن  تشاد  باطخ  نب  رمع  هک  دـیوگ : نمحرلا  دـبع  نب  هملـس  یبا  زا  - 2
رد سپ  تفگ : دوب  بوخ  دنتفگ  دوب  روطچ  دوجس  عوکر و  سپتفگ  يدرواین  اجب  ار  تئارق  ارچ  دنتفگ : واب  زامن  زا  دش  فرصنم  نوچ 

. تسین یکاب  تقو  نیا 
تیاکح  نیا  كرادم 

رد هچنانچ  هدرک  تیاکح  عماوجلا  عمج  رد  یئاسن  قازرلا و  دـبع  کلام و  زا  یطویـس  هدرک و  لقن  ننس ج 2 ص 381 و347  رد  یقهیب 
وبا تفگ : یعفاش  دیوگ  یقهیب  هدش و  دای  نآ ج 4 ص213  بیترت 
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درکیمنراکنا . ارنآ  سکچیه  تفگیم و  رمع  نادناخ  شیپ  هنیدم  رد  ار  هصق  نیا  هملس 
دندامتعا  دروم  شنایوار  مامت  حیحص و  دانسا  و 

دش هتفگواب  دش  غراف  نوچ  سپ  داد  مالس  ات  درکن  تئارق  يزیچ  دناوخ و  ار  برغم  زامن  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : یعخن  میهاربا  زا  - 3
دراو ات  مدروایم  دورف  ارنآ  لزنمب  لزنم  مدرک  عورـش  سپ  مداتـسرفیم  ماشب  یناوراک  زامن  رد  نم  تفگرمع : سپ  يدناوخن . يزیچ  وت  هک 
. دندرک هداعا  مه  مدرم  هدرک و  هداعا  ار  زامن  سپ  متخورف . ار  اهنآ  ياهراب  اهنآياهسالپ و  اهنآ و  نالاپ  اهرتش و  همه  سپ  مدش  ماش 

داد روتسد  سپ  هن ، تفگ  يدناوخ  تلد  رد  ایآ  نیملسم : ربهر  يا  تفگ  باطخ  نب  رمعب  يرعشا  یسوم  وبا  هک  هدش : تیاور  یبعـش  زا  و 
درک . هداعا  مدرم  اب  ار  زامن  دنتفگ و  هماقا  ناذا و  سپ  دنیوگ  ناذا  اه  نذوم  هک 
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لامعلا ج 4 ص 213  زنک  یقهیب ج 2 ص 382 ، يربک  ننس 
لوا تعکر  ردراـبکی  سپ  یملـسم  لـصاب  شزاـمن  ود  نیا  رد  هدرکن  دانتـسا  هفیلخ  هک  دوشیم  مولعم  رهاـظ و  هصق  رارکت  دراوم و  نیا  زا 
افتکا مود  هبترم  رد  مالـس و  زا  دـعب  ای  مالـس  زا  شیپ  دروایم  اجب  وهـس  هدجـس  دـنکیم و  اـضق  ارنآ  مود  تعکر  رد  دـناوخ و  یمن  يزیچ 
هچنآ دنیبیم  وا  هکنیا  ای  ندرک  هداعاب  دنکیم . طایتحا  مینیب  یم  هعفدـکی  وهـس و  هدجـس  ندرک و  هداعا  زا  هدجـس  عوکر و  یبوخب  دـنکیم 

هلئـسم يارب  یکـالم  وا  هکنآ  اـی  تسا  هیتـقو  ياـهداهتجا  نیا  اـیآ  سپ  دـننکیم . هداـعا  مه  مدرم  دـنکیمهداعا و  سپ  تـسا  لـطاب  هدروآ 
هار زا  هدعاق  فالخ  لئاسم  وا  هک  تسارجح  نیا  زا  بیجع  و  دنک . عوجر  ناب  هک  دسانشیمن 
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ار دوخ  صقن  بیع و  سپ  بهذم  نیا  دننام  دنک  رب  ردیحالس  هرز و  هک  ار  يا  هدعاق  فلاخم  ره  دهدیم  اج  دنادیم و  بهذم  ار  میقتسم 
. شزامن رد  هفیلخ  بلق  روضح  عوضخ و  هزادنا  رادقم و  زا  تسا  یهگآ  نالعا و  ثیداحا  نیا  رد  و  دراد . روتسم 

ثاریم رد  هفیلخ  هدیقع 

سپ ثلث . رد  يردام  ناردارب  اـب  اریرداـم  ردـپ و  ناردارب  داد  تکرـش  هک  باـطخ ... نب  رمع  شیپ  مدوب  رـضاح  دـیوگ : یفقث  دوعـسم  زا 
رارق يرداـم  ناردارب  يارب  ار  ثلث  تفگ : مدرک  تواـضق  هنوگچ  تفگ : يدرک  تواـضق  نیا  ریغبلاـس  نیا  لوا  رد  وت  تفگ : واـب  يدرم 

و میدومن . مکح  ام  هچنآ  رب  انب  مه  نآو  میدرک  مکح  ام  هچنآ  رباـنب  نیا  تفگيدادـن : رارق  يزیچ  يرداـم  ردـپ و  ناردارب  يارب  يداد و 
میدومن  تواضق  زورید  رد  ام  هچنآ  رب  نآ  میدرک و  تواضق  زورما  ام  هچنآ  رب  نیا  یظفل : رد 

 " ملعلا رد " رمع  وبا  راصتخاروطب و  شننس ج 1 ص 154  رد  یمراد  هدرک و  لقن  قیرط  دنچب  يربک ج 6 ص 255 ، ننس  رد  ارنآ  یقهیب 
ص 139.

دیاین و تسرد  ایدـیآ  تسرد  تعیرـش  اب  هچ  دوش  رداص  هفیلخ  يار  زا  هچنآ  روحم  دـنزیم  رود  اهتواضق  ماکحا  هکنآ  لثم  دـیوگ : ینیما 
رد هک  تسین  ینوناـق  دوـش و  يوریپ  هک  تسین  یمکح  اـجنیا  رد  دـهاوخیم و  هک  هچناـب  دـنک  مکح  هک  تسه  شیارب  هفیلخ  هـکنآ  لـثم 

مالسا

هحفص 216 ] ] 

. تسا هدش  در  لطاب و  یعطق  ياهلیلدب  هک  یبیوصت  زا  دشاب  رت  تشز  نیا  دیاش  دشاب و  روهشم  عیاش و 

هدرب زینک و  قالط  هب  هفیلخ  ینادان 

سپ دندیــسرپ  زینک  هدرب و  قـالط  زا  باـطخنب و  رمع  دزن  دـندمآ  درم  ود  هـک  دــنا  هدرک  لـقن  رکاـسع  نـبا  ظـفاح  ینطق و  راد  ظـفاح 
علصا يا  تفگ  سپ  تشادن  وم  شرس  يولج  هک  علصا ) ) دوبيدرم اهنآ  نایم  رد  هک  دجسم  رد  یتیعمج  هب  دیسر  ات  دمآ  اهنآ  اب  تساخرب 

رمع سپ  هنایم ، تشگنا  )و  تداهـش ) هبابـس تشگناب  واب  درک  هراشاسپـس  وا  يوسب  درک  دـنلب  ار  شرـس  سپ  زینک  قالط  رد  یئوگیم  هچ 
ات يدـمآ  ام  اب  سپ  یتسه  نیملـسم  ربهر  وت  هکنآ  لاح  وت و  دزن  میدـمآ  ام  هللا ) ناحبـس  ) تفگ اهنآ  زا  یکی  سپ  قالط ، ود  تفگ : اهناب 
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. دنک وت  يوسب  هراشا  هک  وا  زا  يدش  یضار  يدیسرپ و  وا  زا  درم و  نیا  رب  يداتسیا 
امن ریدغلا ) ) ام باتک  نیا  زا  مود ص 299  ءزجب  عوجر 

هحفص 217 ] ] 

دوب كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

رمع "  کلهل  یلع  ول ال  " 
درک دروخرب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننکراسگنـس  ار  وا  هک  داد  نامرف  رمع  سپ  انزب  درکرارقا  دوب و  نتـسبآ  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز 

طلست نیا  دومرف  دینادرگربار و  وا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دننک  راسگنـس  ار  وا  هدادروتـسد  رمع  دنتفگ  دوشیم ، هچ  ار  نز  نیا  دومرفو : واب 
ایيداد هجنکـش  ار  وا  وـت  دـیاش  و  دراد . مکـش  رد  هک  یلیفطرب  وـت  يارب  تـسین  يا  هطلـس  تموـکح و  اـما  وا و  ربتـسا  وـت  تموـکح  و 

دعب هکیسک  يارب  تسین  يدح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هک  يدینـشنایآ  دومرف : مداد  شا  هجنکـش  يرآ  تفگ : يدیناسرت 
دیدهت ای  دننکسبح  هریغ  یلولس و  کت  درجم و  نادنز  رد  ای  دننزبیلباک ) اب  ای  هدز  یقرب  ینوپق  دنب  تسد  ) ار وا  هکدنک  رارقا  هجنکش  زا 

دازآ اروا  رمع  سپ  درادـن ) يراـبتعا  شزرا و  وا  رارقاو  ) تـسین وا  يارب  يرارقا  سپ  درک  میهاوـخ  ناـنچو  نـینچ  یئوـگن  رگا  هـک  دـننک 
نب یلع  دننام  هک  دنتـسه  ازان  زجاع و  ناوناب   " رمع کلهل  یلع  ول ال  بلاطیبا  نب  یلع  لثمندلت  نا  ءاسنلا  تزجع  تفگ "  سپـس  تخاس 

. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  دنیازببلاطیبا .
هیضق : نیا  كرادم 

بلاطم یبقعلاریاخذ ص 80 ، ءرضنلا ج 2 ص 196  ضایرلا 

هحفص 218 ] ] 

يزار ص 466  رخف  نیعبرا  یمزراوخ ص 48 ، بقانم  لوئسلا ص 13 ،

تسا رت  هیقف  رمع  زا  یسک  ره 

رمع "  نم  هقفا  دحا  لک  "
ارم تفگ  نز  تسیچ . نز  نیا  راک  دومرف : سپ  دننک . راسگنس  هک  دنشکیم  ار  ینتـسبآ  نز  هک  دید  دش و  رمع  رب  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع 

هچنآ رب  اما  يراد . وارب  یتسد  تنطلس و  وت  رگا  دوش . راسگنـس  هچ  يارب  نیملـسم  ربهر  يا  دومرف : رمعب  سپ  دننک  مراسگنـس  هک  دنربیم 
هیلع یلع  سپ  تسا . رتاناد  نم  زا  یـسک  ره  تفگ  هبترم  هس  ینم "  هقفادـحا  لک  تفگ " : رمع  سپ  يرادـن  يا  هطلـس  تسوا  مکـش  رد 

دندرک . راسگنس  دندرب و  ار  وا  نآ  زا  سپ  دیئاز  يرسپ  ات  ار  وا  دومن  تنامض  مالسلا 
يرواد : نیا  كرادم 

يارب تسا  هتشذگ  هیـضق  نآزا  ریغ  نیا  تفگ  سپ  یبقعلا ص 81  ریاخذو  هرـضنلا ج 2 ص 196 ، ضایرلا  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح 
هیافک رد  ارنآ  یجنگ  ظفاح  و  دش . راسگنـس  نیا  دشن و  راس  گنـس  دوبن و  حیحـص  سپ  هدوب  دیدهت  هجنکـش و  زا  دعب  نآفارتعا  هکنیا 
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. ارنآ هدرک  دای  ص 1.5 

هحفص 219 ] ] 

تافرع كرد  زا  دعب  ضئاح  رد  هفیلخ  مکح 

زا ام  میا  هدش  تیاور  و  تسین . عادو  فاوط  هدومن  تافرع  كرد  هک  یـضئاح  رب  هک  اهرهـش  رد  دنا  هتفگ  ءاهقف  مومع  دیوگ : رذنملا  نبا 
هکنیا لثم  عادو و  فاوط  يارب  دوبضئاح  هاـگ  ره  ندرک  فقوتب  دـنا  هدرک  رما  ناـشیا  هک  تباـث : نب  دـیز  رمع و  نبا  باـطخ و  نب  رمع 
سپـس دوشن . طقاس  وا  زا  دوش  ضیح  نآ  زا  شیپ  رگااریز  هضافا  فاوط  وا  رب  تسبجاو  هچنانچ  نآ  رب  ار  فقوت  دـنا  هدرک  بجاو  ناـشیا 

رمع سپ  دش  ضیح  سپس  ار  ادخ  هناخ  نابرق  دیع  زور  درک  فاوط  ینز  دیوگ : رمع  نبا  زا  عفان  ات  حیحـصياهدنسب  رمع  زا  هداد  تبـسن 
تباث قیقحتب  و  دیوگ : دیامن  هللا  تیب  فاوط  دوش و  كاپ  ات  دـندرک  تکرح  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  دـنراد  هگن  هکم  ردار  وا  هک  داد  روتـسد 

هک هشیاع  ثیدـح  توبث  يارب  میدرک  تفلاخم  وااب  ام  سپ  تسا  هدـنام  یقاب  رمع  هدـیقع و  نیا  زا  تباث  نب  دـیز  رمع و  نبا  عوجرهدـش 
ثیداحا نمضتم  هکیزیچب  نیاب  دنکیم  هراشا 

هحفص 220 ] ] 

زا شیپ  دنک  تافرع  كرد  نز  هاگ  ره  دنتفگیم  هباحـص  همه  هکدمحم  نب  مساق  قیرط  زا  تسا  هدرک  تیاور  هبیـش  یبا  نبا  تسباب و  نیا 
دشاب . تیب  فاوط  نآ  دهع  رخآ  دیابتفگیم  هک  رمع  رگم  جح  زا  تسا  هدش  غراف  سپ  دوش  ضیح  هکنآ 

هاگنآدـنکیم ادـخ  هناخ  فاوط  هکینز  زا  مدیـسرپ  باطخ و  نب  رمع  شیپ  مدـمآ  دـیوگ : هدـش  تیاور  سوا  نب  هللا  دـبع  نب  ثراـح  زا  و 
اوتف ارم  هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نینچ  مه  متفگ  سپ  دیوگ : ثراح  دشاب . هناخ  فاوط  وادهع  رخآ  دیاب  تفگ  سپ  دوشیم  ضیح 

زا ارم  يدرک  لاوئس  دنک  هیرگ  گرمب  تردام  ای  داب  هدیربتتسد  تفگ : رمع  سپ  داد 

هحفص 221 ] ] 

هداد ناب  اوتف  رمع  هچنآ  فالخ  رب  ینعی  ) ار وا  منک  تفلاخم  هکنآ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  زا  يدوب  هدرک  لاوئس  هکیزیچ 
هک نآ  نایوار  نداد  تبـسنب  وا  رب  ندرک  دامتعا  رب  تسنآ  هدـنریذپ  هکیلاـح  رد  هدرک  لـقن  يافوتم 207  مساق  نب  مشاـه  رـضنلا  وبا  و  م -

هکینز زا  دیـسرپ  سپ  باطخ  نب  رمع  شیپ  دـمآ  فیقث  ینب  هلیبق  زا  يدرم  هکیموزخم  یحی  نب  مشاه  زا  دـندامتعا  درومو  قثوم  یگمه 
تفگ یفقث  هن  تفگ  رمع  دـنک . چوک  دوش  كاپ  هکنآ  زا  لبق  هک  تسا  زیاج  وا  رب  ایآهدرک  ترایز  ار  هناخ  دـیع  زور  رد  هدـش و  ضیح 

هنایزات و هب  دنزب  ار  واهک  تساخرب  رمع  سپ  ناب . يداد  اوتف  وتهک  هچنآ  ریغب  نز  نیا  رد  داد  اوتف  ارمهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 
تسا . هداد  اوتفنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هکیزیچ  رد  ینکیم  اتفتسا  نم  زا  هچ  يارب  تفگیم 

ینالف ص 9 ) يرمع  مهملا  ظاقیا  )
ملعا رمع  هک  دـنکیملایخ  هللا ... راج  یـسوم  دـنا و  هتـسناد  ارنآ  هباحـص  همه  هکیزیچ  هتفر  رمع  دای  زا  هنوگچ  منادـیمن  نم  دـیوگ : ینیما 

دنا هدرک  تقفاوم  ار  وا  سپ  رمع  نبا  دیزاما و  و  دالب . ءاملع  ارناشیا  دـنا  هدرک  يوریپ  اوتف و  رد  ار  وا  دـندرک  تفلاخم  سپ  تسا  هباحص 
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لودـع تقو  هچ  منادـیمن  هدوب و  شا  هدـیقع  رد  وا  يارب  تقفاوم  تهجب  ای  هدیـسرت  شا  هنایزات  زا  ایآ  منادـیمن  اهنامز و  زا  يدایز  تدـم 
. شتایح نامز  رد  ای  شگرم  زا  دعب  ایآنیا  زا  دندرک 

هحفص 222 ] ] 

ثراحب درک  تنوشخ  هکلب  تنـس  رب  دش  هاگآ  علطم و  هکنآ  زا  دعب  درکن  شیار  زا  لودـع  رمع  هکتـسنآ  بیجع  سپ  ینک  بجعت  رگا  و 
بهذـم رب  رمتـسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياوتف  زا  ناـب  دـنداد  ربـخ  ار  وا  هکیتـقو  دز  شا  هناـیزات  اـی  ار  یفقث  هللا و  دـبع  نب 

. منادیمن نم  هچ  يارب  هدش  يوریپ  تنس  فالخ  دنام  شدوخ  صوصخم 
شیاربک ج 5 ص 163 ننس  رد  یقهیب  زین ، هتفر  هفیلخدای  زا  هک  تسادخ  دنمدوس  باتک  رد  یلصا  تنس  نیا  يارب  هک  دید : سابع  نبا  و 
ره تفگ  سابع  نبا  سپ  دشاب . ادـخ  هناخ  شدـهع  نیرخآ  دوش و  كاپات  دـنامب  دـیاب  نز  تفگ  تباث  نب  دـیز  هک  همرکع  زا  هدرک  لقن 

هکنانچ یتفگ  هک  ار  هچنآ  متفای  نم  هک  سابع  نبا  يوسب  داتـسرف  تباث  نبدیز  سپ  دـنک  تکرح  دـیاب  هدرک  هناخ  فاوط  دـیع  زور  هاگ 
متـشاد تسود  نم  نکل  اهنز و  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  منادیمهنیآ  ره  نم  هک  تفگ  سابع  نبا  سپ  دیوگ : یتفگ 
سپـس قیتعلا » تیبلاب  اوفوطیل  مهروذـن و  اوفویل  مهثفت و  اوضقیل  مث  :» دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  تسادـخ  باـتک  رد  هک  هچناـب  میوگب  هک 

دنناسرب و مامتاب  دندرک  بجاو  نتشیوخ  رب  رذنب  ار  هچنآ  دننک و  فرطرب  نآ ) دننام  نخان و  نتفرگ  ندیشارت و  رـسب  ) ار شیوخياهکرچ 
يزیچ سپ  دـیدرگ  هناخ  درگ  دومن و  رذـنب  ءافو  درک و  فرطرب  ار  تفاثک  كرچ و  سپ  دـننک ) ءاـسن  فاوط  ) دـندرگب نهک  هناـخ  درگ 

. رگید دنامن  یقاب 

هحفص 223 ] ] 

تنس هب  هفیلخ  لهج 

ینب زا  يدرم  ار  شیرق  زا  ینز  هک  دیـسر  رمعب  دیوگ : قورـسم  زا  یبعـش  زا  ثعـشا  ار  ام  درک  ثیدح  دـیوگ : درک  لقن  كرابملا  نبا  م -
جاودزا وا  اب  زگره  تفگ : درک و  تبوقع  مه  ار  اهنآ  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  نیب  واـهنآ  يوسب  داتـسرف  سپ  هتفرگ  شا  هدـع  رد  فیقث 

ار وا  ادـخ  هکمالـسلا  هیلع  یلع  شوگب  دـش و  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  تواـضق  نیا  داد و  رارق  لاـملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  قادـص  دـنکن و 
هک دنتـسنادیمن  نز  درم و  نآ  لاملا ، تیب  اب  دراد  راک  هچ  قادـص  ار  نیملـسم  ياوشیپ  دـنک  محر  ادـخ  تفگ : سپ  دیـسر  دـنک  زارفارس 
هچ امـش  سپ  دـنتفگ : یــضعب  تنــسب  دـنادرگرب  ار  ود  نآ  هـک  تـسا  راوازــس  ربـهر  ءاوـشیپ و  يارب  سپ  تـسین  زیاـج  هدـع  رد  حاـکن 

تخادنا یئادج  مه  اهنآ  نیب  هتـسناد و  لالح  اروا  اب  شزیمآ  هک  هچنآ  ببـسب  تسنزنآ  لام  هیرهم  قادص و  دومرف : نزنآ  هرابرددیئوگیم 
ار وا  سپـس  دیامن  لیمکت  ار  یمود  هدع  سپـس  دنک  لیمکت  ار  یلوا  هدع  دومن  تبوقع  دز و  ار  اهنآ  دیابن  تسین و  اهنآ  رب  مه  یقالـش  و 

ارنآ لثم  ثعشا  زا  هدئاز  یبا  نبا  و  تنسب . ار  اه  ینادان  دینادرگرب  مدرم  يا  تفگ : دیسر  رمع  شوگب  تواضق  نیا  نوچسپ  دیامن  هبطخ 
مالسلا . هیلع  یلع  هتفگب  رمع  تشگرب  سپ  نآ  رد  دیوگ  هدرک و  تیاور 

صاصج ج 1 ص 504  نآرقلا  ماکحا 
رد هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  قورسم : زا  يریبعت  رد  و 
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هحفص 224 ] ] 

رفن ود  نیا  نیب  زگره  تفگ  داد و  رارق  لاملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  وا  هیرهم  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  نیب  سپ  دوب  هدرک  رهوش  شا  هدـع 
وا شزیمآ  زا  هک  هچنآ  يارب  تسوا  لام  رهم  سپ  هدوب  ینادان  لهج و  يور  زا  رگا  دومرف : دیسر  مالسلا  هیلعیلع  شوگب  سپ  دوشن  عمج 

ناراگتـساوخ زا  يراگتـساوخ  درم  نآسپ  دش  یـضقنم  وا  هدع  هاگ  ره  سپ  تخادنا  یئادج  اهنآ  نایم  هتـسناد و  لالح  ارنآو  هدرب  تذل 
مالسلا  هیلع  یلع  هتفگب  تشگرب  سپ  تنسب  ار  اه  ینادان  دینادرگرب  تفگ : دناوخ و  يا  هبطخ  رمع  سپ  تسانزنآ 

کلهل یلع  ـال  ول  : " تفگ رمع  سپ  تسا ، هرکذـت » » رد مالـسلا و  هیلع  یلع  هتفگب  ار  رمع  هتفگ  دـینادرگرب  تفگ : یمزراوخ  ظـفل  رد  و 
رهوش شا  هدـع  رد  هکینزهرابرد  رمع  تفگ : هک  هدرک  لـقن  قورـسمزا  شننـس  رد  یقهیب  دوب و  هدـش  كـاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  رمع " 
تفگ داد و  رارق  لاـملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  هیرهم  مارح و  هیرهم  مارح و  یئوشاـنز  مارح " : قادـصلا  مارح و  حاـکنلا  تفگ  هدوـب  هدرک 

. دنوشیمن عمج  دنشاب  هدنز  هکیمادام  نز  درم و  نیا 
ایآ تفگ : نزناـب  سپ  هدرک  رهوش  شا  هدـع  رد  ینز  هک  رمعب  دـندیناسر  دـیوگ : هدرک  تیاور  هلیـضن  اـی  هلـضن  نب  دـیبع  زا  زین  یقهیب  و 

رگا تفگ  هن  تفگ : تسا  هدـع  رد  نز  نیا  هـک  يدـیمهف  وـت  اـیآ  تـفگ  شرهوـشب  سپهـن  تـفگ : يدرک  رهوـش  هدـع  رد  هـک  یتـسناد 
داد رارق  ادخ  هار  ردهقدص  ارنآ  تفرگ و  ار  هیرهم  دز و  قالـشهنایزات  اب  ار  اهنآ  سپ  مدرکیم  راسگنـس  ار  امـش  رفن  ود  ره  نم  دـیتسنادیم 

. تسین لالحوت  رب  زگره  تفگ  درمب  ار و  وا  یئوشانز  مهدیمن  هزاجا  ار و  هیرهم  مهدیمن  هزاجا  تفگ :

هحفص 225 ] ] 

یقهیب : زا  رگید  تروص 
نیملـسم قودنـص  لاملا و  تیب  ردو  تفرگ  ار  وا  هیرهم  سپ  دوب  هدرک  رهوششا  هدع  رد  هک  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  دیوگ :

رب ادـخ  ناوضر  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک . تبوقع  ار  اـهنآ  دـنوشن و  عمج  زگره  تفگ  تخادـنا و  یئادـج  اـهنآ  ناـیم  داد و  رارق 
دیامن لیمکت  ار  هدع  هیقب  نز  سپـس  دوش  قیرفت  اهنآ  نایم  دیابتسا  مدرم  زا  ینادان  نیا  نکیل  و  ادـخمکح ) ) تسین روطنیا  دومرف  تسوا 

اب شزیمآ  دوب  هتـسناد  لالح  هچنآ  ببـسب  داد  رارق  هیرهم  نزنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ودیامن  لیمکت  ار  مود  دقع  زا  هدع  هاگنآ  یلوا  زا 
تنسب . ار  اهینادان  دینادرگرب  مدرم  يا  تفگ  نآ  زا  سپ  دومن و  ار  وا  رکش  دروآ و  اجب  ار  ادخ  ساپس  رمع ... سپ  دیوگ : ار  وا 

ار هیرهم  قادص و  حیحص  تیاور  مادکب  ای  هیآ و  مادکب  تفرگ و  ار  هیرهم  هچ  يارب  دز و  قالـش  ار  ود  نآ  هفیلخ  هچ  يارب  دیوگ : ینیما 
نم درمنآ  رب  دوــمن  يدــبا  مارح  ار  نزنآ  ببــسس  هـچب  هـچ و  يارب  دــینادرگ و  هللا  لــیبس  یف  هقدــص  ارنآ  داد و  رارق  لاــملا  تــیب  رد 

درکیمن و شومارف  ار  شدوخ  هفیلخ  شاکیا  دـینادیمن و  رگا  دیـسرپ  هب  نآرق  لـها  زا  نوملعت » ـال  متنک  نا  رکذـلا  لـها  اولئـساف  » منادـیمن
وا تواضق  شیپ  تنسب . ار  اهینادان  دینادرگرب  تفگ  هک  درکیم . لمع  شدوخ  هتفگب 

هحفص 226 ] ] 

. تنس باتک و  زا  هردان  يایاضقب 
هیرهم وا  هک  رمع  زا  هدش  تیاور  هچنآ  اما  نآرقلا ج 1 ص 505 و  ماکحا  رد  صاـصج  لوق  زا  نک  بجعت  سپ  يدرک  بجعت  رگا  و  م -

رد قدصت  هکتـسنیا  نآ  هار  سپ  هدش  لصاح  عورـشمان  قیرط  زانز  نآ  يارب  هیرهم  نآ  هک  هدش  دقتعم  وا  سپ  داد  رارق  لاملا  تیب  رد  ار 
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داد رارق  هکنیا  رد  رمع  بهذـم  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتفگب  تشگرب  سپـسداد  رارق  لاـملا  تیب  رد  ارنآ  نیا  ياربسپ  دوـش  هداد  ادـخ  هار 
هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسنآ  لثم  دوب  هدش  لیـصحت  عونمم  قیرط  زا  نزنآ  يارب  نوچ  لاملا  تیب  يارب  اروا  هیرهم 
يارب دـشاب  زیاج  هک  دوبن  کیدزن  سپ  دـندوب  هدروآ  ترـضحنآ  يارب  هتخپ و  ارنآ  دـندوب و  هتفرگ  شکلام  نذا  نودـب  هکیدنفـسوگ  رد 

ترضحناب سپ  دنا  هتفرگ  قح  نودب  ار  وا  هکدهدیم  ربخ  ارم  دنفسوگ  نیا  هک  دومرف : سپ  دیامن : لیم  نآ  زا  تساوخ  هکیتقو  ترضحنآ 
رما سپ  تمیق  نامضب  هدش  اهنآ  لام  دنفسوگ  نآ  هکتسنیا  ام  دزن  نیا  لیلد  و  دیهد . ناریـساب  ارنآ  دومرف  سپ  تسا . نینچ  هک  دنداد  ربخ 

دندوب هدادنشنابحاص  هب  ارنآ  تمیق  اهنآ  دوب و  هدـش  ناشیا  لام  عونمم  قیرط  زا  دنفـسوگ  نآ  هکنآ  يارب  نآ  نداد  هقدـصب  ارناشیا  درک 
10.ه 

ناشن ار  وا  هک  دشاب  يزیچب  هک  دنچ  ره  وا  زادنک  عافد  هک  دوب  هدرک  هدارا  سپ  دوب  هدرک  انیبان  روک و  ار  صاصج  هفیلخب  یتسود  بح و 
ینادان  لهج و  غادبدنک 

ارنآ هکنآ  ات  ناب  دوش  هداد  قدصت  هک  هتـشاد  یهار  تقو  هچ  هدش  لصاح  عنم  قیرط  زا  هکیلام  زا  هدـننک  عافد  هناگینیا  لئاسم  هک  نادـب 
دشابن و نآ  قیداصم  زا  عوضوم  هچ  رگا  هداد و  رارق  دوخبهذم 

هحفص 227 ] ] 

تهابـشهجو هچ  هاگنآ  دـشاب  وا  سفن  یکاپ  بیط و  زا  هکنآ  رگم  یـسک  لاـم  تسین  لـالح  هکنآ  لاـح  دوشن و  در  شبحاـصب  هچ  يارب 
تـسا مظعالا ) هللایلو  هک  ) ادخ لوسر  تسد  کی  دنفـسوگ  نیب  هدش و  قحتـسم  نزنآ  اب  شزیمآ  نتـسناد  لالح  ببـسب  هکیلام  نیب  تسا 

قیرط ریغ  زا  دوش  هتـسناد  هچ  رگا  تاهبـش و  عقوم  رد  فقوت  ییئوکین  هکنیا  رگم  ارنآ  رد  فرـصت  وا  يارب  هدش  زیاجو  هدومن  لالح  ارنآ 
رب بصغ  ماکحا  بیترت  نودب  دیروخن ، نم  زا  ما  هبوصغم  نم  هک  دنز  ادص  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدش  هتخپ  دنفـسوگ  هک  يداع 
رد طقف  هفیلخلـهج  هکنیا  اـفاضم  تسین ، عوضوم  ود  نیب  یطبر  سپ  دـشاب  لوهجم  اـی  دوش  هتخانـششبحاص  هب  نآ  ندـینادرگرب  زا  نآ 

نیدـنچ زا  هدومن  تنـس  اب  تفلاخم  هفیلخ  بانج  هکلب  دوشن  هلـصو  هکنآ  اـت  تسین  لاـملا  تیب  رد  ار  قادـص  نداد  رارق  هیحاـن  زا  هلئـسم 
. یتسناد هچنانچ  تهج 

دج رد  هفیلخ  داهتجا 

سپ تفرگ . ار  شلام  هک  دوب  رمع  دش  ثراو  مالسا  رد  هکیدج  نیلوا  تفگ : وا  هک  یبعش  زا  هدرک  لقن  شننس ج 2 ص 354  رد  یمراد 
یناردارب . زا  یکی  دننام  وت  تسین و  وت  لام  نیا  دنتفگ : هدمآ و  وا  دزن  دیز  مالسلا و  هیلع  یلع 

یقهیب : ظفل  رد  و 
هب ار  والام  ثاریم و  هک  تساوخ  رمع  سپ  درم  رمعنب  ینالف  رسپ  دوب  باطخ ... نب  رمع  دش  ثراو  مالسا  رد  هکیدج  نیلوا  هکیتسردب 

هحفص 228 ] ] 

رگا تفگ : رمع  سپ  تسین . وت  يارب  راک  نیا  دنتفگ  واب  دـیزو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـهدن  يزیچ  هدرم  نآ  ناردارب  هب  دریگب و  یئاهنت 
. مشاب وا  ردپ  نم  هن  دشاب و  نم  رسپ  وا  هک  مدیدیمندوبن  یکی  امش  يار 

يربک ج 6 ص 247  ننس 
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: تفگ دـج و  ثاریم  رد  درک  تروشم  شنارای  اب  دروخ  تبرـض  یتقو . باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  تیاور  مکح  نب  ناورم  زا  زین  یمراد  و 
مینک يوریپ  ام  رگا  تفگ  واب  نامثع  سپ  دینک . يوریپ  سپ  ارنآ  دینکيوریپ  هک  دینیبیم  مه  امـش  رگا  سپ  مراد  یئار  دج  هرابرد  نم  هک 

مکاح ج 4 ص 340 ) كردتسم  .) ياربحاص تسبوخ  سپ  ار  خیش  يار  مینک  يوریپ  رگا  تسا و  حالص  نآ  سپ  ار  وت  داهتجا  يار و 
نآ رد  هک  تشاد  شوخان  رمع  دندادیم و  رارق  ردارب  زا  یلواثاریم  رد  ار  دج  هک  دوب  نیا  رمع ... ورکبوبا  يار  داهتجا و  زا  دیوگ : یبعش 

داتـسرف سپ  نآ  تخانـش  زا  تسین  مدرم  يارب  يا  هراـچ  دـش  عقاو  هکدوب  يراـک  نیا  تفگ : دـش  دـج  رمع  نوچ  سپ  دوـش . هدز  یفرح 
يا تفگ : سپ  میهد . رارق  ردارب  زا  یلوا  ار  دـج  اـم  هک  دوب  نیا  رکب  یبا  يار  تفگ : دـیز  سپ  دیـسرپ  وا  زا  سپ  تباـث  نب  دـیز  يوـسب 

هخاش سپ  هدمآرد  يرگید  هخاش  يا  هخاش  زا  سپيا  هخاش  نآ  زا  دـش  بعـشنم  سپ  هدـیئور  هک  ار  یتخرد  هدـن  رارق  نیملـسم  ياوشیپ 
هیلع یلع  ترـضح  تمدخ  داتـسرف  سپ  دـیوگ : هدـمآ  نوریب  يا  هخاش  زا  يا  هخاش  هکنوچ  دوشیمن  هداد  رارق  مود  هخاش  زا  یلوا  ار  لوا 

نآ زا  سپ  هدـش  يراج  هک  داد  رارق  یلیـس  ارنآ  هکنآ  رگم  دومرف  دوب  هتفگ  دـیز  هک  يروطنامه  ترـضحنآ  سپ  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا و 
هبعش نیا  رگا  هک  يدید  ایآ  دومرف : سپ  هدش . بعشنم  يوج  هتشر  ود  نآ  زا  سپس  هدیدرگ  بعشنم  یئوج 

هحفص 229 ] ] 

يربک ج 6 ص 247) ننس  ) ثیدح نایاپ  ات  ددرگیمن . رب  هبعش  ود  رهب  ایآ  ددرگرب  هنایم  یطسو و 
يا وت  لاوئس  نیا  تسیچ  يارب  دومرفدج  مهس  تسا  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مدیـسرپ  تفگ : رمع  زا  بیـسم  نب  دیعـس  زا  و 

ارنآ . دننادب  هکنآ  زا  شیپ  درم  رمع  سپ  دیوگ  بیسم  نب  دیعس  ینادب . ار  نیا  هکنآ  زا  شیپ  يریمب  وت  هک  منکیم  نامگ  نمرمع 
هیضق : نیا  كرادم 

ارنآ یطویس  دنتسه و  حیحص  نادرم  نآ  نایوار  مامت  دیوگ  دئاوزلا ج 4 ص 227 و  عمجم  رد  یمثیه  هدرک و  لقن  طسوا  رد  ارنآ  یناربط 
یقهیب تسا  هدومن  ضئارف  رد  خیـشلا  یبا  یقهیب و  قازرلا و  دبع  زا  لقن  نآ ج 6 ص 15  بیترت  رد  هچنانچ  هدرک  لـقن  عماوجلا  عمج  رد 

يا تفگ  واب و  داد  هزاجا  سپ  وا  زا  تساوخ  هزاجا  يزور  باطخ ... نب  رمع  هک  تباث  نب  دیز  زا  هدرک  لقن  شننس ج 6 ص 247  ردارنآ 
دیز سپ  دـج  رما  رد  ینیبب  ات  وت  دزن  مدـمآ  وتب و  مدوب  دـنمزاین  نم  هنتفگ  رمع  سپ  مدـمایم . نم  یپ  يداتـسرفیم  رگا  نیملـسم  ياوشیپ 
هتبلا نآ  میئاـمن  مک  اـی  مینک  داـیز  نآ  رد  هکنآ  اـت  تسین  یحو  نآ  تفگ : رمع  سپ  منزیمن . یفرح  نآ  هراـبرد  نم  مسق  ادـخب  هن  تفگ :

نآ رد  یکاـب  وت  رب  دوبن  قفاوم  رگا  ارنآ و  مینکیم  تعباـتم  دوـب  نم  قـفاوم  يداد و  يار  وـت  رگا  سپ  میهدـیم  رظن  نآ  رد  اـم  هکتـسیزیچ 
ارم زاـین  وـت  مدرکیم  ناـمگ  وـت و  شیپ  مدـمآ  نم  تفگ  تفر و  نوریب  مشخ  لاـح  رد  رمع  سپ  نـتفگ  زا  درک  عاـنتما  دـیز  سپ  تـسین 

تیارب يدوزب  نم  هک  تفگ : هکنآ  ات  دـش  وا  محازم  بترم  سپ  دوب  هدـمآ  لوا  هعفد  هکیتعاـسرد  دـمآ  رگید  راـب  سپـس  ینکیم  فرطرب 
رتش زاهج  هتخت  زا  يا  هعطق  رد  سپ  دج  ثرا  هرابرد  مسیونیم 

هحفص 230 ] ] 

هخاش نیا  رد  هاگنآدیایم  نوریب  نآ  رد  يا  هخاش  سپ  دـیوریم  هقاس  کی  رب  هکتـسیتخرد  لثم  شلثم  دـج ) ) هک وا  يارب  دز  یلثم  تشون و 
یمود رگا  مود و  هخاشب  ددرگیم  رب  بآ  دوش  هدـیرب  لوا  هخاش  رگا  سپ  ار  هخاش  دـنکیم  باریـس  هقاس  سپ  دوشیم  زبس  رگید  يا  هخاش 

نآ زا  سپ  مدرم  يارب  دناوخ  ار  هتشون  نآ  سپـس  دناوخ  مدرم  يارب  يا  هبطخ  دمآ و  كردم  نیا  اب  سپ  یلواب  ددرگیم  رب  بآ  دوش  ادج 
مدرک . ءاضما  ارنآ  نم  هک  تفگ  ینخس  دج  هرابرد  تباث  نب  دیز  هک  تفگ :
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درک میـسقتسپ  دهدن . يزیچ  وا  ناردارب  هب  دریگبار و  شرـسپ  لام  مامت  تساوخ  هک  دوب  یگرزبردپ  دج و  نیلوا  رمع  ینعی  وا  و  دیوگ :
نیا . زا  دعب  ار  لام  نآ 

مه اب  شمامت  هک  ما  هدرک  ظفح  ناتـساد  دص  دجهرابرد  رمع  زا  نم  دـیوگ : هدرک  هدـیبع  زا  لقن  يربک ج 6 ص 245  ننـس  رد  یقهیب  و 
ار . رگید  یخرب  دنکیم  لطاب  ضقن و  اهنآ  زا  یضعب  تفلاخم و 

تواضق نم  تفگیم : رمع  هک  دیوگ : ما  هدرپس  رطاخب  دج  هرابرد  هیـضق  ناتـساد و  دص  رمع  زا  نم  تفگیم : هک  هدش  تیاور  هدـیبع  زا  و 
هنیآ ره  مدـنام  هدـنز  هللا  ءاـشنا  ناتـسبات  اـت  نم  رگا  هنیآ  ره  دـماین و  هاـتوک  قح  زا  نآ  ماـمت  هک  يا  هفلتخم  ياـیاضق  دـج  هراـبرد  مدرک 

. دشاب نآ  یپ  لابند و  رد  وا  هکنآ  لاح  دنک و  تواضقناب  هکیا  هیضقب  نآ  هرابرد  درک  مهاوخ  تواضق 
باحـصا درکعمج  تفرگ و  يا  هناش  ناوختـسا  ینعی  فتکباـطخ  نب  رمع  تفگ  هک  هدرک  لـقن  باهـش  نبقراـط  زا  ننـس  رد  یقهیب  و 

سپ وا  رب  دمآ  نوریب  يرام  سپ  دهدیم  رارق  ردـپ  ارنآ  وا  هک  دـندیدیم  ناشیا  دنـسیونب و  دـج  هرابرد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
هدنکارپ مدرم 

هحفص 231 ] ] 

درکیم . ررقم  هنیآ  ره  ددرگ  ررقم  درذگب و  نآ  هک  تساوخیم  ادخ  رگا  تفگ  رمع  سپ  دندش .
نآ فالخ  دضب و  درکیم و  لطاب  ارنآ  سپس  دادیم  یمکحب  اوتف  رایـسب  رمع  هغالبلا ج 1 ص 61 : جهن  حرـش  رد  دیوگ : دیدحلا  یبا  نبا 
ره تفگ  سپ  هلئـسم  نیا  رد  مکح  زا  دیـسرت  هاگنآ  . دـندوب مه  اب  فلاخم  هک  يدایز  ياهمکحناردارب  اب  دـج  رد  درک  مکح  دادـیم  اوتف 

دهد . اوتف  شیارب  دج  هرابرد  سپ  دنک  لمحت  ار  منهج  ياه  هیاپ  دهاوخیم  سک 
نیا و  تسا : عقاو  قفاوم  اهنآ  مامت  ایآ  عوضوم  کی  رد  دسریم  دصب  نآ  ددع  هکیـضیقن  دض و  يایاضق  نیا  هک  منادیمن  نم  دیوگ : ینیما 
اهنآ ای  هدوب  هفیلخ  داهتجا  زا  اهنآ  همه  ایآ  هدرکن و  عوجر  ناب  دراوم  مامت  رد  ارچ  سپ  تسا  قفاوم  نآ  زا  یـضعب  هکنیا  ای  تسین  لوقعم 

هدینش رگا  سپ  دندوب . هتفرگ  نیما  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  ای  دندادیم . ار  اهاوتف  نیا  ناشدوخ  ءارآ  دیاقع و  زا  هباحص  ایآ  و  هتفرگ . هباحص  زا  ار 
ناشیا زا  داهتجا  رگا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـهعب  ندوب  کیدزن  اب  هژیوب  دوشیمن  مه  فلاخم  وفلتخم  نآ  رد  ياوتف  سپ  دـندوب 

ناشیاتیلها نتفریذپ  زا  دعب  هکنیا  رب  افاضم  داهتجا  يارب  دـنک  ناشیا  تیلهاب  رارقاو  فارتعا  ناشیاب  دـنک  فارتعا  هک  سک  ره  سپ  هدوب 
لیلد زا  یلاخ  داهتجانیا  لثم  دـنا و  هدومن  دانتـسا  ناب  هچنآ  رد  دـنا و  هدرک  داـهتجا  هک  هچنآ  ردندرک  رظن  لـمات و  قح  تسه  اـم  يارب 

هفیلخ . صخش  رد  یتحتسین  نآ  رد  یتجح 
مگ رد  رس  جیگ و  هکنآ  ات  مالـسا  ربمایپ  ارنآ  دومرف  عیرـشت  هک  هچناب  لهج  ینادان و  وا  يارب  تسا  زیاج  هنوگچ  نیملـسم  هفیلخ  هاگنآ  و 

دنک

هحفص 232 ] ] 

هکیئاـج اـت  شـشزغل  یهارمگ و  رب  درذـگب  مدرم و  ياـهنابز  زا  دریگب  دراوم  زا  یـضعب  رد  ار  قح  سپ  یئوـگ ، صقاـنت  رد  یناداـن  ار  وا 
ماقم تسیچ  و  دریگب ، ارنآ  شرمع  تدم  رد  هتـسناوتن  هک  هدوب  مهبم  هفیلخرب  هلئـسم  نیا  هزادنا  هچ  دوشن و  ناشیا  زا  کیچیه  اب  فداصم 

ثاریم تسنادن  درم و  مه  وا  دزومایب و  ار  نآ  هکنآزا  شیپ  دریمیم  رمع  هک  دـیامن  نامگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  واشزرا  و 
ار وا  دوب  هداد  ربخ  مه  راوگرزب  ربمایپ  ارنآ و  مکح  تسنادـیمن  هکیلاح  رد  ایاضق  نیا  مامت  رد  ندرک  تواضق  وايارب  دوبن  زیاج  ار و  دـج 
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هلئسم . نیاب 
عرش ماکحاب  ياناد  هیقف و  ره  رب  دوش  راوشد  هکنآ  نودب  هتفریذپ  هتـشذگ  ياهنرق  ار و  ایاضق  نآ  هدرک  ظفح  تما  هنوگچ  منادیمن  نم  و 

بحاـص دزن  اـقلطم  شدوخ  ناـمز  رد  هدوـب  هباحـص  نیرتاـناد  تیفیک  نیا  اـب  وا  هفیلخ و  رب  هدوـب  لکـشم  هکنآ  لاـح  یهقف و  بلاـط  اـی 
( هعیشولا ) باتک

هدرک شزیمآ  شمالغ  اب  هک  ینز  هرابرد  هفیلخ  يار 

تکلم ام  وا  ) ادـخ باتک  زا  يا  هیآ  مدرک  لـیوات  نمتفگ  درک و  راـیتخا  يرـسمهب  ار  دوخ  مـالغ  هدرب و  ینز  هک  هدـش  تیاور  هداـتق  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  زا  یضعب  دندروآ و  باطخ  نب  رمع  دزنار  وا  سپ  دوش . کلام  امش  ياهتـسد  هک  ار  هچنآ  ای  مهنامیا )

هک دنتفگ  واب 

هحفص 233 ] ] 

نزناب تفگ  دیشارت و  ار  شرس  دز و  ار  هدرب  مالغ و  نآسپ  دیوگ : نآ  تروص  ریغ  رب  ار  لج  زع و  يادخ  باتک  زا  يا  هیآ  هدرک  لیوات 
. یتسه مارح  یناملسم  ره  رب  تمالغ  زا  دعب  وت 

: یبطرق يارب  يرگید  تروص 
لایخ نم  تفگ  يدرک  ار  راک  نیا  وت  هک  دش  ثعاب  هچ  دیـسرپ  نز  نآ  زا  سپدنتفگ  رمعب  ار  نیا  سپ  تفرگ  يرـسمهب  ار  شمالغ  ینز 

بحاص يرادیرخ  نیمی و  کلمی  هک  ار  ینز  دوشیم  لالح  درمب  هچنانچ  دوشیم  لالح  نم  يرادیرخ  نیمی و  کلم  ببسب  وا  هک  مدرکیم 
يادخباتک هدرک  لیوات  دنتفگ  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  باحـصا  اب  نزنآندرک  راسگنـس  رد  رمع  درک  تروشم  سپ  هدـش 

زا دعب  يدازآ  چیهيارب  زگره  ار  وا  هک  مسق  ادـخب  راچان ، تفگ : رمع  سپ  تسین  وا  رب  يراسگنـس  ومجر  نآ  لیوات  ریغ  رب  ار  لج  زع و 
دوشن . واب  کیدزن  مالغ  نآ  هک  داد  روتسد  درک و  رود  وا  زا  ار  دح  دومن و  هجنکش  ار  نزنآ  منکیمن و  لالح  نآ 

ینادان ببسب  وا  مالغ  نز و  نیا  زا  دح  طوقس  زا  دعب  تسیچ  نیگنس  ياه  هجنکش  نیا  هک  مناشیوخ  متسنادیم و  نمشاکیا  دیوگ : ینیما 
هدز ار  مالغ  نیا  یتنس  مادکب  ای  باتک و  مادکب  اهنآ و  زا  ناحبـس  يادخ  وفع  زا  دعب  اهنآ  هجنکـش  يانعم  تسیچ  و  ادخ ، باتک  لیوات  و 
سپ دومن . یهن  شکلامب  ندش  کیدزن  زا  ار  مالغ  درک و  مارح  یناملـسم  ره  رب  ار  نز  نیا  یکردـم  لیلد و  هچب  ودندیـشارت  ار  وا  رـس  و 

ادخ نید  ایآ 

هحفص 234 ] ] 

دیاب ار  مالسا  هحتاف  ینعی  ) مالـس مالـسا  رب  سپ  تسنآ  اینیا  رگا  سپ  هفیلخ  ياهنت  يار  رگم  تسین  مالـسا  هکنیا  ای  هدش  راذگاو  هفیلخب 
دازآ . ءارآ  نیاب  یهز  هدشار و  تفالخب  نیرفآ  سپ  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  رگا  و  دناوخ )

زا اردودـح  دـیراد  رود  دومرف : هک  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هشیاع  رمع و  دوخ  هحیحـص  زا  تسا  اجک  اه  هجنکـش  نیا  هاـگنآ 
وـفع و رد  ماـما  رگا  هک  اریزدـیراذگ  زاـب  ار  وا  هار  سپ  ینتفر  نوریب  هار  یناملـسم  دـیتفای  رگا  سپ  دـیراد ، ناوـت  هکیا  هزادـناب  نیملـسم 

. دنک اطخ  هجنکش  تبوقع و  رد  هکینآ  زا  رتهب  دنک  اطخ  ندوشخب 
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ناوخ هزاوآ  نز  هفیلخ و 

یپ داتـسرف  سپ  ار  نیا  درکن  لوبق  سپوا  رب  دوش  لخاد  هک  یناوخ  هزاوآ  نز  بقع  باطخ  نب  رمع  داتـسرف  تفگ : هدش  تیاور  نسح  زا 
ار وا  نامیاز  درد  دیسرت و  دندروایم  ار  وا  هک  هار  نیب  رد  سپ  راکچ ، رمعب  ارم  نم  رب  ياو  تفگ  سپ  ار ، رمع  نک  تباجا  دنتفگ : واب  ووا 

دایرف ود  هچب  سپ  تخادنا  ار  يا  هچب  دش و  يا  هناخ  لخاد  تفرگ و 

هحفص 235 ] ] 

نیا زج  تسین  وت  رب  يزیچ  دـنتفگ  واـب  ناـشیا  زا  یـضعب  سپار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  درک  تروـشم  رمع  سپ  درم . دز و 
: دومرف یئوگیم  هچ  وت  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  درک  ور  سپ  درکتوکـس  مالـسلا  هیلع  یلع  يا و  هدننک  بدا  ربهر و  وت  هک  تسین 

نم دنتـساوخن  ار  وت  حالـص  ریخ و  سپ  دنتفگ : وت  لیمو  اوه  رد  رگا  و  دندرک ، هابتـشا  اطخ و  املـسم  هک  دـنتفگ  ناشدوخ  يارب  اهنیا  رگا 
میـسقت هک  دومرف  رما  سپ  تخادـنا . هچب  وت  هار  رد  درک و  نینج  طقـس  اـت  يدـیناسرت  ار  وا  وت  هکنوچ  تسا  وترب  هچب  نآ  هید  هک  منیبـیم 

دنا . هدرک  اطخ  هکنآ  يارب  دنریگب  شیرق  زا  ارنآ  هید  ینعی  شیرق  رب  ارنآ  هید  دننک 
رگید : تروص 

هدرم نینج  سپ  تخادنا  تشاد  محر  رد  هکیا  هچب  وا  تبیه  تدش  يارب  سپ  دوب  نتسبآ  وا  دنک و  لاوئس  وا  راک  زا  ات  دیبلط  ار  ینز  رمع 
يا هدـننک  بدا  وت  هکنوچ  تسین  وت  رب  يزیچ  دـنتفگ  سپ  درک . ءاتفتـسا  عوـضومنیا  رد  هباحـص  ناـگرزب  زا  رمع  سپ  دوـمن . طقـس  يا 

، دنا هدرک  اطخ  اعطق  هک  هدوب  اهنآ  يار  ششوک  نیا  رگا  و  دنا ، هدز  لوگ  ار  وت  دنا  هدرک  تیاعر  نانیا  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلعسپ 
. وا هتفگب  دنتشگرب  هباحص  رمع و  سپ  يا  هدنب  ندرک  دازآ  تسا  وت  رب 

هیضق : نیا  كرادم 
نآ ج 7 بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  ملعلا ص 146 و  رد  رمع  وبا  و  ارنآ ، هدرک  لقن  رمع ص 117  هریس  رد  يزوج  نبا 

تسا  هدرک  دای  جهنلا ج ص 58  حرش  رد  ارنآ  مه  دیدحلا  یبا  نبا  هدومن و  یقهیب  وقازرلا  دبع  زا  لقن  ص 300 
ادخ نید  رد  هک  هفیلخ  نیا  دراد  یماقم  هچ  دیوگ : ینیما  م -

هحفص 236 ] ] 

هک وا  هرطاخ  رظن و  تسیچ  يرواد و  ياهـشزغل  ار  وادـهد  هانپ  دراد و  هگن  تکاله  هاـگترپ  زا  ار  وا  هک  دـنکیمن  يدـنمدوس  ملع  لـمحت 
ءارآ دـیاقعب و  نوخ  سوماـن و  ءاـمد  جورف و  همهم  لـئاسم  رد  یتـح  یمالـسا  شور  نیئآ و  رد  يراوـشد  وناـسآ  ره  رد  دـنکیم  داـمتعا 
يولج رد  هکنآ  لاح  میئوگب و  هکتسین  لاجم  ار  ام  و  دوب . اطخ  مهناشیا  شـشوک  تیاهن  دـنهدیم و  شبیرف  دـننکشتیاعر  رگا  هکیدرم 

. تسایاضق نیا  رگشهوژپ  مشچ 

هرطضم نز  ندرک  راسگنس  هب  هفیلخ  مکح 

دوب هداتفا  یناپوچ  رب  شرذگ  هدروآرد و  اپ  زا  ار  وا  یگنـشت  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  دیوگ : هک  هدش  تیاور  یملـس  نمحرلا  دبع  زا 
لوبق مه  هراـچیب  نآ  سپ  دراذـگ  وا  راـیتخا  رد  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دـهد  بآ  ار  وا  هک  دوب  هدرک  عاـنتما  واسپ  دوب  هتـساوخ  بآ  وا  زا  و 
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نز نیا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک . تروـشم  وا  ندرک  راسگنـس  مجر و  هراـبرد  مدرم  اـب  رمع  سپ  رارطـضا  يور  زا  دوـب  هدرک 
دندرک . شدازآ  سپ  دینک  دازآ  اروا  هک  تسنیا  مرظن  دوب  هرطضم  هراچیب و 

هیمکحلا ص 53 ، قرطلا  یبقعلا ص 81 ، ریاخذ  هرضنلا ج 2ص 196  ضایرلا  یقهیب ج 8 ص 236 ، ننس 
: هیضق لصفم  تروص 

وا دیاش  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـننک  راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد  رمع  سپدوب  هدرک  رارقا  هداد و  انز  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  ینز 
ارم تفگ : يداد  انز  هک  دش  بجوم  هچ  دومرف : سپس  هتشاد  يرذع 

هحفص 237 ] ] 

وا زا  مدـش و  هنـشت  نم  سپ  ریـش  هن  دوب و  بآ  هن  نم  نارتش  نایم  رد  یلو  دوب  ریـش  بآ و  وا  نارتش  نایم  رد  هک  دوب  يراـکمه  تسود و 
عانتما يراددوخ و  راب  هس  نم  سپ  مراذـگ  وا  راـیتخا  رد  ار  مدوخ  هکنآ  رگم  دـنک  باریـس  ارم  هک  درک  يراددوخ  وا  سپ  متـساوخ  بآ 

ارم وا  مداد و  واب  تساوخ  هچنآ  سپ  مریمیم  دمآ و  دـهاوخ  نوریب  یگنـشت  زا  يدوزب  مناج  هک  مدرک  نامگ  مدـش و  هنـشت  نوچ  مدرک و 
رطـضم و هکیـسک  سپ  میحر  روفغ  هللا  نا  هیلع  مثا  الف  داع  غاـب و ال  ریغ  رطـضا  نمف  ربکا . هللا  » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک  باریس 

« تسنابرهم هدنشخب  دنوادخ  هکیتسردب  تسین  وا  ربیهانگ  سپ  نمشد  شکرس و  هن  دشاب  هراچیب 
. يوغب زا  لقن  لامعلا ج 3 ص 96  زنک  هیزوج ص 53 ، میق  نبا  هیمکحلا  قرطلا 

هیلع هللا  یلـص  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  هچناب  درکیم  مکحات  ار  تنـس  باتک و  ملع  زا  يزیچ  تفرگیم  دای  هفیلخ  شاکیا  دیوگ : ینیما  م -
ریما رگا  وا  ياـیاضق  اـه و  يرواد  راـکتبقاع  دیـسریم  اـجک  دوب و  هچ  هفیلخ  فدـه  متـسنادیم  نم  شاـکیا  و  تسا . هدومرف  لزاـن  هلآ  و 

قیقحتب درم  نیا  یلب : دـنک  فرطرب  ار  وا  هصغ  اـی  دـنک و  تسار  ار  وا  یچک  هک  دوبن  اـی  دوـبن  تما  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموـملا 
 " رمع کلهل  یلع  ول ال  تفگ " :

هحفص 238 ] ] 

دیوگیم هچ  دنادیمن  هفیلخ 

مراکیم نم  هکیتسردـب  نیملـسم  ياوشیپ  يا  تفگ  سپ  دوب  يا  هرهچ  هایـس  نز  وا  اب  هک  ار  یهایـس  درم  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دـندروآ 
تنایخ وابنم  هک  نینموملا : ریما  يا  مسق  ادخب  تفگ : نز  و  هدروآ ، یخرـس  دـنزرف  نم  ياربدـینیبیم  هکیهایـس  نز  نیا  یهایـس و  تخرد 

هایـس ناب  ترـضح  سپ  دیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلعزا  سپ  دـیوگب . هچ  هک  تسنادـن  رمع  سپ  تسوا . دـنزرف  نیا  ما و  هدرکن 
شزیمآ وا  اب  ضیح  لاح  رد  اـیآ  دومرف : مسق  ادـخ  هب  يرآ  تفگ : درک  یهاوخ  قیدـصت  ارم  اـیآ  منک  لاوئـس  وت  زا  يزیچ  زا  رگا  دومرف :

زع و دنوادخ  دشنوخ  اب  طولخم  ینم  بآ  هفطن و  هکیتسردـب  ربکا : هللا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدوب  نینچ  یلب  تفگ : يدرک 
. يدرکمتس تدوخب  تدوخ  وت  هکنوچ  وشن  رکنم  ار  دوخ  دنزرف  سپ  دنکیم  داجیا  نآ  زا  گنر  خرس  یناسنا  نآ  زا  لج 

هیمکحلا ص 47  قرطلا 

وا يدرگبش  سسجت و  تیاکح 
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الاب راوید  زا  دش و  كوکشم  سپدینش  نآ  زا  یئادص  تشذگ و  يا  هناخب  سپدرکیم  يدرگبـش  یبش  وا  هک  هدش  لقن  باطخ  نب  رمع  زا 
تفر

هحفص 239 ] ] 

تیصعم رب  وت  دناشوپیم و  ار  وت  ادخ  هک  يدرک  لایخ  ایآ  ادخ  نمشد  يا  تفگ : سپ  یبورشم . فرظ  اب  ینز  رانک  رد  دید  ار  يدرم  سپ 
دنوادخ - 1 يدرک : هاـنگ  هس  املـسم  وـت  مدرک  اـطخ  هاـنگکی و  نم  رگا  نکن  لاـیخ  نیملـسم  ياوـشیپ  يا  : تفگ يدرم  سپ  یتـسه  وا 

دیوش و دراو  شیاهرد  زا  ار  اه  هناخ  . اهباوبا نمتویبلا  وتا  و  دومرف 2 - يدرک و  یسوساج  وت  دینکن و  شیتفت  اوسـسجت و  و ال  دیامرفیم :
ایآ تفگ : سپ  يدرکن  مالس  وت  و  دینک ، مالس  دیدش  يا  هناخ  لخاد  هاگ  ره  اوملسف  اتویب  متلخد  اذا  - 3 دومرف : يدمآ و  الاب  راوید  زا  وت 

. متشذگ وت  زا  نم  هک  ورب  تفگ  سپ  مدرگیمن . رب  رگید  مسق  ادخب  يرآ  تفگ : منک  رظن  فرص  وت  نم ا ز  رگا  تسه  يریخ  وت  شیپ 
: هیضق نیا  كرادم 

هیمالسالا ج 2 تاحوتفلا  روثنملا ج 6 ص 93 - ردلا  دیدحلا ج 1 ص 61 و ج 69 - یبا  نبا  جهنلا  حرـش  هرضنلا ج 2 ص 46 ، ضایرلا 
ص 477.

لزنم برد  رب  داتسیا  سپ  ینخس  يادص  دید و  غارچ  ینشور  اه  هناخ  زا  یخرب  رد  سپ  تفر  نوریب  یکیرات  بش  رد  باطخ  نب  رمع  - 2
رد زا  هک  درک  ششوک  سپ  دنتسه  یتعامج  وا  اب  تسا و  بارش  نآ  رد  هک  تسیفرظ  شیولج  هک  دید  یهایس  مالغ  سپ  دنک  شیتفت  هک 

هناخ و ا ز  ماب  رب  تفر  الاب  راوید  زا  سپ  دوب  هتسب  لزنم  برد  تسناوتن  دوش  دراو 

هحفص 240 ] ] 

هایس مالغ  سپ  دندرک . رارف  یگمه  هدرک و  زاب  ار  رد  وهتساخرب  دندید  ار  وا  ارچ  سپ  دوب  شتسد  شقالـش  هکیلاح  رد  دمآ  نیئاپ  ناکلپ 
سپ منزب . تهانگ  يارب  اروت  مهاوخیم  نم  تفگ  ریذـپب  ارم  هبوت  سپمنامیـشپ  هدرک و  اطخ  نم  نیملـسم  ياوشیپ  يا  واب  تفگ  داتـسیا و 

یـسوساج اوسـسجت "  و ال  دیامرفیم " : یلاعت  دنوادخ  يدرک " 1 - اـطخ  هاـنگ و  هس  وت  مدرک  هاـنگ  نم  رگا  نیملـسمربهر "  يا  تفگ 
يدمآ 3- ماب  هار  زا  وت  دیوش و  دراو  لزانم  ياهرد  زا  اهباوبا "  نم  تویبلا  وتا  و  هدومرف 2 " - زین  يدرک و  شیتفت  سسجت و  وت  دینکن و 

دیوشن ناتدوخ  لزانم  زا  ریغ  یلزنم  لخاد  اهلها "  یلع  اوملـست  اوسناتـست و  یتح  مکتویبریغ  اتویب  اولخدـت  ال  دومرف " : یلاعت  دـنوادخ  و 
يدرکن . مالس  يدش و  دراو  وت  هناخنآ و  لها  رب  دینک  مالسو  دیشاب  سونام  هکنآ  رگم 

ناتساد نیا  كرادم 
. ملعا هللا  تسا و  نیشیپ  تیاکح  زا  ریغ  هیضق  نیا  نئارق  زا  دوشیم  رهاظ  باب 61  رد  یهیشبا ج 2 ص 115  نیدلا  باهش  فرطتسم 

رد هدرک و  يریگیپ  نآ  زا  مه  میهاربا  ظـفاح  لـین  رعاـش  وهدرمـش  رمع  بقاـنم  زا  ار  زیمآ  ناـیز  زیخ  اوـسر  هصق  نیا  يزوـج  نـبا  و  م -
تسا هدروآرد  مظنب  قحب  وا  ندرک  عوجر  لاثم  ناونع  تحت  شا  هیرمع  هدیصق 

اوذبتناف  حارلاب  اوعل  هیتف و  و 
اهیطاعت یف  اودج  اناکم و  مهل 
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.) نآ ندینادرگ  تسدب  تسد  يروخبارش و  رد  دندیشوک  دندرکرایتخا و  ار  یلزنم  دوخ  يارب  يراسگیمب و  دندوب  صیرح  هکیناناوج  و 

هحفص 241 ] ] 

مهب  تملع  امل  مهطئاح  ترهظ 
اهیجاس ءاجرالا  رکتعم  لیللا  و 

. دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش  یکیرات  هکیلاح  رد  دنلوغشم  ناشیا  هک  يدیمهف  یتقو  یتفر  الاب  ناشراوید  زا 

تذخا  دق  رمخلا  مهتنیبت و  یتح 
اهیساح اهیقاس و  هیاوذ  ولعت 

. ارنآ هدننک  شون  هدننادرگ و  یتسم  دوب  هدرب  الاب  بارش  هک  ارناشیا  يدرک  نشور  هکنآ  ات 

اوثبل  امف  اهیف  مهئارآ  تهفس 
اهیفست تئج  ام  یلع  كوعس  وا  نا 

یهد . رفیک  ارناشیا  هک  يدمآ  هچنآ  رب  دنهد  اج  ار  وت  هک  دندرکن  گنرد  سپ  نآ  رد  ارنانآ  دیاقع  يدرک  حیبقت 

اذاف  مهنید  یف  مههیقفت  تمر  و 
اهیقفت قورافلا  اوعرب  دق  برشلاب 

. ارنآ دوب  هدیمهف  رمع  دندوب و  داتعم  يروخ  بارشب  هکنوچ  یهد  یهاگآ  ناشنید  رد  ارناشیا  هک  يدرک  دصق  و 

هدحاوب  انئج  دق  کناکم  اولاق :
اهیلابت ثالثب ال  انتئج  و 

. يرادن مه  یکاب  يدش و  بکترم  هانگ  هس  وت  میدش  بکترم  هانگ  کی  رگا  ام  شاب  مارآ  تدوخ  ياجب  دنتفگ :

رمع  ای  باوبالا  نم  تویبلا  تئاف 
اهتیآ ناطیحلا  نم  نزی  دقف 
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هانگ وت  سپ  رمع  يا  نآ  ياهرد  زا  دیوش  اه  هناخ  دراو  سپ 

هحفص 242 ] ] 

يدمآ . نآ  راوید  زا  هک  يدرک 

مهتویب  یشغت  سانلا ال  نذاتسا  و 
اهیحمت وا  رادب  ملت  و ال 

ریگب . هدیدان  ارنآ  ای  نکن  يا  هناخب  یشکرس  وشن و  اهنآ  هناخ  دراو  نآ  نودب  ریگب و  هزاجا  مدرم  زا  و 

تلزن  دق  يالا  يذهف  اهسسجت  و ال 
اهیهاون رکذت  ملف  هنع  یهنلاب 

. ارنآ یهن  يدرکن  دای  سپ  نآ  زا  عنمب  هدش  لزان  تایآ  نیا  سپ  نکن  شیتفت  یسوساج و  و 

مهتجح  تربکا  دق  مهنع و  تدعف 
اهیلمی هللا  باتک  تیار  امل 

تساهلیلد . نآيایوگ  ادخ  باتک  يدید  هک  یتقو  ار  اهنآ  لیلد  یتشاد  گرزب  هکیلاح  رد  ناشیا  زایتشگرب  سپ 

جرح  یلع  اوناک  نا  تفنا و  ام  و 
اهیصاع تایالاب  کجحی  نا  نم 

دندرک . موکحم  يدوب  نابیصاع  هک  نآرق  تایآ  هب  ار  وت  هک  دندوبتمحز  رب  ناشیا  هک  دنچ  ره  يدرکن  تنوشخو 
دنکیم . تانسحب  لیدبت  ار  اه  هانگ  هداد و  رارق  تامارک  ار  لیاذر  دنکیم و  رک  روک و  یتسود  بح و  نینچ  نیا  دیوگ : ینیما 

یغارچ دنتشگیم  هک  نایم  نامه  رد  سپ  دندرکیم  يرادساپ  هنیدم  رد  ار  یبش  باطخ  نب  رمع  اب  هک  دیوگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  - 3
نآ رد  هکیمدرم  رب  دـندید  هتـسب  ار  يرد  هاگان  ناب  دـندش  کـیدزن  هکنآ  اـت  نآ  فرطب  دـنتفر  سپ  داد  یئانـشور  ناـشیا  رب  يا  هناـخ  رد 

دنلب اهادص 

هحفص 243 ] ] 

نب هعیبر  هناخ  نیا  تفگ : هن ، متفگ  تسیک . هناخ  ینادـیم  اـیآ  تفگ : دوب  هتفرگ  ار  نمحرلا  دـبع  تسد  هکیلاـح  رد  تفگ  رمع  سپ  دوب 
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هک اریزیچ  میا  هدـش  بکترم  ام  هک  منیبیم  نم  تفگ : نمحرلا  دـبع  ینیبیم ، هچ  وت  دـنیراسگیم  لوغـشم  ناشیا  نـالاو  تسا  فلخ  نب  هیما 
دوخب ارناشیا  هدینادرگ و  ور  ناشیا  زا  رمع  سپ  میدرک  سـسجت  ام  دینکن و  شیتفت  سـسجت و  اوسـسجت  و ال  دومرف " : هدرک و  یهن  ادخ 

دراذگ .
هیمالسا ج 2 ص تاحوتف  هیبلح ج 3 ص293 ، هریس  روثنملا ج 6 ص 93 ، ردلا  هباصالا ج 1 ص 531  جیقهیب 8 ص 334 ، يربک  ننس 

.476
داتعم زا  مدرک  عنم  ار  امـش  نم  تفگ  سپ  دندوب  هدرک  هدکیم  رد  شتآ  دندرکیم و  يراسگیم  هکیموق  رب  دش  دراو  باطخ ... نب  رمع  - 4

ربهر يا  دنتفگ : سپ  دـنک ، بیدات  ار  اهنآ  هک  تساوخ  دـیدرک  نشور  شتآ  امـش  هدـکیم و  رد  ندرک  نشور  شتآ  زا  بارـشب و  ندـش 
نودب يدش  دراو  وت  سپ  نذا  نودب  ندش  لخاد  زا  درک  یهن  ار  وت  يدرک و  سسجت  وت  سپ  سسجت  زا  درک  یهن  ار  وت  دنوادخ  نینموم 

يا دـنرتاناد  وت  زا  مدرم  همه  رمع "  ای  کنم  هقفا  سانلا  لـک  تفگیم " : هکیلاـح  رد  تشگرب  رد و  ود  ناـب  ود  نیا  تفگ : سپ  تصخر 
رمع .

دیرفلا ج 3 ص 416  دقعلا 
هک امش  دینیبیم  ایآ  تفگ : مدرمب  دش  حبص  نوچ  سپ  تشز  لمع  رب  ینز  اب  دید  ار  يدرم  سپ  هنیدم  رد  درکیم  يدرگبـش  یبش  رمع  - 5

مالـسلا هیلع  یلع  سپ  یماما . وت  هتبلا  دنتفگ  درک  دیهاوخ  هچ  دنک  يراج  دح  اهنآ  رب  سپ  دنیبب  تشز  لمع  رب  ار  ینز  يدرم و  ماما  رگا 
، دوشیم يراج  دح  وت  رب  عقوم  نیا  رد  هکلب  تسین  وت  رب  تقو  نیا  رد  راک  نیادومرف 

هحفص 244 ] ] 

دراذـگاو تساوخیم  ادـخ  هک  هزادـنا  نآ  ار  اهنآ  رمع  سپ  هدرکن : ررقم  نیمات و  دـهاش  راهچ  زا  رتمکب  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  هکیتسردـب 
لوق رمع  سپ  داد . ار  لواخساپ  لثم  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداد و  ار  تسخن  باوج  دـننام  اهنآ  سپ  درک  لاوئـساهنآ  زا  سپـس  تشاذـگاو 

تفرگ  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
مدرک ادیپ  ار  یکدوک  نم  نیملسم . ربهر  يا  تفگ  ودمآ  رمع  شیپ  ینز  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یبعـش  زا  نامیالا  بعـش  رد  یقهیب  - 6
دنیایم نز  رفن  راهچ  مدید  دعب  متفرگ و  يا  هیاد  كدوک  نآ  ياربو  هتـشادرب  ارنآ  نم  سپ  دوب  رانید  دـص  نآرد  هک  دوب  يا  هسیک  وا  اب  و 

درک و ار  راک  نیا  نزنآ  سپ  نک . ربخ  ارم  دـندمآ  اهنآ  هاگ  ره  تفگ  واب  رمع  تسوا . ردام  اهنآ  مادـک  منادـیمن  دنـسوبیم و  ار  لـفط  نآ 
بوخ مسق  ادـخب  دـنتفگرمعب  سپ  تسا  لـفط  نیا  رداـم  امـش  نیمادـک  تفگ  اـهنآ  زا  یکیب  رمع  سپ  دومن . یفرعم  رمع  هب  ار  اـهنز  نآ 

: تفگ ینک . اوـسر  ار  وا  هراـپ و  ار  وا  هدرپ  یهاوـخیم  هدیـشک و  وا  يور  ربهدرپ  دـنوادخ  هکینز  رب  ینکیم  هلمح  رمع  يا  يدرکن  يراـک 
. دش فرصنم  سپس  نک  یبوخ  اهنآ  هچب  هب  سرپ و  هن  اهنآ  زا  يزیچ  زا  سپ  وت  دزن  دندمآ  تقو  ره  تفگ : نزب  سپس  یتفگ ، تسار 
مالک هلاطا  اجنیا  رد  اـمسپ  تسین . یفخم  دـنک  لـمات  هکیا  هدـنناوخ  زا  هک  تسا  یمهم  ياـهثحب  راـثآ  نیازا  کـی  ره  رد  دـیوگ : ینیما 

. میهدیمن

هحفص 245 ] ] 

بارش دح  رد  هفیلخ  يار 
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ءامرخهخاش ودب  دز  قالـش  ار  وا  سپ  دوب  هدروخ  بارـش  هک  اریدرم  دندروآ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیوگ : کلام  نب  سنا  زا 
فوع نب  نمحرلا  دبع  سپ  مدرم  اب  درک  تروشم  دیـسر  رمعب  تبون  نوچ  سپ  درک ، روطنیمه  مه  رکبوبا  و  دیوگ : هبترم - لهچ  دودـح 

. داد ناب  روتسد  رمع  سپ  تسا  هبرض  داتشه  اهدح  نیرتکبس ) ) نیرتمک تفگ :
رگید : تروص 

رمع نوچ  سپ  دز  هنایزات  لهچ  رکبوبا  و  نیلعن ، امرخ و  هخاش  اب  دز  هنایزات  يراسگیم  يراوخبارش و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
منادیم حالـص  نم  تفگ : فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ  بارـش ، دح  رد  دینیبیم  هچ  : تفگ دندمآ  اهاتـسور  اهرهـش و  زا  مدرم  دش و  هفیلخ 

دز  هنایزات  داتشه  رمع  سپ  یهدرارق  اهدح  نیرتمک  ارنآ  هک 
قالش لهچ  شتفالخ  لئاوا  رمع ... هاگنآ  دز  قالش  لهچ  بارش  رد  رکبوبا  هک  هدرک  لقنیثیدح  رد  شننس ج 2 ص 242  رد  دواد  وباو 

درک ررقم  داتشه  رب  ار  دح  هیواهلا ) هیلع  ) هیواعم سپس  ات  لهچ  داتشه و  دز . ار  دح  ود  ره  مهنامثع  دز و 

هحفص 246 ] ] 

هدروآ دوب  هدروخ  بارـش  هک  ار  هبقع  نب  دـیلو  هکیلاح  رد  متفر  نافع  نب  نامثع  دزن  دـیوگ : هدـش  لقن  یـشاقر  ناساس  یبا  نیـضح  زا  و 
هیلع یلع  سپ  دیلو ، رب  نک  دـح  هماقا  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلعب  نامثع  سپ  دـندوب  هداد  یهاوگ  رگید  يدرم  نابا و  نب  نارمح  دـندوب و 

مالـسلا هیلع  یلع  ندزب و  درک  عورـش  هللا  دبع  سپ  دنزقالـش . ار  وا  هک  نیحانجلا ) يذ  ) يرایطرفعج نب  هللا  دـبع  هک  داد  روتـسد  مالـسلا 
یلو دز  هنایزات  لهچ  مه  رکب  وبا  دز و  قالـش  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رادـهگن  تسد  دومرف  واب  . دیـسر لهچ  اـت  درمـشیم 

تسا . رت  بوبحم  نم  شیپنیا  تسا و  تنس  کی  ره  هنایزات و  داتشه  رمع ...
رگید  ظفل  رد  و 

ار ربخ  نیا  سپ  امـش  يارب  منک  رتدایز  تفگ : ناشیا و  يوسب  تشگرب  سپـس  دـناوخ  تعکر  راهچ  مدرم  اب  ار  حبـص  زامن  هبقع  نب  دـیلو 
زین شتسایر  لوا  رد  رمع  رکبوبا و  دز و  قالـش  لهچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهک  تسنآ  رد  ثیدح و  رخآ  ات  دندیناسر - نامثعب 

. تسا تنس  کی  ره  درک و  مامت  هبرض  داتشهب  رمع  ارنآ  سپس  دزیم  هبرض  لهچ 

هحفص 247 ] ] 

يارب رمع  وهدومرف  ررقم  راوگرزب  عراش  هک  هچنآ  اب  دنک  يربارب  هک  دراد  یتمیق  هچ  وا  يار  تسیچ و  نمحرلا  دـبع  شزرا  دـیوگ : ینیما 
هفیلخ هکیلاح  رد  دوشیم  هچ  ار  وا  هدرک و  رظن  فرـص  نآ  زا  هدرک و  ضقن  ارنآ  سپـس  هدینارذگ  لاونم  نیا  رب  ار  شتفالخ  زا  یتدم  هچ 

: دیوگ دشر  نبا  تعیرش . بحاص  زاهتباث  تنسب  هدش  تباث  هک  نید  ماکحا  زایمکح  رد  دنکیم  ءاتفتسا  دنکیم و  تروشم  تسا  نیملـسم 
ادخ لوسر  قالش  دیسر  هبرض  دنچب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  اب  درک  توشمرکبوبا  هک  دهتجملا ج 2 ص 435 : هیادب  رد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يردخ  دیعس  وبا  زا  هدش  تیاور  هنایزات و  لهچ  دنا  هدرک  تیاور  سپ  ار ، راوخ  بارش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یبا زا  يرگید  قیرط  زا  هدـش  تیاورو  هنایزات  یفالغ  ياج  داد  رارق  رمع  سپ  ، هبرـض لهچ  ریـشمش  فالغ  ود  اـب  بارـش  رد  دـندز  هلآ  و 

تیاور قالش و  لهچ  بارش  رد  دندز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسنیا  نآ  نیا و  زا  تسا  رت  مکحم  نآ  هکیزیچ  يردخ  دیعس 
دیوگار : نیمه  مه  یعفاش  تسا و  رتمکحم  هکیقیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدش 

تنس کی  ره  ترضحنآ و  لوق  زا  دوشیم  هداد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  تبسن  هکتسیزیچ  ثیدح  رد  هبیرغ  روما  زا  هکیتسردب  و 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 134 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناب  هدرک  لـمع  هنیآ  ره  هدوب و  عورـشم  تنـس  داتـشه  رگا  سپ  نم  شیپ  تسا  رت  بوبحم  نیا  تسا و 
دبع هنیآ  ره  و  دـشیمن . یفخم  نیملـسم  ماـمت  رب  هنیآ  ره  ارنآ  دـندوب  هدوـمرف  رگا  رفنکی و  يارب  ارنآ  دـشاب  هـتفگ  اـی  هـبترمکی  لـقا  رباـنب 

« نونامث دودحلا  فخا  » شلوق هندومنیم  ناب  جاجتحا  نمحرلا 

هحفص 248 ] ] 

یعمج هچنانچ  ار  هبرض  داتشه  بارـش  رد  هدومن  دحهماقا  هک  یـسک  لوا  ار  رمع  درـشیمن  هنیآ  ره  تسا و  هبرـض  داتـشه  اهدح  نیرتکبس 
. دنا هدرک  ار  راک  نیا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  شور  هقیرط و  هبرض  لهچ  سپ  هقیرط  ینعی  هنـس ) لک  (و  ار وا  لوق  دیوگ : هیبلح ج 2 ص 314  هریس  رد  یبلح  یلب :
نیا رد  هباحص  زا  یضعب  اب  وا  ندرک  تروشم  اب  هدید  رمع  داهتجا  ارنآ  هدوب  رمع  شور  هقیرط و  هبرض  داتـشه  و  قیدص ... هقیرط  هلآ و  و 

ار ثیداحا  دنک  لمات  هکیـسک  دیوگ : ص 295  داـعملا ج 2  داز  رد  میق  نبا  و  مدرم . يراـسگیم  رایـسب  زا  ارنآ  نک  ررقم  هکیتـقو  عضوم 
زیچ هچ  دنا  هدرک  قافتا  نآ  رب  هباحـص  هک  تسا  ریزعت  نآ  رب  دیاز  يات  لهچ  تسا و  دح  هبرـض  لهچ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هک  دـنیبیم 
دعب ایآ  و  ندومن . تروشم  ندرک و  داهتجاب  دنا  هتفرگ  یـشور  هقیرط و  ادخ  لوسر  تنـس  رباربهکیمدرم  هرابرد  میوگب  هک  ارم  تسنکمم 

نم دوشهتفرگ  یبهذم  هکنآ  ات  تسه  یلوقعم  يانعم  ءاعدا  نیا  يارب  ایآ  و  نآرب ، ار  هباحص  قافتا  دهد  هجیتن  هکنآ  ات  تسا  ریزعت  دح  زا 
شور تنـس و  يارب  زگره  و  الیوحت » هللا  هنـسل  دجت  نل  «و  لماکشور ربارب  رابتعا و  رازاب  رد  تسه  شور  نیا  يارب  یـشزرا  هچ  منادـیمن 

قح

هحفص 249 ] ] 

تـسا هدروآ  راوگرزب  ربمایپ  هک  هچنآو  تفای . یهاوخن  یلیدبت  قح  نیئآ  يارب  زگرهو  الیدبت » هللا  هنـسل  دجت  نل  «و  دـید یهاوخن  يرییغت 
شهانگ هتبلا  سپ  دهد  رییغت  ارنآ  هکیـسک  سپ  هنولدبی .» نیذلا  یلع  همثا  امناف  هعمـس  ام  دعب  هلدب  نمف  » دوش يوریپ  هک  تسا  رت  هتـسیاش 

ار یمامت  هکنیا  زا  ینالطسق : لوق  لثم  داهتجا  نیا  فارطا  رد  شزرا  یب  کمن و  یب  تسینانخس  اجنیا  رد  دنهدیم و  رییغت  هکتسیناسک  رب 
نآ زا  یخرب  تساهدش و  بجاو  نآ  زا  یضعب  هکنیاب  اهدح  ریاس  نایم  زا  تسا  صوصخم  راوخبارش  دح  سپ  دنا . هداد  رارق  يدح  نآ  رب 

دـسر هچ  ات  تسا  رود  زومآ  شناد  تحاس  زا  هک  تسنوریب ، كاردا  مهف و  هزادنا  دح و  زا  اهفرح  نیا  مامت  تسا . ماما  داهتجاب  هتـسب  مه 
تسین یفخم  لوق  نیا  داسف  هدنناوخ  رب  دنمشنادب و 

دوب هدرک  هلیح  یناوج  رب  هک  ینز  هفیلخ و 

ناوج نآ  رب  دوب  هدـماین  هار  وا  اب  نوچ  دوب و  هتـشگ  وا  قشاع  هدـش و  هتخابلد  هتخیوآ و  راصنا  زا  یناوجب  هک  رمع  شیپ  دـندروآ  ار  ینز 
دوب و هتخیر  دوخ  نارود  ناـیم  ساـبل و  رب  ارنآ  يدیفـس  هتخیر و  ارنآ  يدرز  هتفرگ و  یغرم  مخت  هکنیاـب  دوب  هدیـشک  هشقن  وهدرک  هلیح 

رد هدرک  زواجت  نم  رب  روزب  درم  نیا  هک  هدمآ  رمع  شیپ  نانز  دایرف  نآ  زا  سپ 

هحفص 250 ] ] 
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ینم و رثا  نز  نیا  سابل  ندبب و  يرآ  هک  واب : دنتفگ  درکلاوئـس  نز  دنچ  زا  رمع  سپ  تسوا  لمع  رثا  مه  نیا  هدومن و  اوسر  ملیماف  نایم 
ندرک و یـسرداد  یهاوخ و  کمکب  درک  عورـش  ناوجنآ  دنک و  هجنکـش  تبوقع و  ار  ناوجنآ  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  تستوهش .

نم اب  نز  نیا  ما و  هدومنن  مهنآ  لایخ  هدرکن و  یتشز  راک  زگره  نم  ادـخب  مسق  هکنک  قیقحت  نم  راک  هراـبرد  ناـنموم  ریما  يا  تفگیم :
يا تفگ : مالسلا  هیلعنینموملا  ریما  ترضحب  رمع  سپ  مدرکیم . يراددوخ  نم  منک و  زواجت  واب  نم  هک  دومنیم  رارـصا  درکیم و  هدوارم 

هتخیر سابل  رب  دنتساوخ و  یغاد  بآ  سپـس  دوب  نز  سابل  رب  هچناب  درک  یهاگن  ترـضح  سپ  ود  نیا  راک  هرابرد  ینیبیم  هچ  نسحلا  وبا 
درک . دوخ  هلیحب  فارتعا  ات  درک  دیدهت  ارنز  دادیم و  غرم  مخت  هزم  دیشچ و  درک و  وب  ارنآ و  تفرگ  دش و  هتسب  يدیفس  نآ  سپ 

دراذگن یقاب  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دعب  ارم  ادخ 

ود ام  زا  یکیب  دنتفگ : ودندراذگ  تناما  وا  شیپ  رانید  دص  شیرق و  زا  ینز  شیپ  دندمآ  درم  ود  هک  دیوگ  هدـش  لقن  رمتعم  نب  شنح  زا 
نم قیفر  هک  تفگ : نزنآ و  شیپ  دـمآ  ود  نآ  زا  یکی  هاگنآ  دـندنام  مه  اب  لاسکیسپ  میـشاب . عمتجم  مه  اب  اـت  هدـن  يرگید  نودـب  رفن 

سپ نداد  زا  درک  يراددوخ  نزنآ  سپ  هدب  ار  رانید  دص  نآ  سپ  هدرم 

هحفص 251 ] ] 

سپ نزنآ ، درکگنرد  رگید  لاسکی  سپـس  واب  ارنآ  داد  هکنآ  ات  نزنآ  زا  درکیم  هبلاطم  وا  لـیماف  ببـسب  نزنآ  رب  تفرگ  تخـس  درمنآ 
عازن سپ  مداد  واب  ارنآ  نم  سپ  يا  هدرم  وت  هک  درک  لایخ  دمآ و  وت  قیفر  تفگ : سپ  هدـب ، نمب  ار  اهرانیدتفگ  دـمآ و  يرگید  درمنآ 
ادخب ار  وت  تفگ : سپ  لوپ  نیا  نماض  رگم  ار  وت  منیبیمن  نم  تفگ  نز  نآ  هب  دـنک و  يرواد  اهنآ  رب  هک  تساوخ  سپ  دیـسر . رمعب  اهنآ 

اهنآ هک  تسناد  داتـسرف و  یلع  تمدخ  سپ  دنک  يرواد  امنیب  وا  تسرفب  بلاطیبا  نب  یلع  تمدخ  ار  ام  ینکن  تواضق  ام  نایم  هک  مسق 
ورب و تسام  شیپ  وت  لام  دومرف : یلب ، تفگ : هدن  يرگید  نودب  ام  زا  یکیبار  لوپ  هک  دیتفگن  امـش  ایآ  دومرف : سپ  دنا . هدرک  هلیح  نزب 

ارم ادنوادخ  بلاطیبا "  نبا  دعب  هللا  یناقبا  ال  تفگ " : سپ  دیسر  رمع  شوگب  تواضق  نیا  سپ  میهدب ، امـشب  ار  تلام  ات  روایب  ار  تقیفر 
. دراذگن هدنز  یلع  زا  دعب 

هلالک هفیلخ و 

درک و دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دناوخ و  هبطخ  يا  هعمج  زور  باطخ  نب  رمع  هک  دیوگ : يرمعی  هحلط  یبا  نب  نادعم  زا  - 1

هحفص 252 ] ] 

هب هعجارم  نم  دـشاب . هلـالک  زا  رتـمهم  نم  شیپ  هک  متـشاذگناو  مدوخ  زا  دـعب  اریزیچ  نم ، نآ  زا  سپ  تفگ : سپ  دومن  داـی  مه  رکبوـبا 
هزادناب يزیچ  هرابرد  نم  متفرگن  تخس  مدرک و  هعجارم  هلالک  هرابرد  هچنآ  هزادنابيزیچ  هرابرد  مدومنن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

ار وت  تسا  ءاسن  هروس  رخآرد  هک  هک  ناتسبات  هیآ  رمع  يا  تفگ : شا و  هنیـسب  دز  شتـشگنا  اب  هکنآ  اتمتفرگ  تخـس  هلالک  هرابرد  هکی 
دنک تواضق  نآ  رد  دناوخن  ای  دناوخب  نآرق  سک  ره  هک  يا  هیضقب  منکیم  تواضق  منامب  هدنز  رگا  تسین  سب 
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هلالک  زا  مدرک  لاوئس  هک  ار  هچنآ  زا  رتشیب  يزیچ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرکن  لاوئس  نم  تسا  صاصج : ظفل  رد  و 
. هلـالکلا تفگ : سپ  دوـشیم . هلـالک  ثراو  تسارم  هک  یناـکیدزن  زا  باـطخ  نب  رمع  زا  مدیـسرپ  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  قورـسم  زا  - 2

لام تسه  نیمز  يور  هچ  ره  هکنیا  زا  نم  شیپ  دوب  رتهب  متسنادیم  ارنآ  رگا  هنیآ  ره  مسق  ادخب  تفگ : هاگنآ  تفرگ  ار  ششیر  هلالکلا و 
نیا هدش و  لزان  فیـص ) ) ناتـسبات ردهک  ار  يا  هیآ  يدینـشن  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هلالک  زا  مدیـسرپ  دـشاب . نم 

. درک رارکت  هبترم  هس  ار  هلمج 
ار وت  ناتسبات  هیآ  دومرف : سپ  هلالک  زا  ار  ادخ  ربمایپ  مدیـسرپ  تفگ : هک  رمع  زا  هدرک ج 1 ص 38 ، لقن  دنسم  رد  لبنح ) نب  ) دمحا - 3

. دشاب یئوم  خرس  نارتش  ارم  هکنیا  زا  نم  دزن  دوب  رت  بوبحم  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  مدوب  هدرک  لاوئس  رگا  هنیآ  ره  تفگسپ : تسیفاک 
نایب هلآ  هیلعهللا و  یلص  ادخ  لوسر  رگا  ار  زیچ  هس  تفگ  وا  هک  هدرک  لقن  باطخ ... نب  رمع  زا  يربک ج 6 ص 225، ننس  رد  یقهیب  - 4

يوم : خرس  نارتش  زا  دوب  رتبوبحم  نم  شیپ  دوب  هدومرف 
ابر . هلالک 3 - تفالخ 2 - - 1

. هدرک لقن  شدنسم ج 1 ص 12  رد  مه  یسلایط  دواد  وبا  و 

هحفص 254 ] ] 

میارب هکنیا  زا  نم  شیپ  دوب  رت  بوبحم  ار  هلالک  متـسنادیمنم  رگا  هنیآ  ره  تفگ : وا  هک  هدرک  لـقن  رمع  زا  شریسفت ج 6  رد  يربط  - 5
. دشاب ماش  ياهرصق  دننام 
لامعلا ج 6 ص 20) زنک  )

سپ دربیم 0  ثراهلـالک  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دیـسرپ  وا  هک  دـنا : هدرک  لـقن  رمع  زا  هیودرم  نبا  هیوهار و  نبا  - 6
رخآ ات  ) هلالک رد  دهدیم  اوتف  امشب  ادخ  وگب  اروت  دننکیم  ءاتفتـسا  هیالا "  هلالکلا ، یف  مکیتفی  هللا ، لق  کنوتفتـسی  دومرف "  لزان  دنوادخ 
سپ نک  لاوئس  هلالک  زا  يدید  رطاخ  شمارآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هاگ  ره  تفگ : هصفح  شرتخدب  دیمهفن  رمع  سپ  هیآ 
داـی ار  نآ  تردـپ  هک  منیبیمن  نم  تفگ : نینچ  وتب  تردـپ  دومرف : سپ  مدرک  لاوئـس  مدـید  یباداـش  یـسفنشوخ و  ترـضحنآ  زا  نوچ 

عماوجلاعمج رد  یطویـس  دومرف  هچنآ  دوـمرف  ادـخ  ربماـیپ  هکنآ  لاـح  مریگب و  داـیارنآ  هک  منکیمن  ناـمگ  تفگیم  مه  رمع  سپ  دریگب ،
. تسا حیحص  نآ  دیوگ : تسا  لامعالا  زنک  نآ  بیترت  رد  هچنانچ 

رد ارنآ  سپ  دـنک  لاوئـس  هلالک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  ار  هصفح  داد  نامرف  رمع  هک  هدرک : لـقن  سواـط  زا  هیودرم  نبا  - 7
رخآ رد  هک  ) ناتـسبات هیآ  ایآ  دـنک و  هماـقا  ارنآ  هک  منیبیمن  نم  رمع  اـیآداد  ناـمرف  نیاـب  ار  وت  یـسک  هچ  دومرف : وا و  يارب  تشون  یفتک 

هروس

هحفص 255 ] ] 

. تسین سب  ار  وا  تسا ) ءاسن 
ریثک ج 1 ص 549 نبا  ریسفت 
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تواضق نم  تفگ : سپس  دومن  عمج  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  تفرگ و  ار  یفتک  رمع  دیوگ : باهـش  نب  قراط  زا  - 8
هدـنکارپ هدیـسرت و  همه  هک  دـمآرد  هناخ  زا  يرام  عقوم  نیا  رد  سپ  دـننک . وگزاب  ارنآ  هدرپ  سپ  رد  اـهنز  هکیتواـضق  هلـالک  رد  منکیم 

حیحـص نیا  دانـسا  دـیوگ  ریثک  نبا  دومنیم  مامت  ارنآ  هنیآ  ره  دوش  مامت  راک  نیا  تساوخیم  لـج  زع و  دـنوادخ  رگا  تفگ : سپ  دـندش ،
. تسا

نم دزن  دوـب  هدوـمرف  ناـیبهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تفگ  باـطخ  نب  رمع  دـیوگ : لیجرـش  نب  هرم  زا  - 9
. تفالخ ءابر 3 - هلالک 2 - تسنآ 1 - رد  هچنآ  ایند و  زادوب  رت  بوبحم 

هدرک لاوئس  هک  مدوب  نم  رگا  هنیآ  ره  تفگ  وا  هک  باطخ  نب  رمع  زا  هحلط  نبدمحم و  زا  هتـسناد  حیحـص  ارنآ  هدرک و  لقن  مکاح  - 10
مدوب

هحفص 256 ] ] 

ام دنیوگیم  هکیموق  زا  وا 2 - زا  دعب  هفیلخ  زا  - 1 يوم : خرـس  نارتش  زا  دوب  رت  بوبحم  ارم  زیچ  هس  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
هلالک . زا  و  تسا ، لالح  اهنآ  اب  گنج  ایآ  میهدیمن  وتب  یلو  ناملاوما  رد  میراد  هوکزب  رارقا 

نیقلت ارنآ  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  هلالکلا »... یف  مکیتفی  هللا  لق  کنوتفتـسی  » دـش لزان  دـیوگ : یثیدـح  رد  هفیذـح  زا  - 11
واب هفیذح  سپ  دیـسرپ  هفیذـح  زا  نآ  زا  رمع  دـش  دـعب  يدـنچ  نوچ  سپ  تخومآ  رمعب  ارنآ  مه  هفیذـح  و  واب ) تخومآ  ) هفیذـحب درک 

لوسر هچناـنچ  متخومآ  وتب  ارنآ  مهنم  سپ  دومن  نیقلت  نمب  ادـخ  لوسر  ارنآ  هکيدرک  ناـمگ  رگا  یتـسه  قـمحا  هک  مسق  ادـخب  تفگ :
. درک مهاوخن  دایز  ناب  وت  يارب  زگره  يزیچ  مسق  ادخب  تخومآ  نمب  ارنآ  ادخ 

وا زا  تساوخ و  ار  هفیذـح  سپ  درک  هلالک  رد  لـمات  شتفـالخ  رد  رمع  یتقو  هدرک : لـقن  یتیاور  رد  شریـسفت  رد  يربط  ریرج  نبا  - 12
هچناـنچ متخوـمآ  وـتب  ارنآ  مه  نم  تخوـمآ و  نمب  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  هنیآ  ره  تفگ : هفیذـح  سپ  نآ  زا  دیـسرپ 
منکیمن هفاضانآ  رب  يزیچ  هک  دـنگوس  ادـخب  و  میوگیم ، تسار  نم  هک  مسق  ادـخب  دوب و  هدومرف  نیقلت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

راب تفگیم : رمع  زگره و 

هحفص 257 ] ] 

هدشن . نشور  نم  يارب  نآ  سپ  يدرک  نایب  وا  يارب  ارنآ  وت  رگا  ایادخ 
ریثک ج 1 ص 594) نبا  ریسفت  )

دشابطلغ رگا  تسادخ و  زا  دشاب  تسرد  رگا  سپ  میوگیم  مدوخ  يارب  ارنآ  نم  تفگ : سپ  دندیسرپ ، هلالک  زا  رکبوبا  زا  یبعش : زا  - 13
منادرگرب هک  ادخ  زا  منکیم  مرش  نم  هک  تفگ  دش ، هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  تسا  ردپ  دنزرف و  زا  ریغ  هکارنآ  منیبیم  ناطیش  زا  تسنم و  زا 

. تسا هتفگ  ارنآ  رکب  وبا  هک  اریزیچ 
: تفگ رکب  وبا  دیوگ  تسا  دـنزرف  يادـع  ام  هلالک  تفگ : رمع  دـیوگ : هدرک  لقن  یبعـش  زا  يربک ج 6 ص 224 ، ننـس  رد  یقهیب  - 14
ام هلالک  منک ، تفلاخم  رکبوبا  اب  هک  منکیم  ایح  نم  هک  تفگ  ءولول ) وبا  زا  ) دروخ تبرـض  یتقو  سپ  تسا  دلاو  دـلو و  يادـع  ام  هلالک 

. تسا دلاو  دلو و  يادع 
ماگنه نیا  رد  تسیچ و  هلالک  متـسنادیمن  هک  دـمآ  نم  رب  ینامز  تفگ  باـطخ ... نب  رمع  هک  تسا  يربک ج6 ص 224 : ننـس  رد  - 15
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دنزرف هن  دراد و  ردپ  هن  هکتسیسک  هلالکهک  میوگیم 
متفگ متفگ ، هک  تسنامه  نخس  تفگیم  هک  ار  وا  مدینـش  سپ  رمعب  رطاخ  دهع و  تهج  زا  مدرم  نیرخآ  مدوب  دیوگ : سابع  نبا  زا  - 16

تسین . وا  يارب  يدنزرف  هکتسنآ  هلالک  تفگ : ، متفگ هچنآ  و 
هکیلاح رد  تسا  هدوب  وا  دزن  نآ  مکح  هتسبرس  هتسناد و  هدیچیپ  ارنآ  رادقم  هچ  هدش و  لکشم  هفیلخ  ربهلالک  هزادنا  هچ  دیوگ : ینیما 

هحفص 258 ] ] 

وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نآ  زا  درک  لاوئس  رایـسب  یتقو  وا  ایآ  و  تسیناگمه ، ناسآ و  ینیئآ  یمومع و  یماکحا  تعیرـش و  نآ 
بوبحم نآ  هکنآ  لاح  نآ و  تخانـش  زا  هدمآ  هاتوک  وا  كرد  مهف و  ارچ  ای  هدرکن  ظفح  ارچ  داد ، خساپ  رگا  سپ  دادن ، ای  داد  خـساپ  ار 
. دشاب ماش  روصق  شیاربهکنیا  زا  هدوب  رت  بوبحم  وا  يارب  هکنآ  ای  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ای  يوم  خرس  نارتش  زا  وا  دزن  هدوب  رت 

هیکت يدوزب  هک  دنادیم  وا  تجاح و  تقو  زا  ار  نایب  دزادنایب  ریخات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  زگره  سپ  هدادـن  خـساپ  رگا  و 
تقیقح نکل  تسا . هلالک  هلئسم  ندوب  یمومع  اهنآ  نیرتشیب  زا  هکنیا  دنروایم و  وا  دزن  ار  اه  هعفارم  لئاسم و  سپ  تفالخهکیرا  رب  دنزیم 

هک منیبیمن  شا : هتفگب  ای  دزومایب  ارنآ  تردپ  هک  منیبیمن  نم  هصفحب : شلوقب  دومن  دای  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نآ 
اوه رگا  لاح  تقیقح  عقاو و  رب  ار  هدنناوخ  دنادرگیم  علطم  و  لاح . يراکـشآ  زا  دومرفیم ، مالعا  ترـضحنآ  هکنآ  لاح  دنک و  هماقا  ارنآ 

دنکن . هارمگ  ار  وا 
مکح هک  دوب  نآ و  رد  نداد  مکح  زا  درکن  يرود  نم  يارب  دشن  نشور  نآ  هکنیا  وا : هتفگ  اب  اهنیا و  همه  زا  دعب  هکنیا  گرزب  تبیصم  و 

عمـسلا و نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقتال  «و  یلاـعت يادـخ  لوق  زا  هدوب  لـفاغ  هکیلاـح  رد  تساوخیم  هچنآ  شدوخ  يارب  نآ  رد  درک  یم 
زا اهنآ  زا  کی  ره  لد  مشچ و  شوگ و  هکیتسردب  يرادن  ملع  ناب  هک  اریزیچ  نکن  يوریپ  الوئـسم » هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و 

هنم انذخال  لیواقالا  ضعب  انیلعلوقت  ول  «و  یلاعت يادخ  لوق  زا  زین  .و  دنوشیم هدیسرپ  وا 

هحفص 259 ] ] 

نیزجاح » هنع  دحا  نم  مکنم  امف  نیتولا  هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب 
درک میهاوخ  عطق  ار  وا  لد  گر  هتبلا  سپس  تفرگ  میهاوخ  دوخ  تسد  اب  ار  وا  ام  هنیآ  ره  ار  اه  هتفگ  زا  یضعب  دهد  تبـسن  ام  رب  رگا  و 

تسوا و لثم  مهنآ  دنادیم  هکنآ  لاح  رکب و  یبا  زا  دـنکیم  يوریپ  هک  ار  وا  ینیبیم  و  دـشاب . وا  زا  هدـننک  عنمهکیـسک  امـش  زا  تسین  سپ 
رگا تسادخ و  زا  دشاب  تسرد  رگا  سپ  ارمدوخ  هدیقع  يار و  نآ  رد  میوگیم  يدوزب  نم  دیوگیم  هک  ار  وا  لوق  وا  زا  هدینـشهکنآ  لاح 

هکیتسردب ارنامگ و  رگم  دننکیمن  يریگیپ  يوریپ و  ائیش » قحلا  نم  ینغی  نظلا ال  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  » تسناطیـش نم و  زا  دشاب  اطخ 
. قح زا  اریزیچ  دنکیمن  زاینیب  نامگ 

دلاولا 3- يوس  نماهنا  دلولا 2 - دلاولا و  هل  سیل  نم  تسا 1 - نینچ  اهنآ  هکنیاب  هک  تسا  هدـید  هلالک  رد  ار  فالخ  يدایز  رجح  نبا  و 
اهنآ تسین . دنزرف  ردـپ و  وا  يارب  هکیـسک  لاملا . یه  هلالکلا  هوخالا 6 - هلالکلا  دلولا 5 - يوس  نم  دلاولا 4 - دلاو  دـلاولا و  يوس  نم 

: دنا هتفگ  یـضعب  تسا و  لام  هلالک  تسا . رهاوخ  ردارب و  هلالک ، تسا  دنزرف  ياوس  تسا ، دنزرف  دنزرف  ردپ و  ياوس  تسا . ردـپ  ياوس 
دنچ ره  دنردام  ردپ و  ناشیوخ  اه  هبصع  ناشیا  دنا : هتفگ  مه  یخرب  تسناشیا و  لثم  ومع و  نارسپ  دنا : هتفگ  یـضعب  تسا و  هضیرف  نآ 

. دنشاب رود  هک 
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هک رمع  زا  تسا  حیحص  نآ  رد  فالتخا  ترثک  ياربو  تفگ : هاگنآ 

هحفص 260 ] ] 

وا هلـالک و  رد  وا  یناـشیرپ  يراـتفرگ و  رد  دـنیبیم  هفیلخ  يارب  يرذـع  ارنآ  هکتـسنآ  لـثم  سپ  میوـگیمن  يزیچ  هلـالک  رد  نم  هـتفگ : وا 
نیبی ) یلاعت يادخ  لوق  تسنآ  رد  تسواياهتسد و  نیب  رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  یفخم  یسک  رب  هیآ  نآ  هنوگچ  هلالک و  هیآ  زا  تساجک 

( اولضت نا  مکل  هللا 
نآ لاح  وهدش  دایز  دمآ و  فالخ  اجک  زا  و  هدشن ، نایب  نشور و  نم  يارب  دیوگیم : هفیلخ  دننام  هدومن و  نایب  ارنآ  دنوادخ  هنوگچ  سپ 

. دنادن ار  هلالک  هکیسکيارب  دنیبیم  نایب  رد  یفاک  ار  فیص "  هیآ "  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روطچ  تسا و  هدش  نایب  هک 
ءارآ و رد  ياهعازن  اهتموصخ و  رد  دوشیم  یـسات  ءادـتقا و  واب  تما و  فالخ  رد  تسا  تما  عجرم  اهنت  تما و  ماما  هفیلخ  هکنیا  رب  افاضم 

. دنکن ای  دنک  تفلاخم  تما  هاوخ  لاح  رهربانب  وا  ینادان  لهج و  رد  تسین  يزیچب  وا  يارب  يرذع  سپ  تادقتعم 

شوگرخ هرابرد  هفیلخ  يار 

منک مک  ای  ثیدح  رد  منک  دایز  نمهک  دوبن  رگا  تفگ : رمع  سپ  دیسرپ  شوگرخ  زا  رمع  زا  يدرم  هک  هدش  تیاور  هحلط  نب  یـسوم  زا 
یلص ربمایپ  اب  ام  تفگ : دمآ و  داتـسرف و  رامع  بقع  سپ  دهد  ربخ  ار  وت  هک  يدرم  يوسب  وت  يارب  متـسرفیم  يدوزب  نم  متفگیمنآ و  زا 

میدوب و هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 261 ] ] 

يا تفگ  یبارعا  سپ  میدروخ . ارنآ  اـم  دوـمن و  ربماـیپ  هب  هیدـه  یـشوگرخ  بارعا  زا  يدرم  سپ  میدـمآ  دورف  ناـنچ  نینچ و  یلحم  رد 
. تسین ناب  یبیع  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  دوشیم  ضیح  ینعی  دنیبیم  نوخ  هکارنآ  مدید  نم  ادخ  لوسر 

هک میوگیمن  نم  و  تسا . هدوب  مکحب  وایتفرعم  یب  نآ  ثیدـح  رد  ندرک  مک  داـیز و  زا  هدـیناسرت  ار  هفیلخ  هکیزیچنآ  هک  میوگیمن : نم 
هک ار  هچنآ  زا  شوگرخ  ریغ  رد  وا  زا  طایتحا  نیا  دوب  اجک  میوگیمن : و  لقن . تیاور و  رد  وا  زا  رت  نیما  هدوب و  هیضق  رد  وا  زا  رتانیب  رامع 
وا هک  تسنادیم  وا  هکنآ  لاح  تاعاقیا و  دوقع و  سوفن و  لاوما و  رد  لئاسم  اهدص  زایئانتعا  هجوت و  چیه  نودب  هدش  نآ  مکحم  دبتسم 

. وت دازآ  نادجوب  منکیم  راذگاو  ار  نیانم  نکل  درادن  ناب  یملع 
کلام 4- یعفاش 3 - هفینح 2 - وبا  - 1  ) هماـعماما راـهچ  لوق  نآ  شوگرخ و  تشوگ  ندروـخ  زا  هاـنگ  یفن  رد  تسیزیچ  هرطاـخ  رد  و 

همرکع یلیل و  یبا  نب  نمحرلا  دبع  صاعلا و  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  زا  هدش  تیاکح  هک  هچنآ  رگم  تساهنآءاملع  همه  و  لبنح ) نب  دمحا 
دنا . هتسناد  هورکم  ارنآ  ندروخ  ناشیا  هک  سابع  نبا  الوم 

يراقلا ج 6 ص 259) هدمع  )

هحفص 262 ] ] 
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صاصق رد  هفیلخ  يار 

دنک یفالت  صاصق و  هک  تفرگ  میمصت  باطخ  نب  رمع  سپ  تسکـش  ار  همذ  لها  زا  يدرم  رـس  يدرم  هک  هدش : لقن  نیـسح  یبا  نبا  زا 
رد باطخ  نب  رمع  سپ  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نیا  تسین و  وت  رب  راک  نیا  هک  ینادیم  وت  تفگ : لبج  نب  ذاعم  سپ  نآ  زا 

. ناب دش  یضار  وا  داد و  واب  رانید  کی  وا  رس  تسکش  ربارب 

دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  ذاعم  رگا  رمع 

کلهل  ذاعم  ول ال 
دوب نتـسبآ  شنز  هکیلاح  رد  دمآسپـس  درک  تبیغ  وا  زا  لاس  ود  شرهوش  ینز  هک  هدرک : لقن  ناشیا  ناریپ  ناـگرزب و  زا  نایفـس  یبا  زا 

رد هک  هچب  رب  یهار  اما  دـشاب  نزنآ  رب  یهار  وت  يارب  رگا  تفگ : واـب  ذاـعم  سپ  داد  ار  وا  راسگنـس  روتـسد  رمع  درک  تیاکـشرمعب  سپ 
لمح عضو  ات  دینک  سبح  ار  وا  : تفگ رمع  سپ  يرادن ، تسوا  محر 

هحفص 263 ] ] 

. تسواهچب هک  تخانـش  تهابـش  تهج  زا  دید  ار  وا  شردپ  نوچ  دوب و  هدمآرد  شیولج  نادند  هکیرـسپ  کی  دیئاز  سپ  دیازب . دـنک و 
ذاعم رگا  دنیازب . ذاعم  دننام  هک  دنزجاع  اهنز  تفگسپ  دیـسر  رمع  شوگب  سپ  مسق ، هبعک  يادـخب  تسنم  رـسپ  تسنم  رـسپ  تفگ  سپ 

. دوبهدش كاله  رمع  دوبن 
یقهیب ظفل 

سپ تسا . نتسبآ  وا  هک  مدید  مدمآ  یتقو  منز و  زا  مدش  بیاغ  لاس  ود  نم  نینموم  ریما  يا  تفگ  و  باطخ ... نب  رمع  شیپ  دمآ  يدرم 
نزنآ رب  يا  هطلـس  یهار و  وت  ياربرگا  نانموم  ریما  يا  تفگ : لبج  نب  ذاعم  سپ  وا  ندرک  راسگنـس  رد  رفن  دـنچ  اـبدرک  تروشم  رمع ...

شیولج نادند  هک  دیئاز  يرسپ  سپ  درک  اهر  اروا  سپ  دیازب  ات  راذگاو  ار  وا  سپ  تسین  وت  يارب  یهار  تسوا  محر  رد  هکیلفط  رب  دشاب 
دننام هک  دنناوتاناهنز  تفگ : رمع  سپ  تسنم ، رـسپ  هک  مسق  ادخب  تفگ  سپ  وا . رد  ار  دوخ  تهابـش  تخانـش  درمنآ  سپ  دوب  هدـمآرد 

. دوب هدش  كاله  رمع  ذاعم  دوبن  رگا  دنیازب  ذاعم 

هحفص 264 ] ] 

صاصق رد  هفیلخ  يار 

عانتما نآ  سپ  درادهگن  سدقملا  تیب  یکیدزن  رد  ار  وا  بسا  هک  تساوخ  ار  یطبن  رفنکی  تماص  نب  هدابع  هک  هدـش  تیاور  لوحکم  زا 
ینک نینچ  نیاب  هک  تشاد  نیا  رب  ار  وتهچ  تفگ : واب  سپ  دومن . باطخ  نب  رمعب  تیاکش  وا  سپ  تسکش  ار  شرس  دز و  ار  وا  سپ  درک 

يدـنت و نم  رد  هک  متـسه  يدرم  نم  درک و  عانتما  وا  سپ  درادـهگن  ارم  بکرم  بسا و  هک  مدادناـمرف  ار  وا  نم  ناـنموم  ریما  يا  تفگ :
تردارب زا  ار  تمالغ  ینکیم  صاصق  ایآ  تفگ  تباث  نب  دیز  سپ  یفالت ، صاصق و  يارب  نیـشنب  تفگ : سپ  مدز  ار  وا  سپ  تسا  مشخ 

داد  ارنآ  هید  دومن و  كرت  وا  زا  ار  صاصق  رمع  سپ 
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هدش هتشک  یمذ  رد  هفیلخ  يار 

اب مالـسا  ءاول  ریز  رد  هک  ياراصن  دوهی و  ) همذ لها  زا  يدرم  یناملـسم  درم  هک  دـید  دـش و  ماش  دراو  باطخ  نب  رمع  دـیوگ : دـهاجم  زا 
صاصق ار  وا  هک  دش  مزاع  سپ  تسا  هتشک  ار  دنکیم ) یگدنز  طیارش 

هحفص 265 ] ] 

. داد رارق  لتق  نآ  يارب  هید  رمع  سپ  ینکیم  صاصق  تردارب  زا  ار  تا  هدنب  ایآ  تفگ : تباث  نب  دیز  سپ  دنک 

لوتقم یمذ  هرابرد  يرگید  هصق 

نوچ سپ  دوب  ماش  رد  عقوم  نیا  رد  باطخ  نب  رمع  دش و  هتـشک  ماش  رد  ادـمع  همذ  لها  زا  يدرم  هک  هدـش : لقن  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  زا 
واب . ار  وا  مشکیم  هتبلا  هنیآ  ره  همذ  لها  نتشکب  دیدش  صیرح  تفگ : رمع  دیسر . واب  ربخ  نیا 

هک يدرک  نامگ  روطچ  تفگ  دیبلط و  ارهدیبع  وبا  سپس  دناوخ  زامن  سپ  ینکب  ارراک  نیا  هک  تسین  وت  يارب  تفگ  حارج  نب  هدیبع  وبا 
هاگنآ دش  تکاس  رمع  سپ  واب : یتسه  وا  لتاق  وت  ایآ  وا  يارب  يا  هدـنب  دوش  هتـشک  رگا  ینیبیم  ایآ  تفگ : هدـیبع  وبا  سپ  واب  ار  وا  مشکن 

. وا رب  يریگتخس  يارب  رانید  رازهب  نداد  هید  هب  وا  رب  درک  تواضق 

هحفص 266 ] ] 

هدش هدوشخب  لتاق  رد  هفیلخ  يار 

سپ دنـشکب . ار  وا  داد  نامرف  سپ  دوب  هتـشک  ادمع  ار  یـصخش  هک  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  ار  يدرم  هک  هدـش  لقن  یعخن  میهاربا  زا 
نوچ سپ  تساهنآ  همه  لام  سفن  نیا  تفگ : دوعسم  نبا  سپ  دنشکبار  وا  هک  اددجم  داد  روتـسد  رمع  دنتـشذگ  لوتقم  ءایلوا  زا  یـضعب 

، ینیبـیم هـچ  سپ  تـفگ : دریگب  واریغ  هـک  نآ  رگم  دریگب  ار  شقح  هـک  درادـن  ناوـت  سپ  درک . ءاـیحا  ار  سفن  دیــشخب  ار  وا  یلو  نـیا 
. منیبیم نینچ  مهنم  تفگرمع : هدیشخب  هکاریا  هصح  يرادرب  شلام و  رد  وا  رب  یهد  رارق  هید  هک  منیبیم  نم  : تفگ

ار وا  هرظن  هجوت و  بلج  هکتـسنآ  رگا  هدرک و  لودـع  نآ  زا  ارچ  سپ  هداد  يار  هدـید و  لوا  رد  هفیلخ  هکتـسنآ  ایاضق  نیا  رد  مکح  رگا 
هفیلخ هشیدـنا  رکف و  زا  مکح  هک  میئوـگب  هک  تسه  ناوـت  اـیآ  و  دـنکب . لوا  اـب  تفلاـخم  هک  تفرگ  میمـصت  هچ  يارب  سپ  هدرک  اریخا 
هتفگب ) تسا تما  ملعا  شور  هریـس و  اهنیا  ای  هدوب ، وا  یئوگروز  يار و  اـهنت  اـیاضق  نیا  هکنیا  اـی  دراوم ، نیا  همه  رد  هدوب  رود  نیملـسم 

(. هعیشولا بحاص 

هحفص 267 ] ] 
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ناتشگنا رد  هفیلخ  يار 

يولهپ هکیتشگنا  رد  رانید و  هدزیسب  ماهبا  تشگنا  رد  ناتشگنا  هرابرد  درک  تواضق  باطخ ... نب  رمع  هک  هدش  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا 
: رگید ترابع  رد  و  رانیدشش . هب  کچوک  تشگنا  رد  هب " 9 " و  تسنآرانک  هکنآ  رد  هدب و  هنایم  طسو و  تشگنا  رد  هدزاود و  تسنآ 

يوـلهپ هـکنآ  رد  هدـب و  هناـیم  رد  هدـب و  نآ  يوـلهپ  رد  و  ( 15  ) هب گرزب  ماـهبا و  تشگنا  رد  درک  مـکح  باـطخ  نـب  رمع  هکیتسردـب 
(6  ) شش هب  کچوک  تشگنا  رضنح و  رد  و  ( 9  ) هب تسا  کچوک 

اوتف ات  هد  هد  اهتـشگنا  رد  ایآ  تفگ  وا و  يوسب  داتـسرف  ناورم  سپ  هد  هد  ناتـشگنا  رد  تفگیم : سابع  نبا  هک  هدـش  لقن  ناـفظع : یبا  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  رمع : رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگ : ساـبع  نبا  سپ  اهتـشگنا ، رد  هدیـسر  رمع  زا  وتب  هکنآ  لاـح  یهدـیم و 

رمع لوق  زا  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس 

هحفص 268 ] ] 

اوتف سابع  نبا  هک  هچنآ  ربانب  دومرف  هد  هد  اهتشگنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تباث  دیناسم  حاحـص و  رد  دیوگ : ینیما 
زا سپ  هدومن  تواضق  ناب  رمع  هک  هچنآ  ناتشگنا و  رد  تسوا  شور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضحنآ  هملـسم  تنـس  تسنیا  ناب و  هداد 

لوق زا  دوش  يوریپ  هک  تسا  رت  هتـسیاش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لوق  هک  تفگ : ساـبع  نبا  هکتـسنامه  بلطم  تسوا و  هصاـخ  ءارآ 
تسنادیمن . هکنیا  ای  درکیم  تفلاخم  تسنادیم و  ار  نیا  هفیلخ  هک  منادیمن  نم  و  رمع ،

هبیصم  کلتفيردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

. تسا رتگرزب  تبیصم  سپ  درکیمن  لمع  تسنادیم و  رگا  دشاب و  لهاج  هفیلخ  هک  تسا  یتبیصم  نیا  سپ  تسنادیمن  رگا  سپ 

نینج هید  رد  هفیلخ  يار 

هبعش نب  هریغم  سپ  نز  ندرک  ژاتروک ) ) نینج طقس  رد  مدرم  اب  درک  تروشم  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدش  لقن  همرخم  نب  روسم  زا 
هک روایب  يدهاش  تفگ  رمع  سپ  زینک  ای  مالغ  يا  هدنب  ندرک  دازاب  نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ :

. داد تداهش  هملسم  نب  دمحم  سپ  دهد ، تداهش  وت  اب 

هحفص 269 ] ] 

هچ طقس  هرابرد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدینش  سک  ره  ار  مدرم  داد  مسق  ای  درک ، لاوئـس  رمع ... هک  هدش : لقن  هورع  زا  و 
مالغ يا  هدرب  ندرک  دازآ  هب  نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  نم  تفگ : هبعـش  نب  هریغم  سپ  هدومرف ، مکح 
ربمایپ رب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : هملـسم  نب  دمحم  سپبلطم  نیا  رب  دـهد  تداهـش  وت  اب  هک  رایب  يدـهاش  تفگ : سپ  زینک  ای  دـشاب 

. نیا دننامب 
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. مدرکیم نیا  ریغب  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  مدوب  هدینشن  رگا  ربکا ، هللا  تفگ : رمع  سپ  دواد : یبا  هرابع  رد  و 
هب نآ  رد  دومرف  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : هغبان  نب  لمح  سپ  نینج  هید  رد  تساوخ  مدرم  زا  رمع  یثیدح : رد  و 

. دومن ناب  مکح  رمع  سپ  يزینک ، ای  هدنب  ندرک  دازآ 
کیدزن یترابع : ردو  نیا . ریغب  نآ  رد  میدرکیم  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  میدوب  هدینـشن  رگا  تفگ : رمع  سپ  هک  هدومن : داـیز  یعفاـش  و  م -

نامدوخ . يارب  لثم  نیا  رد  مینک  مکح  ام  هک  هتبلا  دوب 
دنا هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  سواط  قیرط  زا  حیحص  دانساب  ننس  نابحاص  دمحا و  دیوگ : هباصا ج 2 ص 259  رد  رجح  نبا 

هحفص 270 ] ] 

فیقث هلیبق  مدرم  نیرت  یناز  هریغم  لثمب  دنک  دامتعا  هکنیا  ات  يا  هیـضق  ره  رد  تسا  لصفنم  لقعب  دنمزاین  هفیلخ  هزادنا  هچ  دـیوگ : ینیما 
یلص ربمغیپ  يومع  سابع  يارب  ار  هریغم  تداهش  تسنادن  اور  زیاج و  وا  هکنآ  لاح  ادخ و  نید  هیهلا و  تعیرش  رد  اهنآ  نیرتوگغورد  و 
شش زجهک  يا  هملسم  نب  دمحم  لثمب  دنک  دانتـسا  ای  داد  رارق  وا  لویت  دیـشخب و  واب  ار  نیرحب  ترـضحنآ  هک  وا  ءاعدا  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

. تسین یثیدح  نیاریغ  ناشیا  دزن  يا  هغبان  نب  لمح  دننام  هب  ای  هدماین  وا  زا  ثیدح 
دصق ای  دشاب  یکش  وا  دزن  رد  ای  ارنآ . دنادن  هاگ  ره  مکحزا  ماما  لاوئس  رد  تسا  یلصا  نیا  رد  رمع  ندرک  هروشم  دیوگ : دیعلا  قیقد  نبا 

رد دنک  کش  ای  ار  ماکحا  زا  یمکح  دشاب  لهاج  هکیسک  يارب  یشیاسآ  ماما  تسار  شور  رد  مینیبیمن  ام  نکل  دشابهتـشاد  ندرک  قیقحت 
رد عجرم  يدتقم و  املسم  وا  سپ  نآ  نیا و  هتفگب  هتـسویپ  نآ  هب  وا  نیقی  هک  هچنآ  رد  دشاب  ندرکتیبثت  هب  جاتحم  ای  دنادیم . هک  هچ  نآ 
هک تسا  زیاج  هنیآ  ره  ندرک  تیبثت  هب  زاین  تجاح و  ای  کش  ای  هدوب  زیاج  اهنآ  زا  يزیچ  رد  ینادان  وا  يارب  رگا  سپ  تسا . ماکحا  مامت 

ای خساپ  رد  دوش  جیگ  سپ  دنک  لاوئس  وا  زا  هک  ار  یسک  دیابن  هکینامز  دوش  عقاو  نیا 

هحفص 271 ] ] 

رگا ربکا ، هللا  تفگیم : هک  ار : رمع  لوق  يونـشیمن  ایآ  نیا . شـشک  زا  دـنامیم  لطعم  یهلا  مکح  ای  یهارمگ : رد  دوش  راـتفرگ  شبحاـص 
. نامدوخ يارب  نیا  لثم  رود  مینک  مکح  ام  هک  دوب  کیدزن  ای ، میدرکیم  نیا  ریغب  مکح  هنیآ  ره  ار  نیا  مدوب  هدینشن 

دزد هرابرد  هفیلخ  يار 

داد نامرف  رمع ... سپ  دوب ، هدرک  يدزد  زاب  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  هدیرب  اپو  تسد  يدرم  تفگ : هک  هدش  لقن  ذئاع  نب  نمحرلا  دبع  زا 
زج هلوسر ...» هللا و  نوبراحی  نیذلا  ءازج  امنا  :» دیامرفیم لجو  زع  دـنوادخ  هک  هتبلا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  سپ  دـننک  عطق  ار  شیاپ  هک 

شیاپ هک  تسین  راوازـس  سپ  هدـش  هدـیرب  درم  نیا  ياپ  تسد و  سپ  وا ... ربمایپ  ادـخ و  اب  دـننکیم  هبراحم  هکیناسک  رفیک  هک  تسین  نیا 
ار وا  سپ  امن  ینادـنز  ار  وا  هکنیا  ای  نک و  ریزعت  ار  وا  هکنیا  اـی  دور ، هار  نآ  رب  هک  تسین  یئاـپ  وا  يارب  هک  راذـگاو  ار  وا  سپ  دوش  عطق 

. درک ینادنز 
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مور هکلم  یشکشیپ  رد  هفیلخ  داهتجا 

دیرخ يرطع  درک و  ضرق  يرانید  دوب  رمع  رسمه  هک  موثلک  ما  سپ  مور  هاشداپ  يوسب  داتسرف  يریفس  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هداتق  زا 
تارهاوج زا  يرادـقم  موثلک  ما  يارب  دیـسر  واب  رطع  نوچ  سپ  داتـسرف  مور  هاشداپ  نز  يارب  ریفـس  اب  هداد و  رارق  يا  هشیـش  رد  ار  نآ  و 

: تفگ دش و  دراو  رمع  سپ  درک  یلاخ  شرف  يور  رب  ارنآ  دیسر  موثلک  ماب  نوچ  سپ  ربب  رمع  رسمه  يارب  ار  اهنیا  تفگ  ریفسب  داتسرف و 
دنوش رضاح  مدرم  همه  ینعی  هعماج  هالصلا  دز  دایرف  دروآ و  دجـسمب  ارنآ  تشادرب و  ار  رهاوج  رمع  سپ  داد  ربخ  ار  وا  سپ  تسیچ  نیا 

هک ارنآ  مینیبیم  ام  دنتفگ  سپ  نیا ، رد  دینیبیم  هچ  امـش  تفگ : داد و  ناشن  اهناب  ار  رهاوج  داد و  ربخ  ار  اهنآ  دـندش  عمج  مدرم  نوچ  سپ 
هن تسنآ و  رب  یتاـیلام  هن  تسا و  هیزج  هن  وـت  رـسمه  يارب  تسامور  هاـشداپ  رـسمه  زا  یـشکشیپ  هیدـه و  نآ  هکنوـچ  ینآ  قحتـسم  وـت 
نآ رب  هک  یبکرم  تسا و  نینموملا  ریما  ریفس  مه  ریفس  نینموم و  ریما  رـسمه  نکل  تفگ  سپ  دوشیم : ناب  قلعتم  نادرم  ماکحا  زا  یمکح 
ماب ام  تسا و  نیملسملاملا  تیب  لام  نیا  هک  منیبیم  نم  سپ  دیایمن . اهنآ  زا  کی  چیه  دندوبن  نینموم  رگا  تسا و  نینموم  لام  هدش  راوس 

. داد رارق  نیملسم  لام  تیب  رد  ار  یقبام  داد و  رانید  کی  شرسمهب  تخورف و  ار  رهاوج  سپ  ار  شا  هیامرس  میهدیم  موثلک 
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ارنآ سپ  دیسر  رمع  شوگب  سپ  يرهاوجب  درک  یفالتوا  سپ  داتـسرف  يا  هدیده  مور  هاشداپ  نز  يارب  هدیبع  وبا  نز  هک  هدش  تیاور  - 2
. دینادرگرب نیملسم  لاملا  تیب  هب  ار  یقاب  داد و  واب  ار  شا  هیده  لوپ  تخورف و  تفرگ و 

زا هفیلخ  نز  رـسمه و  موثلک  ما  ندوب  اما  تسین . کلم  زا  تاجرخم  زا  ای  ندش و  کلام  زا  هدرک  دای  هفیلخ  هک  ار  اهنیا  مامت  دیوگ : ینیما 
نآ تهج  زا  هک  تسا  هفیلخ  تمظع  ياهتلع  یعاود  زا  نآ  سپ  نینموم  هوجو  ای  هدوب و  مور  هاش  رسمه  نداد  هیده  تابجوم  اه و  هزیگنا 
نآ رب  ریفس  هداتـسرف و  هک  اریزیچ  دنکیمن  حابم  هفیلخ  هداتـسرف  ندوب  تسا و  هدوب  ناهاش  نارـسمه  شیپ  ءانتعا  مارتحا و  دروم  وا  رـسمه 

نکمم یلب  تسا . هدومن  لمح  نآ  رب  راوس  هک  اریزیچ  دنکیمن  حابم  زین  ندوب  مه  نینموم  بکرم  و  شبحاصب . نآ  ندیناسر  رد  هدش  نیما 
نآ . لمح  يارب  دنریگب  ارنآ  ترجا  نونموم  دشاب  يدایز  ینیگنس  لومحم  نآ  ياربرگا  تسا  لمتحم  و 

رد دندید  هکنآ  زا  دعب  دـش  زیاج  لالح و  رخآ  رد  لام  نیا  نیملـسم  يارب  روطچ  تسا و  هدرک  هچنآ  هدرک  هفیلخ  هنوگچ  منادـیمن  نم  و 
هیـضق ود  رد  هیدـه  ءاهب  تمیق و  نداد  لـیلد  هاـگنآ  نآ ) ریغ  هن  تاـیلامهن و  هیزج و  هن  هدوب  هیدـه  هکنوچ  ) تسنآقحتـسم موثلک  ما  لوا 
فلتب دـنا  هدومن  مادـقا  دوخ  اهنآ  سپ  تسین  رگا  تساهنآ و  لام  نآ  ماـمت  سپ  تسا  رهاوج  رد  اـهنآ  بحاـص  ود  قح  رگا  سپ  تسیچ 

. تسین نیملسم  لام  زا  نآ  لدب  نداد  يارب . یتهج  یلیلد و  سپ  ناشلام . ندرک 
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هریغم هب  ندز  قالش  رد  هفیلخ  يار 

داب سپ  دوب  هناخ  نیئاپ  رد  هریغم  و  دندوب . يا  هفرغ  رد  دبعم  نب  لبـش  عفان و  دایز و  هرکبابا و  هک  هدش : لقن  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا 
تفگ رگید  یخرب  هب  ناشیا  زا  یـضعب  سپ  هتـسشن  نزنآ  ياپ  ود  ناـیم  هریغم  دـندید  هاـگان  سپ  تفر  ـالاب  هدرپ  دـش و  زاـب  رد  هدـیزو و 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


هنایزات ار  اه  نآ  رمع  سپ  هن  ای  درک  لوخد  منادیمن  تفگ : دایز  یلو  دنداد  تداهـش  لبـش  عفان و  رکبوبا و  سپ  دیوگ : میدـش . راتفرگام 
هریغم هک  مهدـیم  تداهـش  ادـخب  نم  و  تفگ : ارچ  تفگ  ءارتفا ) دـح  ) يدزن قالـش  ار  ام  ایآ  تفگ : رکبوبا  سپ  ار  هیبا  نب  داـیز  رگم  دز 
تقیفر سپ  تسا  درم  ود  تداهش  رکبوبا  تداهش  رگا  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  دنزب  ار  وا  رگید  راب  تساوخ  رمع  سپ  درک . لوخد 

. دروخیمن قالش  دح و  فذق  تمهت و  ندرک  هداعاب  هبترم  ود  ینعی  دیدز . قالش  ار  وا  سپتسین  رگا  نک و  راسگنس  ار  هریغم 
ار وا  یهاوـخیم  رگاتفگ  درک و  یهن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلعدـنک  رارکت  وا  رب  ار  دـح  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  رگید : تراـبع  رد  و 

. دزن هنایزات  درک و  اهر  ار  وا  سپ  نک : راسگنس  ار  هریغم  تقیفر  سپ  ینزب  قالش 
راسگنس ار  هریغم  سپ  ینزب  ار  نیا  یهاوخب  رگا  هنیآ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  رکبوبا  ندزب  رمع  دش  مزاع  سپ  موس : ریبعت  رد  و 

. نک
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: هیضق لیصفت  تروص 
سپ دیدار  وا  یفقث ، عیفن  رکبوبا ، تفریم و  نوریب  يرادنامرف  هرامالا و  راد  زا  زور  طسو  هبعـش  نب  هریغم  هک : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

هن دننک  ترایز  دـیاب  ار  ریما  هکیتسردـب  یچ  تراک  تسیچ ، تتجاح  تفگ  واب  سپ  مراد ، يراک  تفگ  سپ  دوریم ، اجک  ریما  تفگ  واب 
سپ دـیوگ : دوب ، هرکب  یبا  هیاسمه  دـیایم  وا  غارـسب  هریغم  هک  مقفا  رتخد  لیمج  ما  مانب  دوب  ینز  و  دـیوگ : دورب  یـسک  تراـیزب  وا  هکنیا 

دوب و هتـسشن  دنتفگیم  دبعم  نبا  لبـش  ار  وا  هک  يرگید  درم  دایز و  عفان و  شناردارب  باحـصا و  اب  شلزنم  هفرغ  رد  هرکبوبا  هک  روطنیمه 
ناشیا سپ  درک . زاب  ارنآ  نز و  هفرغ  بردـب  دروخ  دـیزو و  داب  سپ  دوب . رکبوبا  هناخ  الاب  يوربور  ربارب و  مه  لیمج  ما  هناخ  الاب  هفرغ و 

بوخ سپ  میدـش  التبم  ناب  ام  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  تفگ  رکبوبا : سپ  تسا - عامج  شزیمآ و  لوغـشم  لیمج  ما  اـب  هریغم  هک  دـندید 
وت راک  تفگ : واب  سپ  دمآ  نوریب  وا  رب  نز  هناخ  زا  هریغم  ات  دـمآ  نیئاپ  رکبوبا  سپ  دـندرک . نیقی  هکنآ  ات  دـندرک  هاگن  سپ  دـینک  هاگن 

ادخب واب  تفگ  درک و  عنم  ار  وا  دراذگن و  رکبوبا  سپ  دناوخب ، رهظ  زامن  مدرم  اب  ات  تفر  دیوگ و  وش . رود  ام  زا  سپ  متسناد  هک  دوب  نآ 
دنتفگ مدرم  سپ  يدرک . هک  هچنآ  يدرک  هکنآ  لاح  يراذگ و  زامن  امب  دیابن 

هریغم دوهـش و  همه  هک  دمآ  خساپ  سپ  وا . يارب  دنتـشون  سپ  رمعب  ار  هیـضق  نیا  دیـسیونب  تسا و  رادنامرف  وا  هک  دراذگ  زامن  دـیراذگب 
وا . دزن  دنیایب 

ار وا  يدید  ایآ  تفگ  رمع  سپ  ولج  تفر  رکبوبا  سپ  تساوخ  اردوهـش  هریغم و  تسـشن و  باطخ ... نب  رمع  دـیوگ : دعـس  نب  بعـصم 
هلبآ ياج  مدرکیم  هاگن  نم  هکنیا  لثم  مسق  ادخب  يرآ  تفگ  شنارود  نایم 
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راوخ اوسر و  ار  وتادخ  هکیزیچ  هدش  تباث  هک  دوبن  ایآ  تفگ  واب  سپ  يدرک  هاگن  تقد  اب  بوخ  هنیآ  ره  واب  تفگ  هریغم  سپ  ار  وا  نار 
همرـس رد  لخاد  هک  لیم  دـننام  هک  اروا  يدـید  هکنیاب  یهدـن  تداهـش  ات  منزیمن  دـح  ار  وا  مسق  ادـخب  هن  تفگ : واب  رمع  سپ  ناـب  دـنک 

رب تفگ  وابسپ  دیبلط  ار  عفان  سپس  تفر  وت  مراهچکی  هک  ورب  هریغم  واب : تفگ  رمع  سپ  نیا  رب  مهدیم  تداهش  يرآ  تفگ  دوشیمناد :
همرس رد  لیم  ندش  لخاد  وا  رد  درکیم  لوخد  وا  هک  یهد  تداهـش  یتح  هن  تفگ : هرکبوبا  تداهـش  دننامه  تفگ  یهدیم  تداهـش  هچ 

تداهـش هچب  تفگ  سپ  تساوـخ . ار  یموـس  هاـگنآ  تفر  فـصن  هک  وربهریغم  تفگ : سپ  شرخآ  اـت  دیـسر  هکنآ  اـت  یلب  تـفگ : ناد 
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رب دراو  سپ  تشون  دایزب  رمع  سپس  تفر  تمراهچ  هس  هک  ورب  هریغم  وابتفگ : سپ  دنداد  تداهش  مقیفر  ود  هکنانچمه  تفگ : یهدیم 
تسا ینخس  ارم  و  تفگ : هریغم  سپ  دندش . عمج  وا  رود  راصنا  رجاهم و  نارس  تسشندجسم و  رد  وا  يارب  دید  ار  وا  نوچ  سپ  دش  رمع 

رب دنکن  راوخ  ادخ  زگره  هک  منیبیم  اریدرم  نم  تفگ : دیایم . وربور  دید  ار  وارمع  نوچ  سپ  دـیوگ : مدرم . نیرترباصب  مدـیناسر  ارنآ  هک 
تسین و نیا  نم  شیپ  سپ  دـندرک  قیقحت  اهنآ  هکتـسنامه  قح  هکیتسردـب  اما  نینموم ، ریما  يا  : تفگ سپ  ار  نیرجاهم  زا  يدرم  وا  نابز 

يدید ایآ  تفگ  سپ  تسا  لیمج  ما  مکـش  يور  هک  ار  وا  مدید  ار و  ندز  سفن  هلان و  يادص  مدینـش  وار  یتشز  سلجم  مدـید  نم  نکل 
. هن تفگ  دنکیم  لوخد  ناد  همرس  رد  لیم  دننام  هک 

مدـید دـنکیم و  دـمآ  تفر و  وا  نار  نایم  وا  هضیب  ود  مدـید  هدرک و  دـنلب  ار  لیمج  ما  ياهاپ  هک  ار  وا  مدـید  تفگ : رگید ، ترابع  رد  و 
. ار يدنلب  ندز  سفن  مدینش  ار و  یتخس  تکرح 
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دعقم تحت و  ام  ات  ود  دروخیم و  مهب  هک  ار  هدـش  باضخ  ياهاپ  مدـید  سپ  ینز  ياـپ  ود  ناـیم  هتـسشن  مدـید  دـیوگ : يربط  ریبعت  رد  و 
ار . يدیدش  ندز  سفن  مدینش  ار و  هدش  نایامن 

زیخرب و ربکا  هللا  تفگ : رمع  هن  : تفگ سپ  ناد ، همرـس  رد  لیم  لـثم  دـیایم  نوریب  دـنکیم و  لوخد  هک  ار  وا  يدـید  اـیآ  تفگ : واـب  سپ 
ندرک راسگنس  دومن و  لاحشوخ  ار  وا  دایز  هتفگ  دز و  مه  ار  یقاب  دز و  هنایزات  داتـشه  ار  وا  هرکب و  وبا  فرطب  دش  دنلب  سپ  نزب  ارناشیا 

رمع سپ  درک  نانچ  نینچ و  هریغم  هکیتسردب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : دروخ ، قالـش  هکنآ  زا  دـعب  هرکبوبا  سپ  دومن . كرت  ار  هریغم 
درک  یهن  لمع  نیا  زا  ار  وا  ار و  تقیفر  يدرک  مجر  ار  وا  يدز  رگا  دومرف : واب  مالسلاهیلع  یلع  سپ  دنزب  زاب  ار  وا  تساوخ 

وا زا  دنامیمن  یفخم  هبترم و  ود  رکبوبا  ندز  قالـشب  دـشیمن  مزاع  هنیآره  هیـضق  نیا  مکح  زا  دوب  یتلادـع  هفیلخيارب  رگا  دـیوگ : ینیما 
. دزیم قالش  رگا  هریغم  ندرک  راسگنس  مکح 

منیبیم نم  هکیتسردـب  شلوقب : تداهـش  نامتکب  دـهدب  تداهـش  دـمآ  هکیتقو  دایزب  ار  هفیلخ  هراـشا  نک  بجعت  سپ  ینکیم  بجعت  رگاو 
هک مراد  دـیما  هک  اریدرم  تروـص  منیبـیم  نم  اـما  وا : هتفگب  اـی  دـنکیمن : راوـخ  ار  نیرجاـهم  ار  يدرم  شناـبز  رب  ادـخ  زگره  هـک  اریدرم 

دوشن راسگنس 
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دیوگیمن هک  ار  یکریز  ناوج  منیبیم  نم  ای  وا  تداهـشب  دوشن  راوخ  وا و  تسد  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يدرم 
دهاوخب ادـخ  رگا  دـهدیمن  تداهـش  زگره  ار ك  یکریز  ناوج  منیبیم  نم  هک  وا  هتفگب  ای  اریزیچ  دـنک  ناـمتک  هک  دـشابن  ار و  قح  رگم 

ریدقت ره  ربانب  و  دـنهدیم . لطابب  تداهـش  هک  دنتـسه  یئاهرورغم  ارنآ  دنتـشاد  مدـقم  هک  را  یناسک  هکنیاب  درکیم  هراشرا  وا  قحب و  رگم 
نیار دنکیم د  قدص  هنوگچ  دش و  واب  یهتنم  هکیتقو  تقیقح  حیرـصت  کی  سپ  هریغم  دح ا ز  طوقـس  هب  ار  هفژیلخ  لبم  دیمهف  دایز  سپ 

الاب وا  نیگنر  ياهمدق  دـنکیم و  دـمآ  تفر و  لیمج  ما  ياهنار  نایم  هریغم  هضیب  ود  نایامن و  ود  ره  تحت  ام  دـعقم و  هدـید  هکنآ  لاح  و 
هار هزادنا  نیا  رد  دیابیم  ایآ  تسا و  لیمج  ما  مکـشت  يور  هک  ار  دایز  هدـید  اریدـنلب و  نندز  سفن  يدایز و  شب  شوخ و  دینـش  تسا و 
. دوشیمن لخاد  لیمج و  ما  جرفز  دنکیم ا  یشکرس  هریغم  تلآ  هکنیا  ای  دشاب ) وا  جرف  نوریب  تلآ  (و  ناد همرس  جراخ  رد  لیم  هک  يرارف 

دوب عطاق  شدـئوخ  هفیلخ  هک  دـنچ  ره  صاخ  دروم  رد  دـح  طوقـس  تیمه  اب  هدـش  رجنم  هک  تسیداـهتجا  لـیوات و  هیـضق  نیا  رد  یلب -
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وت رب  غورد  هرکب  وبا  هک  منکیمن  نامگ  مسق  ادخب  هریغمب : وا  لوق  نآ  زا  دهدیم  یهاگآ  هچنانچ  یتخبدب  یئاوسر و  بجوم  ندوب  تسارب 
دشاب و هتسب 

هحفص 279 ] ] 

دروخرب رمع  اب  جح  مسوم  رد  لیمج  ما  هک  دز  واب  یتقوفرح  نیا  دوش . ناراب  گنـس  نم  رب  نامـسآ  زا  مدیـسرت  هکنآ  رگم  ار  وت  مدیدن 
ایآ تفگ : واب  رمع  سپ  تسا ، یلع  رتخد  موثلک  ما  نیا  تفگ : هریغم  سپ  ، لیمج ما  زا  وا  زا  دیـسرپ  رمع  سپ  دوب  اـجنآ  مه  هریغم  درک و 

. دشاب هتسب  غورد  وتب  هرکبوبا  هک  منکیمن  نامگ  ادخب  مسق  . ینزیم یمهفنب  ار  دوخ  ینکیم و  لهاجت 
هدننک هماقا  هکنیا  اشاح  هدوب و  قح  هکیدحندرک  طقاس  يارب  ایآ  دوش  راسگنس  نامسآ  زا  هک  دیسرتیم  رمع  یچ  يارب  متـسنادیم  شاکیا 

زا ار و  وا  دنا  هدرمش  هباحص  ناکین  زا  هک  ار  يا  هرکبوبا  لثم  وا  ندز  قالش  يارب  ای  ار ، ادخ  مکح  وا  لیطعت  يارب  ای  دوش . نارابگنس  قح 
منادیمن . نم  دوب . ریت  بوچ  لثم  تدابع 

رهاظ دراب و  وا  رب  گنـس  هک  هدیـسرت  سپ  هدومن  ناب  عطق  ای  هدرک  نامگ  هچنآ  رب  انب  دزیم  رمع  تسد  رب  تسد  هک  دوب  (ع ) نینموملا ریما 
. منک راسگنس  ار  وا  هنیآ  ره  درادن  رب  تسد  هریغم  رگا  هک  مالسلا : هیلع  یلع  لوق  نیا  زا  دوشیم 

. منک راسگنس  ار  وا  مریگب  ار  هریغم  هنیآ  ره  رگا  وا : لوق  ای 
شلوقب : هدرکوجه  هدیصق  نیا  رد  ار  وا  تباث  نب  ناسح  و 

ادبع  ناک  بسنی  موللا  نا  ول 
فیقث  نم  روعا  هجولا  حیبق 

چول هرهچ  تشز  هدنب  نآ  دوش  هداد  یشنزرس  تمالم و  تبسن  رگا 

هحفص 280 ] ] 

تسا . فیقث  ینب  مشچ 

امل  مالسالا  نیدلا و  تکرت 
فیصنلا تاذ  هودغ  کل  تدب 

يزورمین . رد  یندمآ  وت  رب  دشرهاظ  هکیتقو  يدراذگاو  ار  مالسا  نید و 

اوهل  ترکذ  ابصلاتعجار و  و 
فیطللا رمعلا  یف  هانیقلا  نم 
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تهاتوک . کیراب و  رمع  رد  ار  شحاوف  اه و  هصاقر  ای  تلفغ  یمرگرس و  يدرک  دای  يدیئارگ و  يراسگیمب  و 
مدرم نایم  روهـشم  عیاش و  وا  ندرک  انز  ربخ  هک  دـیوگو : درک  انز  لـیمج  ما  اـب  هریغم  هکنیا  رد  درادـن  یکـش  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  و 

بحتـسم ربهر  ماما و  يارب  هنیآ  ره  شلوقب : وا  زا  دنکیم  عافد  هدرکن و  اطخوا  زا  ار  دح  ندرک  طقاس  رد  باطخ  نبرمع  هکنآ  رگم  تسا 
تسبجاو . وايارب  دح  هک  دنک  هبلغ  شنامگ  رب  هک  دنچ  ره  رگا  دنک و  دح  طاقسا  هک  تسا  زیاج  و 

زین مه  دوهش  لاح  تیاعر  هک  تسماما  يارب  هکلب  درادن  اهنت  هریغمب  صاصتخا  تاهبشب  دحلا  طوقس  هک  هدنام  یفخم  دیدحلا  یبا  نبا  رب 
مدرم نیرتیناز  هک  وا  هرابرد  دوشیم  هتفگ  هکیسک  زا  دنک  دح  طاقسا  هک  تسماما  يارب  اجک  سپ  دنک . طقاس  مهناشیا  زا  ار  دح  دنکب و 

رد
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هرـصب رد  شتموکح  ياهزور  رد  هکیا  هیقب  انزنآ  وا  دزن  دنام  یقاب  دومن و  دـیقم  ار  وا  مالـسا  دـش  مالـسا  لخاد  نوچ  سپ  هدوب  تیلهاج 
اجک وا و  رب  دح  بوجو  شنامگ  رب  هدش  بلاغ  هکیدرم  نیا  لثم  زا  درادربتسد  دنک و  دی  عفر  هک  تسا  زیاج  وا  يارب  اجک  دـش و  رهاظ 
دابع زا  هکیـسک  تسناشیا  نایم  رد  هکیلاح  رد  ناشیا  رب  دح  رد  دنکن  کش  ریـصقت و  زا  ءاربم  رفن  هس  رب  ندز  دـحب  دـنک  مکح  تسوا  رب 
هـسب ندز  تمهت  نداد و  غورد  تبـسن  هب  هریغم  لثم  يرفنکی  زا  دح  طوقـس  رد  ندرک  طایتحا  تسنکمم  اجکو  دوشیم . بوسحم  هباحص 
ربانب دوهش  راهچ  نانخس  ایآ  هاگنآ  ناشیارب  دح  ندرک  يراجب  نانآ  ندرک  راوخ  ینید  عمتجم  نیملسم و  نیب  رد  نانآ  ندرک  ماندب  رفن و 

، تشادن هریغمهانگ  رد  قفاوت  دشن و  عمج  ناد  همرس  رد  لیم  ندرک  لوخد  زا  ریغ  هریغم  ناهانگ  یصاعم و  زا  داد  تداهـش  دایز  هک  هچنآ 
ای دشاب ، ریزعت  بجوتـسم  هک  هدوبن  یناهانگ  وا  ناهانگ  هکنآ  ای  هانگ  زادوب  هدش  بکترم  هک  هچنآ  رب  درکن  ریزعت  ار  هریغم  هچ  يارب  سپ 

دمآ . دهاوخ  - 72 هردان - رد  هچنانچ  يروخبارش  رب  دوب  هدش  ریگ  تسد  هکیراد  هزور  ندز  قالش  هدوبن  هفیلخ  زا 
. نزنآ باوختخر  رب  یفاحل  کی  رد  ینز  اب  هدش  تفای  هکیسک  رب  ندز  قالش  هاجنپ  هدوبن  وا  داهتجا  يار و  زا  ای 

قالش هبرض  لهچ  ار  اهنآ  زا  کی  ره  هللا  دبع  سپ  فاحل  کی  رد  هدش  تفای  ینز  اب  هکیدرم  رد  دوعـسم  نب  هللا  دبع  مکح  هدوبن  ررقم  ای 
رمع شیپ  دنتفر  درم  لیماف  نز و  ناسک  سپ  هتشاد  هاگن  مدرم  ربارب  رد  ار  اهنآ  هدز و 
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ار نیا  ایآ  تفگ : مدز  ار  اهنآ  نم  یلب  تفگ : دـنیوگیم  هچ  مدرم  نیا  تفگ  دوعـسم  نباب  رمع  سپ  دـندرک ، رمعب  ار  دـح  نیا  تیاکـش  و 
سپ میریگب  هزاجا  وا  زا  ات  وا  شیپ  میدـمآ  ام  دـنتفگ : سپ  يدرک ، ررقم  يدـید و  هچنآ  تسا  بوخ  هچ  تفگ  سپ  یلب ، تفگ : يدـید 

. دنکیم لاوئس  دوعسم  نبا  زا  رمع  هک  میدید  هاگان 
هکنیاـب تسا  هدـش  ریرغتب  مکح  نآ  رد  هکیدراوـم  نیا  نیب  میتـسه و  نآ  رداـم  هک  هچنآ  نیب  دراذـگب  قرف  هک  تسا  هدـنناوخ  يارب  یلب :

تـسپ رت و  نوهوم  نیگنن  زا  نیا  لثمب  : لوق هدوبن و  یفاحل  ناشهانگ  رد  لیمج  ما  هریغم و  رب  یلو  تسا  فاحل  رادـم  رئاد  اجنیا  رد  مکح 
نآ . دزن  هیضق و  نیا  فارطا  رد  دوشیم  تفای  هفیلخ  زا  عافد  رد  هک  تسامش  نخس  نیا  زارت 

هدش هتخانش  نآ  زا  لبق  شمالسا و  رد  حیبق  لعف  عینـش و  لمع  نیاب  لیمج و  ما  لاثم  اب  وا  ياهترارـش  داسف و  تسا  نیا  هریغم و  تسا  نیا 
تحیـصن و راـهظا  شدوخ  لـطاب  لاـیخب  هک  دوب  تفـالخ  رما  یلوتم  هکیعقوم  رد  مالـسلاهیلع  نینموـملا  ریما  تمدـخ  هریغم  دـمآ  ،و  تسا

نینموملا ریما  نوچ  دهد و  ماجنا  دهاوخیم  هچنآ  سپس  ار  یتدم  ماش  رب  شتیالو  رد  هیواعم  يرارقرب  هب  ترضحنآ  يارب  دنکن  یهاوخریخ 
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تعیرـش و مکح  رب  دهدیمن  حیجرتار  تسایـس  نید و  رما  رد  ادـخ  نانمـشد  اب  دـنک  هلماجم  دـنهادم و  هک  تسین  یناسک  زا  مالـسلا  هیلع 
تحلصم دنکیمن  ناربج  ماش  تموکح  رب  هیواعم  ندراذگ  یقاب  دسافم  هک  دنیبیم 

هحفص 283 ] ] 

وا تعاس  کی  تسوا و  لاسکی  ربارب  وا  زورکی  سپ  درادن  ار  نیملسم  تراما  يدصت  يارب  تیحالص  وا  هک  اریز  تمواقم  زا  ار  وا  تلفغ 
نیا سپ  دریگب . دوخ  يوزابو  کمک  ار  ناهارمگ  هکیدارفا  زا  دوبن  ار و  يریغم  يار  نیا  درک  كرت  یهابت ، وداسف  رد  تسوا  رمعکی  لثم 

دورسیم : هکیلاح  رد  ترضحناب  درک  تشپ  تساخرب و  دیما  ان  هریغم 

هحیصن  دنه  نبا  یف  ایلع  تحصن 
هیناث رهدلا  اهل  عمسا  ملف  تدرف 

وا : يارب  یمود  راگزور  دینشن  سپ  درک  در  ارم  دید  حالص  سپ  یندرک  تحیصن  دنه  رسپ  هرابرد  مدرک  تحیصن  ار  یلع  نم 

هدهعب  هیلع  زج  وا  هل : تلق  و 
هیواعم رقتسی  یتح  رمالاب  و 

دشاب . رارقرب  هیواعم  هکنآ  ات  ار  وا  تموکح  نامیپ و  وا  رب  نک  ذیفنت  زیجنت و  هک  متفگ  واب  و 

هنکلم  دق  نا  ماشلا  لها  ملعت  و 
هیعاو كرمال  تراص  هنذا  نا  و 

تسا . وت  نامرفب  وا  شوگ  يا و  هداد  نامرف  ار  وا  وت  هک  دننادب  ماش  مدرم  و 

هناف  دیرت  ام  هیف  مکحتف 
هیهاديا هب  قفراف  هیهادل 

تسیرادمتسایس وا  هک  امرف  مکح  وا  هرابرد  یهاوخیم  ار  هچ  ره  سپ 

هحفص 284 ] ] 

دشاب . یتسایس  وا  اب  نک  ارادم  سپ 
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تحصن  دق  يذلا  حصنلا  لبقی  ملف 
هیفاک هحیصنلا  کلت  هلتناک  و 

. دوبیفاک ینیب  تحلصم  تحیصن و  نیا  وا  يارب  تفریذپن و  مدومن  ار  وا  هک  یتحیصن  سپ 
دیوگیم : هک  هداد  شدوخ  لوقب  ار  وا  خساپ  يدابودرا  همالع  و 

هردغب  نیملسملا  ماما  تیتا 
هیغاص ردغلل  هنم  اسفن  فلت  ملف 

زا هراپ  يدیناونـش  هدـش و  هتخیر  هعدـخ  رکم و  يارب  وا  هکیـسک  هب  درکن  انتعا  سپ  يا  هعدـخ  هشقن و  اب  نیملـسم  ماـما  تمدـخ  يدـمآ 
ینیبن ار و  نید  دنک  عانتما  هک  دنه  رـسپ  تراما  رد  ار  وا  يدرک  بیغرت  تسنایامن : نآ  زا  تنایخ  دـید  هکیتقو  درکن  رثاوا  رد  هک  ارنانخس 

ایآ هدرک  زاربا  نیدرب  ار  دوـخ  ینمـشد  هبترم  ود  هک  ینوـمنهر  تراـما  رب  تسا  ناـنیمطا  دروـم  يراگمتـس  اـیآ  نید  زا  يرود  رگم  وا  زا 
ایآ تسا و  یلومعم  اهنایب  رد  وا  زا  ینمیا  تسا و  دنفـسوگ  نمـشد  وهدننکـش  گرگ  هکیلاح  رد  دـنکیم  ینابـش  ار  دنفـسوگ  هلگ  گرگ 

هظحل کی  هدنزگ  یعفا  زا  تسا  ینمیا  ایآ  شرابغ و  درگ و  تشگنرب  سپ  دیزو  هکینافوطب  یهاتوک  تقو  رد  ارم  وگب  دینـش  تیاهـشوگ 
زور کی  سپ  تسا  يراج  هدنشکرهز  وا  شین  زا  هکنآ  لاح  يا و 
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ریپ هک  شردپو  وا  گس  هلوت  هانگ  وا و  رورش  اهیدب و  يارب  تسا و  یلاخ  يریخ  ره  زا  وا  ياه  تسد  وا و  رمع  کی  رگم  تسین  دنه  رسپ 
تسا و هیناز  نز  راکانز و  درم  ره  ناشیا  زا  اطخ  هانگ و  يارب  اجک و  اوقت  اجک و  هیما  ینب  سانـشن  ادـخ  تساشتآ  هنابز  دوب  ناراکهانگ 

ناجب هک  دنناشیا  تسا  یتخس  تبیصم  یتخبدب و  ره  ناشیا  يراکمتس  يارب  تسا و  شتآزا  ياه  هنابز  ناشیا  ءاشحف  یئوگغورد و  يارب 
مه فیلح و  يارب  تسیچ  سپ  ندید ، دعاسم  ار  روج  ندرک و  گنج  يارب  دندروآ  تسدب  یتصرف  هکیتقو  ار  تیلهاج  هنتف  دنتخادنا  مه 
هیلع یلع ) ) نید سپ  دنرود  مه  زا  نآ  نیا و  مالـسا  رد  هزادنا  هچ  دهد و  تلاخد  شتفالخ  رما  رد  ار  یـشکرس  دـنیبیمن  هک  اوقت  اب  نامیپ 
لایخ ار و  نایفـسرسپ  زواجتم  تسد  دنکیم  عطق  دمحا " ص "  تعیرـش  هکیتسردب  وا  زا  ینکیم  یفالت  ایآ  تسا  هیواعم  نید  ریغ  مالـسلا 
داماد ردارب و  يدیدیم  دوبن  اوقت  رگا  هدش و  ناهنپ  وا  زا  هک  اریزیچ  ياهدـید  وت  هکنیا  لثم  وا  دزن  رد  هدـیقع  ويار  هدـش  توف  هک  ینکیم 

ود دابوت  رب  فیقث  نیرتراکم  نیرتراکانز و  يا  ار  وت  میا  هتخانـش  اـم  تسنارادمتـسایس  نیرتگرزب  يرادـمامز  يارب  هک  ار  دـمحم "ص " 
دب يارب  مه  لیمج  ما  یمالسا و  زا  شیپ  لثم  مالسا  رد  وت  هکیتسردب  وت و  ماندب  نیگنن و  زور 

تسوگ . ناتساد  وت  یمان 
هفوک رد  دندمآ  ءابطخ  دیوگ : يزوج  نیا  دندرکیم . تراسج  هدرک و  داقتنا  (ع ) نینموملا ریما  زا  هک  دوب  یمدرم  يولج  مدقم و  رد  هریغم 
یلع ات  دیرادهگن  یتکمین  ای  یگنس  يور  دیربب و  ار  وا  تفگ : هریغمسپ  تفگ : نخـس  تساخرب و  ناحوص  نب  هعـصص  سپ  هریغم  شیپ 

تنعل ار  ادخ  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  بلاطیبا "  نبا  نعل  هللا و  نعل  نم  هللا  نعل  دز " : دایرف  هعـصعص  سپ  دنک  نعل  ار  مالـسلا  هیلع 
ار بلاطیبا  نب  یلع  دنک و 
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هک تفگ  سپ  دمآنوریب  سپ  دننک ، دیقم  هتبلا  ار  وا  هک  ادـخب  مروخیم  مسق  تفگ  سپ  بلطم ، نیاب  دـنداد  ربخ  ار  وا  سپ  دـیامن ، تنعل 
ار شناج  ادخ  دـینک  نوریب  ار  وا  : تفگ هریغم  سپ  دـنک ، تنعل  ار  وا  ادـخ  دـینک  نعل  ار  وا  سپ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  دریذـپیمن  هریغم 

دریگب 
زا درک  یئوگدـبو  تراسج  هللا ) هنعل  ) هبعـش نب  هریغم  تفگ : کـلام  نب  هبطق  زا  هدرک  لـقن  شدنـسم ج 4 ص369  رد  لبنح  نب  دـمحا  و 
ناگ هدرم  هب  نداد  شحف  زا  درک  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادـیم  املـسم  تفگ : مقرا  نب  دـیز  سپ  مالـسلا ، هیلع  یلع 

تسا . هدرم  هکنآ  لاح  مالسلا و  هیلع  یلع  یهدیم  شحف  ینکیم و  بس  هچيارب  سپ 
. واب دیز  نب  دیعس  ضارتعا  شا و  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  وایئوگدب  ثیداحا  هدرک  لقن  رد ج 1 ص 188  زین  و 

اهنزریپ یتح  تسا  رمع  زا  رت  هیقف  یسک  ره 

 " زیاجعلا یتح  رمع  نم  هقفا  لک  " 
سپ شا  همیخ  رد  ینز  هریپ  هب  درک  روبع  سپ  ار  مدرم  رابخا  دسانشب  ات  درکیم  تکرح  اهنت  هنیدمب  تشگرب  ماش  زا  باطخ  نب  رمع  یتقو 
رمع دهدن ، یبوخ  شاداپ  نم  زا  ار  وا  ادخ  تفگ  دیایم . ماش  زا  هکتـسنیا  وا  تفگ : دش  هچ  رمع  ینالف  تفگ  نز  هریپ  سپ  دومن . وا  دصق 

دش هفیلخوا  هکیزور  زا  مسق  ادخب  هکنآ  يارب  تفگ  نز  هریپ  هچ ، يارب  وت  رب  ياو  تفگ :

هحفص 287 ] ] 

سپ یتسه  همیخ  نیا  رد  وت  درادـن و  ربخ  وت  لاح  زا  رمع  وت ، رب  ياو  نز  يا  تفگ : تسا  هدیـسرن  نمب  شیاطع  زا  مهرد  ای  رانید و  کی 
رد دمآ  رمع  دـیوگ : ارنآ ، برغم  قرـشم و  نیب  ام  دـنادن  دـنک و  تیالو  مدرم  رب  یـسک  هک  مدرکیمن  نامگ  هللا ) ناحبـس  :) تفگ نز  هریپ 

ریبعت رد  و  رمع . يا  تسا  رتاناد  وت  زا  یـسک  ره  رمع : اـی  کـنم  هقفا  دـحاو  لـک  هاـموصخا "  هارمع و  او  تفگیم  درکیم و  هیرگهکیلاـح 
. رمع يا  اهنز  هریپ  یتح  تسارت  هیقف  وت  زا  یسک  ره  يرگید 

رکف و ماکحا  عیارـشب و  اصوصخم  اهزیچ  رثکا  ای  اهزیچ  مامتب  ماما  ملع  هطاـحا  هشیدـنا  رکف و  هکمیزوماـیم  هصق  نیا  زا  اـم  دـیوگ : ینیما 
کی چـیه  زا  تسین  یفخم  هک  تسا  يا  هکلم  هزیرغ و  نآ  دنتـسه و  كرتشم  نانز  نادرم و  ارنآ  موزل  هک  تسا  یناـگمه  طیـسب  هشیدـنا 

. دنرت هیقف  رتاناد و  وا  زانیملسم  زا  یکی  ره  هکنیاب  تشاد  فارتعا  دوخ  دوب و  دقاف  ارنآ  هفیلخ  يرتخدو و  رسپ 

دنا هداد  شحف  مه  هب  هک  يرفن  ود  رد  هفیلخ  تروشم 

ود نآ  زایکی  سپ  دـندرک  یئوگدـب  رگیدـکیب  باـطخ  نب  رمع  ناـمز  رد  رفن  ود  هک  هدرک  لـقن  ص 252  يربـک ج 8  ننـس  رد  یقهیب 
سپ دنشاب  راکانز  مردام  ای  ردپ  هک  منیبیمن  نم  دنگوس  مسق  ادخب  تفگ  يرگیدب 
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ردپ و يارب  دـنتفگ ، نارگید  تسا و  هدرک  حدـم  فیرعت و  ار  وا  ردام  ردـپ و  تفگ  يا  هدـنیوگ  سپ  نیا  رد  درک  تروشم  مدرم  اب  رمع 
. دز واب  قالش  داتشه  رمع  سپ  ینزبقالش . ار  وا  هک  مینیبیم  ام  دوب  نیا  زاریغ  مه  يرگید  حدم  شردام 

نینامث مهودلجاف  ءادهـش  هعبراب  وتای  مل  مث  تانـصحملا  نومری  نیذلا  ) یلاعت يادخ  لوق  لیذ  رد  رون  هروس  رد  شریـسفت  رد  يروباشینو 
. دینزب قالش  داتشه  اراهنآ  سپ  دنروایمن  دهاش  راهچ  دنهدیم و  اوران  تبسن  ار  نمادکاپ  هفیفع و  نانز  هکیناسک  هدلج )

تقیقح زا  وا  ناراگزومآ  نیملعم و  روصقب  ای  هلئـسم  مکح  هفیلخ  روصقب  ایآ  ملانب  تبیـصم  ود  زا  کی  مادکب  منادیمن  نم  دـیوگ : ینیما 
. دنا هتفگ  هک  هچنآ  ربانب  تسا  لمع  نایرج  رت  تشز  و  شفیعض : يارب  دیوگیم  نخس  کی  ره  نآ و 

نومری نیذلا  (و  یلاعت يادخ  لوق  زا  دوشیم  هدافتسا  نآو  نشور  ندرک  یفن  راکشآ و  ملسم و  تمهت  فذق و  هب  رگم  تسین  سپ  دح  اما 
ار ندز  قالش  دلج و  میدیدیمن  ام  دیوگ : دمحم  نب  مساق  هچنانچ  هدوب  ناسحاب  ناشیا  ناوریپ  هباحـص و  لمع  نیا  ربانب  و  تانـصحملا )...

نشور حیرص و  ندرک  دنزرفیفن  حضاو و  تمهت  فذق و  رد  رگم 

هحفص 289 ] ] 

هدرک دـصق  وا  دـیاش  هکنوچ  نآ  ندوب  هیانک  ضیرعترد و  تسا  هلداـجم  هشقاـنم و  ـالوا  سپ  تسین  راـکانز  نم  ردـپ  هکنیاـب ، لوق  اـما  و 
تعیبط رد  یگ  هیامورف  ای  نخس  رد  یگ  هزره  زا  اه  یگ  هدولآ  اهیتسپ و  هب  ندمآ  دورف  زا  ار  وا  درادیم  زاب  هک  ار  ینماد  یکاپ  تراهط و 

سپ دنا . هدـیمهف  ارنآ  هباحـص  زا  یعمج  هکتـسنامه  نآ  طقف و  ار  نیا  رگم  هدرکن  دـصق  وا  هک  تسا  نکمم  سپ  لمع ، رد  يزوس  لد  ای 
هیانک و نآ  هکنیا  ضرف  ربانب  و  دـندرک . راهظا  هک  هچنآ  يارب  یئاونـش  شوگ  دـندیدن  هک  دـنچره  تسا  هدوتـس  اریو  ردـپ  وا  هک  دـنتفگ :

فذق رگم  مدرکن  دصق  نم  هک  دنک  فارتعا  هدننز  هیانک  هکنیا  ای  دشاب ، یعطق  نآ  تلالد  رگا  دوشیم  دح  بجوم  هتبلا  سپ  دـشاب  هشوگ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  بس  ضرعتمهکیسک  زا  ار  مکح  طوقس  هک  ینیبیمن  ایآ  تاهبش ، ببسب  دوشیم  طقاس  دودح  هنرگو  ار  انز  تمهت  و 

تسا . حاحص  رد  هچنانچ  هدرکن  حیرصت  یلو  دشهلآ 
نسح يروث و  همربش و  نب  دمحم  رفز و  فسوی و  وبا  یعفاشو و  هفینح  وبا  هدش  دقتعم  هیانک  ضیرعت و  ببـسب  دح ) ) ندرک عنم  یفنب و  و 

رمع نبا  زا  ملاس  زا  يرهز  زا  هدرک  تیاور  یعازوا  هکیثیدـح  زین  هدوب و  اهنآ  مشچ  يولج  رد  هدـش  دای  ثیدـح  هکنآ  لاـح  حـلاص و  نب 
. دزیم دح  هیانک  ضیرعت و  رد  رمع  دیوگ :

نآ تانـصحملا ) نومری  نیذلا  و  .) ادخ لوقب  دوصقمهک  دـش  تباث  یتقو  هاگنآ  دـیوگ : نآرقلا ج 3 ص 33  ماکحا  رد  صاـصج  رکبوبا 
هک اریز  دیامن . دح  هماقا  وا  ریغ  رب  هک  رمع  رب  تسین  زیاج  تسنداد  انز  تبسن 
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. اه هدعاق  اه و  سایق  قیرط  زا  دودح  تابثا  يارب  تسین  یهار 
ضرعت مـکح  رد  هباحــص  اـب  رمع  ندرک  تروـشم  و  تـسا . دوباـن  ضیرعت  رد  نـیا  تـسا و  فـیقوت  اـی  قاـفتا  نآ  تاـبثا  قـیرط  هـتبلا  و 

تسا هیانک  هلزنمب  ضیرعت  زین  تسا و  هتفگ  شدوخ  يار  داهتجاب و  وا  هکنیا  هدوبن و  یفیقوتنآ  هرابرد  هباحص  دزن  هکنیا  رب  دنکیمتلالد 
. لیلد ود  يارب  لامتحاب  اردح  نتسناد  بجاو  تسین  زیاج  و  درادرب . رد  ار  ینعم  دنچ  هک 

لمتحم مینزیمن و  هناـیزات  کـش  ببـسب  ارنآ  اـم  سپ  تسا  هزنم  ءاربم و  ندروخ  قالـش  زا  شتـشپ  رهظ و  وا  هک  دـیوگیم  لـئاق  هکنیا  - 1
نم تفگ  وا  سپ  داد  مسق  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد  قالط  ار  شنز  یتقو  هناکر  نب  دیزی  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا . هیف  كوکـشم 
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قالط اه  هیانک  هک  دـنا  هتفگ  قالط  ياه  هیانک  رد  ءاهقف  نیمه  يارب  لامتحا و  ببـسب  تسین  اـت  هس  مزلم  سپ  ار  یکی  رگم  مدرکن  دـصق 
حیرص . تلالدب  رگم  دوشیمن 

عفد تاهبـشلاب "  دودـحلا  اوردا  دـندومرف " : ترـضحنآ  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  تسا  ییثیدـح  رگید  هجو  و 
. دشاب نآ  طوقس  رد  يا  ههبش  تسنیا  دشاب  نآ  ریغ  فذق و  يارب  لمتحم  هکیتقو  هیانک  لاوحا  نیرتمک  تاهبشب و  ار  دودح  دینک 

هبطخ نم  هب  متـضرع  امیف  مکیلع  حانج  و ال  دومرف " : حیرـصت  نیب  هدـع و  رد  حاـکنب  ضیرعت  ناـیم  هدراذـگ  قرف  یلاـعت  دـنوادخ  زین  و 
دیداد ربخ  هیانکب  هچنآ  رد  تسین  امش  رب  یهانگ  ارس " و  نهودعاوت  نکل ال  نهن و  رکذتـس و  مکنا  هللا  ملع  مکـسفنا  یف  متنکا  وا  ءاسنلا 

هک ادخ  تسناد  دوخ  ياهسفن  رد  دنتشاد  ناهنپ  ای  نانز  يراگتساوخ  زا  ناب 
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داد رارق  نطاب  رد  ندرک  ناهنپ  هلزنمب  هیانک  سپ  ار  حاکن  ینعی  یناهنپ  ارناشیا  دـیهدن  هدـعو  نکیل  ارناشیا و  درک  دـیهاوخ  داـی  دوز  اـمش 
تسا لامتحا  هیانک  ضیرعتنوچ و  هکتسنیا  اهنآ  نیب  عماج  يانعم  و  تمهت . فذقب و  دشاب  هدوب  نینچ  مه  هیانک  مکح  هک  تسمزال  سپ 

ا ه  نآ . رد  لامتحا  دوجو  يارب  تسا  سفن  رد  ندرک  ناهنپ  ریمض و  مکح  رد 
هلکشم ره  رد  درکیم  مدرم  اب  تروشم  هک  وا  دوبنرگم  تسا  هفیلخ  شناد  ملع و  رادقم  زا  یعالطا  یب  ندوب و  رود  زا  یشان  اهنیا  مامت  م -

. نآ فلاخم  ای  دوب  ادخنید  قفاوم  هچ  ار  دوخ  يار  نآ  رد  دیدیم  هاگنآ  يرگید ) ای  دوب  ثیبخ  هریغم  هاوخ  ) دوب هک  سک  ره  يا 

ناوضر هرجش  هفیلخ  يار 

زامن اجنآ  رد  سپ  دومن . ناوضر  تعیب  نآریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهکیتخرد  دزن  دندمایم  مدرم  دـیوگ : هدـش  لقن  عفان  زا 
. دننک عطق  ارنآ  داد  روتسد  درک و  دیدهت  ار  مدرم  سپ  دیسر ، رمع  شوگب  سپ  دندناوخیم 
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رد هکیتخرد  دزن  دندمایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تافوزا  دعب  مدرم  دیوگ : هغالبلا ج 1 ص 60  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هک دـینادب  دـیا  هتـشگرب  تب  ندـیتسرپ  هب  هک  ار  امـش  منیبیم  مدرم  يا  تفگ : رمع  سپ  دـندناوخیم  زامن  دوب . هدـش  ناوضر  تعیب  نآ  ریز 

روتسد دوشیم و  هتشک  دترم  هکنانچمه  تشک  مهاوخ  ریـشمش  اب  ار  وا  دمآ  هچنانچ  دیایب و  تخرد  نیا  دزن  درادن  قح  زورما  زا  سکچیه 
. دندیرب ارنآ  داد 

ناربمایپ راثآ  رد  هفیلخ  يار 

ملا هروس  دناوخ : ام  يارب  حبـص  زامن  رد  سپ  دیوگ : دومن  وا  هک  یجح  رد  میتفر  نوریب  باطخ  نب  رمع  اب  ام  دـیوگ : هدـش  لقن  رورعم  زا 
ترداـبم نآيوسب  دـندید  ار  يدجـسم  مدرم  دـش و  فرـصنم  نوچ  ار و  شیرق  فـالیال  هروس  لـیفلا و  باحـصاب  کـبر  لـعف  فیک  رت 

: تفگ سپ  تسا ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  هکتـسیدجسم  نیا  دـنتفگ : تسیچ ، نیا  تفگ : رمع  سپ  دـندومن 
سک ره  دناوخب و  تسه  شیارب  يزامن  سک  ره  دنتفرگ  هاگ  تدابع  ارناشناربمایپ  راثآ  امش ، زا  شیپ  باتک  لها  دندش  كاله  روطنیمه 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


درذگب  وا  يارب  يزامن  تسین 

هحفص 293 ] ] 

ترـضح مدآ  نادـنزرفياقآ  ناشیا  يولج  مدـقم و  رد  ناربمایپ و  راثآ  تشادـگرزب  زا  تسا  یعنام  هچ  متـسنادیم  شاـکیا  دـیوگ : ینیما 
نداد رارق  هلبق  ناشیا و  ریواصت  اهـسکع و  ربارب  رد  ندرک  هدجـس  لثم  دشابن  دیحوت  دودـح  زا  نوریب  هاگ  ره  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  دـمحم 
اهتما یک  اجک و  تساهلد ، ياوقت  زا  نآ  هک  ار  ادخ  ریاعش  دراد  گرزب  هک  تسیک  و  بولقلا ) يوقت  نم  اهناف  هللا  ریاعش  مظعی  نم  (و  اهنآ
يادـخ يوسب  رتبرقم  رتکیدزن و  نآ  رد  زامن  يدجـسم  مادـک  دـنداد و  رارق  هاگتدابع  هعموص و  ارناشناربمایپ  راثآ  هکنیاـب  دـندش  كـاله 

تسا  هدناوخ  زامن  نآرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکتسیدجسم  زا  ناحبس 
لئاـن نآ  رد  نونموم  هدـش و  ناوضر  تعیب  نآ  رد  هدوـمن و  فـقوت  هتفر و  هار  نآ  رد  مظعا  ربماـیپ  هکتـسیناکم  زا  رتفیرـش  یناـکم  هچ  و 

هیاس رد  ار  ناگ  هدننک  تدابع  برقت  دهد  شیازفا  هکدوشیمن  یتلیـضف  بسک  لیـصحت و  نکاما  نیا  مامت  رد  ایآ  دنا . هدش  ادخ  ناوضرب 
. نآ

دیامن . عافد  نآ  زا  ای  دنک  یهاوخ  زاب  هکیسک  دشابن  دنروآردنیمز و  زا  ارنآ  هشیر  هک  هدوب  هچ  هراچیب  تخرد  هانگ  ایآ  و 
تسین . هدومن  فرشم  ارناکمنآ  هتسشن و  اجنآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صخشب  تناها  اهنیا  ایآ 

یئاهنآ هکنآ  لاح  و  دیا ، هتشگرب  یتسرپ  تب  هب  امش  هک  منیبیم  نم  مدرم  يآ  دیوگب : هک  هفیلخ  يارب  درکیم  زیوجتنید  بدا  شور و  ایآ 
. دندناوخیم زامن  نآ  دزن  رد  دنتشادیم و  گرزب  ار  اهنآ  ار و  راثآ  نیا  دندومنیم  تیاعر  دندرکیم و  هظحالم  هک 

هفیلخ عجارم  هباحص و  لودع  نید و  ملع  نیلماح  زا  یگمه  ناشیا 

هحفص 294 ] ] 

کنم هقفا  سانلا  لک  تفگیم " : دشیم و  لکـشم  وا  رب  لئاسمهک  اجک  ره  دزیم  هیکت  دامتعا و  ناشیاب  هفیلخ  دندوب و  عیارـش  ماکحا و  رد 
رمع "  ای 

اهنآ همه  رد  هکنآ  ای  هتشادن ، شرطاخ  رد  ار  اهنآ  زا  خساپ  هکنیا  ای  اهنآ  زا  خساپ  هب  ملع  هدنام  رود  هفیلخ  زا  هک  تسیرایـسب  لئاسم  اهنیا 
( ار هفیلخ  لهج  ...) ینیبیم وت  وتسا  هدننک  لیوات 

هللا دبع  نب  ملاس  مدید  دیوگ : هبقع  نب  یـسوم  دوب ، رمع  نباهللا  دبع  دناوخیم  زامن  نآ  رد  دومنیم و  نکاما  نیاب  كربت  هکیا  هباحـص  زا  و 
دوب هدـید  وا  هکنیا  دـناوخیم و  زامن  اهاجنیا  رد  مردـپ  هک  تفگیم  دـناوخیم و  زامن  نآ  رد  هار و  زا  ار  یئاه  ناـکم  درکیم  وجتـسج  هک  ار 

دناوخیم . زامن  هنکما  نیا  رد  وا  هک  رمع  نبا  زا  عفان  زاو  دناوخیم ، زامن  نکاما  نیا  رد  هک  ارهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
صوصخم و طقف  هفیلخ  يار  هک  نابدوشیم  هتسناد  هک  ار  اهنیا  هرود  مه  زا  يرایـسب  دباییم  دنک  ننـس  حاحـص و  بتکب  عوجر  هکیـسک  و 

. دش دهاوخن  هدشن و  دوشیمن و  يوریپ  هدوب و  شدوخ  هژیو 

دوهی ءاملع  زا  يا  هدع  هفیلخ و 

ءاملع زا  يا  هدع  دش  تفالخ  رما  یلوتم  باطخ ... نب  رمع  هکیتقو 
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ربخ رگا  هک  یلاصخزا  مینک  لاوئـس  وت  زا  میهاوخیم  ام  و  يرما ، یلو  دـمحم  زا  دـعب  تقیفر  وت و  رمع  يا  دـنتفگ : وا و  دزن  دـندمآ  دوهی 
تسا . هدوبن  ربمایپ  مه  دمحم  لطاب و  مالسا  هک  میمهفیم  دیدادن  ربخ  رگا  ربمایپ و  مه  دمحم  تسا و  قح  مالسا  هک  مینادیم  امب  يداد 

دیسرپ : هب  دسریم  ناترطاخب  هچ  ره  تفگ  رمع  سپ 
تسیچ ؟ اهنامسآ  ياهلفق  هک  هدب  ربخ  امب  دنتفگ  - 1

تسیچ ؟ اهنامسآ  دیلک  هک  هدب  ربخامب  دنتفگ  - 2
دوب ؟ هچ  داد  ریس  ار  شبحاص  هکیربق  - 3

دوب ؟ یک  نایمدآ  زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  دیناسرت  ار  شموق  هکیسک  - 4
دندوب ؟ ایک  دندماین  دوجوب  یمکش  محر و  رد  دنتفر و  هار  نیمز  يور  هکیزیچجنپ  - 5

دیوگیم ؟ هچ  شیادص  رد  جارد  - 6
دیوگیم ؟ هچ  شدایرف  رد  سورخ  - 7

دیوگیم ؟ هچ  شا  هیش  رد  بسا  - 8
دیوگیم ؟ هچ  شیاوآ  رد  هغابروق  - 9

دیوگیم ؟ هچ  شرعرع  ردرخ  غالا و  - 10
دیوگیم ؟ هچ  شندز  توص  رد  رس  هناش  - 11

. دنادیمنهکیزیچ زا  دوشیم  لاوئس  یتقو  تسین  رمع  يارب  یبیع  تفگ  هاگنآ  یگ ) هدنمرش  زا  ) تخادنا نیمزب  ار  شرس  رمع  سپ  دیوگ 
دمحم هک  میهدـیم  یهاوگ  ام  دـنتفگ  هدـیرپ و  اج  زا  اـهیدوهی  سپ  . دـنادیمن هکیزیچ  زا  دوش  لاوئـس  هکنیا  منادـیمن و  نم  دـیوگب : هکنیا 

. تسا لطاب  مالساو  هدوبن  ربمایپ 

هحفص 296 ] ] 

تفر دیامرفشزارفارس  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يوس  هب  سپس  دینک  ربص  یمک  تفگ  اهیدوهیب  تسج و  اج  زا  ناملس  سپ 
هکیلاح رد  درک  تکرح  سپ  تفگ ، ار  نایرج  سپ  یچ ، رگمدومرف  سرب  مالسا  دادب  نسحلا  وبا  يا  تفگ  دش و  لخاد  ترـضحنآ  رب  ات 
ندرگب تسد  دش و  دنلب  اج  زا  داتفا  واب  شهاگن  رمع  نوچ  سپ  دش  دجـسم  دراو  ات  دیمارخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سابل  رد 

هچ ره  دوـمرف  هدرک و  دوـهیب  ورترـضحنآ  سپ  يوـشیم . توـعد  یتدـش  یلکـشم و  لـح  يارب  وـت  نسحلا . وـبا  يا  تفگ  وتخادـنا  وا 
سپ دش  حوتفم  بعشنم و  رگید  باب  رازه  یباب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باب  رازه  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیـسرپ  هب  دیهاوخیم 

لئاسم . نآ  زا  ترضحنآ  زا  دندرک  لاوئس 
امـش تسامـش  تاروت  رد  هچنانچ  مداد  ربخ  امـشب  هکیتقو  تسیطرـش  امـش  اب  ارم  دومرف  دنک  شزارفارـس  ادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

. دیروآ نامیا  دیدرگ و  ام  نید  لخاد  دیوش و  ناملسم 
یلب ، دنتفگ :

اهتلصخ ، یکی  یکی  زا  دینک  لاوئس  دومرف :
ترضحنآ  خساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  دوهی  لئاسم 
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دنتفگ :
تسیچ ؟ اهنامسآ  ياهلفق  س(1 :)

. دوریمن الاب  ناشلمع  دندش  ادخب  كرشم  زینک  هدنب و  یتقو  اریز  ادخب  كرش  ج :
تسیچ ؟ نامسآ  هتسب  ياهلفق  نیا  دیلک  س(2 :)

یضعب سپ  هللا "  لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلا  تداهش " ال  ج :

هحفص 297 ] ] 

دیوگیم . تسار  ناوج  دنتفگیم  هدرک و  يرگیدب  هاگن 
دوب ؟ هچ  داد  شدرگ  ار  شبحاص  هکیربق  س(3 :)

دیدرگ . ایرد  تفه  رد  سپ  دیعلب  ار  ربمایپ  یتم  نب  سنوی  هک  دوب  یهام  نآ  ج :
دازیمدآ ؟ زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  یلو  درک  راذنا  ار  شموق  هکنآ  س(4 :)

ناگچروم يا  نورعـشی » مه ال  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطهی  ـال  مکنکاـسم  اولخدا  لـمنلا  اـهیاای  :» تفگ وب  دواد  نب  نامیلـس  هچروم  ج :
. دننادیمن ناشیا  دننکن و  دوبان  اپ  ریز  رد  ار  امش  شرکشل  نامیلس و  هک  دیوش  ناتلزانم  لخاد 

دندماین ؟ دوجوب  اهمکش  رد  دنتفر و  هار  نیمز  رب  هکیزیچ  جنپ  س(5 :)
یسوم . ياصع  میهاربا 5 - چوق  حلاص 4 - هقان  ءاوح 3 - مدآ 2 - - 1 ج :

شزاوآ ؟ رد  دیوگیم  هچ  جارد  س(6 :)
تسا . طلسم  شرع  ربادخ  يوتسا ، شرعلا  یلع  نمحرلا  دیوگیم  ج :

دیوگیم ؟ هچ  شگنابرد  سورخ  س(7 ،)
. ناربخیب ادخ  زا  دینک  دای  ار  ادخ  نیلفاغ ، ای  اورکذا هللا  دیوگیم " : ج :

دیوگیم ؟ هچ  شندز  ههیش  ردبسا  س(8 :)
. نیرفاک رب  نک  يرای  ار  نینموم  ایادخ  راب  دیوگیم  دنوریم ، رافک  گنجب  نینموم  یتقو  ج :

هحفص 298 ] ] 

دیوگیم ؟ هچ  شرعرع  رد  غالا  س(9 :)
دنکیمرعرع . نیطایش  مشچ  رد  ارناریگ و  تایلام  دنک  تنعل  ادخ  دیوگیم  ج :

دیوگیم ؟ هچ  شروق  روق  رد  هغابروق  س(10 :)
اهایرد . قمع  رد  هدش  هیزنت  حیبست و  نم  دوبعم  راگدرورپ  تسا  هزنم  راحبلا ، ججل  یف  حبسملا  دوبعملا  یبر  ناحبس  دیوگیم : ج :

دیوگیم ؟ هچ  یلکاک  س(11 :)
. ار دمحم  لآ  ودمحم  نانمشد  نک  نعل  ایادخ  راب  دمحم "  لآ  دمحم و  یضغبم  نعلا  مهللا  دیوگیم " : ج :

هللا . لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  میهدیم  تداهش  دنتفگ  نانآ  زا  رفن  ود  دندوب  رفن  هس  اهیدوهیو 
کی یلو  دـش  عقاو  هچنآ  قیدـصت  ناـمیا و  زا  نم  باحـصا  ياـهلد  رد  هدـش  عقاو  هنیآ  رهیلع  يا  تفگ  دـیرپ و  اـج  زا  موس  ملاـع  سپ 
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. سرپ هب  دسریم  ترطاخب  هچ  ره  دومرف  مسرپیم ، نآ  زا  نم  هک  دنام  یقاب  تلصخ 
اهنآ ناتساد  هصق و  سپ  درک  هدنز  ار  اهنآ  ادخ  ( 309) لاس هن  دصیس و  زا  دعب  دندرم و  نامز  لوا  رد  هکیموق  زا  هدب  ربخ  نمب  تفگ  سپ 

تسا ؟ هدوب  هچ 
رد هدومن و  لزان  ینآرق  ام  ربمایپ  رب  ادخ  هک  دندوب  یئاقفر  اهنیا  يدوهی  يا  دومرف : تسا  دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رگا ار  امش  نآرق  تئارق  میدینش  دایز  هزادنا  هچ  تفگ  يدوهی  مناوخب  وت  رب  ارناشیا  هصق  یتساوخ  رگا  تسا و  هدرک  دای  ار  اهنآ  هصق  نآ 
مان ناشهوک و  مان  ناشگس و  مسا  ناشهاشداپ و  مان  ناشرهـش و  مان  ناشناردپ و  ياهمان  ناشیا و  ياهمانب  هدب  ربخ  ارم  یهاگآ  اناد و  امش 

ناشراغ

هحفص 299 ] ] 

شرخآ ؟ ات  لوا  زا  ار  اهنآ  تیاکح  و 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  برع  ردارب  يا  دومرف : سپـس  دیچیپ  دوخب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ءادر  یلع  ترـضح  سپ 
( سوسفا ) تیلهاج رد  شمسا  دوب و  سوطرط  نآ  دنیوگیم  دنتفگیم و  سوسفا ) ) ناب هک  دوب  يرهـش  مور  روشک  نیمز و  رد  هک  دومرف  هلآ 

ناشیرپ هدنکارپ و  ناشعاضوا  درم و  ناشهاشداپ  سپ  دوب  حلاص  یهاشداپ  ناشیا  يارب  و  دندیمان . سوطرط  ارنآ  دـمآ  مالـسا  نوچ  دوب و 
ات دـمآ  ینایرگـشلاب  سپ  دوـب  رفاـک  يراکمتـس  وا  دـنتفگیم و  سوناـیقد "  واـب "  هـک  سراـف  ناـهاش  زا  یهاـش  ار  نـیا  دینــش  سپ  دـش 

درک . انب  یخاک  نآ  رد  داد و  رارق  دوخ  روشک  زکرم  تختیاپ و  ار  اجنآ  سپ  دش  سوسفا ) ) دراو
وگب ؟ ارنآ  هاگنمیشن  سلاجم و  نک و  فیرعت  نم  يارب  ار  خاک  نآ  یهاگآ  امش  رگا  تفگ  تسج و  اج  زا  يدوهی  سپ 

ارق نوتـس  رازه  راهچ  نآ  رد  دوب و  خسرفکینآ  ضرع  لوط و  هک  رمرم  گنـس  زا  درک  انبيرـصق  اجنآ  رد  يدوهی  ردارب  يا  دومرف : سپ 
دص و سلجمقرـش  يارب  وبـشوخ و  ياهنغورب  دـشیم  نشوربش  ره  هک  دوب  هرقن  زا  نآ  ياهریجنز  هک  الط  زا  لیدـنق  رازه  الط و  زا  داد 

هکیروط ره  سلجمرد  دـیدرگیم  شبورغ  ماگنه  ات  شعولط  لوازا  دیـشروخ  سلجم و  برغ  يارب  روطنیمه  وداد  رارق  ورین  هوق و  داتـشه 
نآ تسار  تمس  رد  دوب و  رهاوجب  هدش  تنیز  عرذ  لهچ  شـضرع  عرز و  داتـشه  شلوط  هک  داد  رارق  الط  زا  یتخت  اجنآ  رد  دزیم و  رود 
نآ رب  هدرک و  بصن  پچ  تمس  زاالط  زا  یسرک  داتشه  زین  هدیناشن و  گرزب  ياه  فقسا  نآ  رب  هداد و  رارق  الط  زایسرک  داتـشه  تخت 

. هدیناشن ار  شنانامرهق  وناناولهپ 
يدوهیسپ تشاذگ . رس  رب  یجات  تسشن و  تخت  ربشدوخ  هاگنآ 

هحفص 300 ] ] 

دوب هدش  هتخیر  الط  زاشجات  يدوهی  ردارب  يا  هدومرف : هدوب . هچ  زا  وا  جات  هک  هدب  ربخ  ارم  یئاناد  وت  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یتکرح 
هاجنپ دـنکیم . نشور  دـشخردیمکیرات و  بش  رد  غارچ  هچنانچ  دیـشخردیم  هک  دوب  یئولول  ینکر  ره  رب  دوب و  نکر  ( 9  ) نآ يارب  هک 

دنبوزاب ناشیوزاب  رب  جات و  نانآ  رس  رب  دوب و  زبس  مشیربازا  ناشراولش  خرس و  ریرح  زا  ناشدنبرمک  هک  دوب  هدرک  باختنا  نارسپ  زا  مالغ 
زا ناناوج  زا  رفن  شـش  دوب  هدرک  باختنا  دوب و  هدرامگ  دوخ  رـس  تشپ  رب  اهنآ  هداد و  الط  زا  يدومع  کـی  رهب  لاـخلخ و  ناـشیاپ  رب  و 
رفن هس  تسار و  تمـس  زا  ار  اهنآ  رفن  هس  دادیمن ، ماجنا  اهنآ  نودب  اریراک  چیه  دوب  هداد  رارق  دوخ  ریزو  ار  اهنآ  ارنادنمـشناد و  نادـنزرف 

دوب هداد  رارق  دوخ  پچ  فرط  زاار 
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دوب ؟ هچ  رفن  ششنآ  مسا  وگب  نمب  سپ  یتسه  وگ  تسار  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یشبنج  زاب  يدوهی  سپ 
تسار فرط  زا  هک  یئاهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  داد  ربخ  نمب  دومرف : دنک  زارفارس  ار  وا  ادخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 

سوطشک 6- سویلطرم 5 - دندوب 4 - وا  پچ  فرط  هک  یئاهنآ  انیملـسحم و  انیملسکم 3 - اخیلمت 2 - دوب 1 - نینچ  ناشیاهمان  دندوب  وا 
درکیم . تروشم  اهنآ  اباهراک  مامت  رد  سونایقد  دوب و  سوینداس 

تـسد رد  هک  دشیم  دراو  راکتمدخرفن  هس  شرـصق  رد  زا  دـندشیم  عمج  وا  دزن  مدرم  تسـشنیم و  شا  هناخ  نحـص  رد  يزور  ره  رد  وا  و 
نابدزیم دایرف  سپ  دوب  هدنرپ  یموس  تسد  رب  بالگ و  زا  رپ  هرقن  زا  یماج  یمود  تسدرد  دوب و  کشم  زا  رپ  الط  زا  یماج  اهنآ  زا  یکی 

زا سپ  دناشفایم  نایـسلجم  رب  ار  بالگ  شرپ  لاب و  اب  دزیم و  رپرپ  بالگ  نآ  رد  تسـشنیم و  بالگ  فرظ  رب  درکیم و  زاورپ  سپ  هدنرپ 
داد نآ  رب  هبترم  ود  نآ 
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داد نآ  رب  موس  يارب  دناشفایم و  مدرم  رب  شرپ  لاب و  اب  دوب  نآ  رد  هچنآ  دزیم و  لاب  رپ و  زین  نآ  رد  گشم و  فرظ  رد  دـیرپیم  سپ  دزیم 
راثن دوب  هدـنام  بالگ  گشم و  زاهچنآ  هاش و  رـس  رب  دادـیم  ناکت  ار  شلاـبو  رپ  سپ  تسـشنیم  هاـشداپ  جاـت  رب  درکیم و  زاورپ  سپ  دزیم 

درکیم .
دـسرب واب  ياهنیـس  طلخ  فت و  ناهد و  بآ  بت و  رـس و  درد  زا  دسرب  واب  یتحاران  چیه  هکنیا  نودب  شروشک  رد  لاس  یـس  هاشداپ  سپ 

یلاعت و يادخ  ریغ  زا  درک  یئادخ  ءاعدا  هدومن و  هانگب  عورش  زاغآ و  ار  ربکت  یـشکرس و  يرگمتـس و  دید  شدوخ  زا  ار  نیا  نوچ  سپ 
تفریذپن هک  سک  ره  داد و  تعلخ  هدومن و  اهـششخب  واب  تفریذپ  هک  سک  ره  سپ  دناوخ  ارف  بلطم  نیاب  ار  شموق  ياه  هرهچ  نارس و 

سپ دندیتسرپیم . ادـخ  ریغ  زا  ار  وا  دـندنامینامز و  وا  روشک  رد  سپ  دـندرک  تباجا  ار  وا  یمامتب  مدرم  سپ  تشک . ار  وا  درکنيوریپ  و 
نازابرس هک  دنداد  ربخ  واب  وهدمآ  شیاهفقسا  زا  یخرب  هک  تشاد  رس  رب  جات  دوب و  هتـسشن  شتخت  يور  رب  هکیدیع  ياهزور  زا  یکی  رد 

زامه شدوخ  داتفا و  شرـس  زا  جات  هکنیا  ات  دش  نیگمغ  ربخ  نیا  زا  تدـشب  سپ  دنـشکب  ار  وا  دـنهاوخیم  هدیـشک و  هشقن  شیارب  یناریا 
ورف رکف  رددشیم  هتفگ  اخیلمت  واب  هک  دوب  یلقاع  هدیمهف و  درم  دوب و  هداتسیا  شتـسار  فرطهکیناناوج  زا  یکی  سپ  دش  نوگنرـس  تخت 

وا زا  طیاغ  لوب و  تفریمن و  باوخ  دـشیمن و  نوزحم  هنیآ  ره  دـنکیم  لایخ  هچناـنچ  دوب  ادـخ  سوناـیقد  نیا  رگا  تفگ : دوخ  اـب  تفر و 
دوب اخیلمت  تبون  زورنآ  دندوب و  دوخ  ناراطقمه  نارقا و  زا  یکی  لزنم  زور  ره  رفن  شـش  نیا  تسین و  ادخ  تافـص  زا  اهنیا  اریز  دـمایمن 

يروخیمن و هچ  يارب  اخیلمت  يا  دنتفگ ، سپ  دروخن  بآ  واذغ  چیه  اخیلمت  اما  دندیشون  دندروخ و  هدمآ و  وا  لزنم  زورنآ  سپ 
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يا تسیچ  نآ  دنتفگ  سپ  تسا  هتشاد  زاب  ندیـشون  ندروخ و  زا  ارم  هک  هدمآ  يا  هرطاخ  نم  بلق  رد  ناردارب  يا  تفگ : سپ  یـشونیمن 
نودـب تسا  هدرک  دـنلب  ظوفحم  فقـس  ارنآ  یـسک  هچ  متفگ  هتخادـنا و  راکب  نامـسآ  نیا  رد  ار  مرکف  هشیدـنا و  نم  تفگ  سپ  اخیلمت 

رکف سپس  هدرک  نییزت  ناگراتـسب  ارنآ  یکو  هتخادنا  نایرجب  ار  هام  دیـشروخ و  نآ  رد  یک  شریز و  زا  ینوتـس  ای  شیالاب و  زا  یگتـسب 
برطـضم هکنآ  اـت  دـنلب  ياـه  هوکب  تسا  هتـسب  ودومن  سبح  ارنآ  یک  فرژ و  ياـیرد  يور  رب  نآ  شرتسگ  زا  هدومن  نیمز  نیا  هراـبرد 

ارم یک  دروآ و  نوریب  مدوب  یینیج  هک  مردام  مکـش  زا  ارم  یـسک  هچ  متفگ  هدروآ و  نـالوجب  ار  ما  هشیدـنا  مدوخ  هراـبرد  هاـگنآ  دوشن .
ار دوخ  ناوـج  رفن  جـنپ  نآ  سپ  تسا . هاـشداپ  سوناـیقد  زا  ریغ  يربدـم  راگدـیرفآ و  اـهنیا  همه  يارب  هکیتسردـب  دوـمن  تیبرت  هیذـغت و 
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. تسا هدش  عقاو  هداتفا  وت  بلق  رد  هچنآ  مه  ام  ياهلد  رد  اخیلمت  يا  دنتفگ  دندیسوبو و  هدنکفا  اخیلمت  ياهمدقب 
يوسب راکمتـس  نیا  زا  ندرک  رارف  زج  يا  هراچ  امـش  يارب  مدوخ و  يارب  مبایمن  نم  ناردارب  يا  تفگ : مینک ، هچ  اـم  رب  هدـب  ناـمرف  سپ 

. نیمز اهنامسآدنوادخ و 
راوس ارناشیاهبـسا  تخاسناهن و  شـسابل  رد  ارنآ  تخورف و  مهرد  هسبیئامرخ  تسج و  اـج  زا  اـخیلمت  سپ  مدـید . هکتـسنانچ  يار  سپ 

تفر و اـم  تسد  زا  اـیند  کـلم  ناردارب  يا  تفگ : اـخیلمت  دـندش  رود  رهـش  زالـیم  هس  هزادـناب  نوـچ  دـنتفر و  نوریب  رهـش  زا  دـندش و 
رارق امـش  رما  يارب  جرخمو  جرف  دنوادخ  دیاش  دـیور  هار  ناتیاهاپ  يور  رب  دـیئآ و  دورف  ناتیاهبـسا  زا  سپ  دـش . لیاز  ام  زا  نآ  تموکح 

نوخ ناشیاهاپ  زا  ات  دنتفر  هدایپ  خسرف  تفه  ناشبکارم و  زا  دندش  هدایپ  سپ  دهد .
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يریـش ای  بآ  تبرـش  وت  دزن  ایآ  دنتفگ  واب  دمآ . ناشیا  يولج  یناپوچ  درم  سپ  دنتـشادن  يور  هدایپ  هب  تداع  ناشیا  هکنوچ  دـش  يراج 
امـش منکیمن  نامگ  منیبیم و  ناهاش  تروص  ار  امـش  ياه  هرهچ  نم  نکل  تسا و  دوجوم  دیراد  تسود  هچنآ  نمشیپ  تفگ  سپ  تسه .

ناتدوخ . تشذگرس  زا  دیهد  ربخ  نمب  سپ  يرارف . رگم  ار 
. یلب تفگ : دـهدیم  تاجن  ار  ام  یتسار  تقادـص و  ایآ  تسین  اور  لالح و  ام  يارب  غورد  هک  میدـش  ینید  لخاد  ام  درم  يا  دـنتفگ : سپ 

امـش ياهلد  رد  هچنآ  داتفا  مهنم  لد  رد  تفگیم : و  دیـسوب . تخادـنا و  اهنآ  ياهمدـقب  ار  دوخ  ناپوچ  سپ  دـنتفگ  واب  ار  دوخ  هصق  سپ 
هکنآ اـت  وا  يارب  دـندرک  فقوت  سپ  امـش  دزن  مدرگرب  منکدر و  شناـبحاصب  ار  نادنفـسوگ  نم  اـت  اـجنیا  رد  دـینک  ربـص  سپ  دـش  عقاو 

. دمآ وا  بقع  مه  وا  گس  سپ  دمآ  ناود  ناود  درک و  در  ار  نادنفسوگ 
دوب ؟ هچ  شمسا  تشاد و  یگنر  هچ  وا  گس  هک  هدب  ربخ  ارم  سپ  یئاناد  وت  رگا  یلع  يا  تفگ : داتسیا و  تساخرب  يدوهی  سپ 

دوب . ریمطق  شمسا  و  هایس ) دیفس و  ) قلبا گس  هک  داد  ربخ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  يدوهی  ردارب  يا  دومرف : سپ 
سراپ هب  دـنک  اوسر  ار  ام  گس  نیا  میـسرتیم  ام  تفگ : رگید  یخرب  هبناـشیا  زا  یـضعب  دـندید  ار  گـس  نآ  ناـناوج  نوچ  سپ  دـیوگ :

رود ار  وا  گنـس  اب  هک  دـید  ار  اهن  رارـصا  نوچ  سپ  دـنیامن  رود  دوخ  زا  دـننک و  درط  ار  وا  گنـس  اـب  هک  دـندرک  رارـصا  سپ  شندرک 
هلا نا ال  مهدیم  تداهش  نم  هکنآ  لاح  دینکیم و  رود  ارمارچ  تفگ : نیریش  حیصف و  نابزب  دیشک و  زارد  تسشن و  شیاپ  درس و  دننکیم 

هببرقت راک  نیاب  منک و  ینابساپ  ناتنمشد  زا  ار  امش  ات  دیراذگاو  ارم  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا 
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دروآ . دورفراغ  نیرتدنلب  هب  درب و  الابب  یهوک  زاار  اهنآ  ناپوچ  سپ  دنتشذگ  دندرک و  اهر  ار  وا  سپ  میامن  ادیپ  ناحبس  يادخ 
تسیچ ؟ راغ  نیا  مان  دوب و  هچ  هوک  نیا  یلع  يا  تفگ  دروخ و  یناکت  زاب  يدوهی  سپ 

دنا هتفگ  مریخ ) :) یضعب دوب و  دیصو ) ) فهک نیا  مسا  و  سولجان ) ) هوک نیا  مسا  يدوهی  ردارب  يا  دومرفمالسلا : هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
بـش یکیرات  دندیـشون و  شبآ  زا  هدروخ و  نآ  تاج  هویم  زا  سپ  دوب  یئاراوگ  بآ  همـشچ  راد و  هویم  ناتخرد  راـغ  يولج  رد  تفگ :

. دیشک نآ  رب  ار  شتسد  هدز و  نیمز  رب  وناز  راغ  برد  رب  مه  گس  دندرب و  راغب  هانپ  سپ  تفرگ  رارق  ار  اهنآ 
نیا زا  ار  اهنآ  هکتشامگ  هتشرف  ود  اهنآ  زا  کی  رهب  ادخ  دنک و  ضبق  ار  اهنآ  حاورا  هک  داد  نامرف  لیئارزع ) ) گرم هتشرف  هب  دنوادخ  و 

. تسارب پچ  زا  پچب و  تسار  زا  دنادرگب  ولهپ  ناب  ولهپ 
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زا ار ) دوخ  رون  دور و( ورف  نوچ  دـنک و  لیم  تسار  تسد  يوسب  ناـشراغ  زا  دـیآرب  هک  مدـنآ  دومن  یحو  دیـشروخب  یلاـعت  دـنوادخ  و 
ناناوج نآ  زا  تشگرب  شدیع  زا  هاشداپ  سونایقد ) ) نوچ سپ  دنـشاب  راغ  طسو  رد  ناشیا  هکیلاح  رد  ددرگب  راغ  پچ  يوسب  دربب  ناشیا 

اهنآ یپ  زا  دش و  راوس  هدـنگنج  رفن  رازه  داتـشه  اب  سپ  دـنا  هدومن  رارف  وت  زا  هدرک و  رایتخا  وت  زا  ریغ  یئادـخ  ناشیا  وابدـنتفگ : دیـسرپ 
هتفر باوخب  اهنآ  هک  درکنامگ  دنا  هدیشک  زارد  مه  رانک  رد  اهنآهک  دید  دومن و  راغب  یـشکرس  تفر و  الاب  نآ  زا  دسر و  هوکب  ات  تفر 

دناهدومن هجنکـش  ناب  ار  دوخ  اهنآ  هک  هچنآ  زا  دشاب  رتشیب  هکیزیچب  هجنکـش  تبوقع و  ار  اهنآ  متـساوخیم  رگا  تفگ  شنارایب  سپ  دـنا 
. دشیمن
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هک دیئوگب  ناشیاب  : تفگ شباحصاب  هاگنآ  دنتـسب . دندرک و  دس  جوراس  گنـسب و  ناشیارب  ار  راغ  برد  سپ  دندروآ  دیروایب - انب  میارب 
. دنیوگیم تسار  رگا  ناکم  نیا  زا  دروآ  نوریب  ار  ناشیا  دنیوگب  تسنامسآرد  هک  ناشدوخ  يادخب 

درک عولط  دیشروخ  نوچ  ناشقیمع  بباوخ  زا  دندش  رادیب  اهنآ  دیمد و  اهنآ  رد  ار  حور  ادخ  سپ  دندوب  اجنآ  رد  لاس  هن  دصیـس و  سپ 
دندید هاگان  سپ  همـشچ . رـس  میورب  میزیخرب  میدـش  لفاغ  یلاعت  يادـخ  تدابع  زا  بش  نیا  ردام  هنیآ  ره  تفگ  يرگیدـب  یـضعب  سپ 

رد روطچ  همشچ  نیا  لثم  هک  متفگش  رد  نامراک  نیا  زا  نم  تفگ : يرگیدب  یـضعب  سپ  دنا . هدیکـشخ  ناتخرد  هدش و  کشخ  همـشچ 
نیا اب  کیمادک  دـنتفگ  سپ  تخادـنا  یگنـسرگ  ناشیارب  ادـخ  سپ  دندیکـشخ . بش  کی  رد  اهتخرد  نیا  لثم  دـش و  کشخبش  کی 

یلاـعت يادـخ  لوق  نیا  و  دـشابن . كوـخ  هیپ  اـب  هدـش  ریمخ  و  ساـبلاک ) ) شیاذـغ هک  دـنک  هاـگن  درواـیم و  یماـعط  دوریم و  رهـشب  لوـپ 
مادک هک  دنک  هاگن  دورب و  رهـشب  لوپ  نیا  اب  امـش  زا  یکی  سپ  اماعط » یکزا  اهیا  رظنیلف  هنیدملا  یلا  هذه  مکق  دوب  مکدحا  اوثعباف  :» تسا
نمب ار  تسابل  تفگناپوچب  درواین و  ماعط  ناتیارب  یـسک  نم  زا  ریغ  نم  ناردارب  يا  تفگ : اخیلمت  سپ  تسا . رت  كاپ  رت و  لـالح  اذـغ 

هزاوردب دیـسر  ات  دوب  دـلبان  هکیئاه  هار  تخانـشیمن و  هکیئاهاجب  درک  روبعو  تفر  دیـشوپ و  ار  ناپوچ  سابل  سپ  شوپب  ارم  سابل  هدـب و 
ناوج سپ  ملس  هیلع و  انیبن و  یلع  هللا  یلص  هللا "  حور  یسیع  هللا  الا  هلا  تسا " ال  هتشوننآ  رب  هک  يزبس  مچرپ  نآ  رب  دید  سپ  رهش 

هحفص 306 ] ] 

رب دش و  رهش  لخاد  دیـشک  لوط  وا  رب  نیا  نوچ  سپ  منیبیم  باوخ  نم  ایآ  تفگیم  دیلام و  شنامـشچ  رب  درک و  هاگن  ناب  دش و  بایماک 
واب دیسر و  یئاونانب  سپ  دیـسر  رازابب  ات  تخانـشیمن  ار  اهنآ  هک  دندش  هجاوم  وا  اب  یمدرم  دندرکیم و  توالت  لیجنا  هک  تشذگ  یمدرم 

تـسار رگا  تفگ : اـخیلمت  نمحرلا : دـبع  تفگ  تسیچ  ناـتهاش  مسا  تفگ  سوـسفا ) ) تفگ تسیچ  ناترهـش  نیا  مـسا  اوناـن  يا  تـفگ 
نیا زا  درک  بجعت  زابخ  سپ  دوب  گرزب  نیگنـس و  لوا  نامزنآ  ياهلوپ  هدـب و  ماعط  اـهلوپ  نیا  اـب  نمب  تسا  بیجع  نم  رما  سپ  یئوگب 

اهلوپ .
ارم يدوهی ، ردارب  يا  دومرف : دوب . ردـق  هچ  اـهنآ  مهرد  کـی  نزو  وگب  یتسه  ملاـع  رگا  یلع  يا  تفگ  درک و  یتکرح  زاـب  يدوهی  سپ 

. دوب مهرد  ثلث  ود  مهرد و  هد  مهرد  ره  نزو  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  بیبح  داد  ربخ 
ما هدرکنادیپ  یجنگ  نم  تفگ  اخیلمت  مربیم . هاش  دزن  ار  وت  هنرگو  هدب  نمب  نآ  زا  يردـق  يدرک  ادـیپ  یجنگ  وت  درم  يا  تفگ  اونان  سپ 

ار هاـشداپ  سوناـیقد  شمدرم  هک  متفر  نوریب  رهـش  نیا  زا  نـم  لـبق و  زور  هـس  ما  هـتخورف  مـهرد  هـسبهک  تـسا  یئا  هوـیم  تـمیق  نـیا  و 
درم ینکیم  داـی  یهدـب و  نم  هب  يزیچ  يا  هدرک  ادـیپ  هک  یجنگ  زا  هک  يوـشیمن  یـضار  تفگ  دـش و  بضغ  رد  اوناـن  سپ  دـندیتسرپیم 
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وا سپس  دندش  عمج  مدرم  تشاد و  هاگنار  وا  سپ  ینکیم  هرخـسم  ارم  الاح  درملبق و  لاس  دصیـس  درکیم و  یئادخ  ءاعدا  هک  اریرگمتس 
واب هاـشداپ  سپ  هدرک ، ادـیپ  یجنگ  دـنتفگتسیچ  ناوج  نیا  تیاـکح  تفگ  سپ  دوب  لداـع  لـقاع و  يدرم  وا  دـندروآ و  هاـشداپ  دزنار 
ورب هدـب و  ارنآ  سمخ  سپ  ارنآ  سمخ  رگم  مریگن  جـنگ  زا  هک  هدوـمرف  رما  ار  اـم  تسا  مالـسلاهیلع  یـسیع  اـم  ربماـیپ  هک  سرتـن  تـفگ 

. تمالسب

هحفص 307 ] ] 

يرهـش نیالها  وت  يرآ  تفگ : متـسه  رهـش  نیا  لها  نم  مدرکن و  ادـیپ  یجنگ  نم  نک  نم  راک  رد  قیقحت  هاشداپ  يا  تفگ  اخیلمت  سپ 
رفنکی هک  درب  مان  ار  درم  رازه  دودح  وا  يارب  سپ  وگب  ار  اهنآ  مان  تفگ  یلب : تفگ  یـسانشیم  اجنیا  رد  ار  یـسک  ایآ  تفگ : يرآ  تفگ 

يراد یلزنم  رهـش  نیا  رد  ایآ  وگب  یلو  دنتـسین  ام  نامز  نیا  لها  اهنیا  میـسانشیمن و  ار  اهمان  نیا  ام  درم  يا  دنتفگ : دشن . هتخانـش  اهنآ  زا 
و دندیسر . رهش  نآ  لزانم  نیرتدنلب  نیرت و  عیفرب  وا  اب  ات  داتسرف  ار  یتعامج  وا  اب  هاش  سپ  تسرفب  نم  اب  ار  یسک  هاشداپ  يا  یلب  تفگ :
وا دـمآ و  نوریب  دوب  هداـتفا  شمـشچ  رب  يریپ  زا  شناوربا  هک  هدروخلاـس  يدرمریپ  سپ  دز  ار  لزنم  برد  سپـس  تسنم  هناـخ  نیا  تفگ 

ارامش . تسا  ربخ  هچ  مدرم  يا  تفگ : سپ  دوب  ناسرت  كانمیب و 
وت مسا  تفگ  درک و  اخیلمت  هب  هجوت  دش و  بضغ  رد  درمریپنآ  سپ  تسوا  هناخ  هناخنیا ، هک  درادنپ  ناوج  نیا  تفگ : هاش  هداتسرف  سپ 
وا ياپ  تسد و  رب  ار  دوخ  درمریپ  سپ  نیـسلف  رـسپ  اـخیلمت  تفگسپ : نک  رارکت  تفگ  درمریپ  سپ  نیـسلف  رـسپ  اـخیلمت  تفگ : تسیچ 

رارف راکمتـس  هاـشداپ  سوناـیقد  زاهک  تسیناـناوج  نآ  زا  یکی  وا  تسنم و  دـجنیا  هک  مسق  هـبعک  يادـخب  تـفگ : دیـسوب و  تخادـنا و 
. دنوشیم هدنز  ناشیا  يدوزب  هک  اهنآ  تشذگرسب  داد  ربخ  ار  ام  (ع ) یسیع نیمز و  اهنامسآ و  ياناوت  يادخ  يوسبدندرک 

ندرگ رب  ار  اخیلمت  دمآ و  ریزب  شبسا  زا  دید  ار  اخیلمت  نوچ  ار و  ناشیا  درک  رـضاح  ناشیا و  يوسب  دمآ  دیـسر و  هاشداپب  ربخ  نیا  سپ 
دندش . هچ  وت  ياقفر  اخیلمت  يا  دنتفگیم  وا و  ياپ  تسد و  ندیسوبب  ندرک  عورش  مدرم  درک و  راوس  دوخ 

رهش نیا  رد  دننم و  رظتنم  راغرد  اهنآ  هک  داد  ربخ  ناشیاب  سپ 

هحفص 308 ] ] 

دندمآ . اخیلمت  اب  راوس و  دوخ  رکشل  اب  ود  ره  سپ  ینارصن  يرگید  ناملسم و  یکی  دنتشاد  تموکح  درم  ود 
اهبکرم و اهبـسا و  مس  يادصب  دـننک  ساسحا  نم  ناردارب  رگا  مسرتیم  نم  مدرم  يا  ناشیاب  تفگ : اخیلمت  دـندش  راغ  کیدزن  نوچ  سپ 

دراو ناشیارب  ات  دینک  ربص  یمک  سپ  دـنریمب . همه  دنـسرت و  هب  سپ  هدـمآ  سونایقد  هک  دـننک  نامگ  سپ  اهحالـس  اهماجل و  گچاکچ 
رکـش دنتفگ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هدیرپ و  اج  زا  ناناوج  سپ  دش  راغ  لخاد  اخیلمت  دنداتـسیا و  مدرم  سپ  . مهد ربخ  ار  اهنآ  موش و 

. داد تاجن  رگمتس  نیا  زا  ار  وت  هک  ار  ادخ 
هکلب تفگ : زور  زا  یضعب  ای  زورکی  دنتفگ  دیا : هدنام  اجنیا  رد  ردق  هچ  دیئوگب  تسیک . سونایقد  ناتدوخ و  زا  دینک  اهر  ارم  تفگ  سپ 

دنا هدمآ  یگ  همه  هدروآ و  گرزب  يادخب  نامیا  همه  رهـش  لها  هتـشذگ و  ینرق  زا  دعب  ینرق  دـش و  كاله  سونایقد  لاس  هن  دـصیس و 
امش يوسب 

ام نک و  دنلب  ار  تتـسد  دنتفگ : تسیچ  امـش  دـصق  سپ  تفگ : ینکنایناهج  شیامزآ  هنتف و  ار  ام  یهاوخیم  اخیلمت  يا  واب  دـنتفگ : سپ 
یئاهیتفگش بیاجع و  زا  يداد  ناشن  امب  هک  هچنآ  قحب  ایادخ  راب  دنتفگ : هدرک و  دنلب  ناشیاهتسد  سپ  مینکیم  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  مه 
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. نکن هاگآ  ام  رب  ار  یسک  نک و  ضبق  ار  ام  ناج  هک  ام  ياه  سفن  رد 
هاشداپ ود  دـندمآ  دومن و  دوبان  وحم  ار  راغ  بردادـخ  دومن و  ضبق  ارناشیا  حاورا  هک  ار  گرم  هتـشرف  توملا  کـلم  درک  رما  ادـخ  سپ 

هب نآ  هک  عقوم  نیا  رد  دندرک  نیقی  سپ  دندرکن  ادیپ  يا  هطلسهن  يا و  هنزور  هن  يرد و  هن  نآ  يارب  ودنتشگیم  فهک  فارطا  زور  تفه 
نآ ادخ  هک  دوب  یتربع  ناشیا  لاوحا  هکنیا  تسا و  هدنشخب  يادخ  لعف  یکیراب  فطل و 
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تسا . هداد  ناشن  ار 
زا ام  نید  رب  اهنآ  هکلب  تفگ : ینارـصن  و  منکیم . انب  راغ  نیا  برد  يدجـسم  نم  دنا و  هدرم  نم  نید  رب  اهنآ  تفگ  ناملـسم  هاشداپ  سپ 

لوق نیا  درک و  انب  يدجـسم  راغ  ردرب  دـش و  زوریپ  ناملـسم  هاشداپ  دـندرک و  عازن  مه  اب  سپ  مزاـسیم  راـغ  رد  يرید  نم  دـنا  هتفر  اـیند 
ادجسم  مهیلع  نذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  .) تسا یلاعت  يادخ 

ناشیا هصق  تشذگرس و  زا  هک  هچنآ  يدوهی  يا  تسنیا  مینکیم و  انب  ناشیارب  يدجـسم  هنیآ  ره  ناشرما  رب  دندش  زوریپ  هکیناسک  دنتفگ 
. دوب

دوب قفاوم  نیا  ایآ  يدوهی  يا  مهدـیم  مسق  ادـخب  ار  وت  نم  دومرف : يدوهی  هبدراد  یمارگ  ار  شا  هرهچ  ادـخ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
نم هک  ناوخن  يدوهی  ارم  نسحلا  وبا  يا  مک  فرح  کـی  هن  داـیز و  فرح  کـی  هن  يرآ  : تفگ دوـهی  تسامـش ، تاروـت  رد  هک  هچنآاـب 

یتسه . تما  نیا  ملعا  وت  تساوا و  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هکنیا  تسین و  ادخ  زج  یئادخ  هکنیاب  مهدیم  تداهش 
راوخ . ای  دوشیم  یمارگ  یمدآ  شیامزآ  ناحتما و  عقوم  رد  تما و  ملعا  شور  هریس و  نیا  تسنیا  دیوگ : ینیما 

. تسا هدرک  دای  ار  هصق  مامت   232 ص 239 - سئارعلا » » شباتک رد   427 يافوتم 37 /  یبلعث  قاحسا  وبا 
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تاکز رد  هفیلخ  يار 

تسدبینازینک نامالغ و  اهبـسا و  لاوما و  ام  هک  دنتفگ : باطخ و  نب  رمع  دزن  دندمآ  ماش  لها  زا  يا  هدع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هثراح  زا 
دنا هدرک  هچنآ  رکبوبا ) ربمایپ و  ینعی  ) نم یـشیپ  قیفر  ود  تفگ : دـشاب  يروهط  یئوکن و  نآ  رد  اـميارب  هک  میراد  تسود  میا و  هدروآ 
سپ دوب . تسا  یـضار  وا  زا  ادـخ  هک  یلعناشیا  ناـیم  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللایلـص  دـمحم  باحـصا  درک  تروشم  و  مینکیم . ارنآ  سپ 

دنریگب . ار  مدرم  لام  هدش و  لسوتم  ناب  وت  زا  دعب  هک  دوشن  هداتعم  یگشیمه و  هیزج  رگا  تسا  یبوخ  راک  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
درک يراددوخ  سپ  ریگب  هقدص  ام  ياه  هدرب  بسا و  زا  دنتفگ : حارج  هدیبعیباب  ماش  مدرم  تفگ  هک  هدش  تیاکح  راسینب  نامیلس  زا  و 

دنراد تسود  رگا  تشون  واب  باطخ  نب  رمع  سپ  ، دـنتفگ نخـس  وا  اـب  هبترم  ود  سپ  درکعاـنتما . مه  وا  سپ  تشون ، باـطخ  نب  رمعب  و 
دیوگ کلام  هدب ، يررقم  يزور و  ار  ناش  هدربو  نک  در  اهناب  ناشیا و  زا  ریگب 

هحفص 311 ] ] 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


نک . در  ناشیا  رقفب  ینعی 
تفرگ . هوکز  بسازا  هک  دوب  یسک  لوا  رمع  هک  دنیوگ  ءافلخلا ص 93  خیرات  رد  یطویس  شنایلوا و  رد  يرکسع 

درک قلعم  ار  مکحنیمه  يارب  دریگیمن و  قـلعت  هدرب  بساـب و  هاـکز  هک  تسنادـیمن  هفیلخ  هک  دـناسریم  لوا  تیاور  رهاـظ  دـیوگ : ینیما 
نینموملاریما ام  يالوم  سپ  درک . تروشم  هباحص  اب  هک  دنا  هدرک  هچ  اهنآهک  تسنادیمن  زین  دندوب و  هدرک  وا  یلبق  بحاص  ود  هک  هچناب 

وا زا  دعبدوشن  موادم  تعدب  رگا  دوش  هتفرگ  ناسحا  رب و  باب  زا  ناشیا  زا  هک  تسبوخ  دومرف  درادن و  هاکز  هک  دومرف  هراشا  مالـسلاهیلع 
داد روتـسد  سپ  درکن . مه  دوخ  نیقباـس  زا  يوریپ  دادـنهغلاب و  تمکح  نیاـب  شوـگ  هفیلخ  نکل  دوـشهتفرگ . تاـیلام  هیزج و  نوـچ  هک 

. ناشئارقفب ای  ناشیاب و  دننادرگرب  دنریگب و 
دشاب هیزج  ادابم  هکنیاب  دومن  هبنتم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنکیمن و  تباث  یعرـش  مکح  لام  بحاص  بح  هک  تسنادن  مود  تیاور  رد  و 

تفرگ و هوکز  بسا  زا  هک  دـنداد  رارق  یـسک  لوا  ار  واو  دـندمآ  وا  زا  دـعب  یموـق  هکنآ  اـت  تفرگ  یـشیپ  شلمع  رد  هفیلخ  روـط  نیمه 
دش . عقاو  دروخ  دز و  عازنبساب و  هاکز  قلعت  مدع  رد  دندرک  ربمایپتنس  زا  يوریپ  هکیناسک  اهنآ و  نایم  سپ  دندرک  وا  لمع  رب  دامتعا 

ردق بش  رد  هفیلخ  يار 

باطخ نبرمع  تفگ : سابع  نبا  تفگ : هک  هدش  لقن  همرکع  زا 
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، تسا ناضمر  هام  رخآ  بش  هد  رد  هک  دـندرک  قافتا  اهنآ  سپ  دیـسرپ ، ردـق  بش  زا  تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا 
متفه بش  متفگ : تسیبش  هچ  نآو  دیوگ ، دشابیم  یبش  هچ  هک  مراد  نامگ  نم  هکیتسردب  منادـیم و  هنیآ  ره  نم  هک  متفگ  رمعب  نم  سپ 

قلخ تفه  ارنامـسآ  ادـخ  متفگ : تفگ : یتسناد : اجک  زا  تفگ و  دـشاب . هدـنام  یقاب  رخآ  بش  هد  زا  هک  متفه  بش  ای  دـشاب  هتـشذگ  هک 
وـضع تفه  رب  دروـخیم و  سپ  دـیرفآ ، ار  ناـسنا  دـنزیم و  رودتفهب  راـگزور  هکنیا  تفه و  مه  ار  اـهزور  تفه و  مه  ار  نیمز  هدرک و 

هک يدرک  كرد  يدـیمهف و  اریرما  وت  هنیآ  ره  تفگ : رمع  سپ  تسا  تفه  مه  اه  هوک  تسا و  هبترم  تفه  مه  فاوط  دـنکیم و  هدـجس 
میدرکن . ام 

لوسر نخـس  دیدید  امـش  ایآ  دیـسرپ : ناشیا  زا  سپ  دوب  وا  باحـصا  وا  دزن  مدوب و  رمع  شیپ  نم  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
سپ ارنآ . دـینیبیم  یبـش  هچ  اـیآ  دـینک . بلط  رخآ  بش  هد  قاـط  بش  رد  ارنآ  دومرف  هک  ردـق ، بش  هراـبردار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نم دـنتفگ و  متفه  تسیب و  بش  مه  یخرب  مجنپ و  تسیب و  یـضعب  موـس و  تسیب و  دـنتفگ  یخرب  مکی و  تـسیببش و  دـنتفگ  یـضعب 
مدوب . تکاس 

یپ مداتسرفن  نم  تفگ  سپ  دننک . ملکت  اهنآ  هکنآ  اتمیوگن  نخس  هک  يداد  نامرف  ارم  وت  متفگ  سپ  ینزیمن ، فرح  وت  ارچ  تفگ : سپ 
تفه نآ  دننام  مه  نیمز  زا  نامسآ و  تفه  دومن  دای  سپ  ار  تفهدرکیم  دای  ادخ  هک  مدینش  نم  متفگ : سپ  ، یئوگب نخس  هکنآ  رگم  وت 

يدـید ایآمتـسنادیم  هک  اریزیچ  ارم  داد  ربخ  نیا  تفگ : رمع ... سپ  زیچ ، تفه  دـینایور  نیمز  زا  دـیرفآ و  زیچ  تفه  زا  ارناسنا  و  نیمز ،
: دومرف لج  زع و  دنوادخ  تفگ : زیچ ) تفه  دینایور  نیمز  هک  ) ار وت  لوق  متسنادن  هک  اریزیچ 
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سپ ینتفاکـش  ار  نیمز  میتفاکـش  ام  ابا » ههکاف و  ابلغ و  قئادـح  الخن و  انوتیز و  ابـضق و  ابنع و  ابح و  ایهف  انتبناف  اقـش  ضرـالا  انققـش  اـنا  »
نآ تخرد  رپ  ياهغاب  سپ  ار ، هاگارچ  هویم و  تخرد و  رپياه  غاب  اـمرخ و  نوتیز و  یعون و  اـمرخ  روگنا و  مدـنگ و  نآ  رد  میدـینایور 

ودنفـسوگ نایاپراهچ و  هک  هچنآ  زا  دیور  نیمز  زا  هک  تسنآ  بآ ) ) سپ دیوگ : تسا  هاگارچ  هویم و  تخرد و  امرخ و  زا  يراوید  راهچ 
. دنروخیمن ارنآ  مدرم  دنروخیم و  رتش  واگ و 

هک ادخب  مسق  تفگ : شرـس  نوئـش  هدشن  عمج  هکیناوج  نیا  هچ  نانچ  دیئوگب  هک  دیناوتان  امـش  ایآ  تفگ : شباحـصاب  رمع  سپ  دـیوگ :
یتفگ  وت  هچنانچ  ارنخس  منیبیم  نم 

هکتسنامه بآ ) هدشن و( عمج  شرـس  نوئـش  هکیناوج  تفگ  هک  هچنآ  تخانـش  زاتسناوتان  زجاع و  زین  هفیلخ  هک  قیقحتب  هنیآ  ره  يرآ ،
تفگ هچ  ناوـج  نآ  منادـیمن  نم  قباـس ص 193 و  ثیدـح  رد  تشذـگ  هچناـنچ  تسناد  روزو  فلکت  ارنآ  ملع  درک و  هتـسخ  ار  هفیلخ 

. دیدنسپ ار  وا  لوق  هفیلخ  هچ  ياربو 

هحفص 314 ] ] 

یبجوم نودب  هنایزات  اب  هفیلخ  ندز 

هدروآرد و اهدرم  تروصب  ار  دوخ  وا  دش و  وا  رب  لخاد  باطخ  نب  رمع  زا  يرـسپ  تفگ : هک  هدرک  لقن  دـلاخ  نب  همرکع  زا  رکاسع  نبا 
هک مدید  تفگ : يدز ، ار  وا  هچ  يارب  تفگ  واب  هصفح  سپ  دـمآرد . هیرگب  ات  شا  هنایزات  اب  دز  ار  وا  رمع  سپ  دوب  هدیـشوپ  یبوخ  سابل 

. شدوخ شیپ  رد  منک  کچوک  ار  وا  هک  متشاد  تسود  سپ  هدش  دوخب  رورغم 
و تسا ، صخـشب  مئاق  هک  تسیتلـصخ  کی  نآ  ار و  شرـسپ  ینیب  دوخ  تخانـش  رد  ار  هفیلخ  منکیمن  هلداجم  هشقانم و  نم  دـیوگ : ینیما 

ملـسم هک  اجنآ  اـت  شینیب  دوخ  بجع و  زا  دـنزرف  ندرک  عنم  ناـکما  زا  منکیمن  ثحب  دـنزرف و  ریزعت  رد  وا  داـهتجا  رد  منکیمن  مه  ثحب 
لثم هک  ناشیارب  هدـش  اور  زیاج و  هنوگچ  ثیدـح  ظفاح  ود  زا  منکیم  لاوئـس  هکلب  هناـیزات ، هب  ندز  ریزعت و  زا  ریغ  یلقع  ياـههارب  تسا 

دنا . هدرمش  وا  بوخ  شور  دهاوش  زا  هفیلخ و  بقانم  زا  ار  هصق  نیا 
مدرم دوب و  وا  اب  مه  هنایزات  دوب و  هتسشن  رمع  هک  دیوگ : ارنآ  هدرک  لقن  يزوج  نبا  تسا و  هعیبر  گرزب  دوراج  هصق  نیا  زا  رت  فیطل  و 

دوراـج شناـیفارطا و  رمع و  سپ  تسا ، هعیبر  هلیبـق  گرزب  نیا  تفگ : يدرم  سپ  دـمآ  يرماـع  دوراـج  هـک  دـندوب  هتـسشن  شفارطا  رد 
نم يارب  تسیچ  تفگ : نینموملاریما ، يا  وت  يارب  ارم  تسیچ  تفگ : سپ  دز . شا  هنایزات  اب  ار  وادیـسر  رمع  کیدزن  نوچ  سپ  دندینش ،

نیا تفگ  وا  مدینش  هک  وت  يارب  و 

هحفص 315 ] ] 

رد تسا و  ریما  نیا  هک  دـیئوگب : ینک و  شزیمآ  مدرم  اـب  وـت  هکنیا  مدیـسرت  تفگ  یچ ، سپ  مدینـش ، مهنم  و  تفگ : تسا  هـعیبر  گرزب 
. منک بوکرس  ار  تسفن  هک  متشاد  تسود  سپ  دوش ، دراو  يزیچ  نآ  زا  تلد  رد  هک  مدیسرت  رگید ، ترابع 

دندرک وا  رب  هاگن  هباحـص  سپ  دوب  يزبس  هلح  وا  شود  دش و  دراو  باطخ  نب  رمع  رب  هیواعم  دیوگ : هدرک  لقن  دیعـس  زا  دعـس  نبا  و  م -
يارب نینموملا  ریما  يا  هللا  هللا  تفگیم : هیواعم  هیواعم و  ندزب  درک  عورـش  دوب و  شا  هنایزات  وا  اب  تساـخرب و  دـید  ار  نیا  رمع  نوچ  سپ 
لیماف رد  هکنآ  لاح  يدز و  ار  ناوج  نیاهچ  يارب  دـنتفگ  واب  سپ  تسـشن  شیاج  رد  تشگرب و  ات  تفگیمن  ینخـس  وا  یچ و  يارب  یچ 
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هلحب شتـسد  اب  درک  هراشا  ار و  وا  مدید  نم  نکل  ریخ  رگم  وا  زا  ارم  دیـسرن  یبوخ و  رگم  وا  زا  مدیدن  نم  تفگ : سپ  تسین  وا  دننام  وت 
. تسا هدومن  ربکت  ناب  هدیلاب و  دوخب  هک  هچنآ  وا  زا  منک  تسپ  متساوخ  سپ  زبس 

میوگب  هچ  میوگبهچ ، میوگب ، هک  تسنکمم  یچ 

هروهشم تنس  هب  هفیلخ  لهج 

هس یسوم  وبا  هک  هدرک : لقن  ریمع  نب  دیبع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

هحفص 316 ] ] 

واب ار  سیق  نب  هللا  دبع  يادص  دیدینـشن  ایآ  تفگ : رمع  سپ  تشگرب  سپ  تفای  لوغـشم  ار  وا  هکنیا  لثم  سپ  رمع ، زا  تفرگ  هزاجا  راب 
دندیبلط . ار  وا  سپ  دیهد  هزاجا 

میدرگرب دشن  تصخر  رگا  مریگب  هزاجا  راب  هس  هک  میدش  نیاب  رومام  ام  تفگ : یتفر ، ینعی  يدرکنانچ  هک  دـش  بجوم  هچ  تفگ  سپ 
دش  راصنا  زا  یسلجم  یهار  تفر و  نوریب  سپ  منکیم  هتبلا  نم  ای  ینک  هنیب  هماقا  نیا  رب  هتبلا  دیاب  تفگ :

دنتفگ : سپ 
رب تفگ : رمع  سپ  میدـش . نیاب  رومام  ام  يرآ  تفگ  تساخرب و  دیعـس  وبا  سپ  ام ، رتکچوک  رگم  بلطم  نیا  رب  دـهدیمن  وت  رب  یهاوگ 

. اهرازاب رد  ندز  تسد  درک  وا  زالفاغ  ارم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما  زا  نیا  هک  دوب  هدیشوپ  نم 
ناحبس تفگ : شابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  رب  رگ  هجنکـش  باطخ  رـسپ  يا  دیوگ : بعک  نب  یبا  رگید : حیحـص  رد  و 

. منک قیقحت  هک  متشاد  تسود  هتبلا  مدینش  يزیچ  هللا 
ام ناـیم  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  شیاـنعم  دـیوگ : نآ  حرـش  رد  يرون  متـسه . مدرم  نیرتکچوک  نم  متفگ  تفگ : دیعـس  وبا  یظفل : رد  و 

تسا روهشم 

هحفص 317 ] ] 

. تسا هدرک  ظفح  هدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  ام  نیرتکچوک  یتح  فورعم  ام  کچوک  گرزب و  يارب  تسا و 
ثیدـح نوناـق و  نـید و  زا  هدرک  لـفاغ  لوغـشم و  ار  وا  اـهرازاب  رد  ندز  تـسد  هکیــسکنآ  زا  دـهد  ربـخارم  هـک  تـسیک  دـیوگ : ینیما 

نآرق ارنآ  دنا و  هتخانش  کچوک  گرزب و  زا  هباحـص  مامت  و  مالـسا ) راوگرزب  ربمایپ  ) گرزب تلاسر  بحاص  ناب  هدز  دایرف  هکیروهـشم 
. دنکیم دیئات  مه  میکح 

. تسا هتشادنپ  هعیشولا  بحاص  هچنانچ  دشاب  قالطا  ربانب  شنامز  رد  هباحص  ملعا  هک  دوشیم  هنوگچ 
تسا . هدوب  تنس  تسا  هدرک  هک  ار  يراک  هک  هدرک  تیاور  يدرم  هکنیا  درجمب  هک  تسیچ  دیدهتو  باهرا  نیا  ثعاب  بجوم و  هاگنآ 

تناها واب  مدرم  روضح  رد  هک  دشاب  نیا  قحتسم  نآ  يو  ار  هکنیا  بجوم  ای  دیدش ، ياه  مسق  هب  تسا  دیدهت  نیا  یعدتسم  قیقحت  ایآ  و 
هدـننک باذـع  رگ و  هجنکـش  هک  هفیلخ  رب  تسین  تسا و  یفاـک  شخب و  تیاـضر  بلط  قیقحت و  يواـکجنک و  درجم  اـی  تسیچ ، دوـش 

. ار وا  تساهدید  بعک  نب  یبا  هچنانچ  مالسا  تما  ربدشاب 
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تیم هب  نتسیرگ  رد  هفیلخ  داهتجا 

هللا یلص  ادخلوسر  رتخد  بنیز  یتقو  دیوگ : سابع  نبا  زا 

هحفص 318 ] ] 

اهنز سپ  نوعظم  نب  ناـمثع  اـم  راـکوکین  نیـشیپ  هب  دـیئامن  قحلم  اروا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تفر  اـیند  زا  هلآ  هیلع و 
ربص رمع  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسدهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  سپ  شا ، هناـیزاتب  اـهنز  ندزب  ندرک  عورـش  رمع  رـسپ  دنتـسیرگ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسـشن  و  دومرف : هکنآ  ات  دننک  رذح  یناطیـش  ندز  دایرف  زا  هکتسنانز  رب  دننک و  هیرگ  ار  اهنآ  راذـگبنک 
نامشچ گشا  ندرک  كاپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درک  عورـش  سپدرکیم  هیرگ  شرانک  رد  اهیلع  هللا  مالـسهمطاف  ربق و  رانک  رب  هلآ 

تشاد . واب  هک  یتمحرم  بحم و  يارب  شنمادب  وا 
رمع سپ  اهیلع  هللا  ناوضر  ادخ ) لوسر  رتخد  ) هیقر ربدنتـسیرگ  اهنز  دیوگ  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يربک ج 4 ص 70  ننس  رد  یقهیب  و 
ندز دادزا  هک  داب  امش  رب  دومرف : سپس  دیوگ : رمع ، يا  مارآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  ناشیا  ندرک  عنمب  درک  عورش 

تـسد نابز و  زا  هک  هچ  ره  تسا و  هفطاع  ینابرهم و  محرت و  زا  دـشاب  لد  مشچ و  زا  هک  هچ  ره  هکیتسردـب  سپ  دـینک ، يرود  یناطیش 
یلص ادخ  لوسر  درک  عورش  سپ  هیقر  ربق  رانک  رب  ندرک  هیرگب  داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  همطاف  درک  عورش  و  دیوگتسناطیـش : زا  دشاب 

شسابلب دیوگ : ای  تسد ، اب  شا  هنوگ  هرهچ و  زاار  وا  ياهکشا  ندودزب  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 319 ] ] 

اهنز سپ  تفر  ایند  زاهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  رد  یـصخش  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هیریره  یبا  زا  هجام  نبا  یئاسن و  و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  اهنآ  ندرک  رود  هیرگ و  زا  ناشیا  ندرک  عنمب  تساخرب  رمع  سپ  دـندرکیم ، هیرگ  وا  رب  دـندش و  عمج 

تسا . کیدزن  مه  دهعو  هدز  تبیصم  لد  تسنایرگ و  مشچ  هک  اریز  : رمع يا  ار  اهنآ  راذگاو  دومرف : هلآ 
زا اهناب  درکیم  هاگن  تعیرـش  بحاص  هکنآ  لاح  هدننک و  هیرگ  نانز  نیا  ندزب  درک  باتـش  رمع  هک  دش  ثعاب  هچ  منادیمن  دـیوگ : ینیما 

ندرک هیرگ  رد  ار  عنم  تسنادـیم  اجک  زا  اهنآ و  ندومن  در  ندرک و  عنمب  دوبیلوا  ترـضحنآ  دوب  عونمم  اـهنآ  هیرگ  رگا  هودـنا و  مغ و 
ار اهنآ  دـش  مزاـع  یتقو  ناوناـب  نآ  رما  رد  درکن  عوجرهچ  يارب  و  دوب . وا  فلاـخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  لاـح  اـهنآ و 
ات اهنز  نیاب  درک  زارد  ارشتـسد  هنوگچ  و  هدرک ، هک  يراک  نآ  ياربوا  هدننک  عنم  يریگتخـس  تدش و  نیا  تسیچو  دنزب  بیدات  ناونعب 

لاـح عـبطب  دـندمآ  درگ  اـجنیا  رد  هکیناـنز  هـکنآ  لاـح  اـهنآ و  زا  درک  عاـفد  تـفرگ و  ارنآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربماـیپ  هـکنآ 
زور نیا  رد  دوب  ناگ  هدننک  هیرگ  زا  هکیا  همطاف  هرهاط  هقیدص  منادـیمن  نم  هکنآ  زج  هدوب  وا  نانز  وماحرا  ادـخ و  لوسر  يدـنواشیوخ 

. دوب نایرگ  هتسشن و  شردپ  رانک  رد  یب  یب  نآ  سپ  لاح  ره  ربانب  و  هن ، ای  دوب  هدروخ  کتک  نانز  نیا  نایم  ایآ 
هک هدوبایاضق  نیا  دزن  يدراوم  راوگرزب  نآروضح  ترـضحنآ و  مشچ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  هفیلخ  يارب  و 

زگره

هحفص 320 ] ] 
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هدوبن . باصم  نآ  رد 
نآ رب  اهنز  هک  دندروآ  يا  هزانج  هک  رمع  رـسپ  شیپ  رازاب  رد  مدوب  هتـسشن  نم  هک  هدرک  وگزاب  قرزا  نب  هملـس  هکتـسنآ  دراوم  نآ  زا  و 

، وگن ار  نیا  نمحرلا  دبع  ابا  يا  تفگ : هملـس  سپ  دیوگ : درک  رجز  ار  اهنآ  تسناد و  بیع  ار  نیا  رمع  رـسپ  سپ  دیوگ : دندرکیم . هیرگ 
نب رمع  نم و  هک  دنداد  روبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  يا  هزانج  تفگیم : دوبهدینش  وا  هکیزیچب  هریره  وبا  رب  مهدیم  یهاوگ  سپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ  دومن  عنم  رجز و  دز و  ار  اهنآ  رمع  سپ  اهنآ  رب  دـندرکیم  هیرگ  اهنزو  مدوب  ترـضحناب  باطخ ...
: تفگ تفگیم ، ار  نیا  هک  يا  هدینـش  ارنآ  وت  دنتفگ  تسا  هزات  دهع  هدز و  بلق  گشا و  هدـننزیر  مشچ  هکنوچ  راذـگاو  ار  اهنآ  رمع  يا 

دنرتاناد . وا  ربمایپ  ادخ و  و  ملعا . هلوسر  هللا و  تفگ و  هبترم  ود  رمع  نیا  یلب ،
رب تفر  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگ : هدرک  ریرقتهریره  یبا  زا  ارنآ  یبهذ  ارنآ و  هدومن  حیحصت  هکیدانساب  هدرک  لقن  مکاح  و 

سپ دز . کتک  درک و  رجز  ار  اـهنآ  رمع  سپ  دـندرکیم ، هیرگ  هک  ار  یناـنز  دینـش  سپ  دوب  ترـضحنآ  اـب  باـطخ  نب  رمع  يا و  هزاـنج 
. تسا کیدزن  دهع  هدز و  تبیصم  لد  ونایرگ  مشچ  هک  اریز  ار  اهنآ  راذگاو  رمع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رـس دز  داد  سپ  نآ ) یپ  رد  ) دید ار  ینز  رمع  سپ  دوب . يا  هزانج  عییـشت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدش : تیاور  هریره  یبا  زا  و 
ار وا  رمع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  سپ  نزنآ ،

هحفص 321 ] ] 

تسا  هزات  دهع  هدز و  تبیصم  لد  نایرگ و  مشچ  هکنوچ  راذگاو ،
تکرش مه  هریره  وبا  دندش و  رـضاح  وا  هزانجب  مدرمسپ  دندش . توف  ناورم  ياهـسورع  زا  یخرب  دیوگ : هدش  لقن  قرزا  نب  ورمع  زا  و 

توکس هک  داد  روتسد  اهنابناورم  سپ  دندرکیم  هیرگ  هک  دندوب  ینانز  هزانج  نآ  اب  درک و 
هنایزات اب  هدوب و  یقاب  شدوخ  داهتجا  رب  هدرکن و  عناق  هحضاو  صوصن  هحیرص و  تانایب  نیا  ار  هفیلخ  هکنیا  ) دهدیم یهاگآ  امب  خیرات  و 

زا هدروآ  دوجوب  هدیرفآ و  یغورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  نز  تمهت  تسد  هکنیادانتـساب  تسا  هدزیم  هدرکیم و  عنم  شتـسد 
هک هدومرف : ترضحنآ  هکنیا  زا  تسا  تعیبط  لدع و  لقع و  فلاخم  هکیئاهزیچ 

هحفص 322 ] ] 

( هدنز هیرگب  دوشیم  باذع  تیم  )
هک دومرف : هلآ  وهیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تفگ : رمع  سپ  دنتـسیرگ  وا  رب  مدرم  تفر  ایند  زا  رکبوبا  هکیتقو  دیوگ : بیـسم  نب  دیعس 

، نک نوریب  ار  اهنز  زیخرب و  تفگدیلو : نب  ماشهب  رمع  سپ  دندرکیم  هیرگ  هدرکن و  انتعا  مدرم  سپ  هدنز ، نتـسیرگب  دوشیم  باذع  هدرم 
يا ایآ  تفگ : هشیاع  سپ  دـش ، لخاد  ماـشه  سپ  مداد  هزاـجا  وتب  نم  وش  لـخاد  تفگ : رمع  سپ  ار  وت  منکیم  نوریب  تفگ : هشیاـعسپ 

هکنآ ات  قالـش  اب  ار  اهنآ  دزیم  وا  اهنآ و  زا  یکی  یکی  ندزب  درک  عورـش  سپ  مداد . هزاجا  وتب  اما  تفگ : سپ  ینکیم ، نوریب  ارم  نم  رـسپ 
درکقرفتم . هدنکارپ و  ار  اهنآ  دمآ و  نوریب  هورف  ما 

رکبوبا رهاوخ  ) هفاحقوبا رتخد  هورف  ما  دز  دوخ  قالش  اب  رمعهک  ار  یسک  لوا  دیوگ  هغالبلا ج 1 ص 60  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 
. درم رکبوبا  هکیتقو  دوب )
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و دوشیم ) باذـع  هدـنز  هیرگب  هدرم  هک  ) تفریذـپن هفیلخ  زا  روطچ  دـشاب و  حیحـص  ربخ  رگا  دـش ، هدیـشخب  ربمایپ  لوق  زا  هشیاع  هنوگچ 
یعطق مکح  نیا  میمعت  زا  تـسد  هـچ  ياربو  نارگید  زا  ریغ  شردـپ  رب  نتـسیرگ  نداد  هزاـجاب  هشیاـع  اـب  درک  هحماـسم  هـفیلخ  هـچيارب 

يارب و  تشادرب ،

هحفص 323 ] ] 

اهنآ هیرگب  ناشیا  هدرم  هک  دندش  یضار  هچ  يارب  و  هفیلخ ، عنم  یهن و  زا  دعب  دنتسیرگ  رکبوبا  رب  رمع و  عنم  زا  دندرک  عانتما  هباحص  هچ 
هکنیا زج  یتالکشم  رگم  اهنیا  تسین  هدرک  رظن  فرـص  اهدرم  زا  اهنز و  زا  یکی  یکی  هب  هداد  ندز  قالـش  مکح  هچ  يارب  دوش و  باذع 

. يداتسا رهام و  رگ  شواک  رب  تسین  ناهنپ  یفخم و  اهنآ 
نوچ هک  هدرکلقن  رانید  نب  ورمع  زا  قازرلا  دبع  ظفاحهکتـسنآ  هدش  هتخاون  رادازع  نایرگ  نانز  ندب  رـس و  رب  هکیقالـش  نیا  دراوم  زا  و 
سپ شقالـش  اب  اهنآ  ندزب  درک  انب  دمآ و  رمع  سپ  ندرک  هیرگب  ندررک  عورـش  دندش و  عمج  هنومیم  هناخ  رد  اهنز  درم  دـیلو  نب  دـلاخ 

وا تسین و  یمارتحا  شیارب  هک  ار  وا  دـینک  لو  تفگ  سپ  داتفا ، وا  يرـسور  نیملـسم  ربهر  يا  دـنتفگ  سپ  داـتفا ، اـهنآ  زایکی  يرـسور 
. تسین وا  يارب  یمارتحا  اهل ) همرح  (ال  وا هتفگ  زا  درکیم  بجعت 

اهنآ همه  رگا  تسا  روآ  بجعت  رادرک  راتفگ و  تهج  زا  شرثکا  هفیلخ  راتفر  شور و  و  اهلهمرح ، ال  وا ، نخس  زا  مینکیم  بجعت  زین  ام  و 
كردتـسم ج 1 رد  مکاحهک  ار  هچنآ  رد  هدرک  بیذکت  هشیاع  ارنآ  سپ  هدنز ، هیرگب  دوشیم  باذـع  هدرم  هک  رمع : ثیدـح  اما  دـشابن و 

هللا دبع  هرظانم  هکیلم  یبا  نباهللا  دبع  زا  ینایتخـس  بویا  ثیدح  تحـص  رب  دنا  هدرک  قافتا  يراخب  ملـسم و  دیوگو : هدرک  لقن  ص 381 
ادـخب مسق  هک  وا : نخـس  هشیاـع و  نینموملا  ما  هب  عوـضوم  نیا  رد  نآ  عوـجر  تیم و  رب  ندرک  هیرگ  رد  ار  ساـبع  نب  هللا  دـبع  ورمع  نب 

لوسر نکل  و  یسک ، ندرک  هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  هک  هدومرفن  ینخس  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 324 ] ] 

کحـضا و وه  هللا  نا  (و  یباذع نیرتخـس  شناسک  نتـسیرگ  عقوم  ادخ  دزن  دوشیم  دایز  رفاک  باذع  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
. دننکیمن باذع  يرگید  هانگب  ار  سکچیه  و  يرخا ) رزو  هرزاو  رزتال  (و  دنایرگیم دنادنخیم و  هک  تسادخ  هکیتسردب  و  یکبا )

هیضق لصفم  تروص 
مهسابع نبا  رمع و  نبا  وا و  هزانج  عییـشت  يارب  میدـمآ  اـم  هکم و  رد  تفر  اـیند  زا  ناـمثع  رتخد  ناـبا  ما  دـیوگ : هکیلم  یبا  نب  هللا  دـبع 

ادـخ لوسر  هکنوچ  ینکیمن  عنم  هیرگ  زا  ار  اهنز  ایآ  تفگ  نامثع  نب  ورمعب  رمع  نب  هللا  دـبع  سپمدوب  هتـسشن  ناشیا  نایم  نم  دـندمآ و 
اهفرح نیا  زا  یـضعب  هک  دوب  رمع  : دیوگ سابع  نب  هللا  دبع  سپ  دوشیم  باذع  وا  رب  شناشیوخ  هیرگ  زا  هدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد هک  میدید  ینوگ  مدنگ  راوس  ماگنه  نیا  رد  ءادیب  هب  میدیـسر  ات  متفر  نوریب  هکم  زا  رمع  اب  نم  دیوگ : درک  ثیدـح  سپـس  دزیم و  ار 
ار وا  سپ  تسا  بیهـص  وا  هک  مدـید  سپ  مدرک  هاـگن  نم  و  دـیوگ : نیب  هب  ار  ناراوس  هورگ  نیا  ورب و  تفگ : رمع  سپ  دوریم  هیاـس  ریز 
. دـش رورت ) ) رمع نوچ  سپ  وش . قحلم  نینموم  ریماـب  نک و  چوک  متفگ : بیهـصدزن  متـشگرب  سپ  نم  يارب  بلطب  ار  وا  تفگ  مداد  ربخ 

هیرگ بیهـص  يا  تفگ : رمع  سپ  مقیفر  ياو  مردارب  ياو  هاحابـص  او  هاـخا  او  تفگیم  تسیرگیم و  هکیلاـح  رد  دـش  وا  رب  دراو  بـیهص 
تیم هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نم و  رب  ینکیم 
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هحفص 325 ] ] 

هـشیاع سپ  ار ، ثیدح  نآ  متفگ  هشیاعب  درم ، رمع  نوچ  سپ  دـیوگ : سابع  نبا  وا  رب  شناشیوخ  ياه  هیرگ  زا  یـضعب  هب  دوشیم  باذـع 
هکلب وا ، رب  شلها  هیرگب  ار  هدرم  دنکیم  باذع  ادخ  هک  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  ادـخب  رمع  رب  دـنک  محر  ادـخ  تفگ 
يارب نارق  تفگ  هشیاع  و  دیوگ : وا  رب  وا  لها  ندرک  هیرگ  هب  دنکیم  دایز  ار  رفاک  باذع  ادخ  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 

کحضا هللا  و  تفگ " : عقوم  نیا  رد  سابع  نبا  دیوگ و  ار  يرگید  هانگ  هدنراد  رب  درادن  رب  هک  يرخا ) رزو  هرزاورزت  (و ال  تسیفاک امش 
دنایرگیم . دنادنخیم و  هک  تسادخ  یکبا "  و 

تفگن : يزیچ  رمع  نبا  هک  مسق  ادخب  دیوگ : هکیلم  یبا  نبا 
سپ هدنز ، هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  تفگیم : رمع  نبا  هللا  دبع  هک  دـندش  روآدای  شیارب  هک  هشیاع  زا  دینـش  وا  هک  هدـش  لقن  رمع : زا  و 

تـشذگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسین  نیا  زج  و  هدومن ، شومارف  ایهدرک  هابتـشا  نکیل  هتفگن و  غورد  وا  اما  تفگ : هشیاـع 
. دوشیم باذعشربق  رد  وا  هدرم و  نآ  رب  دننکیم  هیرگ  ناشیا  دندومرف : سپ  دندرکیم  هیرگ  وا  رب  شناشیوخ  دوب و  هدرم  هک  هیدوهی  نزرب 

ار نمحرلا  دبع  وبا  دنک  تمحر  ادخهک  تسا  ملسم : ظفل  رد  و 

هحفص 326 ] ] 

تسا . هدرکن  ظفح  یلو  هدینش  يزیچ 
. هدومن شومارف  ای  هدرک  هابتشا  ای  درک  لایخ  نمحرلا  دبع  وبا  رمع : یبا  ظفل  رد  و 

نیا سپ  وا  رب  شلها  ندرک  هیرگب  دوشیم  باذع  هدرم  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـیوگ : رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هورع  زا  و 
هک دومرف : سپ  ، تشذـگ يدوهی  ربـق  رب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربماـیپ  هک  تسنیا : رمع  نبا  دوصقم  هک  تفگ : سپ  دـنتفگ ، هشیاـع  يارب  ار 

يرخا "  رزو  هرزاو  رزت  و ال  درک " : تئارق  سپسدننکیم  هیرگ  وا  رب  شلها  دوشیم و  باذع  هنیآ  ره  ربق  نیا  بحاص 
ریغ نایوگغورد و  ریغ  زا  دینکیم  ثیدح  امـش  هکیتسردب  تفگ : شرـسپ  رمع و  هتفگ  دیـسر  هشیاعب  هکیتقو  دیوگ : دـمحم  نب  مساق  زا  و 

دنکیم . هابتشا  شوگ  نکیل  ناگ و  هدش  بیذکت 
ترـضحنآ زا  هکنیا  زا  تسا  رت  هیبشهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدرکتیاور  هشیاع  هچنآ  دیوگ و  ثیدـح  فالتخا  رد  یعفاش  و 

. تنس نآ  زا  سپ  باتک  تلالدب  دشاب  هدوب  ظوفحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 327 ] ] 

تساجک . باتک  تلالد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
سیل نا  و  دـننکیمن . لـیمحت  يرگید  رب  ار  سکچیه  هاـنگ  هـکنیا  و  يرخا ، رزو  هرزاو  رزت  ـال  و  لـج : زع و  يادـخ  لوـق  رد  دوـش  هـتفگ 

هرذ لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  ،) دیامن شـشوک  هک  ار  هچنآ  رگم  یناسنا  رب  تسین  هکنیا  یعـس " و  ام  الا  ناسنالل 
لوق دید و  دهاوخ  ارنآ  دـهد  ماجنا  دـب  راک  يا  هرذ  هزادـناب  هکیـسک  دـنیبیم و  ارنآ  دـنک  ریخ  راک  يا  هرذ  هزادـناب  سک  ره  سپ  هری  ارش 

. دشوکیم هچناب  هکیسک  رهدوش  هداد  شاداپ  ات  یعست ) امب  سفن  لک  يزجتل  :) وا
ریغ رب  ثیدـح  رگا  سپ  دـشاب ، ظوـفحم  هک  تسا  ثیدـح  ود  نیرت  هیبـش  وا  ثیدـح  هکیلم و  یبا  نـبا  زا  هشیاـع  زا  هدرک  ظـفح  رمع : و 
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سپ شربق . رد  دوشیم  باذـع  وا  هکیتسردـب  نآ و  رب  دـننکیم  هیرگ  ناشیاهک  ربمایپ : لوق  زا  هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  هکتـسا  يزیچنآ 
و تسا . هنوگچ  ربق  رد  وا  دننادیمن  دننکیم و  هیرگ  اهنیا  و  شرفک ، ببـسب  دوشیم  باذع  وا  هکنآ  يارب  درادن  ریـسفت  هب  زاین  حـضاو و  نآ 

نآ زا  رتـمک  رگاسپ  تسا  دـنلب  یباذـع  رفاـک  رب  هکنآ  يارب  تسا  حیحـص  نآ  سپ  هدرک  تیاور  هکیلم  یبا  نبا  هکتـسنانچ  ثیدـح  رگا 
رب هک  هچنآ  وا و  زا  رتالابزا  رتمک  باذع  زا  دسریم  رفاکب  هک  هچنآو  هدش  بجوتـسم  هک  هچنآ  رد  دبای  شیازفا  شباذع  سپ  دوش  باذـع 

. وا رب  نتسیرگ  رد  وا  ریغ  هانگب  هن  تسوا  قاقحتساب  سپ  دوشیم ، دایز  باذع  زا  وا 

هحفص 328 ] ] 

شلمعب و هدـش  قحتـسم  هکهچناب  ار  وا  دوشیم  دایز  دوشیم : هتفگ  وا ، رب  وا  لها  نتـسیرگب  یباذـع  ار  وا  دوشیم  داـیز  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
دننک  باذع  اهنآ  هیرگب  ار  وا  هکنآ  هن  دوش  شیازفا  ببسمه  ناشیا  هیرگ 

. تساجک تنس  تلالد  دوش : هتفگ  رگا  سپ 
مه وت  دنکن و  تیانج  وت  رب  وا  هکنادب  دومرف : يرآ ، تفگ  تسا ، وت  رسپ  نیا  دومرف : يدرمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوش : هتفگ 

تسوا رب  هکیـسک  ره  تیانج  هکنیا  زا  دومرف  مالعا  ادخ  هکهچ  نآ  لثم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  ینکن ، یتیانج  وا  رب 
. يرگید نابز  رب  هن  شریغ و  يارب  هن  تسوايارب  وا  لمع  هچنانچ 

ار ربخ  نیا  تفر و  ربنم  رب  دمآ و  نوریب  سپ  دیسر ، وابشگرم  ربخ  هکیتقو  نرقم  نب  نامعن  رب  وا  نتسیرگ  ار  هفیلخ  دنکیم  بیذکت  و  م -
ار و ربـق  نآ  وا  ندرک  لـغب  یئاـقآ و  ربـق  رب  وا  فـقوت  ار  وا  دـنکیم  بیذـکت  تـسیرگیم و  هدراذـگ و  شرـس  رب  ار  شتـسد  داد و  مدرمب 

دش . دای  هک  هچنآ  دزن  يدراوم  زا  وا  يارب  تسا  رایسب  هچ  هزادنا و  هچ  نآ و  رب  وا  نتسیرگ 
یلـص ادـخ  لوسر  نیا  سپ  ، ناشناگ هدرم  رب  ندرک  یکین  هب  ناشیا  رب  تسا  نیعبات  هباحـص و  راوگرزبربمایپ و  هیرگ  اهنیا  همه  زا  شیپ  و 

ار هچنآ  رگم  میئوگیمن  دزوسیم و  لد  دزیریم و  گشا  مشچ  دیامرفیم : و  میهاربا ، شزیزع ، دنزرف  رب  دـنکیم  هیرگ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا 
میهاربا يا  وتب  ام  و  نونوزحمل ) میهاربا  ای  کبانا  (و  دشاب دونشخ  نامراگدرورپ  هک 

هحفص 329 ] ] 

میتسه . نوزحم  منیگمغ و  هنیآ  ره 
ریزارس بلاغ و  گشا  دیرگیم و  مشچ  دیوگیم : دنکیم و  هیرگ  رهاط  شدنزرف  رب  هک  تسا  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ  نآ  نیا  و 

. مینکیمن هانگ  ار  لج  زع و  يادخ  ام  یلو  دوشیم  نیگمغ  نوزحم و  لد  دوشیم و 
یضر بلطملا  دبع  رتخد  هیفـص  دش و  دیهـش  هنع  هللا  یـضر  هزمح  بانج  یتقو  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  نامه  نیا  و 

رانک تسشن  دمآ و  سپ  دیراذگاو  ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش ، عنام  راصنا  هزمح  وا و  نایم  سپ  وا  غارسب  دمآ  اهنع  هللا 
قه و هلان و  هاگ  ره  تسیرگیم و  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیرگیم  وا  تقو  رهو  ندرک  هیرگب  درک  عورـش  هزمح و  شردارب 

مه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  درکیم و  هیرگ  مه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  و  درکیم ، هلان  هدرک و  تقفاوم  وا  اب  مه  ربماـیپ  درکیم  قه 
. ما هدشن  التبم  وت  دننام  یتبیصمب  نم  زگره  دومرفیم  تسیرگیم و  وا  هیرگب 

ربمایپ شوگبربخ  نیا  سپ  دندرکیم  هیرگ  شیوخ  نادیهش  رب  راصنا  نانز  درک  تعجارم  دحا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  و 
دیهـش رب  سکچیه  دنتفگ : ناشنانزب  هتفر و  ناشلزانمب  راصنا  سپ  درادـن ، نک  هیرگ  هزمح  نکل  دومرف : سپ  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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لومعم موسرم و  زورما  ات  نیا  سپ  دیوگ : دیرگب : هزمح  يارب  لوا  هکنآ  رگم  دیرگن  دوخ 

هحفص 330 ] ] 

دنیرگیم . هزمح  يارب  لوا  هکنآ  رگم  دننکیمن  يا  هدرم  رب  هیرگ  هک  هدش 
رد دـهدیم  ار  هتوم ) ءادهـش  ) هحاور نب  هللا  دـبع  هثراـح و  نب  دـیز  رفعج و  تداهـش  ربـخ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نآ  نیا  و 

تسنایرگ . شنامشچ  هکیلاح 
دنیرگیم . وا  نایفارطا  دیرگیم و  وا  رب  دنکیم و  ترایز  ار  هنمآ ) ) شردام ربق  هک  تسا  زیزع  ربمایپ  نامه  نیا  و 

هنوگ رب  گشا  لیسو  هدرم  وا  هکیلاح  رد  دسوبیم  ار ) دوخیئاضر  ردارب  ) نوعظم نب  نامثع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  نیاو 
. تسا ریزارس  شکرابم 

يا تسیچ  نیا  دیوگیم : تماص  نب  هدابع  سپ  شنارتخد  زا  یـضعبب  رـسپ  رب  دـنکیم  هیرگ  هک  تساهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  نیا  و 
اب نابرهم و  ناگ  هدنب  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  هداد و  رارق  مدآ  ینب  رد  ادخ  هک  تسا  یئا  هفطاع  تمحر و  نآ  نیا  دیامرفیم : ادخ ، لوسر 

دنکیم . محرت  ار  شا  هفطاع 
تراگدرورپ هب  هکیردـپ  يا  دـیوگیم : دـنکیم و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  تساهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  نیا  و 

کیدزن

هحفص 331 ] ] 

. ار تراگدرورپ  توعد  يدرک  تباجا  هکیا  ردپ  يا  يدش ،
. تسا وت  هاگیاج  سودرف  تنج  هکیردپ  يا  ار ، وت  نادقف  مینکیم  تیاکشام  لیئربجب  هکیردپ  يا 

هدراذـگ و دوخ  مشچ  رب  هتـشادرب و  ار  شربق  كاخزا  یتشم  هداتـسیا و  شردـپ  كاپ  ربق  رانکرب  هک  تساـهیلع  هللا  مالـس  وناـب  نآ  نیا  و 
. دیوگیم دیارسیم و  دنکیم و  هیرگ 

دمحا  هبرت  مش  نم  یلع  اذام 
ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال 

اهناول  بئاصمیلع  تبص 
ایلایل نرص  مایالا  یلع  تبص 

رب نآ  رگا  هک  هدش  هتخیر  یئاهتبیـصم  نم  رب  دیوبن  ار  يرطع  شرمع  تدم  رد  هک  هدـیئوب  ار  ربمایپربق  كاخ  تبرت و  هکیـسک  رب  تسیچ 
. دندشیم رات  ماش  همه  دوب  هدش  هتخیر  اهزور 

: شدوخ لوقب  دناوخیم  هحون  هیثرم و  دنکیم و  هیرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  نیا  و 
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یماست  یکباف و ال  نیع  ای 
دبسلا یلع  ءاکبلاقح  و 

ياقآ رب  نتسیرگ  تسا  هتسیاش  وشن و  هتسخ  نک و  هیرگ  هدید  يا 

هحفص 332 ] ] 

. ءایبنا
: دیوگیم دنکیم و  هیرگ  ربمایپ  رب  هک  تسا  تباث  نب  ناسح  نیا  و 

تدعساف  لوسرلا  یکبا  اهب  تالظ 
دعسا نغجلا  نم  اهالثم  نویع و 

. دیامن کمک  اهناگژم  زا  نآ  دننام  یئاه و  هدید  دنک  کمک  سپ  ادخ  لوسر  رب  منکیم  هیرگ  ما  هدید  نآ  اب  هراومه 
: تفگیم و 

هموی  تاوامسلا  یکبت  نم  نوکبی 
دمکا سانلاف  ضرالا  هتکبدق  نم  و 

. دنرت نیگمغ  مدرمسپ  تسیرگ  وا  يارب  نیمز  هکیسک  دندرک و  هیرگ  وا  زور  رد  اهنامسآ  هکیسک  يارب  دننکیم  هیرگ 
: تفگیم و 

لابسا  کنم  عمدب  يدوج  نیع  ای 
لاوعا وحس  نم  نلمت  و ال 

. ندرک نویش  نتخیر و  کشا  زا  وشن  لولم  ینتخیر و  گشا  تدوخ  زا  زیرب  گشا  هدید  يا 
شلوقب : وا  يارب  دنکیم  یئارس  هحون  دیرگیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ  رب  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  يورا  نیا  و 

ینی  دعسا  کحیو  نیع  ای  الا 
ینیع اطو و  تیقب  ام  کعمدب 

ارم . نک  تباجا  مشاب و  هدنز  نم  هکیمادام  تکش  أب  نک  يرای  ارم  وت  رب  يا  مشچ و  يا  ياهآ 
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هحفص 333 ] ] 

یلهتسا  کحیو و  نیع  ای  الا 
ینی دعسا  دالبلا و  رون  یلع 

. ارم نک  کمک  اهرهش و  یئانشور  رب  زیرب  کشا  هدید  يا  ياهآ 
: دیوگیم وا و  يارب  هدومن  یئارس  هحون  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  هکتاع  نیا  و 

ارمهن  اورهدلا  لاوطا  دوج  یینیع 
ریذعت ریغ  عمدب  احس  ابکس و 

. يا هناهب  رذع و  چیه  نودب  دیزیرب  کشا  رایسب  ار و  راگزور  يزارد  دیزیرب  کشا  نم  نامشچ 

یلفتحاو  عمدلاب  يرفنحساف  نیع  ای 
روذنم ریغ  لجسب  تامملا  یتح 

. یفقوت نودب  ندرک  يراک  مهب  مندرم  ات  ناب  نک  مامتها  نتخیر و  کشاب  يوش  دوگ  هدیديا 

يدهتجا  عمدلاب و  یلمهناف  نیع  ای 
رونلاب هللا  قلخ  نود  یفطصملل 

. ادخ قلخ  زا  تینارونب  هدیزگرب  يارب  نک  ششوک  زیرب و  گشا  رایسب  هدید  يا 
دیوگیم : دناوخیم و  هحون  ترضحنآ  رب  دنکیم و  هیرگ  هک  تسا  بلطملا  دبع  رتخد  هیفص  نیا  و 

یماست  یکب و ال  مطافا 
بکولا علط  ام  کبحصب 

. دنکیم عولط  هراتس  هکیمادام  تدمه  هب  وشن  هتسخ  نک و  هیرگ  همطاف  يا 

هحفص 334 ] ] 
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اکبلا  قح  یکبی و  رملا  وه 
بیطلا دیسلا  دجاملا  وه 

تسا . داژن  كاپ  یئاقآ  يراوگرزب و  وا  هکنوچ  تسه  مه  هیرگ  راوازس  دوشیم و  هتسیرگ  هکتسیدرم  وا 
دیوگیم : و 

مجس  عمدب  ادوج  ینیعا 
مدهنم امب  ابرغ  ردابی 

. تسا هدننک  ناریو  هکیتبیصم  هب  ار  کشا  يارجم  دنک  تردابم  هک  یناور  گشا  دیزیربنم  ناگ  هدید  يا 

ابکسا  ارفنحساف و  ینیعا :
ملالا دیدش  نزح  دجوب و 

یکاندرد . تخس  هصغ  روشب و  دیزیرب  گشا  دیوش و  دوگ  سپ  نم  ناگ  هدید  يا 
: دیوگیم هدرک و  یئارس  هحون  هدومن و  هیرگ  ترضحنآ  رب  هک  تسا  بلطملا  دبع  نب  ثراح  رتخد  دنه  نیا  و 

يردتبا  کنم و  عمدب  يدوج  نیع  ای 
ابعشاف ثیغلا  ءام  لزنت  امک 

دوش . يراج  دیآ و  ورف  ناراب  بآ  هچنانچ  نک  تردابم  دوخ و  زا  زاس  يراج  یکشا  هدید  يا 
: دیوگیم دیارسیم و  هحون  هک  تسا  هثاثا  رتخد  دنه  نیا  و 

یلمت  یکب ال  نیع : ای  الا 
تیوه نمب  یعنلا  رکب  دقف 

دندروآ گرم  ربخ  ناهگان  هک  وشن  هتسخ  نک و  هیرگ  هدید  يا  ياهآ 

هحفص 335 ] ] 

میوا . هتخابلد  هکیسکب  نم  يارب 
: دیوگیم هدناوخ و  هیثرم  وا  يارب  هک  تسا  دیز  رتخد  هکتاع  نیا  و 
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تشح  وا  هبکارم  تسما  و 
اهنیز اهبکری  ناک  دق  و 

دوب . اهنآ  تنیز  هکنآ  يارب  دشیم  راوس  هکنآ  لاح  دندوب و  هدش  یشحو  هک  وا  ياهبکرم  درک  ماش  و 

دیس  یلع  یکبت  تسما  و 
اهنیع اهتربع  ددرت 

دوب . ناور  شمشچ  زا  شکشا  یئاقآ و  رب  درکیم  هیرگ  هکیلاح  رد  دومن  ماش  و 
: دیوگیم ترضحنآ و  رب  دنکیم  یئارس  هحون  هک  تسا  نمیا  ما  نیا  و 

دلل  کلذب  نافيدوج  نیع 
ءاکب نم  يرثکاف  ءافش  عم 

. نک هیرگ  رایسب  سپ  تسا  ءافش  نتخیر  کشا  نیاب  هک  زیرب  گشا  هدید  يا 

یتح  کنم  هریزغ  عومدب 
ءاضقلا ریخ  کیف  هللا  یضقی 

. ار مکح  نیرتهب  وت  هرابرد  دنک  مکح  ادخ  هکنآ  ات  وت  زا  یناوارف  کشاب 
رب دمآ و  دحا  زور  هکتسا  هللا  دبع  نب  رباج  همع  نیا  و  م -

هحفص 336 ] ] 

معنم ادـخ  لوـسر  دـندرکیم و  عـنم  ارم  مدرم  ندرکهیرگب و  مدرک  عورـش  نم  سپ  دـیوگ : رباـج  درکیم . هیرگ  رمع  نب  هللا  دـبع  شردارب 
دوخ لاب  اب  ار  وا  هراومه  ناگتـشرف  هک  مسق  ادـخب  سپ  دـینایرگن  ایدـینایرگب  ار  وا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  درکیمن ،

. دیدومن نفد  ار  وا  هکنآ  ات  دندرک  ینابیاس 
هللا ج 1 ص 368 ) دبع  همجرت  رد  باعیتسا  )

ءاکبب بذعی  تیملا  نا  ار " : هفیلخ  ثیدح  دنکیم  هضراعمهدشیم  يوریپ  هدوب و  لومعم  هباحـص  نایم  هک  تسا  راوگرزب  ربمایپ  تنـس  نیا 
. دوش يوریپ  هک  تسا  رت  هتسیاش  قح  تسا و  هللا  دبع  وا  رسپ  وا و  صوصخم  لوق  سپ  دوشیم ، باذع  هدنز  هیرگب  تیم  هک  یحلا 

ینابرق رد  هفیلخ  داهتجا 

يوریپ اهناب  مدرم  ادابم  هکنآ  سرت  زا  ناشلها  زادـندرکیمن  ینابرق  هک  رمع ... رکبوبا و  مدـید  دـیوگ : هک  هدـش  لقن  دیـسا  نبب  هفیذـح  زا 
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. منکیم ینابرق  کی  ره  زا  نم  هکنیا  یتح  ارنآ  ندوب  تنس  تسناد  هکنآ  زا  دعب  ندرک  یئاریذپ  رب  درک  راداو  ارم  نم  لها  سپ  دننک 
نآنایوار دیوگ  یناربط و  قیرط  زا  عمجم ج 4 ص 18 ، رد  یمثیه  ریبک و  رد  یناربط  هدرک و  لـقن  يربک ج 9 ص 265  ننسرد  یقهیب 

هدرک و دای  ینابرق  رد  ایندـلا  یبا  نبا  زا  لقن  نآ ج3 ص 45  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  ردارنآ  هدرک  دای  یطویـس  تسرد و  نادرم 
. تسا حیحص  نآ  دانسا  تفگ  ریثک  نبا  دیوگ : سپس  تادایز  رد  يروباشین  دمحم  نب  هللا  دبع  رکبوبا  و  ینکرد ، مکاح 

هحفص 337 ] ] 

ءادـتقا و اهناب  مدرم  ادابم  هکنیا  زا  تهارک  دـندرکیمن  یناـبرق  رمع  رکبوبا و  هک  هدیـسر  اـمب  دـیوگ : ص 189  ما ج 2  باـتک  رد  یعفاـش 
تسبجاو . نآ  هک  دنک  نامگ  دنیبب  ار  اهنآ  هک  سک  ره  سپ  دننک  يوریپ 

زور رد  ) دـندرکیمن ینابرق  رمع  رکبوبا و  هک  هدیـسر  امب  دـیوگ : یعفاش  ج 5 ص 210 ، مالا ) ) باتک هیـشاح  ینزملا  باتک  رـصتخم  رد  و 
تسبجاو . نآ  هک  دوشن  لایخ  هکنیا  زا  تهارک  نابرق ) دیع 

لامعلا ج 3 ص 45. زنک  دندرکن . ینابرقو  دندش  رضاح  جح  مسوم  رد  رمع  رکبوبا و  هک  هدش  لقن  یبعش : زا  و 
نآ رب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندش  علطم  يزیچ  رب  تمکح  زا  كدرم  ود  نیا  ایآ  دـیوگ :) فیرـشلا  هرـس  هللا  سدـق  ) ینیم ا 

هدیـشوپ ترـضحنآ  رب  دادرارق و  هدش  يوریپ  تنـس  ارنآ  كرت  دومرف و  نآ  رب  دیکات  صیرحت و  دومن و  ناب  رما  درک و  ینابرق  سپ  دشن ،
زارت نابرهم  یمالـسا  تما  رب  كدرم  ود  نیاهکنیا  ای  هبجاو  شور  نیئآ و  زا  ار  نیاتما  نتفرگ  زا  دنتخانـش  ارنآ  رفن  ود  نآ  هکیزیچ  دنام 

اه . ینابرق  لوپ  هقفنب و  دوشن  رابنارگ  تما  هک  دنتشاد  تسود  سپدندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآ 
هیلعهللا و یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  يارب  تسیلطاب  لیلد  نآ  نکل  بوجو  هنظم  نامگبدوش و  نید  رد  تعدب  نیا  هک  دندیسرت  اهنآ  هکنیا  ای 

نیاربانب دنتخانش و  ترضحنآ  زا  ار  نیا  مه  هباحص  نآ و  بوجو  مدع  نایبب  دوب  ماوت  روتـسد  نیا  دومرف  رما  درک و  ینابرق  هکیماگنه  هلآ 
نآ هچنآرگا  و  ام ، رضاح  نامز  ات  هدیدرگ  يراج  هدش و  هدیشک  روطنیمه  دندرک و  یقلت  ناشیا  زا  مه  ناوریپ  نیعبات و  دوبناشیا و  لمع 

. تابحتسم همه  كرت  دوب  مزال  دوبعیاش  دندوب  هدرک  لایخ  رفن  ود 

هحفص 338 ] ] 

هکتـسنآ نید  تسوا و  تنـس  هکنوچ  دوش  یـشان  هلآ  هیلعهللا و  یلـص  ربمایپ  لوق  لـعف و  زا  هک  دوب  رتهب  بوجو  لاـیخ  لاـمتحا  هاـگنآ  و 
نآ هک  روطناـمه  ارچ  سپ  ناـیبب ، ارنآ  دوـمن  تفج  ماوـت و  هکنآ  يارب  هدـشن  هداد  لاـمتحا  نآ  نـکل  تساهدوـمن ، ارنآ  ناـیب  ترـضحنآ 

. دندوب ترضحنآ  هفیلخ  ود  هکنآ  لاح  رفن و  ود  نآ  دندرکن  دومن  ترضح 
بوجو لامتحا  تما  ادابم  هکنیا  سرت  زا  ار  راوگرزب  عراش  هتباث  تنـس  هدرک  ضقن  اجنیا  رد  مود  هفیلخ  هکنیا  اـهبیجع  نیرت  بیجع  و  م -

وا رگید و  يرایـسب  ياهتعدب  جیوارت و  زامن  بسا و  هاکز  لثم  تسین  نید  رد  نآ  يارب  یلـصا  هک  ار  یئاهزیچ  دهدیم  رارق  تنـس  دنهد و 
. دنکیمن یهجوت  دوشیمن و  نیگمغ  دسرتیمن و  اهنیا  مامت  رد 

هید زا  نز  ثرا  رد  هفیلخ 

هکنآ اـت  دربـیمن  ثرا  يزیچ  شرهوـش  هید  زا  نز  تسا و  هلقاـع  يارب  هید  تفگیم : باـطخ  نب  رمع  هـک  هدـش  لـقن  بـسم  نـب  دیعـس  زا 
رمع سپ  دـهدب  ثرا  شرهوش  هید  زا  ار  یبابـضمیشا  نز  هک  تشون  واب  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ربمایپ  هک  داد  ربخ  واـب  نایفـس  نب  كاـحض 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 177 

http://www.ghaemiyeh.com


. كاحض لوقب  تشگرب 
: رگید ظفل  رد  و 

امـش زا  یـسک  ایآ  سپ  دـننکیم ، وا  زا  تخادرپ  هکنآ  يارب  يردـپ  لیماف  هبـصع  يارب  رگم  منیبیمن  ار  هید  نم  تفگ : باـطخ  نب  رمع  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادنامرف  لماع و  زا  یبالک  كاحض  سپ  اريزیچ . هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدینش 

رب

هحفص 339 ] ] 

نب رمع  سپ  شرهوـش ، هید  زا  مهدـب  ثرا  ار  یبابـض  میـشا  نز  هک  تشوـن  نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تفگ : دوـب  بارعا 
. تفرگ ار  لوق  نیا  باطخ 

اهنآ ، مامت  زا  ای  ات  هس  یکی  زا  دوب  لفاغ  هفیلخ  دیوگ : هحور ) هللا  حور  ) ینیما
هلها هنیجننل و  یلاعت " : يادخ  لوق  حیرصتب  تسا  لها  زا  هجوز  هلها " و  یلا  هملـسم  هیدف  یلاعت " : يادخ  لوق  نآ  نارق و  زا  همیرک  هیآ 

هیآ 32. تبوکنع  هروس  ار ، وت  نز  رگم  میهدیم  تاجن  ار  تلها  ار و  وت  هتبلا  هنیآ  ره  هتارما "  الا 
تنز رگم  میا  هدنهد  تاجن  ار  تلهاو  ار  وت  ام  هکیتسردب  هیآ 330  توبکنع  کتارما "  الا  کلها  كوجنم و  انا  یلاعت " : يادـخ  لوق  و 

تاـماقم نیا  رد  ءانثتـسا  ار و  شرـسمه  رگم  ار  شلها  ار و  وا  میداد  تاـجن  سپ  هتارما "  ـالا  هلها  هاـنیجناف و  یلاـعت "  يادـخ  لوـق  .و  ار
رد رجح  نبا  هچنانچ  تسا  لصتم  دیدرت  نودب  ءانثتـسا  هک  دننادیم  ناگمه  تسا و  هدش  جراخ  نآ  زا  هچنآزا  وا  لوخد  رب  دـنکیم  تلالد 

يرابلا حتف 

هحفص 340 ] ] 

تسا . هدومن  ناب  حیرصت 
. دنک دصق  ءوس  وت  لهاب  تبسن  هکنآ  رفیک  تسیچ  ءاوس  کلهاب  دارا  نم  ءازج  ام  رصم " : زیزع  رسمه  اخیلز  زا  یلاعت : يادخ  لوق  و 
. مدرک ادیپ  یشتآ  نم  تفگ  شلهاب  یسوم  هکیماگنه  هیآ 8  لمن  هروس   " اران تسنآ  ینا  هلهال  یسوم  لاق  ذا  یلاعت " : يادخ  لوق  و 

سپ صصق 9  اران "  تسنآ  ینا  اوتکما  هلهال  لاق  اران  روطلا  بناج  نم  سنآ  هلهابراس  لجالا و  یسوم  یضق  املف  یلاعت " : يادخ  لوق  و 
دینک فقوت  تفگ  شلهاب  درک  هدهاشم  روط  هوک  فرط  زا  یشتآ  داتفا  هارب  شلها  اب  دیسر و  رسب  بیعش  اب  یسوم  داد  رارق  تدم و  نوچ 

. دوب هدیئاز  رتولج  هظحل  دنچ  وا  ای  دوب  نتسبآ  وا  شرسمه و  رگممالسلا  هیلع  ترضحنآ  اب  دوبن  و  مدرکادیپ . یشتآ  نم  هک 
یبابضمیشا نزب  هک  تسا  هتشون  نایفس  نب  كاحض  بارعا  رب  شمکاحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکتسنیا  نآ  و  ربمایپ ) تنس  -) 2

. هدب ثرا  شرهوش  هید  زا 
نآ زا  سپ  هدـش  داـی  همیرک  تاـیآ  هجوز  رب  لـها  قـالطا  رب  تسنآ  ءارقتـسا  دوشیم  نآ  زا  هدافتـسا  هکیزیچ  نیرتگرزب  برع و  تغل  - 3

ترضحنآ زا  هک  هچنآو  شلماعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضحنآزا  هک  هچنآ  شلماعب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتـشون  هبتاکم و 
ربمایپ دیوگ : ورمع  نب  ناوفص  هرهب و  کی  اه  برع  درجم و  هب  داد و  هرهب  ود  داد  نزو  لهاتمب  ترـضحنآ  هک  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اررامع دوب و  رسمه  لها و  نم  يارب  دادهرهب و  ود  نمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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هحفص 341 ] ] 

. داد هرهب  کی  واب  دیبلط و 
وا ياهنز  هب  تیصو  ندوب  روصحم  دنکیم  اعدتـسا  هدعاق  هک  نالف  لها  يارب  درک  تیـصو  هکیـسک  هرابرد  دهدیم  اوتف  نسح  نب  دمحم  و 

تسا . هدوب  وا  یتسرپرس  تحت  رد  هک  سک  ره  رب  هداد  میمعت  ارنآ  هدومن و  هدعاق  كرت  وا  نکل 
وا و هناخ  رد  هک  سک  ره  ینعی  ) وا لزنم  وا  رب  دوشیم  لماش  هکیناسک  مامت  رب  دوشیم و  قالطا  رسمه  رب  هک  تسیمان  لها  دیوگ : رکبوبا  و 

(. تسوا ششوپ  ریز 
ار . تنز  رگم  ار  تلها  ار و  وت  میتسههدنهد  تاجن  ام  هکیتسردب  کتارما "  الاکلها  كوجنم و  انا  دیامرفیم " : یلاعت  دنوادخ 

ینعی لهات : لجرلا و  لها  و  شدالوا ، شنز و  اب  تفر  ینعی  هلهاب ) راـس  (و  دـشاب لاـیع  رـسمه و  شیارب  هکتـسنآ  لـهآ  تغل : بتک  رد  و 
تـشهب رد  ار  وت  ادـخ  ینعی  اهیا ال : هنجلا  یف  هللا  کلهآ  هدـمآ  ءاـعد  رد  تسا و  جـیوزت  یئوشاـنز و  لـهات : و  درک ، یئوشاـنز  جاودزا و 

. دوشیم رتشیب  نیاب  تدامتعا  ونانیمطا  ینک  تاغل  بتکب  عوجر  رگا  هنیآ  ره  و  دهدب ، یلایع  رسمه و 

هحفص 342 ] ] 

تـسین نآ  يرگید  یناعم  دوجو  یفانم  لجرب  نآ  هفاضا  هنیرقب  نز  رب  لها  قـالطا  هک  دورن  وت  رب  سپ  یتسناد  یتخانـش و  ار  نیا  هاـگ  ره 
و تسوا ، کیدزن  ناشیوخ  وا  لیماف  درم  لها  سپ  دنک  فرصنم  لها  يانعم  زا  هکیا  هفراص  ای  نیعم  ياه  هنیرقب  دوش  لامعتسا  نآ  رد  هک 

ناشیوخ زا  یمکح  درم و  ناشیوخ  زا  یمکاح  دنزیگنارب  سپ  اهلها "  نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  : " یلاعت يادـخ  لوق  تسنآ  زا 
نز .

هصق رد  یلاعت  يادخ  نخـس  تسنآ  زا  دنناب و  دقتعمهک  دنتـسه  یناسک  بهذم  لها  تسنآ و  هنکـس  هناخ  لها  دنرما و  نایلاو  رما  لها  و 
میداد شتاجن  هدرک و  تباجا  ار  وا  ام  سپ  درک  ادـن  شیپ  زا  هکیتقو  میظعلا ) برکلا  نم  هلها  انیجنف و  هل  انبجتـسافلبق  نم  يدان  ذا  :) حون

. گرزب هودنا  زا  شلها  اب 
ناب هدـیچیپهدوجوم  نئارق  سپ  واب  هفاضا  ببـسب  دـشاب  یحاون  زا  یکی  زا  يا  هلـص  وا  يارب  هک  اج  ره  لها  عوضوم  هکنیا  مالک : هصالخ 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـصنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  ناب  دارم  سپ  تسا . ریهطت  هیآ  رد  هچناـنچ  دـنکیم  نییعت  ار  دوصقم 
ارناشیا دـشخب و  هناکولم  ءاطع  اهناب  هک  شراگدرورپ  درک  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  سپ  اـبع  ریز  رد  دـندش  عمتجم  اـهنآ  تسا و 
تـسین نیا  زج  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  :) یلاعت يادخ  لوق  دش  لزان  سپ  دیمان  دوخ  تیب  لها 

ار امش  دیامن  كاپ  ار و  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  درب  هب  هنیآ  ره  دهاوخیم  ادخ  هک 

هحفص 343 ] ] 

لوزن زا  دعب  واب  دهد  نذا  سپ  ناشیا  اب  دوش  لخاد  هکنیا  رد  تساوخ  هزاجا  ربمایپ ص ) بوخ  رسمه  ) هملـس ما  هکنیا  یتح  یندرک ، كاپ 
هکیتسردـب ریخ "  یلع  کنا  دومرف " : واب  همیرک و  هیآ  داـفم  رد  وا  لوخد  زا  تفگ  دـمآ  شوخ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هیآ و 

دیناسم حاحص و  بتک  رد  هلمج  نیا  لیصفت  ناشیاب و  ششخب  هیطع و  نیا  ندوب  روصقم  رـصحنم و  هب  هراشا  یتسه . یبوخ  یکین و  ربوت 
. تسا هدش  دای 
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غولب ققحت  رد  هفیلخ  يار 

شش رگا  دینک  بجو  ار  وا  هک  تشون  سپ  دوب  هدرک  يدزد  هک  قارع  لها  زا  یناوج  هرابرد  تشون  رمع  هک  هدش : لقن  هکیلم  یبا  نبا  زا 
دنتخاس . اهر  ار  وا  سپ  دشمک  تشگنا  دنب  کی  بجو  شش  دندرک  بجو  سپ  دینک ، عطق  ار  شتسد  سپ  شدق  دوب  بجو 

بجو سپ  دـننک  بجو  ار  وا  اـت  داد  ناـمرف  سپ  دوب  هدرک  يدزد  هک  رمع  دزن  دـندروآ  ار  یناوج  هک  هدـش  لـقن  راـسی  نب  نامیلـس  زا  و 
دندرک . لو  ار  وا  دوب  هاتوک  تشگنا  دنب  کی  بجو  شش  زا  دندرک 

لوق حیحـص  ثیدحب  هدش  تباث  هک  تسا  مالتحا  نآ  هدش  تباث  غولب  ققحت  رد  تعیرـش  زا  هک  ار  هچنآ  دـیوگ : هحور ) هللا  سدـق  ) ینیما
و ملتحی ، یتح  مالغلا  و  هدش ، ملق  عفر  وا  زا  هکیناسک  هرابرد  ترضح  نآ 

هحفص 344 ] ] 

دودحم هکینس  ای  حاحـصب  هدش  تباث  هکیا  هناع  يوم  نانچنآ  دشاب  هدیئور  شفان  ریز  هناع و  رد  راهز ) ) يوم ای  دوش  ملتحم  هکنآ  ات  رـسپ 
بجوب تحاسم  اما  و  دشاب . لومعم  عیاش و  دح  هک  تسین  نآ  يارب  یمراهچ  تمالع  تسا و  رمع  نب  هللا  دبع  هحیحـص  رد  هچنانچ  هدـش 

. شتهاقف عقاومب  دشاب  رتانیب  وا  دیاشو  تسا  طقف  وا  ياهتعدب  هفیلخ و  هقف  زانآ  سپ 

دح زا  هفیلخ  ندرک  مک 

تمیالمار و وا  هکیدرم  شیپ  متسرفیم  ار  وت  هنیآ  ره  تفگ : واب  سپ  باطخ  نب  رمع  دزن  دندروآ  اریراوخبارـش  هک  هدش : لقن  عفار  یبا  زا 
منزیم دح  ار  وا  سپ  مدرک  حبـص  ار  ادرف  هکیتقو  تفگ : سپ  داتـسرف  يودـع  دوسا  نب  عیطم  شیپ  ار  وا  سپ  دریگیمن ، وت  هرابرد  یمحرت 

یتخس . ندز  ار  وا  دزیم  واو  دمآ  رمع  سپ 
هبرض . تسیب  هب  وا  زا  منکیم  صاصق  نم  تفگ  هبرض ، تصش  تفگ : يدز  ار  وا  هبرض  دنچ  یتشک  ار  درم  نیا  تفگ : رمع  سپ 

سپدح زا  تسا  هدنامیقاب  هکیقالـش  تسیب  هب  صاصق  ار  ندز  نیا  یتخـس  مهدـیم  رارق  نم  تفگیم  رمع  دـیوگ : نآ  يانعم  رد  هدـیبع  وبا 
. واب نزن  ارنآ 

گنرب گنر  ادخ  مکح  رد  هنوگچ  نکب  درم  نیاب  یهاگن  دیوگ : ینیما  ج 3 ص 133  دیدحلا : یبا  نبا  حرش  يربک ج 8 ص 317 ، ننس 
رد نآ  زا  سپ  دنزیم  قالـش  داتـشه  شیپ  تنـس  لها  شیپ  تسا  قالـش  لهچ  نآ  وار  راوخبارـش  دح  دـنکیم  ربارب  ود  زورکی  سپ  دوشیم 

شلد رگید  زور 

هحفص 345 ] ] 

هکیدرمب راوخبارش  ندرپس  زا  دعب  يرادقم  ندرک  مکب  ارندز  هدش  دنکیم  یفالت  دنکیم و  مک  قالش  هبرـض  تسیب  دزوسیم و  مهتم  لاحب 
يادرف هک  تسا  ثیدح  رد  و  تسا . هدروآ  ارنآ  هزنم  ربمایپ  هکیئادخ  نوناق  رب  تسا  دـیاز  نآ  مامت  تخانـشیم و  هدـش  تنوشخ و  هب  ار  وا 

دیامرفیم : دنوادخ  سپ  تسا  هدز  دح  رادقم  زا  شیب  هک  دنروایم  ار  يدرم  تمایق 
ره ایآ  دـیامرفیم : سپ  مدز  رتشیب  مدرک و  بضغ  وت  يارب  راگدرورپ  يا  دـیوگیم : سپ  يدز ، مداد  روتـسد  هک  هچنآ  زا  رتداـیز  هچ  يارب 

يدرک ریـصقت  ارچ  نم  هدنب  دیامرفیم : واب  سپ  دح  رد  هدرک  ریـصقت  هک  دـنروایم  ار  یـسک  و  دوب . نم  بضغ  زا  رتدـیدش  وت  بضغ  هنیآ 
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دوب . نم  تمحر  زا  رتشیب  وت  محر  ایآ  دیامرفیم ، سپ  مدرک ، محرت  وا  رب  نم  دیوگیم :
نک . لامعلا ج 3 ص 196  زنکب  عوجر  دنا  هدرک  لقن  ارنآ  نیظفاح  هکتسیرئاظن  ثیدح  نیا  يارب  رایسب  هچ  و 

یشابن نآ  رد  وت  هک  یلکشم  يارب  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  نسحلاوبا 

دـش و هایـس  دـش و  نوگرگد  تسـشن و  نآ و  زا  تساخرب  هک  دـمآ  شیپ  يا  هیـضق  باطخ  نب  رمع  رب  تفگ : هک  هدـش  لقن  سابعنبا  زا 
يا دنتفگ  یگمه  سپ  منکب ، دیاب  هچ  نمب  دیئوگب  تفگ  درک و  هضرع  اهنآ  رب  ار و  هلآ  هیلعهللا و  یلص  ربمایپ  باحـصا  نآ  رب  درک  عمج 

اولوق اوقتا هللا و  تفگ : درک و  بضغ  رمع  سپ  يا ، هدننک  فرطرب  هاگهانپ و  وت  نانموم  ریما 

هحفص 346 ] ] 

ریما يا  دنتفگسپ : ار ، امش  لامعا  دنک  حالصا  هک  تسرد  باوص و  ینتفگ  دیئوگب  ادخ و  زا  دیسرت  هب  مکلامعا  مکل  حلصی  ادیدس  الوق 
. تسین ام  دزن  نآ  زا  يزیچ  يدیسرپ  هچنآ  زا  نانموم 

فرطرب تساجک و  هاگهانپ  دنادیم  تسانشآ و  ناب  الماک  نآ و  همشچرس  لصا  هک  ار  یسک  مسانـشیم  نم  هک  ادخب  مسق  اما  تفگ : سپ 
تسا . اجک  هدننک 

ار وا  دننام  يدازآ  نز  چیه  ایآ  سرداد و  هانپ و  اهنت  تسوا  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  تروظنم  ایوگ  دـنتفگ : سپ 
. وا دزن  میورب  دیزیخرب  هدروآ  تراهم  يرپ و  رد 

. امش شیپ  دروایب  ار  وا  هک  ار  یسک  دیتسرفب  دیوریم  وا  دزن  امش  ایآ  نانموم  ریما  يا  دنتفگ : سپ 
شتمدـخ دـیاب  هک  تسا  شناد  ملع و  زاهدـنامیقاب  ربمایپ و  زا  يا  هخاش  مشاهینب و  زا  يا  هخاش  اجنیا  اجک ) ام  اجک و  وا  ) تاـهیه تفگ :

دیایب - وا  هکنآ  هن  دیسر 
نا ناسنالا  بسحیا  دناوخیم " : هک  دنتفای  يا  هناخ  يراوید و  راهچ  رد  ار  وا  هدش و  ترـضحناب  هجوتم  همه  سپ  دیایم ، مکح  وا  هناخ  رد 

: تفگ حیرشب  رمع  سپ  تسیرگیم  درکیم و  رارکت  ارنآ  باسحیب و  لمهم و  دراذگیماو  ار  وا  هک  دنکیم  لایخ  یناسنا  ایآ  يدس "  كرتی 
یتفگ . ام  يارب  هک  ار  هچنآ  نسحلایباب  وگب 

سپ مدوب  هتسشن  يرواد  تواضق و  سلجم  رد  نم  تفگ  حیرش  سپ 

هحفص 347 ] ] 

ات هدب  ار  اهنآ  جراخم  تفگ  واب  سپ  دلو ، ما  زینک  يرگید  رهم و  نیگنس  دازآ  یکی  هدرپس  واب  ار  نز  ود  يدرم  هک  تفگ  دمآ و  درم  نیا 
میایب . نم 

يارب ار  رتخد  تسا و  نم  زا  رسپ  هک  دنتسه  یعدم  ود  ره  رتخد و  يرگید  رـسپ و  یکیدندیئاز  مه  اب  ود  ره  دش  هتـشذگ  بش  نوچ  سپ 
دننکیم . یفن  دوخ  زا  ثاریم 

مدروایمن امـش  دزن  منک  تواضق  ناشیا  نایم  ناب  هک  دوب  يزیچ  نم  دزن  رگا  تفگ : حیرـش  سپ  اهنآ ، ناـیم  يدرک  مکح  هچب  دومرف  سپ 
، نیمز زا  هاک  نیا  نتشادرب  زا  تسا  رت  ناسآ  نیا  رد  مکح  هکیتسردب  دومرف  تشادرب و  نیمز  زا  ار  یهاک  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ار ، اهنآ 

وت دومرف : يرگیدب  سپـس  دیجنـس  دیـشک و  ارنآ  ترـضح  دیـشود و  سپ  شودب ، ریـش  دومرف : نز  ود  زا  یکیب  تساوخ و  یحدق  هاگنآ 
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مه وت  دومرف  يرگیدب  ریگب و  ار  ترتخد  وت  دومرفواب : سپ  دندید  لوا  ریـش  زا  فصن  ارنآ  سپ  دیـشک  دیـشود و  سپ  ار  تریـش  شودـب 
. ریگب ار  ترسپ 

وا لقع  هکنیا  تسا و  رـسپ  ثاریم  فصن  رتخد  ثاریم  هکنیا  تسا و  رـسپ  ریـش  فصن  رتخد  ریـش  هک  ینادـیمن  ایآ  دومرف : حیرـشب  هاـگنآ 
سپ ، يزیچ ره  رد  تسا  فصن  رباـنب  نآ  تسا و  رـسپ  هید  فصن  وا  هید  هکنیا  تسا و  واتداهـش  فصن  وا  تداهـش  درم و  لـقع  فـصن 

يرهـشرد ارم  ادخ  یـشابن و  نآ  يارب  وت  هکیتدشرد  دراذـگن  یقاب  ار  نم  ادـخ  نسحلا  وبا  تفگ : هاگنآ  یتخـس  بجعت  درک  بجعت  رمع 
یشابن . نآ  رد  وت  هک  دراذگن 

ینادرج ج 2 ص 56. مالظلا  حابصم  لامعلا ج 3 ص 179 - زنک 

هحفص 348 ] ] 

بیجع دازون  هفیلخ و 

مکش و ود  ندب و  ود  ياراد  الاب  فصن  زا  هک  دوب  هدیئاز  يدنزرف  هک  باطخنب  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا 
هبلاطم شرهوش  زا  نز  سپ  دوب ، مدرم  ریاس  لثماپ  ود  قاس و  ود  نار و  ود  ياراد  نیئاپ  همین  رد  دوب و  تروع  ود  تسد و  راهچ  رس و  ود 
هرابرد تساوخ و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  رمع  سپ  دوب ، بیجع  هدیرفآ  نیا  ردپ  درمنآ  درکیم و  ار  دازون  نآ  ثاریم 

دنتفگن . وا  خساپ  رد  يزیچ  سپ  درک ، تروشم  ناشیا  اب  نآ 
: دیبلط ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  سپ 

نک سبح  مه  ار  شدنزرف  نک و  سبح  ار  نز  نیا  تسا ، شیامزآ  ربخ و  شیارب  هکتسیرما  نیا  هکیتسردب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
مالسلا هیلع  یلعهدومرفب  رمع  سپ  هدب ، فراعتم  فورعمروطب و  مه  ار  اهنآ  جراخم  دنک و  تمدخ  ار  اهنآ  هک  رامگب  ار  یسک  وا  يارب  و 

راذـگ تمدـخ  هکنیاب  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ، ثاریم  هبلاطم  دـش و  گرزب  بیجع  لـفط  نآ  ودرم  نزنآ  سپ  درک  لـمع 
هکیئاـهزیچ زا  دـنوشیم  يدـصتم  نارداـم  هچنآ  وا  زا  دوش  يدـصتم  دـنک و  تمدـخ  ار  وا  نیتروع  هک  دوش  هداد  رارق  وا  ياربيا  هجاوـخ 

يا تفگ : سپ  مالسلا ، هیلع  یلع  تمدخ  داتسرف  رمع  سپ  دش ، جاودزا  راتساوخ  اهندب  زا  یکی  سپسمداخ  زج  یسک  يارب  تسین  لالح 
دوب و نآ  اب  فلاخم  يرگید  هک  درک  لیم  هک  اریزیچ  نآ  زا  یکی  رگا  ندب  ود  نیا  رمارد  ینیبیم  هچ  نسحلا  وبا 

هحفص 349 ] ] 

شزیمآو عاـمج  اـهنآ  زا  یکی  تعاـس  نیا  رد  هکنآ  یتح  تساوخ  ارنآ  دـض  تسوا  يولهپ  هک  نآ  هک  ار  یتلاـح  درک  بلط  يرگید  رگا 
تسا . هتساوخ 

شزیما و شلها  اب  هک  ار  شردارب  شا  هدنب  دنیبب  هکنیا  زا  تسا  رت  میرک  رترباص و  ادخ  هکیتسردب  ربکا ، هللا  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ 
دزن رد  دـنکن  بلط  هک  وا  هرابرد  دـیامرفیم  يراج  ار  یمکح  يدوزب  دـنوادخ  هک  دـیزادنایب  ریخاتب  زور  هس  ار  وا  نکل  و  دـنکیم ، عاـمج 

. ندرم
یـضعب وا ، هرابرد  ناشیا  اب  درک  ترواـشم  درک و  عمج  ار  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  رمع  سپ  درم  زور  هس  زا  دـعب  سپ 

امن . نفد  نکنفک و  دوش و  ادج  هدرم  زا  هدنز  ات  ار  وانک  عطق  دنتفگ 
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درک و هلان  دایرف و  هدنز  ندبو  میـشکب  يا  هدرم  لاح  يارب  ار  هدنز  امهک  تسا  بیجع  هنیآ  ره  دیدرک  هراشا  امـش  هکنیا  تفگ : رمع  سپ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلاال  هکنیاب  مهدیم  تداهش  نم  هکنآ  لاح  دیـشکیم و  ارم  تسیفاک  ام  يارب  ادخ  هللا  تفگ 

. مناوخیم نارق  هلآ و 
نآ رد  رما  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  سپ  ندب ، ود  نیا  نیب  امرف  مکح  امـش  نسحلا  وبا  يا  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  يوسب  داتـسرف  سپ 

ار وا  هک  دیراذگاو  شردام  رـسپ  اب  اروا  دیئامن و  نفک  دیهد و  لسغ  ار  وا  هک  تسنیا ، مکح  نیا ، زا  تسا  رت  هداس  ورت  ناسآ  رت و  حضاو 
ادـج ارنآ  سپ  دوشیم  کشخ  هدرم  ندـبتشذگ  زور  هس  هاگ  ره  سپ  دـیامن  کمک  ار  وا  شردارب  سپ  دوریم  هار  هاگ  ره  دـنک  تمدـخ 
هسزا شیب  نآ  زا  دعب  ار  هدنز  ندب  ادخ  هک  منادیم  قیقحتب  نم  سپ  دوشیمن  كاندرد  تسا  هدنز  هکنآ  عضوم  ندیکـشخ و  لاح  رددینک 

سپ دندرک  ار  راک  نیاسپ  وا  هدرم  دنگ و  ینوفع و  يوبب  دوشیم  يذاتم  اریز  دراذگیمن  یقاب  زور 

هحفص 350 ] ] 

یمکح ره  هدننک  راکـشآ  ههبـش و  ره  هدننک  فرطرب  وت  هراومه  بلاطیبا  رـسپ  يا  تفگ : رمع  سپ  درم  دعب  دوب و  هدنز  زور  هس  يرگید 
یتسه .

لامعلا ج 3 ص 179 ) زنک  )

زینک دح  رد  هفیلخ  داهتجا 

يزینکوا يارب  دندوب و  هتفرگ  هزور  هدناوخ و  زامن  هکیناگ  هدرب  درک  دازآ  سپ  تفر  ایند  زا  بطاح  دیوگ : هدـش  لقن  بطاح  نب  یحی  زا 
درک و نتسبآ  ار  وا  هکنآرگم  ار  وا  درکن  تیاعر  سپ  دوب  يداوسیبهیمجعا  وا  دوب و  هتفرگ  هزور  هدناوخ و  زامن  هک  رابگنز  هبون  لها  دوب 
ار وا  هلمج  نیا  سپ  يدرکن  یبوخ  راـک  یتـسه  يدرم  وـت  هنیآ  ره  تفگ  رمع  سپ  درک ، وگزاـب  واـب  رمع و  دزن  تفر  سپ  دوـب ، هوـیب  وا 

ارنآ دش  رهاظ  نآ  هاگ  ره  سپ  مهرد ، ودب  یشوغرم  زا  یلب : تفگ  يدش ، نتسبآ  ایآ  تفگ : وزینک  نآ  يوسب  داتسرف  رمع  سپ  دیناسرت ،
نامثع منک و  هچ  نمب  دـیئوگبتفگ  سپ  فوع ... نب  نمحرلا  دـبع  نامثع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  درک  دروخرب  و  دـیوگ : نکن  ناـمتک 

تفگ سپ  وگب ، وت  نامثع  يا  تفگ  سپ  هدش  عقاو  وا  رب  دح  دنتفگ  نمحرلا  دـبعو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دیـشک ، زارد  سپدوب  هتـسشن 
دنادب هکیـسک  رب  رگم  تسین  يدح  ارنآ و  دنادیمن  هکنآ  لثم  ناب  درک  عورـش  هک  ار  وا  منیبیم  تفگ  : وگب وت  تفگ  دنتفگ ، وتب  وت  ناردارب 

ارنآ .
ار وا  رمع  سپ  ار  دح  دنادب  هکیـسک  رب  رگم  تسین  دح  تسوا  تسد  رد  مناج  هکیـسکناب  مسق  یتفگ ، تسار  یتفگ ، تسار  تفگ : سپ 

دص

هحفص 351 ] ] 

درک . دیعبت  لاسکی  دز و  قالش 
یناداـن و تلاـهج و  ههبـش  يارب  وا  زا  درک  عـفد  ارنآ  رمع ، هکنآ  لـثم  سپ  دوـب  راسگنـس  نآ  دـح  هتفگ : هللا  هـمحر  خیـش  دـیوگ : یقهیب 

بیدات . ریزعت و  ناونعب  دومن  شدیعبت  دز و  شقالش 
دح عـفد  اـی  تسا و  راسگنـس  نآ  دـحتوبث و  اـی  تـسا  رما  ود  نـیب  رئاد  هلئـسم  ردرما  هـک  میوـگیمن ، نـم  دـیوگ : هرـس  هللا  سدـق  ینیما 
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هک تسین  نیا  زج  و  تسا ، عرـش  قـطنم  وناـسل  زا  جراـخ  هک  تـسیا  هدـیقع  لـصفب  لوـق  نتـسبآ و  نز  هار  ندراذـگ  زاـب  ههبـشببسب و 
دیزمبجوـم هکلب  دـنکیمن  يار  حیحـصت  تسا  بیداـت  ریزعت و  دـیعبت  ندز و  قالـش  هکنیا  زا  تسا  هدـید  یهقیب  ار  هـچنآ  هـک  میوـگیم ،

رگم دننزیمن  قالش  هد  زا  رتشیب  ار  سکچیه  هک  هدش  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  حیحص  تیاور  رد  هک  اریز  دوشیم  لاکـشا 
. ادخ دودح  زا  يدح  رد 

ادخ . دودح  زا  دح  نیرتمک  رد  هنایزات  هد  زا  رتشیب  دوشیمن  هدز  قالش  ترضحنآ : لوق  تسا  رگید  حیحص  رد  و 
زا شیب  ار  یسک  دنزب  هکیسک  يارب  تسین  لالح  ترضحنآ : لوقو 

هحفص 352 ] ] 

ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  قالش  هد 
دینکن  ریزعت  قالش  هبرض  هد  زا  شیب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 

تسا . نیزواجتم  زا  وا  دح  ریغ  رد  ار  يدح  دناسرب  هکیسک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 
ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  قالش  هد  زا  شیب  دنزن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 

ادخ . دودح  زا  يدح  رد  رگم  هبرض  هد  زا  شیب  یتبوقع  تسین  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  وا  لوق  و 
ششوگ تشپ  اهنآ  دادرارق  نآ و  زا  ندرک  رظن  فرص  رد  دراد  دهعت  ای  هدنام  یفخم  ثیداحا  نیا  مامت  هفیلخ  رب  ایآ  سپ 

دوب هدومن  نآ  هب  رما  ادخ  لوسر  هچ  نآ  زا  هفیلخ  یهن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فارطا  رد  ام  دیوگ : هریره  یبا  زا 

هحفص 353 ] ] 

هکنیا میدیـسرتو  شندمآ  دیماجنا  لوطب  تفر و  تساخرب و  ام  نایم  زا  سپ  دـندوب  ام  اب  يرفن  دـنچ  اب  مه  رمع  رکبوبا و  میدوب و  هتـسشن 
راصنا زا  هتسبرد  یغابب  مدمآ  هکنآات  ترضحنآ  بلطب  متفر  نوریب  سپ  مدیسرت  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  میتساخرب و  سپ  ار  ام  دنک  عطق 

سپ ار  هارنآمدرک  دوگ  هکنآ  زا  دعب  هدودـحم  نآ  نایم  رد  مدـش  لخاد  سپ  یبآ  هار  رگم  متفاین  يرد  نآ  يارب  سپ  راجنلا  ینب  مدرم  زا 
یتساخرب و سپ  يدوب  ام  نایم  ردامش  متفگ ، يراد ، يراک  هچ  دومرف : یلب ، متفگ  هریره ، وبا  دومرف : سپ  مدیدار  (ص ) ادخ لوسر  هاگان 

نیا مدـمآ  سپ  مدیـسرت  هک  مدوب  سکلوا  نم  میدیـسرت و  سپ  دـنک  يدـب  دـمآ  شیپ  امـش  يارب  هکنیا  میدیـسرت  ام  سپ  يدرک  ریخاـت 
دنتسه . نم  رس  تشپ  مدرم  دنکیم و  خاروس  هابور  هچنانچ  ارنآ  مدرک  خاروس  ار و  هدودحم 

هکنیاب ال دـهدیم  تداهـش  شبلقب  اـنیقی  هک  يدـید  راوید  نیا  تشپ  هک  ار  سک  ره  سپ  رب  هب  ارم  نیلعن  ود  نیا  هریره  وبا  يا  دومرف : سپ 
رمع مدرک  دروخرب  هک  ار  یـسک  لوا  متفر و  نوریب  نم  سپ  تشهبب  هدـب  تراـشب  ار  وا  سپ  تسین  اـتکی  يادـخ  زج  یئادـخ  هللا ، ـالا  هلا 
سک ره  دومرف : داتـسرف و  نیلعن  نیا  اب  ارم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیلعن  نیا  متفگ : تسیچ  نیلعن  ود  نیا  تفگ : سپ  ، دوب

نم نم و  هنیـسب  دز  رمعسپ  هدب  تشهبب  تراشب  ار  وا  دهدیم  نیقی  يور  زا  ادخ  یئاتکی  تینادحوب و  تداهـش  هک  يدرک  تاقالم  هک  ار 
ربماـیپ سپ  (ص ،) ادـخ لوسر  دزن  متـشگرب  ناـنک  هیرگ  نم  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیپ  درگرب  تفگو : تشپ  زا  مداـتفا 

هنیسب نانچ  رمع  سپ  ، يداتـسرف ناب  ارم  هک  هچناب  مداد  ربخ  ار  وا  مدرک  تاقالم  ار  رمع  متفگ : ار ، وت  تسیچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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تفگ مداتفا و  نیمزب  تشپ  زا  هک  دز  نم 

هحفص 354 ] ] 

ار وت  زیچ  هچ  رمع  يا  دومرف : سپ  دمآ ، رمع  ناهگان  سپ  دنتفر  نوریب  ادخ  لوسر  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يوسب  درگرب 
نکن ار  راـک  نیا  سپ  تفگ : یلب  دوـمرف : يداتـسرف  یماـیپ  نینچب  ار  هریره  وـبا  وـت  تـفگ : رمع  سپ  يدرک ، هـک  هـچنآرب  تـشاد  نآ  رب 

ادخ لوسرسپ  دننک  لمع  ارناشیا  راذگاو  دننک  كرت  ار  لمع  و  هللا ، الا  هلا  تداهشهب ال  طقف  دننک  لاکتا  مدرم  هک  مدیـسرت  نم  هکنوچ 
ار . ناشیا  راذگاو  سپ  دومرف :

هدنهد و تراشب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  رابتعا و  تنـس و  باتک و  ظاحل  زا  تسا  يربمایپ  فئاظو  زا  ندـیناسرت  تراشب و  هک  دـیوگ : ینیما 
لاح دنهدن و  يزیچب  تراشب  زگره  هک  دوب  بجاو  ادخ  لوسر  رب  هنیآ  ره  دوب  لمع  زا  یعنام  نداد  تراشب  رد  رگا  و  داتسرف ، هدنهد  میب 
هدب تراشب  هدژم و  اریبک ، الـضف  هللا  نم  مهل  ناب  نینموملا  رـشب  و  یلاعت ، يادخ  لوق  دننامب  هدـش  هداد  تراشب  میرک  نارق  رد  اعطق  هکنآ 

مهبر " و دـنع  قدـص  مدـق  مهل  نا  اونمآ  نیذـلا  رـشب  و  وا " : لوق  یگرزب و  تمحر  لـضف و  ادـخ  زا  تسناـشیا  ياربهکنیاـب  ار  نینموـم 
ناشراگدرورپ . دزن  تساتسار  مدق  ناشیا  يارب  هک  دندروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  هدب  یناگ  هدژم  تراشب و 

تداهش رد  بیغرت  رد  هدش  دراو  يرایسب  تایاور  هیوبن  تنس  رد  و 

هحفص 355 ] ] 

هللا . الا  هلا  رکذ ال  ادخب و 
زج یئادخ  هکنیاب  دهد  تداهش  سک  ره  هک  دنک  ادن  مدرم  نایم  رد  هک  ار  رمع  نب  هللا  دبع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  داد  نامرف  و 

عیرشت ارنآ  اتکی  يادخ  هکتـسیزیچ  رهب  لمع  حیحـص  دیحوت  همزال  و  تسه . اجنیا  رد  یعنام  هچ  و  دوش ، تشهبلخاد  تسین  اتکی  يادخ 
باذـع هدـننک و  تحاران  دـیدهت  ار  ناگ  هدـننک  فافختـسا  دنونـشب  هک  یتقو  ره  رد  ار  تلاسر  يادـن  دایرف و  اـصوصخم  تسا و  هدومن 

تسا . ناتسرپ  اتکی  قاتشم  تشهب  و  دیامن : حلاص  لمع  هکیسک  يارب  همیرک  ياه  هدعوب  ماوت  ار  تخس 
لیلهت حیبست و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یهایـس  درم  هک  یقثوم  صخـش  ارم  درک  ثیدح  دیوگ : هدرک  لقن  فرطم  نبا  زا  دـمحا 

و رمع ، يا  مارآ  : دومرف ربمایپ  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  يدرک  دایز  نک  سب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپ  درکیم ، لاوئس 
ات راگزور  زا  ینامز  هدمآ  یمدآ  رب  ایآ  رهدلا ، نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتاله  هروس "  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دش  لزان 

دمآ . نوریب  شحور  هک  دیشک  يدایرف  هایس  درم  نآ  هدش  تشهب  زا  يدای  هک  اجنآ 
نیب دـنک  هللا  یلا  ریـس  تما  هک  تسبجاو  نینچ  مـه  376 و  لایرـس : هرامـش  درم  تشهب  قوش  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ 

زا نمیا  ار  وا  هکیتراشب  هدعو و  هن  دنک و  لمع  زا  یتسس  يراگنا و  لهس  هک  دراذگاو  ار  وا  هکیدیدهت  هنـسپ  ، دیما سرت و  ءاجر  فوخ و 
راذگاو رگا  دیامن  تبوقع 

هحفص 356 ] ] 

دنتشذگ و هکیناسک  رد  ادخ  تنس  راکـشآ  ياهـشور  ياهتنـس و  رد  ناشیاب  ءادتقا  عمتجم و  حالـصا  رد  تسا  هنایم  شور  نآ  نیا  دوش و 
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ات دز  ار  هریره  وبا  سپ  تسا ، رتهب  نیا  زا  وا  شور  هک  هدرک  لایخ  اعطق  هفیلخ  هکنیا  زج ، یئادخ  نیئآ  تنـس و  يارب  یلیدبت  ینیبن  زگره 
ناب رما  دومرف و  هکهچنآ  رب  شا  هنامیرک  تداع  شور و  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومنیهن  داتفا و  نیمزب  شدـعقم  زا  هکنیا 

دوشیم . واب  هک  یئادخ  یحو  رگم  وا  قطنم  تسین  دیوگن و  نخس  اوه  يور  زا  زگره  ترضحنآ  هکنآ  لاح  دومن و 
یحو زا  ربخ  هک  هچناب  داد  ربخ  هکنآ  زا  دـعب  ار  وا  تسردان  نخـس  دـشاب  هتفریذـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میریذـپب  ام  میناوتیمن  و 

هفیلخ و ملع  رادقم  نیا  هکنیا  ای  هتفگ  غورد  یـسود  ایآ  منادـیمن  نم  ارناشیا و  راذـگاو  دومرف : دـیوگیم  یـسود  هریره  وبا  نکل  داد  یهلا 
تسوا راتفر  هنومن 

هبعک رویز  رد  هفیلخ  داهتجا 

رویز رززا و  يدای  شتفالخ  نارود  رد  باطخ  نب  رمع  شیپ  - 1

هحفص 357 ] ] 

ار هبعک  شاداپ و  يارب  تسا  رتگرزب  یئامن  نیملـسمشترا  رد  فرـصم  يریگب و  ارنآ  رگا  دنتفگ  يا  هدـع  سپ  دـش ، نآ  یناوارف  هبعک و 
هچ رویز  رزب و 

دمحم رب  نارق  نیا  هکیتسردب  دومرف  سپ  درک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دـنک و  ار  راک  نیا  هک  تفرگ  میمـصت  رمع  سپ  راک .
. تسا شخب  راهچ  لاوماو  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ضئارف  رد  تساهدرک  هثرو  نایم  میسقت  ارنآ  سپ  نیملسم  لاوما  - 1
. تسا هدومن  نآ  نیقحتسم  رب  میسقت  ارنآ  یئف  و  - 2

. تسا هتشاذگ  دراذگب  دیاب  هک  اجنآ  رد  ارنآسمخ  و  - 3
دوخ لاح  رب  ارنآ  ادـخ  سپ  هدوب  هبعک  رد  زورنآ  رد  هبعک  رویز  رز و  هداد و  رارق  هکیئاـج  ارنآ  تسا  هداد  رارق  ادـخ  سپ  تاقدـص  و  - 4

لوسر ادخ و  هکیئاج  هدب  رارق  ارنآ  سپ  نآ  زا  ار  یناکم  تسا  هدیسرت  هن  تسا و  هدراذگن  او  نایسن  یـشومارف و  يور  زا  هدراذگ و  یقاب 
تسا . هداد  رارق  ارنآ  وا 

دراذگ . دوخ  لاحب  ار  رویز  رز و  میدوب و  هدش  اوسر  ام  هنیآ  ره  يدوبن  وت  رگا  تفگ : رمع  سپ 
هکنآ ات  موریمن  نوریب  نم  تفگ  سپ  يا ، هتـسشن  نآ  رد  وت  هکیناکم  رد  تسـشن  باطخ  نب  رمع  دیوگ : نامثع  نب  هبیـش  زا  قیقـش  زا  - 2

یتسین متفگ : دیوگ  درک ، مهاوخ  هتبلا  يرآ  تفگ  یتسین ، راک  نیا  هدننک  وت  متفگ : دیوگ  نیملسم ، ءارقف  نایم  ار  هبعک  لام  منک  میـسقت 
لامب رتدـنمزاین  وت  زا  اـهنآ  ارنآ و  ياـج  دـندید  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  يارب  متفگ : هچ ، يارب  تفگ  هدـننک  وت 

شیاج زا  ارنآ  یلو  دندوب 

هحفص 358 ] ] 

. تفر نوریب  تساخرب و  سپ  دندرب  هن  نوریب 
اج نیمه  باطخ  نب  رمع  نم  رانک  دوب  هتسشن  تفگ : سپ  نامثعنب  هبیش  رانک  رد  مارحلا  دجسم  رد  متسشن  نم  دیوگ : قیقـش  رگید : ظفل 

میسقت هکنآ  رگم  ار  يا  هرقن  هن  الط و  هن  هبعک  رد  ینعی  مراذگن ، یقاب  يزیچ  نآ  رد  هک  متفرگ  میمصت  نم  تفگ : سپ  يا ، هتسشن  وت  هک 
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سپ دـندرکن ، ارراـک  نیا  سپ  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا  زا  شیپ  دوب  قیفرود  وت  يارب  هکیتسردـب  متفگ : سپ  منک ،
منکیم . یسات  ادتقا و  اهناب  نم  هک  دندوب  ینادرم  ود  نآ  تفگ : رمع 

رگم مراذـگن  یقاب  ار  يا  هرقن  الط و  چـیه  هبعک  ردهک  متفرگ  میمـصت  نم  هنیآ  ره  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  هدـش : لـقن  نسح  زا  و  - 3
ادـخ هکیتسردـب  تفگ : ارچ ؟ تفگ  رمع  سپ  تسین ، وـت  يارب  نیا  هک  ادـخب  مسق  تفگ : واـب  بعک  نب  یباسپ  منک ، میـسقت  ارنآ  هکنآ 

یتفگ . تسار  تفگ : رمع  سپ  هدرک ، ریرقت  ارنآ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هدرک و  نایب  ار  لام  ره  ياج 
نیا رد  نادرم  نیا  همه  هک  دـهدیم  يربخامب  تایاور  نیا  هکنیا  زج  ار  هیـضق  مکح  هدـننک  نیقلت  نییعت  رد  مینکیمن  باسح  رد  هشقانم  ام 

تسا هدوب  هبحاص  ملعا  هقفا و  باطخ  نب  رمع  هک  هعیش  بحاص و  نیغورد  ءاعدا  تساجک  سپ  دناهدوب ، هفیلخ  زا  رت  هیقف  رتاناد و  هلئسم 
. قالطا رب  انب  شرصع  رد 

هحفص 359 ] ] 

قالط هس  رد  هفیلخ  داهتجا 

قالط رمع  تفالخ  زا  لاس  هس  لاس و  ود  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نامز  رد  قالط  هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  - 1
مدرم هکیتسردب  تفگ : رمع  سپ  دـشیم .) باسح  قالط  کی  یتسه  هقالط  هس  وت  هثالث ، قلاط  تنا  ینعی  ) دـشیم بوسحم  قالط  کی  هس 

. اهنآ رب  درک  ءاضما  ارنآ  سپ  ناشیارب  مینک  ءاضما  ارنآ  ام  رگا  تسا  تلهم  نآ  رد  ناشیارب  هک  يراک  رد  دننکیم  باتش  هلجع و  یهاگ 
نامز رددـشیم  هداد  رارق  قالط  کی  ثالث  قالط  هکینادـیم  ایآ  تفگ  سابع  نباب  ءابهـصلا  وبا  هک  دـیوگ : هک  هدـش  لـقن  سواـط  زا  - 2

یلب تفگ : سابع  نبا  رمع ... تموکح  رد  لاس  هس  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 360 ] ] 

قالط کی  رکبوباو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ثالث  قالط  ایآ  هک  تدوخ  شیپ  زا  رایب  تفگ : سابع  نباـب  ءابهـصلا  وبا 
هزاجا سپ  ای  ناشیاربارنآ ، درک  ءاضما  رمع  سپ  قالط  رد  دندرکيرگیپ  مدرم  دـش  رمع  رـصع  رد  نوچ  سپ  دوب  روطنیا  ارچ  تفگ  دوبن 

ناشیاربداد
رگید : تروص 

واب هکنآ  زا  شیپ  درکیم  هقالط  هس  ار  شنز  هاـگ  ره  درم  هک  ینادـیم  اـیآ  : تفگ ساـبع  نبا  زا  درکیم  لاوئـس  رایـسب  هک  دوب  ءابهـصلا  وبا 
رب يرآ  تفگ : سابع  نبا  رمع ، تموکح  زا  لئاوا  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دادیم  رارق  یکی  ارنآ  دنک  لوخد 
یپ رد  یپ  نآ  رد  هک  ار  مدرم  هک  دـید  رمع  نوچ  سپ  دـندادیم ، رارق  یکی  ارنآ  رمع  هراـما  زا  لـئاوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـهع 

. ناشیارب داد  هزاجا  ارنآ  تفگ : دنهدیم  قالط  مه  رس  تشپ  ای  دنا  هدومن 
دوـبتلهم و قـالط  رد  امـش  يارب  مدرم  يآ  تـفگ : دـش  رمع  ناـمز  نوـچ  تـفگ : وا  هـک  هدرک  لـقن  ساـبع  نـبا  قـیرط  زا  يواـحط  - 3

درک . میهاوخ  ناب  مزلم  ار  وا  ام  قالط  رد  ار  ادخ  تلهم  دنک  باتش  هکیسک  هکیتسردب 
. تسا حیحص  نآ  دانساهک  هتفگ  هدرک و  دای  يراقلا ج 9 ص 537  هدمع  رد  ارنآ  ینیع  و 
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هحفص 361 ] ] 

ام ار و  دوخ  تلهم  دـیدرک  لیجعت  امـش  سپ  دوب  تلهم  قالط  رد  امـش  يارب  تفگ  باطخ  نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لـقن  سواـط  زا  - 4
. نیا زا  دیدرک  لیجعت  هک  ار  هچنآ  ناشیارب  میداد  تصخر 

هس سلجم  کی  رد  ار  شنز  يدرم  هاگ  ره  متفرگ  میمصت  نم  هک  تشون  يرعشا  یسوم  وبا  هب  باطخ  نب  رمع  هک  هدش  لقن  نسح  زا  - 5
مزال شدوخرب  هک  هچناب  ار  سک  ره  نک  مزلم  سپ  دـنا  هدرک  مزال  ناـشدوخ  رب  ارنآ  یناـمدرم  نکل  مهد و  رارق  قـالط  کـی  داد  قـالط 

هنئاب و نآ  سپ  یئادج  هنئاب و  وت  دـیوگ  شنزب  هکیـسک  وارب و  تسا  مارح  نزنآ  سپ  یتسه  مارح  نم  رب  وت  تفگ  شنزب  هکیـسک  هدرک ،
. تسا هقالط  هس  نآ  سپ  دهد  هثالث  قالط  هکیسک  تسادج و 

میعن ) یبا  زا  لقن  لامعلا ج 5 ص 63  زنک  )
دزادنا و دوخ  رس  تشپار  ادخ  باتک  یناسنا  هک  دشاب  زوجم  مدرم  لاجعتسا  هک  تساهیتفگش  زا  هکیتسردب  دیوگ : هرـس ) هللا  سدق  ) ینیما

كاسمافناترم قالطلا  دـیوگیم " : مامت  تحارـصب  هک  تسادـخ  مکحم  باـتک  نیا  هکیلاـح  رد  دـنیبیم ، هک  ار  هچناـب  ارناـشیا  دـنک  مزلم 
هک اجنآ  ات  دراذـگ  دازآ  یکین  هب  ای  دـنک  يرادـهگن  فراعتم  یبوخ و  روطب  ای  سپ  تسا  تبون  ودقالط  ناسحاب "  حیرـست  وا  فورعمب 

قالط زا  دـعب  زا  تسین  لالح  وا  يارب  سپ  داد  قالط  ار  وا  رگا  سپ  هریغ "  اجوز  حـکنت  یتح  دـعب  نم  هل  لحت  الف  اـهقلط  ناـف  دـیوگ " 
هبترم و رد  ققحت  دومن  بجاو  دنوادخ  سپ  دنک ، شزیمآ  حاکن و  وا  اب  يرگید  هکنآ  رگم  موس 

هحفص 362 ] ] 

رد هبترم  هس  ار  قالط  هغیص  رارکتب  هن  و  اثالث - هملک - کیب  ار  اه  قالط  ندرک  عمج  دنکیمن  عمج  ار  نیا  ار و  موس  قالط  زا  دعب  تمرح 
دوش . عقاو  طسو  رد  اهنآ  نایم  یترشاعم  شزیمآ و  هکنیا  نودب  مه  یپ 

رد هکیا  هحتاف  هروس  رد  هکیتدـحو  هک  ینیبیمن  ایآ  دـنکیمن ، ررکم  ارنآ  اثالث - نتفگ - تسا و  قالط  کـی  نآ  هکنآ  يارب  سپ  لوا ، اـما 
رارکت ار  هروس  وا  هک  دنیوگیمن ، ارـشع و  ای  اسمخ  امـش  دوخ  لوقب  دنک  ماوت  ارنآ  راذگ  زامن  رگا  دوشیمن  رارکت  تساربتعم  زامن  تاعکر 

دناوخ . هبترمکی  زا  شیب  درک و 
نتخادـنا وا  زا  دـنکیمن  تیافک  سپ  ینم  هرمج ) ) هس رد  گـیر  تفه  نتخادـنا  دـننام  تساربتعم  ددـع  نآ  رد  هک  یمکح  ره  روطنیمه  و 

اعبرا . وا ، لوقب  دشاب  هکیتداهش  کی  وا  زا  تسین  یفاک  ندرک  دنزرف  یفن  ناعل و  رد  تداهش  راهچ  لثم  هبترمکی و  ار  اه  هزیر  گنس 
ندرک فیدر  و  هللا و )... الا  هلا  نا ال  دهـشا  ) راـبکی نتفگب  نآ  رد  رارکت  دوشیمن  تسا  ربتعم  نتفگ  راـبود  نآ  رد  هک  ناذا  لوصف  لـثم  و 

نیترم . شلوقب  نآ 
هدروآ تئارق  زا  شیپ  مدرم ، شیپ  یپ ، رد  یپ  راـب  تفه  اـی  راـب  جـنپ  ناـبرق  دـیع  رطف و  دـیع  زاـمن  رد  نتفگ  ربکا  هللا  تاریبـکت  دـننام  و 

اعبس  ای  اسمخ  دیوگب ، راذگ  زامن  نآ  زا  دعبهکیربکا  هللا  کیب  دوشیمن 
نآ 10 و تاحیبست  رد  هک  رایط ) رفعج  زامن  ) حیبست زامن  لثم  و 

هحفص 363 ] ] 

زا اـهنیا  ماـمت  و  رـشع ، هسمخ  اـی  ارـشع  شدوـخ  لوـقب  دـنک  فـیدر  ارنآ  هک  حـیبست  کـی  نآ  زا  تسین  یفاـک  سپ  هدـش  ربـتعم  هدزناـپ 
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تسین . نآ  رد  یفلاخم  هکتسیلئاسم 
یمن یقاب  دوشیم و  دازآ  نآ  ببـسب  هدش  دقع  نز  دوشیم و  عقاو  یئادـج  ناب  لوا و  ظفلب  دوشیم  لصاحقالط  هکیتسردـب  سپ  مود : اما  و 
دازآ هدـش  دازآ  نز  دوش و  یمن  هدادقالط  رگید  هدـش  هداد  قالط  نز  هکیتسردـب  سپ  هدـیافیب  هدوهیب و  رگم  تسنآ  زادـعب  هچنآ  دـنام 

فده هرگ و  ندش  عقاو  طسو  مزلتسم  قالط  ددعت  هکلب  تسا ، هدش  ربتعم  مکح  عضوم  رد  هک  يددع  ناب  دوش  یمن  لصاح  سپ  دوشیمن 
رثا یب  وغل و  مود  قـالط  دوشن  عقاو  طـسو  رد  عوجر  اـی  شزیمآ  هکیتقو  اـت  دـشاب و  عوجرب  هچ  رگا  قـالط و  ود  ناـیم  تسا  یئوشاـنز  زا 

و دنکیم . لطاب  یئوشانز  حاکن و  زا  دعب  رگم  تسین  یقالط  حاکن "  دعب  الا  قالط  هلآ " ال  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نایب  ارنآ  دوب و  دهاوخ 
يارب تسین  یقالط  کلمی  نل ال  قالط  ال  بانجنآشیامرف : و  تسین ، حاـکن  زا  شیپ  یقـالط  حاـکن ، لـبق  قـالط  ـال  ترـضحنآ : لوق  زین 

هدشن . یئوشانز  کلام  هکیسک 
دوشیم زاب  هنوگچ  دـیاشگیم و  ارنآ  قالط  دوشیم و  هتـسب  هک  تسا  یهرگ  یئوشانز  حاکن و  هک  تسین  نیا  زج  دـیوگ : لضف  نب  كاـمس 

10 ه دوش . هتسب  هکنآ  زا  شیپ  یهرگ 

هحفص 364 ] ] 

تنـس قالط  تفگوا : هک  هدش  تیاور  داب  ادـخ  ناوضر  وا  رب  هک  دوعـسم  نبا  زا  میهاربا  زا  دامح  زا  هفینح  وبا  زا  یـضاق  فسوی  وبا  و  م -
ات تسه  عوجر  کلاموا  دنک و  یـشزیمآ  وا  اب  هک  نآ  نودب  دـش  كاپ  شـضیح  زا  هکیعقوم  دـیوگ : قالط  کی  ار  شنز  درم  هک  تسنیا 

موس قالط  ار  وا  تساوخ  رگا  سپ  تسناراگتـساوخ  زا  راگتـساوخ  کی  وا  سپ  دش  یـضقنم  هدع  هاگ  ره  سپدوش  یـضقنم  هدـع  هکنآ 
راثآ باتک  دوش  كاپ  شموس  ضیح  زا  هکیتقو  دـهد  قالط  ار  وا  سپـس  دوش . كاپ  شمود  ضیح  زا  هکیتقو  دـیوگ  قـالط  ار  وا  دـهدب 

یقالط . هقلط و  ره  زا  دعب  تسا  عوجر  ندش  هطساو  دیایم  هکنانچ  وا  دوصقم  ص 129 و 
ادجب رما  تسا - هبترم  ود  قالط  ناترم ) قالطلا  ) ادخلوق رد  دوصقم  هکنیا  رب  لیلد  و  دـیوگ : نارقلا ج 1 ص 447  ماکحا  رد  صاصج  و 
نودب نیا  و  ناترم ، قالطلا  تفگ : هکنیا  ندرک  عوجر  زا  تسا  هس  رتمک  قالط  ندـش  عقاوب  قلعتم  هکتـسیزیچ  مکح  نایب  قالط و  ندرک 

و داد ، شقالط  هبترم  ود  دوش  هتفگ  هک  دوبنزیاج  هنیآ  ره  دادیم  مه  اب  قالط  ود  رگا  هکنوچ  دـنکیم ، ار  ندوب  ادـج  قیرفتءاضتقا و  کش 
ماگنه نیا  ردسپ  مهرد  ود  تخادرپ  دوش  ادـج  ات  داد  ار  وا  هبترم  ود  دوش  هتفگ  تسین  زیاج  داديرگیدـب  مهرد  ود  يدرم  رگا  روطنیمه 
دـشاب هتـشاد  قالط  ودب  یگتـسب  قلعت و  نآ  هک  دشاب  يزیچ  نآ  ظفلب  دوصقم  مکح  رگا  سپ  دوب ، نینچ  نیا  هاگ  ره  دوش و  قالطا  وا  رب 

سپ دهد . قالط  ود  رگا  دشاب  هبترم  کی  ردتباث  مکح  نیا  رگا  هبترم  ود  رکذ  هدـیافندش  طقاسب  دوش  رجنم  نیا  هنیآ  ره  تعجرءاقب  زا 
. هبترمکی ردتساهنآ  نایم  ندرک  عمج  زا  یهن  هبترم و  ود  نآ  ندش  عقاو  رما  نآ  هک  تسین  نیازج  هبترم  ود  رکذ  هک  نیاب  دوش  تباث 

هحفص 365 ] ] 

هدـیاف و ود  باجیا  رد  مکح  تابثا  رب  ارنآ  ندرک  لمح  دوب  بجاو  هنیآ  ره  دوب  رما  ود  يارب  لمتحم  ظـفل  رگا  هکنیا  يرگید  تهج  زا  و 
يارب عماج  ظفل  سپ  دهد  قالط  نینچ  هاگ  ره  عوجر  مکح  نایب  و  دهدقالط ، هبترم  ود  دهاوخب  هکیتقو  تسا  قالط  ندرک  ادجب  رما  نآ 

دشابیم . ینعم  ود 
هچنانچ ناـب  دـنکيزاب  هکنآ  رگم  ار  ادـخ  باـتک  دـنک  يربارب  هک  يداـهتجا  يار و  تسین  تسنآ و  ياـیوگ  میرک  نارق  هکتـسیزیچ  نیا 

ادخ لوسر  دیوگ : دیبل  نبا  دومحمزا  ارنآ  هدرک  لقن  ننس  رد  یئاسن  هدومن  ناب  حیرصت  رگید  حیحص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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يزاب ادخباتکب  ایآ  دومرف  سپـس  كانبـضغ ، تساخرب  سپ  مامت  قالط  هس  ار  شنز  داد  قالط  هکیدرم  زا  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. ار وا  مشکن  ایآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  يدرم  هکنآ  ات  میامش  نایم  رد  نم  هکنآ  لاح  دوشیم و 

نآرب سپ  تفگ  قـالط  هس  سلجم  کـی  رد  ار  شنز  هناـکر  دـیوگ : ساـبع  نبا  زا  همرکع  زا  یظفل  رد  هدرک  تیاور  قاحـسا  نـبا  و  م -
، متفگ قالطهس  ار  وا  سلجم  کی  رد  تفگ  يداد ، قالط  ار  وا  روطچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دـش  نیگمغ  تخس 

. امن عوجر  ناب  سپ  تسا  قالط  کی  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دومرف :

هحفص 366 ] ] 

هدـمعرد هک  تسا  ینیع  نخـس  مدـید  نآ  رد  هکیزیچ  نیرت  بیجع  تسا و  ینالوط  نانخـس  هلئـسم  نیا  رد  موق  ناگرزب  زا  یخرب  يارب  و 
دیوگ . يراقلا ج 9 ص 537 

ربمایپزا دعب  خـسن  هدرکن و  خـسن  رمع ... هکنآ  لاح  تسیچ و  خـسن  نیا  لیلد  یئوگب  رگا  سپ  تسا . خوسنم  ادـخ  باتک  رد  دراو  قالط 
. تسا روطچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یضعب مه  ارعامجاب  خسن  دش و  هباحص  عامجا  نیا  دشن  عقاو  هباحـص  زا  يراکنا  سپ  نیاب  درک  باطخ  ار  هباحـص  رمع  هکینامز  میوگیم 
تباث ناب  خـسن  هک  تسازیاج  سپ  حیرـص ، تیاور  دـننام  ار  ینیقی  ملع  تسا  بجوم  عامجا  هکنیا  قیرطب  دـنا  هدرک  زیوجت  ام  ناگرزب  زا 

. روهشم ربخ  زا  تسا  رت  يوق  نآ  ندوب  هجح  رد  عامجا  دوش و 
. تسین زیاج  ناشیا  هرابرد  نیا  سپ  ناشدوخ  شیپزا  تسا  خسن  رب  عامجا  نیا  هک  یئوگب : رگا  سپ 

. دشاب هدیسرن  امب  نیا  یلو  دشاب  هدومن  خسن  باجیا  هک  دشاب  هدش  رهاط  یحیرص  تیاور  ناشیا  يارب  هک  تسا  لمتحم  میوگیم :
هک اریزیچ  درک  ءاعدا  دـمآ  سپ  دروآ  دوجوب  ار  ینیع  راگزور ، هکنآ  ات  هدینـشن  هتـشذگ  ياهنامز  اـهنرق و  رد  ار  خـسن  نیا  ربخ  اهـشوگ 

شزرا و ادخ  تنـس  يارب  نآ و  يارب  دـنیب  یمن  ادـخ و  باتک  اب  هدرک  يزاب  هتفگ و  نخـس  فدـه  یب  يروطنیمه و  هتفگن و  سک  چـیه 
. یماقم

ار مدرم  هکیتقو  درک  عادبا  ثادحا و  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  رب  انب  هباحص  عامج  اب  نآ  یعطق  مکح  دنک  تابثا  هک  كدرم  نیا  يارب  تساجک 
اب يزاب  ارنآ  راوگرزب  ربمایپ  هک  یئارب  ناشیا  يارب  ار  تنـس  باـتک و  مکحم  هیآ  ندرک  كرت  تسناد  زیاـج  هنوگچ  و  دومن . ناـب  باـطخ 

دنمشزرا باتک 

هحفص 367 ] ] 

هکنآ " ال زج  دندوب  تنـس  باتک و  مکح ، رب  مدرم  هکنآ  لاح  نیا و  زا  شیپ  یکدنا  یئاسن  حیحـص  زا  تشذگ  هچنانچ  تسا  هدید  ادخ 
مدرم رـس  رب  هک  تسا  هفیلخ  قالـش  هرد و  هکیلاح  رد  ار  نیا  شاب  هتـشاد  دوشیمن  يوریپ  هکیـسک  يارب  تسین  یئار  عاـطی "  ـال  نمل  يار 

دنکیم . تکرح 
تعدب قالط  هسنیب  عمج  هک  دنا  هتفر  هدیقع  نیاب  ثیل  یعازوا و  کلام و  هفینح و  وبا  هنوگچ  سپ  دشاب  عقاو  یخسن  عامجاب  رگا  هاگنآ 

. تسا تمرح  ثیدح  رهاظ  دیوگ : يدنس  تسا و  قیرفت  رتهب  نکل  تسین  مارح  هک  دنا  هتفگ  روث  وبا  دمحا و  یعفاش و  تسا و 
هک تسا  ینیع  عامجا  نیا  دننکن ، ءاطخ  رب  عامتجا  زگره  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  شزور  ود  رد  ضیقن  ود  رب  عامجا  تما  هنوگچ  و  م -

هباحـص هک  قیقحتب  و  دیوگ : هکوا  زا  شیپ  تسا  دوبعملا  نوع  باتک  بحاصعامجا  نیا  و  قالط ، رد  هفیلخ  يار  لوا  زور  تسا  هتـشادنپ 
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هدشن شفالخب  ضقن  عامجا  نیا  دوشیمبوسحم و  قالط  کی  ظفل  کیب  قالط  هس  هکنیا  رب  رمع  تفالخ  زا  مود  تنسب  دنا  هدرک  عامجا 
ه  ام . نامز  نیا  ات  رگید  نرقزا  دعب  ینامز  نرق و  دهد  ناب  ءاوتف  هک  هدوب  یسک  تما  رد  هراومه  هکلب  تسا ،

لوصولاریسیت ج 3 ص 162 ) )
هچنآ دنا  هدرک  ضقن  هدش و  ایوگ  ناب  نارق  مکحم  هیآ  هک  هچنآ  فالخ  ربدنا  هدرک  عامجا  ادیدج  امیدق و  یمالـساتما  هکنیا  ضرف  رب 

میریگب ار  موصعم  ریغ  تما  لوق  هتشادربتسد و  ود  نآ  زا  هک  تسیزوجم  ام  يارب  ایآ  سپ  هدومن  ناب  نالعا  سدقم  عرـش  هدنروآ  هک  ار 
ربخب خسن  و 

هحفص 368 ] ] 

نابسایق سپ  تسنآ  هدنیوگ  تمصع  يارب  نآ  هکتسین  نیا  زج  زیمآ  ناجیه  فالخ  زا  تسنآ  رد  هچنآ  زا  یـشوپ  مشچ  زا  دعب  روهـشم 
تسین . وا  يارب  یتمصع  هکیسک  لوق  دوشن 

هباحص زا  نآ  ریغ  هفیلخ و  صوصن  ارنآ  هک  تسا  یئوگ  هوای  تسا  هدیسرن  امب  هکیحیرص  حیحص و  ربخب  هباحص  عامجا  دانتسا  لامتحا  و 
. وا صوصخمو  کشخ  تسایس  يار و  درجم  رگم  تسین  تساهتفر  نآ  يوسب  هفیلخ  هک  ار  هچنآ  هکنیا  افاضم  دنکیم  بیذکت 

هحفص 9 رد  راصبالا ) یلوا  ممه  ظاقیا  ) شباتک رد  هدش 1298  توف  ینالف  يرمع  دمحم  نب  حلاص  خیش  نخس  تسبوخ  هزادنا  هچ  و  م -
ءاملع ریاس  دزن  تمایق و  زور  ات  دنا  هدرک  ناشیا  زا  یئوکین  يوریپ  هکیناسک  نیعبات و  هباحص و  دزن  فورعم  هکیتسردب  دیوگیم ، هک  اجنآ 

دـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تنـس  ای  یلاـعت  يادـخ  باـتک  حیرـصفلاخم  هاـگ  ره  دـهتجم  مکاـح  مکح  هک  تسنیا  نیملـسم 
هـضراعم هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  حیرــص  نآ و  رثاو  ذوـفن  ندرک  عـنم  نآ و  ندرک  لـطاب  ضقن و  تـسبجاو 

هدرک و ادیپ  عالطا  صن  نیا  رب  دهتجم  نیا  دـیاش  دوش ، هتفگ  هکنیاب  دوشیمن  هیناطیـش  بصعت  هیناسفن و  ياه  هشیدـنا  هیلقع و  تالامتحاب 
ياه هورگ  هکیئاهزیچ  زا  نآ  دننام  هدومن و  ادیپيرگید  لیلد  رب  عالطا  وا  هکنیا  ای  تسا  هدرک  كرت  هدش  رهاظ  وا  يارب  هکیتلع  يارب  ارنآ 

. دنا هدرک  قافتا  نادان  نیدلقم  نآ  رب  هدیزرو  تابث  ناب  بصعتم  ءاهقف 

هحفص 369 ] ] 

رصع زا  دعب  زامن  رد  هفیلخ  داهتجا 

وا دمآ و  وادزن  سپ  دروآ ، اجب  رـصع  زا  دعب  زامن  زا  باطخ  نب  رمع  یهن  زا  دعب  تعکر  ود  وا  دیوگ  هک  هک  هدش  لقن  يراد  میمت  زا  - 1
رمعب دـش و  غراف  شزامن  زا  میمت  سپـس  تسـشن  رمع  سپ  دوب  شزامن  رد  وا  نیـشن و  هب  هک  واب  درک  هراشا  میمت  سپ  دز  شقالـش  اـب  ار 

ود نآ  نم  هکیتسردـب  تفگ : مدوـب  هدرک  نآ  زا  یهن  نم  يدروآ و  اـجب  ار  تعکر  ود  نـیا  وـت  هـکنآ  يارب  تـفگ : يدز  ارم  ارچ  تـفگ 
يارب امش  دیتسین  هورگ  يا  تفگ : رمع  سپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  دوب و  رتهب  وت  زا  هک  مدروآ  اجب  یـسک  اب  ار  تعکر 

هللا یلص  ادخ  لوسر  هکیتعاسب  درذگب  هکنیا  ات  دنراذگ  زامن  برغم  رصعنایم و  هکیمدرم  امش  زا  دعب  دیایب  هکنیا  مدیسرت  نم  نکل  نم و 
ار . رصع  ورهظ  نایم  دنداد  تسویپ  هچنانچ  دنناوخب  زامن  نآ  رد  هک  دومرف  یهن  هلآ  هیلع و 

يارب تفگ : میمت  سپ  دز ، شا  هنایزات  اب  ار  وا  سپ  دناوخ  زامن  رـصع  زامن  زا  دعب  دید  ار  يراد  میمت  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  هربو  زا  و 
دنتـسین مدرم  همه  میمت  يا  تفگ : رمع  سپ  مدـناوخ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هکیزامن  يارب  ارم  ینزیم  رمع  يا  يدز  ارم  هچ 
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ینادیم . وت  هک  هچنآ  دننادب  هک 
، تشذگ يراد  میمت  هکنآ  ات  رـصع  زا  دعب  هدجـس  ود  يارب  ارناشیا  دز  وتفر  نوریب  مدرم  رب  رمع  دیوگ : هک  هدش  لقن  ریبز  نب  هورع  زا  و 

وت زا  رتهب  وا  هکیسک  اب  مدناوخ  هک  ار  یتعکر  ود  نآ  منکیمن  كرت  نمتفگ  سپ 

هحفص 370 ] ] 

ارنآ عمجم  رد  یمثیه  متـشادن ، یکاـب  دـندوب  وت  تئیه  دـننام  مدرم  رگا  تفگ : رمع  سپ  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وا  دوب و 
دنتسه . یتسرد  یناربط  لاجر  دیوگ : هتسناد و  حیحص 

رصع . زا  دعب  زامن  رد  ار  ردکنم  دنزیم  هک  ار  باطخ  نب  رمع  دید  وا  هک  هدش  لقن  دیزی  نب  بئاس  زا  - 3
. رصع زامن  زا  دعب  تعکر  ود  رب  ار  مدرم  دزیم  رمع  هک  هدش  لقن  دوسا  زا  و 

ود رـصع  زامن  زا  دعب  دنکیم  عوکر  هک  شتفالخ  عقوم  رد  دـید  اریو  باطخ  نبرمع  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ینهج  دـلاخ  نب  دـیز  زا  - 4
: تفگ دیز  دش  فرـصنم  نوچ  سپ  دوب ، لوغـشم  وا  هچنانچ  دناوخیم  زامن  هکیلاح  رد  دز  شقالـش  اب  ار  وا  وا و  يوسب  تفر  سپ  تعکر 

سپ دناوخیم ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  هکنآ  زا  دعب  منکیمن  كرت  ار  تعکر  ود  نیا  زگره  ادخب  مسق  نینموم  ربهر  يا  نزب 
وت مدزیمن  بش  ات  دنریگب  زامن  يارب  نابدرن  ناگلپ و  ارنآ  مدرم  مدیسرتیم  هک  دوبن  رگا  دلاخ  نب  دیز  يا  تفگ : تسشن و  وا  رانک  رد  رمع 

. تسبوخ نآ  دانسا  هک  عمجم  رد  دیوگ : یمثیه  تعکر ، ود  نآ  رد  ار 
، دـش هفیلخ  رمع  نوچ  سپ  رـصع  زا  دـعب  دـناوخیم  زامن  تعکر  ود  رمع  تفالخ  زا  شیپ  يراصنا  بویا  وبا  هک  هدـش  لقن  سواـط  زا  - 5
ود نآ  رب  ار  مدرم  دزیمرمع  هک  تفگ : سپ  يدرک ، عورش  الاح  هچ  يارب  دنتفگ  واب  سپ  درک  عورش  زاب  درم  رمع  نوچ  ارنآ و  درک  كرت 

تعکر 
مدرم ياهتسد  دزیم  رمع  تفگ  سپ  رصع  زا  دعب  هلفان  زا  کلام  نبا  سنا  زا  مدرک  لاوئـس  تفگ : هدرک  لقن  لفلف  نب  راتخم  زا  ملـسم  - 6

ود هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دهع  رب  هک  میدوب  امو  رصع  زا  دعب  زامن  رب  ار 

هحفص 371 ] ] 

ار تعکر  ود  نآمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایآ  واب : متفگ  سپ  برغم  زاـمن  زا  شیپ  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  میدـناوخیم  زاـمن  تعکر 
. درک عنم  هن  دومنرما و  هن  ار  ام  سپ  میناوخیم  هک  دیدیم  ارام  ترضحنآ  تفگ  دناوخ ،

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  زامن  زا  هشیاع  زا  مدیسرپ  : دیوگ هدرک  لقن  شردپ  زا  حیرـش  نب  مادقم  زا  شدنـسم  رد  جارـس  سابعلا  وبا  - 7
ار رصع  هاگنآ  دناوخیم  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  سپس  دناوخیم ، زامن  زور  فصنرد  ترضحنآ  تفگ : ار  رهظ  زامن  دناوخیم  هنوگچ  هک  هلآ 
: تفگ سپ  نآ ، زا  دومنیم  یهن  دزیم و  تعکر  ود  نآ  رب  ار  مدرم  هک  دوب  رمع  متفگ : دناوخیم  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  نآ  زا  سپ  دناوخیم 

تاقبط نمی  لها  وت  موق  نکل  دروایم و  اجب  ار  تعکر  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  منادـیم  نم  ارنآ و  دـناوخیم  ربمایپ  هک 
زامن برغم  رصع و  نایم  سپس  دندناوخیم  رـصع  زامن  دندناوخیم و  زامن  رـصع  رهظ و  نایم  سپـس  دندناوخیم  ار  رهظ  زامن  دنـشاب  واسپ 

. دندرک وکین  اقح  دنناوخیم 
تنـس قیرط  زا  هدشتباث  هکیزامن  زا  درکیم  يریگولج  شقالـش  اب  هکیتقو  هفیلخ  تهاقف  زا  تسا  بیجع  دـیوگ : هتبرت ) هللا  سدـق  ) ینیما

زا دعب  درکن  كرت  زگره  دناوخ و  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
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هحفص 372 ] ] 

ارنآ درب  دوخ  تمحر  راوج  رد  ار  ربمایپ  هکیئادـخناب  مسق  هتفگ  هداد و  ربخ  ناـب  هشیاـع  هدـش و  دراو  حاحـص  باـتک  رد  هچناـنچ  رـصع 
هتـسشن هک  دوب  تاقوا  زا  يرایـسب  و  زامن ، زا  دوب  نیگنـس  هکنآات  درکن  تاقالم  ار  یلاـعت  يادـخ  دومن ، تاـقالم  ار  ادـخ  اـت  درکن  كرت 

نم و دزن  ار  رصع  زا  دعب  هدجس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درکن  كرت  زگره  تفگ : ار و  رـصع  زا  دعب  تعکر  ود  ینعی  ارنآ  دناوخیم 
دیایب هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن  تفگ : و  دـنک ، كرت  اراکـشآ  یئاهن و  رد  ارنآ  هک  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوبن  تفگ 

. دناوخیم زامن  تعکر  ود  هکنآ  رگم  رصع  زامن  زا  دعب  يزور  رد  نم  شیپ 
یتفگ و تسار  تفگ  هشیاـع  سپ  نآ ، رب  ار  مدرم  دزیم  رـصع و  زا  دـعب  هلفاـن  زا  درکیم  یهن  رمع  هک  دـیوگ : نمیا  یقهیب : تراـبع  رد  و 

دروایم . اجب  ار  تعکر  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نکل 
دزیم رمع  دیوگ : تسا  يردخ  دیعس  یبا  قیرط  زا  شکرادتـسا  رد  يدادغب  روصنم  یبا  زا  لقن  یشکرز ص 91  هباجالا ) ) هیشاح رد  و  م -

هک دید  دیعس  وبا  سپ  باتفآ ، بورغ  ات  رصع  زامن  زا  دعب  باتفآ و  عولط  ات  حبص  يدیفس  زا  دعب  زامن  ینعی  تعکرود  نآ  رب  مدرم  رس  رب 
هکیتسردبنینموم ردام  يا  تفگ  واب  سپ  هشیاع  شیپ  میتفر  تفرگ و  ارم  سپ  مدرک  یهن  ار  وا  سپ  دیوگ : دناوخیم  ارنآ  هک  ار  ریبزرـسپ 

هیلع هللایلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  نم  تفگ : هشیاع  سپ  دنکیم ... عنم  ارم  نیا 

هحفص 373 ] ] 

. دروایم اجب  ارنآ  هلآ  و 
هکیناسک زا  نآ و  زا  دعب  ترضحنآ و  یناگدنز  لوط  رد  نیعبات  هباحص و  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  رثا  دندرک  يوریپ  و 

نامعن و  يراد ، میمت  ریبز و  نبا  وریبز  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  ماما  رـصع  زا  دـعب  هلفاـن  رد  هزاـجا  تصخر و  وا  زا  هدـش  تیاور 
وبا لالب و  وا  باحـصا  و  دوعـسم ، نب  هللا  دـبع  نومیم و  نب  ورمع  دـیزی و  نب  دوسا  نینموملا و  ما  هشیاـع  يراـصنا و  بویا  وبا  ریـشبنب و 

و یناملیب ، نب  نمحرلا  دبع  و  دوسا ، نب  نمحرلا  دبع  هدرب و  وبا  و  لیذـهلا ، یبا  نب  هللا  دـبع  و  حیرـش ، و  قورـسمو ، سابع  نبا  ءادردـلا و 
رب رجز  یهن و  رب  لسوتم  ناب  هک  دوبن  يزیچ  وا  دزن  رد  تسکش و  ارنآ  قالش  بحاص  هکنآ  ات  دهع  نیا  رب  دندوب  تسا و  سیق  نب  فنحا 

. زامنب ار  برغم  رصع و  زامن  نایم  دنهد  لاصتا  دنیایب و  یمدرم  ادابم  هکنیا  سرت  زج  دوش  نآ 
چیه تعیرــش  فرط  زا  وا  يارب  تـسینهکنآ  لاــح  تـسیچ و  لاــصتا  نـیا  تـهارک  تـلع  دــنک  لاوئــس  وا  زا  هـک  تـسین  یــسک  اــیآ 
لاح دـنکیم و  تعکر  ود  زا  یهن  هچ  يارب  سپ  ار  تسویپ  نیا  تهارک  تسا  هدـید  واهک  ضرف  رب  دـیامن  لاصتا  نآ  زا  يریگولجهکیقح 

رـصع و نیب  تقو  دـنک  رپ  تعکر  ود  نآ  هکنیا  ضرف  ربانب  و  ار ، برغم  رـصع و  تقو  ود  نیب  تغارف  دنتـسین  هدـننک  رپ  تعکر  ود  هکنآ 
نکیل تسا و  هدید  وا  ارنآ  تهارک  هکبجاو  زامن  زا  ریغ  تسا  برغم  تقو  لوارد  هکیزامن  زا  دـنک  یهنهک  دوب  نیا  وا  رب  بجاو  ار  برغم 

ناـگ هدـید  تلاـسر و  بحاـص  روضح  رد  ربماـیپ  رـصع  رد  ارنآ  مدرم  اـعطق  هکیلاـح  رد  تسوا  داـهتجا  يار و  يارب  یتـمیق  شزرا و  هچ 
تسا . هدومرفن  یهن  ارناشیا  بانجنآ  دنا و  هدروآ  اجب  ترضحنآ 
دنهد لاصتا  هک  دنیایب  یمدرم  هکنیا  زا  هدیسرت  رمع  هک  هچنآ  هاگنآ 

هحفص 374 ] ] 
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دعب ار  تعکر  ودنیا  ناشیارب  درک  عیرشت  سپ  هدنام  یفخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  شملع  ایآ  ار  برغم  رصع و  تقو  نیب 
هن مسق  ادخب  دوب ، راوگرزب  ربمایپ  شنیبو  تریصب  زا  رت  يوق  اهراک  رد  هفیلخ  شیپ  ایآ  ناب  درکن  انتعا  ارنآ و  تسنادیم  هک  نآ  ای  رصع  زا 

. دوب هدیسرت  نآ  زارمع  هکیزیچب  ار  ینایز  دیدن  تسنادیم و  ار  اهنیا  همه  هلآ  هیلع و  هللایلص  ادخ  لوسر  نکل  نیا  هن  دوب و  نآ 
هدید يولج  رد  ناگ  هدننیب  زا  یهورگ  روضح  رد  دندش  یئاوسر  ندروخ و  قالـش  قحتـسم  هباحـص  زا  رایخا  زا  تعامج  نیا  هچ  يارب  و 

نادرم زا  یمدرم  نیا  زا  دـعب  هتـشاد  هورکم  هفیلخ  هک  اریزیچ  دـنروایم  هکیناسک  شکاـپربق و  دهـشم و  یکیدزن  رد  راوگرزب  ربماـیپ  ناـگ 
نیا زا  ناشیا  هک  دراد  فارتعادوخ  وا  هدشن و  هتـسب  دـقعنم و  تعاس  نیا  ات  ناشیا  ياه  هفطن  هکنیا  ای  دـندشن  نآ  بکترم  هک  دـنا  هدـنیآ 

. نک بجعت  ایب و  هتسنادیم ، زیاج  ار  وا  زا  هدش  صاصق  ریغ  تبانج  زا  لبق  صاصق  هفیلخ  دیاش  و  دنتسین ، هورگ 
سپ نید  رب  ار  يار  نیا  دینک  طایتحا  تفگیم : هک  هدوب  شدوخ  هتفگ  زا  لفاغ  هک  هتشاد  ار  صاصتخا  نیا  شیارآ  رد  هفیلخ  هکنیا  لثم  و 
يار هک  تسین  نیا  زج  دهدیم و  هئارا  واب  ادخ  هکنوچ  تسا  عقاو  اب  قفاوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يار  اهنت  هک  تسین  نیا  زج 

. اریزیچ قح  زا  دنکیمن  زاینیب  نامگ  و  تسنامگ : یکروزاجنیا و  رد 

هحفص 375 ] ] 

مجع هرابرد  هفیلخ  يار 

نب رمع  تفگیم  هک  بیسم  نب  دیعـس  زا  هدینـشوا  هک  هدوب  دامتعا  دروم  وا  دزن  هکیـسک  زا  هدرک  تیاور  هیکلام  هورگ  ربهر  ماما و  کلام 
. دشاب هدمآ  ایندب  برع  رد  هکنآ  رگم  دهد  ثاریم  ار  اهمجع  زا  یکی  هکنیا  زا  درکیم  يراددوخ  باطخ 

درمیم و شردام  رگا  دادیم  ثرا  اروا  دنزرف  رمع  سپ  دیئازیم  برع  نیمز  ردسپ  دیایم  نمـشد  نیمز  زا  ینتـسبآ  نز  رگاو  دیوگ : کلام 
ادخ  باتک  رد  ار  وا  ثاریم  تفریمایند  زا  هچب  نآ  رگا  دادیم  ثرا  شردامب 

تـسیناگمه اهناملـسم  نایم  تاروت  هکیتسردـب  و  یبرع ، ضحم  بصعت  هدرک  دودـحم  ارنآ  هک  تسیمکح  نیا  دـیوگ : هارث  باـطینیما 
هدش رداص  نآ  رب  تسا و  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  دنیامن  تنوکـس  دننک و  یگدنز  اجکره  دنیآ و  ایندـب  اجک  ره  مجع  ای  دنـشاببرع 

تلاسر . نادناخ  هتباث  تنس  باتک و  هحیرض  تایآ 
تیبصع نیا  تسین و  مالسا  طیارش  زا  ندوب  برع  نیمز  رد  دلوت  ندرب  ثراو  تراوت  طورش  زا  هدروخنصیصخت و  باتک  تامومع  سپ 

دنکیم هدـنکارپ  قرفتم و  ار و  عاـمتجا  اههتـشر  اهنامـسیر و  دـنکیم  هراـپ  هکتـسنانچيرامشیب  دراوـم  رد  نآ  لاـثما  هنـالهاج و  بصعت  و 
يرترب چیه  دنتسه  هناش  ياه  هنادند  دننام  نیملسم  هکتسین  نیا  زج  ار و  نیملسم  تیعمج 

هحفص 376 ] ] 

: دیوگیم و  دنردارب ، مه  اب  نینموم  هک  تسین  نیا  زج  هوخا "  نونموملا  امنا  دـیامرفیم " : ناحبـس  دـنوادخ  اوقتب و  رگم  تسین  ناشیا  نایم 
تسامش . نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  هکیتسردب   " مکاقتا ، هللا  دنع  مکمرکا  نا 

دنتفگیمهنیآ ره  یمجع  ینآرق  ارنآ  میدینادرگیم  رگا  یبرع " و  یمجعا و  هتایآ  تلـصف  ول ال  اولاقل  ایمجعا  انارق  هانلعج  ولو  دـیامرفیم : و 
تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمایپ  دایرف  نالعا و  نیا  تسبرع و  بطاخم  تسا و  یمجع  ینآرق  ایآشیاه  هیآ  هدشن  هدرک  نایب  ارچ 
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. شلوقهب عیسو  عامتجا  نآ  رد  گرزب  جح  زور  رد  ترضحنآ  هبطخ  زا 

همظعم هکم  رد  ربمایپ  هبطخ 

برضی ارافک  يدعب  نعجرت  الف  دهشا  مهللا  تغلب ، لهالا  هنم  هسفن  بیط  نع  الا  هیخا  لام  ءرمال  لحی  هوخا و ال  نونوملا  امنا  سانلا : اهیا 
. دهشا مهللا  تغلب  لهالا  هللا  باتک  هدعب  اولضت  مل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  یناف  ضعب  باقر  مکضعب 

هک دینادب  نآ ، زا  وا  لد  یکاپ  زا  رگم  شردارب  لام  یـسک  يارب  تسین  لالح  دنردارب و  مه  اب  نونموم  هک  تسین  نیا  زج  مدرم : راشقا  يا 
رفکب تشگرب  نم  زا  دعب  سپ  شاب ، هاوگ  ایادخ  راب  مدیناسرن ، ایآ 

هحفص 377 ] ] 

امـش هکیمادام  هکمدراذگ  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  هکیتسردب  سپ  ار  رگید  یخرب  ندرگ  امـش  زا  یخرب  دنزیم  هک  دیوشن  دترم  دـینکن و 
. شاب هاوگ  ایادخ  راب  مدیناسر  هک  دیشاب  هاگآ  تسادخ ، باتک  نآ  و  دیوشن : هارمگ  نآ  زا  دعب  دیتفرگ  ارنآ 

الا لضف  یمجع  یلع  یبرعل  سیل  ،و  مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  بارت  نم  مدآ  مدال و  مکلک  دـحاو  مکابا  نا  و  دـحاو ، مکبر  نا  سانلا : اهیا 
. بیاغلا دهاشلا  غلبیلف  لاق : معن  اولاق : دهشا ، مهللا  تغلب  لهالا  يوقتلاب 

نیرتیمارگ تسکاخزا  مدآ  دـیتسه و  مدآ  زا  امـش  همه  تسیکی  امـش  ردـپ  اققحم  تسیکی و  امـش  راگدرورپ  هکیتسردـب  مدرم : هورگ  يا 
راب مدـیناسر ، نم  هک  دـینادب  يراگزیهرپ  هب  رگم  مجع  رب  يرترب  تلیـضف و  برع  يارب  تسین  تسامـش و  نیرتراکزیهرپ  ادـخ  دزن  اـمش 

. دناسرب نیبئاغم  نیرضاح  سپ  دومرف : يدیناسر  يرآ  دنتفگ : شاب . هاوگ  ایادخ 
يارب ینوزف  هن  خرس و  رب  هایس  يارب  يرترب  هن  برع و  ربیمجع  يارب  هن  مجع و  رب  برع  يارب  تسین  یتلیضف  هک  دینادب  دمحا : ظفل  رد  و 

دنتسه . تسرد  نادرم  وا  تایاور  دیوگ : یمثیه  يراکزیهرپ  اوقتب و  رگم  هایس  رب  خرس 
: هدمآ ریبک : رد  یناربط  ترابع  رد  و 

ابوعش مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا : اهیا  ای 

هحفص 378 ] ] 

رمحا و ال یلع  دوسال  لضف و ال  یبرع  یلع  یمجعل  لـضف و ال  یمجع  یلع  یبرعل  سیلف  مکاـقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل  لـئابق  و 
. يوقتلاب الا  دوسا  یلع  رمحال 

: دـیوش یئاسانـش  هکنیا  يارب  اـه  هلیبق  واـه  هبعـش  میداد  رارق  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درمکی و  زا  ار  امـش  اـم  هکیتسردـب  مدرم : هورگ  يا 
هن یتلیضف و  برع  رب  مجع  رب  هن  يرترب و  مجع  رببرع  يارب  تسین  سپ  تسامـش  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  هکیتسردب 

يراگزیهرپ  هب  رگم  ینوزف  یهایس  رب  خرس  يارب  هن  یخرس و  رب  هایس 
يارب هن  یهایـسرب و  دیفـس  يارب  هن  برع و  يارب  مجع  يارب  هن  مجع و  رب  برع  يارب  تسین  یحیجرت  یلـضف و  تسا  میق : نبا  ظـفل  رد  و 

تسا . كاخزا  مدآ  دنمدآ و  زا  مدرم  يراکزیهرپ  هب  رگم  يدیفس  رب  یهایس 
نیدب رگم  تسین  یتلیضف  يرگید  رب  سکچیه  يارب  هدومرف : هدرکلقن  ارنآ  یقهیب  هک  یحیحص  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و 
تسا لوادتم  هعیاش و  نیناوق  ماکحا و  ریغ  رد  نیا  سپ  تایمسج  تایرصنع و  ردمیئامن  ضرف  يرترب  ینوزف و  ام  رگا  و  هتـسیاش ، لمع  ای 
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نیملسم مالسا و  يوسب  هک  يا  هقدنز  رفک و  لیس  ربارب  داحتا  يربارب و  يردارب و  هب  ناشزور  لوا  زا  دنتـسه  دنمزاین  نیملـسم  هزادنا  هچو 
زا دنا  هتفرگ  رارق  ناگناگیب  ءوس  تاغیلبت  ریثات  تحت  ناشیا  زا  يرایسبیلو  تسا  تکرح  رد 

هحفص 379 ] ] 

رد هدرک  داـجیا  یگراـپ  هدـساف  ياـه  يار  هداد و  هقرفت  یگ و  هدـنکارپ  هب  قوـس  ار  ارنآ  دـیلپ  یناطیـش  ياـهاوه  سپ  دـننادیمن  هکیئاـج 
تسا  هدومن  اهزرم  ظفح  زا  لفاغ  ار  ام  یبزح  فطاوع  یلخاد و  لماوع  وتیموق  ياهدایرف  یئارگ و  هورگ  ياهعازن  هعماج و  ینابیتشپ 

هب دـنکیم  باجیا  اـهنیا  ماـمت  سپ  تسیفاـک ، هک  ار  تیبرعب  تارخاـفت  یئارگ و  بزح  یبوعـش و  ياهـشکمشک  اـهنیا  همه  رب  نک  هفاـضا 
تاـمیلعت و همه  مشچ  يوـلج  رد  هدـش  هداد  رارق  هـکنآ  لاـح  هـملک و  تدـحو  ندرک  هدـنکارپ  عاـمتجا و  اـب  ندرک  لادـج  تفلاـخم و 

ناملس ترضحنآ " : لوق  دننام  هفلتخم  رصانع  زا  لئاضف  ببسب  ار  نکاما  اهرهش و  ياهتیصخش  وا  تشادگرزب  كاپ و  ربمایپ  ياهشزومآ 
زا يرایسب  ات  اهیناریا ) (و  سراف نارسپ  زا  یمدرم  دروآ  تسدب  ارنآ  هنیآ  ره  دوب  نامسآ  ایرث و  رد  ملع  رگا  وا : شیامرف  تیبلا " و  لها  انم 

. ترضحنآ كاپ  نانخس  نیا  لاثما 
هک نیما : ربمایپ  هتفگ  زا  دنکن  رظن  فرـص  تلفغ و  دریگن و  دوخ  شور  قشم و  طخ  ار  بایمک  هردان و  ءارآ  نیا  هک  تسناملـسم  رب  سپ 

تیموق تیبصع و  يارب  هکیسک  تسین  ام  زا  ودنک  تیبصعب  توعد  هکیسک  تسین  ام  زا 

هحفص 380 ] ] 

دریمب . تیموق  بصعت  تیبصع و  رب  هکیسک  ام  زا  تسین  و  دیامن : گنج  هلتاقم و 
يوسب ای  دـنک  بضغ  تیبصع  يارب  هک  تلالـض  یهارمگمچرپ و  ریز  دـنک  گنج  هکیـسک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  و  م -

. تسا هدش  هتشک  تیلهاجشور  نیدب و  سپ  دوش  هتشک  سپ  دنک  تیبصع  يرای  ای  دناوخب  تیبصع 

تمهت هب  هفیلخ  سسجت 

سپ دوشیمن  تسرد  ینالف  هک  تفگ : دمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  يدرم  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  نسح  زا  رذـنم  نبا  روصنم و  نب  دـیعس 
ادخ ایآ  يراک  نیاب  وت  باطخ و  رسپيا  تفگ : يدرم  سپ  يراک  نیاب  وت  ینالف  يا  مبایم  بارـش  يوب  نم  تفگ  دش و  لخاد  وا  رب  رمع 

. دش یهار  دراذگاو و  ار  وا  رمع  سپ  ار  شهابتشا  تخانش  رمعسپ  ینکن  شیتفت  سسجت و  هک  درکن  یهن  ار  وت 
تمهت نیچ  ربخ  دـنک  عنم  هکنآ  نودـب  يدـهاش و  نودـب  هداد  تمهت  رب  رثا  بیترتهفیلخ  هنوگچ  ینیبیم  ایآ  دـیوگ : هدـقرم  هللا  رون  ینیما 
هدروآ نامیا  هکیناسک  نیب  رد  تشز  راک  نداد  هعاشا  ناتهب و  هب  شناملـسم  ردارب  هرابرد  یئوگدب  زا  هدش  بکترم  هک  هچنآ  زا  ار  هدننز 

ای دنا 

هحفص 381 ] ] 

نکل میکح  نارق  حیرصب  نآ  زا  هدش  عنم  سسجت  زا  يرگید  روظحم  رد  اهنیا  همه  ندیشک  زا  دوش  عقاو  سپ  یناملـسم  درم  ندرک  تبیغ 
. یعرش مکحب  ار  وا  رظن  درم  نآ  ندرک  فرصنم  ببسب  درکن  تعنامم  باتشب  وا 
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نآرق میلعت  نتفرگ و  ارف 

مالـس وـتبرمع  وـگب  نینموـملا و  ما  هشیاـع  دزن  ورب  تفگ  هللا  دـبع  شرـسپ  هب  باـطخ  نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لـقن  نوـمیم  نب  ورمع  زا 
بحاص و ود  اب  هک  دـهاوخیم  هزاجا  باـطخ  نب  رمع  وگب  و  متـسین ، ریما  نینموم  يارب  زورما  نم  هکنوچ  نینموملاریما  وگ  هن  و  دـناسریم ،

. دوش نفد  شقیفر 
وت رمع  تفگ  سپ  دنکیم  هیرگ  هتسشن و  هک  دید  دش و  هشیاع  رب  لخاد  هاگنآ  تساوخ  هزاجا  درک و  مالـس  تفر و  رمع  نب  هللا  دبع  سپ 

رایتخا مدوخ  رب  زورما  ار  وا  یلو  مدوخ  يارب  ارنآ  متـساوخیم  نم  تفگ : دوش ، نفد  شقیفر  ود  اب  هک  دهاوخیم  هزاجا  دناسریم و  مالـس  ار 
هیکت دوخ  هنیـسب  يدرم  ار  وا  سپ  دینک  دنلب  ارم  تفگ : رمع  سپ  دیایم ، هک  تسا  رمع  نب  هللا  دـبع  نیا  دـنتفگ : دـمآ ، نوچ  سپ  منکیم ،

نم دزنرد  ار  ادـخ  رکـش  تفگ : داد  هزاـجا  هشیاـع  دراد ، تسود  نینموم  ریما  هکیزیچ  تفگ : تسیچ : وت  دزن  تفگ : سپ  دـیناشنو ، هداد 
سپ درک  درط  ارم  هشیاع  رگا  و  ربمایپ ص ) هضور  يارب  ) دـینکلمح ارم  مداد  ناج  نم  هاـگ  ره  سپ  دوبن ، هاـگباوخ  نیا  زا  رت  مهم  يزیچ 

. نیملسم ناتسروگب  دینادرگرب  ارم 

هحفص 382 ] ] 

لوسر هرجح  کلام  وا  ایآ  سپ  تسیچ ، هشیاع  زا  نتفرگ  هزاجا  تهج  هک  درکیم  مـالعا  اـمب  هفیلخ  شاـکیا  دـیوگ : هتبرت ) هللا  رون  ) ینیما
ءایبنالا ال رـشاعم  نحن  :) دومرف هک  دـنا  هتـشادنپ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآ  لوق  سپ  دوب ، هدـش  ثراب  هلآ  وهیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

كدف یغورد  لوعجم  ثیدح  نیمهب  و  تسا ، هقدص  میدراذگارنآ  ام  هچنآ  میراذـگیمن  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  هقدـص ) هانکرت  ام  ثرون 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  ریاس  هشیاع و  رکبوبا  موهوم  ثیدح  نیمهب  دنتفرگ و  دندرک و  عنم  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  زا  ار 

هکیتقو هدیقع  يار و  نیا  زا  هدرک  لودـع  هفیلخ  رگا  ،و  دـندرک ثاریم  کی  تشه  هبلاطم  دـندمآ و  یعمج  تسد  هکیتقو  درک  عنم  ار  هلآ 
هکنوچ نتفرگ  نذاب  دندوب  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  هثرو  هکیتسردـب  سپ  تیاور  ندوبن  حیحـص  دـش  مولعم  وا  يارب 

رد تفر  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  اریز  هدوب  کی  تشه  زا  مهن  کی  شیارب  هشیاـع  اـما  و  دـندوب ، یقیقح  کـلام  اـهنآ 
کی رگم  واب  نیا  زا  دیسریمن  هدوب و  متشه  کی  زا  مهن  کی  هفیرش  هرجح  زا  دیسریم  هشیاعب  هک  هچنآ  سپ  دوب ، رـسمه  ياراد 9  هکیلاح 

درکیم مضنم  وا  هک  ضرف  رب  و  تشادن ، ار  هفیلخ  ندب  نفد  شیاجنگ  نیا  بجو و  ود  زا  رتمک  ای  بجو 
تصخر و نودبهفیرش  هرجح  نیا  رد  فرصت  سپ  ندیباوخ ، لاح  رد  نیا  ندب  زا  دیایم  هاتوک  نآ  همه  سپ  ار  همطاف  شرتخد  مهـس  ناب 

. تسین سدقم  عرش  نازیم  اب  راگزاس  بسانم و  نینموم  ناردام  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كاپ  كاپ  نادناخ  زا  شکلام  هزاجا 
: لاطب نبا  هکار  هچنآ  ماقم  نیا  رد  دناوخیم  هدنناوخ  اسب  هچ  و 

هحفص 383 ] ] 

سپ تشاد  قح  اجنآ  ردوا  دوب و  هشیاع  هناخ  اج  نآ  هکنآ  يارب  هشیاع  زا  درک  ناذیتسا  ارنآ  رمع  هک  تسین  نیا  زج  هک  شلوق : زا  هدروآ 
و دـنادیم ، حیحـص  ارنآ  ار و  نتفرگ  تصخر  ناذـیتسا و  نیا  دـنکیم  باجیا  هک  تسا  نینموم  ردام  يارب  یقح  اـجنیارد  هک  دوشیم  لاـیخ 

ار . هشیاع  تیکلام  دنکیمن  باجیا  ود  نآ  هشیاعب و  هناخ  ندرک  هفاضا  درجم  تنوکس و  قح  رگم  نآ  تسین  هکنآ  لاح 
هکنیا رب  هفیرش  هرجح  رد  ندش  نفد  رب  هشیاع  زا  رمع  یبلط  تصخر  هب  ناب و  هدرک  لادتسا  دیوگ : يرابلا ج 7 ص 53  حتف  رد  رجح  نبا 
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تسا . هدوب  هناخ  کلام  وا 
ثاریم مه  نآ  رد  تنوکـس  نداد و  لزنم  نآ و  رد  تنوکـسب  دوب  هناخ  تعفنم  کلام  وا  هکتـسنیا  بلطم  عقاو  هکلب  تسا  لـمات  نآ  رد  و 

ه  ا . دنرادن . ار  ندرک  رهوشقح  ربمایپ  زا  دعب  ناشیا  هکنوچ  دشابیم  هدع  بحاص  هدتعم و  نانز  دننام  ربمایپ  نارسمه  مکح  و  دوشیمن ،
اه هناخ  رگا  ار و  ناشلزانم  اهنآ  زا  دـندشن  ثراو  ناشیا  هثرو  هک  ار  تیکلم  مدـع  ینعی  ارنآ  دـنکیم  دـیئات  دـیوگ و  ج 6 ص 160  رد  و 
زا دـعب  ناشلزانم  نیمه  يارب  تسانیا و  رب  تلالد  ارناشقوقح  اهنآ  نیثراوكرت  رد  ناشیا و  هثروب  دـشیم  لقتنم  هنیآ  ره  دوب  اـهنآ  کـلم 
هک هچنآ  رد  دش  هچنانچ  نیملسم  يارب  نآ  عفن  مومع  يارب  دیدرگ  دجسم  وزج  دش و  هفاضا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسمب  ناشتوم 

ا ه  تسا . رتاناد  ادخ  و  ملعا ، هللا  و  اه ، هقفن  جراخم و  زا  ناشیارب  دشیم  فرص 
دـش نیگنـس  شتلاسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هکینامز  :) دیوگهشیاع ثیدح  رد  دـیوگ  ص 132  يراقلاهدـمع ج 7  رد  ینیع  و 

هناخ داد  تبسن  دننک ) يراتسرپ  نم  هناخ  رد  هک  دنتفرگ  هزاجا  ترضحنآ  نارسمه 

هحفص 384 ] ] 

ياهیگ هژیو  صیاصخ و  زا  ربمایپ  ياه  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  تنوکـس  هک  دوب  نیا  نآ  لیلد  تلع و  شدوخب و  ار 
. دوب وا 

، دنـشاب هدـنز  هکیمادام  دـندش  تنوکـس  قحتـسم  ناشلزانم  رد  اهنآ  ندوب  سوبحم  يارب  دـندش  یجرخ  هقفن و  قحتـسم  ناشیا  نوچ  سپ 
قاقحتـسا ماود  دوشیم  ققحم  تبـسن  نیاـبهکنیا  رباـنب  تسا  ثیدـح  تفه  نآ  عوضوم و  نیا  ثیداـحا  قوـسب  هداد  یهاـگآ  يراـخبسپ 

دنشاب . هدنز  هکیمادام  اه  هناخ  رد  ناشیا  تنوکس 
نارـسمه تنوکـس  هک  تسنیا  نآ  لـیلد  شدوخبار و  هناـخ  داد  تبـسن  هشیاـع ) ) دـیوگ ص 190  يراـسلا ج 5  داـشرا  رد  ینالطــسق  و 
سوـبحم يارب  دنتـسه  یجرخ  هقفن و  قحتـسم  هکناـنچمه  سپ  تسا  صیاـصخ  زا  وا  ياـه  هناـخ  رد  مالـسلا  هولـصلا و  هـیلع  ترـضحنآ 
قاقحتـسا ماود  دـش  تباث  ققحم و  تبـسن  نیاب  هکنیا  رب  داد  یهاگآ  سپ  دنـشاب  یقاب  هکیمادام  دنتـسه  مه  تنوکـس  قحتـسم  ناـشندوب 

دنشاب . یقاب  هکیمادام  اه  هناخ  تنوکس  يارب  ارناشیا 
نز دننام  نآرد  يانکـس  رگم  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ادخ  لوسر  هرجح  زا  شیارب  هدوبن  نینموملا  ما  هک  عقوم  نیا  رد  تساناد  هدنناوخ  سپ 

تسا . تیکلم  رب  بترتم  هکیزیچب  نآ  رد  دنک  فرصت  هک  زگره  تسین  وا  يارب  راد و  هدع  هدتعم و 
زا لفاغ  هکیلاح  رد  دـنا  هدرمـش  هفیلخ  بقانمزا  ار  ندـش  نفد  نیا  یهاوخ و  هزاجا  نیاتنـس  لها  نیظفاح  هک  تسنیا  بیجع  یتخبدـب  و 

مدرم . لاوما  رد  فرصت  رددنمالسا  یناگمه  هماع و  نوناق 
هشیاعایآ دنوش و  نفد  هفیرش  هرجح  نیا  رد  هکهیلع  هللا  تاولص  ربمایپ  كاپ  هدازرتخدنسح  ماما  دومرف  تیصو  یقح  هچب  منادیمن  نم  و 

هحفص 385 ] ] 

دندش و حلـسم  هیماینب  سپ  دوشن ، تعاطا  هکیـسک  يارب  تسین  یئار  دشن و  تعاطا  واب و  داد  نذا  ای  دوش  نفد  نآ  رد  هکنیا  زا  درک  عنم 
نم هچ ، يارب  اهنیا  همه  دوش  يزیرنوخ  هنتف و  هک  دوب  کیدزن  دوش و  نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  میراذـگیمن  ام  دـنتفگ :

منادیمن 
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هیباج رد  هفیلخ  هبطخ 

لاوئـس نآرق  زا  دهاوخیم  هکیـسکسپ  تفگ : دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  باطخ ... نب  رمع  تفگ : هک  هدـش  لقن  یمخل  حابر  نب  یلع  زا 
زا دهاوخیم  هکیـسک  و  لبج ، نب  ذاعم  دزن  دیایب  دسرپ  هب  مارح  لالح و  زا  دـهاوخیم  هکیـسک  و  دـیامن ، بعک  نب  یبا  هب  عوجر  سپ  دـنک 
راد هگن  راد و  هنیزخ  نم  هکنوچ  دیآ  نم  دزن  دسرپ  هب  لام  زا  دهاوخیم  هکیسک  و  دیآ ، تباث  نب  دیز  شیپدنک  لاوئـس  ضئارف  تابجاو و 

منآ .
. هداد رارق  نآ  هدننک  میسقتو  راد  هنیزخ  نزاخ  ارم  یلاعت : دنوادخ  هکیتسردب  سپ  رگید : یترابع  رد  و 

هحفص 386 ] ] 

هبطخ  نیا  كرادم 
يربک ننس  رد  یقهیب  و  دندامتعا ، دروم  شتایاور  مامت  هک  اهدنس  اب  هدرک  لقن  لاوما ص 223  باتک  رد  ارنآ  يافوتم 224 ، دیبع  وبا  م -

يزوج ص 87 نبا  رمع  هریس  وهدومن  دای  دیرفلا ج 2 ص 132  دقعلا  رد  271 و  كردتسملا ج 3 ص 272 - رد  مکاح  و  ج 6 ص 210 ،
همجرت رد  تسا و  روهـشم  هک  دناوخ  يا  هبطخ  باطخ ... نب  رمع  هیباج  رد  تفگ : سپ  نادلبلا ج 3 ص 33  مجعم  رد  هدش  هراشا  ناب  و 

هیباج  رد  ار  رمع  هبطخ  دندینش  اهنآ  هک  هدمآ  يرایسب  یفارگویب  و 
دیبع : یبا  قیرط  زا  نآ  دانسا 

ناـبح نبا  یـسلدنا و  رکب  نبا  شارخ و  نبا  نیعم و  نبا  ار  وا  يافوتم 221 و  یفوک  حلاص  وبا  یلجع  ملـسم  نب  حلاص  هللا  دـبع  ظفاح  - 1
. شحیحص رد  تسا  يراخب  تایاور  ناگرزب  خیاشم و  زا  وا  دنا و  هدرک  قیثوت 

وبا یئاـسن و  یلجع و  نیعم و  نبا  دعـس و  نـبا  دـمحا و  ار  واو  یفوتم 163  يرـصم  نمحرلا  دـبع  وبا  یمخل  حابر  نب  یلع  نب  یـسوم  - 2
دنا  هدرک  لالدتسا  جاجتحا و  ناب  حیحص  شش  ناماما  زا  رفن  راهچ  هدرک و  قیثوتنیهاش  نبا  متاح و 

نب بوقعی  یلجع و  دعس و  نبا  ، 114 يافوتم 7 /  لاس 10 و  دلوتم  یسوم  وبا  هللا ، دبع  وبا  یعبات  یمخل  حابر  نب  یلع  - 3

هحفص 387 ] ] 

. دنا هدومن  جاجتحا  ناب  حیحص  شش  نابحاص  زا  رفن  راهچ  قیثوت و  ار  وا  نابح  نبا  یئاسن و  نایفس و 
ارنآ دـندامتعادروم و  قثوم و  نآ  نایوار  مامت  هک  یحیحـص  ياه  قیرط  هب  هفیلخ  زا  هدـش  تیاور  هک  ملـسم  عوطقم و  هتباث  هبطخ  نیا  رد 

دنا . هتسناد  حیحص  یبهذ  مکاح و 
و دوشیم ، یهتنم  طقف  ناگ  هدـش  دای  رفن  دـنچ  نیاـب  ضئارف  مارح 3 - لـالح و  نارق 2 - هناـگ 1 - هس  مولع  هکنیاـب  تسا  رارقا  فارتعا و 

تسا  هللا  لام  راد  هنیزخ  وا  هکنآ  رگمتسین  مولع  زا  یبیصن  یظح و  هفیلخ  يارب 
تنس و باتک و  وانید و  تعیرش و  رد  وا  تما  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  هک  دشاب  لوقعم  زا  هک  ینیبیم  ایآ  و 

ربخ وا  شور  ریس و  هچنانچ  دنـشاب  مدرمزا  يرفن ) دنچ  هکلب  ) یهورگ مولع  نیا  رد  وا  عجرم  دشاب و  ناب  لهاج  مولعنیا و  دقاف  وا  ضئارف 
هیلع هللا  یلص  دمحم  تما  رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  رقتسم  يراد  تناما  درجمب  تفالخ  ایآ  تسیچ و  يارب  تفالخ  نیا  سپ  دهدیم . نآ  زا 

دراد . واب  یصاصتخا  هجو  هچ  و  تسین ، مک  راد  تناما  هلآ  و 
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لواهفیلخ . رد  مدرم  هقیرط  ریغ  رب  رکبوبا ) ینعی  ) تفرگ یشیپ  وا  زا  تفالخ  رد  هکیسک  زا  وا  رب  یصن  هدش  عقاو  یلب :
راوشد هضماغ و  مولع  هلکـشم و  لئاسم  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هراومه  هکیـسک  نیب  هدـنیوگ و  نیا  نیب  تسا  قرف  هلـصاف و  هزادـنا  هچ  و 

رب دنلب  يزاوآ  ادص و  اب  هدومن و  ار  لکشم  نآ  لح  نآ  لاوئس  عقو  رد  اروف  دادیم و  رارق 

هحفص 388 ] ] 

دعب زگره  ارم و  دیـسرپ  هنهکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دینک  لاوئـس  یلثم  يدعب  اولاست  نل  ینولاست و  نا ال  لبق  ینولـس  دزیم : دایرف  اهربنم  يالاب 
دینک . لاوئس  ات  دید  دیهاوخن  ارمدننام  نم  زا 

شصیخلت . رد  مه  یبهذ  هتسناد و  حیحص  ارنآو  هدرک  لقن  كردتسم ج 2 ص 466  رد  مکاح 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتنـس  رد  هن  یلاعت و  يادخ  باتک  رد  يا  هیآ  زا  ارم  دینکیمن  لاوئـس  مالـسلا ، هیلع  ترـضحنآ  لوق  و 
چیه نودـب  زین  هدـش  تباـث  هتفگ : هدرک و  لـقن  قـیرط  ود  زا  ص 231  شریـسفت ج 4  رد  ریثـک  نبا  مهدـیم ، ربـخ  امـشب  ارنآ  هکنآ  رگم 

یلاکشا .
امشب هکنآ  رگم  تمایق  زور  ات  دوشیم  عقاو  هک  يزیچ  زا  ارمدینکن  لاوئس  مسق  ادخب  هک  نم  زا  دیسرپ  هب  مالسلا : هیلع  راوگرزب  نآ  هتفگ  و 
لزان بش  رد  ایآ  منادیم  نم  هکنآ  رگم  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  چیه  تسین  دنگوس  ادخب  هک  ادخ  باتک  زا  ارم  دینک  لاوئـس  مهدیم و  ربخ 

. هوک رد  ای  هدمآ و  راومه  نیمز  رد  زور  رد  ای  هدش 
هلمج نیا  كرادم 

یطویـس ص ءافلخلا  خیرات  رد  ضایر ج 2 ص 198 و  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هدرک و  لـقن  ملعلا ج 1 ص 114  نایب  عماـج  رد  رمع  وبا 
ص 167، يراقلا ج 9  هدـمع  ص 485 ، يرابلا ج 8  حـتف  ص 338  بیذهتلا ج 7  بیذـهت  ص 319 ، ناـقتالا ج 2  دوشیم ، هدـید   124

هداعسلا ج 1 ص 400. حاتفم 
. دنرب دوس  مه  وا  نانیشنمه  ودوش  عفتنم  سپ  دنک  لاوئس  هک  تسین  يدرم  ایآ  مالسلا : هیلع  ترضحنآ  نخس  و 

هحفص 389 ] ] 

لزان هک  مسق  ادـخب  مالـسلا : هیلع  راوگرزب  نآ  هتفگ  نآ ص 57 و  رـصتخم  رد  هدرک و  لقن  ملعلا ج 1 ص 114  نایب  عماـج  رد  رمع  وبا 
ینابز هاگآ و  اناد و  یبلقنمب  نم  راگدرورپ  هکیتسردـب  هدـش . لزان  اـجک  هدـش و  لزاـن  هچ  هراـبرد  منادـیمنم  هکنآ  رگم  يا  هیآ  هدـشن 

دای ارنآ  رد ج 1 ص 400 ، هداعسلا  حاتفم  بحاص  هدرک و  لقن  ءایلوا ج 1 ص 68  هیلح  رد  ارنآ  میعن  وبا  تسا ، هدیشخب  ایوگ  هدنـسرپ و 
تسا . هدومن 

رگم يا  هیآ  تسین  ادخ و  باتک  زا  نم  زا  دیـسرپ  هب  دیهدب ، تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  ارم  دینک  لاوئـس  مالـسلا : هیلع  ترـضحنآ  لوق  و 
. يراومه نیمز  ای  یهوک  هنمادب  تسا  هدش  لزان  اجک  منادیم  نم  هکنآ 

رد یـصخش  هچ  دنکیم و  اپرب  ارنآ  یـسک  هچ  منادیم  نم  هکنآ  رگم  یبوشآ  هنتف و  چیه  تسین  هک  اهگنج  اه و  هنتفزا  ارم  دینک : لاوئـس  و 
دوشیم . هتشک  نآ 

هدوملا ص 274 ) عیبانی  .) تسا هدش  تیاور  بلاطم  نیازا  يرایسب  ترضحنآ  زا  هتفگ  هدرک و  لقن  ارنآ  لبنح  دمحا  ماما 
شرمک رب  وا  ریشمش  ترضحنآ و  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هرز  هکیلاح .... رد  هفوک  ربنم  يالاب  رد  مالسلا  هیلع  بانجنآ  هتفگ  و 
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دیباین ارم  هکنآزا  شیپ  ارم  دیسرپ  هب  دومرف : زاب و  ارشکرابم  هنیس  مکش و  ربنم و  رب  تسـشن  سپ  دوب  شرـس  رب  ربمایپ  همامع  دوب و  هتـسب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  ناهد  بآ  باعل  تسنیا  شناد  ملع و  تسا  نیا  تسا  یناوارف  مولع  نم  هنیس  بلق و  نایم  رد  هک  تسین  نیا  زج  سپ 

یندیشون . دیناشون  دیناروخ و  ارم  ادخ  ربمایپ  هک  هچنآ  تسنیا  هلآ ، هیلع و 
لیجنا لهابو  ناشتاروتب  هاروت  لها  رب  مهدیم  اوتف  هنیآ  ره  منیشنب  نآ  رب  دوش و  هدراذگ  يدنسم  نم  يارب  رگا  هک  ادخب  دنگوس  سپ 

هحفص 390 ] ] 

تسنم و رد  هک  هچناب  ار  امش  داد  اوتف  قیقحتب  هک  یلع  تفگ  تسار  دنیوگب  سپ  دروآ  نخـسب  ار  لیجنا  هاروت و  ادخ  هکنآ  ات  ناشلیجناب 
. دینکیمن هشیدنا  سپ  ایآ  دینکیم  توالتار  باتک  هکنآ  لاح 

هب ینولس  دیوگبهک : هباحص  زا  دوبن  یسک  دیوگ : بیسم  نبدیعس  هدرک  لقن  دیعس  یبا  زا  نیطمسلا ) دئارف  ) رد ارنآ  يومح  مالـسالا  خیش 
( دشیم خرس  ) هدش غاد  هکس  دننام  دندشیم  لاوئس  يا  هلئسم  زا  هاگ  ره  هکدوب  ترضحنآ  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رگم  ارم  دیـسرپ 

: دومرفیم و 

یل  نیدصت  تالکشملا  اذا 
رظنلاب اهقئاقح  تفشک 

. مدوشگیم ما  هشیدنا  رظن و  اب  ارنآ  قیاقحدمایم  شیپ  نم  يارب  یتالکشم  هکیماگنه 

باوصلا  لیخم  یف  تقرب  ناف 
رصبلا اهیلتجی  ءایمع ال 

دنکیمن . نشور  ارنآ  یشرگن  هکیا  هدیچیپ  روک و  هلئسم  لقع  روصترد  دنز  يا  هقرج  رگا  سپ 

رومالابویغب  هعنقم 
رکفلا حیحص  اهیلع  تعضو 

ار  حیحص  هشیدنا  نآ  رب  مزادنا  راکب  یئاهن  بلاطمب  دشاب  هدیشوپ  هک 

هحفص 391 ] ] 

یبحرالا  هقشقشک  اناسل 
رکذلا ینامیلا  ماسحلاک  و 
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تسا . روآ  مان  ینامب  ریشمش  دننام  ای  چک  غیت  نوچ  هک  ار  ینابز 

نونفلا  هقطنتسا  اذا  ابلق  و 
ررد هاوب  اهیلع  ربا 

. هتفس ياهردب  نآ  رب  دیامن  ناسحا  دنک  لاوئس  نآ  زا  هفلتخمنونف  هاگ  ره  هکیبلق  و 

لاجرلا  یف  هعماب  تسل  و 
ربخلا ام  اذ  اذه و  لئاسی 

تسا . ربخ  هچ  نآ  نیا و  زا  دنسرپیم  هکینادرم  نیب  رد  مرادن  يرظن  مدوخ  زا  مدرم و  اب  نم  میوگب  هک  نم  متسین  و 

نیرغصالا  برذم  یننکل  و 
ربغام یضم  ام  عم  نیما 

. تسا هتشذگ  هچنآ  اب  ار  هدنیآ  منکیم  نایب  هک  مراد  يزیت  نابز  بلق و  نم  نکل  و 
رد یلاق  یتاله و  هروس  حرش  یتفلا  نیز  رد  یمصاع  ظفاح  ارنآ و  هدرک  لقن  نآ ص 170  رصتخم  رد  ملعلا ج 2 ص 113 و  رد  رمع  وبا 

یفنح يدیبز  نآ ج 5 ص 242 و  بیترت  رد  هچنانچ  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  بادالا ج 1 ص 38 و  رهز  ردیناوریق  يرصح  شیلاما و 
. هدرک دای  لاثمالا ج 2 ص 258  عمجم  رد  ارنآ  رخآ  تیب  ود  ینادیم  یلاما و  زا  لقن  سورعلا ج 5 ص 268 جات  رد 

تسا : لمات  نایاش 
یسک مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نامیالوم  زا  شیپ  خیرات  رد  مدیدن 

هحفص 392 ] ] 

هورگ نایم  يزیمآ  ناجیه  ساـسحاب  ار  شیادـص  دـنکدنلب  دـهد و  رارق  تخـس  تالاوئـس  هلکـشم و  لـئاسم  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هک  ار 
ینولس دومرفیم  رایسب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  راوگرزب  ربمایپ  وا  نیرقو  ردارب  رگم  ارم  دیسرپ  هب  ینولـس  شاهتفگب ، نادنمـشناد  نایاناد و 

امش هکنآ  رگم  يزیچ  زا  دیسرپ  یمن  دیسرپ و  هب  ینولس  وا  هتفگ  ینولس و  ینولـس ، وا  لوق  دیهاوخیم و  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  متئـش  امع 
يراوگرزب و تمرکم و  نیا  ثراو  دـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  ملع  ثراو  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنانچمه  سپ  مهدـیم  ربخ  ناـب  ار 

( مجرتم تلاسر . توبن و  رد  رگم  ) دنرگیدکی نیرق  دازمه و  مراکم  مامت  رد  ود  نآ  و  دیدرگ ، نآ  ریغ 
اب وهداتفا  يراتفرگ  تمحز و  رد  هدش و  اوسراملـسم  هکنآ  رگم  هدرواین  نابزب  ار  نخـسنیا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دـعب  سکچیه  و 

تسا . هتشادرب  دوخ  ینادان  لامک  زا  هدرپ  شدوخ  تسد 
: دننام
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لاس کلملا  دبع  نب  ماشه  جاح  ریما  هنیدم و  هکم و  یلاو  یشرق  ینوزخم  هریغم  نب  دیلو  نبب  ماشه  نب  لیعامـسا  نب  ماشه  نب  میهاربا  - 1
نم هک  نم  زا  دیـسرپ  هب  ینم : ملعا  ادحا  اولاست  دیحولا ال  نب  اناف  ینولـس  تفگ : سپـس  ، دناوخ هبطخ  هنیدم  رد  درک و  جـح  مدرم  اب   107
ایآ هک  دیـسرپ  ینابرق  وا  زا  تساـخرب و  قارع  لـها  زا  يدرم  سپ  دـشاب ، نم  زا  رتاـناد  هکیـسک  زا  دـینکیمن  لاوئـس  مملع ، هناـگی  دـنزرف 

دمآ . ریزب  ربنم  زا  ات  دیوگب ، هچ  تسنادن  سپ  نآ ؟ تسبجاو 
رکاسع ج 2 ص 305 ) نبا  خیرات  )

نامیلس نب  لتاقم  دیوگ : یبرحمیهاربا  نامیلس : نب  لتاقم  - 

هحفص 393 ] ] 

مدآ هکیتقو  تفگ  وابيدرم  سپ  انایول ،) ) ات تسا  شرع  ریزهچنآ  زا  نم  زا  دیسرپ  هب  انایول : یلا  شرعلا  نود  امع  ینولس  تفگ : تسشن و 
تساوخ ادخ  نکیل  و  دوبن ، امش  لمع  رطاخ و  هشیدنا  زا  لاوئس  نیا  تفگ ، واب  لتاقم  سپ  دیوگ : میهاربا  دیشارت  اروا  رس  یک  دومن  جح 

. مدرک مدوخب  هک  یباجعا  رورغب و  دنک  اوسر  ارم 
يدادغب ج 13 ص 163) بیطخ  خیرات  )

وبا يا  تفگ  واب  یـصخش  سپ  تسا ، شرع  ریز  هک  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  تفگ  نامیلـس  نب  لـتاقم  يزور  دـیوگ : هنییع  نب  نایفـس  - 3
( هراـچیب ) خیـش سپ  دـیوگ : تسوا ، بقع  رد  اـی  وا  يوـلج  رد  شا  هدور  رگج و  لد و  اـیآ  وـگب  يا  هدـید  ار  هچروـم  هرذ و  اـیآ  نسحلا 

يدادغب ج 13 ص 166) بیطخخیرات  .) دش راتفرگ  ناب  هک  تسیتبوقعنآ  هک  مدرک  نامگ  نم  دیوگ : نایفس  واب  دیوگب  هچ  تسنادن 
ننس نع  ینولس  هتفگ  هتسشن و  دوب  وا  يارب  هک  یسلجم  رد  هدش و  هفوک  دراو  هدداتق  هک  دیـسر  نمب  دیوگ  لامح : نوراه  نب  یـسوم  - 4

تساخرب هفینح  وبا  سپ  نک ، لاوئس  وا  زا  زیخرب و  دنتفگ  هفینح  وبا  هب  یتعامج  سپ  مهد ، خساپ  امشب  ات  ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
لخاد نآ  رب  دمآ و  شلوا  رهوشسپس  درک  رهوش  شنز  سپ  دش ، بیاغ  شلایع  زا  هکیدرم  هرابرد  یئوگیم  هچ  باطخلاوبا  يا  تفگ : و 
هکنآ لاح  يدرک و  رهوش  راکانز  يا  تفگ  واب  دمآ و  مود  رهوش  سپـس  ما  هدنزنم  هکنآ  لاح  يدرک و  رهوش  راکانز  يا  تفگ : دش و 

نآ يارب  دیاب  ام  دشاب  هدشن  عقاو  هک  دنچ  ره  : تفگ هفینح  وبا  سپ  هدـش  عقاو  هصق  نیاتفگ  هداتق  سپ  تسا  هنوگچ  ناعل  یتشاد ، رهوش 
سپ دیسرپ ؟ هب  نم  زا  نآرق  زا  میوگیمن  امشب  يزیچ  هلئسم  نیا  رد  نم  تفگ : واب  هداتق  سپ  میشاب ، هدامآ 

هحفص 394 ] ] 

یملع وا  دزن  هکیـسکنآ  تفگ  هب "  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  لج " : زع و  يادخ  لوق  رد  یئوگیم  هچ  تفگ : هفینح  وبا 
ار مظعا  مسا  هک  دوب  دواد  نبا  نامیلـس  يومع  نادـنزرف  زا  يدرم  نیا  تفگ  هداتق  دوب ، یـسک  هچ  وا  اـیآ  ارنآ . مرواـیم  نم  دوب  باـتک  زا 

تسنادیم .
وازا رتاناد  هکیـسک  ناربمایپ  زا  يربمایپ  روضح  رد  دوب  هللا و  ناحبـس  تفگ  هن  تفگ : تسنادیم  ار  مسا  نیا  نامیلـس  ایآ  تفگ : هفینح  وبا 

وت ایآ  تفگ : هفینح  وبا  دیـسرپ . هب  دـنراد  عزانت  فالتخا و  نآ  رد  مدرم  هچنآ  زا  مهدـیمن  ار  امـش  خـساپ  ریـسفت  زا  نم  تفگ : هداتق  دوب .
واـب هکیتقو  ادـخ  هدومن  تیاـکح  وا  زا  هچنآ  رد  تفگ  میهاربا  هچناـنچ  یتـفگن  ارچ  سپ  تفگ  واـب  هفینح  وبا  مراودـیما ، تفگ : ینموم ،

موشیمن . رهش  نیا  لخاد  زگره  مسق  ادخب  هک  دیریگب  ارم  تسد  تفگ : هداتقیلب  تفگ : يرادن  نامیا  ایآ  تفگ :
باعیتسا ص 156) بحاص  رمع  یبا  ءافتنا  )
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هفینح وبا  و  دیهاوخیم . هچ  ره  زا  دیـسرپ  هب  تفگ : سپ  دندش ، عمج  وا  رود  مدرم  سپ  دش  هفوک  لخاد  وا  هک  هدـش  تیاکح  هداتق  زا  - 5
تسناوتن سپ  دندیسرپ ، سپ  هدام  ایدوب  رن  ایآ  نامیلس  هچروم  وا  زا  دیـسرپ  هب  تفگ : سپ  دوب . سر  ون  یناوج  زورنآ  رد  مدرم و  نایم  رد 

دوب رن  رگا  )و  تلاـق :) یلاـعت يادـخ  لوق  زا  تفگ  ار  نیا  یتـسناد  روطچ  دـنتفگ : واـب  سپ  دوب  هداـم  تفگ : هفینح  وبا  سپ  دـهد ، باوج 
رن و رب  هک  تسا  هاش  هسامح و  دننام  هلمن  تفگ  و  لاق ) :) دومرفیم

هحفص 395 ] ] 

دوش . قالطا  هدام 
ناویحلا ج 2 ص 368) هایح  )

زا ار  امـش  مهدـیم  ربخ  هک  دـیهاوخیم  هچنآ  نم  زا  دیـسرپ  هب  تفگیم : هکم  رد  یعفاش  مدینـش  دـیوگ : نوراهنب  دـمحم  نب  هللا  دـیبع  - 6
لوسرلا مکیتآ  ام  و  تفگ " : دشکب ، ار  يروبنز  هکیمرحم  رد  یئوگیم  هچ  هللا ، دبع  ابا  يادـنتفگ  واب  سپ  شربمایپ ، تنـس  ادـخ و  باتک 

یبهذ ج 2 ص 288) ظافح  تاقبط  .) دیریگب ارنآ  هدروآ  امش  يارب  ربمایپ  هک  هچنآ  هیآ 8 - رشح  هروس   " هوذخف -

هحفص 396 ] ] 

 67
هک دنا : هدرک  لقنرمع  نب  هللا  دـبع  زا  حیحـص  دانـساب  شریـسفت  رد  یبطرق  نامیالا و  بعـش  رد  یقهیب  کلام و  نایوار  رد  دادـغب  بیطخ 

. درک ینابرق  يرتش  هرک  درک  مامت  ارنآ  نوچ  تخومآ و  لاس  هدزاود  رد  ارهرقب  هروس  رمع  تفگ 

هحفص 397 ] ] 

. لاس هدزاود  رد  تسنآ  رد  هچنآ  هقف و  اب  تخومآ  ار  هرقب  هروس  رمع  دیوگ : شریسفت ج 1 ص 132  رد  یبطرق 
اب هدوب  ناب  وا  مامتها  نآرق  رب  هفیلخ  تافتلا  هجوت و  مدـع  زا  ایهک  دـنکیم  شاف  راهظا و  بلطم  نیا  دـیوگ : هسفن ) هللا  سدـق  ) ینیما همالع 
دای هتخادـنا  ریخاـت  هکنآ  اـت  همهم  مولع  هدـش  هدـیچیپ  نآ  رد  تسا و  یمالـسا  لوصا  نیرتمهم  نآرق ) میلعت  نتفرگ و  ارف  ینعی  ) نآ هکنآ 

رد هچنانچ  رازاب  رد  یگ  هطـساو  یلالد و  هدرک  نیا  زا  لوغـشم  لفاغ و  ار  وا  دـیاش  ینالوط و  تدـم  نیا  رخآ  ات  ارنآ  زا  يا  هروس  نتفرگ 
. دنا هدرک  ناب  یهاوخ  رذع  هباحص  زا  نارگید  وا و  دوخ  هدش و  دراو  راثآ  نیا  زا  یکی  زا  شیب 

جاتحم سپ  هدش  ناب  ءاقلا  هچنآ  ساکعنا  زا  هدرک  عانتما  هک  هدوب  وا  روعش  هزیرغ و  یگشخ  وا و  كرد  شوه و  یهاتوک  روصق و  زا  ای  و 
. تسا هدومن  ارنآ  نتخومآ  دصق  هک  ار  هچنآ  دوش  وا  هرطاخ  رد  شقتنم  ات  هدیدرگ  وگزاب  رایسب و  تبظاوم  رارکتب و 

نامگ نم  هک  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هتفگ  زا  تشذـگ  هحفـص 229  رد  هک  هچنآ  ار  یمود  لامتحا  دنکیم  دـیکات  اسب  هچ  و 
هک منیبیمن  هصفحب ، وا  هرابرد  ترـضحنآ  شیاـمرف  زا  هدـش  داـی  رد ص 128  هچنآ  يزوماـیب و  ار  نـیا  هـکنآ  زا  شیپ  يریمب  وـت  مـنکیم 

دیامن . هماقا  ارنآ  هک  منیبیمن  بانجنآ : تفگ  دزومایب و  ارنآ  تردپ 
وا يارب  نآرق  ظـفح  نکیل  دوـب و  ناـمثع  زا  هقفا  ملعا و  رمع  هک  تسا  ننـست ) ناردارب  ) ياـهباتک رد  هک  هـچنآ  ار  نـیا  دـنکیم  کـمک  و 

. دوب لکشم 

دلج 11 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 208زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 398 ] ] 

هنیدم رد  هرقب  هروس  هک  اریز  دشاب  هدش  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسین  نکمم  هروس  نیا  نتخومآ  نتفرگ و  دای  هکیتسردب  سپ  دشاب  هچ  ره  و 
نم هکنآ  رگم  دشن  لزان  ءاسن  هرقبهروس و  دیوگ : هشیاع  هدش و  لزان  عادولا  هجح  رد  هکیا  هیآ  دنچ  زج  نیرـسفم  مامت  قافتاب  هدش  لزان 

زا دنتـسه ) دقتعم  ناب  ینـس  ناردارب  هچنآ  ربانب  ) تفر ایند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  مدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضحنآدزن 
هباحصزا یکی  شیپ  راچان  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ارنآ  شزومآ  هدرکن  رایتخا  تیفیک  نیا  اب  و  شترجاهم ، مهدزای  لاس 

تسا و هدوب  هباحـص  قالطالا  یلع  ملعا  هفیلخ  هک  دیوگیم : هدـنیوگ  هکیناسک  دـنناشیا  تسا و  هتخومآ  ارنآ  هدوب  ناشیا  زا  يرفن  دـنچ  ای 
نتخومآ هک  اه  هروس  هیقب  رد  تسا  دوجوم  هکاـه  هروس  هیقب  رد  ینآرق  مولع  رتشیب  زاهفیلخ  ندوب  يراـع  یلاـخ و  رب  زین  دـهدیم  یهاوگ 

میرک . نآرق  ءازجا  باسحب  تسا  لاس  یس  دصکی و  زا  شیب  یعدتسم  هدعاق  نیا  رب  نآ 
لاح دـشاب و  لاس  هاجنپو  دـص  کیدزن  هکینامزب  نآرق  مامت  نتفرگدای  نتخومآ و  رد  تسا  دـنمزاین  جاـتحم و  باـسح  نیا  رب  هفیلخ  سپ 
هفیلخ سپ  تسنآ ، رد  هکتـسیئاهنآ  زا  شیب  تسنآرق  ياه  هروس  زا  هرقب  ریغ  رد  هکیماکحا  هکنیا  ربانب  درکن ، نیاـب  ءاـفوهفیلخ  رمع  هکنآ 

دربـیمن هار  هک  دوب  نیمه  يارب  ناـشیا و  زا  هدـنزومآ  درگاـش و  هن  تسا  مدرم  ملعم  راـگزومآ و  هفیلخهکنآ  لاـح  زوـمآ و  شناد  دوـب و 
ءاعدا تسا و  راوشد  فلکت و  قمعت و  نآیناعم  زا  يزیچ  نیرت  هداـس  نیرت و  طیـسب  درکیم  لاـیخ  نآرق و  رد  هدوجوم  ماـکحا  زا  هلمجب 

ره تفگیم  ومیا  هدش  یهن  نآ  زا  ام  هک  درکیم 
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(. هتفگ هیباج  هبطخ  رد  ) هچنآ رخآ  ات  دنک ، هعجارم  بعک  نب  یباب  سپ  دنک  لاوئس  نآرق  زا  دهاوخیم  سک 
رخآ رد  رمع  هک  هدرک  تیاور  نیریـس  نب  دـمحم  سپ  نآ  زا  دـعب  اـما  وا و  رب  یـشومارف  نایـسن و  ضورع  زا  شیپ  هفیلخ  ماـقم  تسا  نیا 
هداد رارق  دوخ  يور  شیپ  اریدرم  سپ  درکیم  شومارف  ار  شزامن  تاعکر  ددع  یتح  دوب  هدش  یـشومارف  نایـسنب و  التبم  شتفالخ  نارود 

. درکیم وا  دیامن  عوکر  ای  دنک  مایق  هک  درکیم  هراشا  واب  هاگ  ره  سپ  دنک  نیقلت  ار  وا  هک 
اوتف زا  هدرکن و  يراددوخ  يرواد  تواضق و  زا  دش  دای  هک  بلاطم  نیا  مامت  اب  وا  هک  تسنیا  یتفگش  بیجع و  سپ  ینکیم  بجعت  رگا  و 

دشیم . رهاظ  اهنآ  زا  يرایسب  رد  وا  هابتشا  وءاطخ  هک  دنچ  ره  درکیمن  عانتما  عوجر و  نداد 
( رمع نب  هللا  دبع  ياقآ  .) دوب هدرک  ءادتقا  یگ  هژیو  هصیصخ و  نیا  رد  شردپ  هب  :و  مرکلا یف  يدع  يدتقا  هب  اب 

تفرگ و ارف  ارنآ  ات  هک  دـش  لطعم  لاس  تشه  هرقب  هروس  نتخومآ  يارب  رمع  نب  هللا  دـبع  هک  هدرک  لقن  ءاطوم ج 1 ص 162  رد  کلام 
رد ار  هرقب  هروس  رمع  نب  هللا  دـبعهک  هدرک : دای  يراقلا ج 2 ص 732  هدـمع  رد  ینیع  هدرک و  دای  شریسفت ج 1 ص 34  رد  ارنآ  یبطرق 

رمعرسپ هک  تسا  کلام ج 1 ص 162  ءاطوم  حرـش  کلاحلا  ریونت  رد  هچنانچ  تسا  دعـس  نیا  تاقبط  رد  دوب و  تفرگ  دای  لاس  هدزاود 
هک هچنآ  نآ و  ماکحاو  تابجاو  وا  هکنآ  يارب  دیوگ : یجاب  تخومآ ، لاس  راهچ  رد  ار  هرقب  هروس 
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هک دادرخ 1361 ش  متـشه  ربارب  يرمقيرجه  مظعملا 1402  نابعـش  مجنپ  هبنـش  رد  ریدغلا  مشـش  دلج  لوا  ءزج  مهدزای  دلج  دش  مامت  )
نیدجاسلا دیس  نیدباعلا و  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  ترـضح  تیالو  تماما و  نازورف  رتخانیمراهچ  دوعـسم  دالیم  زورلاس  اب  فداصم 

(. راکهنگ هدنب  نیا  همجرت  شراگن و  هب  نیلصملا . تاولص  هئانبا  هئابآ و  یلع  یلع و 
« يزارلا فیرشلا  یلع  نبدمحم  »

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

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

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

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

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

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

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

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