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هلصفنم هلصتم و  هنیعم  206نیارق 
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235هراشا

ریدغ رد  وا  بلاطم  هرابرد  ریثک  نبا  زا  237داقتنا 

نیدباعلا نیز  ماما  242نخس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  243هرابرد 
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دلج 2 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 

مخ ریدغ  فیرش  ثیدحب  جاجتحا  هدشانم و 

هراشا

رـضاح رـصع  ات  نیتسخن  ياهنرق  زا  ص -))  ) يوبن ترجه  زا  مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  زور   ) عوقو يادـتبا  زا  مخریدـغ )  ) هعقاو نیا 
هتـشاد و ناب  ناعذا  نامیا و  ناتـساد  نیاب  ناکیدزن  هکیروطب  هدوب ، دـیدرت  لباق  ریغ  ثداوح  هملـسم و  لوصا  زا  عاـطقنا  نودـب  هتـسویپ و 

ققحت زا  هیاپ  نادب  ات  و  دنا ، هدومن  تیاور )  ) یئوگزاب ارنآ  دـنهد ، هار  دوخ  رطاخ  رد  يراکنا  ای  دـیدرت  هکنیا  نودـب  نیفلاخم  نانمـشد و 
یهتنم نآ  تیاورب  هیـضق  هدـش و  هدیـشک  نادـب  هرظانم  هنماد  اهنآ  نایعدـم  فرط  زا  هک  تقو  ره  زین  هضراعم  لدـج و  بابرا  هک  هدیـسر 

دنراگنا . هدینشان  ای  هدیدان و  ارنآ  یلدج  گنرین و  چیه  اب  دنا  هتسناوتن  هداد و  نت  نادب  راچان  هتشگ ،
دعب راصعا  بانجنآ و  تفالخ  دـهع  رد  هچ  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  يرهاظ  تفالخ  نارود  زا  شیپ  هچ  نیعبات ، هباحـص و  نیب  امیف  اذـل ،

هداد . تسد  رایسب  هدشانم )  ) دنگوس هلدابم  اب  نادب  يروآدای  ریدغ و  هیضق  هب  لالدتسا  نآ ، زا 
رد رـصاعم  نامزمه و  صاخـشا  اـب  ع )  ) نینموملاریما صخـش  هلیـسوب  هک  تسا  يدونـش  تفگ و  تیفیک  لاونم ، نیدـب  لالدتـسا  نیتسخن 
رد یلاله  سیق  نب  میلـس  ار  ارجام  نیا  هتفای ، عوقو  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم 
هک ار  هچنآ  اجنیا  رد  ام  دنیامن و  هعجارم  نادب  دنراتساوخ  ار  ناب  یهاگآ  هک  اهنآ  هتشاد ، نایب  لیصفتب  هدیسر "  پاچب  هک  دوخ "  باتک 

میئامنیم . رکذ  هتسویپ  عوقوب  نآ  دعب  تادشانم  زا 

هحفص 2 ] ] 

يروش زور  رد  نینموملاریما  هدشانم 

ترجه  زا  لاس 24  زاغآ  ای - و  لاس 23 - هب 
وبا ظاـفح - لـضفا  نیدـلا - باهـش  اوشیپ - داتـسا و  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : بقاـنم "  هحفـص 217 "  رد  یفنح - مزراوـخ - ءاـبطخ  بطخا 

- یلع وبا  ظفاح - زا  وا  رابخاب  هتـشون ، نمب  نادمه  زا  هک  هچنآ  رد  يزورم "  هب "  فورعم  ینادمه  نسح  نب  هللا  دبع  نب  دیعـس  بیجنلا -
میهاربا نب  رمع  نب  قازرلا  دبع  یلعی - وبا  بیدا  داتـسا  زا  رابخاب  هداد ، واب  ارنآ  تیاور  هزاجا  نذا و  هچنآ  رد  نیـسح  نب  دمحا  نبا  نسح 

هیودرم . نب  یسوم  نب  دمحا  رکبوبا  نیثدحملا - زارط  ظفاح - ياوشیپ  زا  رابخاب  لاسب 437 ، ینادمه .
نامیلس ظفاح - ياوشیپ  یلاع  ثیدح  نیاب  داد  ربخ  ار  ام  هک : هتفگ  ینادمه  هللا  دبع  نب  دعس  بیجنلا - وبا  نیدلا . باهـش  اوشیپ ، داتـسا  و 

هلثاو نب  رماع  لیفطلا - یبا  زا  دمحم . نب  ثراح  زا  نامیلس . نب  رفاز  زا  دیمح . نب  دمحم  زا  يزار . دعس  نب  یلعی  زا  دمحا - نب  دمحم  نب 
تفگ : هک 

رب دکوم  روطب  نم  دومرفیم : اهناب  هک  مدینـش  دوب و  يروش ) عامتجا و  لحم   ) هناخ رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب و  نابرد  يروش  زور  رد  نم 
امـش دومرف : سپـس  دـیامن ، نوگرگد  ارنآ  دـناوتن  امـش  زا  یبرع  ریغ  یبرع و  درف  چـیه  هکیزیچ  هب  دومن  مهاوخ  لالدتـسا  جاجتحا و  امش 

یگمه دشاب ؟ هدروآ  نامیا  ادخ  تینادحوب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  ادخب ، مهدیم  دنگوس  ار  امـش  همه  دارفا ،
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اب تشهب  رد  هک  دشاب  هتشاد  رایط  رفعج  نوچ  يردارب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف  هن ، دنتفگ :
یسک نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف  مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : یگمه  دنکیم ؟ زاورپ  ناگتشرف 

هحفص 3 ] ] 

، مسق ادخب  هن  دـنتفگ : تسا ؟ نادیهـش  رورـس  ادـخ و  لوسر  ریـش  ادخریـش و  هک  دـشاب  هتـشاد  هزمح  نم  يومع  نوچ  یئومع  هک  تسه 
هیلع هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  نم  رسمه  نوچ  يرسمه  هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف :

نم زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف : مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : تسا ، تشهب  لها  نانز  يوناب  هک  دشاب ، هتشاد  هلآ  و 
هن دنتفگ : دنشابیم ؟ تشهب  لها  ناناوج  رورـس  اقآ و  ود  هک  دشاب  هتـشاد  نیـسح  نسح و  نم  طبـس  ود  دننام  طبـس  ود  هک  تسه ، یـسک 

یلص ادخ  لوسر  اب  راب  نیدنچ  هک  تسه  یسک  نم  زا  شیپ  نم و  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادخب 
رد ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : دشاب ؟ هداد  هقدص  يوجن  زا  شیپ  دـشاب و  هدرک  يوجن  هلآ  هیلع و  هللا 

دشاب : هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم 
ات مسق ...، ادـخب  هن  دـنتفگ : بئاغلا ؟ دـهاشلا  غلبیل  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

: دیوگ هدروآ  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  باب 58  رد  ینیومح  نیثدـحم )  ) ياوشیپ نآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  ار  تیاور  نیا  و  ثیدـح ... رخآ 
وبا نیدلا ، ناهرب  اوشیپ ، زا  واو . یعاسلا  نبا  هب : فورعم  يدادغب ، نزاخ  هللا  دبع  نب  بح  نب  یلع  نیدلا ، جات  اوشیپ - داتسا و  ارم  داد  ربخ 
دنـس رخآ  ات  یکم . دمحا  نب  قفوم  دیوملا ، وبا  نیدلا ، ءایـض  مزراوخ ، بطخا  زا  وا  و  یمزراوخ ، يزرطم  مراکملا  یبا  نب  رـصان  رفظملا ،

دش . رکذ  هک  یقیرط  ودب 

هحفص 4 ] ] 

وبا دومن ، ثیدح  دیوگ : هک  هدروآ ، شرگید  دنـسب  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  میظنلا "  ردـلا  رد "  یماش  متاح  نبا  ار  تیاور  نیا  زین  و 
یـسوم نب  دمحا  رکبوبا  زا  وا  ینارهط و  رمع  نب  قازرلا  دبع  ثیدـح  زا  وا  يرقم و  هذیـش  نب  دـمحم  نب  دـمح  نب  دـحاولا  دـبع  رفظملا ،

نب رماع  زا  بلغت ، نب  نابا  زا  وا  دوخ و  يومع  زا  وا  دـمحم و  نب  رذـنم  زا  ماد  یبا  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب  یبا  زا  هیودرم ) نبا   ) ظـفاح
(، تفای لیکـشت  نآ  رد  يروش  هک   ) دوب هناـخ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مدوب و  ناـبرد  يروش  زور  رد  نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هلثاو 

یسک ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امش  دومرف  یلع  تفگ : يوار  هک  اجنآ  ات  دش .) رکذ  اقوف  هک  یظافلا  نیع   ) دومرفیم بانجنآ  هک  مدینش 
مسق . ادخب  هن  دنتفگ : دشاب ؟ هدومرف  بصن  تیالوب  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  وا  هک  تسه  نم  زج  امش  زا 

ثیدـح بلاـطم  لوصف  زا  ضعب  رجح  نبا  هدومن و  تیاور  نآ  قیرط  رد  یـسررب  اـب  ینطق  راد  گرزب - ظـفاح  ار  يروـش  ثیدـح  نیا  و 
شش نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  ینطق  راد  دیوگ : هحفـص 75  رد  هدربمان  دنکیم ، لقن  قعاوص  رد  وا  زا  ار  روبزم 

ار امش   " مالـسلا : هیلع  یلع  وا "  نانخـس  هلمج  زا  تفگ ، ینالوط  نخـس  دومن  لوحم  يروشب  اهنآ  نایم  رد  ار  تفالخ  رما  رمع  هک  يرفن 
زور رد  وت  یلع  ای  دشاب : هدومرف  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یـسک  نم  زج  امـش  نایم  رد  ایآ  مهدـیم ، دـنگوس  ادـخب 
هیلع یلع  هک  هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  ینطق  راد  دـیوگ : هحفـص 93  رد  و  مسق ، ادخب  هن  دنتفگ : یخزود ، تشهب و  هدـننک  تمـسق  تمایق 
یسک امـش  نایم  رد  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  تفگ : اهناب  دومن و  جاجتحا  لالدتـسا و  يروش  ياضعا  رب  يروش  زور  رد  مالـسلا 

تسه ؟ رت  کیدزن  نم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  رد 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يدنک  هبیبح  نب  دمحم  نب  یلع  ار  ام  درک  ثیدح  دـیوگ : هدروآ ، نآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  هدـقع  نبا  راوگرزب  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  و 
نالیغ یبا  زا  نیسح ، نب  نسح 

هحفص 5 ] ] 

حرشب تفگیم . مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  مدوب و  نابرد  يروش  زور  رد  نم  تفگ : هک  لیفطلا  یبا  زا  قحـسا  زا  ینابیـش  بلاط  نب  دعس 
تسا . ریدغ  ناتسادب  هدشانم  نآ  هلمج  زا  هک  روکذم 

قحـسا زا  دانق ، هحلط  نب  دامح  نب  ورمع  زا  یفوص ، يدزا ، ایرکز  نب  ییحی  نب  دمحا  ار ، ام  دومن  ثیدح  دـیوگ : هدـقع ، نبا  ظفاح  زین  و 
راضتحا و ماگنه  رد  رمع  تفگ : هک  لیفطلا  یبا  زا  یملـسا ، دمحم  نب  دیعـس  و  رذنم ، نب  دایز  و  ذوبرخ ، نب  فورعم  زا  يدزا  میهاربا  نب 

یبا نب  دعـس  ریبز و  هحلط و  نافع و  نب  نامثع  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  داهن ، يروشب  رفن  شـش  نیب  ار  تفالخ  رما  دوخ  گرم 
: دیوگ لیفطلاوبا  تفالخ ، يدصت  قح  نودـب ، دوب  رواشم  وضع  زین  رمع  نب  هللا  دـبع  مهنع و  هللا  یـضر  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و 

حرـشب دومرف ... مالـسلا  هیلع  یلع  عقوم  نیا  رد  میامن ، يریگولج  مدرم  دورو  زا  هک  دنداد  رارق  نابرد  ارم  دنتـشگ ، عمتجم  هدع  نیا  نوچ 
تسا . ریدغ  ثیدحب  هدشانم  نآ  هلمج  زا  هک  روکذم ،

هریغم نب  ییحی  زا  ینیجارو  دمحا  نب  دمحم  ار ، ام  دومن  ثیدح  دیوگ : هدروآ  دنـس  رد  تقد  یـسررب و  اب  یلیقع  ظفاح  ار  تیاور  نیا  و 
زا یلماـک  زارف  و  مدوـب ... رد  رب  يروـش  زور  رد  نم  تـفگ : هـک  لـیفطلا  یبا  زا  دـمحم  نـب  ثراـح  زا  وا  يدرم و  زا  وا  و  رفاز ، زا  يزار ،

دومن . رکذ  ار  ثیدح 
باحـصا هدـشانم  ناتـساد  زا  تایاور  رد  هک  ار  هچنآ  اجنیا  رد  ام  دـیوگ : هحفـص 61  هغالبلا "  جهن  حرـش "  دلج 2  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

هدیسر ، هضافتسا  رتاوت و  روطب  يروش 

هحفص 6 ] ] 

نیثدـحم ار  نایرج  نیا  میئامنیم ، رکذ  هتـشگ  زیامتم  نارگید  زا  اهنآ  ببـسب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  یـصیاصخ  لیاضف و  نمـضتم  و 
، هتفاین نایاپ  بانجنآ ) لیاضف  رب  لمتشم  تایاور  زا   ) دش رکذ  هچناب  نایرج ، نیا  هتسویپ  تحصب  ام  دزن  رد  هچنآ  و  دنا . هدومن  رکذ  رایسب 

انامه تفگ : نینچ  دومن  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک و  تعیب  نامثع  اب  نیرضاح  نمحرلا و  دبع  هکنآ  زا  دعب  هکلب  و 
یلع  ) وا دـشاب ، ینالوط  يور  بش  هچرگا  میزاسیم  اه  یتخـس  اب  دوش  عنم  رگا  میریگ و  یم  ارنآ  دوش  هداد  اـمب  رگا  تسا  یقح  اـم  يارب 
نایب ارنآ  زا  ضعب  دـش  هتـشاگن  البق  هچنآ  رد  ام  دـنا و  هدومن  رکذ  ارنآ  ریـس  بابرا  هک  دومرف  یمالک  نمـض  ار  نخـس  نیا  مالـسلا ) هیلع 

لوسر هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهدیم : دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : اهناب  سپـس  تیاور ... قایـسب  ددرگیم  رب  میتشاد ...
سپـس هن ، دنتفگ : دومرف ؟ ءارجا  نیملـسم  نایم  رد  ار  يردارب  مسارم  هک  ماگنه  نآ  رد  دنک  ردارب  دوخ  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

؟ هالوم اذهف  هالوم  تنک  نم  دشاب : هدومرف  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  نایم  رد  ایآ  دومرف :
هن . دنتفگ :

رکذ دنسم  روطب  هباصالا "  هیشاح "  رد  باعیتسالا " ص 35  دلج 3 "  رد  ربلا  دبع  نبا  ار  ناتساد  نیا  زا  یتمسق  و  مود -) پاچ  یتدایز  )
فورعم زا  يدزا ، میهاربا  نب  قحـسا  زا  دانق - دامح  نب  ورمع  زا  ریهز  نب  دمحا  زا  مساق  زا  ثراولا  دبع  ار  ام  دومن  ثیدح  دـیوگ ، هدرک 

لیفطلا . یبا  زا  يذزا ، دمحم  نب  دعس  زا  رذنم ، نب  دایز  زا  ذوبرخ ، نب 
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یبا نب  یلع  انامه  دـیوگ : نینچ  هیالا ... هلوسر . هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت : يادـخ  لوق  دروم  رد  رد ص 418  شریسفت  دلج 3  رد  يربط  و 
سلاجم و زا  یکی  رد  تشاد ، وا  تماما  رب  تلالد  هیآ  نیا  رگا  نیارباـنب  تسا ، نآرق  ریـسفتب  رتاـناد  نایـضفار  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  بلاـط 

ار نایضفار )  ) هورگ نیا  و  دومنیم ، لالدتسا  نادب  لفاحم 

هحفص 7 ] ] 

مامتب هلهابم و  ربخ  ریدـغ و  ربخب  يروش  زور  رد  هک  دـنکیم  لـقن  وا  زا  هکنآ  هچ  هدومنن ، ناـب  لالدتـسا  هیقت  هار  زا  دـنیوگب ، هک  دزـسیمن 
یبوخب روطـس ) نیا  هدنناوخ   ) وت و  ها . هدومنن ، کسمت  هیآ  نیاب  دوخ  تماما  تابثا  رد  متح  روطب  هتـسج و  کسمت  دوخ  بقانم  لیاضف و 

هنیک تیبصع و  زا  یشان  طقف ، نایـضفار  صوصخب  هریغ  ریدغ و  ثیدحب  لالدتـسا  جاجتحا و  تیاور  دانـسا  رد  يربط  نخـس  هک  ینادیم 
اهنآ ظافح و  همئا  ناداتسا و  زا  ار  جاجتحا )  ) روبزم ثیدح  دانـسا  یفنح  یمزراوخ  دیتسناد ، هکنانچ  اریز  تسا ، دودرم  تسا و  وا  يزوت 
ظفاح تیاورب  رجح  نبا  حیرـصت  هب  ریاد  هک  یحرـشب  دـنثیدح  لقن  همئا  ثیدـح و  ظافح  زا  هک  هیودرم  نبا  یلعی و  یبا  نوچ  یناـسک  زا 

زین و  یلیقع ، ظفاح  هدقع و  نبا  ظفاح  تیاور  و  دیامن ، زاربا  نآ  رد  یفلاخم  رظن  شهوکن و  هکنیا  نودب  هدومن ، لقن  دش ، نایب  ینطق  راد 
رد هک  ار  هچنآ  تسا و  ضیفتـسم  عیاش و  ثیدح  لها  نایم  رد  جاجتحا  ناتـساد  هکنیاب  ار ، وا  حیرـصت  دیدحلا و  یبا  نبا  نخـس  دـیدینش 

دیدومن . هظحالم  هتشگ ، عقاو  دییات  تحص و  دروم  روبزم  ثیدح  زا  وا  رظن 
هک دش ، دیهاوخ  فقاو  هحفص 187  هعونـصملا "  یلائللا  دلج 1 "  رد  زین  یطویـس  بلاطم  تمیق  ردـقب و  هروکذـم  بلاطم  عومجم  زا  و 

دانـسا رد  هکنیا  ناونعب  دـهدیم  لالدتـسا ) جاجتحا و   ) روبزم ثیدـح  ندوب  تقیقح  زا  يراع  ندوب و  عوضوم  هب  مکح  اـجنآ  رد  هدربماـن 
رد دراد ، دوجو  لوـهجم  سانـشان و  يدرم  هدربماـن  تیاور  قـیرط  رد  زین  و  تسا ، فیعـض  تاور  ناـیم  رد  وا  دراد و  دوـجو  رفاز  یلیقع ،

هدـیقع رد  وا  اـنب  رگا  اـم  یهگناو  لوهجم  درم  هن  تسه و  يرفاز  هن  اـهنآ  رد  هک  میدومن  رکذ  زین  ار  يرگید  قرط  اهدانـسا و  اـم  هکیلاـح 
یطویس هکنانچ  داد ؟ یعطق  مکح  نآ  ندوب  تقیقح  زا  يراعب  هک  تساور  قیرط  رد  فیعض  دوجو  درجمب  ایآ  میشاب  هارمه  رفاز  فعـضب 
هدومن فیلات  تقیقح  یب  یگتخاس و  تایاور  هرابرد  هک  اهنآ  شور  فـالخ  رب  دوخ  هدربماـن  باـتک  زا  دراوم  عیمج  رد  و  هدرک ؟ ناـمگ 

فعض زا  یشور  رادنپ و  نینچ  هکلب  و  تسا ، نینچ  هن  هن . تسا ؟ هدومن  راتفر  دنا 

هحفص 8 ] ] 

لالدتـسا هک : تسنیا  تسا ، هب  لومعم  ءافعـض  تیاور  هرابرد  هچنآ  یهتنم  تیارد ) لـها  هیور  قبط  رب   ) اریز تسا ، تریـصب  یمک  يار و 
لقن رد  رظن  تقد  نابحاص  هقث و  ظافح  مینیب : یم  اـم  هوـالعب  تسین ، یکاـب  دـییات ، ناونعب  ناـب  لالدتـسا  رد  هچرگ  دوشیمن . تیاور  ناـب 

یصاخ درم  هتشون  رد  ای  صاخ و  تیاور  رد  نآ و  تحـص  رب  هک  يرایـسب  نئارق  هطـساوب  دنروآ ، یم  ءافعـض  زا  یتایاور  اسب  هچ  ثیدح 
دندقتعم صوصخب  دروم  نآ  رد  دننکیم و  تیاور  وا  زا  ار  تحص  نئارقب  هفوفحم  تیاور  نآ  یتایصوصخ ، نئارق و  نینچ  اب  دراد ، دوجو 

دراوم ریاس  رد  دنچ  ره  تسا ، قوثو  دامتعا و  دروم  صوصخب  دروم  نآ  رد  يوار  ای  تسا و  جراخ  فیعض  تایاور  یمومع  مکح  زا  هک 
تسین . دامتعا  دروم  هدوب و  دنسپان  شلامعا 

زا تیاور ، زا  دـناولمم  هک  درک  دـیهاوخ  هظحالم  دـیامن  هعجارم  اهدنـسم  حاحـص و  ریاس  يراخب و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  هب  هچنانچ 
دراد ؟ يرگید  لمحم  میدومن  راعشا  نادب  هک  ینبم  نامه  زج  نیا  ایآ  نایبصان  جراوخ و 

دواد وبا  دـنا و  هدومن  قیثوت  ار  رفاز  نیعم  نبا  دـمحا و  الوصا  دـش ، رکذ  وا ) فعـض  رفاز و  دروم  رد   ) تاشامم لیبس  رب  هچنآ  زا  هتـشذگ 
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زا رفاز ) نب  نعط   ) دروم نیا  رد  یطویـس  تسا  تقادص  یتسار و  وا  هاگیاج  دیوگ  متاح  وبا  و  هدوب ، حلاص  يدرم  وا  تسا ، هقث  وا  دیوگ :
زا شناسل  رد  هدمآ و  رجح  نبا  وا  زا  دعب  و  هتفای ، حیحـص  ریغ  سانـشان و  ار  روبزم  ثیدح  نازیم "  رد "  هدربمان  هک  هدومن  يوریپ  یبهذ 
وا نازیم "  يور "  زا  دـنا ، هتخانـش  هک  اهنآ  ار  رجح  نبا  یبهذ و  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  ثیدـح  عضوب  مهتم  ار  رفاز  هدرک و  دـیلقت  وا 

مکاح كردتسم  رب  یبهذ  صیخلت  تسنیا  تسا  هناضرغم  ياهفده  نعطب و  هدولآ  هک  یناسل  تسا و  فارحنا  رازه  نآ  رد  هک  دنا  هتخانش 
ینبم و چـیه  هدومن و  شهوکن  نعط و  اه  نآ  رب  یبهذ  هدـش  تیاور  نآ  حاحـص  ثیداحا  رد  هللا  لآ  لیاضف  زا  هک  هچنآ  دـینیب : هب  دـیئایب 

ترتع  ) اهنآ ياوس  امب  هک  يا  هقالع  لیامت و  هتفای و  خوسر  وا  رد  هک  هنیک ، نامه  زج  تفای  ناوتیمن  نآ  يارب  یلیلد 

هحفص 9 ] ] 

تسا  هدومن  يوریپ  وا  زا  مدقب  مدق  دوخ  تافیلات  رد  مه  رجح  نبا  دراد و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

نافع نب  نامثع  مایا  رد  نینموملاریما  هدشانم 

دیارف رد "  شدانـساب  تشذگ ) دلج 1  هحفـص 200  رد  وا  لاح  حرـش   ) هیومحلا نبا  نیدلا  دعـس  نب  میهاربا  قحـسا ، وبا  مالـسالا ، خـیش 
دجـسم رد  نامثع  تفالخ  نامز  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلاله  سیق  نب  میلـس  گرزب ، یعباـت  زا  باب 58  رد  لوا  طمس  نیطمـسلا " 

نمض رد  دندروآ . نایمب  نخـس  تفع  ملع و  زا  دنتفگیم و  نخـس  رگیدکی  اب  هک  دندوب  عمتجم  یهورگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدومرف تلیـضف  زا  اهنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دمآ و  نایمب  ناشترجه  اهنآ و  قباوس  لیاضف و  شیرق و  مان 

همئا شیرق  شیرقل و  عبت  سانلا  ترضحنآ "  رگید  شیامرف  و  دنشابیم ) شیرق  زا  ناماما  ینعی   "  ) شیرق نم  همئالا  شیامرف " : نیا  دننام 
و دوخ ) نادرمب  هلیبق  ره  ترخافم  رکذ  زا  دعب   ) دیوگ هک  اجنآ  ات  دنتـسه ) برع  نایاوشیپ  شیرق  دنـشیرق و  ناوریپ  مدرم  ینعی   "  ) برعلا

دبع صاقو و  یبا  نب  دعس  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دندوب : اهنآ  نایم  رد  هک  دندوب  هدمآ  درگ  نت  تسیود  زا  شیب  هقلح  نیا  رد 
نب هللا  دبع  رکب و  یبا  نب  دمحم  سابع و  نبا  نیـسح و  نسح و  رمع و  نبا  هبتع و  نب  مشاه  دادـقم و  ریبز و  هحلط و  فوع و  نب  نمحرلا 
نب دعـس  نب  سیق  هملـس و  نب  دـمحم  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا  يراـصنا و  بویا  یبا  تباـث و  نب  دـیز  بعک و  نب  یبا  راـصنا : زا  و  رفعج ،

دوب و هتـسشن  نمحرلا  دبع  شرـسپ  وا  اب  و  یلیل ، یبا  یفوا و  یبا  نب  هللا  دبع  مقرا و  نب  دیز  کلام و  نب  سنا  هللا و  دبع  نبا  رباج  هدابع و 
دوب یکرـسپ  زین  وا  هک  دوب  وا  اـب  يرـصب  نسح  شرـسپ  دـمآ و  يرـصب  نسحلاوبا  ماـگنه  نیا  رد  و  يور ، اـبیز  سرون و  دوـب  یکرـسپ  وا 

زج دوب ؟ يرگید  نآ  زا  رتابیز  مادک  منادیمن  متـسیرگنیم و  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  هب  واب و  نم  دیوگ : يوار  هماقلا ، لدتعم  يورابیز و 
زا عامتجا  نیا  دنتفگ و  نخس  رایسب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  دوب ، رتاسر  يدق  رت و  تشرد  یمادنا  ياراد  يرصب  نسح  هکنیا 
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نب یلع  و  تشادن ، یعالطا  هورگ  نیا  نانخس  عامتجا و  زا  دوب و  دوخ  هناخ  رد  نامثع  دیشک و  لوط  رهظ )  ) باتفآ لاوز  ماگنه  ات  دادماب 
هورگ نآ  هجیتن  رد  دـنتفگیمن ، ینخـس  شتیب  لها  ناسک و  زا  يدـحا  هن  شدوخ و  هن  دوب و  تکاـس  شوماـخ و  ناـیم  نآ  رد  بلاـط  یبا 

دـنتفگ و نخـس  هلیبـق  ود  دارفا  زا  کـی  ره  دومرف  یئوگب ؟ نخـس  زین  وت  هک  تسه  یعناـم  هچ  نسحلا  اـبا  اـی  دـنتفگ : دـندش و  وا  هجوـتم 
دنوادخ ار  اه  تلیضف  نیا  منکیم : لاوس  راصنا  شیرق و  هورگ  يا  امش  زا  نم  نونکا ، دنتفگ ، مه  تسرد  دنتـشاد و  نایب  دوخ  زا  یتلیـضف 

زج یبجوم  ای  هدوب  امش  نادناخ  هلیبق و  امش و  دوخ  دوجو  رد  دیداد ، تبسن  دوخب  هک  لیاضف  نیا  ءاشنم  ایآ  دومرف ؟ اطع  امشب  هلیسو  هچب 
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تنم ام  رب  گرزب  يادخ  هکلب  دنا ، هدوبن  لیاضف  نیا  زا  کی  چیه  ءاشنم  ام  ياهنادـناخ  هریـشع و  دـنتفگ : خـساپ  رد  یگمه  هتـشاد ؟ اهنیا 
، دیتفگ تسار  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دومرف ، اطع  امب  وا  تیب  لها  هریـشع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ببـسب  ار  لیاضف  نیا  داهن و 

انامه و  ام ؟ ریغ  هن  تسا  تیبلا  لها  ام  زا  طقف  هتـشگ  امـش  بیـصن  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  هک  دـینادیمن  ایآ  راصنا  شیرق و  هورگ  يا 
میدوب ناـیامن  دـنوادخ  تمظع  هاگـشیپ  رد  هک  میدوب  يرون  منادـناخ  نم و  هک  یتسردـب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ممع  رـسپ 

دورف نیمزب  ار  وا  داـهن و  وا  بلـص  رد  ار  روـن  نیا  وا  شنیرفآ  زا  سپ  دـنیرفایب ، ار  مدآ  لاـعتم  يادـخ  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  هدراـهچ 
هتسویپ سپس  دش ، هدنکفا  شتآ  رد  دش و  میهاربا  بلصب  لقتنم  سپس  تسشن ، یتشک  رد  دش و  حون  بلـصب  لقتنم  ام  رون  سپـس  دروآ ،
یکاپان ره  زا  یگمه  هک  دوب  یتیفیکب  ناردام  ناردپ و  زا  لاقتنا  نیا  و  دومرف ، لقتنم  هزیکاپ  ماحراب  یمارگ  بالـصا  زا  ار  ام  اناوت  يادخ 

دندوب . هزنم  رودب و  يدیلپ  و 
: دنتفگ دندوب  هدومن  كرد  ار  دحا  ردب و  هک  دندوب  یئاهنآ  زا  دنتشاد و  یـشیپ  تقبـس و  هک  اهنآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانخـس  نیا  زا  سپ 
هک دینادیم  یگمه  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ار  امـش  دومرف : سپـس  ما ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  ام  يرآ .

قباس وا  لوسر  يوریپ  هناگی و  يادخ  شتسرپ  رد  نم  هتشاد و  مدقم  قوبسم  رب  ار  قباس  ددعتم  تایآ  رد  دوخ  باتک  رد  لج  زع و  يادخ 
تما نیا  زا  يدحا  هکیروطب  ما ، هدوب  مدقم  و 
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تسا . نینچ  يرآ  دنتفگ : یگمه  تسا ؟ هتفرگن  یشیپ  نم  رب  هار  نیا  رد 
هیآ نیا  و  راصنالا ... نورجاهملا و  نم  نولوالا  نوقباسلا  و  هیآ : نیا  هک  یماگنه  دیراد ؟ یهاگآ  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـش ؟ لزان  یعوضوم  هچ  رد  دروم و  هچ  رد  دـش  لزان  نوبرقملا  کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و 
متسه و لسر  ءایبنا و  لضفا  نم  سپ  اهنآ ، ءایصوا  ءایبنا و  هرابرد  هدومرف  لزان  ار  اهنیا  لاعتم  يادخ  دومرف : دش ؟ لاوس  تایآ  نیا  لولدم 

یهاگآ ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : مسق ، ادـخب  يرآ  دـنتفگ : یگمه  تسا ، ءایـصوا  لضفا  نم ، یـصو  بلاط  یبا  نب  یلع 
هللا و ال نود  نم  اوذختی  مل  هیآ و  نیا  مکنم و  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  هیآ : نیا  هک  یماگنه  دـیراد ؟

سپ دوشیم ؟ اهنآ  همه  لماش  ای  دراد  نینموم  زا  ضعب  هب  صاصتخا  ایآ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  دـش  لزان  هجیلو ، نینموملا  هلوسر و ال 
هک روطنامه  ار  وا  دومرف  رما  دنـسانشب و  ار  ناشرما  نایدـصتم  ءایلوا و  ات  دـیامرف  میلعت  اهناب  هک  ار  شربمغیپ  دومرف  رما  لج  زع و  يادـخ 

يارب مخریدغ  رد  ارم  هک  تشگ  رومام  و  دیامرف ، ریسفت  اهنآ  يارب  زین  ار  تیالو  هدومرف ، نایب  ریسفت و  ار  ناشجح  ناشتاکز و  ناشزامن و 
هک هدرک  رومام  يرما  ءارجاب  ارم  دـنوادخ  انامه  مدرم  يا  دومرف : نآ  نمـض  دومرف و  داریا  هبطخ  سپـس  دـیامرف ، بوصنم  تیـالوب  مدرم 
نآ هکیتروص  رد  دومرف  هجنکشب  دیدهت  ارم  دنوادخ  سپ  دننکیم ، بیذکت  ارم  مدرم  هک  متـشادنپ  نینچ  هدومن و  گنت  رما  نآ  ار  ما  هنیس 
ایآ مدرم : يا  دومرف  دـناوخ و  هبطخ  زاـمن  ماـجنا  زا  سپ  دومرف ، توعد  تعاـمج  زاـمن  ماـجنا  يارب  ار  مدرم  سپـس  میاـمنن . غـالبا  ار  رما 

، ناشدوخ زا  نینموم  رب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  متـسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادـخ  انامه  هک  دـینادیم :
هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : عقوم  نیا  رد  متساوخرب  سپ  زیخرب ، یلع  ای  دومرف  سپ  تسا ، نینچ  يرآ . دنتفگ 

هللا لوسر  ای  تفگ : تساخ و  اپب  ناملس  ماگنه  نیا  رد  هاداع ، نم  داع  و 
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تنک نم  نم ، يالو  دـننام  ءالو  ینعی  یئالوک ، ءالو  دومرف :  " تسا ؟ یئالو  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ءالو "  ینعی  اذ ؟ اـمک  ءـالو 
تلمکا مویلا  داتـسرف : ورف  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  سپ  شدوخ ، زا  واب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  سک  ره  ینعی  هسفن  نم  هب  یلوا 

، تسا یلع  تیالو  ادـخ  نید  یماـمت  نم و  توبن  یماـمت  ربکا "  هللا  تفگ "  دومرف و  ریبکت  ادـخ  لوسر  سپ  هیآ ، رخآ  اـت  مکنید .. مکل 
وا و رد  یلب ، دومرف : تسا ؟ هصاخ  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  تایآ  نیا  هللا : لوسر  ای  دنتفگ : دنتساخرب و  رمع  رکبوبا و  سپ  نم ، زا  دعب 

ریزو نم و  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف : ام ، يارب  ار ) دوخ  ءایـصوا   ) ار ناشیا  امرف  نایب  دنتفگ : تمایق ، زور  ات  تسا  نم  ءایـصوا  هرابرد 
وا زا  سپ  نسح و  لوا  مدـنزرف  ود  سپـس  نم ، زا  دـعب  تسا  نموـم  ره  یلو  و  نم ، تما  رد  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  نم و  ثراو  نـم و 

دنوشن و ادج  نآرق  زا  دـننآرق ، اب  اهنآ  تسا و  اهنآ  اب  نآرق  يرگید ، زا  سپ  کی  ره  نیـسح  مرـسپ  نادـنزرف  زا  نت  هن  وا  زا  سپ  نیـسح ،
نایم رد  مسق  دـیق  اب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایب ، حرـش و  نیا  زا  سپ  ( ؟ دـنوش دراو  ضوح  راـنک  نم  رب  اـت  دوشن  ادـج  اـهنآ  زا  نآرق 

هکیروطب میا و  هدینش  ام  ار  ادخ  لوسر  تاملک  نیا  مسق  ادخب  يرآ  دنتفگ : یگمه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  نمجنا 
میتشادن ظفح  رد  ار  نآ  مامت  یلو  میراد  رطاخ  رد  ار  بلاطم  نیا  رتشیب  دنتفگ  هورگ  نآ  زا  رگید  ضعب  و  میهدیم . تداهـش  نادـب  یتفگ 

مالسلا هیلع  یلع  سپ  دنشابیم ، ام  تلیـضف  اب  مدرم  ناکین و  زا  اهنآ  همه  دنداد  یهاوگ  نادب  هتـشاد و  رطاخ  رد  ار  نآ  مامت  هک  نانیا  یلو 
رطاخ رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  نیا  هک  ار  ینانآ  نم  دنتـسین ، ناـسکی  ظـفح  رد  مدرم  یگمه  دـیتفگ  تسار  دومرف :

نب ءارب  مقرا ، نب  دیز  دنتـساوخرب : صاخـشا  نیا  سپ  دنهد ، ربخ  دـنراد  رطاخ  رد  هچنادـب  دـنزیخرب و  هک  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  دـنراد 
هکیتلاح رد  میراد  رطاخ  رد  ار  ادخ  لوسر  تاشیامرف  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دـنتفگ : اهنیا  رامع : و  دادـقم ، و  رذوبا ، و  ناملـس ، و  بزاع ،
بوصنم ار  امـش  ياوشیپ  ماما و  هک  هدرک  رما  لج  زع و  يادـخ  انامه  مدرم . يا  دومرفیم : وا  و  يدوب ، وا  يولهپ  وت  دوب و  هداتـسیا  ربنم  رب 

تسا و نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم  زا  دعب  هک  ار  هکنآ  میامن و 
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رما ار  امـش  هتخاس و  نم  تعاط  شودـمه  ار  وا  تعاـط  هدومرف و  بجاو  ار  وا  تعاـط  دوخ  باـتک  رد  لـج  زع و  يادـخ  هک  ار  یـسکنآ 
هعجارم دوخ  يادـخب  اهنآ  بیذـکت  قافن و  لها  شهوکن  و  نعط ، سرت  زا  رما  نیا  غالبا  رد  نم  و  منک ، یفرعم  امـشب  هدومرف  وا  تیـالوب 

دیامرف . باذع  ارم  منکن  غیلبت  ار  رما  نیا  رگا  هک  دومرف  دیدهت  ارم  يادخ  مدومن ،
جح هزور و  هاکزب و  رما  تسا و  هدرک  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  قیقحت  روطب  هدومرف و  زامن )  ) هالـص هب  رما  ار  امـش  دـنوادخ  انامه  مدرم  يا 

مریگیم دهاش  نم  و  تیالوب ، ار "  امش  تسا  هدرک  رما  و  ما ، هدرک  ریسفت  امـش  يارب  ار  اهنآ  نم  هدومن و  نایب  امـش  يارب  ار  اهنآ  هدومرف و 
، هراشا هملک  يادا  ماـگنه  رد  دراد - مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیاـب صاـصتخا  هدومرف ) رما  دـنوادخ  هک   ) تیـالو نآ  اـنامه  هک  ار  اـمش 

ادج نآرق  زا  ناشنادنزرف ، زا  ناشدـعب  ءایـصواب  سپـس  دراد و  شرـسپ  هب  صاصتخا  وا  زا  دـعب  دومرف : سپـس  داهن  یلع  رب  ار  دوخ  تسد 
امـش و هاگ  هانپ  و  امـش ، يارب  مدرک  نایب  نم  قیقحتب  مدرم ، يا  دـنوش  دراو  ضوح  رانک  رد  نم  رب  ات  دوشن  ادـج  اـهنآ  زا  نآرق  دـنوشن و 

نم هلزنمب  امـش  نایم  رد  وا  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  وا  مداد و  ناشن  ار  امـش  يامنهار  امـش و  یلو  امـش و  ياوشیپ 
میلعت نمب  لج  زع و  يادـخ  هچنآ  مامت  اریز  دـیئامن ، تعاطا  روما  مامت  رد  ار  وا  دـیهن و  ندرگ  رب  نید  رد  ار  وا  تعاطا  هدالق  سپ  تسا ،
میلعت ار  اهنآ  و  وا ، زا  دـعب  ایـصوا  زا  دـیزومایب و  وا  زا  دـینک و  لاوس  وا  زا  سپ  تسا ، وا  دزن  رد  امامت  اـنامه  شتمکح ، ملع و  زا  هدومرف 

زا قح  قح و  زا  اهنآ  هاگچیه  تساهنآ ، اب  قح  دنقح و  اب  اهنآ  انامه  اریز  دـنیامن ، بقع  رود و  اهنآ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  اهنآ  رب  دـیهدن و 
اب ینیومح  ظفل  نیا  ثیدح ، رخآ  ات  دنتسشن ... بلاطم  نیاب  تداهـش  زا  سپ  دندوب . هتـساخرب  هک  صاخـشا  نیا  دوشن - ادج  لیاز و  اهنآ 

دهاوخ وا  باتک  میلس و  نوماریپ  رد  ار  ام  نخس  دراد و  یتادایز  یمک و  فالتخا  تسا  روکذم  سیق  نبا  میلـس  باتک  دوخ  رد  هک  هچنآ 
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دمآ .

هحفص 14 ] ] 

هبحر زور  رد  نینموملاریما  هدشانم 

هراشا

يرجه لاس 35 
لوسر زا  ترضحنآ  هک  هچناب  تبسن  مدرم  زا  یخرب  تفای  عوقو  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  تفالخ  رما  رد  هک  هعزانم  هضراعم و  رثا  رد 
فرط زا  تادراو  دـنتخاس و  مهتم  ار  ترـضحنآ  دوب  هدومرف  لـقن  تیاور و  نارگید  رب  باـنجنآ  میدـقتب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
عیسو نادیم  رد  دیـسر ، ترـضحناب  تیفیک  نیا  نوچ  دندرک ، یقلت  راکنا  دیدرت و  اب  عوضوم  نیا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نآ اب  تفالخ  رما  رد  هک  اهنآ  رب  در  قح و  زا  عافد  روظنمب  دـندوب  هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  هک  يرایـسب  هورگ  نایم  رد  تفاـی و  روضح  هفوک 
ارنآ نیعبات  زا  يرایـسب  هک  هدرک  تیمها  بلج  يدـحب  عوضوم  نیا  و  دومرف ، هدـشانم  لالدتـسا و  هورگ  نآ  اـب  دـندرکیم ، عزاـنم  باـنج 

رد  ) نیعبات زا  رفن  هدراهچ  باحـصا و  زا  نت  راهچ  تیاورب  ام  هدیـسر و  رفاظت  رتاوت و  دحب  ءاملع  بتک  رد  نآ  دانـسا  دنا و  هدومن  تیاور 
نآ لیصفت  کنیا  و  میدش ، فقاو  صوصخ ) نیا 

لیئارسا وبا  دیوگ : هغالبلا ص 362  جهن  حرش  دلج 1  رد  دیدحلا  یبا  نبا  تشذگ ) دلج 1  رد 113  وا  لاح  حرش  ، ) نذوم نامیلس  وبا  - 1
ار مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا ، دمآ ) دهاوخ  هک  تسا  دمحا  دنـس  نامه  نیا   ) نذوم نامیلـس  زا  وا  هدرک و  تیاور  مکح  زا 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدومرف  نیا  اهنآ  زا  سک  ره  هک 
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رد ناـب  تداهـش  زا  مقرا  نب  دـیز  دـنداد و  تداهـش  نادـب  یهورگ  سپ  دـهد ، یهاوگ  هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هک  هدـینش 
ندـش انیبان  زا  سپ  و  دـش ، انیبان  وا  دومرف و  نیرفن  یئانیبان  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپ  دومن ، كاسما  دوب  هاگآ  نادـب  هکیلاح 

هک دمآ  دهاوخ  نذوم ) نامیلس  ینعی   ) وا زا  رگید  قرطب  و  درکیم ، نایب  مدرم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  ناتـساد 
. تسا هداتفا  ملق  زا  تسنآ و  زا  مه  تیاور  نیا  دیاش  هدرک و  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ار  ناتساد  نیا 

دلج 205 رد  هباغلا " ص 307 و  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  دش .) رکذ  دلج 1  رد ص 114  وا  لاح  حرش   ) هتابن نب  غبـصا  مساقلا ، وبا  - 2
زا يدبع ، نسح  نب  یلع  زا  يریمن ، فلخ  نب  دمحم  زا  وا  هدومن و  تیاور  يدشار  قاحسا  نب  لیعامسا  نب  دمحم  زا  هدقع ، نبا  ظفاح  زا 

ریدغ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک  هبحر  رد  ار  مدرم  داد  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  غبـصا ،
یعمج دشاب ، هدینش  اصخش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  هک  دزیخرب  یـسک  طقف  و  دهد ، یهاوگ  نادب  دزیخرب و  هدینـش  مخ 
فوع نبا   ) بنیز وـبا  و  نصحم ، نب  ورمع  نب  هرمع  وـبا  و  يراـصنا ، بوـیا  وـبا  هورگ ، نآ  ناـیم  رد  هک  دنتـساخرب  رفن  هدـفه  دودـح  رد 

و يراصنا ، بزاع  نبا  دیبع  و  یلولس ، هدانج  نب  یشبح  و  يراصنا ، تباث  نب  هللا  دبع  و  تباث ، نب  همیزخ  و  فینح ، نب  لهس  و  يراصنا ،)
هدربمان هورگ  دندوب ، يراصنا ، بر  دبع  نب  نمحرلا  دـبع  و  يراصنا ، هلاضف  وبا  و  يراصنا ، هعیدو  نب  تباث  و  يراصنا ، نالجع  نب  نامعن 
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دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک ، میهدیم  تداهش  ام  دنتفگ : دنتساخرب ، هک 
هناعا . نع  نعا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  الا 

راتفگ سک  ره  هک  ار  مدرم  مداد  دنگوس  نادب  درک و  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدش ، رکذ  هتابن  نب  غبـصا  زا  هباغلا  دـسا  رد  و 
وبا ناشنایم  رد  هک  دنتساخرب  نت  هدفه  رب  غلاب  یعمج  ماگنه  نیا  رد  دزیخرب ، هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

میدینش دنتفگ : دنتساخرب  هک  اهنآ  دندوب ، بنیز  وبا  يراصنا و  بویا 
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دیتـسین هاوگ  امـش  اـیآ  دومرف : دوب ، هدومن  دـنلب  هتفرگ و  ار  وت  تسد  هکیلاـح  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
، تسا نم  یلو  لج  زع و  يادخ  انامه  دیشاب ، هاگآ  دومرف : سپس  مدومن ؟ نایب  ار  امش  حالص  ریخ و  مدناسر و  ار ) ادخ  رماوا   ) نم هکنیاب 
ار وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  تسا ، وا  يـالوم  یلع ، نیا  سپ  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  متـسه ، نینموم  یلو  نم  و 

تسا . هدروآ  دنس  رد  تقد  اب  یسوم  وبا  ار  تیاور  نیا  درادب ، نمشد  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  دراد و  تسود 
هیلع یلع  نوچ  تفگ : هک  هدروآ  غبـصا  زا  هدـقع  نبا  قیرط  زا  هباـصالا " ص 408  دـلج 4 "  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  ار  روبزم  تیاور  و 

رد دیوگ ، زاب  هدینش  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخـس   ) سک ره  هک  درک  لاوس  اهنآ  زا  داد و  دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالـسلا 
تداهـش دـنتفگ : هورگ  نآ  دـندوب و  بر  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  بنیز و  وبا  بویا و  وبا  اـهنآ  رد  هک  دنتـساخرب  رفن  هدـفه  رب  غلاـب  هجیتن 

ایآ دومرف : دوب ، هدرک  دنلب  هتفرگ و  مخریدـغ  زور  رد  ار  وت  تسد  هکیلاح  رد  میدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  میهدـیم 
دلج 4"  رد  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : میهدیم ، یهاوگ  يرآ  دـنتفگ : مدـیناسر ؟ ار ) ادـخ  رماوا   ) نم هک  دـیتسین  هاوگ  امش 
زا تـالاوملا "  باـتک "  رد  هدـقع  نبا  ساـبعلاوبا  ار  تیاور  نیا  هک  تفگ : یـسوم  وبا  دـیوگ : هدرک و  تیاور  ار  نآ  هباـصالا " ص 80 

داد و دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن  رکذ  هتابن  نب  غبصا  زا  فاکسا )  ) دعـس زا  يدبع  نسح  نب  یلع  قیرط 
دنتساخرب نت  هدفه  رب  غلاب  سپ  دزیخرب ، هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک : دیـسرپ  اهنآ  زا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میدینـش ، هک  میهدیم  تداهـش  ام  دنتفگ : نانآ  فوع  نبا  بنیز  وبا  بویا و  وبا  دوب  اهنآ  هلمج  زا  هک 
، میهاوگ دـنتفگ : مدـیناسر ؟ ار ) ادـخ  رما  وا   ) هک دـیتسین  هاوگ  اـیآ  دومرف : هدومن  دـنلب  هتفرگ و  ار  وـت  تسد  هکیلاـح  رد  مخ  ریدـغ  زور 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف :
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نب دمحم  بلاط ، یبا  زا  بقانملا "  رد "  یعفاش  یلزاغم  نبا  ظفاح  يافوتم 76 و 79  یباحص ، یلجب - همادق  وبا  ینرع ، نیوج  نب  هبح  - 3
هیلع یلع  داهشتسا  ریدغ و  زور  ناتـساد  وا  یبرع و  هبح  هب  دناسریم  ار  تیاور  وا  هک  هدومن  تیاور  ظفاح  یـسیع  یبا  زا  نامثع ، نب  دمحا 
مقرا نب  دیز  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  ردب  لها  زا  نت  هزاود  سپ  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دـیامنیم ، رکذ  نداد  دـنگوس  اب  نادـب  ار  مالـسلا 

دومرفیم : مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  دنتفگ : و  دوب ،
. ثیدح حرشب  هالوم .. یلعف  هالوم  تنک  نم 

داد دنگوس  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدرک  تیاور  همادق  یبا  زا  شدانـساب  هک  دـیدرگ  روکذـم  یبالود  زا  دلج 1  هحفص 54  رد  و 
نآ رب  تشاد و  نت  رب  هبج  هک  دوب  يدرم  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دنتـساخرب ، يدـنا  هد و  رب  غلاـب  یعمج  سپ  دومرف ، لاوس  اـهنآ  زا  ار و  مدرم 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح . حرشب  دنداد .. تداهش  هورگ  نآ  سپ  دوب  هدنکفا  یتوم  رضح  شوپالاب 
رد یسررب  اب  رد ص 84  شدنسم  دلج 1  رد  نایلبنح  ياوشیپ  دمحا  هدش ) رکذ  دلج 1  هحفص 116  رد  وا  لاح  حرـش   ) رمع نب  ناذاز  - 4
رد هک  مدینش  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نخـس  تفگ : هک  رمع  نب  ناذاز  زا  يدنک ، میحرلا  دبع  یبا  زا  کلملا ، دبع  زا  ریمن ، نبا  زا  هدروآ  دنس 

ار وا  نانخـس  هدید و  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سک  ره  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درک و  لاوس  مدرم  زا  هبحر 
دومرفیم : هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزیس  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینش 

. هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 
و هدومن ، تیاور  دـش  رکذ  هک  یظفلب  دـمحا  قیرط  زا  ناذاز ، زا  ار  ثیدـح  نیا  دـیاوزلا " ص 107  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  و 
لوسلا " ص 54 بلاطم  رد "  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  ملاـس  وبا  هوفصلا " ص 121 و  هفـص  دـلج 1 "  رد  يزوج  نبا  جرفلاوبا  نینچمه 

 " هیاهنلا هیادبلا و  دلج 5 "  رد  یماش  ریثک  نبا  و  هدیسر ) پاچب  لاس 1302  رد  )
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زا لـقن  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  هرکذـت " ص 17 ، رد "  يزوج  نبا  طبـس  دـمحا و  قـیرط  زا  ص 348  دـلج 7  رد  ص 210 و 
دنا هدومن  رکذ  ار  هروکذم  تیاور  تسا ) روکذم  لامعلا " ص 407  زنک  دلج 6 "  رد  هک  يروطب   "  ) هنسلا رد "  مصاع  یبا  نبا  و  دمحا ،
حرش  " دـلج 7  رد  یکلام - یناقرز - هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  هدـش ) رکذ  دلج 1  هحفـص 116  رد  وا  لاـح  حرـش   ) يدـسا شیبح  نب  رز  .- 5

زا اـجنیا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شیبح  نب  رز  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  هدـقع  نبا  دـیوگ : بهاوـملا " ص 13 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دنتـساخرب و  نت  هدزاود  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا 

دومرف : دندینش ،
هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 

دبع نب  دمحم  زا  هدروآ ، دنسم " ص 88  دلج 1 "  رد  لبنح  نب  دمحا  هدش ،) رکذ  رد ص 117 ج 1  وا  لاح  حرش   ) دایز یبا  نب  دایز  - 6
دومن و لاوس  مدرم  زا  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  مدینش  تفگ : هک  دایز  یبا  نب  دایز  زا  یملـسا ، حلاص  یبا  نبا  ینعی  عیبر - زا  هللا ،
، دزیخرب هدومرف ، ار  هچنآ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  هک  یملـسم  درم  ره  هکنیاب  داد  دـنگوس  ار  اهنآ 

دنداد . تداهش  دنتساخرب و  ردب  باحصا  زا  نت  هدزاود  سپ 
دنتـسه و هقث  نآ  لاجر  هک  هتفگ  هدومن و  تیاور  دمحا  قیرط  زا  دیاوزلا " ص 106  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  و 

یبقعلا ریاخذ  هحفص 170 و  هرضنلا "  ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  و  دمحا ، زا  هیادبلا " ص 348  دلج 7  رد  ریثک  نبا 
دنا . هدومن  رکذ  ار  روبزم  تیاور   "ص 67 

مقرا نب  دیز  زا  نامیلس ، یبا  زا  مکح  زا  لیئارـسا ، یبا  زا  رماع ، نب  دوسا  زا  دنـس  رد  تقد  اب  دمحا  یباحـص - يراصنا - مقرا  نب  دیز  - 7
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  سک  ره  هک  دومن  لاوئـس  مدرم  زا  دنگوس  دیق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور 

دومرف : هک  هلآ 
هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

هحفص 19 ] ] 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


هجیتن رد  دندومن و  نامتک  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  دنداد و  تداهـش  ناب  دنتـساخرب و  ردب  باحـصا  زا  نت  هزاود  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و 
مداد . تسد  زا  ار  دوخ  مشچ 

و دـنا ، هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  روکذـم ، ظفلب  ریبکلا "  رد "  یناربط  دـمحا و  زا  دـیاوزلا " ص 106  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  و 
نیرفن درکیم  نامتک  هک  ره  رب  یلع  و  تسا : روکذم  هلمج  نیا  هدش  طبض  وا  دزن  هک  یتیاور  رد  و  هتسناد ، قوثو  دروم  ارنآ  لاجر  یناربط 

ینارفعز نیسح  نب  دمحم  زا  شردپ  زا  بذوش  نب  هللا  دبع  نب  رمع  نب  یلع  نیـسحلا  یبا  زا  ارنآ  بقانملا "  رد "  یلزاغم  نبا  و  دومرفیم :
تـسا روکذم  نآ  رد  هدرک و  تیاور  روکذم  ظفلب  دیز ، زا  نامیلـس ، یبا  زا  مکح  زا  لیئارـسا ، یبا  زا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  نب  دـمحا  زا 

هک ار  یـسک  ههجو  هللا  مرک  یلع  دومرف و  انیبان  ار  ممـشچ  يادـخ  سپ  دـندرک ، نامتک  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  نم  هک : دـیز ) لوق  زا  )
هدومن . تیاور  ریبکلا "  مجعملا  رد "  یناربط  زا  روکذم  ظفلب  ءافتکالا "  رد "  ارنآ  یباصو  میهاربا  خیش  دومرف و  نیرفن  دنک  نامتک 

مدرم زا  دـنگوس  دـیق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن  تیاور  دـیز  زا  یبقعلا " ص 67  ریاـخذ  رد "  يربط  نیدـلا  بحم  ظـفاح ، و 
دومرف : هک  هدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  سک  ره  هک : دومن  لاوئس 

و دنداد ، یهاوگ  ناب  دنتـساخرب و  نت  هدزناش  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
لامعلا " ص زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب  یطویس  هدومن و  تیاور  دمحا  قیرط  زا  دیاوزلا " ص 107  عمجم  رد "  ارنآ  یمثیه  ظفل  نیمهب 

نت هدزاود  تسا : روکذم  نآ  رد  هدروآ و  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  ثیدح  نیا  تسا ، روکذـم  یناربط  طسوالا "  مجعملا  زا "  لقنب   403
دنداد . تداهش  ناب  دنتساخرب و 

هحفص 20 ] ] 

 " هکم یهلا "  مرح  هبتکم  رد  هک   ) دـیاوف دوـخ "  باـتک  رد  هدـش ،) رکذ  رد ص 173 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) هللا دـبع  نب  دـمحم  ظفاح ، و 
نامیلـس یبا  زا  مکح ، زا  یئـالم ، لیئارـسا  یبا  زا  یـسوم ، نب  هللا  دـیبع  زا  ثرح  نب  دـمحم  زا  هدروآ  دنـس  رد  یـسررب  اـب  تسا ) دوجوم 

هک هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  درک  لاوئـس  دنگوس  دیق  اب  مدرم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  هک : دیز  زا  نذوم ،
دومرف :

و دنداد ، تداهش  ناب  دنتـساخرب و  نت  هدزناش  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
تسا . هدومن  تیاکح  وا  زا  هیاهنلا " ص 346  هیادبلا و  دلج 7 "  رد  ریثک  نبا  ار  تیاور  نیا  مدوب و  اهنآ  نایم  رد  نم 

میکح نـب  یلع  زا  هدروآ  دنـسملا " ص 118  جرد 1 "  لبنح  نب  دمحا  هدـش ،) رکذ  رد ص 117 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) عیثی نب  دـیز  - 8
زا هبحر و  رد  ار  مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : ودنآ  هک  عیثی  نب  دیز  بهو و  نب  دیعس  زا  قحسا ، یبا  زا  کیرـش ، زا  يدوا ،

دعـس لبق  زا  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هک  دومن  لاوئـس  اهنآ 
هرابرد هک  دندینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  یهاوگ  دنتـساخرب و  نت  شـش  دیز  لبق  زا  نت و  شش 

دومرف : يرآ . دنتفگ : تسین ؟ رتراوازس )  ) یلوا نامیا  لهاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 
یجنگ هیاهنلا " ص 210 و  هیادـبلا و  دـلج 5 "  رد  ریثک  نبا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  مهللا 

 " بلاطلا هیافک  رد "  یعفاش 
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دنا . هدومن  تیاور  ارنآ  ظفل  نیمهب  دمحا  قیرط  زا  بلاطملا " ص 4  ینسا  رد "  يرزج  ص 17 و 
رد دیز و  دیعس و  زا  قحـسا ، یبا  زا  هبعـش ، زا  میمت ) نبا   ) فلخ زا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  یـضاق  زا  صیاصخ " ص 22  رد "  یئاـسن  و 
زا مدینش  هک : هدومن  تیاور  دیز ، زا  قحـسا  یبا  زا  کیرـش ، زا  نابا ، نبا   ) يافوتم 205  ) نارمع زا  ینارح ) نامیلـس   ) دواد یبا  زا  ص 23 

باحصا رگم  دهدن  تداهش  و   ) ار يدرم  نآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  نم  انامه  تفگیم : هفوک  ربنم  رب  هک  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع 
دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دشاب  هدینش  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

دنتـساخرب و ربنم  رگید  بناج  زا  نت  شـش  دـهد ، تداهـش  دزیخرب و  هاداع - نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
ءارب زا  ایآ  متفگ : قحسا  یباب  دیوگ : کیرش  دومرفیم ... هک  دندینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دنداد  تداهش 

یلب . تفگ : دنک ؟ ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیاب  هک  يدینش  بزاع  نب 
نب دیعس  زا  قاحسا ، یبا  زا  هفیلخ ، نب  رطف  زا  یـسوم ، نب  هللا  دیبع  زا  روصنم ، نب  دمحا  زا  هدروآ ، دنـس  رد  یـسررب  اب  يربط  ریرج  نبا  و 
نبا و  هدرک ، رکذ  ار  روبزم  ثیدـح  داد و ... دـنگوس  ار  مدرم  هفوک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  هک : رم  يذ  ورمع  عیثی و  نب  دـیز  بهو و 

تسا . هدومن  تیاکح  ریرج  نبا  زا  ار  نیا  شخیرات ص 210  دلج 5  رد  ریثک 
زا قاحـسا ، یبا  زا  رطف ، زا  یـسوم ، نب  هللا  دیبع  زا  يرماع ، نافع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدروآ  ارنآ  دنـس  رد  یـسررب  اب  هدـقع  نبا  ظفاح  و 

رکذ ار  روبزم  ثیدح  و  تفگیم .. هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مدینش  دنتفگ : ناگدربمان  هک  عیثی  نب  دیز  بهو و  نب  دیعس  هرم و  نب  ورمع 
دنتساخرب نت  هدزیس  هک : هدومن  رکذ  نآ  رد  و  هدرک ،

هحفص 22 ] ] 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  و 
نم لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
ارنآ شخیرات ص 347  دلج 7  رد  ریثک  نبا  دندوب ؟ یناگرزب  هچ  اهنآ  رکبابا ، يا  تفگ : ثیدح  نیا  زا  تغارف  ماگنه  قحـسا  وبا  هلذـخ ،
هتفگ هدومن و  تیاور  رازب  قـیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  دـئاوزلا " ص 105  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  و  هدومن ، تیاور  هدـقع  نبا  زا 

تیاور دـمحا  نب  هللا  دـبع  رازب و  قـیرط  زا  ارنآ  هحفـص 107  رد  و  تسا ، هقث  وا  و  رطف ، زج  تسا ، حیحـص  لاـجر  قـیرط  نیا  لاـجر  هک :
زا قحـسا  یبا  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  روبزم  ثیدح  یطویـس  تسا ، روکذم  لاـمعلا " ص 403  زنک  دـلج 6 "  رد  هکیروطب  هدومن و 

یمثیه لوق  زا  سپس  هدومن ، تیاور  تایعیلخ "  رد "  یعلخ  زا  ریرج و  نبا  رازب و  زا  لقن  عیثی ، نب  دیز  بهو و  نب  دیعـس  رم و  يذ  ورمع 
. تسا نینچ  اهنآ  ظفل  دنتسه و  تاقث  نآ  دانسا  لاجر  هک : هتفگ 

ریدغ زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  هک  ار  يدرم  ادخب  مهدیم  دـنگوس  تفگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  میدینـش  دـنتفگ :
، نم ایآ  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزیس  دهد ، یهاوگ  هدینش  هچناب  دزیخرب و  هدینش ،

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : متسین ؟ اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازس )  ) یلوا
نم لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هضغبا و  نم  ضغبا  هبحا و  نم  بحا  هاداع و  نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالاوم  تنک  نم 

هدومن تیاور  عیثـی  نب  دـیز  زا  هبیـش  یبا  نبا  قیرط  زا  هحفـص 113  دبوملا "  فرـشلا  رد "  یناهبن  فسوی  خیـش  ار  ثیدح  نیا  و  هلذـخ ،
تسا .

: دیوگ مهد  باب  رد  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  مالسالا  خیـش  هدش ) رکذ  رد ص 118 ج 1  وا  لاح  حرش   ) نادح یبا  نب  دیعـس  - 9
ظفاحلا دبع  نیدلا  دامع  خیش  ار ، ام  داد  ربخ 
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هحفص 23 ] ] 

هزاجا روطب  یناتسزخ  لضفلا  یبا  نب  دمـصلا  دبع  نب  دمحم  یـضاق  ار  وت  تسا  هداد  ربخ  متفگ : واب  وا ، دزن  نم  تئارق  هلیـسوب  ناردب  نبا 
رکبوبا زا  ظفاح  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  رکبوبا  داد  ربخ  تفگ : هزاجا ، روطب  يوارع  لضف  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ :

، قوزرم نب  لیضف  زا  کلام )  ) ناسغ وبا  زا  هریزع ، نب  مزاح  نب  دمحا  زا  میعند ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  یـضاق ، نیـسح  نب  دمحا 
مهدیمن دنگوس  و  مهدیم ، دنگوس  اذخب  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : ودنآ  هک  رم  يذ  رمع و  نادح و  یبا  نب  دیعس  زا  قحـسا  یبا  زا 

نت هدزاود  دـیوگ : يوار  دـنا ، هدینـش  مخریدـغ  زور  رد  ار  ترـضحنآ  هـبطخ  هـک  ار  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  باحــصا  رگم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دندینش  اهنآ  هک  دنداد  تداهش  رم و  يذ  ورمع  لبق  زا  نت  شش  دیعـس و  لبق  زا  نت  شـش  دنتـساخرب ،

دومرفیم :
هضغبا . نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا 

زا يدوا  میکح  نب  یلع  زا  هدروآ  شدنسم ص 118  رد ج 1  لبنح  نبا  دش ،) رکذ  رد ص 118 ج 1  وا  لاح  حرش   ) بهو نب  دیعس  - 10
زا دـلج 5 ص 366  رد  میدومن و  لقن  هحفـص 20  رد  شیپ  رد  هک  یظفلب  ار  ثیدح  نیا  عیثی  نب  دیز  دیعـس و  زا  قحـسا  یبا  زا  کیرش ،

، مدرم رب  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : مدینـش  بهو  نب  دیعـس  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  قحـسا  یبا  زا  هبعـش  زا  رفعج  نب  دمحم 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ  دنتساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  نت  شش  ای  جنپ 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 
زا ورمع "  قحـسا "  یبا  زا  نامیلـس )  ) شمعا زا  یـسوم  نب  لـضف  زا  يزورم ، ثیرح  نب  نیـسح  زا  صیاـصخ " ص 26  رد "  یئاـسن  و 

تسا هدینش  سک  ره  هک  داد  دنگوس  ادخب  ار  مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیعس 

هحفص 24 ] ] 

دنتسه : نینموم  یلو  ادخ  لوسر  ادخ و  انامه  دومرف : هک  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
نم يولهپ  زا  نت  شـش  هک  دـیوگ  دعـس  لوق  زا  يوار  هرـصن  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هیلو  اذـهف  هیلو  تنک  نم  و 

بحا هدرک " : رکذ  زین  ار  هلمج  نیا  رم  يذ  ورمع  لوق  زا  دنتساخرب و  نم  يولهپ  زا  نت  شش  هک : دیوگ  عبثی  نب  دیز  لوق  زا  دنتـساخرب و 
تیاور رم  يذ  ورمع  زا  قاحـسا  زا  لیئارـسا  ار  ثیدـح  نیا  تسا ، هدومن  رکذ  ار  ثیدـح  هلاـبند  سپـس  هضغبا " و  نم  ضغبا  هبحا و  نم 
هدومن تیاور  روکذم  ظفل  دنـس و  رخآ  ات  شمعا  زا  یـسوم  نب  لضف  زا  یـسیع  نب  فسوی  زا  ارنآ  صیاصخ "  هحفص 40 "  رد  هدرک و 

نب دیعس  زا  قحسا  یبا  زا  هبعش  زا  ردنغ ) رفعج  نب   ) دمحم زا  ینثم  نب  دمجم  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : صیاصخ "  هحفص 22 "  رد  و  تسا .
دنتـساخرب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  شـش  ای  جـنپ  مالـسلا ) هیلع  یلع  نداد  دـنگوس  زا  سپ  : ) تفگ هک  بهو 

دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنداد  یهاوگ 
هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

یبا زا  يروباشین  هبنم  نبا  دمحا  یبا  زا  يزار  دمحم  نب  هللا  دبع  دیعـس  یبا  زا  بالج  رکب  یبا  زا  هدروآ ، یتفلا  نیز  رد  یمـصاع  همالع  و 
ار مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  نینموـملاریما  تفگ : هـک  دیعـس ، زا  ینادـمه  يرـس  ریرج  زا  يدـنک  دیعـس  نـب  یلع  زا  یمرـضح  رفعج 

هالوم تنک  نم  دومرف " : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینـش  هک  ار  يدرم  مهدـیم  دـنگوس  ادـخب  دومرف : داد و  دـنگوس 
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دنداد . تداهش  دنتساخرب و  نت  هدزاود  دهد ، تداهش  زیخرب و   " هداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 
یبا زا  بلاط  نب  دعس  نالیغ  یبا  زا  رـضن  نب  یـسوم  قیرط  زا  هدقع  نبا  سابعلا  یبا  زا  هحفص 321  هباغلا "  دسا  دـلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و 

بهو نب  دیعس  زا  قحسا 

هحفص 25 ] ] 

ار اهنآ  مناوتیمن  هک  هدع  نمب  دندومن  ثیدح  و  هک : هتفگ  قحـسا  وبا  و  هدومن ، تیاور  یناه  نب  یناه  و  عیثی ، نب  دـیز  و  رم ، يذ  رمع و  و 
تنک نم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  سک  ره  هکنیاب : هبحر  رد  ار  مدرم  داد  دنگوس  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیاب : میامن  هرامش 

زا ار  نخـس  نیا  هک  دـنداد  یهاوگ  دنتـساخرب و  یهورگ  دـهد ، یهاوگ  هدینـش ، هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم 
تفآ اهناب  دندش و  انیبان  هکنآ  رگم  دنتفرن  ایند  زا  نامتک  هجیتن  رد  دندومن ، نامتک  یهورگ  دنا و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

تیاور قیرط  رد  یـسررب  اب  یـسوم  وبا  ار  ناتـساد  نیا  دـندوب ، حـلدم  نب  نمحرلا  دـیعو  هعیدو  نب  دـیزی  نانآ  هلمج  زا  دیـسر ، يا  هیلب  و 
نب نمحرلا  دـبع  لاح  حرـش  رد  هدومن و  رکذ  هحفـص 421  هباصالا "  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  ار ، هدـقع  نبا  ثیدـح  نیا  و  تسا . هدومن 

رد یسررب  اب  یصمح  عیبر  نب  رـضن  نب  یـسوم  قیرط  زا  و  هدومن . رکذ  تالوملا "  باتک "  رد  ارنآ  هدقع  نبا  سابعلاوبا  هک : هتفگ  حلدم 
ار هدع  نآ  ءاصحا  هک  هدع  ارم  دندومن  ثیدح  تفگ : هک  قحـسا  وبا  زا  نالیغ ، - وبا  بلاط - نب  دعـس  ارم  دومن  ثیدح  هک : هدروآ  دنس 

نم  ) ار راتفگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  داد  دـنگوس  هبحر  رد  ار  مدرم  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیاب : دومن ، مناوتن 
و دوب ، جـلدم  نب  نمحرلا  دـبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نانآ - زا  يدادـعت  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  هدینـش  هـالوم ) یلعف  هـالوم  تنک 

نبا زا  دنـس  رد  یـسررب  اب  ار  ثیدح  نیا  نیهاش  نبا  و  دـنا ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  راتفگ  نیا  هک  دـنداد  تداهش 
زا روبزم  ثیدـح  اـب  هنوگچ  رجح  نبا  هک  ینیب  یم  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت و  تسا ، هدومن  تاـبثا  یـسررب و  ارنآ  یـسوم  وبا  هدروآ و  هدـقع 

نامتک هک  ار  نانآ  ناتـساد  هدرک و  ور  ریز و  شا  هدربمان  نایوار  رفن  راـهچ  نتخادـنا  ملق . زا  اـب  ارنآ  هدرک و  يزاـب  نآ  نتم  دنـس و  ثیح 
ناگدننک نامتک  هلمج  زا  هک  ار  جلدم  نب  نمحرلا  دبع  هدومن و  فذح  دندش  مالسلا ) هیلع  نینموملاریما   ) نیرفن راچد  دندومن و  تداهش 

هچ و  دتـسرف ) دورد  ار  لقن  رد  تناما  دنوادخ  ( ؟ هدرب نیب  زا  اساسا  ار  هعیدو  نب  دیزی  مان  هدروآ و  رد  نآ  نایوار  رامـش  رد  هدوب  ثیدـح 
زا هباصا "  باتک "  رد  هصاخ  اه  يزاب  نیا  ریظن  رایسب 

هحفص 26 ] ] 

هتفگ هدومن و  تیاور  دـمحا  قـیرط  زا  هحفـص 104  دیاوزلا "  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  ار  روبزم  ثیدـح  و  هدز . رـس  رجح  نبا 
. تسا دامتعا  دروم  هقث و  رطف  تسا و  حیحص  لاجر  رطف  زج  ثیدح  نیا  لاجر  تسا 

دبع زا  روصنم  نب  دـمحا  زا  ریرج  نبا  قیرط  زا  و  یئاسن ، زا  و  وا ، قیرط  ودـب  دـمحا  زا  لقن  هحفص 209  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثک  نبا  و 
نب دیز  تیاور  رد  البق  ام  هکیدنـسب  هدـقع  نبا  قیرط  زا  هحفص 347  دلج 7  رد  و  ریخ ، دبع  دیعس و  زا  قحـسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  قازرلا 
یبا زا  هبعش  زا  ردنغ "  دمحم "  زا  دمحا ، قیرط  زا  و  دیعس ، زا  قحسا  یبا  زا  لیئارـسا  زا  قازرلا  دبع  ظفاح  قیرط  زا  و  میدومن ، رکذ  عیثی 

زا دوشیم  یهتنم  قازرلا  دبع  ظفاحب  هک  شدانساب  هحفص 94  بقانم "  رد "  یمزراوخ  و  هدومن ، رکذ  ار  تیاور  نیا  دیعس )  ) وا زا  قحـسا 
هک میدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هفوـک  هبحر  رد  دـنتفگ : ودـنآ  هـک  هدوـمن  تـیاور  ریخ  دـبع  زا  و  دیعـس )  ) وا زا  قحـسا  یبا  زا  لیئارـسا 

دومرف : هک  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سک  ره  ادخب  مهدیم  دنگوس  تفگیم :
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تداهش اهنآ  همه  دنتساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  يا  هدع  هجیتن  رد  دیوگ  دهد ، یهاوگ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
عیثی نب  دـیز  قیرط  رد  هک  تسه  مه  يرگید  قرط  اـجنآ  رد  و  دـنا ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  دـنداد 

. تشذگ
دـصکی و ود و  دـصکی و  دـصکی و  ياهلاس  دودـح  يافوتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هباحـص  زا   ) یثیل هلثاو  نب  رماع  لیفطلاوبا  - 11

رطف زا  ودنآ  هک  هدرک  تیاور  ار  ینعم  نیا  میعن  یبا  دمحم و  نب  نیسح  زا  هحفص 370  دنسم )  ) دلج 4 رد  دمحا  هد - دصکی و  تشه و -
: دومرف اهناب  سپس  دومن و  عمج  هفوک ) عیسو  نادیم   ) هبحر رد  ار  مدرم  هنع  هللا  یـضر  یلع  تفگ : هک  دندومن  ثیدح  لیفطلا  یبا  زا  وا  و 

هجیتن رد  دزیخرب ، هدینـش  هچنآ  هدینـش  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  یملـسم  درم  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب 
یهاوگ دنتساخرب و  يرایسب  مدرم  سپ  دیوگ : تسا ) روکذم  رد ص 114 ج 1 - وا  لاح  حرش   ) میعن وبا  و  دنتساخرب . مدرمنآ  زا  نت  یس 

هک ار  یماگنه  دنداد 

هحفص 27 ] ] 

( رتراوازس  ) یلوا نینمومب  نم  هک  دینادیم  ایآ  دومرف : مدرمب  تفرگ و  ار ) مالسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرس 
دومرف : هاگنآ  هللا ، لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : اهنآ ؟ دوخ  زا  متسه 

نم لد  رد  يزیچ  یئوگ  هکیلاح  رد  مدش  نوریب  نم  تفگ : لیفطلاوبا ) ، ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، اذهف  هالوم  تنک  نم 
؟ يراد يراکنا  هچ  تفگ  دیز ) ، ) تفگیم نینچ  هک  مدینش  هنع  هللا  یـضر  یلع  زا  انامه  متفگ : واب  تاقالم و  ار  مقرا  نب  دیز  سپ  تسه ،
دلج 9"  رد  یمثیه  ظفاح  ار  ثیدح  نیا  و  دومرفیم ، وا  هرابرد  ار  نانخس  نیا  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نم  قیقحتب 

یلو تسا  حیحص  لاجر  هفیلخ  نب  رطف  زج  نآ  لاجر  هتفگ : سپس  هدومن و  تیاور  دمحا  زا  نتم  دنـس و  زا  هحفص 104  دیاوزلا "  عمجم 
تسا . دامتعا  دروم  هقث و  هدربمان 

زا لامح ، يدادغب  هللا  دبع  نب  نوراه  ارم  داد  ربخ  دیوگ : هدروآ  نآ  قیرط  یـسررب  اب  هحفص 17  صیاصخ  رد  ار  روبزم  ثیدح  یئاسن  و 
ظفلب لیفطلا  یبا  زا  رطف  زا  نامیلـس  نب  دمحم  هک  تفگ  وا  و  دواد ، یبا  زا  و  لیفطلا ، یبا  زا  وا  هفیلخ و  نب  رطف  زا  وا  مادقم و  نب  بصعم 

نبا دوخ  داتـسا  زا  روکذـم  ظـفلب  ار  روبزم  ثیدـح  یتـفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم  وبا  و  هدوـمن ، تیاور  روکذـم 
، لیفطلا یبا  زا  رطف  زا  مداق  نب  یلع  زا  نارهم  نب  دمحا  زا  رافـص  دمحم  هللا  دبع  یبا  زا  ینادمه  دمحا  یبا  زا  وا  هدومن و  تیاور  بالجلا 

میعن یبا  زا  دابل  دمحم  نب  دمحا  زا  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  ینادمه  یلع  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  دمحا  نب  دمحم  شداتـسا  زا  رگید  قیرطب  و 
زا یشرق  یلع  نب  دمحم  یلاعملا  یبا  نب  ییحی  دوخ  داتسا  زا  ارنآ  هحفص 13  شا  هیافک )  ) رد یجنگ  ظفل  نیمهب  و  لیفطلا ، یبا  زا  رطف  زا 

رکب یبا  زا  بهذم  نبا  یلع  یبا  زا  نیصح  نبا  مساقلا  یبا  يدادغب و  هللا  دبع  نب  لبنح  یلع  یبا 

هحفص 28 ] ] 

هحفص هرـضنلا "  ضایر  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  و  هدومن ، تیاور  دـمحا  دنـس  رخآ  ات  شردـپ .. زا  دـمحا  نب  هللا  دـبع  زا  یعیطق 
راتفگ و نیا  نیب  هدش :) لقن  وا  زا  ثیدح  نیا  هکیسک  ینعی   ) متفگ رطفب  هک : تسه  نآ  نایاپ  رد  هدومن و  تیاور  روکذم  ظفلب  ارنآ   169

نتشذگ رد  وا  دوصقم  دیوگ : هدروآ و  قیرط  یـسررب  اب  متاح  وبا  ار  ثیدح  نیا  زور ، دص  تفگ ، دوب ؟ هلـصاف  زور  دنچ  وا  نتـشذگ  رد 
قیرط زا  ار  ثیدـح  نیا  هحفـص 20  راربالا ) لزن   ) رد یـشخدب  هحفـص 211 و  هیادبلا )  ) دـلج 5 رد  ریثـک  نبا  هدوب و  بلاـط  یبا  نب  یلع 
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دنا . هدومن  تیاور  وا  ظفلب  دمحا و 
یبا زا  یناقرطاب  دمحا  زا  يولع  هزمح  دمحم  یبا  فیرش  زا  یـسوم  یبا  دوخ  داتـسا  زا  هحفص 276  هباغلا "  دسا  دـلج 5 "  رد  ریثا  نبا  و 

لیفطلا یبا  زا  دوراج  نبا  و  رطف ، زا  ریثک  نب  دـمحم  زا  هللا  دـبع  نب  اجر  زا  يرعـشا  دـمحم  زا  هدـقع  نبا  سابعلا  یبا  زا  لدهـش  نب  ملـسم 
كرد ار  مخریدغ  زور  هک  ارک  ره  یلاعت  يادخب  مهدـیم  دـنگوس  دومرف : هک  میدوب  هنع  هللا  یـضر  یلع  دزن  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور 

میهدیم یهاوگ  ام  دنتفگ : سپس  دوب ، يراصنا  همادق  وبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدفه  هجیتن  رد  دزیخرب ، هتـشاد  روضح  هدومن و 
دومرف رما  دـمآ و  نوریب  دوخ ) هاگرارق  زا   ) ادـخ لوسر  رهظ  ماگنه  میتشگیم ، رب  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  هک 

يانث دمح و  تساخ و  اپب  سپس  میدراذگ ، زامن  سپ  درک ، مالعا  ار  زامن  سپس  دندنکفا ، اهنآ  رب  هچراپ  دنتـسب و  مکحم  ار  تخرد  دنچ 
امـشب نم  انامه  متـسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادخ  هک  دینادیم  ایآ  مدرم : يا  دومرف : سپـس  دومن ، دـنوادخ 

( رتراوازس  ) یلوا

هحفص 29 ] ] 

( مالسلا هیلع  یلعب  باطخ   ) ار وت  تسد  هکیلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  يرآ . میتفگ : دومرف ، رارکت  راب  دنچ  ار  نخس  نیا  امش - دوخ  زا  متسه 
دومرف : دوب  هتفرگ 

زا هدومن و  تیاور  دنـس  یـسررب  اب  ار  ثیدـح  نیا  یـسوم  وبا  راب . هس  هاداع - نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
تسا . هدرک  تیاور  ارنآ  هحفص 159  هباصالا "  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ریدغلا ) ثیدح  یف  تالاوملا   ) وا باتک  زا  هدقع  نبا  قیرط 

هدرک تیاور  لیفطلا  یبا  زا  ءایلوالا "  هیلح  رد "  یناهفـصا  میعن  یبا  ظفاح  زا  لقن  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدوهمـس  نیدـلا  رون  دیـس  و 
مخ ریدغ  زور  هک  سک  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ : سپـس  دومن و  دنوادخ  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  هنع  هللا  یـضر  یلع  تفگ : هک 

لوسر زا   ) اهنآ شوگ  هک  دـنزیخرب  یناسک  طقف  دـنزیخن ، رب  دـنهاوگ  رما  نیا  رب  نارگید  زا  لوق  لقن  اب  هک  اـهنآ  دزیخرب - هتـشاد  روضح 
: اـهنآ هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدـفه  هجیتن  رد  تسا ، هدومن  طبـض  ارنآ  اـهنآ  بلق  هدینـش و  ار  راـتفگ  نیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

وبا یعازخ و  حیرـش  وبا  يردخ و  دیعـس  وبا  يراصنا و  بویا  وبا  رماع و  نب  هبقع  متاح و  نب  يددع  دعـس و  نب  لهـس  تباث و  نب  همیزخ 
هچنآ دـیروایب  تفگ : مهنع  هنع و  هللا  یـضر  یلع  سپـس  دـندوب . شیرق  زا  ینادرم  ناـهیت و  نب  مـثیهلا  وـبا  یلیل و  وـبا  يراـصنا و  همادـق 

ادخ لوسر  هک  رهظ  ماگنه  ات  میدمآ  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام  هک : مهدـیم  تداهـش  دـنتفگ : نانآ  دـیدینش ،
سپـس دندنکف  اهنآ  رب  هقرخ  دندودز و  ار  تخرد  دـنچ  ياهراخ  هخاش و  دومرف  رما  دـمآ و  نوریب  دوخ ) هاگیاج  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص 

راتفگ مدرم  يا  دومرف : نآ  زا  سپ  دومن و  ادخ  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  سپـس  میدراذـگ ، زامن  میدـش و  نوریب  ام  دومرف و  زامن  مالعا 
(. دومرف ار  مالک  نیا  راب  هس   ) شاب هاوگ  ایادخ  تفگ : يدومن . غالبا  قیقحتب  دـنتفگ : تسیچ ؟ ما ) هداد  ماجنا  هک  یفیاظو  هنیمز  رد   ) امش

موش توعد  نم  هک  تسا  کیدزن  دومرف : سپس 

هحفص 30 ] ] 

ادخ و باتک  مراذگیم ، اهبنارگ  ریطخ و  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  دومرف : سپـس  دـیلوسم . امـش  ملوسم و  نم  میامن و  تباجا  و 
دش . دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  ودناب  رگا  نم ، تیب  لها  نم : ترتع 

نم رب  ضوح  رانک  ات  دنوشیمن  ادج  زگره  ودنآ  انامه  و  دش ؟ دـیهاوخ  یفلخ  هنوگ  هچ  ودـنآ ، هرابرد  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  هجوتم  سپ 
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نینموم يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  يادـخ  اـنامه  دومرف : سپـس  داد . ربخ  رما  ربخ  نیاـب  ارم  هاـگآ ، فطل و  يذ  دـنوادخ  دـنوش ، دراو 
نینموملاریما ای  ار  وت  تسد  سپـس  راب - هس  منادیم - یلب  دنتفگ  ناتدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا امـشب  نم  هک  دـینادیمن  ایآ  متـسه .

دومرف : درک و  دنلب  تفرگ و 
زا رما  نیا  رب  زین  نم  دـیتفگ و  تسار  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم 

دمحم نب  لضف  نب  دـمحا  خیـش  هدومن و  تیاـکح  يدومهـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  هحفـص 38  رد  هدوملا  عیبانی  بحاص  و  متـسه . ناـهاوگ 
تسا هدومن  رکذ  لیفطلا  یبا  زا  ظفل  نیمهب  ارنآ  لالا ) بقانم  دع  یف  لاملا  هلیسو   ) رد یعفاش  یکم  ریثکاب 

هحفـص 94 بقانملا "  رد "  یمزراوخ  تشذگ ،) دلج 1  رد ص 121  وا  لاح  حرـش   ) یفوک ینادمه  دـیزی  نب  ریخ  دـبع  هرامع  وبا  - 12
رد يرکـس  رابجلا  دـبع  نب  نوراه  نب  ییحی  نب  هللا  دـبع  دـمحم  وبا  زا  رابخاب  وا  هک  هدروآ  یقهیب  نیـسح  نب  دـمحا  ظـفاح  زا  شدانـساب 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  قحسا  یبا  زا  لیئارسا  زا  قازرلا  دبع  زا  يدام  روصنم  نب  دمحا  زا  وا  رافص و  دمحم  نب  لیعمسا  زا  رابخاب  دادغب 
نبا قیرط  زا  ریثک  نبا  زا  هحفـص  نامه  رد  و  تشذـگ . هحفـص 26 - رد  هک  هچنآ  رخآ  ات  ریخ ... دبع  بهو و  نب  دیعـس  ارم  دومن  ثیدـح 

. دیئامن هعجارم  دش . رکذ  ریخ  دبع  دیعس و  زا  ریرج 
رد یسررب  اب  رد ص 119  شدنسم  رد ج 1  لبنح  نبا  دمحا  دش ،) رکذ  رد ص 121 ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یلیل یبا  نب  نمحرلا  دبع  - 13

تیاور یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  دایز  یبا  نب  دیزی  زا  مقرا  نب  سنوی  زا  وا  هک  هدروآ  يریراوق  رمع  نب  هللا  دبع  زا  دنس 

هحفص 31 ] ] 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ره  هک : ار  مدرم  دادیم  دنگوس  مدومن ، هدهاشم  هبحر  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  هدومن 
رد هک  یناسک  زا  نت  هدزاود  تفگ : نمحرلا  دبع  دهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هدینش  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ار  راتفگ  نیا  مخ  ریدغ  زور 
زا مخریدغ  زور  رد  هک  میهدـیم  تداهـش  ام  دـنتفگ : سپـس  مرگنیم  نانآ  زا  یکیب  یئوگ  دنتـساخ ، اپب  دـندوب  هدومن  تکرـش  ردـب  هوزغ 

نینموم ناردام  نم  نانز  ایآ  متسین و  ناشدوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : هک  میدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف : سپس  هللا . لوسر  ای  یلب  میتفگ  دنتسین ؟

هک هدروآ  یعیک  رمع و  نب  دمحا  زا  دنس  یسررب  اب  رد ص 119  زین  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف 
یبا نب  نمحرلا  دبع  رب  تفگ : هک  هدومن  تیاور  یسبع  دیلو  نب  دیبع  نب  كامـس  زا  یـسبع  رازن  نب  هبقع  نب  دیلو  زا  بابح  نب  دیز  زا  وا 

ار يدرم  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ  هک  دومن  هدهاشم  هبحر  رد  ار  هنع  هللا  یضر  یلع  هکنیاب  دومن  ثیدح  نم  يارب  وا  مدش و  دراو  یلیل 
رد دزیخن . رب  هدید ، ار  وا  شدوخ  هکنآ  زج  و  دزیخرب . هدینـش  ار  وا  راتفگ  هدید و  مخ  ریدغ  زور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 

هتفرگ ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وت  تسد  هکیلاح  رد  میدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ام  دنتفگ  دنتـساخرب و  درم  هدزاود  هجیتن 
دومرف : هک  میدینش  دوب 

هیلع یلع  نداد  دـنگوس  هدـشانم و  ماگنه   ) ماگنه نآ  رد  هلذـخ و  نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا 
نیز رد "  یمصاع  دمحم  نب  دمحا  و  دیـسر . اهناب  وا  نیرفن  رثا  درک و  نیرفن  اهنآ  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  دنتـساخنرب ، نت  هس  مالـسلا )

نب فسوی  زا  هورع  نب  هللا  دبع  زا  يوره  یلع  یبا  دهاز  خیـش  زا  وا  هدومن و  تیاور  رجاهم  نب  دمحا  هللا  دـبع  یبا  دـهاز  خیـش  زا  یتفلا " 
زا دایز و  یبا  نبا  دیزی  زا  دمحا  دایز  نب  رفعج  زا  لیعامسا  نب  کلام  زا  ناطق  یسوم 

هحفص 32 ] ] 
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رد ج 14 يدادـغب  بیطخ  ظفل  نیمهب  و  دـش ، رکذ  دـمحا  ثیدـح  ود  زا  لوا  ثیدـح  رد  هک  وا  ظـفلب  نمحرلا  دـبع  زا  ملاـس ، نب  ملـسم 
رد يراـبخا  رمع  نب  دـمحم  نب  ییحی  رمع  وبا  ار  اـم  داد  ربخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریکب  نب  رمع  نب  دـمحم  زا  رد ص 236  شخیرات 

دایز یبا  نب  دیزی  زا  راطع  ملاس  نب  ءالع  زا  جشا - دیعس  وبا  يدنک - دیعس  نب  هللا  دبع  زا  یعبـض  دمحم  نب  دمحا  رفعج  یبا  زا  لاس 363 
هبحر ... رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مدینش  تفگ : هک  نمحرلا  دبع  زا 

هک مدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  نمحرلا  دبع  زا  دنـس  یـسررب  اب  راثالا " ص 308  لکـشم  رد ج 2 "  يواحط  و 
هدینـش هچنآ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  يدرم  ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخب  تفگیم : دادـیم و  دـنگوس 

یلع تسد  ادخ  لوسر  دنتفگ : دنتـساخرب و  دـندوب  هدومن  كرد  ار  ردـب  گنج  هک  اهنآ  زا  نت  هدزاود  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و 
هللا لوسر  ای  يرآ  دـنتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متـسین  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  مدرم  يا  دومرف : درک و  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 

. هدومن رکذ  ار  ثیدح  مامت  و  تسا ... وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نیا سپ  میوا  يالوم  نم  هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف : یتسه ،
روطب وا  هک  هدومن  تیاور  یلع  نب  دمحا  یلعی  یبا  هب  شدانساب  هیقف  هللا  دیبع  نب  لضفلا  یبا  زا  هباغلا " ص 28  دسا  رد ج 4 "  ریثا  نبا  و 

مالـسلا هیلع  یلع  تفگ : هک  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  داـیز  یبا  نب  دـیزی  زا  مقرا ، نب  سنوی  زا  وا  هدوـمن و  لـقن  يریراوـق  زا  راـبخا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  سک  ره  ادخب  مهد  یم  دنگوس  دومرفیم : داد و  یم  دنگوس  ار  مدرم  هبحر  رد  هک  مدومن  هدهاشم 

ردـب باحـصا  زا  رفن  هزاود  هجیتـن  رد  تفگ  نمحرلا  دـبع  دزیخرب ، هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دوـمرف : هـک  هدینـش  مـخ  ریدـغ  زور  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  هک  میهاوگ  ام  دنتفگ : ناگمه  تشاد و  نتب  راولش  هک  منیب  یم  ارنانآ  زا  یکی  یئوگ  دنتـساخرب ،

ای یلب ، میتفگ : دنتسین ؟ نینموم  ناردام  نم  نانز  ایآ  و  متسین ؟ ناشدوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرفیم : مخ  ریدغ  زور  رد 
دومرف : سپس  هللا ، لوسر 

هحفص 33 ] ] 

تیاور زین  بزاع  نب  ءارب  زا  ثیدح  نیا  دـننام  دـیوگ  ریثا  نبا  سپـس  هاداع - نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
ره یلو  زورما  بلاط  یبا  رسپ  يا  تفگ : باطخ  نب  رمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  راتفگ  نیا  هجیتن  رد  هک : تسا  هدوزفا  نآ  رد  هدش و 
نب هللا  دبع  یبا  نب  لیعمسا  لضفلاوبا  خیش  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  مهد  باب  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  و  یتشگ ، نموم 
هللا هبه  مساقلا  یبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  یفاصر  یکم  هداعـس  نب  هللا  دبع  نب  لبنح  خیـش  زا  رابخاب  دوخ  باتک  رد  ینالفـسف  دامح 
یبا زا  یفیطق ، رکب  یبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  بهذملا  نبا  یلع  وبا  زا  رابخاب  وا  زا  عامس  روطب  نیصح  نب  دحاولا  دبع  نب  دمحم  نب 

داتفا . روکذم  ود  ره  هک  وا  ظفل  دنس و  رخآ  ات  لبنح .. نب  دمحا  نب  هللا  دبع  هللا  دبع 
نـسح نب  رمع  صفح  وبا  ارم  داد  ربخ  دـیوگ : هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدـح  هحفص 3  بلاطملا "  ینـسا  رد "  يرزج  نیدلا  سمـش  و 

زا تباـث ، نب  رکب  یبا  زا  زارق ، روصنم  یبا  زا  يدـنک ، دـیز  نمیلا  یبا  زا  ینابیـش ، بوقعی  نب  فسوی  حـتفلا  یبا  زا  ههفاـشم  روـطب  یغارم 
زا تسا و  نسح  هجو  نیا  زا  ثیدح  نیا  هتفگ : سپس  دش  رکذ  شیپ  یمک  هک  يدادغب  بیطخ  دنـس  رخآ  ات  رمع ، یبا  زا  رمع ، نب  دمحم 

رتاوتم روطب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  رتاوـت  روـطب  هک  تسا  حیحـص  رایـسب  هوـجو 
هللا دبع  زا  هحفص 105  دوخ  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  ریثا  نبا  زا  روکذم  ظفلب  ار  ثیدـح  نآ  یمثیه  رکبوبا  ظفاح  و  تسا ، هدیـسر 

تسا . هدومن  قیثوت  ارنآ  لاجر  هدرک و  تیاور  یلعی  یبا  ظفاح  و  دمحا ، نب 
رکذ زا  دعب  هدومن و  تیاور  دش  رکذ  هک  دمحا  ظفل  ودب  قیرط و  ود  زا  هحفص 211  رد  ار  روبزم  ثیدح  شخیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و 
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تیاور ظفل  نیدب  روبزم  ثیدح  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دبع  زا  هریغ  یبلعث و  رماع  نبا  یلعالا  دبع  زا  زین  و  دیوگ : مود  ظفلب  تیاور  ندرک 
قیرط زا  ار  روبزم  ثیدح  باتک  نآ  هحفص 346  دلج 7  رد  و  هدش ،

هحفص 34 ] ] 

نب یسیع  شمان  و  ءاط ) مضب   ) يوهط دواد  وبا  ار  روبزم  ثیدح  نینچمه  و  دیوگ : سپس  هدومن  تیاور  شدانسا ) ودب   ) دمحا یلعی و  یبا 
نامهب سپـس  دنا و  هدومن  تیاور  نمحرلا  دبع  زا  ودنآ  یبلعث و  رماع  نبا  یلعالا  دبع  یلمج و  دنه  نب  هللا  دـبع  نب  ورمع  زا  تسا  ملـسم 

عمج رد "  ینطق  راد  زا  ار  روبزم  ثیدح  یطویس  تسا  روکذم  هحفص 397  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب  و  هدرک ، رکذ  ارنآ  وحن 
تسا : نینچ  وا  ظفل  هدومن و  تیاور  عماوجلا " 

ریدغ زور  هک  ار  يدرف  ره  تسا ) ررقم  مالسا  رد  هک  يدنگوس   ) ادخب مهدیم  دنگوس  تفگ : سپـس  درک و  داریا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
يا امـشب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ارم  تسد  هک  هاگنآ  هتـشاد  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  مخ 

و هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپ  ادخ ، لوسر  يا  یتسه  یلب ، دـنتفگ  متـسین ؟ امـش  دوخ  زا  نیملـسم  هورگ 
دنداد و تداهـش  دنتـساخرب و  نت  هدفه  دودح  هجیتن  رد  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع 

. دندش صرب  راچد  انیبان و  هکنآ  زا  دعب  رگم  دنتفرن  ایند  زا  نانآ  دندومن و  نامتک  یهورگ 
ریرج نبا  و  یلصوم - یلعی  یبا  و  دمحا ، نب  هللا  دبع  قیرط  زا  دش ، رکذ  دمحا  زا  هک  لوا  ظفلب  هحفص 407  دلج 6  رد  ار  روبزم  ثیدح  و 

هک دـمحا  ظفل  ود  زا  لوا  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  ءافتکالا "  رد "  یباصو  و  هدومن ، تیاور  یـسدقم  ءایـض  و  يدادـغب ، بیطخ  و  يربط ،
زا راثالا " و  بیذهت  رد "  يربط  ریرج  نبا  زا  شدنـسم و  رد  یلعی  یبا  قیرط  زا  دمحا و  نب  هللا  دبع  دنـسملا "  دیاوز  زا "  لقن  دـش  رکذ 

. تسا هدومن  تیاور  هحفص 132  هراتخملا " ع 2  رد "  ءایض  زا  شخیرات و  رد  بیطخ 
قیرط یسررب  اب  هحفص 118  شدنسم  دلج 1  رد  لبنح  نب  دمحا  تسا ،) روکذـم  هحفص 123 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) رم يذ  ورمع  - 14

دیز دیعس و  زا  قحسا  یبا  ثیدح  دننامب  ورمع  زا  قحسا  یبا  زا  کیرش  زا  رابخاب  میکح  نب  یلع  ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ : هدرک  تیاور 
هدومن رکذ  زین  ار  هلمج  نیا  روبزم  تیاور  رد  دش و  رکذ  هحفص 21  رد  هک 

هحفص 35 ] ] 

ار ام  داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  هعبط 26  رد  هحفص 19 و  صیاصخ  رد  یئاسن  و  هلذخ ، نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  تسا : هدوزفا  و 
ار مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  رم  يذ  ورمع  زا  وا  قحسا و  یبا  زا  وا  لیئارسا و  زا  وا  میمت و  نب  فلخ  زا  ثیدحب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع 

ادخ لوسر  نخس  امش  زا  کی  مادک  دومرفیم  اهناب  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  دادیم  دنگوس  هک  مدومن  هدهاشم  هبحر  رد 
یلص ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  یمدرم  هجیتن  رد  هدومرف ، هک  ار  هچنآ  هدینش  مخریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دومرف : یم  هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا 
هحفص رد  و  هرصن ، نم  رـصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

. تسا هدومن  تیاور  وا  زا  ار  روبزم  ثیدح  رگید  دانساب   40
و هدومن ، تیاور  هحفـص 22  رد  روکذم  ظفل  دنـسب و  رم ) يذ  ورمع   ) وا زا  ار  ثیدح  نیا  مهد  باب  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 

دش رکذ  هحفص 22  رد  هک  هدقع  نبا  ظفلب  دیعـس  عیثی و  نب  دیز  زا  هدربمان و  زا  هحفص 105  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح 
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تشذگ . رخآ  ات  ثیدح  دنس  لاجر  ندوب  حیحصب  ریاد  اجنآ  رد  وا  حیرصت  هدرک و  رکذ  ار  تیاور  رازب  قیرط  زا 
( نازیملا  ) دـلج 2 رد  یبـهذ  و  بهو - نب  دیعـس  عیثـی و  نب  دـیز  هرم و  نب  ورمع  زا  دانـساب  هحفـص 17  هیافکلا "  رد "  یعفاـش  یجنگ  و 
دـلج 7 رد  و  ریرج ، نبا  یئاـسن و  دـمحا و  قیرط  زا  هحفص 211  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثـک  نبا  و  ورمع - زا  قحـسا  یبا  زا  هحفص 303 

رکذ هحفص 22  رد  هک  وا  ظفلب  رمع و  زا  رطف  زا  یسوم  نب  هللا  دیبع  زا  يرماع  نافع  نب  یلع  نب  نسح  زا  هدقع  نبا  قیرط  زا  هحفص 347 
دنتسه ؟ یناداتسا  هنوگچ  نانآ  رکب ؟ یبا  يا  تفگ : هک  هدرک  رکذ  ار  قحسا  یبا  نخس  و  دنا ، هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  دش 

یبا زا  تسا  روکذم  هحفص 403  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکنانچ   " عماوجلا - عمج  هحفص 114 و "  ءافخلا "  خیرات  رد "  یطویـس  و 
شیپ ظفلب  دیز  دیعس و  ورمع و  زا  قحسا 

هحفص 36 ] ] 

دنا . هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  دمحا - ظفلب  هحفص 4  بلاطملا "  ینسا  رد "  يرزج  و  یعیلخ - ریرج و  نبا  رازب و  قیرط  زا  هتفگ 
یسررب اب  هحفص 26  ءایلوالا "  هیلح  دلج 5 "  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح  تشذگ ) هحفص 124  رد  وا  لاح  حرش   ) دعـس نب  هریمع  - 15

رعـسم زا  یلجب  ورمع  نب  لیعمـسا  زا  ناسیک  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یناربط )  ) دمحا نب  نامیلـس  ار  ام  دومن  ثیدح  دـیوگ : هدروآ  قیرط 
ادخ لوسر  باحصا  هکیلاح  رد  مدرک  هدهاشم  ربنم  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  هک  دعـس  نب  هریمع  زا  فرـصم ، نب  هحلط  زا  مادک ، نب 
ربنم فارطا  رد  هک  نت  هدزاود  هلمج  زا  کلام  نب  سنا  و  هریرهوبا ، دیعـس و  وبا  اـهنآ : ناـیم  رد  دادـیم و  دـنگوس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلص ادخ  لوسر  زا  دیدینش  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  دومرف : تشاد  رارق  ربنم  رب  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشاد و  روضح  دندوب 

دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا 
هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 

زا دش  عنام  هچ  ار  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تساخن ، رب  هورگ  نآ  زا  یکی  يرآ ، ایادخ ، راب  دـنتفگ : دنتـساوخرب و  اهنآ  همه  هجیتن  رد 
دیوگیم غورد  رگا  ایادخ  راب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  مدش  یـشومارف  راچد  یگدروخلاس  رثا  رد  نینموملاریما  ای  تفگ : يزیخرب ؟ هکنیا 

زا دیوگ : يوار  نادرگب  وکین )  ) نسح یئالب  راتفرگ  ار  وا 

هحفص 37 ] ] 

زا تسا  یبیرغ  ثیدح  دـناشوپب  تسناوتیمن  ارنآ  همامع  هک  دـش  راکـشآ  يدیفـس  هطقن  وا  مشچ  ود  نیب  هک  میدـید  ام  هکنیا  ات  تفرن  ایند 
، هدرک تیاور  وا  دننامب  لیعمسا  زا  هشیاع  نبا  ار  ثیدح  نیا  و  هدرک ، لقن  وا  زا  ینالوط  روطب  اهنت  مادک  نب  رعسم  هک  فرـصم  نب  هحلط 

دنا . هدومن  تیاور  هحلط  زا  راصتخا  روطب  ارنآ  بویا  نب  یناه  حلجا و  و 
زا یـسوم  نب  هللا  دیبع  زا  مکح ، نب  نامثع  نب  دمحا  و  يروباشین ، هللا  دبع  نب  ییحی  نب  دمحم  زا  هحفص 16  رد  شصیاصخ  رد  یئاسن  و 
ره داد  دـنگوس  هبحر  رد  بانجنآ  هک  هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هدربمان  هک  هدومن  تیاور  دعـس  نب  هریمع  زا  هحلط ، زا  بویا ، نب  یناه 

شش هجیتن  رد  دهد و  یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ار راتفگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هک 
دنداد . نادب  تداهش  دنتساخرب و  نت 

ماگنه یناهفـصا  هللا  دبع  نب  دمحم  نب  لضف  مساقلا  وبا  ارم  درک  ثیدـح  دـیوگ : هدرک  تیاور  دوخ  بقانم  رد  یلزاغملا  نبا  نسحلاوبا  و 
رمع نب  یلع  نب  دمحم  ار  دومن  ثیدح  تفگ : هدومن و  ءالما  لاس 434  ناضمر  رخآ  خیرات  رد  دوخ  باتک  زا  هک  طساو  رد  امب  شدورو 
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نب رعسم  زا  یلجب ، رمع  نب  لیعمسا  زا  یناهفصا  یفقث  ناسیک  نب  میهاربا  نب  دمحا  زا  یناربط ، بویا  نب  دمحا  نب  نامیلـس  زا  يدهم ، نب 
ادخ لوسر  باحصا  دادیم  دنگوس  هکیلاح  رد  مدید  ربنم  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  دعس  نب  هریمع  زا  فرصم  نب  هحلط  زا  مادک ،

یهاوگ نادب  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هچنآ  ریدغ  زور  رد  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 38 ] ] 

دنداد تداهـش  هک  کـلام  نب  سنا  هریره و  وبا  يردـخ و  دیعـس  وبا  دـندوب : اـهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب  نت  هدزاود  هجیتن  رد  و  دـنهد ،
دومرفیم : دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هکنیاب 

هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
قیرط زا  هریمع و  زا  هحلط  زا  رعسم  زا  یلجب  رمع  نب  لیعمـسا  قیرط  زا  هحفص 211  رد  شخیرات  دلج 5  رد  ار  روبزم  ثیدـح  ریثک  نبا  و 

یطویـس و  هدومن ، تیاور  روکذم  یناربط  قیرط  زا  هحفص 347  دلج 7  رد  هریمع و  زا  هحلط ، زا  بویا ، نب  یناه  زا  یـسوم ، نب  هللا  دـیبع 
شظفل ودـب  وا  طسوا  باـتک  رد  یناربط  قیرط  زا  عماوجلا "  عمج  رد "  تسا  روکذـم  هحفـص 403  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب 

و نت ، هدزاود  مود  تیاور  رد  دنداد و  تداهش  دنتـساخرب و  نت  هدجه  هجیتن  رد  هک : تسا  نینچ  ودنآ  زا  یکی  رد  هک  هدومن  تیاور  ارنآ 
هدومن . تیاور  ارنآ  وا  ظفل  ودب  یناربط  طسوالا "  مجعملا  زا "  لقن  ءافتکالا "  باتک "  رد  یباصو  میهاربا  خیش 

طسوا و عماج  رد  یناربط  قیرط  زا  دنس  رد  یـسررب  اب  ار  هدشانم  ثیدح  هحفص 108  دیاوزلا "  عمجم  دلج 9 "  رد  یمثیه  ظفاح  هدئاف -
ثیدح نیرخاتم  زا  یضعب  سپس : هدومن ، تیاور  هدش  رکذ  یلزاغم  نبا  زا  الاب  رد  هک  دعس  نب  هریمع  ظفلب  دعـس ، تنب  هریمع  زا  وا  ریغص 

وا رظن  زا  هکیلاح  رد  هدومن ، جرد  تسا  روکذم  هحفص 124  رد  هکیروطب  ار  وا  یفرعم  لاح و  حرش  رکذ و  دعـس  تنب  هریمع  زا  ار  روبزم 
نب هریمع  زا  یناربط  قیرط  زا  ارنآ  ظافح  هک  تسا  یتیاور  نامه  روکذم  ثیدح  تسا و  طلغ  هابتشا و  رما  نیا  هک  هدنام  هدیشوپ  یفخم و 

دنا . هدومن  لقن  دعس 
 " هباغلا دسا  دلج 5 "  رد  ریثا  نبا  یباحص ، یفقث  بهو  نب  هرم  نب  یلعی  - 16

هحفص 39 ] ] 

زا هبیتق  نب  میهاربا  نب  هللا  دبع  زا  هدومن ، تیاور  هدـقع ، یبا  سابعلا  یباب  ودـنآ  دانـساب  ینیدـم  یـسوم  یبا  میعن و  یبا  قیرط  زا  هحفص 6 
مدینـش تفگ : هک  هدربمان ) یلعی   ) شدج زا  شردپ ، زا  هرم ، نب  یلعی  نب  هللا  دبع  نب  ورمع  زا  يرـصب ، دیعـس  نب  ورمع  زا  دایز ، نب  نسح 

دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هاداع  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

دنداد تداهـش  بانجنآ  دنگوس  لابق  رد  نانآ  زا  نت  هدفه  دودح  رد  داد و  دنگوس  ار  مدرم  دـمآ ، هفوکب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لزنم  بحاص  بویا  وبا  دندوب : هدعنآ  نایم  رد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  عامتساب  )
هحفص 542 هباصالا ج 3  باتک  رد  هدـقع  نبا  تالاوملا "  باـتک  دـلج 3 "  زا  ار  روکذـم  ثیدـح  رجح  نبا  و  یعازخ ، ورمع  نب  هیجان 

ظفل دانسا و  نامهب  ینیدم  یسوم  نبا  هدقع و  نبا  ظفاح  قیرط  زا  هحفص 233  هباغلا "  دسا  دلج 2 "  رد  هدربمان  ثیدح  و  هدومن ، تیاور 
نب دـیز  اـی - دـیزی - اـهنآ  هلمج  زا  دـنداد و  تداهـش  رتـشیب  هد  زا  رفن  دـنچ  تسا : روکذـم  نینچ  نآ  رد  هکنیا  زج  هدـش  تیاور  روکذـم 

هدرک و لقن  هدقع  نبا  تالاوملا "  باتک  زا "  فرحب  فرح  ارنآ  هحفص 567  هباصالا "  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  و  دوب ، يراصنا  لیحارش 
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زا يدنا  هد و  هدش : رکذ  نینچ  نآ  رد  هکنیا  زج  هدومن  تیاور  روکذـم  ظفل  دانـساب و  ارنآ  هحفص 93  هباغلا "  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا 
. دوب يرافغ  یلیل  نب  رماع  اهنآ  نایم  رد  هک  دنداد  تداهش  نانآ 

، نالیغ یبا  زا  یسوم  یبا  هدقع و  نبا  قیرط  زا  هحفص 331  هباغلا "  دسا  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  یعبات ، یفوک  ینادمه  یناه  نب  یناه  - 17
تشذگ هحفـص 25  رد  هک  یظفلب  ار ) روبزم  ثیدح   ) یناه نب  یناه  بهو و  نب  دیعـس  عیثی و  نب  دـیز  رم و  يذ  ورمع  زا  قحـسا ، یبا  زا 

!. دیدومن روبزم  ثیدح  هب  تبسن  هباصالا "  رد "  رجح  نبا  فیرحت  هب  هجوت  اجنآ  رد  هدومن و  تیاور 
نب لضف  زا  رابخاب  یسیع ، نب  فسوی  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : هدروآ  یـسررب  اب  هحفص 40  صیاصخ  رد  یئاسن  یعبات ، رصن  نب  هثراح  - 18

شمعا زا  وا  تیاورب  یسوم 

هحفص 40 ] ] 

یلص ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینش  هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  دومرف  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  بهو  نب  دیعـس  زا  قحـسا  یبا  زا 
یلو یلع  نیا  میوا ، یلو  نم  هک  سک  ره  متـسه و  نینموم  یلو  نم  تسا و  نم  یلو  دنوادخ  دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا 

ار وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  یـسک  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  ایادخ  تسا  وا 
نت شش  تفگ : عیثی  نب  دیز  و  دنتساخرب ، نت  شش  تفگ ، رصن  نب  هثراح  و  دنتساخرب ، نت  شش  نم  يولهپ  زا  تفگ : دیعس  دنک ؟ يرای 

بحا دومن : نایب  دش ) رکذ  اقوف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياعدا  زا  هچنآ  رب  هفاضا   ) ار هلمج  نیا  رم  يذ  ورمع  و  دنتـساخرب ، نم  دزن  رد 
هضغبا . نم  ضغبا  هبحا و  نم 

يافوتم 177  ) یـضاق هللا - دبع  نب  کیرـش  زا  دیعـس  نب  نامثع  دـیوگ : هحفـص 209  هغالبلا "  جهن  حرـش "  دلج 1  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
ربمغیپ نداد  يرترب  نتشاد و  مدقمب  عجار  شیاعدا  صوصخ  رد  ار  وا  مدرم  هک  دیـسر  مالـسلا  هیلع  یلعب  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  )

هللا یلص  ربمغیپ  هباحـص  زا   ) هک ار  یئاهنآ  دومرف  دنرادنپ  یم  عقاو  فالخ  ار  وا  تانایب  هتـشاد و  مهتم  نارگیدب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دنزیخرب و هک  مهدیم  دنگوس  ادخب  دنا ، هدینـش  ریدـغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  دـنا و  هدـنام  یقاب  هلآ ) هیلع و 
زا نت  شـش  بانجنآ و  تسار  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  شـش  هجیتن  رد  دنهد  یهاوگ  دنا  هدینـش  هچناب 

هکیلاح رد  زورنآ  رد  هک  دندینـش  ربمغیپ  زا  دوخ  هک  دنداد  تداهـش  دنتـساخ و  اپب  دـندوب  هباحـص  زا  زین  اهنآ  هک  ترـضحنآ  پچ  فرط 
دومرف : دوب  هدرک  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهتسد 

ضغبا و  هبحا ، نم  بحا  و  هلذـخ ، نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  و 
هضغبا . نم 

و تساخ ، اپب  هبطخ  لاح  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک  هتـسویپ  قیقحتب  دـیوگ : هیبلحلا " ص 302  هریس  دلج 3 "  رد  یبلح  نیدـلا  هناهرب  و 
: دنیوگب هک  اهنآ  دنزیخرب ، هک  مهدـیم  مسق  ادـخب  دـنا  هدومن  كرد  ار  مخ  ریدـغ  زور  هک  ار  نانآ  دومرف : دـنوادخ  يانث  دـمح و  زا  سپ 

ود هک  یناسک  اهنت  دنزیخنرب ، هدیسر ، نینچ  نمب  ای - متفای - یهاگآ 

هحفص 41 ] ] 

زا ینعی   ) یباحـص نت  هدـفه  هجیتن  رد  دـنزیخرب ، هدومن  كرد  ارنآ  اهنآ  بلق  هدینـش و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا   ) اهنآ شوگ 
نیا رد  نت - هدزاود  یتیاور  رد  و  نت - هدزناش  ریبکلا - مجعم  رد  نت ، یس  یتیاور  رد  دنتساخ و  اپب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 
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مالک نیا  نآ  هلمج  زا  هک  دندومن  رکذ  ار  ثیدح  نیا  اهنآ  دیا ، هدینـش  هچنآ  دـینک  نایب  دـیروایب و  دومرف : اهناب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه 
نم تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هنع  هللا  یـضر  مقرا  نب  دیز  زا  و  هالوم ، اذـهف  هک : تسا  نینچ  یتیاور  رد  و  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دوب 

ناگدننک نامتک  رب  ههجو  هللا  مرک  یلع  و  تخاس ، انیبان  ارم  دـنوادخ  هجیتن  رد  و  دـندادن ؟ تداهـش  دـندرک و  نامتک  هک  مدوب  یناسک  زا 
دوب . هدومن  ار  نیرفن  نیا 

اهنآ حرـش  رکذ و  زا  ام  هک  دـنا  هتخادرپ  هدـشانم  نیا  تیاور  رکذـب و  هک  دنتـسه  ثیدـح  ءاملع  نیرخاتم  زا  يرگید  هورگ  دروم  نیا  رد 
میئامنیم : افتکا  دش  رکذ  هچناب  مینکیم و  رظن  فرص 

دنداد تداهش  هبحر  زور  رد  هک  روهشم  ناهاوگ 

. يراصنا فوع  نب  بنیز  وبا  - 1
. يراصنا نصحم  نب  ورمع  نب  هرمع  وبا  - 2

. هتفای تداهش  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يرای  هار  رد  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هدربمان  يراصنا - هلاضف  وبا  - 3
. هتفای تداهش  نیفص  رد  هک  يراصنا  همادق  وبا  - 4

. هتفای تداهش  نیفص  رد  زین  وا  هک  هدش  هتفگ  يراصن - یلیل  وبا  -5
هتشذگ .) رد   57 / 8 ياهلاس 9 / زا  یکی  رد   ) هک یسود  هریره  وبا  -6

هدیسر . تداهشب  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  ناهیت  نب  مثیهلا  وبا  - 7
یندم . یجرزخ - يراصنا - هعیدو  نب  تباث  - 8

هحفص 42 ] ] 

. هتشاد روضح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تاوزغ  رد  یلولس  هدانج  نب  یشبح  - 9
. هدیسر تداهشب   50 / 1 ياهلاس 2 / دودح   ) مور اب  گنج  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  يراصنا  دلاخ  بویا  وبا  - 10

. هتفای تداهش  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  نیتداهشلا  وذ  يراصنا و  تباث  نب  همیزخ  - 11
. هتفای تافو  لاس 68  رد  هک  یعازخ  ورمع  نب  دلیوخ  حیرش  وبا  - 12

. يراصنا لیحارش  نب  دیزی  ای  دیز - - 13
. هتفای تافو  لاس 38  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا  هک  یسوا  يراصنا  فینح  نب  لهس  - 14

. هتفای تافو   63 / 4 ياهلاس 5 / زا  یکی  رد  هک  يراصنا  يردخ  کلام  نب  دعس  دیعس  وبا  - 15
. هتفای تافو  لاس 91  رد  هک  يراصنا  دعس  نب  لهس  سابعلاوبا  - 16

يرافغ . یلیل  نب  رماع  - 17
. يراصنا بر  دبع  نب  نمحرلا  دبع  - 18

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راکتمدخ  هک  يراصنا  تباث  نب  هللا  دبع  - 19
. دندش هتشامگ  مالساب  مدرم  توعد  يارب  هک  تسا  يرفن  هد  هلمج  زا  هک  يراصنا  بزاع  نب  دیبع  - 20

. هتفای تافو  یگلاس  دص  نس  رد  لاس 68  رد  هک  متاح  نب  يدع  فیرط  وبا  - 21
. هتشذگرد لاس 60  کیدزن  دوب و  هیواعم  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  زا  هک  ینهج  رماع  نب  هبقع  - 22
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. یعازخ ورمع  نب  هیجان  - 23
هدوب . راصنا  رعاش  وگنخس و  يراصنا - نالجع  نب  نامعن  - 24

هحفص 43 ] ] 

فقاو اهنادب  هتفگ  شیپ  ثیداحا  بسح  رب  خیرات و  يرایتسدب  هبحر  هدشانم  رد  ریدغ  ناتساد  مانب  روهشم و  ناهاوگ  زا  هکیناسک  دنیاهنیا 
هدوب و نت  یـس  هبحر )  ) زورنآ رد  دوهـش  دادعت  هک  هدومن  حیرـصت  تشذگ ، هحفـص 26  رد  هک  یثیدح  رد  دمحا  ماما  و  میدـش . هاگآ  و 

يزوج نبا  طبس  هرکذت  رد  و  هدومن ، راعشا  نآ  تحص  یـسررب و  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ  هکیروطب  دوخ  دیاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ظفاح 
رد نیکد "  نب  لضف  میعن "  یبا  ظفل  و  دوشیم ، هظحـالم  زین  هیبلحلا ص 302  هریسلا  دلج 3  یطویس ص 65 و  يافلخلا  خیرات  ص 17 و 

هحفـص 26- رد  هکنانچ  دنداد - یهاوگ  دنتـساخ و  اپب  يرایـسب  مدرم  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  نداد  دنگوس  زا  سپ   ) تسا نینچ  اجنیا 
. تشذگ

لاس  ) عوقو خیرات  اب  هک   ) لاس 35  ) هتفرگ تروص  یخیرات  رد  هدشانم  نیا  هک  دراد ، هجوت  ادج  هتکن  نیاب  یمارگ  هدـنناوخ  هجوت - بلج 
روضح مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  ربمغیپ  باحـصا  زا  يرایـسب  تدـم  نیا  لالخ  رد  هتـشاد و  هلـصاف  لاـسجنپ  تسیب و  زا  شیب  عادولا ) هجح 

اب مه  هفوک  و  دنا ، هتـشگ  هدنکارپ  هفلتخم  دالب  رد  مه  یهورگ  دنا و  هدش  هتـشک  اهگنج  رد  اهنآ  زا  یـضعب  دـنا و  هتفای  تافو  دـنا  هتـشاد 
رصع رد  هک  قح  ناوریپ  زا  يدودعم  زج  هتشاد و  يدایز  هلصاف  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  عامتجا  زکرم  هک  هرونم  هنیدم 

هک تسا  هدوب  یقافتا  روما  زا  هدشانم  ناتساد  نیا  دنا و  هتشادن  روضح  دنا  هدوب  هدومن  ترجاهم  اجنادب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تفالخ 
دنیامن اجنآ  گنهآ  عامتجا  نآ  رد  روضحب  نادنمقالع  ات  دشاب  هدش  مالعا  البق  هک  هدوبن  يروط  هتفرگ و  تروص  همدـقم  هقباس و  نودـب 

هدوب یناسک  زین  نیرضاح  نایم  رد  و  دنشاب ، هتشاد  روضح  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هدشانم  عمجم  رد  یناوارف  نایوار  رایـسب و  ناهاوگ  و 
ناب هروکذـم  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  هکیروطب  دـنا  هدرک  نامتک  يراددوخ و  تداهـش  يادا  زا  يزرو  هنیک  اـی  تهافـس  يور  زا  هک  دـنا 

هدومن تیاور  لقن و  ار  ناتساد  نیا  يرایسب  هورگ  تاهج  للع و  نیا  همه  اب  دش ، دهاوخ  نایب  هیتآ  بلاطم  رد  زین  نآ  لیصفت  دش و  هراشا 
راکشآ هدنناوخ  رب  دش  رکذ  هچنآ  اب  سپ  تشادیمن  دوجو  یللع  عناوم و  نینچ  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دنا 

هحفص 44 ] ] 

تسا ؟ هدوب  رتاوت  ترهش و  ياراد  دح  هچ  ات  هتشذگ  هنمزا  راصعا و  نآ  رد  مخ ) ریدغ  ناتساد   ) ثیدح نیا  هک  تسا 
هک ار  یناسک  هبحر  هدـشانم  هیـضق  نایوار  زا  کی  ره  هک  تسنیا  رب  لومحم  دـش ، رکذ  هک  یثیداـحا  رد  ناـهاوگ  دادـعت  فـالتخا  اـما  و 

تداهـش هدید و  دـنا  هدوب  زورنآ  رد  نآ  فرط  ود  زا  یکی  ای  ربنم  يولهپ  رد  ای  وا  دزن  رد  هک  ار  یناسک  ای  هتـشاد  هجوت  ودـب  ای  هتخانـشیم 
سلجم نآ  رد  زورنآ و  رد  راصنا  هورگ  زا  اـی  ردـب و  باحـصا  زا  هک  یئاـهنآ  طـقف  اـی  و  هتـشادن - هجوت  يرگیدـب  هدومن و  رکذ  ار  اـهنآ 
اهـشوگ اهمـشچ و  ندش  هتخود  تداهـش و  يارب  هورگ  نآ  ياهادـص  ندـش  دـنلب  هجیتن  رد  ای  هدوب  يوار  هجوت  دروم  دـنا  هتـشاد  روضح 

تلفغ رگید  ضعب  زا  یـضعب  تستاعمتجم  نآ  لاثما  ياضتقم  هکنانچ  سلجم  رد  جرم  جره  لالتخا و  دوجو  تداهـش و  عوضوم  كردب 
تسا . هدومن  لقن  تسا  هدروآرد  باسحب  هک  ناگدنهد  تداهش  زا  ار  یسکنآ  سک  ره  هدیزرو و 

لمج زور  رد  هحلط  رب  نینموملاریما  هدشانم 
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هراشا

يرجه لاس 36 
شیرق نب  رکب  یبا  دیلو و  زا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  یسررب  اب  هحفص 371  كردتسم "  دلج 3 "  رد  مکاح - هللا - دبع  وبا  گرزب  ظفاح 

شدج زا  وا  شردپ و  زا  وا  یبض و  سایا  نب  هعافر  زا  وا  نیـسح و  نب  نسح  زا  وا  هدبع و  نب  دمحم  زا  وا  نایفـس و  نب  نسح  زا  ودنآ  هک 
رد دش ، راتساوخ  ار  وا  اب  تاقالم  هللا و  دیبع  نب  هحلط  دزن  داتسرف  ترضحنآ  میدوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  گنج  رد  هک : هدومن  لقن 

نآ دزنب  هحلط  هجیتن 

هحفص 45 ] ] 

دومرف : یم  هک  يدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  دومرف  واب  دمآ ، ترضح 
هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

باـنجنآ تمدـخ  زا  هحلط  هک  دـیوگ  يوار  مدوـبن  رکذـتم  تفگ  ینکیم ؟ دربـن  هلتاـقم و  نـم  اـب  ارچ  سپ  دوـمرف : يرآ ، تـفگ : هـحلط 
دومن . تشگزاب 

تسنیا : وا  ظفل  هدرک و  تیاور  هحفص 11  بهذلا "  جورم  دلج 2 "  رد  يدوعسم  ار  ناتساد  نیا  و 
؟ هتخیگنارب نم  اب  دربن  نادـیمب  ار  وت  يرما  هچ  دـمحم  ابا  يا  دومرف : دز و  گناب  هحلط  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریبز ، تشگزاب  ماـگنه  سپس 
هک يدینـشن  ایآ  تسا  رتراوازـس  رما  نیدب  هک  ار  هکنآ  امـش  ام و  زا  دشکب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع ، یهاوخنوخ  تفگ :

تعیب سپس  يدرک و  تعیب  نم  اب  هک  هدوب  یـسک  لوا  وت  و  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
بلط  ) هللا رفغتـسا  تفگ  هحلط  ماگنه  نیا  رد  هسفن "  یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نم  دـیامرف " و  لج  زع و  دـنوادخ  هکیلاح  رد  یتسکـش  ار 

تشگرب . سپس  و  ادخ ) زا  منکیم  شزرمآ 
، شردپ زا  هعافر  زا  مکاح  هللا  دبع  وبا  ظفاح  قیرط  زا  دوخ  دانساب  هحفص 112  بقانملا "  رد "  یفنح  یمزراوخ  بیطخ  ار  ناتساد  نیا  و 

دزنب دمآ  هدربمان  یمیمت و  هللا  دیبع  نب  هحلط  دزن  داتسرف  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  زور  رد  هک  هتفگ  هدرک و  تیاور  شدج ، زا 
دومرف : هک  يدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  دومرف  واب  بانجنآ ،

اب ارچ  سپ  دومرف : يرآ  تفگ : هرصن ؟ نم  هرـصنا  هلذخ و  نم  لذخا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
نخس هکنیا  نودب  هحلط  سپس  دیوگ : يوار  مدوبن - رکذتم  مدوب و  هدرک  شومارف  تفگ  ینکیم ؟ گنج  نم 

هحفص 46 ] ] 

دومن . تعجارم  دیوگب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باوج  رد  يرگید 
ظفاح هحفـص 42 و  دوخ  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و  هحفـص 83 ، ماش  خیرات  دـلج 7  رد  رکاسع  نبا  گرزب  ظـفاح  ار  عوضوم  نیا  و 

زا شدانساب  هحفـص 391  بیذهت "  دـلج 1 "  رد  رجح  نبا  و  رازب ، قـیرط  زا  هحفـص 107  دیاوزلا "  عمجم  دـلج 9 "  رد  یمثیه  رکبوبا 
زا یمزراوخ  ظفلب  بیرق  تسا ) روکذم  هحفص 83  لامعلا "  زنک  دلج 6 "  رد  هکیروطب   "  ) عماوجلا عمج  رد "  یطویـس  و  یئاسن ، قیرط 
نب دمحم  هللا  دبع  وبا  و  هحفص 236 ، ملسم "  حرش  دلج 6 "  رد  یـسونس  فسوی  نب  دمحم  نب  دمحم  هللا  دـبع  وبا  و  رکاسع ، نبا  قیرط 

هدومن تیاور  رکاسع  نبا  قیرط  زا  ءافتکالا "  رد "  یباـص  میهاربا و  خیـش  و  هحفص 236 ، دلج 6  ملسم  حرش  رد  یکلام  یناتـش  هفیلخ و 
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دنا .

هفوک رد  نابکر  ناتساد 

يرجه  لاس 36 و 37 
زا یعجـشا ، یعخن  طیقل  نب  ثراـح  نب  شنح  زا  مدآ ، نب  ییحی  زا  هدومن  تیاور  تقد  یـسررب و  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  اـهیلبنح - ياوشیپ 

: دومرف انالوم . ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : دندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هبحر  رد  نت  دنچ  تفگ : وا  هک  ثراح  نب  هطقن ) ود  ءای  اب   ) حایر
هک میدینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ام  دنتفگ  دیتسه ؟ برع  امش  هکیلاح  رد  متسه  امـش  يالوم  نم  هنوگچ 
زا یهورگ  دنتفگ : دننایک ؟ اهنیا  مدیسرپ  متفر و  اهنآ  لابندب  نم  دنتشذگ ، اجنآ  زا  نوچ  تفگ : حایر  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف :

تسا . يراصنا  بویا  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  دنراصنا ،
: دندیـسرپ بانجنآ  دندمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  هبحر  رد  هک  مدـید  ار  راصنا  زا  یهورگ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  حایر  زا  شدانـساب  و 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدرک  لقن  وا  زا  زاب  ثیدـح و  حرـشب  نینموملاریما ... اـی  وت  یلاوم  دـنتفگ  دـیتسه ؟ یناـسک  هچ 
ای کیلع  مالسلا  تفگ : دش و  لخاد  دوب  وا  رب  رفس  رثا  هکیدرم  دوب ، هتسشن 

هحفص 47 ] ] 

دش دراو  بویا  وبا  هکنآ  زا  سپ  دیهد ، هار  ار  وا  دومرف : متـسه ، يراصنا  بویا  وبا  تفگ : تسیک ؟ نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  يالوم ،
دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  تفگ : بانجنآ ، رب 

رد تشذگ ) هحفص 162 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) لیزید نبا  هب  فورعم  یئاسک  یلع  نب  نیـسح  نب  میهاربا  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم 
نب حایر  زا  یعخن ، مکح  نبا  نسح  زا  یفوک ،) دمحم   ) لیضف نبا  زا  یفعج )  ) نامیلـس نب  ییحی  ار ، ام  دومن  ثیدح  هتفک  نیفـص  باتک 

هک ار  هچراپ  برع  مسر  قباطم   ) دندوب هتسب  ماثل  هک  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  تفگ : هک  یعخن  ثراح 
کیلع مالسلا  دنتفگ : هدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  رب  دیوگ ) ماثل  برع  ار  نیا  دننکفیم و  دوخ  ناهد  ینیب و  ولج  دنراد  لاگع  ریزو  رس  رب 

زور رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  میدینـش  اـم  یلو  يرآ ، دـنتفگ : دـیتسین ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  رگم  دوـمرف : اـنیلوم  اـی 
دومرف : مخریدغ 

هیلع یلع  مدـید  تفگ : سپـس  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
يوسب هورگ  نآ  ادـعب  دیـشاب  هاوگ  دومرف : سپـس  و  دـش ، رادومن  شکرابم  ناهد  رانک  ياهنادـند  هک  يدـحب  دـش  نادـنخ  هک  ار  مالـسلا 

زا یهورگ  ام  دـنتفگ ؟ دـیتسه  یموق  هفیاط و  هچ  زا  امـش  متفگ : اهنآ  زا  یکیب  مدومن و  بیقعت  ار  اهنآ  نم  دـندش ، هناور  دوخ  ياـهبکرم 
دزن نم  دیوگ ، حایر  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لزنم  بحاص  بویا  وبا  دوب ) ناشدوخ  زا  يدرمب  هراشا   ) نآ میتسه و  راصنا 

مدومن . هحفاصم  وا  اب  متفر و  وا 
رد نم  تفگ : هک  هدومن  تیاور  ثراح  نب  حایر  زا  تسا ) روکذم  هحفص 93  همغلا "  فشک  رد "  هکیروطب   ) هیودرم نب  رکبوبا  ظفاح  و 

سپـس دندیناباوخ  ار  دوخ  نارتش  هبحر  نادیم  رد  دندروآ و  ور  کچوک  يا  هلفاق  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  هبحر 
نینموملاریما ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : دندیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  دزنب  ات  دنداتفا  هارب 

هحفص 48 ] ] 
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: دومرف هدنخ  اب  هک  مدـید  ار  بانجنآ  دـیوگ  يوار  نینموملا  ریما  ای  وت  یلاوم  دـنتفگ : دـیتسه ؟ یناسک  هچ  دومرف : هتاکرب ، هللا و  همحر  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  زور  رد  دنتفگ ، دیتسه ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  هکنآ  لاح  و  دیتسه ) نم  یلاوم  زا   ) هنوگچ

، یلب میتفگ  ناـشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  اـیآ  دومرف : مدرمب  باـطخ  دوب  هتفرگ  ار  وت  يوزاـب  هکیلاـح  رد  میدـینش 
نم هک  تسا  یـسک  يـالوم  یلع  و  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  تسا و  نم  يـالوم  يدـنوادخ  اـنامه  دومرف  سپ  ادـخ ، لوسر  يا  یتسه 

ار نیا  امـش  دومرف : دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  میوا ، يالوم 
هورگ نآ  سپ  دیتفگ  تسار  دومرف : يرآ ، دنتفگ : دیهدیم ؟ یهاوگ  راتفگ  نیا  رب  و  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : دـیتسه ؟) دـقتعم  و   ) دـیئوگیم

نیا میراصنا و  زا  یهورگ  ام  تفگ : ادخ ؟ هدنب  يا  دیتسه ؟ یناسک  هچ  امش  متفگ : اهنآ  زا  يدرمب  متفر و  اهنآ  لابندب  نم  دندش و  هناور 
هحفاـصم وا  اـب  متفگ و  تیحت  دورد و  واـب  متفرگ و  ار  وا  تسد  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  لزنم  بحاـص  بوـیا  وـبا  تـسا 

. مدومن
هبحر رد  ار  دوخ  نارتش  هکنیا  اـت  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  دزن  دـندمآ  راوس  راـهچ  هک  هدـش  تیاور  هلیمر  یبا  زا  راـسی ، نب  بیبح  زا  و 

اجک زا  مالـسلا  مکیلع  دومرف و  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا  دنتفگ : دندمآ و  بانجنآ  دزنب  سپـس  دندیناباوخ ،
زا مخ  ریدغ  زور  رد  ام  دنتفگ : دـیتسه ؟ نم  یلاوم  امـش  اجک  زا  دومرف  دـنا ، هدـمآ  نالف  نیمزرـس  زا  وت  یلاوم  دـنتفگ : هلفاق ؟ نیا  هدـمآ 

دومرفیم : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
باتک زا  هدرک  تیاور  هباغلا " ص 368  دسا  دـلج 1 "  رد  ریثا  نبا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

هک یناراوس  دندش  وربور  وا  اب  دمآ و  نوریب  رصق  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  شیبح  نیرز  میرم  یبا  زا  شدانساب  هدقع  نبا  تالاوملا 
مالسلا هیلع  یلع  هتاکرب ، هللا و  همحر  انالوم و  ای  کیلع  مالسلا  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : و  دنتشاد ، لیامح  ریشمش 

هحفص 49 ] ] 

سیق دندوب : اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتساخرب  نت  هدزاود  سپ  دراد ؟ روضح  یسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  باحصا  زا  اجنیا  رد  دومرف :
هک دنا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هک  دنداد  یهاوگ  سپ  ءاقرو ، نب  لیدـب  نب  بیبح  هبتع و  نب  مشاه  و  سامـش ، نب  تباث  نب 

هدروآ . دنس  رد  تقد  یسررب و  اب  ار  ثیدح  نیا  ینیدم "  یسوم "  وبا  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم :
 " هک نتم  زا  ياجنآ  ات  ار  ربخ  ردص  هدومن و  تیاور  هدـقع  نبا  تالاوملا  باتک  زا  ارنآ  هحفص 305  هباصالا "  دلج 1 "  رد  رجح  نبا  و 

شهاک رد  هدربمان  هک  تسا  یتداع  ياضتقمب  وا  شور  نیا  هدرکن و  رکذ  ار  هبتع  نب  مشاه  هتخادنا و  نآ  زا   " تفگ ... مالـسلا  هیلع  یلع 
دراد  هللا  لآ  لیاضف 

يوغب ظـفاح  مجعم  زا  وا و  لوا  ظـفلب  دـمحا  قیرط  زا  ار  روـبزم  تیاور  هرـضنلا " ص 169  ضایرلا  دلج 2 "  رد  يربط  نیدـلا  بحم  و 
هحفص 347 دلج 7  رد  و  وا ، یلوا  ظفل  ود  قیرط و  ودب  دمحا  زا  هحفص 212  شخیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و  دمحا ، مود  ظفلب  مساقلاوبا 

حایر زا  شنح  زا  کیرش  ار  ام  درک  ثیدح  تفگ : هبیـش  یبا  نب  رکبوبا  دیوگ : هحفـص 348  رد  و  دنا ، هدومن  رکذ  وا  لوا  ظفلب  دمحا  زا 
دوب و وا  رب  رفـس  رثا  هک  دـش  دراو  ترـضحنآ  رب  يدرم  میدوب ، هتـسشن  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هبحر  رد  ام  هکیماگنه  تفگ : هک  ثراـح  نب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  نم  متـسه ، يراصنا  بارت  وبا  تفگ : تسیک ؟ نیا  دنتفگ : يالوم ، ای  کیلع  مالـسلا  تفگ :

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : هک  ملس 
ار روبزم  ثیدح  دیوگ : سپـس  هدومن ، تیاور  دـمحا  لوا  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  دـیاوزلا " ص 104  عمجم  رد ج 9 "  یمثیه  ظـفاح  و 
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دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میدینش  دنتفگ : هک : هتفگ  وا  هکنیا  زج  دنا ، هدومن  تیاور  یناربط  دمحا و 
زا ار  شوپور  بویا  ویا  سپ  تسام  نایم  هک  تسا  بویا  وبا  نیا  و  هاداـع - نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 

دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ  سپس  درک  رود  دوخ 

هحفص 50 ] ] 

هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
بقانم یف  نیعبرالا  دوخ "  باتک  رد  يزاریـش  هللا  لضف  نب  هللا  ءاطع  نیدلا  لامج  و  ثیدح ، رخآ  ات  دنتـسه ... هقث  دـمحا  قیرط  لاجر  و 

جراخ رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هتفگ : نینچ  هدومن و  تیاور  شیبح  نب  رز  ارنآ  و  دـیوگ : ریدـغ  ثیدـح  رکذ  دروم  رد  نینموملاریما " 
دندش و وربور  ترـضحنآ  اب  دندوب  هدیـسر  هار  زا  هزات  تروص و  رب  شوپور  دنتـشاد و  لیامح  ریـشمش  هک  یناراوس  ماگنه  نیا  رد  دـش ،

دنتفگ :
زا اجنیا  رد  دومرف : مالـس  باوج  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  انالوم  ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا 

بویا وبا  دیز  نب  دـلاخ  هلمج  زا  هک  دنتـساخرب ، اهنآ  زا  نت  هدزاود  سپ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا 
نب هبتع  نب  مشاه  و  ناهیت ، نب  مثیهلا  وبا  و  رـسای ، نب  رامع  و  سامـش ، نب  تباث  نب  سیق  و  نیتداهـشلا ، وذ  تباث و  نب  همیزخ  و  يراصنا ،

هک دندینش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهـش  سپ  دندوب . ءاقرو  نب  لیدب  نب  بیبح  و  صاقو ، یبا 
تداهـش يادا  زا  هک   ) بزاع نب  ءارب  کلام و  هب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  ثیدـح . رخآ  ات  هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرفیم :

هدینش هورگ  نیا  هک  روطنامه  زین  امش  هکنآ  هچ  دیهد ؟ تداهش  دیزیخرب و  هکنیا  زا  ار  امـش  دش  عنام  زیچ  هچ  دومرف : دندرک ) يراددوخ 
انیبان زا  سپ  دش و  انیبان  ءارب  اما  نک ، التبم  ار  اهنآ  دـندرک  نامتک  دانع  تلعب  رفن  ود  نیا  رگا  ایادـخ  راب  دومرف : سپـس  دـیا ؟ هدینـش  دـنا ،

ياهاپ سنا ، اما  و  دبای ؟ یم  رد  ار  دوصقم  هار  هنوگچ  هدش  نیرفن  راتفرگ  هکیسک  تفگیم : درکیم  لاوس  دوخ  لزنم  زا  هک  یماگنه  ندش 
تنک نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راتفگب  ریاد  یهاوگ  بلط  مالـسلا  هیلع  یلع  هکیماـگنه  تسا  هدـش  هتفگ  و  دـش ، صرب  هب  ـالتبم  وا 

يدیفـسب التبم  ار  وا  دـیوگیم  غورد  رگا  ایادـخ  راب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  دـش و  یـشومارفب  رذـتعم  هدربمان  دومرف  هـالوم  یلعف  هـالوم 
هحفص 211 و ع 1  دنکفا - یم  دوخ  هرهچ  رب  هقرخ  هتـسویپ  دش و  صرب  راچد  وا  هرهچ  سپ  دزاسن  یفخم  ارنآ  وا  راتـسد  هک  نک  صرب ) )

هحفص 137. ج 2 

هحفص 51 ] ] 

رابخاب هدومن  تیاور  میهاربا  نب  هللا  دبع  دیوگ : هدومن  تیاور  هماع  تهج  زا  هک  هچنآ  رد  دوخ  تسرهف  هحفص 30  رد  یشک  ورمع  وبا  و 
هک یناراوس  دـش و  جراخ  رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : هک  شیبح  نب  رز  زا  ورمع ، نبا  لاهنم  زا  يراصنا ، میرم  وبا  زا 

دنتفگ : دندش و  وربور  بانجنآ  اب  دنتشاد  هرهچ  رب  مائل  لیامح و  ریشمش 
لوسر باحصا  زا  یسک  هچ  اجنیا  رد  دومرف : ترـضحنآ  انالوم ، ای  کیلع  مالـسلا  هتاکرب ، هللا و  همحر  و  نینموملاریما ، ای  کیلع  مالـسلا 

نبا هللا  دبع  و  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  و  نیتداهـشلا ، وذ  تباث  نب  همیزخ  و  بویا ، وبا  دـیز  نب  دـلاخ  تسه ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هک مخ  ریدـغ  زور  رد  دندینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکنیاب  دـنداد  تداهـش  اهنآ  یگمه  و  دنتـساخ ، اـپب  ءاـقرو  نب  لیدـب 
هک ار  امـش  دـش  عنام  هچ  دومرف : بزاع  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرفیم :
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يور زا  رفن  ود  نیا  رگا  ایادخ  راب  دومرف : سپس  دنا ؟ هدینش  هورگ  نیا  هک  روطنامه  دیا  هدینـش  مه  امـش  اریز  دیهد ؟ تداهـش  دیزیخرب و 
سپ دش  صرب  راچد  کلام  نب  سنا  ياهمدق  دش و  انیبان  بزاع  نب  ءارب  هجیتن  رد  نک ، التبم  ار  اهنآ  دندومن  نامتک  ار  دوخ  تداهش  دانع 

نب ءارب  اما  و  دنکن ، نامتک  زگره  دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  ار  یتلیـضف  یتبقنم و  چیه  هک  درک  دای  دنگوس  کلام  نب  سنا 
نیرفن تباصا  دروم  هکیـسک  دوشیم  داشرا  یئاـمنهار و  هنوگچ  تفگیم  سپ  دـندادیم ، یناـشن  واـب  درکیم و  لاوس  دوخ  لزنم  زا  بزاـع ،

هدش ؟ عقاو 
اهنآ رکذب  ام  دنا و  هدومن  رکذ  ار  عیاقو  اهناتـساد و  نیا  هک  دنتـسه  رخاتم  نیثدحم  زا  يرگید  دادـعت  نایرج  نیاب  عجار  هنیمز و  نیا  رد  و 

مینکیمن . ینالوط  ار  نخس 
تشذگ . ثیداحا  زا  هچنآ  بسح  رب  دنا  هداد  تداهش  هلفاق )  ) نابکر زور  رد  ریدغ  ثیدحب  تبسن  هک  مانب  روهشم و  دوهش 

(. ردب باحصا  زا   ) ناهیت نب  مثیهلا  وبا  - 1
. يراصنا دیز  نب  دلاخ  بویا  وبا  - 2

یعازخ . ءاقرو  نب  لیدب  نب  بیبح  - 3

هحفص 52 ] ] 

(. هتفای تداهش  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا   ) نیتداهشلا وذ  تباث  نب  همیزخ  - 4
. هتفای تداهش  نیفص  رد  ءاقرو - نب  لیدب  نب  هللا  دبع  - 5

هدش .) هتشک  راکمتس  هورگ  تسدب  نیفص  رد  تسا و  ردب  باحصا  زا   ) رسای نب  رامع  - 6
يراصنا  سامش  نب  تباث  نب  سیق  - 7

تسا .) ردب  باحصا  زا   ) یجرزخ هدابع  نب  دعس  نب  سیق  - 8
هتفای .) تداهش  گنج  نامه  رد  هک  نیفص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یلع  رادمچرپ   ) هبتع نب  لاقرم  مشاه  - 9

دندش نیرفن  راچد  ریدغ  ثیدح  نامتک  ببسب  هک  یناسک 

رد هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  زا  یعمج  هک  دش  هراشا  ناراوس "  دورو  زور "  هبحر و  زور  هدشانم  ثیداحا  زا  يدادعت  رد 
هیلب راچد  بانجنآ  نیرفن  هجیتن  رد  دندومن و  نامتک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  لباقم  رد  ار  دوخ  تداهـش  دنا  هدوب  رـضاح  مخ  ریدغ  زور 

دنتسه : اهنیا  دارفا  نآ  تسا ، هدش  نادب  حیرصت  مجاعم  بتک  زا  يرایسب  رد  هکنانچ  دندش 
ياهلاس 93/91/99. زا  یکی  رد  يافوتم  کلام  نب  سنا  هزمح  وبا  - 1

ياهلاس 72/71 . زا  یکی  رد  يافوتم  يراصنا  بزاع  نب  ءارب  - 2

ياهلاس 54/51 . زا  یکی  رد  يافوتم  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  - 3
ياهلاس 68/66 . زا  یکی  رد  يافوتم  یجرزخ  مقرا  نب  دیز  - 4

جلدم . نب  نمحرلا  دبع  - 5
. هعیدو نب  دیزی  - 6

نیرفن تباصا  ثیدح  نوماریپ  رد  یسررب  کی 
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هک ثیداحا  زا  هچنآ  اب  دیدرگ  نیرفن  رثاب  التبم  تداهش  نامتک  ببسب  کلام  هب  سنا  هکنیاب  دراد  تحارص  هک  یثیداحا  فالتخا  اسب  هچ 
دراد وا  نداد  تداهش  هب  ماهیا 

هحفص 53 ] ] 

دنامب . لحنی  دنک و ال  ههبش  داجیا  هدنناوخ  رطاخ  رد 
یفرحت هکنیا  ضرفب  هتـشگ و  فیحـصت  فیرحت و  راچد  هدربمان  تداهـشب  مهوم  رابخا  نتم  هک  دش  دهاوخ  مولعم  هجوت ) يردق  اب   ) یلو

تحص ظاحل  زا  هچ  رابخا و  دادعت  يدایز  رظن  زا  هچ  نیرفن - رثاب  شیالتبا  وا و  نامتک  هب  هحرصم  رابخا  لباقم  رد  دشاب  هدادن  تسد  مه 
دراد . دوجو  هدش  رکذ  هچنآ  زج  مهیرگید  صوصن  هراب  نیا  رد  هکنآ  هصاخ  دنک ، يربارب  دناوتیمن  تحارص - و 

صرب کلام  نب  سنا  هرهچ  رد  دـیوگ : هحفـص 251  فراعملا "  رد "  تشذگ ) هحفص 161  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) هبیتق نبا  دمحم  وبا 
هالاو و نم  لاو  مهللا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  هرابرد  وا  زا  هنع  هللا  یـضر  یلع  هک  دـنا  هدرک  رکذ  یهورگ  دوب و  نایامن 

یئوگب غورد  رگا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  و  ما ، هدرک  شومارف  هدش و  دایز  نم  نس  تفگ : خساپ  رد  هدربمان  دومن ، لاوس  هاداع ) نم  داع 
؛ دنکن ناهنپ  ارنآ  همامع )  ) راتسد هک  دیامن  تسا ) صرب  دارم   ) يدیفس هب  التبم  ار  وت  دنوادخ 

دلج 4 رد  هک  اجنآ  هدومن  دامتعا  وا  رب  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یسک  هدربمان  روبزم و  باتک  رد  هبیتق  نبا  حیرـصت  تسنیا  دیوگ : ینیما 
 " باـتک رد  کـلام  نب  سنا  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  نـیرفن  صرب و  ثیدـح  هبیتـق  نـبا  دـیوگ : هحفـص 388  هغالبلا  جـهن  حرش 

روهشم وا  فارحناب  تبسن  هچنآ  دوجو  اب  هبیتق ) نبا   ) هدربمان هدومن و  رکذ  دنا  هدوب  التبم  نادب  لاجر  نایعا  هک  صرب  باب  رد  فراعملا " 
ربارب ترابع و  تحـصب  دیدحلا  یبا  نبا  نیقی  زا  تسا  فشاک  نیا  و  ها . درادـن ..، مالـسلا ) هیلع  یلعب  هقالع  تبحمب و  ریاد   ) یماهتا تسا 

دنا هدرک  لقن  فراعملا "  باتک "  زا  ار  هملک  نیا  هکیـصاخشا  ریاس  زا  هک  روطنامه  بلطم  نیا  رب  اهنآ  قباطت  باتک و  ياه  هخـسن  ندوب 
( هنافـساتم  ) دنـشاب نیما  ناشبتک  رد  ءاملع  عیادو  هب  تبـسن  دیاب  هکیئاهتـسد  يرـصم  ياه  هناخپاچ  رد  یلو  دیایم  تسدب  بلطم  نیمه  زین 

نیا ناتساد  نیا  رکذ  زا  سپ  دنا و  هدوزفا  نآ  رب  هتـشادن  دوجو  وا  باتک  نتم  رد  تسین و  هبیتق  نبا  زا  هک  یتاملک  هدش و  تنایخ  بکترم 
تقیقح لصا و  ناتساد  نیا  دیوگ : هبیتق ) نبا   ) دمحم وبا  دنا : هدرک  جرد  ار  هلمج 

هحفص 54 ] ] 

باتک فلوم  اریز : دریذپ  یمن  ار  هنانئاخ  شیازفا  نیا  داد و  دهاوخ  ناشن  ار  تنایخ  نیا  باتک  لصا  بلاطم  قایـس  هکنیا  زا  لفاغ  درادـن .
هدـید باتک  نیا  ماجنا  ات  زاغآ  زا  و  دـشاب ، ملـسم  وا  دزن  رد  هک  دـنکیم  رکذ  ار  يدراوم  قیداصم و  یعوضوم  ره  دروم  رد  فراعملا "  " 

ار یسک  لوا  هچ  ثحب  دروم  عوضوم  زج  دنامن ، در  یفن و  ار  اهنآ  سپس  دنک و  رکذ  ارنآ  قیداصم  دیامن و  ناونع  ار  یعوضوم  هک  هدشن 
رد فلوم  هک  تسا  نکمم  ایآ  نیاربانب  درب  یم  ار  رگید  دارفا  مان  سپـس  تسا ، کلام  نب  سنا  درب  یم  ار  وا  مان  هدش و  صرب  هب  التبم  هک 
درادن ؟ لصا  ناتساد  نیا  دیوگب : دنک و  راکنا  ارنآ  سپس  دیامن و  حیرصت  نادب  رکذ و  هتسناد  رما  نآ  قادصم  هک  ار  يزیچ  يرما ، تابثا 

تفای دـیهاوخ  مهدراهچ  هدـشانم  رد  بیرقنع  و  تسین ، هقباس  یب  باب  نیا  رد  هتفرگ  تروص  فراعملا "  باتک "  رد  هک  فیرحت  نیا  و 
هحفص 273 ناکلخ  نبا  خیرات  دلج 2  رد  هرفص ، یبا  نب  بلهم  لاح  حرش  رد  ام  و  دنا ، هدرک  طاقـسا  فذح و  نآ  زا  ار  تمـسق  نیا  هک 

دنا ؛ هدومن  فذح  ارنآ  اه  هناخپاچ  هک  میدروآ  تسدب  فراعملا "  زا "  لقن  ار  یعوضوم 
دنگوس ادـخب  تفگ : ربـنم  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیوگ : فارـشالا "  باـسنا  زا "  لوا  ءزج  رد  يافوتم 379  يرذالب )  ) رباـج نب  دـمحا  و 
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، دهد یهاوگ  دزیخرب و  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دومرف : مخ  ریدغ  زور  رد  هک  ادخ  لوسر  زا  تسا  هدینش  هک  ار  یسک  مهدیم 
دومن و رارکت  ار  دوخ  نداد  دنگوس  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، ربنم  ریز  رد  یلجب ، هللا  دبع  نب  ریرج  و  بزاع ، نب  ءارب  و  کلام ، نب  سنا  و 

رگم ربم  ایند  زا  ار  وا  دنادیم  ارنآ  هکیلاح  رد  دنکیم  نامتک  ار  تداهـش  نیا  هک  سک  ره  ایادخ  راب  دومرف  سپ  دادـن ، ار  وا  خـساپ  يدـحا 
ریرج و  تشگ ، اـنیبان  ءارب  و  دـش ، صرب  راـتفرگ  سنا  هجیتـن  رد  دـیوگ : دوـش  هتخانـش  نادـب  هـک  یهد  رارق  یتمـالع  وا  رب  هـکنآ  زا  دـعب 

. تشذگرد شردام  هناخ  رد  تفر و  دوخ  یلوا  هاگیاجب  تشگرب و  مالساب ) ترجاهم  زا  سپ   ) تیلهاج یهارمگ  ینیشنارحصب و 
روهشم دیوگ : هحفص 488  رد  هغالبلا  جهن  حرش  دلج 4  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و 

هحفص 55 ] ] 

ادخ لوسر  تشگزاب  رد  هک  ار  سک  ره  مهدیم  دنگوس  ادخب  تفگ : داد و  دنگوس  ار  مدرم  هفوک  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسنیا 
دومرف : نم  هرابرد  هک  هدینش  ترضحنآ  زا  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

راتفگ نیاب  دنتـساخ و  اپب  ینادرم  هجیتن  رد  دـهد ، یهاوگ  دزیخرب و  هاداع ، نم  داع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم 
هچ ار  وت  یتشاد ، روضح  زور  نآ  زین  وت  دومرف : کلام  هب  سنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دنداد ، یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هچنآ زا  تسا  رتشیب  ما  هدرک  شومارف  هک  ار  هچنآ  هدـش و  دایز  نم  نس  نینموملاریما  ای  تفگ : هدربمان  یهدـیمن ؟) یهاوگ  هک   ) دوش یم 
صرب هب  التبم  ات  درمن  هدربمان  سپ  دنکن ، ناهنپ  ارنآ  همامع  هک  دـنک  التبم  يدیفـسب  ار  وت  دـنوادخ  یئوگیم  غورد  رگا  دومرف : مراد ، دایب 

. دش
هیلع یلع  زا  نیثدـحم  نیعبات و  هباحـص و  زا  هدـع  هک  دـندومن  رکذ  ام  يدادـغب  ناداتـسا  زا  یهورگ  و  دـیوگ : هحفص 361  دـلج 1  رد  و 

نامتک ار  وا  بقانم  نآ ، لعاج  ینآ و  عفانم  ایندب و  ندیسر  يارب  اهنآ  زا  یضعب  دندرکیم و  یئوگدب  واب  تبـسن  دندوب و  فرحنم  مالـسلا 
- ای - ) رـصق گرزب ) نادیم   ) هبحر رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ، کلام  نب  سنا  اهنآ  هلمج  زا  دندومنیم و  تناعا  وا  نانمـشدب  دـندرکیم و 

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  امـش  زا  کی  مادک  هک  داد  دنگوس  هفوک ) عماج  دجـسم  هبحر 
مالـسلا هیلع  یلع  تساخن ، رب  دوب  هورگ  نآ  نایم  رد  هک  کلام  نب  سنا  دنداد و  تداهـش  نادب  دنتـساخ و  اپب  نت  هدزاود  هجیتن  رد  هالوم 

ای تفگ : یتـشاد ؟ روـضح  مخ ) ریدـغ  رد   ) زین وـت  هکیلاـح  رد  یهد  تداهـش  يزیخرب و  هـک  دـش  عناـم  ار  وـت  زیچ  هـچ  سنا  يا  دوـمرف :
هک يدیفـس  هب  نک  راـتفرگ  ار  وا  دـیوگیم  غورد  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  ما ، هدومن  شومارف  ما و  هدـش  ریپ  نینموملاریما 

دش . ادیپ  صرب  زا  وا  مشچ  ود  نیب  يدیفس  هک  مدید  راکشآ  روطب  نآ  زا  دعب  ادخب  مسق  تفگ : ریمع  نب  هحلط  دناشوپن ، ارنآ  همامع 
: تفگ وا  باوج  رد  سنا  دومن ، لاوس  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  شرمع  ناـیاپ  رد  کـلام  نب  سنا  زا  يدرم  تفگ : فرطم  نب  ناـمثع  و 

مسق هبحر  هعقاو  زور  زا  دعب  نم 

هحفص 56 ] ] 

مسق ادخب  تسا ، يوقت  لها  رورس  تمایق  زور  رد  وا  منکن  نامتک  دننک ، لاوئـس  نم  زا  هک  ار  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  مدروخ 
مدینش . امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  نیا 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  زا  يدحا  تفگ : یلجع  حلاص  نب  دمحا  هک : تسا  روکذم  هحفص 150  رکاسع  نبا  خیرات  دلج 3  رد  و 
دوب . صرب  هب  التبم  هک  کلام  نب  سنا  یکی  دوب و  ماذج  يرامیب  هب  التبم  هک  بیقیعم  یکی  رفن ، ود  رگم  دشن ، یلتبم  هلآ 
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هکنیا يارب   ) دوب و نایامن  وا  رد  صرب  يرامیب  تفرگیم و  یگرزب  ياه  همقل  دوب و  ندروخ  لوغـشم  هک  مدید  ار  سنا  تفگ : رفعج  وبا  و 
رد هکیروطب   ) دوخ بیذـهت  باـتک  رد  يدزم  جاـجحلا  وبا  دـش  رکذ  اـقوف  هک  ار  یلجع  راـتفگ  دـیلامیم و  قولخ  درادـب ) یفخم  ار  صرب 

دهاوخ هک  دوخ  هیمال  هدیـصق  رد  ار  نیرفن  تباصا  عوضوم  يریمح  دیـس  و  هدومن ، تیاکح  تسا ) روکذـم  هحفص 35  یجرزخ  هصالخ 
هدروآرد : مظنب  تیب  ود  نیدب  دمآ 

يرولا  لک  دیس  هدر  یف 
لزنملا مکحملا  یف  مهالوم 

هدشر  دنع  شرعلا  وذ  هدصف 
لکنالا صربلاب  هناش  و 

هدورس : نینچ  دمآ  دهاوخ  دوخ  دروم  رد  هک  دوخ  هدیصق  رد  یهاز  و 

هحفص 57 ] ] 

سنا  هنم  شحوتسا  يذلا  كاذ 
صربلا دهاشف  قحلا  دهشی  نا 

یل ؟ ریدغلاب  دهشی  نم  لاق  ذا 
صکن دق  وه  عماسلا و  ردابف 

بذاک  لاقف : تیسنا : لاقف 
صمقلا هیراوت  ام ال  يرت  فوس 

بقانم رد  هیودرم  نبا  ظفاح  قیرط  زا  یـسررب  اب  یمزراوخ  تسا ، لـماش  ار  لیـصفت  نیا  زا  یلاـمجا  هک  تسه  یلمجم  ثیدـح  اـجنیا  رد 
بیذـکت ار  وا  درم  نآ  درک ؟ شـسرپ  یثیدـح  هراـبرد  يدرم  زا  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هـک : ورمع  یبا  ناذاز  زا  هدرک  تـیاور  دوـخ 

رگا هک  مهاوخیم  ادخ  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  مدرکن ، بیذکت  ار  وت  تفگ  يدرک ؟ بیذکت  ارم  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن ،
هبحر زا  درمنآ  هجیتـن  رد  درک و  نیرفن  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـگنه  نیا  رد  هاوخب ، تفگ  دـنک ، روک  ار  وـت  مشچ  يدرک  بیذـکت  ارم 

دش ! انیبان  شمشچ  هک  دوب  هتفرن  نوریب 
زا یماج  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  رون  نینچمه  هدومن و  رکذ  يرفغتـسم  ماما  قیرط  زا  باطخلا "  لـصف  رد "  اـسراپ  هجاوخ  ار  تیاور  نیا  و 
رد یباصو  هدرمـش و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تامارک  هلمج  زا  ارنآ  هحفـص 77  قـعاوص "  رد "  رجح  نبا  و  هدرک ، تیاور  يرفغتـسم 

هدومن تیاور  ارنآ  ثیدح ) بابرا  زا   ) رگید عمج  وا و  هریـس "  رد "  یئالم  دمحم  نب  رمع  ظفاح  قیرط  زا  ناذاز  زا  ءافتکالا "  یکحم " 
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دنا .

هحفص 58 ] ] 

نینموملاریما هدشانم 

يرجه لاس 37  نیفص  زور  رد 
دوخ و نایهاپس  نایم  رد  نیفص ) رد   ) مالـسلا هیلع  یلع  هک : هدرک  ناونع  دوخ  باتک  رد  راوگرزب  یعبات  یلاله  سیق  نب  میلـس  قداص  وبا 

هک یناسک  مدرم و  زا  یهورگ 

هحفص 59 ] ] 

، مدرم هورگ  يا  دومرف : دنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دـندوب  شروضح  راصنا  نیرجاهم و  زا  هفلتخم و  یحاون  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هچنآ  هدومرف و  لزان  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هچنآ  زا  دـعب  تسا و  ءاصحا  دـح  زا  شیب  نم  بقانم 

و هداد ، يرترب  قوبـسم  رب  ار  قباس  شباتک  رد  دـنوادخ  هک  دـینادیم  ایآ  منکیم : ناب  اـفتکا  دوخ  يرترب  تاـهج  بقاـنم و  ماـمت  زا  هدومرف 
ایآ مهدیم ، دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف : تسا . نینچ  يرآ  دنتفگ : تسا ؟ هتفرگن  یـشیپ  نم  رب  لوسر  ادخ و  هار  رد  تما  نیا  زا  يدـحا 
یلص ادخ  لوسر  نوبرقملا : کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  یلاعت : يادخ  لوق  زا  دش  لاوئس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  یماگنه 

متسه و دنوادخ  نالوسر  ءایبنا و  لضفا  نم  ناربمغیپ و  ءایـصوا  ناربمغیپ و  هرابرد  هدومرف  لزان  دنوادخ  ار  هیآ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
زا هیقب  راصنا و  زا  اهنآ  رثکا  هک  ردـب  باحـصا  زا  نت  داتفه  کیدزن  ماگنه  نیا  رد  تسا ؟ ءایـصوا  لـضفا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نم  یـصو 

رامع دوب  نیرجاهم  نایم  رد  و  يراصنا ، بویا  وبا  دیز  نب  دلاخ  و  ناهیت ، نب  مثیهلا  وبا  دندوب : اهنآ  هلمج  زا  دنتـساخرب و  دندوب  نیرجاهم 
. دومرف ار  نخس  نیا  هک  میدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  میهدیم  تداهش  ام  دنتفگ : رسای و  نب 

لوق مکنم و  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یلاعت  يادخ  لوق  دروم  رد  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  امـش  دومرف :
دیامرف : هک  هیآ  نیا  سپس  هیآ و  رخآ  ات  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت  يادخ 

ای تسا و  نینموم  زا  یـضعب  صوصخم  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ : مدرم  سپ  هجیلو ، نینموملا  ـال  هلوسر و  ـال  هللا و  نود  نم  اوذـختی  مل  و 
؟ تسا اهنآ  همه  لماش 

هحفص 60 ] ] 

روط نامه  ار  تیالو  دیامن  ریسفت  اهنآ  يارب  دزومایب و  اهناب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمغیپ  هب  دومرف  رما  لج  زع و  يادخ  هجیتن  رد 
غالباب ارم  دـنوادخ  انامه  دومرف : دومن و  بوصنم  مخ  ریدـغ  رد  ارم  سپ  دومرف ، میلعت  ریـسفت و  ار  اهنآ  جـح  هوکز و  هزور و  زاـمن و  هک 
باذعب دیدهت  ارم  دنوادخ  سپ  دنیآرب . نم  بیذکت  ماقم  رد  مدرم  هک  مدومن  هشیدنا  هدـش و  گنت  ناب  نم  هنیـس  هک  هدومرف  رومام  يرما 

دناوخ . نانآ  اب  ار  رهظ  زامن  درک و  توعد  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  سپس  زیخرب و  یلع  ای  منکن . غالبا  ارنآ  هچنانچ  دومرف 
سک ره  ناشدوخ ، زا  اهناب  مرتراوازس )  ) متسه یلوا  متسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  دنوادخ  انامه  مدرم  يا  دومرف : سپس 
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ار وا  هک  ار  یـسک  راد  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا  وا  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک 
نآ نایم  زا   ) ناملس ماگنه  نآ  رد  دیامن . راوخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راوخ  دیامن و  يرای  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نک  يرای  درادب و  نمشد 
زا متسه  رتراوازـس )  ) یلوا واب  نم  هک  سک  ره  نم ، ءالو  دننام  یئالو  دومرف : یئالو ؟ هنوگچ  هللا  لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  ریثک ) عمج 

مکنید و مکل  تلمکا  مویلا  ار " : هیآ  نیا  دومرف  لزاـن  لاـعتم  يادـخ  وا و  دوخ  زا  تسا  واـب  رتراوازـس )  ) یلوا مالـسلا  هیلع  یلع  شدوخ 
دنتـساخ و اپب  ردـب  باحـصا  زا  نت  هدزاود  عقوم  نیا  رد  دـیوگ ) يوار  هک  اـجنآ  اـت   ) اـنید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 
تسا و ینالوط  نآ  ثیدـح و  رخآ  اـت  میدینـش .. هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدومرف  ار  هچنآ  هک  میهدـیم  تداهـش  اـم  دـنتفگ 

يرایسب . دیاوف  رب  لمتشم 

هقیدص ترضح  جاجتحا 

یف بلاطملا  ینـسا   ) دوخ باتک  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 209  وا  لاح  حرـش   ) یعفاش يرقم - یقـشمد - يرزج  ریخلاوبا  نیدـلا  سمش 
( ریدغ ثیدح  ینعی   ) ثیدح نیا  يارب  قیرط  نیرت  بیرغ  نیرت و  فیطل  دیوگ  بلاط ) یبا  نب  یلع  بقانم 

هحفص 61 ] ] 

اب یـسدقم  بحم  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا  ثیدح  ناگدـننک  ظفح  همتاخ  ام  داتـسا  امب  ارنآ  داد  ربخ  هک  تسنآ  هدیـسر  نم  رظنب  هک 
ینثم نب  نایتف  نب  دمحم  رفظم  یبا  زا  هیـسدقم ، میحرلا  دبع  نب  دمحا  تنب  بنیز  دـمحم ، ما  وناب  داتـسا  امب  داد  ربخ  تفگ  هک  دوخ  نابز 

دحاولا دبع  نب  دـمحم  نب  دـحاولا  دـبع  مساقلاوبا  یـضاق ، نم  ردـپ  همع  رـسپ  زا  رابخاب  ظفاح ، رکب  یبا  نب  دـمحم  یـسوم  یبا  زا  رابخاب 
هک یفرطم ، فرطم  نب  دـمحا  وبا  زا  شردـپ و  زا  رابخاب  دابآرتسا ، رد  يولع  یعاد  نب  رفظ  زا  رابخاب  وا  رـضحم  رد  تئارق  هلیـسوب  یندـم 

دمحم زا  ثیدحب  هدروآ ، تسدب  یسررب و  دابآرتسا  خیرات  رد  هچنآ  رد  هزاجا  قیرطب  یسیردا  دیعس  وبا  ار  ام  دومن  ثیدح  دنتفگ ، ودنآ 
رگم ار  ثیدح  نیا  ام  میتشونن  تفگ : یسیردا  دیعس  وبا  دنقرمس و  رد  دیشرلا - نرواه  دالوا  زا  يدیـشر - سابعلاوبا  نسح  نب  دمحم  نب 

نب رکب  زا  دیـشر ،) هتـسباو   ) يزاوها رفعج  نب  دمحم  نب  یلع  زا  یناولح ، رفعج  نب  دمحم  نسحلاوبا  ار  ام  دومن  ثیدـح  تفگ : هک  وا  زا 
: دنتفگ اهنآ  هک  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نارتخد  موثلک ، ما  و  بنیز ، و  همطاف ، ام : يارب  دندومن  ثیدح  تفگ : هک  يرـصق  دمحا 

یلع نب  دمحم  رتخد  همطاف  نم ، يارب  دومن  ثیدح  تفگ : و  مالـسلا ، امهیلع  قداص  دـمحم  نب  رفعج  رتخد  همطاف  ام  يارب  دومن  ثیدـح 
همطاف نم : يارب  دندومن  ثیدح  تفگ : مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  رتخد  همطاف  نم : يارب  دومن  ثیدح  تفگ : وا  مالـسلا و  امهیلع 

اهیلع همطاف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  رتخد  موثلک  ما  زا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  نارتخد  هنیکـس  و 
: دومرف هک  ریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  دیدرک  شومارف  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رتخد  مالـسلا 

مالسلا :؟؟ امهیلع  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  مالسلا ) هیلع  یلعب   ) دومرف هک  ار  بانجنآ  راتفگ  و  هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم 
هدومن و تیاور  ار  ثیدح  نیا  ءامسالاب "  لسلسملا  دوخ "  باتک  رد  یسررب  تقد و  اب  ینیدم  یسوم  وبا  راوگرزب  ظفاح  قیرط  نیمهب  و 

دیوگ :
موسوم ناوناب  زا  کی  ره  هک : تسنیا  نآ  و  تسا ، لسلسم  هجو  کی  زا  ثیدح  نیا 

هحفص 62 ] ] 
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هدومن تیاور  دوخ  همع  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هک  ردارب  رتخد  جـنپ  زا  تسا  یتیاور  نیا  نیاربانب ، دـنا و  هدومن  تیاور  دوخ  همع  زا  همطاف  هب 
دنا .

نسح ماما  جاجتحا 

يرجه لاس 41  رد 
اب حلـص  رد  تقفاوم  زا  سپ  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نسح  هک : هدروآ  قیرط  رد  یـسررب  تقد و  اـب  هدـقع  نب  ساـبعلا  وبا  گرزب  ظـفاح 

توبن تلاسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  شدج  زا  ندرب  مان  دنوادخ و  يانث  دـمح و  زا  سپ  تساخ و  اپب  هبطخ  يادا  يارب  هیواعم 
ار و يدـیلپ  ره  ام  زا  تخاس  فرطرب  دـیزگرب و  ار  ام  تشاد و  یمارگ  مالـساب  ار  ام  لاعتم  يادـخ  هک  میتسه  یتیب  لها  اـم  اـنامه  دومرف :
رد ار  ام  هکنآ  رگم  دندشن  هورگ  هقرف و  ود  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نم  دـج  نامز  ات  مدآ  نامز  زا  ار ، ام  تخاس  هزنم  هزیکاپ و 

شباتک واب  داتـسرف  ورف  دـیزگرب و  تلاـسرب  ثوعبم و  توبن  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنآ  زا  سپ  داد ، رارق  هقرف  ودـنآ  نیرتهب 
ار لوسر  ادـخ و  هک  دوب  یـسک  لوا  نم  ردـپ  دـنک ، توعد  ار ) قلخ   ) لـج زع و  يادـخ  يوـسب  هک  ار  وا  دوـمرف  رما  سپـس  ار و  نآرق ) )

دوخ هداتسرف  ربمغیپ  هب  هک  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  و  ار ، وا  لوسر  ادخ و  دومن  قیدصت  دروآ و  نامیا  هک  دوب  یسک  لوا  و  دومن ، تباجا 
هاوگ ناهرب و  يانبم  رب  شراگدرورپ  زا  هک  یـسک  سپ  اـیآ   " ... ) هنم دـهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناـک  نمفا  دـیامرف " : هدومن  لزاـن 
ردپ و  هتـشگ ) ثوعبم   ) هاوگ ناهرب  رب  شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یـسک  نانچنآ  نم  دج  سپ  وا ) زا  یهاوگ ، ار  وا  دـنکیم  يوریپ  تسا و 

هک دنا  هدینش  نم  دج  زا  تما  نیا  دومرف : هک  اجنآ  ات  وا .... زا  تسا  یهاوگ  دهاش و  وا  و  ار ، وا  دنکیم  يوریپ  هک  تسا  یسک  نانچنآ  نم 
هکنآ رگم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد  سکنآ  زا  رتاناد  هک  یتلاـح  رد  دادـن  یـسک  تسدـب  ار  روما  ماـمز  یتما  موق و  چـیه  دومرف :

دومرفیم : مردپب  هک  دندینش  وا  زا  و  دنیامن ، تشگزاب  دنا  هتشاذگاو  ارنآ  هچنآ  يوسب  ات  دیارگیم  یتسپ  هب  تما  نآ  رما  هتسویپ 
دعب يربمغیپ  هکنآ  زج  یـسوم ، زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  یلع ) ای   ) ینعی يدـعب  یبن  الا  هنا  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 

دوب ، دهاوخن  نم  زا 

هحفص 63 ] ] 

، هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : ناناب  تفرگ و  ار  مردپ  مخریدغ  رد  هک  یماگنه  وا ، زا  دندینـش  ار و  وا  دندید  و 
 " هدوملا عیبانی  رد "  ار  هبطخ  نیا  زا  یتمـسق  یفنح  يزودـنق  و  دـیامن . غالبا  بیاغب  رـضاح  هک  دومرف  رما  اهناب  سپـس  هاداع و  نم  داع  و 

. تسا هدش  جاجتحا  لالدتسا و  ریدغ  ثیدحب  دراد ) ناب  حیرصت  هکنانچ   ) هبطخ نیا  رد  هدومن و  رکذ  هحفص 482 

نیسح ماما  جاجتحا 

يرجه لاس 58-9  رد 
یبا نب  هیواعم  هنامصخ  ياه  تمحازم  ياهریگ و  تخس  نوماریپ  رد  دوخ ، باتک  رد  یلاله  سیق  نب  میلس  قداص - وبا  راوگرزب - یعبات 
نینچ سپس  هتشاد  نایب  یفاو  نانخس  عماج و  بلاطم  بانجنآ  تداهـش  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ناگتـسباو  نایعیـش و  رب  نایفس 

دراگنیم :
رفعج نب  هللا  دـبع  سابع و  نب  هللا  دـبع  یهارمهب  هللا  تیب  جـحب  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  هیواـعم  گرم  زا  لـبق  لاـس  ود  هکنیا  اـت 

هدومن هن  جـح  هک  اهنآ  هچ  دـندوب و  هدومن  جـح  هک  اـهنآ  هچ  ار  ناشناگتـسباو  ناوریپ و  و  نز ) درم و  زا   ) ار مشاـه  ینب  دومرف و  تمیزع 
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لوسر باحـصا  زا  دروآ و  درگ  ار  همه  دـندوب  فراع  شتیب  لها  بانجنآ و  ماقم  تیـصخشب و  هک  ار  اهنآ  راصنا  زا  دومن و  عمج  دـندوب 
راذگ ورف  ار  يدحا  دندوب  هدـمآ  جـحب  لاس  نآ  دـندوب و  فوصوم  يوقت  تیحالـصب و  هک  راصنا  نیعبات  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

نت تسیود  رب  غلاب  دندوب و  نیعبات  زا  یگمه  هک  دندش  عمج  بانجنآ  رضحم  رد  نادرم  زا  رفن  دصتفه  رب  غلاب  یتیعمج  هجیتن  رد  دومرفن ،
دمح و زا  دعب  سپس  دنتفای ، روضح  ترضحنآ  هاگتماقا  هاگرخ و  رد  ینم و  رد  ناگمه  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا 

دیدرک هدهاشم  دیدید . دیتسناد و  هک  ار  هچنآ  دروآ  ام  نایعیش  رس  رب  ام و  رس  رب  هیواعم )  ) یغای راکمتـس  نیا  انامه  دومرف : دنوادخ  يانث 
تسا یتسار  تقادصب و  نورقم  نم  نخس  هچنانچ  منک ، لاوئس  يزیچ  هرابرد  امش  زا  مهاوخیم  نم  و  دیسر ، نآ  ربخ  امشب  و 

هحفص 64 ] ] 

تبث دیـسیونب و  ارم  راتفگ  دیونـشب و  ارم  نخـس  دـیئامن ، بیذـکت  ارم  دیدینـش  نم  زا  يزیچ  تقیقح  فالخ  رب  رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم 
( دننکن يزیگنا  هنتف  ینیچ و  نخس  دنزرون و  قافن  هک   ) دیتسه نمیا  اهنآ  زا  هک  ار  اهنآ  دینک و  تعجارم  دوخ  راید  رهـشب و  سپـس  دینک ،

غالبا دیزومایب و  ناناب  دیتسه  دقتعم  نادب  دیراد و  ناب  ملع  ام  قح  ام و  هرابرد  هک  ار  هچنآ  دـینک و  توعد  دـیراد  قوثو  دامتعا و  اهناب  و 
بولغم دورب و  نیب  زا  نمشد ) موادم  تاغیلبت  گنرین و  دیک و  رثا  رد   ) دوش و كورتم  هنهک و  قح  نیا  هکنیا  زا  میسرت  یم  ام  اریز  دیئامن 

رافک و هچرگا  دـیامرف  یم  لماک  مامت و  ار  دوخ  رون  هدومرف ) نآرق  رد  هک  یحیرـصت  هدـعو و  بسح  رب   ) لاعتم يادـخ  هکیلاح  رد  دوش 
هدومرف لزان  تیبلا  لها  هرابرد  نآرق  رد  دنوادخ  هچنآ  هدومرفن و  راذگ  ورف  بانجنآ  عقوم  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشاد  هارکا  نآ  زا  ناساپـسان 

شتیب لها  شدوخ و  شردام و  شردـپ و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  دومرف و  ریـسفت  تشاد و  ناـیب  توـالت و 
تـسار تسا و  تسرد  اهنیا  مامت  ایادـخ  راب  دـنتفگیم : نیرـضاح  باـنجنآ  تاـشیامرف  زا  هلمج  ره  دروم  رد  دومرف و  تیاور  دوب  هدومرف 

دروم هباحـص  زا  هک  نانآ  تسا . نینچ  ایادخ  راب  دنتفگیم : نیعبات  میهاوگ و  اهنادـب  هدینـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تسا و 
میهاوگ ... میراد و  نامیا  ناب  هدینش و  اهنآ  زا  ام  دنا و  هدومن  ثیدح  ار  نیا  دنتسه  قیدصت  قوثو و 

ریدغ زور  رد  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیراد  یهاگآ  ایآ  ار  امـش  مهدیم  دنگوس  ادخب  دومرف : هک  اجنآ 
علطم هاگآ و  نایرج  نیاب  يرآ  ایادخ  راب  دنتفگ : دنک ؟ غالبا  بیاغب  رـضاح  دیاب  دومرف  دومن و  مالعا  ار  وا  تیالو  دومرف و  بوصنم  مخ 

هعجارم تسا . روکذـم  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  لیاضف  رب  لمتـشم  رتاوتم  رابخا  زا  یبلاج  ياهتمـسق  نآ  رد  و  ربخ . نایاپ  اـت  میهاوگ . و 
. دینک

هیواعم رب  رفعج  نب  هللا  دبع  جاجتحا 

نب لضف  سابع و  نب  هللا  دـبع  دـندوب و  ام  اب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  نسح و  مدوب و  هیواـعم  دزن  تفگ : بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا  دـبع 
فرطب هیواعم  دندوب ، هیواعم  دزن  زین  سابع 

هحفص 65 ] ] 

رتهب ناشردپ  هن  دنتسه و  وت  زا  رتهب  اهنآ  دوخ  هن  هکنآ  لاح  و  يرامـشیم ؟ گرزب  ار  نیـسح  نسح و  ردقچ  تفگ : نمب  درک و  هجوت  نم 
ءامـسا وت  ردام  هک : متفگیم  هنیآ  ره  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و  وت ؟ ردـپ  زا 

هک تسین  نینچ  و  تسا ، مک  اهنآ  رداـم  ردـپ و  اـهناب و  تبـسن  وت  یهاـگآ  ادـخب  متفگ : وا  باوج  رد  تسین ، وا  نوداـم  مه  سیمع  تنب 
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لفاغ وت  هیواعم  يا  نم ، ردام  زا  تسا  رتهب  اهنآ  ردام  نم و  ردپ  زا  تسا  رتهب  اهنآ  ردپ  نم و  زا  دـنرتهب  ود  نیا  دـنگوس  ادـخب  یتشادـنپ ،
مدرک و ظفح  مدینـش  هچنآ  مدینـش و  اهنآ  ردام  ردـپ و  هرابرد  اهنآ و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نم  هک  هچنآ  زا  یتسه 
رد نم  هچنآ  متفگ  یتسه . ماهتا  دروم  هن  یئوگیم و  غورد  هن  وت  مسق  ادخب  رفعج  رسپ  يا  روایب  تفگ  مدرک . تیاور  ارنآ  مدومن و  كرد 
هک نونکا  دشاب . ءاح ) رـسکب   ) ءارح دحا و  اههوک  زا  رتگرزب  دـنچ  ره  تفگ : يرادـنپ  یم  وت  هچنآ  زا  تسا  رتگرزب  منادـیم  عوضوم  نیا 

میرادـن و یئوگب  هچنآ  زا  یک  اب  ام  نک ، ثیدـح  وت  هدیـسر  شلهاب  تفالخ  رما  هدومن و  هقرفتب  لدـبم  ار  امـش  عمج  هتـشک و  ار  وا  ادـخ 
دناسریمن . امب  ینایز  ینک  دادعت  وا ) لیاضف  رد   ) هچنآ

هنتف الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  ام  و  دش " : لاوس  شترـضح  زا  هیآ  نیا  زا  هکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدینـش  متفگ :
دنیایم دورف  دنوریم و  الاب  نم  ربنم  رب  هک  ار  یهارمگ  نایاوشیپ  زا  نت  هدزاود  مدـید  انامه  دومرف :  " نآرقلا : یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و 
دیـسر نت  هدزناپب  ناشدادعت  هک  ینامز  صاعلا  یبا  نادـنزرف  انامه  دومرفیم : ترـضحنآ  زا  مدینـش  دـنرب و  یم  یئارهقهق  ریـسب  ارم  تما  و 

دنرادنپ . یصخش  تورث  ار  ادخ  لام  دنهدیم و  رارق  دوخ  ناگدرب  ار  ادخ  ناگدنب  دنهدیم و  رارق  فیرحت  زواجت و  دروم  ار  ادخ  باتک 
دوب ربنم  رب  بانجنآ  هکیلاح  رد  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  انامه  هیواعم ، يا 

هحفص 66 ] ] 

ماوع نب  ریبز  و  دادقم ، و  رذوبا ، و  یسراف ، ناملس  و  صاقو ، یبا  نب  دعس  و  دیز ، نب  هماسا  و  هملس ، یبا  نب  رمع  مدوب و  وا  ربارب  رد  نم  و 
: دومرف هللا ، لوسر  ای  یلب  میتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متسین  رتراوازس )  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرف : بانجنآ  دنتشاد  روضح  ربنم  لباقم  رد  زین 

یلع هدـیب  برـض  هسفن و  نم  هب  یلوا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  میتفگ  دنتـسین ؟ امـش  نارداـم  نم  ناـنز  اـیآ 
یلوا تسا ، وا  يـالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  ینعی : هاداـع -، نم  داـع  و  هـالاو ، نـم  لاو  مـهللا  لاـقف  یلع  بـکنم 

ار وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ ، راب  دومرف : تخاون و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  شدوخ و  زا  واـب  تسا  رتراوازـس ) )
نم دوجو  اب  ناشدوخ و  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  مدرم ، يا  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  درادب و  تسود 

یلوا نم  زا  سپ  یلع  و  دـننکن ) زاربا  هدـیقع  يار و  دوخ  زا  دنـشاب و  نم  نامرفب  عیطم و  دـیاب  ینعی   ) تسین يراـیتخا )  ) يرما ناـنآ  يارب 
زا تسا  نینمومب  یلوا  نسح  مرـسپ  سپـس ، تسین ، يراـیتخا )  ) يرما ناـنآ  يارب  وا  دوجو  اـب  ناـشدوخ و  زا  نینموـمب  تسا  رتراوازـس ) )

تخر اـیند  زا  نم  هکیناـمز  دومرف : دومن و  مدرمب  باـطخ  رگید  راـب  سپـس  تسین ، يراـیتخا )  ) يرما اـهنآ  يارب  وا  دوجو  اـب  ناـشدوخ و 
هکینامز اـهنآ و  دوخ  زا  تسا  نینمومب  یلوا  نسح  مرـسپ  تفر ، اـیند  زا  یلع  هک  یناـمز  و  امـش ، دوخ  زا  تسا  یلوا  امـشب  یلع  متـسبرب ،

رفعج دنزرف  يا  تفگ : هیواعم  دیوگ : رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  اجنآ  ات  اهنآ ... دوخ  زا  تسا  نینمومب  یلوا  نیـسح  مرـسپ  تفر  ایند  زا  نسح 
زج یگمه ، راصنا  رجاـهم و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  قیقحت  روطب  دـشاب ، قحب  یتفگ  هچنآ  هچناـنچ  و  یتفگ ، یگرزب  نخس 

ادـخ لوسر  زا  ارنآ  متفگ و  عقاو  قباطم  قحب و  متفگ ، هچنآ  ادـخب  مسق  متفگ : دـنا  هدـش  كاله  امـش  نارای  ناتـسود و  تیب و  لها  اـمش 
هچ رفعج  دنزرف  تفگ : اهناب ) دومن و  سابع  نبا  مالسلا و  امهیلع  نیـسح  نسح و  فرطب  ور   ) هیواعم مدومن ، عامتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لابند تسرفب  يرادن  نامیا  تفگ  وا  هچناب  وت  رگا  تفگ : هیواعم  خساپ  رد  سابع  نبا  دیوگیم ؟

هحفص 67 ] ] 

لاوس اهنآ  زا  دیز و  نب  هماسا  هملس و  یبا  نب  رمع  لابند  داتسرف  هیواعم  نک ، لاوس  بلاطم  نیاب  ریاد  اهنآ  زا  درب و  ار  اهنآ  مان  هک  یئاهنآ 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


هدینش وا  هک  روطنامه  میدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  تفگ ، رفعج  دنزرف  ار  هچنآ  هک  دنداد  یهاوگ  اهنآ  دومن ،
رد مخریدغ و  رد  ار  قلخ  نیرترب  نیرتهب و  قیقحت  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ام  ربمغیپ  و  تسا ) رفعج  نبا  نخـس  همتت   ) تفگ هک  اجنآ  ات 
وا هک  داد  یهاـگآ  مدرمب  دومرف و  رما  وا  تعاـطاب  ار  اـهنآ  تفرگ و  تجح  وا  اـب  اـهنآ  رب  دوـمرف و  بصن  دوـخ  تما  يارب  رگید  نطاوـم 
ادخ لوسر  زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  هکنیا  یسوم و  يارب  تسا  نوراه  لزنمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  )

رد فرـصتم   ) یلو مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  وا  روما ) رد  فرـصتم   ) یلو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. واب تسا  رتراوازس )  ) یلوا مالسلا  هیلع  یلع  شدوخ ، زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  تسا و  وا  روما )
، دنک وا  تعاطا  سک  ره  هکنیا  تسا و  وا  یصو  اهنآ و  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نیشناج  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  و 
اب سک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  و  هدومن ، ادخ  ینامرفان  دنک  وا  ینامرفان  سک  ره  هدومن و  ادخ  تعاطا 

 ". میلس باتک  تسا "  یئاهبنارگ  رایسب و  دئاوف  رب  لمتشم  هک  ثیدح  نایاپ  ات  هدرک ... ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمشد  دزروب و  هنیک  وا 

صاع نب  ورمع  رب  درب  جاجتحا 

( نیخروم  ) و دیوگ : هسایـسلا " ص 93  همامالا و  دوخ "  باتک  رد  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 161  وا  لاح  حرـش   ) هبیتق نبا  دمحم ، وبا 
مالـسلا هیلع  یلعب  تبـسن  هک  دینـش  صاع  نب  ورمع  زا  ماگنهنآ  رد  دمآ ، هیواعم  دزنب  درب "  مانب "  نادمه )  ) زا يدرم  هک : دـنا  هدرک  رکذ 

هالوم تنک  نم  دومرف : هک  دنا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  ناگرزب  انامه  تفگ : واب  دیوگیم  زیمآ  نیهوت  اوران و  نانخس 
نم تسا و  تسرد  قح و  تفگ : صاع  نب  ورمع  تسا ؟ لطاب  تسردان و  ای  تسرد ؟ قح و  بلطم  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف 

هحفص 68 ] ] 

ناوج نآ  دـشاب ، وا  يارب  یلع  بقاـنم  نوـچ  یبقاـنم  هک  تسین  ادـخ  لوـسر  هباحـص  زا  يدـحا  میوـگیم : میازفاـیم و  يا  هدینـش  هچنآ  رب 
درب تخاس  دوبان  هابت و  دومن  نامثع  هرابرد  هک  یمادـقا  ببـسب  ار  دوخ  بقانم  یلع  تفگ : ورمع  دـش ، ناـساره  باـتیب و  درب )  ) ینادـمه

ار وا  دوخ  هن  دومن و  رما  هن  وا   ) هن تفگ : ورمع  درک ؟ وا  نتـشکب  مادـقا  دوـخ  اـی  دوـمن  ناـمثع  نتـشکب  رما  مالـسلا  هیلع  یلع  اـیآ  تفگ :
؟ دـندرک تعیب  تفالخب  وا  اب  مدرم  فصو ) نیا  اب   ) اـیآ تفگ : درب  واـب ،) نتفاـی  تسد  زا   ) درک عنم  و  ار ) وا  لـتاق   ) داد هاـنپ  یلو  تشک )
، نامثع لتق  هرابرد  ار  وا  نم  نتـسناد  مهتم  تفگ : دومن ؟ جراخ  مالـسلا  هیلع  یلع  تعیب  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  سپ  تفگ : درب  يرآ ، تفگ :

هرواحم نیا  زا  سپ  متفر ، نیطـسلف  هب  تلع  نیمهب  و  یتفگ ، تسار  تفگ : ورمع  يدش ؟ عقاو  یماهتا  نینچ  دروم  زین  دوخ  وت  تفگ : درب 
ناـشدوخ ظـفل  زا  موق  نآ  هیلع  میتفر و  یموق  يوسب  اـم  تفگ : اـهناب  تشگرب و  دوخ  موق  هلیبق و  يوسب  درب )  ) هدربماـن ناوج  جاـجتحا  و 

. دینک يوریپ  زا  تسا ، قح  رب  مالسلا  هیلع  یلع  میتفرگ  ار ) ناشتیموکحم  دنس  و   ) ناهرب

هیواعم رب  صاع  نب  ورمع  جاجتحا 

همان نآ  نمض  هتشون و  صاع  نب  ورمع  هب  هیواعم  هک  هدومن  رکذ  ار  يا  همان  بقانملا " ص 124  باتک "  رد  یفنح - یمزراوخ - بیطخ 
حرـش رد  اـبیرق  هداد و  باوج  هیواـعمب  هک  هدرک  رکذ  ورمع  زا  ار  يا  هماـن  ساپـس  و  هدومن ، بیغرت  دوخ  يراـیب  نیفـص  گـنج  رد  ار  وا 

اما و  تسا : هلمج  نیا  هیواعمب  باوج  رد  ورمع  همان  بلاطم  هلمج  زا  و  تفای ، دـیهاوخ  عوقو  عالطا و  همان  ود  رهب  صاع  نب  ورمع  لاوحا 
ندرب کشر  بانج و  نآ  ندومن  متس  هب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصو  ردارب و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلا یباب  هک  ار  هچنآ 

عقاو و فالخ  بلطم  نیا  دومن ، نامثع  نتشکب  راداو  ار  اهنآ  وا  هک  یتشادنپ  نینچ  يدیمان و  قساف  ار  هباحص  يداد و  تبـسن  نامثع  رب  وا 
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! تسا یهارمگ  نآ  نتشادنپ 

هحفص 69 ] ] 

و دیباوخ ؟ وا  شارف  رد  دومن و  لذب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  رد  ار  دوخ  ناج  نسحلاوبا  هک  یتسنادن  ایآ  هیواعم  يا  وت  رب  ياو 
. متسه یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  دومرف : وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد و  تقبس  نیریاس  رب  ترجه  مالـسا و  رد  وا 

هالوم تنک  نم  دومرف : مخ  ریدـغ  زور  رد  وا  هراـبرد  و  تسین ، يربمغیپ  نم  زا  سپ  هکنآ  زج  یـسوم ، زا  تسا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا  وا  و 
. هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 

نیفص زور  رد  صاع  نب  ورمع  رب  رسای  نب  رامع  جاجتحا 

يرجه لاس 37 
باطخ نیفص  زور  رد  هک  هدومن  تیاور  رـسای  نب  رامع  زا  ینالوط  یثیدح  رد  هحفص 176  نیفص "  باتک "  رد  یفوک  محازم  نب  رـصن 

اب نم  و  منک ، گنج  نامیپ ) ناگدننکـش   ) نیثکان اب  هک  دومرف  رما  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : دومن و  صاع  نب  ورمع  هب 
امـش و  موش ، وربور  قح ) قیرط  زا  نیفرحنم   ) نیطـساق اب  هک  دومرف  ارم  و  مدومن ، گنج  ناشنارای ) ریبز و  هحلط و  لمج ، باحـصا   ) اـهنآ

هک يا  هتـسنادیمن  وت  ایآ  بقع :) الب   ) رتبا يا  هن ؟ ای  منکیم  كرد  ار  نانآ  منادیمن  دنتـسج ) نوریب  نید  زا  هک  اهنآ   ) نیقرام اما  دـیئاهنآ و 
دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلوم . کل  سیل  هدعب و  یلع  هلوسر و  هللا و  یلوم  انا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
نب ورمع  لاوحا  حرـش  نمـض  ثیدح  یمامت  یهدیم ...؟ مانـشد  ارم  ارچ  تسا ) رامع  هینک   ) ناظقیلا وبا  يا  تفگ : رامع  باوج  رد  ورمع 

تسا . هدرک  رکذ  ارنآ  هحفص 273  رد  هغالبلا "  جهن  حرش  دلج 2 "  رد  زین  دیدحلا  یبا  نبا  و  دینک ، هعجارم  دمآ ، دهاوخ  صاع 

هحفص 70 ] ] 

هیواعم سلجم  رد  هتابن  نب  غبصا  جاجتحا 

يرجه لاس 37  رد 
، دناسرب واب  هک  داد  هتابن  نب  غبـصا  تسدب  تشون و  نایفـس  یبا  نب  هیواعمب  يا  همان  نیفـص  گنج  مایا  رد  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما 
ود رب  دوب و  هتـسشن  یمرچ  هعطق  رب  هکیلاح  رد  مدش  لخاد  هیواعم  رب  دیوگ  هدربمان  تسا ) روکذم  هحفص 114  دلج 1  رد  وا  لاح  حرش  )

یبا نبا  هبتع  شردارب  وا  پچ  فرط  رد  عـالکلا و  وذ  و  بشوح ، و  صاـع ، نب  ورمع  وا  تسار  فرط  رد  دوـب ، هداد  هیکت  يزبـس  تشلاـب 
نب نمحرلا  دـبع  و  هبقع ، نب  نآرق ) صنب  قساف   ) دـیلو و   ) لاس 8/57 يافوتم   ) زیرک نب  رماـع  نب  هللا  دـبع  و   ) لاس 4/43 يافوتم   ) نایفس
لاس يافوتم   ) ریـشب نب  نامعن  ءادردلا و  وبا  هریرهوبا و  شربارب ، رد  و   ) لاس 1/40 يافوتم   ) طمس نب  لیبحرش  و   ) لاس 47 يافوتم   ) دلاخ

ناگدنـشک یلع  انامه  تفگ : درک ، تئارق  ار  بانجنآ  همان  هیواـعم  هکنآ  زا  سپ  دنتـشاد ، رارق   ) لاس 81 يافوتم   ) یلهاب هماـما  وبا  و   ) 65
و یتسه ، تنطلـس  یهاشداپ و  يایوج  وت  ریگم ، هناهب  ار  نامثع  نوخ  هیواعم  يا  متفگ  واب  دـیوگ : غبـصا  دـنک ، یمن  میلـست  امب  ار  نامثع 
ار رما  نیا  ات  يدوب  وا  ندش  هتـشک  راظتنا  رد  تصرف و  نیمک  رد  یلو  يدرکیم ، ینک  يرای  ار  وا  یتساوخیم  نامثع  یگدنز  نامز  رد  رگا 
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اذل دوش ، رتشیب  وا  مشخ  متساوخ  نم  دش و  مشخ  رد  نم  نانخس  زا  هیواعم  دیوگ : غبصا  یهد ، رارق  یهاشداپ )  ) دوصقمب ندیسر  زیواتسد 
وا زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مهدـیم  دـنگوس  ار  وت  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رای  يا  متفگ  واب  مدرک و  هریره  یبا  هب  ور 

یفطصم شبیبح  قحب  تسا و  ناهن  راکشآ و  ياناد  تسین و 

هحفص 71 ] ] 

هرابرد هچ  متفگ  مدوب ، رـضاح  یلب  تفگ : یتشاد ؟ روضح  يدومن و  كرد  ار  مخ  ریدـغ  زور  اـیآ  یهد ، ربخ  ارم  هک  مالـسلا  هلآ  هیلع و 
يدینش ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

هلذخ . نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : مدینش  تفگ :
زا یکاح  هک  يدـنلب  سفن  هریرهوبا  عقوم  نیا  رد  تسود  وا  نمـشد  اب  يدـش و  نمـشد  وا  تسود  اب  وت  هریره ، ابا  يا  نیاربانب  متفگ : واـب 

هرکذت ص 48 رد  يزوج  نبا  طبـس  بقانم ص 130 و  رد  یفنح  ار  تیاور  نیا  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  تفگ : و  دیـشک ، دوب  وا  فساـت 
. دنا هدومن  رکذ 

هفوک دجسم  رد  ریدغ  ثیدحب  هریره  یبا  رب  یناوج  هدشانم 

ار ام  دومن  ثیدـح  دـیوگ : هدروآ  قیرط  رد  تقد  یـسررب و  اب  تسا ) روکذـم  ص 166  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یلـصوم یلعیوبا  ظفاح 
تقد اب  زین  يربط  ریرج  نبا  ظفاح  و  يدوا ، يدزی  شردپ  زا  يافوتم 150 ، يدوا  دواد  دیزی  یبا  زا  کیرش  زا  رابخاب  هبیش ، یبا  نب  رکبوبا 
لخاد هریرهوـبا  تفگ : هک  يدوا  دـیزی  ناشردـپ  زا  دواد ، شردارب  سیردا و  زا  کیرـش ، زا  ناذاـش ، زا  بیرک ، یبا  زا  هدروآ  قـیرط  رد 

ادخ لوسر  زا  مهدیم ، دنگوس  ادـخب  ار  وت  تفگ : هدومن و  هریره  یبا  هب  ور  تساخرب و  یناوج  دـندش ، عمج  وا  درگ  مدرم  دـش ، دجـسم 
تداهـش نم  تفگ : هریرهوبا  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هک  يدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  مهدیم 

هحفص 72 ] ] 

رکذ دوخ  قیرط  ودـب  رازب ، و  یناربط ، و  یلعی ، یبا  زا  لقن  هب  دیاوزلا " ص 105  عمجم  رد ج 9 "  یمثیه  رکبوبا  ظـفاح  ار  تیاور  نیا  و 
یلعی یبا  قیرط  زا  دوخ ص 213  خیرات  دلج 5  رد  ریثک  نبا  و  هدومن ، قیثوت  ار  نآ  لاجر  مالعا و  تحـصب  ار  قیرط  ود  زا  یکی  هدومن و 

. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  يربط  ریرج  نبا  و  یلصوم ،
دبع نب  رمع  زا  مساـق ، نب  نمحرلا  دـبع  زا  هدومن  تیاور  يروث  نایفـس  دـیوگ : هغالبلا ص 360  جهن  حرـش  رد ج 1  دـیدحلا  یبا  نـبا  و 
دمآ هفوک  زا  یناوج  دندشیم  عمج  وا  درگ  مدرم  تسشن و  یم  هدنک  باب  رد  اهبـش  دمآ ، هفوکب  هیواعم  اب  هریره  وبا  هکینامز  هکنیا  رافغلا ،

نب یلع  هرابرد  هک  يا  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخب  ار  وت  تفگ : واب  باطخ  تسـشن و  وا  دزن  رد  و 
؟ هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

اب یتـفرگ و  تسود  ار  وا  نمـشد  وت ، قیقحتب  مریگیم ، هاوـگ  ار  ادـخ  نم  نیارباـنب  تفگ : ناوـج  نآ  يرآ ، ایادـخ ، راـب  تفگ : هریرهوـبا 
اذغ مه  رذـگهر  رد  ناکدوک  اب  هریرهابا  هک : دـنا  هدومن  تیاور  نینچ  نایوار  و  تساخرب ، وا  دزن  زا  سپـس  يدومن و  ینمـشد  وا  تسود 

 " اماما هریره  ابا  امایق و  نیدلا  لعج  يذـلا  دـمحلا هللا  دـناوخ " : نینچ  هبطخ  دوب  هنیدـم  ریما  هک  یماگنه  و  درکیم ، يزاب  اهنآ  اب  دـشیم و 
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هنیدم ریما  هکیماگنه  زین  دـینادنخیم و  نخـس  نیا  اب  ار  مدرم  و  دومن . ماما  ار  هریره  یبا  داد و  رارق  مایق  ار  نید  هک  ار  یئادـخ  دـمح  ینعی 
ریما دیهد  هار  دیهد  هار  تفگیم : دزیم و  نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  تفریم  هار  وا  ولج  رد  هک  دیسریم  يدرمب  هاگ  ره  تفریم و  هار  رازاب  رد  دوب 
یبا لاح  حرـش  رد  فراعملا "  باتک "  رد  ار  روما  نیا  یمامت  هبیتق  نبا  دیوگ : سپـس  دـیدحلا  یبا  نبا  دوب ، شدوخ  شدوصقم  و  دـمآ ،

. تسین مهتم  وا  اریز  تسا ، تجح  وا  قح  رد  هدربمان  راتفگ  هدومن و  رکذ  هریره 
يرجه لاس 1353  خروم  رـصم  عبط  فراعملا "  باتک "  زا  ار  بلاطم  نیا  مامت  هدرک و  يزاب  تیاور  نیا  اب  تناـیخ  تسد  دـیوگ : ینیما 

رایسب هچ  و  هتخادنا ، ملق  زا 

هحفص 73 ] ] 

رد هک  ار  يزیچ  راک  تنایخ  تسد  نیمه  هک  روطنامه  هدـش ، بکترم  نآ  زا  يددـعتم  دراوم  رد  ار  تنایخ  نیا  ریاظن  تناما  اب  تسد  نیا 
. دش رما  نیاب  هراشا  رد ص 53  هکنانچ  هدرک  لخاد  هدوبن  نآ 

مقرا نب  دیز  رب  يدرم  هدشانم 

زا نیمادک  دیسرپ ، دمآ و  يدرم  هاگان  مدوب  مقرا  نب  دیز  دزن  رد  نم  ینامز  تفگ : هک  هدش  تیاور  هنع  هللا  یضر  ینابیـش  هللا  دبع  یبا  زا 
وا زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مهدیم  دنگوس  ار  وت  تفگ : درک و  واب  يور  درمنآ  دـنداد ، ناشن  واب  ار  دـیز  تسا ؟ مقرا  نب  دـیز  امش 

؟ هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يدینـش  اـیآ  تسین ،
هحفص 249 . هدوملا  عیبانی  و  یبرقلا ، هدوم  تیاور : نیا  ذخام  يرآ - تفگ : دیز 

يراصنا رباج  رب  یقارع  يدرم  هدشانم 

ناداتسا یلاع  تایاور  نمـض  رد  ار  تیاور  نیا  دیوگ : هدروآ  دنـس  رد  تقد  اب  هحفـص 16  بلاطلا "  هیافک  رد "  یعفاش  یجنگ - همالع 
بلاطوبا و  دادغب - خرک - رد  یمشاه  روصنم  یبا  نب  راخفلا  یبا  نب  یلع  مامت ، وبا  بیطخ  فیرـش  اهنآ : هلمج  زا  دنداد ، ربخ  نمب  ددعتم 

و یلعم ، رهن  رد - یطیبق ، هزمح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  فیطللا  دبع 

هحفص 74 ] ] 

بیـسن نب  فورعم  نامیلـس - نب  یقابلا  دبع  نب  دمحم  حتفلاوبا ، زا  رابخاب  اهنآ  یگمه  يرغـشاک ، بویا  نب  فسوی  نب  نامثع  نب  میهاربا 
هللا دبع  وبا  زا  رابخاب  ودـنآ  ءارقلا " و  جات  نبا  هب "  فورعم  یـسوط ، مساقلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  رابخاب  زین  يرغـشاک  و  یطبلا ، نبا 
وبا زا  یمشاه ، دمصلا  دبع  نب  میهاربا  زا  ثیدحب  تلص ، نب  یسوم  نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلاوبا  زا  یـساین ، اب  یلع  نب  دمحا  نب  کلام 

و مدوب ، وا  هناخ  رد  هللا  دبع  نب  رباج  دزن  نم  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  لیقع ، نب  دمحم  نب  هللا  دـبع  زا  دایز  نب  بلطم  زا  جـشا ، دـیعس 
: تفگ رباجب )  ) دـش و لخاد  قارع  لـها  زا  يدرم  دنتـشاد ، روضح  زین  رفعجوبا  و  هیفنح ، نب  دـمحم  و  مالـسلا ، اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
، میدوب مخ  ریدغ  رد  هفحج ، رد  تفگ : يدینش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدید و  ار  هچنآ  درک  ثیدح  نم  يارب  ادخب  دنگوس 

دیارف رد  و  ءابخ -  ) دوخ همیخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندوب ، راـفغ ، و  هنیزم ، و  هنیهج ، لـیابق )  ) زا رایـسب  مدرم  اـجنآ  رد  و 
یبا نب  یلع  تسد  سپـس  درک ، هراشا  دوخ  تسدب  راب  هس  دمآ و  نوریب  تاناویح ) يوم  زا  هدـش  هتفاب  رداچ  طاطـسف  ای - تسا - روکذـم 
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هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  بلاط 
دومحم نب  هللا  دبع  نیدلا ، دجم  خیـش  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  مهن  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 
يدادغب سیوع  نب  رمع  نب  رامسم  رکبوبا ، خیش  لاس 672 : بجر  موس  خیرات  رد  دادـغب  رد  وا  دزن  نم  ندـناوخ  ماگنه  یفنح  دودوم  نب 

زین و  وا ، رب  عامس  روطب  یطبلا - نبا  نب - فورعم  یقابلا ، دبع  نب  دمحم  حتفلاوبا ، ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : وا ) زا  ندینش   ) وا رب  عامـس  روطب 
دادغب رد  رـصن  عماج  رد  وا  دزن  نم  ندناوخ  ماگنه  يرماس  هللا  هبه  بلاغ ، وبا  نیدـلا ، لامک  هیقف ، ياوشیپ  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ  ینیومح 

تسیب و وا  رب  عامس  روطب  ینیئارح  ناوضر  نب  رمع  نب  نساحم  خیـش  داد ، ربخ  تفگ : لاس 682  ناضمر  هام  متفه  تسیب و  هبنشکی  بش 
مرحم هام  مکی 

هحفص 75 ] ] 

داد ربخ  تفگ : لاس 505  بجر  هام  هدزناش  رد  وا  رب  عامس  روطب  ینارفعز  رـصن  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا ، داد  ربخ  تفگ : لاس 622 
رکذ رد ج 1 ص 186  وا  لاح  حرش   ) ینوغازلا نبا  زا  وا ، رب  عامس  روطب  یساین  اب  ارف - میهاربا - نب  یلع  نب  دمحا  نب  کلام  هللا ، دبع  وبا 

رد وا  شیپ  تئارق  ماگنه  تلـص  نب  مساـق  نب  یـسوم  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلاوبا  داد  ربخ  تفگ : هک  لاس 463  نابعـش  هام  رد  دش )
وبا داد ، ربخ  تفگ : قاحـسا . یبا  هب  ینکم  یمـشاه  دمـصلا  دـبع  نب  میهاربا  زا  لاس 405 ، بجر  هام  مهدزیـس  رد  مدینـشیم  نم  هکیلاـح 

. روبزم ثیدح  ظفل  حرشب و  مدوب ... رباج  دزن  رد  تفگ  هک  لیقع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  زا  دایز ، نب  بلطم  بلاط  یبا  زا  جشا ، دیعس 
لیقع نب  دـمحم  نب  هللا  دـبع  لوق  زا  داـیز  نب  بلطم  هتفگ : هدومن و  رکذ  هحفص 213  شخیرات  دـلج 5  رد  ریثـک  نبا  ار  تیاور  نیمه  و 
ظفل رد   ) همیخ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدوب  مخ  ریدـغ  رد  هفحج  رد  تفگ : هک  هدینـش  هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  هک  تفگ 
تفگ یبهذ  ام ، داتسا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  یلع  تسد  دش و  نوریب  تسا ) روکذم  طاطسف - وا  ءابخ  تیاور -

تسا . نسح  ثیدح  نیا  هک 
هتخادـنا و نآ  زا  دـنا  هدوب  رباـج  دزن  هک  یهورگ  رکذ  رب  لمتـشم  ار  ثیدـح  زا  یتمـسق  ریثـک  نبا  هک  تسین  مهم  اـم  يارب  دـیوگ : ینیما 
 " هیاهنلا هیادبلا و  هدربمان "  خیرات  تاحفـص  اریز  هدومن  رکذ  ردق  یب  کچوک و  ار  ثیدح  هدرکن و  رکذ  رباج  رب  ار  یقارع  درم  هدـشانم 

دنتسه هللا  لآ  هک  وا  ترتع  هیرذ و  لیاضف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب  ربمغیپ  عیادوب  تبـسن  ار  وا  راکتیانج  تسد  وا و  مرـش  یب  ناسل 
هچنانچ دـهدیم ، ناشن  تسا  رو  هلعـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نادـناخب  تبـسن  توادـع  زا  هک  ار  وا  هدولآ  نورد  دزاـسیم و  راکـشآ 

حدم و اهنآ  نیفلاخم  نادناخ و  نیا  نانمشدب  تبسن  دهدیم و  ازسان  مانـشد و  ار  نادناخ  نیا  ناتـسود  روبزم ) باتک  رد   ) دینکیم هدهاشم 
هقث فصو  اب  ار  تایاورنآ  يوار  و  دیامنیم ، مهتم  ندوب  یگتخاسب  ار  تیب  لها  بقانم  رد  حیرـص  حیحـص و  تایاور  و  دـیامنیم ؟ شیاتس 

رب ینتبم  ار و  روما  نیا  زا  کیچیه  و  دیامنیم ، بوسنم  فعضب  اهنآ  ندوب 

هحفص 76 ] ] 

تافرصت دروم  هک  هچنآ  مامت  رکذ  ماقم  رد  میهاوخب  رگا  و  دزاسیم ، فرحنم  یلصا  ياهعوضوم  زا  ار  قح  نانخـس  هدوبن . یلیلد  هدعاق و 
وا ياجیب  تافرصت  تافیرحت و  تابثا  يارب  دبای و  یم  لیکشت  میخض  باتک  کی  میئآرب ، هتـشگ  عقاو  وا  هنادناعم  تابـصعت  هناراکمتس و 

کتریـشع رذـنا  و  هیآ : لوزن  دروم  رد  هدومن  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  توعد  زاغآ  ناتـساد  زا  هدربمان  هچنآ  ار  امـش  تسا  یفاـک 
دعب هحفص 40  دوخ  خیرات  دلج 3  رد  هدربمان  دنرتکیدزن :) هک  نانآ  ار  دوخ  نادنواشیوخ  دنوادخ  باذع  زا  ناسرتب  نک  راذـنا  : ) نیبرقالا
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زا ریرج  نبا  رفعجوبا ، ار  ثیدح  نیا  قیقحتب  و  دـیوگ : هدـش ، تیاور  هروکذـم  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  یقهیب  قیرط  زا  هک  یثیدـح  رکذ  زا 
و دومرف : هک  دوخ  شیامرف  نیا  رکذ  زا  دعب  و  دیوگ : سپـس  هتـشاد ، نایب  رخآ  ات  ار  تیاور  دنـس  هدرک و  تیاور  يزار  دـیمح  نب  دـمحم 

نآ يوسب  ار  امـش  هک  هدومرف  رما  ارم  دـنوادخ  قیقحتب  و  دومرف : هفاضا  ار  هلمج  نیا  ما ، هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  نم  انامه 
نینموملاریما دارم   ) تفگ نانچ ... نینچ و  و  دشاب ؟ نم  ردارب  ات  دنکیم  یناب  یتشپ  رما  نیا  رب  ارم  امش  زا  کی  نیمادک  سپ  میامن ، توعد 

ناوج رت و  سرون  هکیلاح  رد  نم  و  دنتـسشن ، شوماخ  یگمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داهنـشیپ  نیا  لابق  رد  تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  يا  متفگ : دوب  رتگرزب  ممکش  رترغال و  همه  زا  میاپ  قاس  رت و  هدولآ  كرچ  اب  ممـشچ  مدوب و  اهنآ  نیرت 
نم ردارب  نیا  انامه  تفگ : تفرگ و  ارم  ندرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) ماگنه نیا  رد  مشاب ، رما  نیا  رب  وت  نابیتشپ  مرضاح  نم 

هکیلاح رد  دنتـساخرب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  تفگ : دینک ، تعاطا  ار  وا  رما  دیـشاب و  هتـشاد  یئاونـش  وا  زا  تسا ، نانچ  نینچ و  تسا و 
یـشاب و عیطم  رادربنامرف و  دوخ  دـنزرف  لابق  رد  هک  درک  رما  ار  وت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  : ) دـنتفگیم بلاـط  یبا  هب  دـندیدنخیم و 

انیع دیمح  نبا  زا  ریرج  نبا  رفعجوبا  ار  تیاور  نیا  دیوگ : هدومن و  رکذ  هحفص 351  شریسفت  دلج 3  رد  ار ) روبزم  ثیدح   ) ظفل نیمهب 
ددرگ : روهشم  زیامتم و  یتساران  يژک و  زا  راکشآ و  تقیقح  ات  مینکیم ، رکذ  انیع  ار  يربط  ظفل  نونکا  ام  و  هدومن . رکذ  نآ  رخآ  ات 
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قیقحتب ما و  هدروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  اـنامه  هـتفگ : نـینچ  لوا  پاـچ  زا  هحفـص 217  دوخ  خیرات  دـلج 2  رد  هدربمان 
یصو ردارب و  وا  ات  دنکیم  ینابیتشپ  رما  نیا  رب  ارم  امـش  زا  کی  نیمادک  سپ  مناوخب ، نآ  يوسب  ار  امـش  هک  هدومرف  رما  ارم  یلاعت  يادخ 

نم نس  هکیلاح  رد  متفگ  نم  دندنام و  شوماخ  یگمه  هورگ  نآ  مالسلا :) هیلع  یلع  ینعی   ) تفگ دشاب ؟ هدوب  امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  و 
، دوب مهاوخ  رما  نیا  رب  وت  نابیتشپ  ادـخ ، ربمایپ  يا  نم ، رتکزان : میاپ  قاـس  رتگرزب و  ممکـش  رت و  هدولآ  بآ  ممـشچ  دوب و  رتمک  همه  زا 

واب سپ  امش ، نایم  رد  تسا  نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم و  ردارب  نیا ، انامه  دومرف : تفرگ و  ارم  ندرگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) سپ
هللا یلـص  دمحم  : ) دنتفگیم بلاط  یباب  دندیدنخیم و  هکیلاح  رد  دنتـساخرب  هورگ  نآ  ماگنه  نیا  رد  تفگ : دینک ، تعاطا  دیـشاب و  اونش 

. تسا دنوادخ  سدقا  تاذ  ام  هوکش  عجرم  نیاربانب .. یهن .. ندرگ  ار  وا  رما  یشاب و  اونش  دوخ  رسپ  هب  هک  هدرک  رما  ار  وت  هلآ ) هیلع و 
رکذ هحفص 74  شریسفت  دلج 19  رد  هک  زا  ار  تیاور  نیا  ریثک ) نبا  لیلد  نودـب  رادـنپ  هب   ) يربط یلب .  " ریدـغلا ) مود "  پاچ  شیازفا  )

نودـب ارنآ  اـجنآ  رد  هک  تفاـی  یم  فوقو  هدروآ  دوخ  خـیرات  رد  يربط  هچنآ  رب  ریثـک  نبا  هک  هدوبن  اـجب  اـیآ  هدومن  فیرحت  ارنآ  هدرک 
وا هکنیا  اـی  دومنیم ؟ یهجوت  دـنا  هدومن  رکذ  دوخ  تاـفیلات  رد  خـیرات  ثیدـح و  ناـیاوشیپ  زا  يربط  زا  ریغ  هچناـب  اـی  و  هدروآ ؟ فیرحت 

ياه هنیـس  رد  هچناب  یلاعت  يادـخ  هکیلاح  رد  تسا ؟ هدرک  رایتخا  ار  هدـش  فیرحت  نانخـس  هک  هتفرگ  رارق  دوخ  دانع  هنیک و  ریثات  تحت 
!! تسهاگآ تسا  اهنآ  نیکب  هدنکآ 

هیواعم رب  دعس  نب  سیق  جاجتحا 

يرجه لاس 50-56  رد 
مالـسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  طبـس ، ماما  تافو  زا  دـعب  زاجحب ، دوخ  ترفاسم  رد  هللا  تیب  جـح  ناونعب  تفالخ  يدـصت  هرود  رد  هیواعم 

لابقتسا ار  وا  هنیدم  لها  دمآ ، هنیدمب 

هحفص 78 ] ] 
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رد نآ  لیصفت  حرش و  هک  داد  خر  یناتساد  راوگرزب  یباحص  یجرزخ ، يراصنا ، هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  وا و  نیب  عقوم  نیا  رد  دندومن ،
یلع دوجو  اب  مدوخ ، ناجب  و  سیق : راتفگ  نیا  زا  سپ  تسا ، روبزم  ناتساد  رد  و  دمآ ، دهاوخ  لوا  نرق  ءارعـش  نمـض  سیق  لاوحا  حرش 
یقح تفالخ  رد  مجع  برع و  زا  یـسک  يارب  هن  شیرق و  زا  هن  راصنا و  زا  هن  يدـحا  يارب  باـنجنآ ، زا  دـعب  وا  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع 

زا و  يدومن ؟ تیاور  هک  زا  و  یتفرگ ؟ هک  زا  ار  بلطم  نیا  دعس  رـسپ  يا  تفگ : دش و  مشخ  رد  هیواعم  سپ  تسا : روکذم  نینچ  تسین ،
رتگرزب مردپ  زا  هک  مدومن  ذخا  مدینش و  یسک  زا  ارنآ  تفگ : سیق  يا ؟ هتفرگ  وا  زا  هتخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  وت  تردپ  ایآ  يدینـش ؟ هک 

، تما نیا  قیدـص  ملاع و  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  تفگ  سیق  تسیک ؟ وا  تفگ : هیواعم  تسا ، رتـالاب  رتشیب و  وا  قح  و 
ورف سیق )  ) عقوم نیا  رد   ) 1 باتکلا ) ملع  هدنع  نم  مکنیب و  ینیب و  ادیهـش  هللااب  یفک  لق  هدومرف : لزان  وا  هرابرد  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ 

رکبوبا تما  نیا  قیدـص  تفگ : هیواعم  تشاد ، ناـیب  دومن و  رکذ  ار  همه  دوب  هدـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـش  رد  هیآ  ره  درکن  راذـگ 
نیاب دارفا  نیرتراوازـس  تفگ : سیق  تسا ، مالـس  نب  هللا  دبع  تسا ، باتک  زا  یملع  وا  دزن  رد  هکنآ  تسا و  رمع  تما  نیا  قوراف  تسا و 

یلص ادخ  لوسر  هک : یسکنآ  هنم و  دهاش  هولتی  هبر و  نم  هنیب  یلع  ناک  نمفا  هدومرف : لزان  وا  هرابرد  دنوادخ  هک  تسا  یـسک  نآ  اهمان 
كوبت هوزغ  رد  هسفن و  نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن - نم  هب  یلوا  هـالوم - تنک  نم  تفگ : دوـمرف و  بصن  مخ  ریدـغ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا 

( یلاله سیق  نب  میلس  باتک  . ) دوب دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمغیپ  هکنآ  زج  یسوم  زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت  دومرف : واب 

هحفص 79 ] ] 

هیواعم رب  ینوجح  هیمراد  جاجتحا 

يرجه لاس 50-56  رد 
اجنآ رد  و  تفر ، جحب  هیواعم  دیوگ : کی  لهچ و  باب  رد  راربالا "  عیب  رد "  تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 186  وا  لاح  حرش   ) يرشخمز
سپ دنمونت ، هدرچ و  هایس  دوب  ینز  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  هدربمان  دشیم ، هدیمان  هینوجح  هیمراد  هک  دمآرب  ینز  يوجتـسج  رد 

متـسین و ماح  دالوا  زا  نم  یلو  تسبوخ  ملاح  تفگ : ماح ؟ رتخد  يا  تسنوچ ؟ تلاـح  تفگ : واـب  هیواـعم  دـمآ ، هیواـعم  دزن  هب  هکنآ  زا 
رد  ) هللا ناحبس  ای  تفگ : مدومن ؟ راضحا  توعد و  ار  وت  هچ  يارب  ینادیم  ایآ  یتفگ ، تسار  تفگ : هیواعم  هنانک ، ینب  زا  متسه  ینز  هکلب 

يراد تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک : مسرپب  وت  زا  متساوخیم  تفگ : هیواعم  ما ، هدوبن  بیغ  نب  ملاع  نم  دوشیم ) هتفگ  باجعا  دروم 
، هن تفگ : يرادـیم ؟ هدوشخب  لاوس  نیا  خـساپ  زا  ارم  اـیآ  تفگ : یئاـمنیم ؟ ینمـشد  نم  اـب  ینکیم و  يوریپ  وا  زا  یتسه و  نمـشد  ارم  و 

ءارجا ار  تلادـع  تیعر  نایم  رد  هکنیا  يارب  مرادـیم ، تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم  يراد ، عاـنتما  نم  وفع  شریذـپ  زا  هک  لاـح  تفگ 
دربن تسا ، وت  زا  رتراوازـس  تفالخ  رماب  هکیـسک  اب  هکنیا  يارب  مرادـیم ، نمـشد  ار  وت  و  دادـیم ، ماجنا  يواسم  روطب  ار  تمـسق  و  درکیم ،

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنیا  يارب  مدوـمن  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  و  تسین ، وـت  نآ  زا  هک  یتـسجیم  ار  يزیچ  يدرک و 
گرزب ار  نید  لها  و  تشادـیم ، تسود  ار  نانیکـسم  بانجنآ  هکنیا  يارب  و  دومرف ، دـقعنم  ار  وا  تیالو  هتـشر  وت  روضح  اب  مخ و  ریدـغ 

دوخ هاوخلدب  يدومن و  متس  تواضق  رد  و  يدش ، هملک  فالتخا  يزیرنوخ و  بجوم  هکنیا  يارب  متسه  نمشد  وت  اب  و  درمشیم ،

هحفص 80 ] ] 
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روبزم .. ثیدح  نایاپ  ات  يدومن ... يرواد 

یلع هدننک  شهوکن  رب  يدوا  ورمع  جاجتحا 

رد ج 1 وا  لاح  حرش   ) یعیبس قحسا  یبا  زا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 136  وا  لاح  حرش   ) هفوک یـضاق  یتفم و  یعخن - هللا  دبع  نب  کیرش 
ینعی  ) وا رـضحم  رد  دـیوگ ، هدومن  تیاور  دـش ) رکذ  ص 124  رد ج 1  شلاـح  حرـش   ) يدوا نوـمیم  نبا  ورمع  زا  تشذـگ ،) ص 124 
منهج هریگ  شتآ  هورگ  نیا  دنیوگیم  اوران  نانخـس  بانجناب  تبـسن  یهورگ  تفگ : دـش ، هدرب  مان  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  روکذـم ) ورمع 

، دـنا هرجع  نب  بعک  نامیلا و  نب  هفیذـح  ناـنآ ، هلمج  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باحـصا  زا  هدـع  زا  قیقحت  روطب  نم  دنتـسه ،
هداد يرشب  چیهب  هک  یگرزب ) ياه  تبهوم   ) یئاهزیچ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تسا  هدش  ءاطعا  قیقحتب  دنتفگیم : اهنآ  زا  کی  ره  هک  مدینش 

نیلوا و قلخ  رد  یـسک  هک  هدینـش  هک  و  هدـید ؟ هک  یئوناب  نینچ  دـننام  تسا ، ناـیناهج  ناـنز  يوناـب  هک  تسا ، همطاـف  رـسمه  وا ، هدـشن 
رورـس هک  تسا ، مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  و  نسح ، ردـپ ، مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وا و  تسا ؟ هدومن  جاودزا  وا  نوچ  یئوناـب  اـب  نیرخآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دشاب ؟ هدوب  دنزرف  ودنآ  دننام  وا  يارب  هک  تسا  یک  مدرم  يا  نیرخآ ، نیلوا و  زا  دنتـشهب  لها  ناناوج 
هرجح زا  هک  یئاهرد  مامت  و  شنانز ، نادناخ و  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یـصو  وا  تسا و  وا  رـسمه  هجوز و  ردـپ 

وا مالـسلا .) هیلع  یلع   ) وا هرجح  رد  زج  دیدرگ ، دودسم  هتـسب و  دشیم ، زاب  دجـسمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ناسک  باحـصا و  ياه 
ادـخ لوسر  دوب ، مشچ  درد  راچد  هکیلاح  رد  دـنک  یئاـهنتب  ار  ربیخ  هعلق  رد  تفرگ و  تسدـب  ار  مچرپ  ربیخ  گـنج  رد  هک  یـسک  تسا 

ناهد بآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 81 ] ] 

چیه زورنآ  زا  دعب  و  دشن ، شـضراع  مشچ ) درد   ) يرامیب نینچ  رگید  نآ  زا  دـعب  هکیروطب  تفای  يدوبهب  دز و  وا  نامـشچب  ار  شکرابم 
وا مانب  حیرـصت  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  ریدـغ ، زور  بحاص  تسا  وا  و  داتفین . رثوم  بانجنآ  رد  يدرـس  مرگ و 

: دومرف مدرمب  باـطخ  دومرف ، ناـیب  مدرم  يارب  ار  وا  هاـگیاج  دناسانـش و  ار  وا  تمظع  تیمها و  دومرف و  وا  تیـالوب  مزلم  ار  تما  درک و 
. نخس نایاپ  ات  هالوم .. یلع  اذهف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : دنرتاناد ، شلوسر  ادخ و  دنتفگ : امش  دوخ  زا  امشب  رتراوازس )  ) یلوا تسیک 

يوما هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  جاجتحا 

لاس 101 يافوتم 
رمع زا  و  بوقعی ، زا  وا  هدومن و  تیاور  يرتشوش )  ) يرتست دمحم  رکب  یبا  زا  هحفص 364 ، ءایلوالا "  هیلح  دلج 5 "  رد  میعن . وبا  ظفاح ،
ماش رد  نم  تفگ : هک  قروم - نب  رمع  نب  دیزی  زا  یسیع ، زا  هبـش ، نب  رمع  زا  ودنآ - و  دواد ، یبا  نبا  زا   ) يافوتم 378  ) يرس دمحم  نب 

، شیرق زا  متفگ : یتـسه ؟ هلیبـق  هچ  زا  وت  تفگ : نمب  متفر ، وا  دزن  هب  زین  نم  دومنیم ، اـطع  مدرمب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  مدوب 
؟ مشاه ینب  زا  هلیبق  مادک  زا  تفگ : توکـس  لمات و  یمک  زا  سپ  اجنیا  رد  دیوگ : مشاه ، ینب  زا  متفگ : شیرق ؟ زا  هورگ  مادـک  زا  تفگ 

زین نم  تفگ : داهن و  هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  سپـس  دـش ، تکاـس  و  تسیک ؟ یلع  تفگ : مالـسلا ، هیلع  یلع  ناتـسود  ناوریپ و  زا  متفگ :
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  دندومن  ثیدح  نم  يارب  يا  هدع  تفگ : سپس  متسه ، مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  زا  ادخب ، مسق 

هچ صخش  نیا  دننام  یناسکب  تفگ : درک و  محازم  هب  باطخ  سپس  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم : دندینش  هلآ  هیلع و 
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هحفص 82 ] ] 

روتـسد دیوگ ، دواد  یبا  نبا   ) نک ءاطعا  رانید  هاجنپ  نمب ) ینعی   ) واب تفگ : مهرد ، تسیود  ای  دص ، تفگ : یهدیم ؟ ارم  ياطع  زا  یغلبم 
، درگ رب  دوخ  رهش  لحمب و  تفگ : نمب  سپس  مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  وا  تیالو  يارب  دنک  ءاطعا  رانید  تصش  هک  داد 

دش . دهاوخ  ءاطعا  زین  وتب  دوشیم ، ءاطعا  وت  دننام  يدارفاب  هچنآ  ابیرق 
نب دمحم  نب  هللا  دبع  نب  یسیع  زا  هبـش  نب  رمع  قیرط  زا  یناـغالا " ج 8 ص 156  رد "  جرفلاوبا  ار ، تیاور  نیا  و  مود - پاـچ  شیازفا 

- یندم یشرق  قیرز  زا  هحفص 320  شخیرات  دلج 5  رد  زین  رکاسع  نبا  و  تسا . هدومن  رکذ  قروم  نب  یـسیع  نب  دـیزی  زا  یلع - نب  رمع 
. هدومن تیاور  دنس  رد  تقد  اب  مالسلا - هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  یلاوم و  زا 

ظفل دنـسب و  میعن  یبا  ظفاح  زا  شدانـساب  یلبنح  بوقعی  نب  هللا  دبع  وبا  دوخ  داتـسا  زا  مهد  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  و 
نب دیزی  زا  نیدقعلا "  رهاوج  رد "  يدومهـس  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدـنرز  نیدـلا  لامج  ظفاح  و  هدومن ، تیاور  ارنآ  روکذـم ،

. ) دراد دوجو  یهابتشا "  فیحصت "  نآ  رد   ) دنا هدومن  تیاور  ارنآ  قوزرم  نب  ورمع 

ءاهقف رب  یسابع  هفیلخ  نومام  جاجتحا 

نب میهاربا  نب  قحـسا  زا  هحفـص 42 ، دیرفلا "  دـقعلا  دلج 2 "  رد  تشذـگ ) هحفص 169  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش   ) هبر دـبع  نب  رمع  وبا 
یـضاق تقونآ  رد  هدرب  مان  نم و  نارای  زا  يا  هدع  نم و  دزن  داتـسرف  مثکا ، نب  ییحی  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دـیز  نب  دامح  نب  لیعمـسا 

نراقم هک  هدرک  رما  ارم  نومام )  ) نینموملاریما هکنیاب : دوب  هاضقلا 

هحفص 83 ] ] 

، مربب وا  روضحب  دوخ  اب  دنهد  باوج  دنناوتب  یبوخب  دنیامن و  مهف  كرد و  بوخ  ار  هتفگ  دنـشاب و  هیقف  اهنآ  همه  هک  رفن  لهچ  ادرف  رجف 
ار يا  هدع  مه  وا  دوخ  میدرب و  مان  ار  يا  هدع  ام  دنوش ، راضحا  روظنم  نیا  يارب  دیربب ، مان  دنراد  تیحالـص  امـش  رظنب  هک  ار  اهنآ  کنیا 

داتـسرف سک  رجف  عولط  زا  شیپ  دنوش  رـضاح  رجف  عولط  نراقم  هک  ندش  هتـشون  نانآ  مان  و  دـش ، نییعت  موزل  دروم  دادـعت  ات  دروآ  رظنب 
ام دش و  راوس  گنرد  الب  تسا ، ام  راظتنا  رد  هتسشن و  هدیشوپ و  سابل  مدید  میدش  رضاح  ام  هک  یماگنه  داد ، روضحب  رما  نانآ و  لابندب 
ای تفگ : دومن و  هاضقلا  یـضاق  هب  باطخ  دید  ار  ام  ات  دوب ، هداتـسیا  اجنآ  رد  یمداخ  میدیـسر ، نومام  لزنم  ردب  ات  میدش  راوس  وا  اب  مه 

مالعا مداخ  هک  میدوب  هدـشن  غراف  زامن  زا  زونه  میناوخب ، زامن  هک  دـش  رما  امب  میدـش ، لخاد  تسا ، وت  راظتنا  رد  نینموملاریما  دـمحم  ابا 
امب يور  هاضقلا  یـضاق  دیوگ  قحـسا  هکنیا  ات  دراد ... رارق  دوخ  شارف  رب  نینموملاریما  میدید  میدـش  لخاد  هکنیمه  دـیوش ، لخاد  درک ،

بهذم و رد  هتساوخ  نینموملاریما  انامه  هک  منک  مالعا  امـشب  متـساوخ  هکلب  مداتـسرفن ، سک  امـش  لابندب  تهج  نیدب  نم  تفگ : هدومن 
لباقم رد  وا  ینید  هدیقع  نینموملاریما  انامه  تفگ : دراد ، قفوم  ار  وا  ادخ  دـنیامرف  مادـقا  متفگ : دـیامن ، هرظانم  امـش  اب  دوخ  ینید  شور 

نیرتراوازـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  یهلا  يافلخ  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک : تسنیا  رب  دنوادخ 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفالخ  يارب  تسا  مدرم 

دیدومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هک  هچناب  تبسن  هک  دنتسه  یناسک  ام  نایم  رد  نینموملاریما  ای  متفگ : هدومن  نومام  هب  ور  دیوگ : قحسا 
یهاوخب رگا  يراتخم  وت  نونکا  قحـسا  يا  تفگ : نومام  دـیا ؟ هدومرف  توعد  هرظانم  يارب  ار  ام  هکنآ  لاح  و  دـنرادن ، یتفرعم  هقباـس و 

ای متفگ  هدرمـش و  منتغم  ار  راـیتخا  نیا  دـیوگ : قحـسا  مرـضاح ، یـسرپب  نم  زا  وـت  یهاوـخب  رگا  و  منکیم ، لاوـس  منک  لاوـس  وـت  زا  نم 
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هک  ) نینموملاریما راتفگ  هدیقع و  نیا  متفگ : نک ، لاوس  تفگ : منکیم ، لاوس  نم  نینموملاریما 
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ربمغیپ زا  دعب  تفالخب  تسا  قلخ  نیرتراوازس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تسا  قلخ  لضفا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هتفگ هک  اجنآ  ات  دـنوشیم  تیلـضفا  ياراد  زیچ  هچب  مدرم  ایآ  قحـسا ، يا  تفگ : نومام  تسا ؟ یلیلد  ینبم و  هچ  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
یکی هک  رفن  ود  زا  هد  ربخ  نمب  نونکا  یتفگ ، تسار  تفگ : هدیدنسپ ، بوخ و  ياهراک  هلیسوب  متفگ : تسا ؟ لضفا  نالف  زا  نالف  دوش :

دعب هدش ) عقاو  لوضفم  هک   ) يرگید نآ  سپس  هتفای ، تلیـضف  يرترب و  يرگید  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ودنآ  زا 
رتهب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هتفای  يرترب  صخش  نآ  لمع  زا  هک  دیامنب  یلمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا 

واب هک  یئوگن : تفگ : نومام  مدنام ، تکاس  مدنکفا و  ریزب  رـس  نم  دیوگ : قحـسا  دسریم ؟ لوا  صخـشب  تلیـضف  رد  ایآ  دشاب ، لضفا  و 
مه وا  زا  هقدـص  و  زامن ، و  هزور ، و  جـح ، و  داهج ، زا  شیاه  لمع  هک  ار  یـسک  منکیم  ادـیپ  وت  يارب  نامدوخ  نامز  رد  نم  اریز  دـسریم ،
رد بانجنآ  زا  دعب  هدوب ، لوضفم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هکنآ  نینموملاریما  ای  تسا ، نینچ  متفگ : دشاب ، رتشیب 

دوشیمن . قحلم  دسریمن و  زگره  هتشاد  يرترب  تلیضف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  هکناب  رتهب  لمع  رثا 
ثیدـح مه  نم  امن ، تیاور  نک و  نایب  تفگ  یلب . متفگ : يا ؟ هدروآ  تسدـب  ار  تیالو  ناتـساد  ثیدـح و  ایآ  قحـسا  يا  تفگ : نومام 

رب هک  دنکیم  باجیا  ار  يزیچ  یلعب  تبـسن  رمع  رکب و  یبا  همذ  رب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تفگ : نومام  متـشاد  نایب  ار  تیالو 
هک دنیوگیم  مدرم  متفگ : دننادب ) دوخ  يالوم  ار  یلع  هک  دنکیم  مزلم  ار  اهنآ  ینعی   ) دیامن یمن  باجیا  ار  رما  نآ  ود  ناب  تبسن  یلع  همذ 
رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  وا  دوب و  هداد  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  هک  ینایرج  يارب  هدوب  هثراح  نب  دیز  ببـسب  ریدغ  ناتـساد 

. دومن راکنا  نایرج  نآ 
هللا یلـص  ربمغیپ  تفگ  نومام  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذـل 

هچ اجک و  رد  ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و 
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عوقو ریدـغ  زا  لبق  هثراح  نب  دـیز  ندـش  هتـشک  تفگ : یلب ، متفگ : هدوب ؟ عادولا  هجح  زا  تشگزاـب  رد  هک  تسنیا  هن  رگم  دومرف ؟ عقوم 
لاس هدزناپ  نسب  هک  یـشاب  هتـشاد  يرـسپ  رگا  وگب : نمب  نونکا  ساسا ؟ یب  هعیاش  نینچ  لوبق  هب  دوخ  يارب  يداد  تیاـضر  هنوگچ  هتفاـی 

ار يزیچ  دننادیم و  ار  نیا  مدرم  همه  هکیلاح  رد  دینادب ، ار  نیا  مدرم  تسا ، نم  يومع  رـسپ  يالوم  نم ، يالوم  دـیوگب : دـشاب و  هدیـسر 
، دمآ دهاوخ  هنوگچ  وت  رظن  رد  ایآ  دیآرب  نآ  دیکات  فیرعت و  ماقم  رد  رسپ  نیا  دنتـسین و  عالطا  یب  ناب  تبـسن  دنرادن و  راکنا  مدرم  هک 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  یلو  ینادـیم  هزنم  یلمع  نینچ  زا  ار  دوخ  هلاس  هدزناپ  دـنزرف  ایآ  قحـسا  يا  تفگ : ارچ ، متفگ : تسین ؟ دنـسپان  ایآ 
باتک رد  لاعتم  يادـخ  دـیهدن  رارق  دوخ  راـگدرورپ  دوبعم و  هلزنمب  ار  دوخ  ءاـهقف  امـش ، رب  ياو  يرامـشیمن ؟ هزنم  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و 
يارب ار  دوخ  زامن  اهنآ  هکیلاح  رد  هللا "  نود  نم  ابابرا  مهنابهر  مهرابحا و  اوذختا  دیامرفیم " : يراصن ) دوهی و  شهوکن  ماقم  رد   ) دوخ

دـندرکیم و رما  اهناب  نابهر  رابحا و  طقف  دنتـسناد ، یمن  دوخ  نایادـخ  ار  اهنآ  عقاو  يور  زا  دـنتفرگن و  اهنآ  يارب  هزور  دـندناوخن و  اهنآ 
. دنداهنیم ندرگ  ار  ناشرما  اهنآ 

ینب هب  هک  دنکیم  تیاور  نومام  زا  ار  همان  دـیرفلا "  میدـن  دوخ "  فیلات  رد  تشذـگ ) رد ج 1 ص 179  وا  لاح  حرـش   ) هیوکـسم نبا  و 
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هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسرب  تبسن  يراکادف  تمدخب و  مایق  نیرجاهم  زا  يدحا  هک : هدومن  رکذ  ار  هلمج  نیا  روبزم  همان  زا  هتشون و  مشاه 
رد یناشفناج  ار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک  یناب  یتشپ  هک  دوب  وا  اریز  دندرکن ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  هلآ  و 
رد دش و  وربور  ناروالد  ناعاجش و  اب  تشاد و  هاگن  ار  یمالسا  ياهزرم  دودح و  هتسویپ  سپـس  و  دیباوخ ، وا  هاگباوخ  رد  دومن و  وا  هار 

چیه ربارب 
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تفای و تیرمآ  طلست و  ناگمه  رب  دوب ، ریذپان  ذوفن  يوق و  وا  بلق  دنادرگن ، رب  ور  یهاپس  چیه  زا  دشن و  ناوتان  هجنپ  يوق  يوج  گنج 
ناگمه زا  دنوادخ  هار  رد  وا  داهج  دوب و  رت  تخـس  همه  زا  كرـش  لها  ندیبوک  رد  دشاب . هتـشاد  تسناوتیمن  یطلـست  نینچ  وا  رب  يدحا 
بحاص وا  و  دوب ، رتاناد  ناگمه  زا  مارح  لالحب و  تبـسن  دناوخ و  رتهب  همه  زا  ار  ادخ  باتک  هدـیمهف و  رتهب  همه  زا  ار  ادـخ  نید  رتشیب ،

نم نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف "  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ماقم  نیا  هدـنراد  و  مخریدـغ ، ثیدـح  رد  تسا  تیـالو 
 ". يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم 

يدوعسم مالک 

دیوگ : هحفص 49  بهذلا "  جورم  دلج 2 "  رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 171  شلاح  حرش   ) یعفاش يدوعسم - نسحلاوبا 
رد یتسدشیپ  انامه  دنتفای  یم  نارگید  رب  يرترب  تلیضف و  قاقحتـسا  نآ  ببـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  هک  یئاهزیچ 
ادخ لوسر  هار  رد  یناشفناج  تعانق و  یـشیوخ و  رد  بانجناب  ندش  کیدزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرای  ترجه و  نامیا و 

ایازم و نیا  مامت  رد  دوب و  ملع  تفع و  يرواد و  مکح و  دهز و  عرو و  ادخ و  هار  رد  داهج  لیزنت و  باتکب و  ملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
تسا . هدومن  زارحا  يرایسب  ناوارف  بیصن  ظح و  اراد و  ارنآ  رثکادح  مالسلا  هیلع  یلع  تاراختفا ،

هک یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  نیاب  ارصحنم  یئاهنتب و  هک  هتفرشیپ  تلیـضف ) فرـش و  يرترب و  رد   ) اجنآ ات  و 
لوسر يارب  هکیتروص  رد  یتـسه  نم  ردارب  وت  ینعی : یخا  تنا  دومرف : هک  هتـشگ  رختفم  دوـمرف  ارجا  دوـخ  باحـصا  ناـیم  يردارب  تنس 

: ینعی يدعب  یبن  الا ال  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف : رگید  ياج  رد  و  دوبن ، دننامه  فیرح و  سک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  یسوم ، زا  یتسه  نوراه  هلزنمب  نم  زا  وت 
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سپـس " و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  نیا  هرخـالاب  و 
کیلا کقلخ  بحا  یلع  لخدا  مهللا  دومن : ضرع  درک و  اعد  دروآ ، بانجنآ  روضحب  ار  ینایرب  غرم  سنا  هک  یماگنه  ترضحنآ  ياعد 

اعد نیا  هجیتن  رد  و  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  امرف  لخاد  نم  رب  ار  تقلخ  نیرت  بوبحم  ایادـخ  راـب  ینعی  رئاـطلا ، اذـه  نم  یعم  لـکای 
. يدوعسم نخس  نایاپ  ات  دش . لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلا  هیلع  یلع 

لمزم هروس  الیبس ) هبر  یلا  ذختا  ءاش  نمف  هرکذت ، اذه  نا  )
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نآرق زیزع  باتک  رد  ریدغ 

هراشا

رت و یقاب و  هتـسویپ  ریدغ  ناتـساد  هک  تفای  قلعت  نیا  رب  هناحبـس ) يراب  سدقا  تاذ   ) یلوم هدارا  تیـشم و  هکنیاب  دش  هراشا  هتـشذگ  رد 
دومرف لزان  یتایآ  نآ  نوماریپ  رد  اذل  دهاکن ، نآ  رثا  تیمها و  وا  هام ، لاس و  دزاسن و  كورتم  هنهک و  ار  نآ  نامز  تشذگ  دنامب و  هزات 

ار همیرک  تایآ  لولدم  توالت و  ار  میرک  نآرق  تایآ  لیترت ، اب  ماش  حبـص و  ره  یمالـسا  تما  دشاب و  نآ  نامجرت  نایب  تحارـص  اب  هک 
فوطعم روبزم  ناتـسادب  ار  نآرق  نایراق  هجوت  ناب  طوبرم  تایآ  زا  کی  ره  توـالت  نمـض  ناحبـس  دـنوادخ  یئوگ  و  دنراپـسب ، رطاـخب 

ملسم و ره  ات  دیامرفیم  سکعنم  وا  شوگ  رد  ار  هعقاو  نیا  نینط  و  دیدجت ، يراق  بلق  رد  ار  مخریدغ  همهم  هعقاو  ناشخرد  رثا  و  درادیم ،
تباـث راوتـسا و  نآ  لولدـمب  هداد و  رارق  نیعلا  بصن  هتـشگ  بجاو  وا  رب  يربک  تفـالخ  باـب  رد  یهلا  نید  زا  هک  ار  هچنآ  نآرق  يراـق 

. دنامب

غیلبت هیآ 

هدئام : هروس  رد  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  همیرک : تایآ  هلمج  زا 
سانلا . نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر ، نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  دش ، لزان  ترجه ) زا  مهد   ) عادولا هجح  لاس  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  هفیرـش  هیآ  نیا 
انامه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  دورف  بانجنآ  رب  روکذم  زور  زا  مجنپ  تعاس  رد  لیئربج  دیـسر  مخریدـغب  راوگرزب  و 

تراگدرورپ بناج  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  هرابرد  هک   ) ار هچنآ  نک  غالبا  ادخ ، هداتسرف  يا  دیامرفیم " : دتسرفیم و  دورد  وتب  لاعتم  يادخ 
ءارجا ار  رما  نیا  رگا  و  دش ، لزان  وتب 
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رتشیب ای  رازه  دـصکی  اهنآ  دادـعت  هک  میظع  ناوراک  نآ  ناورـشیپ  عقوم  نیا  رد  هیآ ، رخآ  ات  يا " ... هدادـن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  یئامنن ،
ار اهنآ  دننادرگرب و  دنا  هدرک  يورـشیپ  هطقن  نآ  زا  هک  ار  اهنآ  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـندوب  هدیـسر  هفحج  کیدزن  دوب 

هرابرد لاعتم  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دزاس و  راکـشآ  هورگنآ  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دنزاس  فقوتم  دوخ  ياج  رد  دندوب  بقع  هک 
هدومرف . يرادهاگن  ناهاوخدب ) دیک  زا   ) ار وا  دنوادخ  هک  تخاس ، هاگآ  ار  بانج  نآ  لیئربج )  ) و دیامرف ، غالبا  اهناب  هدومرف  لزان  وا 

رد تنـس  لها  ثیداحاب  ماقم  نیا  رد  اجنیا  ام  یلو  تسا ، یناگمه  قافتا  دروم  هیماما ) ام  ءاملع  دزن  رد  میدومن  راعـشا  نادب  الاب  رد  هچنآ 
دوصقم : نایب  کنیا  میئامنیم ، جاجتحا  لالدتسا و  هنیمز  نیا 

باتک رد "  یـسررب ، اب  دوخ  دانـساب  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 166  وا  لاح  حرـش  . ) يافوتم 31 يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  ظـفاح  - 1
عادولا هجح  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک : هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  ریدـغ  ثیدـح  قیرط  رد  هیالولا " 
تعامج زامن  هتخاس و  فرطرب  ار  لحم  نآ  كاشاخ  راخ و  بانجنآ  رماب  دوب ، یمرگ  تیاهن  رد  اوه  دوب و  رهظ  ماگنه  دیـسر ، مخریدغب 
هدومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  انامه  دومرف : نآ  زا  دـعب  دومرف ، ءاشنا  اـسر  هبطخ  سپـس  میدـش  عمتجم  یگمه  اـم  دـش و  مـالعا 
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نمب نم  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج  و  سانلا ، نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  تسا ...:
بلاط یبا  نب  یلع  هکنیاب : میامن  هاگآ  ار  یهایـس  دیفـس و  ره  متـسیاب و  دنراد ) روضح  ناناملـسم  هورگ  هک   ) لحم نیا  رد  هک  هدومن  رما 

رب رما  نیا  ماـجنا  زا  ارم  مراـگدرورپ  هک  مدرک  تساوخرد  لـیئربج  زا  نم  تسا ، نم  زا  دـعب  ياوشیپ  و  نم ، هفیلخ  نم ، یـصو  نم ، ردارب 
دننکیم شهوکن  یلعاب  دایز  یگتسویپ  هب  ارم  هک  دندایز  ناگدننک  تمالم  نایذوم و  مک و  يوقت  اب  دارفا  هک  متسنادیم  اریز  دیامرف ، رانک 

يادخ و  دنا ، هدیمان  شوگ )  ) نذا ارم  هک  دنتسه  نیبدب  نارگن و  يدحب  یلعب  نم  دایز  هجوت  زا  و 
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رگا مکل و  ریخ  نذا  لـق  نذا  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذوی  نیذـلا  مهنم  و  داد : ربخ  نمب  ار  ناـنآ  راـتفگ  شهوکن و  هیآ ، نیا  نمـض  لاـعتم 
. مدوزفا دوخ  تمارکب  اهنآ  هدرپ  ندیردن  اب  یلو  دومن ، مهاوخ  منک ، یفرعم  ار  اهنآ  مربب و  ار  اهنآ  مان  میهاوخب 

یلو و ناونعب  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  دنوادخ  انامه  دینادب  ار  نیا  مدرم  هورگ  يا  سپ  رما ، نیا  غالباب  زج  دشن  یـضار  لاعتم  يادخ 
تفلاخم وا  اب  سک  ره  و  تسا ، ذفان  اور و  وا  راتفگ  يراج و  وا  مکح  دومرف ، بجاو  همه  رب  ار  وا  رما  تعاطا  دومن و  بصن  امـش  رب  ماما 

: انامه سپ  دینک  تعاطا  دیونـشب و  تسا  راگدرورپ  تمحر  لومـشم  دـیامن  قیدـصت  ار  وا  هکیـسک  و  تسا ، رود  ادـخ  تمحر  زا  دـیامن 
ات تسا ، رارقرب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا بلص  زا  نم  نادنزرف  رد  تماما  سپس  و  تسا ، امش  اوشیپ )  ) ماما یلع  و  تسا ، امـش  يالوم  يادخ 

مارح ارنآ  شلوسر  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دـنا ، هدومرف  لـالح  ارنآ  شلوـسر  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یلـالح  تماـیق ، زور 
تبهوم نمب  و   ) ءاصحا نم  رد  ارنآ  لاعتم  يادخ  رگم  تسین  یملع  وا ،) نادنزرف  زا  ناماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ینعی  ، ) نانآ دـنا و  هدومن 

یئاـمنهار قح  يوسب  هک  تسوا  اریز  دـیئامنن . فاکنتـسا  وا  رماوا  زا  دـیوشن و  هارمگ  وا  زا  سپ ، یلع ، هب  مدومن  لـقن  ارنآ  نم  و  هدومرف )
هک تسا  متح  ادخ  رب  دزرمایمن . ار  وا  دریذپ و  یمن  دـندومن  راکنا  ار  وا  هکنانآ  زا  ار  يدـحا  هبوت  دـنوادخ  دـیامنیم ، لمع  قحب  دـنکیم و 

قزر هک  مادام  نم  زا  دـعب  تسا  مدرم  مامت  لضفا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا سپ  دـنک  ـالتبم  یکاـندرد  باذـعب  نادـیواج  ار  وا  دـنک : نینچ 
. تسا رود  ادخ  تمحر  زا  دوش  بکترم  ار  وا  تفالخ  هک  سکنآ  دنتسه ، یقاب  ناهج  قلخ  دوشیم و  لزان  ناگدنب 

؟ تسا هداتسرف  شیپ  هچ  دوخ  يادرف  يارب  هک  دشیدنیب  دشاب و  نارگن  سک  ره  سپ  تسا ، دنوادخ  زا  لیئربج ، زا  نم ، راتفگ  نیا 
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لیوات حیضوت و  ریـسفت و  نایب و  هب  دنمزاین  هکیتایآ   ) ارنآ هباشتم  دینکن  يوریپ  و  ارنآ ) حیرـص  راوتـسا و  بلاطم   ) ار نآرق  مکحم  دیمهفب 
ناـشن ار  وا  امـشب  ما و  هدومن  دـنلب  ار  وا  يوزاـب  ما و  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هکیـسک  رگم  ارنآ  درک  دـناوتن  تسرد  ریـسفت  زگره  و  تسا )

هاگآ تسا ، هدومن  لزان  نمرب  ارنآ  هک  تسا  دنوادخ  بناج  زا  وا  تالاوم  و  تسا ، وا  يالوم  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  مهدـیم :
، مدیناونـش امـشب  مدوب  رومام  ار  هچنآ  دیـشاب  هاگآ  مدرک ، غالبا  ار  قح  رما  دیـشاب  هاـگآ  مدومن ، ءادا  ار  دوخ  هفیظو  قیقحت  روطب  دیـشاب ،
وا سپس ، تسین  اور  وا  زج  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  نینموم  یهدنامرف  تراما و  مدومن ، حیضوت  دوب  حیضوت  هب  دنمزاین  هچنآ  دیشاب ، هاگآ 

هورگ يا  دومرف : و  تفرگ ، رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يوناز  لباقم  وا  ياپ  هک  يدحب  ات  دومرف  دـنلب  الابب  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار
باـتک ریـسفت  رب  هدروآ و  ناـمیا  نمب  هک  سک  ره  رب  نم  نیـشناج  تـسا و  نـم  مـلع  هدـنریگ  ارف  نـم و  یـصو  و  نـم ، ردارب  نـیا  مدرم ،

هقح . دحج  نم  یلع  بضغا  و  هرکنا ، نم  نعلا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  دوزفا . یتیاور  رد  و  نم ، راگدرورپ 
رب اـمرف  مشخ  و  ار ، وا  نیرکنم  راد  رود  دوـخ  تمحر  زا  و  ار ، وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تـسود  ایادـخ  راـب  ینعی 
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مکل تلمکا  مویلا  ار " : هیآ  نیا  یلع  يارب  رما  نیا  ندرک  راکـشآ  ماـگنه  يدومرف  لزاـن  وت  ایادـخ  راـب  دـیامن . راـکنا  ار  وا  قح  هکیـسک 
هک ناماما ) زا   ) اهنآ وا و  یئاوشیپ  هب  سک  ره  سپ  وا ، تماما  ببسب  ار ، امش  نید  امش  يارب  متخاس  لماک  زورما  ینعی  هتماماب )  "  ) مکنید

انامه دوب ، دنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  نانآ  دوشیم و  دوبان  ناشلامعا  هورگ  نیا  دنهدن ، نت  تمایق  زور  ات  تسا  وا  بلـص  زا  نم  نادنزرف  زا 
لامعا هجیتن  رد  هک  دیزرون  دسح  سپ  دسح ، ببـسب  دیدرگ ، دوب ) ادـخ  هدـیزگرب  هکنیا  اب   ) مالـسلا هیلع  مدآ  ندـش  نوریب  ثعاب  سیلبا 

 " رسخ . یفل  ناسنالا  نا  رصعلا ، هروس " و  تسا ، هدش  لزان  یلع  هرابرد  دزغلب ، امش  ياهمدق  دوش و  دوبان  امش 
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هب ار  اهنآ  میزاس و  نوگرگد  ار  یئاه  هرهچ  هکنآ  زا  شیپ  هدش ، لزان  وا  اب  هکیرونب  و  وا ، لوسر  ادـخب و  دـیروایب  نامیا  مدرم : هورگ  يا 
رد سپـس  و  تسا ، نم  رد  دنوادخ  زا  رون  نآ  میدومن ، تنعل  ار  تبـس  باحـصا  هک  روطنامه  مینک  تنعل  ار  اهنآ  ای  مینادرگرب  رـس  تشپ 

. يدهم مئاق  ات  تسا  وا  لسن  رد  وا  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع 
یهلا باذـع  قحتـسم  ار  دوـخ  ناوریپ   ) دـننکیم توـعد  شتآ  يوـسب  هـک  دوـب  دـنهاوخ  یناـیاوشیپ  نـم ، زا  دـعب  يدوزب  مدرم : هورگ  يا 

تاجرد نیرت  تسپ  رد  ناشناوریپ  نارای و  نانآ و  میرازیب ، نانآ  زا  نم  دنوادخ و  و  دنکیمن ، يرای  ار  اهنآ  یـسک  تمایق  زور  و  دنیامنیم )
رد سپ  دومن ، دنهاوخ  قلخ ) رب  هناهاوخدوخ  طلـست  و   ) یهاشداپب لیدـبت  قح  نودـب  ار  تفالخ  رما  هک  تسا  دوز  و  دوب ، دـنهاوخ  منهج 

ناور هتخادـگ و  سم  شتآ و  ياه  هرارـش  امـش  يوسب  و  سنا ، نج و  هورگ  يا  دزادرپ  یمامـش  تازاجمب  دـنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نیا 
 ". نیملاعلا ءایض  زا "  لقن  ثیدح - نایاپ  ات  دید ... دیهاوخن  ترصن  يور  رگید  ماگنه  نیا  رد  دزاسیم و 

دیعس یبا  زا  دوخ  دانـساب  تشذگ ) رد ج 1 ص 169  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 327 يزار ، یلظنح ، دـمحم  وبا  متاح ، یبا  نبا  ظـفاح ، - 2
لزان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  غلب " ... لوسرلا  اهیا  ای  هیآ "  نیا  هک  هدروآ ، يردـخ 

. دش
ار یثیدح  سابع  نبا  زا  شدانساب  دوخ  یلاما  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 169  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 330 یلماحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 3
، دیـسر مخریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ  ات  هک : تسا  روبزم  ثیدح  رد  تشذگ و  رد ج 1 ص 98  هک  هدرک  تیاور 

اپب زامن  هدـننک  ادـن  ماگنه  نیا  رد  هیآ  رخآ  ات  کـبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  دومرف " : لزاـن  وا  رب  لـج  زع و  يادـخ 
دش . روکذم  هکیحرشب  ثیدح  نایاپ  ات  دش ... مالعا  تعامج  زامن  تساخ و 
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یف نآرقلا  نم  لزن  ام  دوخ "  باتک  رد  تشذـگ ) رد ج 1 ص 178  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 11/407 يزاریش ، یسراف ، رکبوبا  ظفاح  - 4
. تشگ لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخریدغ  زور  هیآ  نیا  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  دانساب  نینموملاریما " 

يردخ دیعس  یبا  زا  دوخ  دانساب  تشذگ ) رد ج 1 ص 178  وا  لاح  حرش   ) لاس 416 يافوتم  لاس 323 و  دلوتم  هیودرم ، نبا  ظفاح ، - 5
. دیدرگ لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  هیآ : نیا  هک  هدومن  تیاور 

ای میدرکیم : توالت  نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ام  دیوگ : هک  هدومن  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  رگید  دانـساب  و 
سانلا . نم  کمصعی  هللا  و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا ، یلوم  ایلع  نا  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا 

هیلع یلع  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شربـمغیپ  دومرف  رما  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  زا  سپ  هک : هدومن  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوـخ  دانـساب  و 
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هزات تیلهاج  زا  نم  موق  انامه  ایادـخ ، راب  تفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ ، هک  ار  هچنآ  وا  قح  رد  دـیوگب  دراد و  اـپب  ار  مالـسلا 
لزان وا  رب  دنوادخ  دمآ ، دورف  مخریدغ  رد  نوچ  تعجارم  ماگنه  دـش ، هناور  دوخ  جـحب  بلطم  نیا  نایب  زا  سپ  دـنا و  هدـیئارگ  مالـساب 

عامتجا لحمب  سپـس  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  سپ  هیآ . رخآ  ات  کبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  دومرف " :
یلوا وت  هللا ، لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : متـسین ؟ ناتدوخ  زا  رتراوازـس )  ) یلوا امـشب  نم  ایآ  مدرم : يا  دومرف  قلخب  باطخ  دـش و  جراخ  مدرم 

نمـشد ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ایادـخ  راب  دومرف : ام ، دوخ  زا  امب  یتسه 
ار وا  هدننک  راوخ  نادرگ  راوخ  ار و  وا  هدننک  تناعا  نک  تناعا  ار و  وا  نانمشد  رادب ،
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مالعا نیا  زا  سپ  تفگ : سابع  نبا  ار ، وا  هدـنراد  نمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  هدـنراد  تسود  رادـب  تسود  ار و  وا  ناروای  امرف  يرای  و 
تفگ : تباث  نب  ناسح  و  هورگ ، نآ  ندرگ  رب  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو   ) دش بجاو  دنگوس  ادخب 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی ،
ایدانم لوسرلاب  عمسا  مخب و 

مکیلو  مکالوم و  نمف  لوقی :
ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع هیالولا  یف  انم  رت  مل  و 

ینناف  یلع  ای  مق  هل : لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

(" 1  ) الاب ياهرعش  موظنم  همجرت  " 

ریدق  یح  رماب  يار ، كاپ  ربمیپ 
ریدغ زورب  مخب ، دومن  تماب  ادن 

ریذپلد  سب  يادن  اوشیپ  ناز  ونشب 
ریظن یب  تمصعب  دوتس  شلیئربج  هک 

نایب  یتسس  نودب  ینک  دیاب  نونکاک 
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نانمشد زا  یسرتن  قلخب  ار  ادخ  رما 

میظع  قلخ  رهظم  نآ  تساخ  اپب  سپس 
میلک اضیب  دی  نوچ  تفرگ  ار  یلع  تسد 

میمر  مظعب  حور  دیمد  شیاسر  گنلپ 
میرک لوسر  لوق  ازفلد  سپ  یگناب 

یلو  شلام  ناجب و  منم  سک  ره  هک  تفگ 
یلع یلوم  یلو و  نم  دعب  ارو  تسه 

نم  دعب  دوب  یلع  امش  يامنهار 
نمتوم سک  يو  زج  تسین  تسا و  ماما  یلع 

نز  درم و  زا  همه  رب  ياوشیپ  دوب  یلع 
نلع رسب و  یلع  دوب  يوام  ءاجلم و 

هاوگ  تلاسر  نیاب  یئوت  ایادخ  راب 
هارهاش ناگمه  رب  نایع  مدومن  نم  هک 
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اعد  تسد  دوشگ  نید  هاشنآ  مدنیا 
الو لهاب  تسود  شاب  وت  اهلا  راب  هک 

اهتنم  یب  شاب  وت  ودع  ار  وا  نمشد 
ارس ود  رهب  رای  شاب  وت  ار  شنارای 

ریگتسد  ار  شاب و  فطلب  ایادخ  راب 
رینم ردب  وچ  هولج  ناهج  ردنا  دنک  ات 
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نم موق  دومرف : دش و  گنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هصرع  دروآ ، ار  تیالو  رما  لیئربج  نوچ  هک : هدـش  تیاور  یلع  نب  دـیز  زا  و 
 ). هحفص 94 همغلا "  فشک  زا "  لقن   ) دش لزان  هیآ  نیا  سپس  دنا ، هدیئارگ  مالساب  تیلهاج  زا  هزات 

زا نایبلا "  فشکلا و  دوخ "  ریـسفت  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 179  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 37/427 يروباشین - یبلعث - قحـسا  وبا  - 6
بناـج زا  هک  ار  هچنآ  اـمن  غیلبت  : " تسا ... نینچ  روبزم  هیآ  ینعم  هک  هدوـمن  تیاور  مالـسلا ) هیلع  رقاـب  ماـما   ) یلع نب  دـمحم  رفعج  یبا 

تنک نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  یلع " و  لـضف  يرترب و  رد  هدـش  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ 
هالوم یلعف  هالوم 

نب دمحم  رکبوبا  زا  یبیـصن ، نامثع  نب  دمحم  نیـسحلا  وبا - زا  ینیاق ، دمحم  نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  ارم ، داد  ربخ  دیوگ : روکذـم  یبلعث  و 
یبا زا  یبلک ، زا  نابح ، زا  نیـسح ، نب  نسح  زا  مکح ، نب  نیـسح  زا  صاصج ، میهاربا  نب  نسح  ناهد و  دمحم  نب  یلع  زا  یعبـس ، نسح 
هیلع یلع  هرابرد  تفگ : هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  هرابرد  سابع ، یبا  زا  حـلاص ،
یلع تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دنک ، غلبت  وا  هرابرد  هک  دش  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تسا ، هدش  لزان  مالـسلا 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع 
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یلع یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  دوخ "  فیلات  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 180  وا  لاح  حرش   ) لاس 430 يافوتم  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  - 7
فاجحلا یبا  زا  سباع ، نب  یلع  زا  نومیم ، نب  دمحم  نب  میهاربا  زا  هبیش ، یبا  نب  نامثع  نب  دمحم  زا  دالخ  نب  رکب  یبا  زا  مالـسلا ) هیلع 

مخریدغ زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  هک : دـنا  هدرک  تیاور  هیطع  زا  ود  نیا  و  شمعا ، و 
(. صیاصخلا " ص 29 لقنب "   ) دش لزان 

دیعس یبا  زا  لوزنلا " ص 150 ، بابـسا  رد "  دـش ) رکذ  ص 183  رد ج 1  لاح  حرـش   ) يافوتم 468 يروباشین  يدـحاو  نسحلاوبا  - 8
دامح نب  نسح  زا  یناولح ، میهاربا  نب  دمحم  زا  دـلاخ ، نب  نودـمح  نب  دـمحم  زا  يدـلخم ، دـمحا  نب  نسح  زا  رافـص ، یلع  نب  دـمحم 

زور رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هیطع ، زا  ود ، نیا  فاجحلا و  یبا  شمعا و  زا  سباع ، نب  یلع  زا  هداجس ،
. تسا هدش  لزان  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ 

قیرط نیدنچ  زا  شدانساب  هیالولا "  باتک  رد "  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 183  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 477 یناتسجس  دیعس  وبا  ظفاح ، - 9
يادخ سپ  دیامن ، غیلبت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هک  دش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا 
ربمغیپ دـش ، مخ  ریدـغ  زور  نوچ  هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی  دومرف " : لزاـن  واـب  ار  هیآ  نیا  لـج  زع و 

: دنتفگ امش ؟ دوخ  زا  متسین  امشب  رتراوازس )  ) یلوا نم  ایآ  دومرف : دنوادخ  شیاتس  دمح و  يادا  زا  سپ  تساخ و  اپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هرصن و نم  رـصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  دومرف : یلب 

(. فیارط  ) هناعا نم  نعا  هزعا و  نم  زعا 
 " لیواتلا لیـصفتلا و  دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  رد "  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرـش   ) مساقلا وبا  یناکـسح ، مکاح  ظفاح ، - 10

هیلع هللا  یلـص  دمحم  دومرف  رما  یلاعت  يادخ  دنتفگ : هک  هدومن  تیاور  يراصنا  رباج  سابع و  نبا  زا  حلاص ، یبا  زا  یبلک ، زا  شدانـساب ،
دیامن . مالعا  قلخ  رب  ار  وا  تیالو  بوصنم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هلآ  و 
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یحو واب  لاعتم  يادـخ  اذـل  دـننک ، شهوکن  نآ  رب  ار  ترـضحنآ  دـنکیم و  يراداوه  دوخ  مع  رـسپ  زا  دـنیوگب : ادابم  دیـسرت  ترـضحنآ 
ار وا  تیالو  مخ  ریدـغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ  هیآ ، رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دومرف " :

 ). نایبلا ج 2 ص 223 عمجم  . ) دومرف راوتسا  قلخ  رب 
دیعـس یبا  زا  دوخ  دانـساب  دش ) رکذ  ص 189  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش   ) لاس 571 يافوتم  یعفاـش ، رکاـسع  نبا  مساـقلا  وبا  ظـفاح ، - 11

. تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  هروکذم  هیآ  هک  هدومن  تیاور  يردخ 
رقابلا و یلع  نب  دـمحم  نیماما ، زا  دوخ  دانـساب  هیولعلا  صیاصخ  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 188  وا  لاح  حرـش   ) يزنطن حـتفلا  وبا  - 12

نیملاعلا .) ءایض   ) تسا هدش  لزان  مخریدغ  زور  روبزم  هیآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج 
: دیوگ ریبک ص 636  ریسفت  رد ج 3  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 192  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 606 یعفاش ، يزار  نیدلا  رخف  هللا  دـبع  وبا  - 13
( ار مالسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) دش لزان  هیآ  نوچ  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  لضف  رد  روبزم  هیآ  مهد 
درک و تاقالم  ار  وا  هنع  هللا  یـضر  رمع  نآ  زا  سپ  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و 
بزاع و نب  ءارب  سابع و  نبا  لوق  نیا  و  نموم ، نز  درم و  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  يدـیدرگ  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا  وت  داـب  اراوگ  تفگ :

تسا . یلع  نب  دمحم 
: دیوگ لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  دـمآ ) دـهاوخ  متفه  نرق  يارعـش  رد  وا  لاـح  حرـش   ) يافوتم 562 یعفاش ، یبیـصن ، ملاـس  وبا  - 14
هب دنکیم  یهتنم  ارنآ  دنس  هک  هدومن  لقن  ار  يربخ  دوخ  دنسب  لوزنلا "  بابسا  هب "  یمسم  دوخ ، باتک  رد  يدحاو  یلع  نسحلاوبا  اوشیپ 

مخ ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هنع  هللا  یضر  يردخ  دیعس  یبا 
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تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد 
ریـسفت رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 196  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 661 لاس 589 و  دلوتم  یلبنح ، یلـصوم ، ینعـسر  نیدلا  زع  ظفاح ، - 15

لزان هیآ  نیا  نوچ  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  زا  هدش ) رکذ  البق  یبهذ  لوق  زا  وا  ریـسفت  هب  تبـسن  شیاتـس   ) دوخ
نم داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش 

هاداع ،
هس ناداتـسا  زا  نیطمـسلا "  دیارف  رد "  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 200  وا  لاح  رحـش   ) يافوتم 722 ینیومح  قحسا  وبا  مالسالا ، خیـش  - 16

دمحم نیدلا  ردب  و  یلصوم ، دومحم  نب  هللا  دبع  نیدلا  دجم  اوشیپ  خیش  و  یندم ، ینیـسح  رمع  نب  میهاربا  نیدلا  ناهرب  دیـس  دوخ : هناگ 
تسا . هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  روبزم  هیآ  هک : هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  ناشدانساب  يراخب  دعسا  نب  دمحم  نب 

هنع هللا  یضر  بزاع  نب  ءارب  لوق  زا  یبرقلا "  هدوم  رد "  تشذگ ) رد ج 1 ص 205  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 786 ینادمه  یلع  دیس  - 17
لوسر دش  مالعا  تعامج  زامن  میدیـسر  مخ  ریدغب  نوچ  مدمآ  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تفگ : هک  هدرک  لقن 

دوخ زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  اـیآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  تسـشن و  یتخرد  ریز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هللا لوسر  ای  یتسه  یلب ، دنتفگ : متسین ؟ اهنآ 
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رادـب نمـشد  ار و  وا  تسود  رادـب  تسود  ایادـخ ، راب  تسا ، وا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يالوم  نم  سک  ره  دیـشاب ، هاـگآ  دومرف :
نم و يالوم  يدـیدرگ  بلاط  یبا  نب  یلع  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : واب  دومن و  تاـقالم  ار  وا  هنع  هللا  یـضر  رمع  سپـس  ار ، وا  نمـشد 

. هیآ رخآ  ات  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دش "  لزان  هراب  نیا  رد  و  نموم ، نز  درم و  ره  يالوم 
رد يراقلا "  هدمع  باتک "  رد  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 855 دلوتم 762 و  یفنح  ینیع  نبا  نیدلا  ردـب  - 18

، يدـحا و  ظفاح ، زا  دومن  رکذ  کیلا " ... لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  دروم  رد  يراخب ج 8 ص 584  حیحص  حرش 
روکذم رگید  هوجو  ضعب  يرـشخمز  زا  لتاقم و  زا  سپـس  نتم ، دنـس و  نامه  اب  تشذگ  هداجـس  دامح  نب  نسح  ثیدح  زا  هک  ار  هچنآ 

... تسنیا روبزم  هیآ  يانعم  هک : هدرک  ناـیب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  هک  هتفگ  و  هدرک ، تیاـکح  ار  روبزم  هیآ  لوزن  ببـس  رد 
هللا یلـص  ربمغیپ  دـش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  سپ  هتـشگ ، لزان  وت  يوسب  هنع  هللا  یـضر  یلع  لضف  رد  تراگدرورپ  زا  هک  ار  هچنآ  نک  غیلبت 

هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و 
ار یتیاور  همهملا " ص 27  لوصف  رد "  تشذگ ،) رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 855 یکم  یکلام  غابص  نبا  نیدلا  رون  - 19

. تسا هدرک  رکذ  هدومن  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  لوزنلا  بابسا  باتک  رد  يدحاو  هک 
اهیا ای  هیآ "  نیا  هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  و  دیوگ : نینچ  رد ص 170  دوخ  ریسفت  رد ج 6  يروباشین  یمق  نیدلا  ماظن  - 20

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ ، لوزن  هجیتن  رد  دـش و  لزاـن  هنع  هللا  یـضر  بلاـط  یبا  نب  یلع  يرترب  لـضف و  رد  غلب " ... لوسرلا 
: تفگ واب  دومن و  تاقالم  ار  وا  رمع  سپ  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : تفرگ و  ار  وا  تسد 

نبا لوق  نیا  و  نموم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدیدرگ  بلاط  یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ 
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. تسا هدومن  رکذ  نآ  لوزن  ببس  رد  يرگید  لاوقا  سپس  تسا ، یلع  نب  دمحم  بزاع و  نب  ءارب  سابع و 
رد ص 415 مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناوید  حرش  رد  هدش ،) رکذ  رد ج 1 ص 214   ) لاس 908 زا  دعب  يافوتم  يدبیم ، نیدلا  لامک  - 21
ای یلاعت " : يادخ  لوق  لوزن  زا  دـعب  دومرف : مخریدـغ  رد  هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدومن  تیاور  یبلعث  دـیوگ :
نم نینموملاب  یلوا  یبنلا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  هک  تسین  هدیـشوپ  قیفوت  لـها  رب  و  دوب ، کـبر " ... نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا 

. تسا رتاناد  يادخ ، دراد و  شزاس  ... ) مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  و   ) ریدغ ناتساد  اب  مهسفنا " 
روثنملا " ص 298 رردـلا  رد ج 2 "  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 214  وا  لاح  حرـش  ، ) يافوتم 911 یعفاش ، یطویـس ، نیدلا  لالج  - 22

یتلاـسرب ارم  دـنوادخ  اـنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک " : هدومن  تیاور  نسح  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  خیـشلا  وبا  دـیوگ :
ارم لاعتم  يادخ  سپ  دومن ، دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  متـسناد  دـش و  گنت  نآ ) غالبا  رد   ) مرکف هصرع  هک  دومرف  رومام )  ) ثوعبم

... " کبر . نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دش " : لزان  هیآ  نیا  سپ  دیامرف ، باذع  ارم  منکن  غالبا  رگا  هک  دومرف  دیدهت 
ام غلب  هیآ "  نیا  نوچ  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  دهاجم  زا  دنس  رد  تقد  اب  خیشلا  وبا  و  متاح ، یبا  نبا  و  ریرج ، نبا  دیمح و  نب  دبع  و 

؟ مهد ماجنا  ار ) هفیظو  نیا   ) هنوگچ متسه ، اهنت  نتکی  نم  اراگدرورپ  دومن : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دش ، لزان  کیلا " ... لزنا 
... " هتلاسر . تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  دش " : لزان  هیآ  زا  تمسق  نیا  هجیتن  رد  دومن ، دنهاوخ  عامتجا  نم ) نایز  تیذاب و   ) مدرم

یلـص ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  هک  دنا  هدومن  تیاور  دنـس  رد  تقد  اب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  رکاسع ، نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  و 
لوسرلا اهیا  ای  دش : لزان  هلآ  هیلع و  هللا 
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. سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلوم  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب 
: " یلاعت يادخ  لوق  ریـسفت  رد  هدش ،) رکذ  رد ج 1 ص 215  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 932 دلوتم 869 و  يراخب ، باهولا  دبع  دیـس  - 23

اهیا ای  یلاعت " : يادـخ  لوق  ریـسفت )  ) رد هنع  هللا  یـضر  بزاع  نب  ءارب  زا  دـیوگ : نینچ  یبرقلا "  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال 
سپ دش ، لزان  مخ  ریدـغ  رد  هیآ  نیا  و  یلع . لیاضف  زا  نک  غیلبت  ینعی  تفگ : هک  هدـش  تیاور  کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 

هللا یلص  ربمغیپ  نایب  نیا  زا  سپ  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپـس  تشاد و  نایب  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هدروآ و ار  تیاور  نیا  میعن  وبا  ینموم ، نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  یلع  اـی  هب  هب  تفگ : هنع  هللا  یـضر  رمع  هلآ  هیلع و 

. تسا هدومن  رکذ  دوخ  باتک  رد  ارنآ  زین  یبلاعث 
زا مخ  ریدغ  رد  ار  هروکذم  هیآ  لوزن  دوخ  نیعبرا  رد  تشذگ ،) رد ج 1 ص 219  هکنانچ   ) يافوتم 100 يزاریش  نیدلا  لامج  دیس  - 24

. تسا هدومن  تیاور  تشذگ  رد ج 1 ص 98  هک  یظفلب  سابع  نبا 
نیدلا ماظن  ریسفت  زا  لقن  هک  یحرشب  یهاش ) ریسفت  هب  روهـشم   ) دوخ ریـسفت  رد   ) رد ج 1 ص 225 روکذم   ) ملاعلا بوبحم  دـمحم  - 25

. تسا هدومن  تیاکح  تشذگ  يروباشین 
بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناش  رد  هک  یتایآ  دیوگ : اجنلا "  حاتفم  رد "  رد ج 1 ص 229 ،(  روکذم   ) یناشخدب دمحم  ازریم  - 26

نیا رد  ار ) اهنآ  هبخن   ) بابل بل  راچان  میامن ، لصاح  اهنآ  همهب  هطاحا  مناوتیمن  نم  هک  يدحب  تسا  دایز  رایسب  هدش  لزان  ههجو  هللا  مرک 
نامز دـهع و  رد  ام  هک : هدروآ  دنـس  رد  تقد  اـب  هنع  هللا  یـضر  هللا  دـبع  زا  رز ، زا  هیودرم ، نبا  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  مدومن ، دراو  باـتک 
سپس دش . روکذم  هیودرم  نبا  زا  هحفص 93  رد  هکیحرش  تیفیکب و  میدرکیم : تئارق  نینچ  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نایاپ رد  هدومن و  تیاور  ارنآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  قیرط  زا 

هحفص 102 ] ] 

هحفص 98 رد  و   ) هدروآ دنـس  رد  تقد  اب  ینعـسر  ظفاح  هک  ار  یتیاور  مکنید " و  مکل  تلمکا  مویلا  دش " : لزان  سپـس  هدرک : رکذ  نآ 
. تسا هدرک  تیاور  زین  وا  دش ) رکذ 

نبا دیوگ : ریدقلا " ج 3 ص 57  حتف  دوخ "  ریـسفت  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 234  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 1250 یناکوش  یضاق  - 27
ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ "  نیا  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  دنس  رد  تقد  اب  رکاسع ، نبا  هیودرم و  نبا  و  متاح ، یبا 

نبا و  دیدرگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هنع  هللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ریدغ  زور  رد  کبر " ... نم  کیلا  لزنا 
اهیا اـی  میدومنیم : تئارق  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـهع  رد  اـم  هک : هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  هیودرم 

. سانلا نم  کمصعی  هللا  و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلوم  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 
 " یناعملا حور  رد ج 2 "  تشذگ ،) رد ج 1 ص 234  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1270 يدادغب ، یعفاش ، یسولآ ، نیدلا  باهش  دیـس  - 28

ههجو هللا  مرک  یلع  فالخ  تسا ، هدومرف  لزان  وتب  ادـخ  هک  هچنآ  زا - هیآ  دارم  هک  تسا ) دـقتعم   ) درادـنپ نینچ  هعیـش  دـیوگ : ص 348 
هب دومرف  یحو  یلاعت  يادخ  هک : دنا  هدرک  تیاور  امهنع  هللا  یـضر  هللا  دبع  یبا  رفعج و  یبا  زا  ناشاهدانـساب  هعیـش )  ) نانآ هچ ، دشابیم ،
زا یتعاـمج  رب  رما  نیا  هک  دیـسرتیم  ترـضح  نآ  و  دـیامن ، مـالعا  یفرعم و  دوخ  ینیـشناجب  ار  ههجو  یلاـعت  هللا  مرک  یلع  هک  شربـمغیپ 
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تخس شباحصا 

هحفص 103 ] ] 

هیآ نیا  هک : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  و  دومرف ، لزاـن  ار  هیآ  نیا  تسا  روماـم  هکیراـکب  وا  عیجـشت  يارب  دـنوادخ  سپ  دـشاب ، راوشد  و 
سپ دیامرف ، هاگآ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تیالوب  ار  مدرم  هک  دومرف  رما  ار  شلوسر  ادخ  هک  ینامز  دش  لزان  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد 
يادخ سپ  دنیامن ، شهوکن  شنزرـس و  رما  نیاب  ار  وا  درک و  يراداوه  دوخ  مع  رـسپ  زا  دنیوگب  مدرم  هکنیا  زا  دومن  هشیدنا  ترـضحنآ 

: دومرف تفرگ و  ار  وا  تسد  مخ و  ریدـغ  زور  رد  تشاد  مالعا  ار  وا  تیالو  تساخ و  اپب  ترـضحنآ  سپ  دومرف ، یحو  ار  هیآ  نیا  لاعتم 
. هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

دیعس یبا  زا  اهنآ  هک  هدروآ  رکاسع  نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  زا  دانسا  رد  تقد  اب  روثنملا "  ردلا  رد "  یطویـس  نیدلا  لالج  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  هیآ  نیا  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  يردـخ 

نینچ ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دهع  رد  ام  تفگ : وا  هک  هدروآ  دوعسم  نبا  زا  دنـس  رد  تقد  اب  هیودرم  نبا  و  دش ، لزان 
. هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و  نینموملا - یلو  ایلع  نا  کبر - نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  میدومن : یم  تئارق 

: دیوگ هدوملا " ص 120  عیبانی  رد "  تسا ،) روکذم  رد ج 1 ص 235  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1293 یفنح  يزودنق ، نامیلس  خیش  - 29
یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک : هدومن  تیاور  امهنع  هللا  یـضر  رقاب )  ) یلع نب  دـمحم  زا  سابع و  نبا  زا  حـلاص ، یبا  زا  دنـس  رد  تقد  اـب  یبلعث 

اب يردخ  دیعس  یبا  زا  همهملا "  لوصف  رد "  یکلام  نینچمه  هریره و  یبا  زا  نیطمسلا "  دئارف  رد "  زین  ینیومح  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع 
نینچ ارنآ  يوون  نیدلا  ییحم  خیـش  هدش . لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  هیآ  نیا  هک : دـنا ، هدومن  تیاور  دانـسا  رد  تقد 

رانملا " ص ریسفت "  رد ج 6  تشذگ ) هحفص 237  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 1323 يرصم  هدبع  دمحم  خیـش  - 30 هدومن . رکذ 
هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  دیوگ :  463

هحفص 104 ] ] 

هدش . لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخریدغ  زور  رد  روبزم  هیآ  هک  دنا  هدومن  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  رکاسع ، نبا  و 
یبا نب  یلع  ناـش  رد  غیلبت  هیآ  لوزنب  ریاد  تنـس ) لـها  نیرـسفم  ءاـملع و   ) لاوقا ثیداـحا و  زا  ماـقم  نیا  رد  هچنآ  دوب  نیا  نخـس - قح 

هیآ لوزن  دروم  رد  يرگید  هوجو  دـنا ، هداد  هعـسوت  ار  دوخ  لقن  هنماد  هک  اهنآ  داتفا ، رودـقم  ام  يارب  نآ  رکذ  عبتت و  مالـسلا  هیلع  بلاط 
رد ج 6 هک  تسا  يربط  هدرک ، رکذ  هیآ  لوزن  يارب  يرگید  هوجو  هک  میا  هتخانـش  ار  وا  ام  هک  یـسک  نیتسخن  دنا ، هدومن  رکذ  هروکذـم 

هدناسر لوق  هن  هب  ار  هیآ  لوزن  ناش  لاوقا  يزار  رخف  هیاهنلاب  دنا و  هدرک  يوریپ  وا  زا  نیرخاتم  سپـس  هتخادرپ و  نادب  شریسفت ص 198 
میدومن . رکذ  باتک  نیا  رد  ام  هک  دوب  نآ  اهنآ  نیمهد  و 

زا ار  يا  هیآ  ینک  ناـمتک  رگا  ینعی  تفگ : وا  هک  هدروآ  ساـبع  نبا  زا  هدومن  رکذ  روـبزم ) هیآ  لوزن  ناـش  رد   ) يربـط هک  ار  یهجو  اـما 
ریدغ ناتساد  رد  هروکذم  هیآ  لوزن  اب  هجو  لوق و  نیا  و  ارم . تلاسر  يا  هدرکن  غیلبت  تراگدرورپ ، فرط  زا  وت  رب  تسا  هدش  لزان  هچنآ 

و هدش ، هداد  صیـصخت  هرکن  ای  و  میریگب ، ضحم  هرکن  ار ) هیآ  ینک  نامتک  رگا   ) سابع نبا  لوق  رد  ار  هیآ )  ) ظفل هاوخ  درادـن ، یتافانم 
ماقم رد  دـش  لقن  هک  یتایاور  ثیداحا و  زا  هچنآ  هلیـسوب  ام  هکتـسیا  یئانعم  نامه  دارم  میریگب ، هدـش  هداد  صیـصخت  هرکن  هکنیا  رب  اـنب 

 " هتلاسر تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  هلمج " و  نیا  تروصنیا : رد  میریگب ، ضحم  قلطم و  هرکن  ارنآ  هکنیا  رب  اـنب  و  میتسه ، ینعم  نآ  تاـبثا 
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نیاربانب دوشیم و  لماش  ار  یعوضوم  قادصم و  ره  هک  قلطم  ظفلب  یهتنم  هدـش  نآ  غیلبت  هب  رما  هکیزیچ  ءارجا  ماجنا و  رد  تسا  يدـیکات 
. دشابیم اهعوضوم  اه و  قادصم  نآ  زا  یکی  مه  ریدغ  ناتساد 

زا  ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تفرگ  دـهاوخ  دوخ  تیافکب  لاـعتم ) دـنوادخ   ) يدوزب تفگ : يو  هک  هدروآ  هداـتق  زا  رگید ) لوق   ) و
اب مه  لوق  نیا  و  دومرف ، غالباب  رما  ار  وا  دیون ) نیا  اب   ) و تشاد ، دهاوخ  هاگن  اهنآ  دیک  زا  ار  وا  و  نازودنا ) هنیک  ناهاوخدب و 

هحفص 105 ] ] 

زا يرادهگن  نمـشد و  دیک  تیافک  لاعتم  يادخ  هک  تسین  روظنم  نیا  زج  ینعم  نیا  رد  اریز  درادن ، یتافانم  تیدض و  میئوگیم  ام  هچنآ 
زا درادن  یعانتما  و  هدومرف . نیمـضت  هدومنیم  نآ  رد  ار  شتما  نیکمت  مدع  فالتخا و  هشیدنا  ربمغیپ  هک  يرما  غیلبت  رد  ار  اهنآ  تین  ءوس 

دوشیم . نیعتم  ینعم  نیمه  تسا  روهشم  دش ) رکذ  هک   ) ثیداحا نیا  رد  هکیتاحیرصت  اب  و  دشاب ، ریدغ  صن  نامه  رما ، نآ  هکنیا 
شیپ تسا ) هشیاع  زا  تیاور  ظفل  و   ) دنتفگ نانآ  هک  هدروآ  هشیاع  و  یظرق ، بعک  نب  دمحم  و  قیقش ، نب  هللا  دبع  و  ریبج ، نب  دیعس  زا  و 
ربمغیپ هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  یلو  دـندومنیم ، تسارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  هدـع  ساـنلا "  نم  کمـصعی  هللا  و  هیآ " : لوزن  زا 

، دیورب ینعی   ) دیدرگرب دومرف : دوخ ) ناگدننک  تسارح  نانابهگن و   ) مدرمب درک و  نوریب  دوخ  هرجح  زا  ار  دوخ  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دومرف يرادهگن  ارم  دنوادخ  اریز  مرادن ) امش  تسارح  ینابهگن و  هب  يزاین  رگید 

هاـگیاج نوماریپ  زا   ) ار دوخ  ناـنابهگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دـنوادخ ، يرادـهگن  هدـعو  لوزن  زا  سپ  هکنیا  زج  زین ، لوق  نیا  رد 
هـشیدنا سرت و  تهج  نادـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يرما  هنوگچیه  ضرعتم  درادـن و  دوجو  يرگید  زیچ  تخاس ، قرفتم  دوخ )

ریدغ هلئـسم  ناتـساد و  نامه  رما  نیا  هکنیا  زا  درادن  یعانتما  و  دـشاب ، یمن  هتـشاد ، قلطم ، روطب  ای  ناتـساد و  نیا  رد  ار  مدرم  نتخیگنارب 
دنکیم . نییعت  دییات و  ار  رما  نیمه  نآ  ریغ  باتک و  نیا  رد  هروکذم  تایاور  یفرط  زا  و  دشاب ،

ترضحنآ باحصا  دمآ  یم  دورف  یلزنمب  تقو  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  رکذ  یظرق  زا  زین  هیآ  لوزن  ببـس  رد  يربط  و 
شیاسآ ماگنه  يزور  دیاسایب ، تخرد  نآ  ریز  رد  ار  زورمین  باوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندرکیم  باختنا  يراد  هیاس  تخرد 

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دش ؟ دهاوخ  عنام  نم  هلمح )  ) زا ار  وت  یسک  هچ  تفگ : دیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  دمآ و  یئارحـص  یبرع  ربمغیپ ،
ریغ یعـضو  اب   ) لاح نآ  رد  روبزم  برع  دیوگ  يوار  داتفا ، وا  تسد  زا  ریـشمش  دیزرل و  برع  نآ  تسد  ماگنه  نیا  رد  ادـخ : دومرف  هلآ 

ردقنآ يداع )
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تیاور نیا  و  رخآ . ات  سانلا .. نم  کمـصعی  هللا  و  دومرف : لزان  لاعتم  يادخ  سپ  تشگ ، یـشالتم  وا  زغم  ات  دیبوک  تخردـب  ار  دوخ  رس 
رود رایـسب  اریز  دش ، لزان  هیآ  نیا  هکیماگنه  ات  دـنتفرگیم  رب  رد  ار  بانجنآ  نانابهگن  هکنیاب  ریاد  دـش  رکذ  البق  هک  هچنآ  اب  دراد  ضقانت 

یئارحـص برع  نآ  ترـضحنآ ، دزن  رد  ریـشمش  ندـش  هتخیوآ  باـنجنآ و  هاـگیاج  نوـماریپ  رد  ناـنابهگن  دوـجو  اـب  هک  تسا  روـصت  زا 
مزلتـسم هعقاو  نینچ  لوبق  نیا ، رب  هوـالع  دـبایب ؟ هار  ترـضحنآ  يوسب  دـناوتب  هدومرف  تحارتسا  یعـضو  نینچ  اـب  باـنجنآ  هک  یماـگنه 

برعنآ ناتـساد  زا  دـعب  هچنآ  هک  دراد  حیرـصت  تیاور  نیا  اریز ، دـشاب ، هدـش  لزاـن  قرفتم  هدـنکارپ و  روـطب  هروکذـم  هـیآ  هـک  تـسنیا 
لوسرلا اهیا  ای   ) هیآ ردص  اب  ناتـساد  نیا  نیب  و  سانلا ، نم  کمـصعی  هللا  و  دوب : یلاعت  يادخ  لوق  زا  هلمج  نیا  طقف  دـش ، لزان  یئارحص 

ارنآ یئاـهنتب  یظرق  هک  روبزم ) هیآ  لوزن  ببـس  رد   ) یلوق نینچ  شریذـپ  یتـیفیک  نینچ  اـب  درادـن و  دوجو  یتبـسانم  تیخنـس و  ها ) غلب ...
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صن نوماریپ  رد  هک  دشاب  یتاقافتا  هلمج  زا  یئارحص  برع  ندمآ  ناتساد  هک  تسین  لاحم  دیعب و  و  تسا ، لکشم  راوشد و  هدرک  تیاور 
رطاخ يارب  هیآ  نیا  هک  دنـشاب  هتـشادنپ  مزال ) تاهج  رد  تقد  هجوت و  نودب   ) حول هداس  نایوار  دشاب و  هدـمآ  دوجوب  هیآ  لوزن  ریدـغ و 
دوجو نآ  لوزن  يارب  يرتمهم  رتـگرزب و  ببـس  هکیتلاـح  رد  تسا  هدـش  لزاـن  هدوب ) یقاـفتا  یعرف و  عوضوم  کـی  هک   ) یبارعا عوضوم 

هچ و  ددرگ ؟ لزان  يا  هیآ  نآ  رطاخ  يارب  هک  هدوبن  یمهم  هثداح  عوقو ) ضرفب   ) هثداح نیا  هنرگو  هدوب ، يربک  تیـالو  رما  نآ  هتـشاد و 
صن اب  نراقم  نوچ  تحص ) عوقو و  ضرفب   ) یقافتا نینچ  یهتنم  هتفرگن ، رارق  هجوت  تیمها و  دروم  هک  هداتفا  قافتا  رما  نیا  ریاظن  رایـسب 

!!! تسا هدنکفا  يرادنپ  مهو و  نینچب  ار  حول  هداس  طیسب و  صاخشا  هداتفا  قافتا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو 
( سانلا نم  کمصعی  هللا  و   ) هیآ نیا  نوچ  دوب ، كانشیدنا  شیرق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک : هدومن  تیاور  جیرج  نبا  زا  يربط  و 

هک دراد  یعنام  هچ  و  دیایب . هدومن  ارم  ندرک  راوخ  هدارا  سک  ره  دومرف : راب  هس  ای  ود  دیشک و  زارد  ترضحنآ  دش ، لزان 
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ثیداحا و هکنانچ  دشاب ، تفالخ  صن  نامه  دوب  كانـشیدنا  شیرق  زا  رما  نآ  رطاخ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يرما  نآ 
تشاد ؟ دهاوخن  یتافانم  تیدض و  میئوگیم  ام  هک  هچنآ  اب  مه  تیاور  نیا  نیاربانب ، سپ  هدومن ، راعشا  نادب  لیصفتب  هروکذم  تایاور 

نامتک ار  ادخ  باتک  زا  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنک  نامگ  سک  ره  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هشیاع  زا  دنس  راهچب  يربط  و 
کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرف : لاعتم  يادـخ  هکیلاح  رد  هتـشگ ، بکترم  لاعتم  يادـخب  یگرزب  يارتفا  ناتهب و  هنیآ  ره  هدومن ،
ربمغیپ هکنیاب  تسا  هدومن  لالدتـسا  همیرک  هیآ  نیاب  طقف  هدوبن ، لوزن  ببـس  نایب  ددـص  رد  بلطم  نیا  راـتفگ  اـب  هشیاـع  و  کـبر ... نم 

ارنآ هکنآ  رگم  هدومنن  راذگ  ورف  ادخ  باتک  زا  ار  يا  هیآ  چیه  هدومرف و  ار  مامتها  تبقارم و  تیاهن  غیلبت  رماب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
لوزن زا  لبق  هچ  میتسه  ناب  لئاق  زین  ام  و  هدوبن ، دـیدرت  کـش و  روخ  رد  هجوچیهب  هک  تسا  یبلطم  نیا  هدرک و  ناـیب  حیـضوت و  غـالبا و 

. نآ زا  دعب  هچ  هروکذم و  هیآ 
هدروآ درگ  هروکذم -) هیآ  لوزن  بابسا  هب  طوبرم  لاوقا   ) هناگ هد  هوجو  زا  هحفص 635  رد  شریسفت  دلج 3  رد  يزار  هک  ار  هچنآ  اما ، و 

نیمهد ار  ریدغ  صن  و 
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دوهی و شیازفا  اب  ار  شیرق  زا  هشیدـنا  هداد و  رارق  اـهنآ  نیمتـشه  ار  يربط  ریـسفت  رد  روکذـم  یئارحـص  برع  ناتـساد  هداد و  رارق  اـهنآ 
ینتبم و هروکذـم  لاوقا  دـیتسناد ،) روکذـم  لوق  ود  هرابرد  ار  نخـس  قح  هکیتلاح  رد   ) هداد رارق  ناب  طوبرم  لاوقا  نیمهن  نآ  رب  يراـصن 

! تسا مولعم  ریغ  نآ  هدنیوگ  عوطقم و  نآ  قیرط  ياهدنس  هک  لسرم  تسا  یتایاور  رب  یکتم 
ار یتیاور  يروباشین )  ) هدربمان تسا و  هدش  هداد  تبـسن  هدش ) هتفگ  ینعی :  ) لیق هب  لاوقا  نآ  مامت  يروباشین  نیدلا  ماظن  ریـسفت  رد  اذـل  و 

نب دمحم  يردـخ و  دیـس  یبا  بزاع و  نب  ءارب  سابع و  نبا  هب  ارنآ  هداد و  رارق  هروکذـم  لاوقا  هوجو و  لوا  تسا  تیالو  صن  لماش  هک 
ره هدرواین و  باسحب  اسار  ار  هروکذم  هوجو  هدوب  نوئـش  نیاب  رتاناد  رت و  مدقم  دوخ  هک  يربط  و  تسا . هداد  تبـسن  مالـسلا  امهیلع  یلع 

هکنانچ هدروآ  قیرط  دنا  داتفهب و  ار  تیالو  ثیدح  هدومن و  فیلات  نآ  رد  هناگادج  باتک  نکیل  هدومنن ، رکذ  زین  ار  تیالو  ثیدح  دنچ 
صن مالعا و  ماگنه   ) ماگنه نآ  رد  ار  هروکذـم  هیآ  لوزن  يربط  اـجنآ  رد  و  دـش ، داـی  هداد  تبـسن  واـب  ارنآ  هکیـسک  زا  وا و  زا  شیپ ، رد 

هک ار  هچنآ  رگم  هروکذم  هوجو  زا  تسا  هدرمشن  ربتعم  يزار  دوخ  و  هدومن . تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  شدانساب  مالـسلا ) هیلع  یلع  تیالوب 
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هک هتفگ  هدوزفا و  يربط  تیاور  رب  مهن  هجو  نایم  رد 
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. دش دیهاوخ  فقاو  رما  نیا  رد  لاح  تقیقحب  يدوزب  دوب و  كانشیدنا  يراصن  دوهی و  زا  ربمغیپ 
قباس هربتعم  ثیداحا  اب  هک  تسین  نآ  روخ  رد  دریگ و  رارق  دامتعا  دروم  هک  درادـن  ارنآ  تیحالـص  هدربمان  هوجو  هروطـسم ، بتارم  رباـنب 

و يدحاو ، و  یبلعث ، قحـسا  یبا  و  میعن ، یبا  و  رکاسع ، نبا  و  هیودرم ، نبا  و  متاح ، یبا  نبا  و  يربط ، دننام  گرزب  نادنمـشناد  هک  رکذلا 
ایآ دیامن ، هلداعم  هلباقم و  دنا - هدومن  تیاور  ار  اهنآ  هتسویپ  مهب  ياهدانسا  اب  اهنآ  ریغ  و  ینعـسر ، و  يزنطن ، و  یناکـسح ، و  یناتـسجس ،

، دـش هتفگ  هچنآ  رب  اـفاضم  دومن ؟ ناوتیم  يرگید  ناـمگ  هچ  نآ  تقیقحب  قیدـصت  زج  دـننادیم  ربتعم  ناـیاوشیپ  نیا  هک  یثیدـحب  تبـسن 
هیآ قایس  هکنآ  هچ  تسا ، نایامن  راکشآ و  یگتخاس  لئالد  هدومن .) رکذ  يزار  غیلبت "  هیآ  لوزن "  ببس  رد  هک   ) هوجو ضعب  رد  الوصا 

يارب ریـسفت  هک  تسین  رود  هروکذم ) هناگ  هن   ) هوجو مامت  هب  انب  درادن  یتبـسانم  تمیالم و  هدـش  رکذ  لوزن  ببـس  ناونعب  هک  یهوجو  اب 
نآ يورین  ات  تیالو ، ثیدـح  ربارب  رد  تسا  يداـیز  عناوم  داـجیا  دوصقم  اـی  تسا ، لـیلد  دـقاف  هک  یـضرف  تسا  یتاناسحتـسا  اـی  دـشاب ،
ابا لاعتم  يادخ  هکیلاح  رد  ددرگ  نوبز  فیعض و  ریطخ  رما  نیاب  قیدصت  بناج  دوش و  هتسکش  مهرد  ماهوا ) هنوگ  نیا  ءاقلا  اب   ) تقیقح

دیامرف . رگ  هولج  مامت و  ار  دوخ  رون  هک  اجنآ  ات  ناشیدنا ) دب  دوصقم  لوصح  زا   ) دراد عانتما  و 
یلوا یلو  تسا ، رایـسب  هچ  رگا  تیاور  نیا  هک  نادـب  دـیوگ : غیلبت ) هیآ  لوزن  بابـساب  ریاد  هناـگهد   ) هوجو دادـعت  رکذ و  زا  دـعب  يزار 

رما ار  وا  تخاس و  نمیا  يراصن  دوهی و  رکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلاعت  يادـخ  هکنیا  رب  دوش  لمح  هیآ  لولدـم  هک  تسنیا 
نیا زا  لبق  يرایـسب  نخـس  ثحب و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رظن  نیا  ناحجر  و  دزاس ، رهاظ  ار  دوخ  غیلبت  نانآ  زا  هشیدنا  نودب  هک  هدومرف 

دعب لبق و  بلاطم  نیب  رد  هیآ  کی  نیا  هک  تسین  اور  رگید  اذل  دراد ، نایرج  يراصن  دوهی و  اب  نآ  زا  دعب  هیآ و 
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ددرگ ... طابترا  یب  هناگیب و  دعب  لبق و  بلاطم  زا  هک  دشاب  يرگید  عوضوم  هب  طوبرم  نآ 
هدومن تایآ  قایس  زا  هدافتسا  اب  هک  تسا  یطابنتسا  فرص  هجو  نیاب  تبـسن  يزار  حیرجت  نیا  هک  دینیب  یم  یمارگ )  ) هدنناوخ امـش  هآ و 

، تسا اهنآ  لوزن  بیترت  زا  ریغ  اعون  تایآ  رکذ  بیترت  هک : لصا  نیا  نتـسناد  زا  سپ  ام  و  دشاب ، هتـشاد  یتیاور  زا  يدنتـسم  هکنیا  نودـب 
رد اهنآ  بیترت  اب  هک  یئاه  هروس  لوزن  بیترت  هظحالم  اب  و  دوب ، دهاوخن  مهم  ام  يارب  تایآ  قایـس  تاعارم  حیحـص  لقن  لباقم  رد  رگید 

لزان هنیدم  رد  هک  یئاه  هروس  رد  هدش  لزان  هکم  رد  هک  یتایآ  هوجو  دش و  دـهاوخ  لصاح  رما  نیاب  نانیمطا  دـیزم  دراد  تفلاخم  نآرق 
هتشاگن : نینچ  هحفص 24  ناقتالا "  دلج 1 "  رد  یطویس  تسا ، عوضوم  نیا  دیوم  سکعلاب ، هدش و 

نیاب عامجا  اما  تسین ، رما  نیا  رد  ههبش  و  تسا ، یفیقوت  نآرق )  ) تایآ بیترت  هک : تسا  میاق  رما  نیا  رب  هفدارتم  صوصن  عامجا و  لصف :
ترابع و  دنا ، هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  تابـسانم "  رد "  ریبز  نب  رفعجوبا  ناهربلا " و  رد "  یـشکرز  هلمج ، زا  ریـسفت  ءاملع  زا  هدع  رما :
نودـب هتـشگ ، عقاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ   ) مـالعا رما و  فیقوتب و  اـهنآ  ياـه  هروس  رد  نآرق )  ) تاـیآ بیترت  تسا : نیا  ریبز  نبا 

زا هک  ار  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا : رب  هدرک  رکذ  ار  یصوصن  سپس  دشاب ، نیملـسم  نیب  یفالخ  عوضوم  نیا  رد  هکنیا 
وا میلعت  دومرفیم و  میلعت  دوخ  باحـصاب  تسا  تبثم  نآرق )  ) ام ياـه  فحـصم  رد  نونکا  مه  هک  یبیترت  نیمهب  دـشیم  لزاـن  وا  رب  نآرق 
هیآ نالف  بقع  رد  هیآ  نیا  نتـشون  ياج  هک  تشادـیم  نایب  هیآ  ره  لوزن  ماگنه  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  مالعا  فیقوتب و  وحن  نیدـب 
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ها . تسا .. هروس  نالف  رد 
رد یتسیاب  یم  لاوحا  عاضوا و  ياضتقمب  يراصن  دوهی و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سرت  هشیدنا و  الوصا  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع 
رثا رد   ) ملاع ياه  تلود  هک  یعقوم  رد  ینعی  ترـضحنآ  نارود  رخاوا  رد  هن  ترجه ، زا  دعب  یمک  لقا  ای ال  دشاب و  بانجنآ  تثعب  لیاوا 

و وا (  زا  ناهج  هفلتخم  مما  و  دندشیم ، دیدهت  نیملسم ) مالسا و  قوفت  ورین و 

هحفص 111 ] ] 

( دندوب دوهی  فیاوط  نیرت  مهم  هک   ) ار ریظنلا  ینب  هضیرق و  ینب  دوب و  هدرک  حتف  ار  ربیخ  هکیماگنه  و  دندوب ، كانـسرت  شرما ) تفرـشیپ 
هچ دندوب ، هدش  عضاخ  میلـست و  هاوخان  هاوخ  وا  لباقم  رد  ناشکندرگ  نارگن و  وا  يوسب  ياه  هرهچ  و  هدوب ، هدومن  لصاتـسم  هدنکارپ و 

یبطرق و  هدـش . لزان  عادولا ) هجح   ) نآ رد  دـیتسناد  رکذـلا  قباس  ثیداحا  زا  هکنانچ  مه  هیآ  نیا  تفای و  ماجنا  ناوا  نیا  رد  عادولا  هجح 
رد تسا ) روبزم  هروس  رد  غیلبت  هیآ  هک   ) هدئام هروس  هکنیاب  دیامنیم  حیرـصت  مالعا و  ار  نیرـسفم  عامجا  هحفص 30  شریسفت  دلج 6  رد 
نبا زا  ار  هلمج  نیا  نآ  لابندب  هدش و  لزان  ترجه ) زا  مشش  لاس   ) هیبیدح لاس  رد  هک  دنکیم  لقن  شاقن )  ) زا سپـس  هتـشگ ، لزان  هنیدم 

نیمه زا  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دیامنب .. ناب  داقتعا  هک  تسین  اور  یملـسم  چیه  يارب  تسا و  یگتخاس  ثیدـح  نیا  هک  دـنکیم  لقن  یبرعلا 
رخآ ات   " موق ... نائنش  مکنمرجی  و ال  تسا " : هیآ  نیا  نآ ، و  هکم )  ) حتف لاس  رد  رگید  یضعب  هدش و  لزان  عادولا  هجح  رد  یضعب  هروس 

زا یکی  رد  ای  دشاب  هدش  لزان  هنیدم  دوخ  رد  هکنیا  زا  معا  هدش  لزان  هنیدم  رد  ینعی  تسا  یندـم  دـش  لزان  ترجه  زا  دـعب  هچنآ  و  هیآ ،
هروس هتفگ : هحفص 448  شریـسفت  دـلج 1  رد  نزاخ  و  دـشاب . هدـش  لزان  ترجه  زا  لبق  هک  دوشیم  هدـیمان  یکم  یتایآ  اـهنت  و  اـهرفس ،
هجح  ) رد هفرع و  رد  روبزم  هیآ  هک   " مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  یلاعت "  يادـخ  لوق  هفیرـش ، هیآ  رگم  هدـش ، لزاـن  هنیدـم  رد  هدـئام -

( عادولا هجح   ) رد هک  دنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دنـس  رد  تقد  اب  نزاخ  یبطرق و  و  تسا ، هدـش  لزان  عادولا )
. تسا نآرق  تمسق  نیرخآ  لوزن  نامز  ثیح  زا  هدئام  هروس  دومرف :

امیف عادولا ) هجح   ) رد هدئام  هروس  هک : هدومن  تیاور  دیبع  یبا  قیرط  زا  بعک  نب  دمحم  زا  هحفص 20  ناقتالا "  دلج 1 "  رد  یطویس  و 
زا يزار ، رفعج  یبا  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  زا  هحفص 11  سیرض  نبا  فیلات  نآرقلا "  لئاضف  دلج 1 "  رد  هدش و  لزان  هنیدم  هکم و  نیب 
... کبر مساب  ارقا  نآرق " : زا  لزان  هیآ  لوا  هک : هدـش  تیاور  سابع ، نبا  زا  شردـپ ، زا  یناسارخ ، ياطع  نب  نامثع  زا  نوراه ، نب  ورمع 

تسا ، " 

هحفص 112 ] ] 

ار تئارب  هروس  تئارب ، هروس  سپـس  هدـئام ، هروس  سپـس  حـتف ، هروس  دـیامنیم : دادـعت  بیترت  نیمهب  و  لمزملا .. اهیا  اـی  نآ " : زا  دـعب  و 
تیاور رمع  نب  هللا  دـبع  زا  هحفص 2  شریسفت  دلج 2  رد  ریثک  نبا  تسا و  هدش  لزان  نآ  زا  لبق  هدـئام  هک  دـنکیم  دادـملق  هروس  نیرخآ 

هدرک لقن  هشیاع  زا  یئاسن  مکاح و  دمحا و  قیرط  زا  و  رـصن ) هروس  ینعی   ) تسا حتف  هروس  هدئام و  هروس  هلزان ، هروس  نیرخآ  هک  هدرک 
. هدش لزان  هک  تسیا  هروس  نیرخآ  هدئام  هک :

 " رد یطویس  و  هدومن ، تیاور  هحفص 244  شریـسفت  مشـش  دلج  رد  یبطرق  هک  هچنآ  شزرا  دوشیم  مولعم  دش ، رکذ  هچنآ  مامت  زا  سپ ،
ینب زا  ینادرم  هزور  همه  بلاـط  وبا  هکنیا : رب  ینبم  هدومن  رکذ  ساـبع  نبا  زا  یناربـط  هیودرم و  نبا  قیرط  زا  هحفص 117   " لوقنلا  بابل 

دیدرگ لزان  سانلا ) نم  کمصعی  هللا  و   ) هیآ نیا  هکنیا  ات  دنیامن ، تسارح  ینابهگن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هک  داتـسرفیم  مشاه 
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انامه دومرف : دوخ  معب  بانجنآ  دتسرفب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسارح  يارب  ار  یناسک  تساوخ  بلاطوبا  هک  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 
ربخ نیا  و  دشاب ، هدش  لزان  هکم  رد  روبزم  هیآ  هک  تسنآ  مزلتـسم  تیاور  نیا  دومرف ، تسارح  ظفح و  سنا  نج و  رـش )  ) زا ارم  دنوادخ 

اریخا هک  نیرسفم  صوصن  قباس و  عامجا  هتـشذگ و  ثیداحا  لابق  رد  دناوتب  هک  تسنآ  زا  رت  ناوتان  هدیدرگ ) نایب  هک  یتاهج  رب  هوالع  )
. دیامن تمواقم  دش  رکذ 

: کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت : يادخ  لوق  هرابرد  هحفص 242  شریسفت  دلج 6  رد  یبطرق  وگتفگ : نیا  نایاپ  لابند و 
تعیرش رما  زا  يزیچ  هکنیاب ، وا  تما  زا  نادنمشناد  يارب  تسا  یبیدات  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  تسا  یبیدات  کی  نیا ، دیوگ :

و دیامنیمن ، نامتک  ار  یهلا  یحو  وا  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  وا  ربمغیپ  هک  تسنادیم  لاعتم  يادخ  هکیلاح  رد  دننکن ، نامتک  ار  ادخ 
زا يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  دومن  تیاکح  وتب  هک ، ره  تفگ : وا  هک  هدش  تیاور  هشیاع  زا  قورسم ، زا  ملـسم ، حیحـص  رد 
ات کبر " ... نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  دیامرفیم " : یلاعت  يادخ  هکیلاح  رد  هتفگ ، غورد  قیقحت  روطب  دومرف ، نامتک  ار  یحو 

هیآ رخآ 

هحفص 113 ] ] 

مدرم زاین  دروم  هک  یهلا  یحو  زا  ار  يزیچ  ترـضح  نآ  هک : دنتفگ  اهنآ  اریز  ار  نایـضفار  دنادرگ  تشز  ادخ  و  تسا ) رـسفم  راتفگ  زا  )
ترـضحنآ هک : دنیوگیم  هعیـش  دیوگ : هدروآ  راب  ارتفا  يور  ارتفا  يرابلا " ص 101  حـتف  رد ج 7 "  ینالطـسق  یهتنا و  دومن  ناـمتک  دوب 

!! دومن نامتک  هیقت  لیبس  رب  ار  يزیچ 
ارنآ هک  يدنمـشناد  هاوخ  دندادیم  ناشن  دنا  هتـسب  هعیـشب  هکیئارتفا  نیا  يارب  ياشنم  دنتـسم و  ینالطـسق ) یبطرق و   ) رفن ود  نیا  شاک  يا 

و دنتفاین . لیبق  نیا  زا  يزیچ  رفن  ود  نیا  یلب  دنـشاب  هتـسب  دوخب  ار  هدـیقع  نینچ  هک  يا  هقرف  ای  هتـشاد  رب  رد  ارنآ  هک  یفیلات  ای  تسا  هتفگ 
! دنریگیم رارق  قیدصت  دروم  دنهد ، تبسن  لاح  ره  رد  یهورگ  ره  دروم  رد  هک  هچ  ره  رد  هک  دنتشادنپ  هکلب ،

ناشتادـقتعم هعومجم  دوشیم  هداد  اهناب  یتبـسن  هک  يدراوم  رد  ات  دـنرادن  دـشاب  ناشتادـقتعم  لماش  هک  یتافیلات  هعیـش  هک : دنتـشادنپ  اـی 
هورگ اب  هک  دنارورپ  یمن  ار  ینادرم  يدعب  ياهلـسن  هک  دنتـشادنپ  نینچ  ای  نآ و  اب  اهتبـسن  قیبطت  شجنـس و  يارب  دشاب  راکـشآ  یـسایقم 

نیا اب  ار  هعیش  راهتشا  نسح  هک  هدومن  قیوشت  هتشاداو و  ار  اهنآ  ماهوا  هنوگ  نیا  راچان ، دنسرب  اهنآ  نانخس  باسحب  دنوش و  ربارب  يرتفم 
رد ار  يرتفم  دناعم و  ناگدنـسیون  ریاس  ینعی  نارگید  هک  روطنامه  دـنزاس  نوگرگد  هدولآ و  ساسا  یب  اوران و  ياهتبـسن  اهارتفا و  هنوگ 

نانآ هیلع  ار  دراو  ریغ  ربخ و  یب  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  دننک و  وجتسج  هعیش  هیلع  ار  یئاوران  ازسان و  هنوگ  ره  هک  هدنکفا  يداو  نیا 
! دنزاس مهارف  اهنآ  زا  ار  مما  ماوقا و  یئادج  تابجوم  دنزادنیب و  ناجیهب  کیرحت و 

نخـس هعیـش  هورگ  هیلع  عقاو  فالخ  رب  هدرک و  اهر  ار  نخـس  نانع  غیرد  یب  هک  دـش  ثعاـب  اوراـن  ياهرادـنپ  تاروصت و  هنوگ  نیا  يآ 
یعفادم رگید  هتفر و  نیب  زا  اهنآ  یعامتجا  یتایح و  رثا  دنا و  هدش  ضرقنم  هک  دنیوگیم  نخس  یتلم  موق و  هیلع  یئوگ  هک  يروطب  دنیوگ 
بحاـص سدـقم  تحاـس  هک  تشادـن  یتارج  نینچ  زگره  هعیـش  درادـن و  تقیقح  دـنا  هتـشون  هتفگ و  ناـنیا  هچنآ  هکیتروص  رد  دـنرادن 

دروم ار  تلاسر 

هحفص 114 ] ] 

غیلبت هکنآ  رگم  دـنرادنپ  اور  شترـضح  هراـبرد  تـسا  بـجاو  باـنج  نآ  رب  نآ  غـیلبت  هـک  ار  هـچنآ  ناـمتک  دـنهد و  رارق  تبـسن  نـینچ 
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دهدن . نیعم  دعوم  زا  لبق  ارنآ  نتخاس  راکشآ  هزاجا  یهلا  یحو  هک  دشاب  ناکم  نامز و  زا  ینیعم  فرظ  صوصخم 
نایب يزار  هک  اریا  هناگهد  هوجو  اصوصخم  دندرکیم و  رظن  ناعما  نیرـسفم ) ریاس   ) دوخ نارای  نانخـس  مامت  رد  رـسفم  ود  نیا  رگا  ادخب ،

ناشمهتم دـننزیم و  نعط  اهنآ  نتفگب  ار  هعیـش  هک  ینانخـس  هدـنیوگب  دـندرکیم و  يراددوخ  هعیـشب  يارتفا  زا  دـندومنیم  هظحـالم  هتـشاد 
، هدش لزان  داهج  هرابرد  غیلبت  هیآ  دنیوگیم : اهنآ  زا  یـضعب  دش ، لقن  هروکذم  هوجو  لاوقا و  هک  روطنامه  هچ ؟ دـندشیم  فقاو  دـنرادیم 
هک یماگنه  دـیوگ : يرگیدـنآ  دومنیم ، كاسما  يراددوخ و  داهجب  نیقفانم  ضیرحت  زا  عقاوم  هراـپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اریز 

نانز زا  ار  رییخت  هیآ  ترـضحنآ  هک  یماگنه  دـیوگ : یموسنآ  و  دـش ، لزان  هیآ  نیا  دومرف ، توکـس  اـهیونث  نایادـخ  شهوکن  زا  ربمغیپ 
: دینکیم هظحالم  هکنانچ  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  تشگ ، لزان  هیآ  نیا  دومرف  نامتک  دش ) راعـشا  نادب  هحفص 107  رد  هک  روطنامه   ) دوخ

هدومن يراددوخ  دوخ ، تیرومام  ماجنا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  رب  تسا  لمتـشم  لاوقا  هوجو و  نیا  يانبم  رب  غیلبت  هیآ  لوزن 
. تسا رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمغیپ  تسادق  تمظع و  تحاس  زا  اهتبسن  نینچ  الک  اشاح و 

 " هقاحلا هروس "  نیبذکم  مکنم  نا  ملعنل  انا  نیقتملل و  هرکذتل  هنا 

هحفص 115 ] ] 

تیالوب نید  لامکا 

تسا : هیآ  نیا  دش  لزان  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناش  رد  ریدغ  زور  رد  هک  تایآ  هلمج  زا  و 
 ) 3 هدئام : هروس   "  ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  " 

هللا یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  دعب  تسا ، هدش  لزان  ریدغ  صن  نوماریپ  همیرک  هیآ  نیا  هکنیاب : دنراد  قافتا  ءانثتـسا  نودب  مومع و  روطب  هیماما 
صن هجیتن ، رد  هک  دومرف ، راهظا  مالعا و  حیرـص  نشور و  یتاملک  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اـم  يـالوم  تیـالو  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ربخ نیا  هک  سک  ره  و  دندومن ، مهف  كرد و  ارنآ  برع  دنتسناد و  ربمغیپ  هباحص  هک  يروطب  تفرگ  رب  رد  ار  رما  نیا  رب  یلج  راکـشآ و 
نآ رب  هیماما  اب  تنس  لها  زا  راثآ  نیظفاح  ثیدح و  نف  نایاوشیپ  ریسفت و  ءاملع  زا  يرایسب  و  دومن ، جاجتحا  لالدتسا و  نادب  دیـسر ، واب 

نایوار و  ) راثآ باحـصا  زا  ص 529  يزار ، ریـسفت  دـلج 3  رد  هک  یلقن  هدـش و  هتخانـش  ربتعم  هک  تسا  یتقیقح  نآ  دـنا و  هدومن  قافتا 
هکنیا : رب  رعشم  دیامن  یم  دییات  ارنآ  هتشگ  تبث  نیرسفم )

رد دوعـسلاوبا  و  دوبن ، هدنز  زور  ود  داتـشه و  ای  زور  کی  داتـشه و  زا  شیب  بانجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رب  هبآ  نیا  لوزن  زا  سپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  تافو  هک  دنا  هدومن  رکذ  تنس  لها  زا  نیخروم  و  هدرک ، نییعت  ار  تدم  نیا  دلج 3 ص 523  يزار  ریسفت  هیشاح 

زور کی  بانجنآ  تافو  زور  ریدغ و  زور  ندرواین  باسحب  زا  دعب  یئوگ ، هدوب و  لوالا  عیبر  مهدزاود  رد  هلآ 

هحفص 116 ] ] 

هدش لزان  هفرع  زور  رد  روبزم  هیآ  هکنیاب : لوق  زا  تسا  رت  کیدزن  تقیقحب  نیا  تروص ، ره  رد  هدش و  هدوزفا  نآ  رب  حـماست ) لیبس  رب  )
نیا زا  هک  يرایسب  صوصن  رب  افاضم  دیامنیم ، دایز  زور  دنچ  تروص  نیا  رد  هچ  هتشگ ، روکذم  يراخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  رد  هک 

. نآ نوماریپ  رد  ثحب  هب  میسرب  ات  تسین ، يزیرگ  نآ  دافمب  میلست  زج  هکیروطب  دیامنیم  یناب  یتشپ  لوق 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ نیا  لوزن  تقو  هب  طوبرم  تایاور 

رد ص هک  یثیدح  رد  مقرا  نب  دـیز  زا  دوخ  دانـساب  هیالولا "  باتک  رد "  لاس 310 ، يافوتم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا ، ظفاح ، -1
. هدش لزان  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ناش  رد  مخ  ریدغ  زور  همیرک  هیآ  نیا  هک : هدومن  تیاور  تشذگ   89

زور رد  هیآ  نیا  هک : هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  يدـبع ، نوراـه  یبا  قیرط  زا  يافوتم 410 ، یناهفـصا ، هیودرم ، نبا  ظفاح ، - 2
زا ار  روبزم  تیاور  سپـس  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  یماگنه  تشگ ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  مخ  ریدـغ 
هللا یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  زور  ینعی  تسا  مارحلا  هجحلا  يذ  هام  مهدـجه  روبزم  زور  هک  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هدرک و  لـقن  هریره  یبا 

دلج 2 ص 14 . ریثک ، نبا  ریسفت  عادولا - هجح  زا  هلآ  هیلع و 
هک دنا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  فیعـض ) دنـسب   ) رکاسع نبا  هیودرم و  نبا  دـیوگ : روثنملا " ص 259  ردـلا  دلج 2 "  رد  یطویـس  و 

ار هیآ  نیا  لیئربج  دومرف ، مالعا  ار  وا  تیـالو  بوصنم و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 
.... مکنید مکل  تلمکا  مویلا  دروآ :

زور نآ  و  دـش ، مخ  ریدـغ  زور  نوـچ  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  هریره  یبا  زا  فیعـض  دنـسب  رکاـسع  نبا  و  بیطخ ، و  هیودرم ، نبا  و 
مارحلا هجحلا  يذ  مهدجه 

هحفص 117 ] ] 

مکل تلمکا  مویلا  داتـسرف : ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادـخ  سپـس   " هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا ،
تسا . هدروآ  ار  هدربمان  تیاور  وا  زا  قیرط  ودب  لاس 1360 "  پاچ  زا  ناقتالا " ص 31 "  دلج 1 "  رد  یطویس  و  مکنید ...

نبا و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  تشذگ  رد ص 98  هک  ار  هچنآ  سابع  نبا  زا  ینعـسر  قازرلا  دـبع  زا  اـجنلا "  حاـتفم  رد "  یـشخدب  و 
مکل تلمکا  مویلا  دـش : لزان  سپ  تسا : روکذـم  نآ  ناـیاپ  رد  و  هدرک ، تیاور  نآ  دـننامب  هنع  هللا  یـضر  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیودرم 

یتلاسرب برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  هیآ  رخآ  ات  مکنید ..
هیجانلا هقرفلا  رد "  یفیطق  هدرک و  لقن  وا  ریسفت  زا  همغلا " ص 95  فشک  رد "  ارنآ  ظفل  نیمهب  یلبرا  بلاط " و  یبا  نب  یلعل  هیالولا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک : هدومن  تیاور  دوشیم  يردـخ  دیعـس  یباـب  یهتنم  هک  دوخ  دانـساب  ظـفاح ، هیودرم  نبا  رکبوبا  دـیوگ : " 
و دوب ، هبنـشجنپ  زور  نآ ، و  دـنتخاس ، فرطرب  تخرد  ریز  زا  ار  كاشاخ  راـخ و  درک  رما  دومرف ، توعد  مخ  ریدـغ  رد  ار  مدرم  هکیزور 

لغب ریز  يدیفـس  مدرم  هکیدـح  اـت  درک  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاـب  ود  درک و  توـعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوـسب  ار  مدرم 
لزان هیآ  نیا  ات  دندشن  ادج  مالـسلا ) هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) رگیدکی زا  سپـس  دـندید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

دیایم . فرحب  فرح  یناهفصا  میعن  یبا  زا  هچنآ  رخآ  ات  تفگ ... سپ  هیآ  رخآ  ات  مکنید "  مکل  تلمکا  مویلا  دش " :
درک ثیدح  دـیوگ : هدومن  تیاور  مالـسلا ) هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام   ) دوخ باتک  رد  يافوتم 430  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح ، - 3

زا وا  ینامح و  ییحی  زا  وا  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  نب  دـمحم  زا  وا  هک   ) يافوتم 357 بستحم ،  ) دلخم نب  یلع  نب  دمحا  نب  دـمحم  ار ، ام 
هنع هللا  یضر  يردخ  دیعس  یبا  زا  يدبع ، نوراه  یبا  زا  وا  و  عیبر ، نب  سیق 

هحفص 118 ] ] 

كاشاخ راخ و  بانجنآ  رماب  دومن ، توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  مخریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  تیاور 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگ و ار  وا  يوزاب  ود  دیبلط و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ  زورنآ  دش و  فرطرب  تخرد  ریز 
مویلا هیآ : نیا  لوزن  زا  دـعب  رگم  دـشن  قرفتم  عامتجا  نآ  سپـس  دـندید . ار  ادـخ  لوسر  لغب  ریز  يدیفـس  مدرم  هک  يدـحب  ات  درک  دـنلب 

. هیآ رخآ  ات  مکنید  مکل  تلمکا 
نم یلعل  هیالولاب  یتلاـسرب و  برلا  یـضر  همعنلا و  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپ 

. هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : سپس  يدعب " 
وگب دومرف : دیونشب ، ار  اهنآ  امش  هک  میوگب  يراعـشا  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ناسح  ماگنه  نیا  رد 
ادـخ لوسر  تداهـشب  ار  دوخ  راتفگ  تیالو  رما  وریپ  نم  شیرق  ناگرزب  هورگ  يا  تفگ  تساخرب و  ناسح  سپ  یهلا ، تکرب  تنمیمب و 

تفگ : سپس  میرادیم ، مالعا  تسا ، يرجم  یضمم و  تیالو  رما  رد  هک 

مهیبن  ریدغلا  موی  مهیدانی 
ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب ،

مکیلو  مکالوم و  نمف  لوقی 
ایماعتلا كانه  اودبی  مل  اولاقف و 

انیلو  تنا  انالوم و  کهلا 
ایصاع هیالولا  یف  انم  رت  مل  و 

ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هیلو  اذهف  هالوم ، تنک  نمف 
ایلاوم قدص  راصنا  هل  اونوکف 

هیلو  لاو  مهللا  اعد  كانه 
ایداعم ایلع  اداع  يذلل  نک  و 

هحفص 119 ] ] 

انامه تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  باتک  رد  ظفل  نیمهب  ار  ثیدـح  نیا  یلاله - سیق  نب  میلـس  یعباـت - خیـش  و 
و دندومن ، فرطرب  دوب  تخرد  ریز  رد  كاشاخ  راخ و  هچنآ  دومرف  رما  دیبلط و  مخ  ریدـغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هک يدـح  ات  درک  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  دـناوخ و  دوخ  يوسب  ار  مدرم  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ  زور  نآ 
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. دش رکذ  هک  یظفلب  تیاور  نایاپ  ات  مدید ... ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لغب  ریز  يدیفس 
، ظفاح زا  نارـشب ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  هللا  دبع  زا  دلج 8 ص 290  دوخ ، خیرات  رد  يافوتم 463 ، يدادـغب ، بیطخ  رکبوبا ، ظفاح ، - 4

یبا زا  بشوـح ، نبا  زا  قارو ، رطم  زا  بذوـش ، نـبا  زا  هرمـض ، زا  یلمر ، دیعـس  نـب  یلع  زا  لـالخ ، نوـشبح  زا  ینطق ، راد  رمع  نـب  یلع 
هلآ - هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدومن ، تیاور  هریره ،

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  زا  هریره ، یبا  زا  بشوح ، نبا  زا  رطم ، زا  بذوش ، نبا  زا  هرمـض ، زا  دیعـس ، نب  یلع  زا  يرین ، هللا  دبع  نب  دمحا  زا  و 
زور نآ  و  دـسیونیم ، وا  يارب  هاـم  تصـش  هزور  دـنوادخ  درادـب ، هزور  ار  مارحلا  هجحلا  يذ  زا  مهدـجه  زور  سک  ره  دوـمرف : هک  هلآ  و 

یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماگنه  تسا  مخ  ریدغ 
يا هب  هب  تفگ : باطخ  نب  رمع  سپس  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : ترضحنآ  هللا . لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : متـسین ؟ ناشدوخ  زا 

ات  " مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  دومرف " : لزان  دنوادخ  سپ  تسا ، ملـسم  هک  یـسک  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ 
. هیآ رخآ 

یبا زا  عیبر  نب  سیق  زا  یفوک ، ینامح  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  زا  شدانساب  هیالولا  باتک  رد  يافوتم 477  یناتسجس ، دیعس  وبا  ظفاح ، - 5
بانجنآ رماب  دومرف  توعد  مخ  ریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  هک  هدومن  تیاور  يردخ ، دیعـس  یبا  زا  نوراه 

ات دوب ... هبنشجنپ  زورنآ  دش و  فرطرب  تخرد  ریز  كاشاخ  راخ و 

هحفص 120 ] ] 

. یناهفصا میعن  یبا  قیرط  رد  روکذم  ظفلب  ثیدح  رخآ 
ربخ تفگ : هک  هدومن  تیاور  ناواط  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکب ، یبا  زا  دوخ  بقانم  رد  يافوتم 483  یعفاش ، یلزاـغملا  نبا  نسحلاوبا  - 6

هک یلمر ، هبیتق  نب  دیعس  نب  یلع  زا  يدلخ ، ریصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  زا  كامـس ، نب  نیـسح  نب  دمحا  نیـسحلاوبا ، ار  ام  داد 
رد روکذم  ظفلب  ثیدح  نایاپ  ات  هریره ... یبا  زا  بشوح ، نب  رهش  زا  قارو  رطم  زا  بذوش ، نبا  زا  یشرق ، هعیبر  نب  هرمض  داد  ربخ  تفگ 

. دنا هدومن  رکذ  ارنآ  زین  يرگید  هورگ  و   ) هحفص 52 هدمعلا  رد   ) يدادغب بیطخ  قیرط 
زا يزاریـش ، هللا  دـبع  وبا  ار : ام  داد  ربخ  تفگ : تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرـش   ) یناکـسح مکاح  مساقلاوبا ، ظـفاح ، - 7

نوراه یبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح ، دـیمحلا  دـبع  نب  ییحی  زا  دـلاخ ، نب  راـمع  نب  دـمحا  زا  يرـصب ، دـمحا  وبا  زا  یناـجرج ، رکوبا 
هللا دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیالا  مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  دش : لزان  هیآ  نیا  نوچ  هکنیاب  يردخ ، دیعس  یبا  زا  يدبع ،

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف : يدـعب و  نم  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیـالو  و  یتلاـسرب ، برلا  یـضر  همعنلا و  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  یلع  ربکا 
. هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم 

هکیروطب  ) هریره یبا  دیعس و  یبا  زا  هیودرم  نبا  قیرطب  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 571  یقشمد ، یعفاش ، رکاسع  نبا  مساقلاوبا  ظفاح ، - 8
. تسا هدومن  تیاور  تسا ، روکذم  روثنملا " ص 259  ردلا  دلج 2 "  رد 

نب هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  وبا  ظافحلا ، دیس  ار ، ام  داد  ربخ  دیوگ : بقانم " ص 80  رد "  يافوتم 568  یمزراوخ ، ابطخ ، بطخا  - 9
ینادـمه سودـبع  نب  هللا  دـبع  نب  سودـبع  حـتفلاوبا  ارم  هدرک  لـقن  تفگ  تشوـن  نمب  نادـمه  زا  هک  هچنآ  نمـض  رد  یملید ، رادرهش 

نب سیق  زا  عارز ، نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  زا  يونغ ، لیلع  نب  نسح  زا  يوغب ، قاحـسا  نب  هللا  دـبع  ارم  داد  ربخ  تفگ  تباـتک ) هلیـسوب  )
تفگ : هک  يردخ ، دیعس  یبا  زا  يدبع ، نوراه  یبا  زا  يدبع ، نسح  نب  یلع  زا  صفح ،
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هحفص 121 ] ] 

زورنآ و  دش ، فرطرب  تخرد  ریز  كاشاخ  راخ و  بانجنآ  رمالا  بسح  دیبلط ، مخریدغ  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکیزور 
هک يدـحب  ات  دومن  دـنلب  تفرگ و  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا يوزاب  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  توعد  ار  مدرم  سپـس  دوب ، هبنـشجنپ 

نایاپ ات  هیالا ، مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  هکنیا  اـت  دـندید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياـه  لـغب  ریز  مدرم 
. داتفا روکذم  یناهفصا  میعن  یبا  قیرطب  هک  یظافلا  قبط  ثیدح 

زا يروث ، هللا  دبع  نب  ریبز  یلعی  یبا  زا  مکاح ، هللا  دبع  یبا  ظفاح  زا  یقهیب ، نیـسح  نب  دمحا  ظفاح  زا  دانـساب  بقانملا " ص 94  رد "  و 
زا هک  هچنآ  رخآ  اـت  هدوـمن  تیاور  قارو  رطم  زا  بذوـش ، نبا  زا  هرمـض ، زا  یلمر ، دیعـس  نب  یلع  زا  زازب  هللا  دـبع  نـب  دـمحا  رفعج  یبا 

. ثیدح نتم  دنس و  ثیح  زا  دش . لقن  يدادغب  بیطخ 
هدومن و تیاور  تشذگ  رد ج 1 ص 85  هک  یظفلب  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  هیولعلا "  صیاصخلا  دوخ "  باتک  رد  يزنطن  حوتفلا  وبا  - 10

ربمغیپ دـش ، لزان  هیـالا  مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  هیآ : نیا  نوچ  دـنتفگ : هک  هدومن  تیاور  يراـصنا  رباـج  يردـخ و  دیعـس  یبا  زا  زین 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يدعب . بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  و  یتلاسرب ، برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا 
ینعی  ) هیآ نیا  دندومرف : هک  تسا  روکذـم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  زا  شدانـساب  صیاصخ )  ) روبزم باتک  رد  و 
قداص ترـضح  لوق  زا  و  دیدرگ ، لزان  مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  هیآ "  نیا  زین  زور  نامه  رد  دـش و  لزان  ریدـغ  زور  رد  غیلبت ) هیآ 
مامت امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  نآ و  نابهگن  نتـشاد  اپب  ببـسب  مدومن  لماک  ار  امـش  نید  زورما  تسنیا : هیآ  نیا  ینعم  دـیوگ : مالـسلا  هیلع 

ببسب ینعی  مدرک -
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دوخ صیاصخ  رد  زاب  و  ام . رماب  تبـسن  سفن  ندـش  میلـست  ینعی  مداد ، اـضر  نادـب  مدیدنـسپ و  امـش  يارب  ار  مالـسا  نید  و  اـم ، تیـالو 
هیآ لوزن  نآ  رد  هدومن و  تیاور  تشذگ  يدادغب  بیطخ  قیرطب  هک  یظفلب  ار  ریدـغ  زور  نتـشاد  هزور  ثیدـح  هریره  یبا  زا  شدانـساب 

تسا . روکذم  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  روبزم ) )
زا روکذم  دانساب  و  هدومن : رکذ  لیاضفلا ) حیجرت  یلع  لیالدلا - حیضوت   ) رد دمحا  نیدلا  باهـش  یناحلاص ، نیدلا  دعـس  دماح  وبا  - 11
نآ لوزن  زا  سپ  و  دـش ، لزاـن  مخ  ریدـغ  رد   " مکنید ... مکل  تلمکا  موـیلا  هیآ " : نیا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  هـنع  هللا  یـضر  دـهاجم 

یتلاسرب و برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف " : داب  وا  لآ  وا و  رب  ادخ  تاکرب  مالـس و  هولـص و  ادخ  لوسر 
. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  یناحلاص   " یلعل - هیالولا 

دنس رد  تقد  اب  يدادغب  بیطخ  هک  ار  یتیاور  دوخ ص 18  هرکذت  رد  يافوتم 654  يدادغب ، یفنح ، يزوج ، نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  - 12
. تسا هدومن  لقن  دش ، رکذ  رد ص 119  هدروآ و  ینطق  راد  ظفاح ، قیرط  زا 

بلاط وبا  نیدلا  جات  خیش  زا  هک  هدومن  تیاور  نیطمسلا "  دیارف  زا "  مهدزاود  باب  رد  يافوتم 722  یفنح ، ینیومح  مالسالا  خیش  - 13
بطخا ماما  زا  رابخاب  هزاجا ) لیبس  رب   ) يزرطم مراکملا  یبا  نب  رـصان  نیدـلا  ناهرب  ماما  زا  نزاـخ ، هللا  دـبع  نب  ناـمثع  نب  بح  نب  یلع 

نم يارب  نادـمه  زا  هک  یبوتکم  نمـض  رد  ظاـفحلا  دیـس  ارم  داد  ربـخ  تفگ : یمزراوـخ ، یکم  دـمحا  نب  قـفوم  دـیوملا ، وـبا  مزراوـخ 
. ثیدح نتم  دنس و  زا  دش ، رکذ  یمزراوخ  يابطخ  بطخا  زا  هک  یتیاور  رخآ  ات  داتسرف ...
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تیاور یملید  رادرهش  نب  هیوریش  نب  رادرهش  روصنم  یبا  ظافحلا ، دیس  زا  و 
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دمحم زا  دمحا ، نب  دمحم  زا  دمحا ، نب  هللا  دبع  نب  دمحا  زا  ظفاح  يرعم  دادح  نسح  نب  دمحا  نب  نسح  ارم  داد  ربخ  تفگ : هک  هدومن 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : يردخ ، دیعـس  یبا  زا  يدـبع . نوراه  یبا  زا  عیبر ، نب  سیق  زا  ینامح  ییحی  زا  هبیـش  یبا  نب  نامثع  نب 

هتفگ سپـس  دش ، رکذ  انیع  رد ص 118  میعن  یبا  قیرطب  هک  یظفلب  ثیدـح  رخآ  اـت  دومن .. توعد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوسب  ار  مدرم  هلآ 
. يراصنا يردخ  کلام  نب  دعس  دیعس ، یبا  هب  دوشیم  یهتنم  هک  تسا  يرایسب  قرط  ياراد  هک  تسا  یثیدح  نیا  هک :

یبا دیعـس و  یبا  زا  هیودرم  نبا  قـیرط  زا  شریـسفت ص 14  دـلج 2  رد  يافوتم 774 ، یعفاش  یقـشمد  یـشرق  ریثک  نبا  نیدـلا  دامع  - 14
شخیرات ص 210 دـلج 5  رد  و  هدـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ  ریدـغ  زور  رد  هیآ  نیا  انامه  دـنتفگ : هک  هدومن  تیاور  هریره 

زور هزور  عوضوم  رد  نآ  ناـیب  هک  دراد  ینانخـس  دروم  نیا  رد  هدرک و  تیاور  يدادـغب  بیطخ  قیرطب  ار  هریره  یبا  زا  روکذـم  ثیدـح 
دمآ . دهاوخ  ریدغ 

نیا رکاـسع  نبا  بیطخ و  هیودرم و  نبا  قـیرط  زا  روـثنملا " ص 259  رد  دلج 2 "  رد  يافوتم 911  یعفاش ، یطویـس  نیدلا  لالج  - 15
هدومن . تیاور  تشذگ  هیودرم  نبا  تیاور  رد  هک  یظفلب  ار  ثیدح 

رد مکنید ... مکل  تلمکا  مویلا  تسا : اهنآ  هلمج  زا  و  دیوگ : هدش  لزان  رفس  رد  هک  یتایآ  دادعت  نمض  ناقتالا " ص 31  دلج 1 "  رد  و 
يرایـسب قرط  نآ  يارب  هدش ، لزان  عادولا "  هجح  لاس "  هعمج ) زور   ) هفرع ماش  رد  روبزم  هیآ  هک  هدش  تیاور  رمع  زا  حیحـص  ثیدـح 

ارنآ دننام  و  تشگ ، لزان  مخ  ریدغ  زور  روبزم  هیآ  هک  هدومن  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا  قیرط  رد  یـسررب  اب  هیودرم  نبا  نکیل ، تسا .
 " زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  ماگنه  هجحلا "  يذ  مهدجه "  زورنآ  هک : تسا  روکذم  نآ  رد  هدومن و  تیاور  هریره  یبا  زا 

ها دیآ . یمن  حیحص  اهنآ  يود  ره  هدوب و  عادولا "  هجح 
ناداتـسا دزن  رد  هریره  یبا  تیاور  اریز  تسین ، تسرد  نیا  تسا ، دانـسا  رد  شهوکن  داریا و  تحـص  مدـع  زا  وا  دارم  رگا  میئوگیم :) ام  )

روطب ام  و  دنا ، هدرک  حیرصت  ار  نآ  لاجر  ندوب  دامتعا  دروم  هقث و  هدش و  هتخانش  دانسالا  حیحص  ثیدح  نف 
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ینیومح مالک  رد  هکنانچ  دراد  يرایـسب  قرط  دیعـس ، وبا  ثیدح  و  درک ، میهاوخ  نایب  ریدـغ  زور  هزور  باب  رد  ار  عوضوم  نیا  لیـصفت 
بلاطم نمـض  و  درادـن ، هریره  یبا  دیعـس و  یباب  صاصتخا  تیاور  نیا  نیا ، رب  هوالع  تشذـگ ، نیطمـسلا "  دـیارف  وا "  باـتک  زا  لـقن 

امهیلع قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  ناماما  یکم و  دـهاجم  یعباـت  رـسفم  هللا و  دـبع  نب  رباـج  ارنآ  نیع  هک  دـیتسناد  یبوخب  هتـشذگ 
ءاملع زا  نآ  تیاور  هکنیا  امک  دنا  هدش  میلـست  هدربمان  تیاور  ربارب  رد  هدرک و  هیکت  هاور  نیاب  ثیدح  ءاملع  دنا و  هدرک  تیاور  مالـسلا 

 " رد هک  دیتسناد  ار و  رکاسع  نبا  بیطخ و  تیاور  دیدینش  شروثنم  رد  یطویـس  دوخ  زا  هدوبن و  هیودرم  نباب  صتخم  ثیدح  نیظفاح  و 
: دننام تسا  يدارفا  اهنآ  دادع  رد  هک  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دنس  رد  یسررب  اب  هک  دنتسه  زین  يرگید  هورگ  ثیدح  نیا  تیاور "  لقن و 
رد هکنیا  نودـب  اهنآ ، ریغ  دادـح و  ظفاح  و  یملید ، ظفاح  و  ینطق ، راد  ظفاح  و  هبیـش ، یبا  نبا  ظفاح  یقهیب و  ظفاح  يروباشین و  مکاح 

. ددرگ دوهشم  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  يداقتنا  نعط و  نآ 
رد تـسا ؟ هـفرع  زور  رد  روـبزم  هـیآ  لوزن  زا  یکاـح  هـک  تـسا  یتاـیاور  اـب  نآ  ندوـب  ضراـعم  ظاـحل  زا  تحــص  مدـع  وا  دارم  رگا  و 
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ناـحجر وا  رظن  رد  رگید  بناـج  هکنیا  ضرف  رب  هدومن و  یئوـگ  هفازگ  بناـج ، ود  زا  یکی  نـالطبب  یعطق  مکح  رد  هدربماـن  تروـصنیا ،
، تسا ررقم  ثیدـح  ود  ضراـعت  دروم  رد  هکناـنچ  دـهدب  نـالطبب  یعطق  مکح  رگید  بناـجب  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  بجوم  دـشاب  هتـشاد 

يزوج نبا  ار  لامتحا  نیمه  هکنانچ  هتـشگ ، لزان  راب  ود  هیآ  نیا  دوش : هتفگ  هکنیاب  ودنآ  نیب  عمج  دـشاب  نکمم  هکیتروص  رد  اصوصخ 
هلمـسب هیآ  تسا : هلمج  نآ  زا  و  دنا ، هدش  لزان  ررکم  هک  همیرک  تایآ  زا  دنچ  یتایآ  دـننام  هداد  رد ص 18  هرکذـت "  دوخ "  باتک  رد 

. دمآ دهاوخ  اهنآ  رکذ  هک  هیآ  نیا  ریغ  هدش و  لزان  هنیدم  رد  رگید  راب  هکم و  رد  رابکی  هک 
رب ریاد  میدومن  راعـشا  ودـنآ  ریغ  دوعـسلا و  یبا  يزار و  زا  شیپ  رد  هچناـب  دوشیم  دـییات  ریدـغ  زور  رد  روبزم  هیآ  لوزن  ناتـساد  هوـالعب ،

لوزن زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا :
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. دیئامن هعجارم  هحفصب 115  هدومرفن ، تسیز  زور  ود  ای  کی  داتشه و  زا  شیب  هیآ  نیا 
روبزم ثیدح  رکذ  زا  دعب  شریسفت ص 14  دلج 2  رد  هدربمان  هچ  هدرک : يوریپ  ریثک  نبا  زا  دوخ  یئوگروز  مکحت و  نیا  رد  یطویـس  و 

. تسا رتراکمتس  وا  نیاربانب  دیآ ، یمن  تسرد  ثیدح  ود  نیا  زا  کیچیه  دیوگ : شقیرط  ودب 
تسا . هدومن  رکذ  اجنلا "  حاتفم  رد "  تشذگ  رد ص 117  هک  یحرشب  ار  هیودرم  نبا  ثیدح  یشخدب ، دمحم  ازریم  - 16

یناـعملا " ص 249 حور  رد ج 2 "  هک  تسا  یـسولآ  نخـس  تسا ، یتفگـش  تیاهن  روخ  رد  هچنآ  راـثآ ، لـئالد و  نیا  ماـمت  زا  سپ  و 
رد هک  ههجو  هللا  مرک  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغبپ  شیامرف  زا  سپ  هیآ  نیا  هک : دنا  هدروآ  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هعیـش  دیوگ :

، همعنلا مامتا  و  نیدلا ، لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف : بانجنآ  نآ  لوزن  زا  سپ  و  دش ، لزان  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : مخ  ریدـغ 
. يدعب ههجو  یلاعت  هللا  مرک  یلع  هیالو  یتلاسرب و  برلا  یضر  و 

... تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  رما ، زاغآ  رد  ربخ  یگیام ) یب  فعض و   ) تکاکر و  تسا ، هعیش )  ) نانآ ياهارتفا  زا  نیا  هک  تسین  هدیـشوپ  و 
ها 

تیاور نیا  فوقو  مدع  لهج و  تلعب  هتـشادن و  یهاگآ  نآ  نایوار  ثیدح و  نیا  قرط  رب  یـسولآ  هک  میهدب  ار  نیا  لامتحا  میناوتیمن  ام 
هابتشا ياه  هدرپ  رد  ار  راکشآ  تقیقح  نیا  هک  هدومن  راداو  ار  وا  يزوت  هنیک  یبصع و  ياه  هزیگنا  هکلب  تسا  هداد  تبـسن  طقف  هعیـشب  ار 
تایاور تنس و  لها  بتک  رب  عالطا  فوقو و  زا  سپ  دشاب و  یسک  هک  هدادن  هار  دوخب  ار  نامگ  نیا  رگید  دناشوپب ، يرگیچوه  يراک و 

دسرب !! وا  يزیگنا  هنتف  باسحب  دزیوآ و  رد  وا  اب  اهنآ 
هورگ ریغ  زا  خیرات  نیلماح  ریـسفت و  ءاملع  ثیدح و  نایاوشیپ  زا  ار  یناسک  وت  یئاسانـش  اب  دنک : لاوس  درم  ود  نیا  زا  تسین ، یـسک  ایآ 

دانسا هلسلس  هکنیا  اب  و  هداد ؟ هعیشب  صاصتخا  ار  روبزم  تیاور  هنوگچ  دنا ، هدومن  تیاور  ار  روبزم  ثیدح  هک  هعیش 
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روبزم ثیدح  دانسا  هنوگچ  هتشگ  یهتنم  زین  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  يراصنا و  هللا  دبع  نب  رباج  هریره و  یبا  هب  تیاور  نیا 
ارنآ هتشادنپ و  روبزم  ثیدح  رد  هک  ار  یگیام ) یب  فعض و   ) تکاکر دوش ، لاوس  وا  زا  سپس  هدومن ؟ صوصخم  يردخ  دیعـس  یباب  ار 

یثیداحا ریاس  دازمه  هکنآ  لاح  و  دراد ؟ دوجو  ثیدـح  ظفل  رد  ایآ  تسا  هعیـش  ياه  هتخاس  زا  روبزم  ثیدـح  هک  هداد  رارق  نیا  رب  هاوگ 
؟ تسه نآ  بولسا  رد  هک  تسا  یفعـض  زا  یلایخ  تکاکر  نیا  ای  تسین ، نآ  رد  یماهبا  یگدیچیپ و  هنوگچیه  و  هدش ، تیاور  هک  تسا 
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يراج فرـص  تیبرع  نیزاوم  يارجم  رب  هکیلاح  رد  دراد  دوجو  نآ  بیکرت  رد  يرفانت  ای  و  دوصقم ؟ نایب  رد  تسا  یفلکت  نمـضتم  ای  و 
تلیـضف رد  هچنآ  هکنآ : زج  تسین  تکاکر  عون  نیا  زا  يرثا  تیاور  نآ  رد  هکیتروص  رد  تسا . نآ  يانعم  رد  تکاکر  نیا  اـی  و  تسا ؟

کـیکر و وا  هدـیقعب  یـسولآ و  رظن  رد  دوـش  هداد  تبـسن  باـنجناب  هک  یتلیـضف  تبقنم و  ره  دوـش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما 
رگا هعیـش  هک : متـسنادیم  شاک  دنکفیم  تکاله  يداوب  ارنآ  هدنراد  هک  تسیا  هلطاب  تیبصع  هنیک و  نامه  نیا  تسا و  دنـسپان  فیعض و 

یبصان کی  هک  دـنا  هدـش  بکترم  یهانگ  هچ  دومن ، ینابیتشپ  دـییات و  ارنآ  مه  تنـس  لها  تاـیاور  دـندومن و  لـقن  ار  یحیحـص  تیاور 
تـسین هدیـشوپ  و  هدروآ ... هعیـش  ار  تیاور  نیا  دیوگب : هناجوجل  دانع  اب  دهد و  رـس  ار  دوخ  نانع  توادع  يداو  رد  تیفیک  نیا  اب  دناعم 

خلا . تسا ... اهنآ  تقیقح  یب  هتخاس و  بلاطم  زا  نیا  هک 
ضرعم رد  نآ ، زا  تسا  رپ  وا  میخـض  باـتک  هک  ار  وا  هیاـم  یب  کـیکر و  ثیداـحا  نوـنکا  مه  هک  تسا  مهارف  اـم  يارب  هـک  یتلاـح  رد 

نآ زا  یـشوپ  مشچ  اب  یلو  دـنهد ، زیمت  نآ  ریغ  زا  ار  کیکر  فیعـض و  بلاطم  نخـس ، نافارـص  فاصنا و  باـبرا  اـت  میراذـگب  شیاـمن 
.!! میراذگیم او  ار  وا  توتف  مرک و  هار  زا  میرذگیم و 

ةرکذت هنا  الک 
( رثدم هروس   ) هللا ءاشی  نا  الا  نورکذی  ام  و  هرکذ ، ءاش  نمف 

هحفص 127 ] ] 

عقاو باذع 

هراشا

عفاد هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذـع  لئاس  لاس  جراعملا " "  هروس "  رد  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  ریدـغ  صن  زا  دـعب  هلزان  تایآ  هلمج  زا 
بتک رد  ارنآ  تسا  قیدصت  دروم  ناش  تیـصخش  هک  تنـس  لها  ياملع  زا  یعمج  ناب ، هعیـش  داقتعا  رب  هوالع  هک  جراعملا "  يذ  هللا  نم 

دنا . هدومن  طبض  تبث و  ثیدح  ریسفت و 
دینک : هجوت  روکذم  تایاور  صن  رکذب  کنیا  و 

 " دوخ ریـسفت  رد  هدش ،) رکذ  ص 147  رد ج 1  وا  لاـح  حرـش  هتـشذگ و  رد  هکم  رد  لاس 4/223  رد  هک   ) يوره دـیبع  وبا  ظـفاح ، - 1
دوب نادب  رومام  هک  ار  هچنآ  دومرف  غیلبت  مخ  ریغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : هدومن  تیاور  نآرقلا "  بیرغ 

هدومن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  دـمآ و  يردـبع  هدـلک  نب  ثراح  نب  رـضن  نب  رباج  دـش ، رـشتنم  عیاش و  دـالب  رد  رما  نیا  و 
مینک لاثتما  ار  هاکز  جح و  هزور و  زامن و  میهدب و  وت  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  هک  يدرک  رما  دنوادخ  فرط  زا  امب  تفگ :

يرترب ام  رب  ار  وا  يدومن و  دنلب  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  يوزاب  هکنیا  ات  يدومنن  افتکا  اهنیاب  وت  و  میدرک ، لوبق  میتفریذـپ و  وت  زا  ار  همه 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنوادخ ؟ بناج  زا  ای  تسا  وت  فرط  زا  رما  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  یتفگ : يداد و 

هحفص 128 ] ] 

دوخ رتش  فرطب  ور  نخس  نیا  ندینـش  زا  سپ  هدربمان  تسا  دنوادخ  بناج  زا  رما  نیا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخب  مسق  دومرف :
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كاندرد یباذع  ای  و  رابب ، نامسآ  زا  یگنس  ام  رب  تسا  قح  تسار و  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  ایادخ ، راب  تفگیم : هکیلاح  رد  دش  ناور 
هیآ نیا  یلاعت  يادخ  تشک و  ار  وا  دش و  جراخ  وا  ربد  زا  دمآ و  وا  رـس  رب  زارف  زا  یگنـس  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  رتش  هب  زونه  ناسرب ، امب 

. رخآ ات  عقاو ... باذعب  لئاس  لاس  دومرف : لزان  ار 
ءافش دوخ "  ریسفت  رد  تسا ) روکذم  رد ج 1 ص 172  وا  لاح  حرش  هتشذگ و  رد  لاس 351  رد  هک   ) يدادغب یلصوم  شاقن  رکبوبا  - 2

يرهف نامعن  نب  ثراح  رضن : نب  رباج  ياجب  ار  روبزم  صخـش  مان  هک  توافت  نیا  اب  هدومن  تیاور  ار  روکذم  دیبع  وبا  ثیدح  رودصلا " 
. دشاب وا  فرط  زا  حیحصت  نیا  هک  مراد  نامگ  دمآ و  دهاوخ  یبلعث  تیاور  رد  هکنانچ  هدومن  رکذ 

يادـخ لوق  هرابرد  هنییع  نب  نایفـس  زا  دـیوگ : ناـیبلا "  فشکلا و  دوخ "  ریـسفت  رد   ) يافوتم 37/427  ) يروباـشین یبلعث  قحـسا  وبا  - 3
يدیسرپ نم  زا  ار  يا  هلئاس  تفگ  هدننک  لاوسب  هدربمان  هدش ؟ لزان  یسک  هچ  دروم  رد  هک  دش  لاوس  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس  یلاعت " :

هللا تاولـص   ) شناردـپ زا  بانجنآ  و  هدومن ، تیاور  مالـسلا  اـمهیلع  دـمحم  نم  رفعج  زا  مردـپ  هدیـسرپن ، نم  زا  ارنآ  یـسک  نونکاـت  هک 
هیلع یلع  تسد  هکیلاح  رد  مدرم  ندمآ  درگ  زا  سپ  دیـسر  مخ  ریدـغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  هک  هدومن  تیاور  مهیلع )

شوگب تشگ و  رـشتنم  عیاش و  دالب  رد  ربخ  نیا  سپ  هـالوم "  یلعف  هـالوم ، تنک  نم  دومرف " : هدومن  مـالعا  اـهناب  دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا 
رد دیسر ، حطبا  هب  ات  دوب ، راوس  يا  هقان  رب  هک  یتلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هدربمان  دیـسر . يرهف  نامعن  نب  ثرح 

ادخ لوسرب  دیناباوخ و  ارنآ  دمآ و  دورف  دوخ  هقان  زا  اجنآ 
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تداهـش وت  تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب  هک  يدرک  رما  ار  ام  دنوادخ  فرط  زا  دمحم  يا  تفگ : دومن و  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
کی هک  يدرک  رما  امب  و  میدرک ، تعاطا  يدرک  رما  هاکز  ندادب  ار  ام  و  میتفریذـپ ، يدومن  رما  زامن  جـنپ  هب  ار  ام  و  میدرک ، لوبق  میهد ،
دنلب ار  وا  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  ناوزاب  ات  يدومنن  افتکا  روما  ناب  میدش ، اریذپ  يدرک  رما  جحب  ار  ام  و  میدومن ، لوبق  میرادـب  هزور  هام 

دنوادـخ فرط  زا  مهنیا  ای  تسا  وت  صخـش  زا  رما  نیا  ایآ  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  یتفگ : يداد و  تلیـضف  يرترب و  اـم  رب  يدرک و 
نب ثرح  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  رما  نیا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  ناب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ؟

دمحم هچنآ  رگا  ایادخ  راب  تفگیم : هکیلاح  رد  دش  ناور  دوخ  بکرم  فرطب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  ندینش  زا  سپ  نامعن 
دنوادخ هک  دوب  هدیسرن  دوخ  بکرمب  زونه  نک ، لزان  ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا ، قح  تسار و  دیوگیم 

... عقاو باذعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  تشک و  ار  وا  دش و  جراخ  وا  ربد  زا  هک  دروآ  دورف  وا  رـس  رب  زارف  زا  یگنس 
. تایآ رخآ  ات  " 

تیاور هالاوملا "  قح  ءادا  یلا  هادهلا  هاعد  باتک "  رد  تسا ) روکذـم  رد ج 1 ص 184  وا  لاح  حرش   ) یناکـسح مساقلاوبا  مکاح ، - 4
نب هللا  دبع  دمحم  وبا  ار  امـش  دومن  ثیدح  متفگ  درک و  رارقا  نادب  مدومن و  تئارق  ینالدیـص  دمحم  نب  دـمحم  رکبوبا  رب  دـیوگ : هدرک 
نب نایفـس  زا  نیکد ، نب  لضف  زا  لیزید ) نبا   ) یئاسک نیـسح  نب  میهاربا  زا  يدسا ، نیـسح  نب  نمحرلا  دبع  زا  ینابیـش ، رفعج  نب  دـمحا 

مالسلا هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  نامی  نب  هفیذح  زا  یعبر  زا  روصنم  زا  يروث ،)  ) دیعس

هحفص 130 ] ] 

؟ یئوگیم دوخ  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  تفگ : يرهف  تسا ) فیحـصت  هملک  نیا   ) رذنم نب  نامعن  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف :
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راب تفگ : هدربمان  هدومرف  رما  مراگدرورپ  هکلب  میوگیمن ، دوخ  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدرک ؟ رما  ناب  تراگدرورپ  ای 
يوسب یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  بکرمب  زونه  نامسآ ، زا  ار  یگنس  تسا ) روکذم  نینچ  ياه  هخـسن  رد   ) تسرف ورف  ام  رب  راگدرورپ :

عقاو  باذعب  لئاس  لاس  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپس  درم ، داتفا و  دومن و  نینوخ  ار  وا  دمآ و  وا 
هتسباو لیعامسا  نب  دیز  زا  لهس ، نب  دمحم  زا  يرصب  دمحا  وبا  زا  یناجرج ، رکبوبا  زا  يزاریش ، هللا  دبع  وبا  ار : ام  دومن  ثیدح  تفگ : و 

نوچ هکنیا : مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  زا  هنییع ، نب  نایفـس  زا  یطـساو ، بویا  نب  دمحم  زا  راصنا 
هب ربخ  نیا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ : دومرف و  بوصنم  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ادخ و یئاتکی  هب  هک  يدرک  رما  امب  ادخ  فرط  زا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن  يرهف  ثرح  نب  نامعن  و  دش ، رشتنم  دالب 
هکنیا ات  يدومنن  افتکا  روما  نیاب  سپـس  میدرک  لوبق  ام  يدروآ و  ار  هاکز  زامن و  هزور و  جـح و  داهج و  مهدـیم و  تداهـش  وت  تلاـسر 

وت صخـش  فرط  زا  اـیآ  رما  نیا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  یتفگ : یتشاد و  بوصنم  تسا ) مالـسلا  هیلع  یلع  شروظنم   ) ار رـسپ  نیا 
زا نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هکیدـنوادخ  ناـب  مسق  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـنوادخ ؟ بناـج  زا  تسا  يرما  اـی  تسا 

نیا رگا  ایادـخ  راب  تفگیم : لاح  نآ  رد  تشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  زا  ثرح  نب  نامعن  ماگنه  نیا  رد  تسادـخ ، بناـج 
لئاس لاس  دش " : لزان  هیآ  نیا  تشک و  ار  وا  دنکفا و  ورف  وا  رس  رب  یگنـس  دنوادخ  سپ  رابب ، نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا  قح  بلطم 

رد دوخ  ریـسفت  رد  دش ،) رکذ  هحفص 188  رد  وا  لاح  حرـش   ) ياـفوتم 567 یبطرق ، ییحی  رکبوبا ، - 5 تایآ . رخآ  اـت  عقاو " ... باذـعب 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  دیوگ : جراعملا "  هروس " 

هحفص 131 ] ] 

زا ام  يدومرف و  نیتداهشب  رما  دنوادخ  فرط  زا  امب  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  ثراح  نب  رـضن  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 
ار وت  ادـخ  ایآ  يداد ، يرترب  ام  رب  ار  دوخ  مع  رـسپ  هکنیا  ات  يدرکن  افتکا  روما  نیاـب  يدومن و  هاـکز  زاـمن و  هب  رما  ار  اـم  میتفریذـپ و  وت 

تـشگرب هدربمان  دوب ، ادخ  بناج  زا  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هکیدنوادخب  مسق  دومرف : يدومن ؟ ار  راک  نیا  دوخ  زا  ای  دومرف  رما  نادب 
ار وا  داتفا و  وا  رب  یگنـس  سپ  رابب ، یگنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا  وت  بناج  زا  تسا و  قح  نخـس  نیا  رگا  ادنوادخ  تفگیم : هکیلاح  رد 

. تشک
نیا دـیوگ : هدومن  رکذ  ار  تیاور  نیا  هحفـص 19  دوخ  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج ، نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  نیدلا ، سمـش  - 6

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  شدانـساب  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  ار  ثیدح 
هدربمان دیسر ، يرهف  نامعن  نب  ثرحب  و  دش ، عیاش  دالب  رد  رـشتنم و  فارطاب  ربخ  نیا  دومرف ، مالعا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  عوضوم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربارب  رد  دش و  دجـسم  لخاد  ات  دمآ  دومن و  لاقع  ار  دوخ  هقان  دجـسم  برد  دمآ  دش و  راوس  يا  هقان  رب 
وت تلاسر  ادـخ و  یئاتکی  هب  تداهـش  هک  يدرک  رما  ار  اـم  وت  اـنامه  تفگ : هدومن  ترـضحناب  باـطخ  ماـنب  حیرـصت  اـب  دز و  نیمزب  وناز 

ار ادخ  هناخ  میرادـب و  هزور  ار  ناضمر  مینک و  زامن  زور  بش و  رد  راب  جـنپ  هک  يدرک  رما  ار  ام  وت  میتفریذـپ و  وت  زا  ار  نیا  ام  میهدـب و 
ار تمع  رـسپ  ناوزاب  ات  يدرکن  افتکا  اهنیاب  میدومن . لوبق  وت  زا  ار  اـهنیا  اـم  میئاـمن و  كاـپ  هاـکز  نداد  اـب  ار  دوخ  لاـم  مینک و  تراـیز 

يرما نیا  ایآ  هالوم "  یلعف  هالوم ، تنک  نم  یتفگ " : يداد و  تلیضف  يرترب و  مدرم  رب  ار  وا  يدومن و  دنلب  یتفرگ و 

هحفص 132 ] ] 
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هک یئادخب  مسق  دومرف : دوب  هدش  خرس  شنامشچ  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ ؟ بناج  زا  ای  تدوخ و  فرط  زا  هدوب 
ماگنه نیا  رد  دومرف  رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  مدومنن ، ار  يرما  نینچ  دوخ  شیپ  نم  هدوب و  ادـخ  فرط  زا  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج 

ام رب  نامـسآ  زا  یگنـس  سپ  تسا ، قح  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هچنآ  رگا  ادـنوادخ ، تفگیم : هکیلاح  رد  تساوخرب  ثرح 
رس رب  داتسرف و  نامسآ  زا  یگنس  ادخ  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  هقان  هب  زونه  مسق  ادخب  دیوگ : نک ، دراو  ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  تسرفب و 

رخآ ات  عقاو " .. باذـعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  ادـخ  و  دـیدرگ ، كـاله  هدربماـن  دـش و  نوریب  وا  ربد  زا  درک و  تباـصا  وا 
. تایآ

هحفـص رد  هک  ار  یبلعث  ثیدح  ءافلخلا "  هعبرالا  لضف  یف  ءافتکالا  دوخ "  باتک  رد  یعفاش  یباصو  ینمی  هللا  دـبع  نب  میهاربا  خیـش  - 7
. تسا هدومن  تیاور  دش  رکذ   128

نیدلا دامع  خیـش  ارم  داد  ربخ  دیوگ : هدرک  تیاور  مهدزیـس  باب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  يافوتم 722  ینیومح - مالسالا  خیـش  - 8
دبع نیدـلا  لامج  یـضاق  زا  هزاجا  لیبس  رب  میامن ، تیاور  وا  زا  هک  داد  هزاـجا  هک  یتاـیاور  هلمج  رد  سلباـن  رهـش  رد  ناردـب  نب  ظـفاح 

دمحا نب  یلع  نسحلا  یبا  ماما  زا  هزاجا  لیبس  رب  یقهیب ، يراوح  دمحم  نب  رابجلا  دبع  زا  هزاجا  لیبس  رب  يراصنا  دمـصلا  دبع  نب  مساقلا 
: " یلاعت يادخ  لوق  زا  هنییع  نب  نایفس  هک : مدرک  تئارق  هیآ  نیا  ریسفت  رد  یبلعث  قحسا  یبا  نامراوگرزب  داتسا  رب  تفگ : وا  هک  يدحاو 

رکذ رد ص 128  یبلعث  ظفلب  هک  یحرشب  ثیدح  نامه  تفگ .. هدش ؟ لزان  یـسک  هچ  هرابرد  هک  دش  هدیـسرپ  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس 
. دش

لوصولا " و"  جراعم  دوخ "  باـتک  ود  رد  ار  ناتـساد  نیا  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 203  وا  لاح  حرـش   ) یفنح يدنرز ، دمحم  خیـش  - 9
. تسا هدومن  رکذ  نیطمسلا "  ررد 

: هک هدومن  تیاور  متشه  تیاده  زا  مود  هولج  رد  ءادعسلا "  هیاده  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 849  يدابآ  تلود  دمحا  نیدلا  باهش  - 10
هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هحفص 133 ] ] 

ای تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  دمآ  و  دینـش ، ار  نیا  جراوخ  هلمج  زا  رافک ، زا  یکی  هلذخ ، نم  لذخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و 
هناتـسآ رد  دش و  نوریب  دجـسم  زا  هدربمان  رفاک  تسا ، ادخ  بناج  زا  نیا  دومرف : دـنوادخ ؟ فرط  زا  ای  تسا  وت  بناج  زا  نیا  ایآ  دـمحم 

وا رس  رب  یگنس  سپ  دیوگ  يوار  نامـسآ ، زا  یگنـس  نم  رـس  رب  رآ  ورف  ایادخ  دشاب  قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  تفگ  درک و  مایق  رد 
. دش لزان  رخآ  ات  لئاس " ... لاس  هیآ " : نیا  سپ  تسکش ، وا  رس  داتفا و 

. تسا هدومن  تیاور  هحفص 26  همهملا "  وصفلا ل  دوخ "  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 855  یکم  یکلام  غابص  نب  نیدلا  رون  - 11
 " نیدقعلا رهاوج  رد "  ار  ثیدـح  نیا  دـش ) رکذ  رد ج 1 ص 215  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 911 یعفاش  يدوهمس  نیدلا  رون  دیـس  - 12

تسا . هدومن  رکذ 
( باذع هدننک  تساوخرد  ینعی   ) وا هک  هدـش  هتفگ  هتـشاگن : نینچ  شریسفت ص 292  دلج 8  رد  يافوتم 982 ، يدامع  دوعـسلا  وبا  - 13

یلع هرابرد  هک  دیـسر  واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  نوچ  هک : هدوب  رارقنیا  زا  رما  نایرج  هدوب و  يرهف  نامعن  نب  ثرح 
الب رابب ، نامـسآ  زا  یگنـس  ام  رب  تسا  قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  دنوادخ ، تفگ : هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هنع  هللا  یـضر 

. درپس ناج  مد  رد  دش و  نوریب  وا  نیریز  وضع  زا  درک و  تباصا  وا  غامدب  هک  دنکفا  وا  رب  یگنس  ادخ  گنرد 
( رینملا جارسلا   ) شریسفت دلج 4  رد  دش ) رکذ  رد ج 1 ص 217  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 977 یعفاش  يرهاق  ینیبرش  نیدلا  سمـش  - 14
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رضن وا : هک  هتفگ  سابع  نبا  تسا ، فالتخا  دومن  باذع  بلط  ادخ  زا  هک  یسک  نیا  رد  دیوگ : هحفص 364 

هحفص 134 ] ] 

نم هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـتفگ  نوچ  هک  هدوب  نینچ  رما  ناـیرج  و  هدوب ، ناـمعن  نب  ثرح  وا  هک  هدـش  هتفگ  هدوب و  ثرح  نب 
هللا یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  سپـس  دیناباوخ ، ار  دوخ  رتش  دیـسر ، حطبا  هب  ات  دـش  راوس  دوخ  هقان  رب  دیـسر  واب  هالوم "  یلعف  هالوم ، تنک 
رما میدرک و  لوبق  وت  زا  اـم  میهد و  تداهـش  وت  تلاـسر  ادـخ و  یئاـتکی  هب  هک  يدرک  رما  اـمب  ادـخ  بناـج  زا  تفگ : هدوـمن  هلآ  هیلع و 

لوبق میرادب ، هزور  ار  ناضمر  هام  هلاس  همه  هک  يدرک  رما  و  میتفریذپ ، میئامن  هیکزت  ار  دوخ  لاوما  میناوخب و  زامن  تبون  جـنپ  هک  يدرک 
وت هیحان  زا  رما  نیا  تایآ  يداد  يرترب  ام  رب  ار  دوخ  مع  رـسپ  ات  يدومنن  افتکا  روما  نیاب  میدرک و  لوبق  يدومن  جـحب  رما  ار  ام  میدرک و 

، هدوبن ادـخ  بناـج  زا  زج  رما  نیا  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  یئادـخب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ ؟ بناـج  زا  اـی  تسا 
ام رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  یگنـس  نامـسآ  زا  ام  رب  تسا ، قح  دیوگیم  دمحم  هچنآ  رگا  ادنوادخ ، تفگیم : هکیلاح  رد  تشگرب  ثرح 
ار وا  دش و  نوریب  شربد  زا  دومن و  تباصا  وا  غامدب  هک  دنکفا  وا  رب  یگنس  ادخ  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  هب  زونه  دنوادخب  مسق  ناسرب ،

. تایآ رخآ  ات   " عقاو ... باذعب  لئاس  لاس  دش " : لزان  هیآ  نیا  سپس  تشک ،
مهدزیس ثیدح  دیوگ : مالسلا ) هیلع  نینموملاریما  بقانم  یف  نیعبرالا   ) دوخ باتک  رد  لاس 100  يافوتم  يزاریش  نیدلا  لامج  دیس  - 15

مخ ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  زا 
دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دندش ، عمج  هکنآ  زا  سپ  دیبلط  ار  مدرم  دیسر ،

ناک ، ثیح  هعم  قحلا  ردا  و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
زا دیـسر و  دالبب  دش و  عیاش  ربخ  نیا  هب  رـصنا  هرـصنا و  و  هب ، محرا  همحرا و  و  هب ، نعا  هنعا و  مهللا  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

نب ثرح  هب  هلمج 
@135= هحفص

یبلعث هچنآ  رخآ  ات  ار  ثیدـح  نیا  و  دـمآ ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـش و  راوس  دوخ  هقان  رب  هدربمان  دیـسر ، يرهف  نامعن 
. تسا هدروآ  تفگ 

ضیف  ) دوخ باتک  رد  ار  ناتساد  نیا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 221  وا  لاح  حرش   ) لاس 1031 يافوتم  یعفاش  يوانم  نیدلا  نیز  خیش  - 16
. تسا هدومن  تیاور  تیالو  ثیدح  حرش  رد  هحفص 218  دلج 6  ریغصلا ) عماجلا  حرش  یف  ریدقلا 

دوخ باتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ ) رد ج 1 ص 222  وا  لاح  حرـش   ) لاس 1041 يافوتم  ینمی ، ینیـسح  سور  دیع  نبا  دیـس  - 17
. تسا هدومن  رکذ  يوفطصملا ) رسلا  يوبنلا و  دقعلا  )

هلیسو  ) دوخ فیلات  رد  ار  ناتساد  نیا  تشذگ ،) رد ج 1 ص 223  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1047 یعفاش  یکم  ریثکاب  نب  دمحا  خیش  - 18
. هدومن لقن  لالا ) بقانم  دع  یف  لاملا 

. تسا هدومن  تیاور  ار  یبطرق  ثیدح  ص 242  تهزن )  ) دوخ باتک  رد ج 2  يروفص  نمحرلا  دبع  خیش  - 19
نیا نوچ  هدرک : رکذ  نینچ  ار  ناتساد  نیا  ص 302  هیبلحلا ) هریسلا   ) رد ج 3 يافوتم 1044  یعفاش ، یبلح ، یلع  نیدلا  ناهرب  خیـش  - 20

نب ثرح  هب  تشگ و  رـشتنم  عیاش و  هفلتخم  راـطقا  اهرهـش و  رد  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ 
دوب و هتـسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکیلاح  رد  دـش  لخاد  دـیناباوخ و  دجـسم  رد  ار  دوخ  رتش  دـمآ و  هنیدـمب  دیـس ، يرهف  ناـمعن 

قبط ناتـساد  رخآ  ات  دـمحم ... اـی  تفگ : دز و  نیمزب  وناز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـباقم  اـت  دـمآ  دـندوب ، شنوماریپ  رد  وا  باحـصا 
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. دش رکذ  رد ص 131  هک  يزوج  نبا  طبس  تیاور 
نیا راب  نیدنچ  دیوگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  بقانم  یف  يوسلا  طارصلا   ) دوخ فیلات  رد  یندم ، يراق ، دمحم  نب  دومحم  دیـس  - 21
یلو دوب  ملـسم  نامعن  نب  ثراح  هک : دنا  هتفگ  دش ، روکذـم  لقن و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ 

دینش ، هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  نیا  ناتساد  هکنآ  زا  سپ 

هحفص 136 ] ] 

زا یگنـس  تسا  قح  دـیوگیم  دـمحم  هچنآ  رگا  ایادـخ ، راـب  تفگ : سپـس  دومن و  دـیدرت  کـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  توبن  رد 
هد دودح  رد  زونه  دوش  راوس  دوخ  رتش )  ) هلحار رب  هک  تفر  نخس  نیا  نتفگ  زا  سپ  ناسرب ، امب  یکاندرد  باذع  ای  و  رابب ، ام  رب  نامسآ 
ار وا  دـش و  نوریب  وا  ربد  زا  تباـصا و  وا  زغم  هب  هک  دـنکفا  وا  رب  یگنـس  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  دوـب  هتفرن  دوـخ  هلحار  فرطب  ماـگ  هـس 

. هطوبرم تایآ  رخآ  ات  عقاو " ... باذعب  لئاس  لاس  دومرف " : لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هراب  نیا  رد  و  تشک ،
یطویس ج 2 ص 387 ریغص  عماج  حرش  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 230  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 1181 یعفاش ، یفنح  نیدلا  سمش  - 22
: تفگ دینش ، ار  نخس  نیا  باحـصا  زا  ضعب  نوچ  دیوگ : هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  حرـش  رد 
میتشاد و اپب  ار  زامن  میدومن و  وا ) تلاسر  ادخ و  یئاتکی  هب   ) تداهش يادا  ام  هک  تسین  یفاک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  ایآ 

صخـش زا  رما  نیا  ایآ  داد ، يرترب  ام  رب  ار  بلاط  یبا  رـسپ  هک  يدحب  ات  تفگ : هک  اجنآ  ات  وا  نانخـس  رخآ  ات  میداد ... ار  دوخ  لام  هاکز 
يدوبعم هک  يدنوادخب  مسق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا ؟ ادخ  بناج  زا  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ   ) تسا وت 

. مالسلا هیلع  یلع  لضف  یگرزب  هب  تسا  لیلد  هعقاو  نیا  سپ  تسا  ادخ  بناج  زا  رما  نیا  تسین  وا  زج 
یلص هللا ادخ  لوسر  دیوگ : یـضترملا "  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  دوخ "  باتک  رد  اضرلا ، وبا  خیـش  طبـس  ملاعلا  ردص  دمحم  خیـش  - 23

دومرف : يزور  هلآ  هیلع و 
یلـص ربمغیپ  دزن  دینـش و  ار  نخـس  نیا  جراوخ  هلمج  زا  رافک  زا  یکی  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  تسا ؟ ادـخ  بناـج  زا  اـی  تسا ؟ وت  زا  رما  نیا  اـیآ  تفگ : هدومن  ترـضحناب  باـطخ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا 
( دنوادخب باطخ  : ) تفگ داتسیا و  دجـسم  رد  رب  دش و  نوریب  دجـسم  زا  رفاک  صخـشنآ  عضوم  نیا  رد  تسا ، ادخ  بناج  زا  نیا  دومرف :
دمآ و یگنس  ماگنه  نیا  رد  تسرفب ، نامسآ  زا  یگنس  ام  رب  سپ  تسا ، قح  دیوگیم ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) نیا هک  ار  هچنآ  رگا 

تفوک . مهرد  ار  وا  رس 

هحفص 137 ] ] 

. تسا هتشاد  نایب  یهاش "  ریسفت  هب "  روهشم  دوخ  ریسفت  رد  ار  ناتساد  نیا  ملاعلا ، بوبحم  دمحم  خیش  - 24
. تسا هدومن  تیاکح  ار  ناتساد  نیا  دلج 7 ص 13  هیندللا "  بهاوملا  لاح "  حرش  رد  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 25

هدومن رکذ  ار  ناتـساد  نیا  لاللا "  رهاوج  دقع  حرـش  یف  لاملا  هریخذ  دوخ "  باتک  رد  یعفاش  یظفح  رداقلا  دبع  نب  دـمحا  خیـش  - 26
. تسا

هدومن رکذ  هیولعلا "  هفحتلا  حرش  یف  هیدنلا  هضورلا  دوخ "  باتک  رد  ار  ناتساد  نیا  يافوتم 1182  ینامی  لیعامسا  نب  دمحم  دیس  - 27
. تسا
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رکذ راتخملا " ص 78  یبنلا  تیب  لآ  بقانم  یف  راصبالا  رون  دوخ "  باتک  رد  ار  ناتـساد  نیا  یندـم ، یعفاش  یجنلبـش  نموم  دیـس  - 28
. تسا هدومن 

هدومن رکذ  لقن و  یبلعث  زا  دلج 6 ص 464  رانملا "  ریسفت "  رد  ار  ناتساد  نیا  لاس 1323  يافوتم  يرصم  هدبع  دمحم  خیش  داتسا  - 29
وا لاکشا  داریا و  داسف  نالطب و  رب  ابیرق  هک  هدومن  لاکشا  زین  وا  هدرک  دراو  داریا  روبزم  ثیدح  رب  هیمیت  نبا  هچنآ  زا  یتمـسق  اب  سپـس  و 

دش . دیهاوخ  فقاو 
توبکنع هروس  نیبملا  غالبلا  الا  لوسرلا  یلع  ام  مکلبق و  نم  مما  بذک  دقف  اوبذکت  نا  و 

هحفص 138 ] ] 

روکذم ثیدح  نوماریپ  رد  هیرظن  کی 

مه اب  گنهآ  مه  دـحتم و  لئاس ) لاس   ) همیرک هیآ  لوزن  ببـس  هرابرد  ثیدـح  ریـسفت و  دـیدرک ، هظحالم  هتـشذگ  بلاـطم  رد  هکناـنچ 
نیا زین  ءارعـش  دـیدرگ ، زرحم  ناـنیمطا  لوصح  ثیدـح و  تاـبثا  رد  ددـعتم  ياهدانـسا  صوصن و  تقباـطم  هدرک و  راکـشآ  ار  تقیقح 

، دنا هدروآرد  مظن  هتشرب  مایالا  میدق  زا  ار  ناتساد  نیا  زین  ءارعـش  دیدرگ ، زرحم  نانیمطا  لوصح  ثیدح و  تابثا  رد  میدق  زا  ار  ناتـساد 
: دیارسیم نینچ  صوصخ  نیا  رد  هلمج  زا  هدش ، نایب  وا  مظن  لاح و  حرش  مراهچ  نرق  يارعش  دادع  رد  هک  یناسغ  ینوع  دمحم  یبا  دننام 

یتمال  اذه  هللا ، لوسر  لوقی 
عمساف تلق  ام  بر  یلوم ، مویلا  وه 

قفانم  قاقش  وذ  دوحج  لاقف 
عجوم بلق  نم  هللا  لوسر  يدانی 

هتعرتخا ؟ تنا  ما  اذه ، انبر  نعا 
عدبمب تسل  هللا ، ذاعم  لاقف :

نکی  نا  مه  هللا ال  ودع  لاقف 
عقواف اباذع  یب  اقح  لاق  امک 

هرفکب  ءامسلا  قفا  نم  لجوعف 
عرصمب واث  بکناف  هلدنجب 

و دومرف ، غالبا  تماب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیاصو  تیالو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکیماگنه  الاب : تایبا  یلامجا  دافم 
باطخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  هنیک  قح و  زا  كاندرد  یبلق  اب  ور  ود  دـناعم و  يرکنم  تفرگ ، نآ  رب  هاوگ  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
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رب هانپ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا ؟ هدروآ  ارنآ  دوخ  شیپ  زا  اـی  تسا ؟ راـگدرورپ  بناـج  زا  رما  نیا  اـیآ  تفگ : هدومن 
باذـع و تسا ، قح  تفگ  ار  هچنآ  رگا  ایادـخ  راـب  تفگ : ادـخ  نمـشد  نآ  ما ، هدرکن  يرما  دوـخ  لـیمب  دوـخ و  زا  هاـگچیه  نم  ادـخ ،

. دش كاله  داتفیب و  مد  رد  دمآ و  دورف  وا  رب  نامسآ  زا  یگنس  وا  یساپسان  لباق  رد  گنرد  الب  تسرف  نم  رب  يا  هجنکش 
دیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  يرگید  و 

هحفص 139 ] ] 

نامعنلا  ثراحل  يرج  ام  و 
ناهربلا حضوا  نم  هرما  یف 

همالا  رمال  هرایتخا  یلع 
همغ هءاس و  كانه  نمف 

هنیدملاب  یبنلا  یتا  یتح 
هنیغضلا هدش  نم  ائطنبحم 

لاقملا  نم  لاق  ام  لاق  و 
لاکنلا باذعلاب و  ءابف 

ادـخ لوسر  رایتخا  لابق  رد  هک  تسا ، ناهرب  نیرتراکـشآ  تشذـگ  وا  راک  ماجنارـس  نامعن و  نب  ثراح  يارب  هچنآ  و  ـالاب : تاـیبا  داـفم 
مهرد هنیک  تدش  زا  هک  دش ، كانهودنا  لاح و  دب  نانچ  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو  رما  غالبا  رد   ) تما تداعس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
راتفرگ هجیتن  رد  تفگ و  تیالو ) رما  راکنا  دـیدرت و  رد   ) هک ار  هچنآ  تفگ  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزن  هنیدـم  رد  دـیچیپ و 

دیدرگ . یهلا  هجنکش  ماقتنا و 
امامت هک  نآ  دانسا  لاجر  لباقم  رد  هکنیا  زج  دیامنب ، یبیذکت  ای  نعط  ناتساد  نیا  رد  هک  ار  یـسک  میتفاین  رود  زا  هن  کیدزن و  زا  هن  ام  و 

هک تسا  هدیـسر  هیمیت  نبا  زا : هک  هچنآ  زج  دندرک ، نیکمت  دـیدرت  یب  نآ  عوقو  ربارب  رد  لوبق و  ار  ناتـساد  نیا  یگمه  دنتـسه  تاقث  زا 
و تسا ، وا  يزودنا  هنیک  يداهن و  دب  زا  يرادومن  هک  هدومن  نایب  روکذم  ثیدـح  لاطبا  رد  یهوجو  هنسلا " ص 13  جاهنم  دلج 4 "  رد 

هدوب ملسم  ناگمه  دزن  رد  هکیروماب  تبسن  نیملسم  قرف  لباقم  رد  وا  اهنت  هک  هدوب  نینچ  هلئسم  عوضوم و  ره  رد  وا  دنسپان  يوخ  هتسویپ 
میئوگیم : خساپ  واب  هدومن و  نایب  راصتخا  روطب  ار  وا  نانخس  کنیا  ام  دیآرب و  یئوجارجام  راکنا و  ماقم  رد 

هجح زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگزاب  عقوم  رد  ریدغ  ناتساد  انامه  لوا  هجو 

هحفص 140 ] ] 
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دـش رـشتنم  عیاش و  دالب  رد  ربخ  نیا  نوچ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  روبزم  ثیدـح  هکیلاح  رد  دـنراد ، قافتا  رما  نیا  رب  مدرم  هدوب  عادولا 
رد رما  نیا  هک  دـنکیم  باجیا  لاح  تعیبط  و  دوب ، هکم  حـطبا - رد  ترـضحنآ  هکیلاح  رد  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزنب  ثراـح 

؛ تسا هدوب  لهاج  ناب  تبسن  عالطا و  یب  ریدغ  ناتساد  خیرات  زا  ثیدح  نیا  هدنزاس  نیاربانب ، دشاب . هنیدم 
باوج : کنیا 

 " یلعلا جراـعم  رد "  ملاـعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  هرکذـت " و  رد "  يزوج  نبا  طبـس  هیبلحلا " و  هریـس  رد "  یبلح  تیاور  زا  هچنآ  ـالوا 
رد هک  هدرک  حیرـصت  یبلح  نیا ، رب  افاضم  دـشاب - هنیدـم  دجـسم  دارم  رگا  هدوب - دجـسم  رد  روبزم  صخـش  ندـمآ  هک  تسنیا  تشذـگ 

هتـشادنپ هک  یتروصب  ار  روبزم  ناتـساد  هدرک و  یئاد  هرزه  هب  عورـش  بلاطم  نیاـب  هجوت  ندوب  هیمیت  نبا  دوشیم  مولعم  سپ  هدوب ، هنیدـم 
تسا .! هداد  رارق  بیذکت  دروم 

هدرپ و هک  تسا  وا  دـیدش  تیبـصع  اـی  يوغل  قیاـقحب  وا  هجوت  مدـع  هجیتـن  رد  هکم  یلاوـح  هب  ار  حـطبا  درم ، نیا  نداد  صاـصتخا  اـیناث 
رو هطوغ  داـنع  لـهج و  هطرو  بادرگ و  رد  اـنیبان و  يوغل  یناـعم  هدـهاشم  كرد و  زا  ار  وا  هتخادـنا و  يوـغل  تقیقح  وا و  نیب  یباـجح 

یبوـخب دوـمن . یم  هـعجارم  یبدا  بـتک  نکاـما و  اهرهـشب و  هـعجار  تاـفلوم  تاـغل و  حرـش  ثیدـح و  بـتک  هـب  رگا  درم  نـیا  هتخاـس ،
دراد دوجو  نش  هزیر و  گنـس  نآ  رد  هک  لیـسم  يداو و  ره  هب  ار  حـطبا  هملک  اهنآ  هک  تسنادـیم  تفاییم و  تسد  نف  لـها  تاحیرـصتب 

هک دومنیم  كرد  زین  دنربیم و  اجنآ ) رازگیر  لیـسم  يداو و  ینعی   ) هکم ءاحطب  زا  مان  هملک  نآ  قیداصمب  هراشا  نمـض  دـننکیم و  قالطا 
یعنام چیه  دوشیم و  قالطا  دـشاب ) نش  کچوک و  ياهگیر  ياراد  ینعی   ) دـشاب یتفـص  نینچ  ياراد  هک  يداو  لیـسم و  ره  رب  هملک  نیا 

دشاب . هتشاد  دوجو  رازگیر  لیسم و  ینوماه  تشد و  ره  راید و  رهش و  ره  فارطا  رد  هک  درادن 

هحفص 141 ] ] 

لوسر هک : دنا  هدومن  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  هحفص 382  دوخ  حیحص  رد ج 1  مه  ملسم  هحفص 181 و  دوخ  حیحص  رد ج 1  يراخب 
ود ره  رد  و  درک ، زاـمن  دـیناباوخ و  ار  دوخ  رتـش  اـجنآ ) رازگیر  لیـسم  يداو و  ینعی   ) هفیلحلا يذ  ءاـحطب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

ادخلوسر هک  اجنامه  هفیلحلا  يذ  ءاحطب  رد  تشگیم  رب  هرمع  ای  جـح  زا  هک  نامز  ره  رمع  نبا  هک : هدـش  تیاور  عفان  زا  روکذـم  حـیحص 
. دیناباوخیم ار  دوخ  رتش  دوب ، هدیناباوخ  ار  دوخ  رتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تحارتسا باوخ و  يارب  هک  یبش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : هدش  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  ملسم ج 1 ص 382  حیحص  رد  و 
. دیتسه یتکرب  اب  ءاحطب  رد  امش  هک : هتفگ  واب  دمآ ، دورف  هفیلحلا  يذ  رد 

لخاد حـطبا  هاـگلزنم  زا  دومرف ، تشگزاـب  هکم  زا  هکیماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا  روکذـم  هریغ  يزیرقم و  عاـتما  رد  و 
. یتسه یکرابم  ءاحطب  رد  وت  انامه  هک : دش  هتفگ  واب  دوب  يداو  طسو  رد  دوخ  هاگلزنم  رد  هک  هاگنآ  دش و  هنیدم 

هفیلحلا يذ  رد  دومن  یم  هرمع  هکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک : هدش  تیاور  رمع  نبا  زا  يراخب ص 175  حیحص  رد ج 1  و 
لوزن تسا  هفیلحلا  يذ  رد  هکیدجـسم  لـحم  رد  دوـشیم  هدـیمان  هرمـس  هک  تخرد  زا  یعوـن  ریز  رد  دوـمرف  هک  یجح  رد  دـمایم و  دورف 

و دمایم ، دورف  يداو  نطب  رد  دادیم  ماجنا  هرمع  ای  جـح  ای  دوب و  هار  نآ  رد  هک  دومرفیم  تعجارم  هوزغ  یگنج و  زا  هک  نامز  ره  دومرف و 
ات درکیم  لزنم  اجنآ  رد  دـیناباوخیم و  ار  دوخ  رتش  دوب  يداو  یقرـش  راـنک  رب  هک  یئاـحطب  رد  دـمایم ، نوریب  يداو  طـسو  زا  هک  تقو  ره 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  لمر  زا  یلت  نآ  نایم  رد  و  دراذگیم ، زامن  اجنآ  رد  هللا  دبع  هک  دوب  یجیلخ  اجنآ  رد  حبص و 

. ثیدح رخآ  ات  رازگیر ...) لیسم ،  ) ءاحطب هب  دش  يراج  نآ  رد  لیس  دراذگیم و  زامن  اجنآ 
هک یئاحطب  رد  ار  دوخ  رتش  دـمایم  نوریب  يداو  طسو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ینامز  هک : تسا  روکذـم  هلابز  نبا  تیاور  رد  و 
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. دیناباوخ یم  دوب  يداو  یقرش  رانک  رد 
تفگ : دمحم  نب  مساق  هک : تسا  روکذم  هحفص 83  يوغب  حیباصم "  رد ج 1 "  و 

هحفص 142 ] ] 

دومن راکشآ  ربق  هس  وا  نک ، راکشآ  نم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ربق  ردام ، يا  متفگ : واب  مدش و  دراو  هنع  هللا  یضر  هشیاع  رب 
دوب . هدش  هدیشوپ  گنر  خرس  هزیرگنس )  ) ءاحطب اب  روبق )  ) نآ يور  دوب و  هدیبسچ  نیمزب  هن  دوب و  عفترم  نیمز  زا  هن  هک 

هک هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هشیاع ، زا  رازب  هبـش و  نبا  قیرط  زا  هحفـص 212  ءافولا "  ءافو  دلج 2 "  رد  يدوهمس  و 
. تشهب ياهغاب  زا  هتفرگ  رارق  یغاب  رب  ناحطب  دومرف :

تاحفص رد  و   ) هدیـسر یلیل  نب  رماع  دیـسا و  نب  هفیذح  قیرط  زا  ریدغ  ثیدح  صوصخ  رد  هک  تسا  یتیاور  تایاور  نیا  همهب  مدقم  و 
رد  ) تشگرب عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نوچ  دـنتفگ : ودـنآ  هک  دوش ) هعجارم  هدـش  رکذ  لصا  لوا  دـلج  و 46   26

تـسا عقاو  ءاحطب  رد  مهب  کیدزن  هک  هرمـس  ناتخرد  ریز  رد  هک  دومرف  نقدـغ  دیـسر و  هفحجب  اـت  دـمآ  دومرفن ) یجح  نآ  زج  هکیلاـح 
ثیدح . رخآ  ات  دیاین ... دورف  یسک 

لیـس روبع  لحم  يداو  تغل  رد  ءاحطب  تسا : روکذم  نینچ  هحفـص 213  نادلبلا "  مجعم  دلج 2 "  رد  نادلب : تاغل و  حرـش  بتک  اما  و 
یلع نب  دمحم  نسحلاوبا  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هدمآ ، حاطب  حطابا و  سایق ، فالخ  رب  ءاحطب  عمج  دراد و  دوجو  هزیرگنس  نآ  رد  هک  تسا 
هتفگ کلملا  دبع  نب  دیزی  نب  دیلو  هرابرد  هک  ار  یفقث  لیعمـسا  نب  حـیرط  راعـشا  هک  يا  هدـنزاون  نز  زا  مدینـش  دـیوگ : بتاک  رـصن  نب 

تسا . روکذم  دیلو  ياهیئاد  زا  هدربمان  دومنیم و  ینغت 

مل  حاطبلا و  حطنلسم  نبا  تنا 
جلولا ینحلا و  کیلع  قرطت 

هحفص 143 ] ] 

نیا رد  دراد ؟ ینعم  هچ  تسا ) حـطبا  عمج  حاطب   ) عمج لامعتـسا  تروصنیا  رد  تسین ، هکم  رد  زج  اـحطب ، دـنتفگ : نیرـضاح  زا  یـضعب 
یئاجنآ نم  دـج  تسا و  رت  عیـسو  رتگرزب و  هکم  ءاحطب  زا  هنیدـم  ءاحطب  و  هنیدـم ، ءاحطب  تفگ : دـمآ و  مشخ  رد  يولع  يواحطب  عقوم 

دومن : داشنا  ار  تیب  نیا  شیارب  تسا و 

لزنم  یل  هنیدملا  احطب  و 
لزنم نم  كاذ  اذبح  ایف 

ار برع  میتفگ : باوج  رد  دراد ؟ یتروص  هچ  عمج  هملک  اب  دراد و  دوجو  ءاحطب  ود  نیاربانب  تفگ : دوب ) نیرـضاح  ضعب  زا  هک   ) درمنآ
هتفگ حالطـصا ) لها   ) مدرم زا  ضعب  یهگناو  دنکیم ، نایب  عمج  تروصب  ار  زیچ  ود  انبم  نیا  رب  و  تسا ، یتعـسو  دوخ  رعـش  نخـس و  رد 
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تسا : قدزرف  راتفگ  ءاحطب  ندوب  ود  ینعی  رما  نیا  هتبثم  روما  هلمج  زا  و  تسا ، ود  عمج  لقا  هک :

اشت  ناف  شیرق  يو  احطب  نبا  تنا  و 
رفع بدا  يذ  لیس  فیقث  یف  نکت 

رب تغل  لـها  عاـمجا  زا  سپ  هکیلاـح  رد  تسا ، فـلکت  نتفر و  ههاریب  همه  اـهنیا  میوـگ : نم  هک : دـیوگ  نادـلبلا ) مجعم  فـلوم  ، ) سپس
، تسا ینبم  نیمه  رب  عمج  يانب  تسا و  ءاحطب  دـشاب  نینچ  هک  نیمز  زا  هعطق  ره  دـشاب ، راز  گیر  هک  تسا  ینیمز  يانعمب  ءاحطب  هکنیا :
رد اـهنآ  زا  نتکی  زونه  هکیتروص  رد  هدـش ، هدـیمان  رهاوظلا  شیرق  حاـطبلا و  شیرق  هب : تیلهاـج  يادـتبا  شیرق  هلیبـق  تبـسانم  نیمهب  و 

ناتمقر ار "  همقر  برع "  هکنآ  هچ  تسا ، احطب  ود  احطب  هک  تسین  نآ  رب  لیلد  مهنیا  هتابن ، نبا  قدزرف و  نخـس  اما  تسا و  هدوبن  هنیدم 
( تسا هلمج  ای  رعـش و  رد   ) نز تیاعر و  روظنم  تشذگ و  دهاوخ  زین  باتک  نیا  رد  رایـسب و  زین  اهنیا  دننام  هتفگ و  ناتمار  ار "  همار  و " 

تسا . رابتعا  زا  يراع  هینثت  رب  اهنآ  ندومن  تلالد  ظاحل  زا  و 

هحفص 144 ] ] 

دیوگ : هدرک  دای  ار  نانآ  دوخ  رعش  رد  دیبل  عوبری و  ینب  هلیبق )  ) هب طوبرم  تسا  یهاگیاج  لزنم و  حاطب "  " 

تفیصت  مث  فارشالا  تعبرت 
الئالسلا نعجتنا  حاطبلا و  ءاسح 

تـسد رازراک  هدر  لها  دیلو و  نب  دلاخ  یهدـنامرف  اب  نیملـسم  نیب  اجنامه  رد  و  دـسا ، ینب  هلیبق  راید  رد  تسا  یبآ  حاطب  هدـش : هتفگ  و 
نامه رد  دندمآ و  دربن  نادیمب  دوخ  نارای  زات  شیپ  ناونعب  هریون  نب  کلام  دلاخ و  نوشق  زات  شیپ  ناونعب  يدـسا  روزا  نب  رارـض  و  داد ،

رد ممتم )  ) لوتقم ردارب  و  تشک ، ار  هریون  نب  کلام  روبزم  رارـض  هجیتن  رد  دـندش و  وربور  رگیدـکی  اـب  هدـش ) هدـیمان  حاـطب  هک   ) هطقن
دیوگ : دوخ  ردارب  يراوگوس 

همامح  توص  ماد  ام  یخا  یکباس 
امامح حاطبلا  يداو  یف  قروت 

دیوگ : حاطب  هعقاو  يروآدای  رد  کلام  هب  عیکو  و 

هئاولب  دلاخ  اناتا  املف 
عیادولا حاطبلاب  هیلا  تطخت 

: دیوگ رضن  دشاب و  هزیر  گنـس  نآ  رد  هک  تسا  یخارف  لیـسم  يانعمب  ءاحطب  تغل  لصا  دیوگ : نادلبلا ) مجعم  دلج 2   ) رد ص 215 و 
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اهلیـس نایرج  رثا  رد  هک  یمرن  ياهنـش  اه و  كاخ  ینعی  يداو - دنلب و  تسپ و  نیمز  راومه و  مرن و  دوگ و  نیمز  يانعمب  ءاحطب  حـطبا و 
تفای يداو  رد  هک  تسا  یمرن  ياه  نش  كاخ و  دارم  هک  میدـمآ  يداو  ءاحطب  هب  اـی  حـطبا  هب  دوشیم : هتفگ  دوشیم ، عقاو  اـهنآ  ناـیم  رد 

یخارف نیمز  ره  يانعمب  ءاحطب  دنا : هتفگ  تغل  ءاملع  زا  یضعب  و  تسا ، حطابا  نآ  عمج  دوشیم و 

هحفص 145 ] ] 

نیعم تسا  یناکم  ءاحطب  زین  و  دیزیرب ، دجسم  فک  رد  هزیر  گنس  ینعی  دجسملا  اوحطب  تفگ : هک  هنع ) هللا  یضر   ) رمع راتفگ  و  تسا ،
هللا یلـص  ربمغیپ  دیوگ : قاحـسا  نبا  هفیلحلا ، يذ  ءاحطب  نینچمه  نآ و  حطبا  دماب و  هکم  ءاحطب  دوشیم  هتفگ  راق " و  يذ  یکیدزن "  رد 

قاسلا تاذ  هک  یتخرد  ریز  رد  رهزا  نبا  ءاحطب  رد  سپـس  دومیپ ، ار  رانید  ینب  یناتـسهوک  هار  دـش و  جراـخ  يا  هوزغ  دـصقب  هلآ  هیلع و 
کیدزن برغم  رد  تسا  يرهـش  ءاحطب  زین  و  تسا ، بانجنآ  دجـسم  اـجنآ  رد  سپ  درک ، زاـمن  روبزم  تخرد  ریز  رد  دـمآ و  دورف  دـنمان 

. ناتسملت
نینچ نآ  رد  رعاش  و  دـشابیم ، هاتق  ناـحطب . قیقع . اـهنآ : ماـن  هک  تسا  هنیدـم  يداو  هس  زا  یکی  حـتف ) مض و  تیاورب   ) ناـحطب ناـحطب و 

دنک : یم  دییات  هتسناد  ءاط  نوکسب  ارنآ  هک  ار  یسک  تیاور  رعش  نیا  و  هدورس -

مکدعب  لزا  مل  دیعس  ابا 
یناشغت قوشلل  برک  یف 

هتاذلب  یلو  سلجم  مک 
ینامدن باغذا  یننهی  مل 

اهتاحاسل  علسل و  ایقس 
ناحطب فانکا  یف  شیعلا  و 

دیوگ : نینچ  هدناوخ  روسکم  ار  ءاط  هکنآ  دییات  رد  لبقم  نبا  و 

برثیف  یمیلس  نم  ناحطب  یفع 
بصحملاف ینم  نم  لامرلا  یقلمف 

تسا . بابض  هلیبق  ياه  بآ  زا  ناحطب  دیوگ : دایز  وبا  و 
، لیـسلا حطبت  دنیوگ : یتقو  و  تسا ، ناسکی  ءاحطب  هحیطب و  و  تسا ) حئاطب  نآ  عمج  و   ) هحیطب دیوگ : نادلبلا "  مجعم  رد ص 222 "  و 

نیمز رد  لیس  ینعی :

هحفص 146 ] ] 
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یعیسو خارف و  نیمز  اهنآ ، تسا و  هتشگ  نهپ  يراج و  اجنآ  رد  اهبآ  اریز  دوشیم  هتفگ  طساو  حئاطب  تبسانم  نیدب  تشگ و  عیسو  نهپ و 
هلجد زیورپ  يرـسک  نامز  رد  اقافتا  هدوب ، يدابآ  نیمز  مهب و  هتـسویپ  ءارق  رب  لمتـشم  ماـیالا  میدـق  رد  اـجنآ  هرـصب و  طـساو و  نیب  تسا 
قطانم نآ  رد  رایسب  بآ  رشن  رثا  رد  راچان  دندش ، زجاع  نآ  يریگولج  زا  درک و  نایغط  تداع  فالخ  رب  زین  تارف  دومن ، يرایـسب  نایغط 

رخآ .. ات  تخاس ... هدنکارپ  ار  رایدنآ  نینکاس  دومن و  هابت  ار  اجنآ  عرازم  تارامع و 
يداو ءاحطب  دنیوگ : هصالخ ) روطب   ) سورعلا " ص 124 جات  دلج 2 "  رد  يدیبز  برعلا " ص 236 و  ناسل  دلج 3 "  رد  روظنم  نبا  و 
تـسا یمرن  ياهگیر  نآ  حطبا  يداو و  ءاحطب  دیوگ : ریثا  نبا  و  دوشیم ، هدـید  اهنآ  ریـسم  رد  اهلیـس  نایرج  رثا  رد  هک  تسا  یمرن  كاخ 

حطبا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  زا  دراد  تیاکح  هک : یثیدـح  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  و  دوشیم ، دـیلوت  لیـس  يارجم  رد  هک 
انامه دیوریمن ، يزیچ  حطبا  رد  هک  هدش  لقن  هفینح  یبا  زا  و  تسا ، هکم  يداو  لیسم  نآ  دیوگ و  ریثا  نبا  هکم ، حطبا  ینعی  دراذگ ، زامن 
یمرن ياهکاخ  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هرد  دنلب و  ای  تسپ  نیمز  نورد  ءاحطب  هک : هدش  لقن  رـضن  زا  و  تسا ، لیـس  يارجم  يوت  حطبا 

اهکاخ و نآ  تسنآ و  دننام  يداو  ءاحطب  و  میدیباوخ ، نآ  يور  رب  میدـمآ و  يداو  حـطبا  هب  دوشیم : هتفگ  دروایم  اهنآ  نوردـب  لیـس  هک 
تـسار پچب و  ینعی  دنک  ادیپ  حاطبنا  نآ  حطـس  رب  بآ  هک : دنیوگ  حطبا  ار  یناکم  دیوگ : رمع  وبا  و  تسا ، نآ  رد  ناور  مرن و  ياهگیر 
هحفـص رد  تفای  تعـسو  لیـس  ینعی  لیـسلا ، حطبت  هک : تسا  روکذم  حاحـص "  رد "  و  هدمآ ، حئاطب  حـطابا و  نآ  عمج  و  دـبای ، نایرج 

دیوگ : همرلا  وذ  و  تفای ، یضیرع  نالیس  بآ  هک  تسنیا  نآ  يانعم  دیوگ : هدیس  نبا  و  يداو .

امکیلع  كامسلا  ءون  نم  لاز  و ال 
حطبتم لبا  ایرثلا و  ءون  و 

دیوگ : دیبل  و 

هحفص 147 ] ] 

هدمی  يرثلا و  نع  مایهلا  عزی 
نابثکلا نع  هلیاهب  حطب 

دیوگ : يرگید  و 

لماحملا  یلع  نحطبت  اذا 
لحاسلا بنجب  طبلا  حطب 

هملک نیا  رب  بلاغ  ءاط و  نوکس  ءاب و  مضب  ناحطب  تسا ، فورعم  اجنآ ) رد  نش  گیر و   ) شرتسگ تبـسانمب  نآ  حطبا  هکم و  ءاحطب  و 
نینچ ثیدـح  لـها  هک : هتفگ  قراـشملا "  رد "  ضیارع  و  هتـسناد ، رت  حیحـص  ار  ءاـط  نوکـس  اـب  هیاـهنلا "  رد "  ریثا  نبا  تسا - نـیمه 
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 " رد یلاق  و  نارطق . دننام  تسا  ءاط  رسک  ءاب و  حتف  حیحص  نکل  میدینش و  نینچ  دوخ  ناداتـسا  زا  و  دننکیم ، تیاور  ارنآ  ءاط ) نوکـسب  )
زج هک  هدومن  هفاضا  يرکب  و  تسا ، نیمه  نآ  تسرد  طبض  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  دیق و   " مجعملا ) رد "   ) يرکب متاح و  وبا  عرابلا " و 

تیاور زین  ءاط  حـتفب  ارنآ  ریثا  نبا  و  هاتق ) ناـحطب . قیقع .  ) تسا هنیدـم  يداو  هس  زا  یکی  هدربماـن  هملک  تروص ) ره  رد  ، ) تسین اور  نیا 
نم هوحطب  تفگ " : دجـسملا " و  حطب  هک "  تسا  یـسک  لوا  رمع  هک : تسا  دراو  ثیدـح  رد  دـنا . هدرک  تیاور  رـسکب  وا  زج  هدومن و 

: تسا ریثا  نبا  ثیدح  رد  و  نآ ، اب  تسا  نیمز  ندرک  هراومه  نآ و  رد  هزیر  گنـس  ندرتسگ  ینعمب  دجـسم  حیطبت -  " كرابملا . يداولا 
. نآ اب  نآ  ندرک  ضرف  ینعی  دومن ، توعد  هزیر  گنس  اب  دجسم  فک  حطب  يارب  ار  مدرم 

هتفگ نویناحطب . هنیدم . ناحطب  هب  نداد  تبـسن  رد  تفای و  هعـسوت  ناکم  نیا  رد  يداو  ینعی : حطبتـسا ، ناکملا و  اذه  یف  يداولا  حـطبنا 
دوشیم ا ه .

اهراز نش  رد  هار  هرصب  ات  طساو  زا  و  دیوگ : نادلبلا " ص 84  باتک "  رد  یبوقعی  و 

هحفص 148 ] ] 

، دوشیم یهتنم  ءاروعلا  هلجدـب  اهراز  نش  نآ  زا  هار  سپـس  دوشیم  عمج  يددـعتم  ياهبآ  هلـصاف  نیا  رد  هکنیا  تلعب  تسا ، عقاو  حـئاطب  و 
برع فورعم  ياهزور  زا  ءاحطب ) زور   ) ءاحطبلا موی  و  ها - رمع ...) نبا  رهن   ) طش هب  دوشیم  یهتنم  ات  هرـصب  اـت  دـنکیم  ادـیپ  دادـتما  سپس 

دش . عقاو  گنج  لئاو  نب  رکب  هلیبق  يرسک و  نیب  اجنآ  رد  هک  تسا  راق  يذ  ءاحطب  هب : بوسنم  و  تسا ،
جاـجتحا ناـنآ  لوقب  هک  تسه  یئارعـش  رعـش  زا  يرایـسب  دـهاوش  یبرع ) تغل  رد  ءاـحطب  حـطبا و  ياـنعم  میمعت  رد  ینعی   ) دروم نیا  رد 

نب دـیلو  هب  باطخ  هک  تسا  ینانخـس  هلمج  زا  هک  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالومب  بوسنم  هک  تسا  يرعـش  هلمج  زا  دوشیم 
دیامرف : هریغم 

دیلولا  میظعلاب  ینددهی 
بلاط یبا  نبا  انا  تلقف :

نیحطبالاب  لجبملا  نبا  انا 
بلاغ یفلس  نم  تیبلاب  و 

رد ص 104 شناوید  رد  نابیش  ینب  هغبان  و  تسا ، هنیدم  هکم و  حطبا  نیحطبا ) زا   ) ترضحنآ دارم  هک  هدومن  رکذ  نآ  حرش  رد  يدبیم  و 
دیوگ : هدورس  ناورم  نب  کلملا  دبع  شیاتس  رد  هک  هدیصق  هلمج  زا 

اهب  تابنلا  مج  هنم  ضرالا  و 
حبص هنولل  یبارزلا  لثم 

يذ  لیواهت  نم  مکالا  تدترا  و 
حطبلا لهسالا  میمع و  رون 
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هحفص 149 ] ] 

نمض هک  هدیصق  رد  دنکیم  باریس  نآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  رثوک  فصو  رد  يریمح  دیـس  و 
دیوگ : نینچ  هلمج  زا  هدش ، رکذ  وا  لاح  حرش  اب  مود  نرق  ءارعش 

هتافاح  کسم و  هواحطب 
عبرم قنوم  اهنم  زتهی 

نینچ تسا  روطسم  شناوید  رد ص 68  هک  یحیدم  نمـض  رد  تسا ) روکذـم  موس  نرق  ءارعـش  نمـض  رد  وا  لاح  حرـش  هک   ) مامت وبا  و 
دیوگ :

اهب  مامحلا  لبق  اونما  مه ، موق 
اهحئان یکابلا و  اهعجاس  نیب  نم 

مه  لابجلا و  لبق  اهل  لابجلا  اوناک 
اهحطابا یف  لیس  کی  مل  اولاس و 

دیوگ : نینچ  هحفص 205  شناوید  دلج 1  رد  دوخ  هدیصق  نمض  رد  یضر  فیرش  و 

هلالح  نم  متسل  ءام  درو  اوعد 
حطابالا لیس  لبق  یباورلا  اولح  و 

تسا : روکذم  رد ص 198  شناوید  رد  هک  تسا  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

ترطما  دق  ضیبلا و  يرا  یتم 
حاطبلا لیس  بلغی  مد  لیس 

دیوگ : هک  تسا  رد ص 194  وا  رگید  هدیصق  زا  زین  و 

هحفص 150 ] ] 
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همیسن  قر  کیف  شیع  بولق 
حاطب بونج  یلع  قر  ءاملاک 

دیوگ : هک  تسا  هحفص 191  رد  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

دایجلا  دوقت  هالف  لکب 
یحادالا ضیبب  اهیف  رثعت 

لابجلاب  اهقانعا  مجلیف 
حاطبلاب اهعاسرا  لعنی  و 

دیوگ : وا  یئوشانز  رماب  تبسن  وا  تینهت  هب  ریاد  هتشون  یناورهن  يارب  هک  يا  هدیصق  نمض  رد  یملید  رایهم  و 

ائفاکت  یتح  نادعسلا  قفتا  امف 
حاطب زعا  یف  نوطب  زعا 

هیده  تقیس  سمشلا  ریغ  لیق  ول  و 
حاکنب هل  حرفا  مل  ردبلا  یلا 

هحفص 151 ] ] 

دیوگ : هتشاگن  مساقلاوبا  بحاصب  هک  يا  هدیصق  نمض  هحفص 199  رد  وا  ناوید  دلج 1  رد  و 

هرسم  يدان  لک  یف  اعماس  نکف 
احراوب نسل  ایندلا و  یف  دراوش 

افئافخ  ءانثلا  ءابعا  لماوح 
احطاب الا  نطبه  وا  باضهلا  ندعص 

دیوگ : هتشاگن  نامعب  هلودلا  رصان  يارب  هک  يا  هدیصق  زاغآ  رد  و 
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حئالط  لابجلا  یف  تایغاص  نمل 
حطابالا اهنم  نامعن  یلع  لیست 

دیوگ : هموظنم  نمض  رد   ) يافوتم 533  ) یسلدنا هجافخ  نبا  قحسا  وبا  و 

هبرغ  رادلا  كرکشا و  مل  انا  ناف 
حئار نزملا  نم  داغ  ینداج  الف 

ابرلا  هب  یلا  اموی  تفرشتسا  و ال 
حطابالا یلا  تشه  الالج و ال 

دیوگ : هک  شناوید  رد ص 37  تسا  وا  رگید  هدیصق  رد  و 

یکاذملا  مهب  هوخن  لیاخت 
حامرلا مهل  هزه  لسعت  و 

لابج  تخمش  امک  ممه  مهل 
حاطب تثمد  امک  قالخا  و 

هحفص 152 ] ] 

دیوگ : لاغش  گس و  فصو  رد  شناوید  رد ص 37  تسا  وا  رگید  هدیصق  زا  و 

لاصن  نع  رشکی  ثیحب  لوجی 
حامر هلمحت  هللاوم و 

یباورلا  بدح  یقتری  اروط  و 
حاطبلا هب  لیست  هنوآ  و 

دیوگ : هدورس  هاضقلا  یضاق  تینهت  رد  هک  يا  هدیصق  رد  و 

حابصلا  هجو  رفسا  امک  يرشب 
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حالا اقرب  دئارلا  فرشتسا  و 

يدنلا  جلب  دعرلا  زجترا  و 
حایر لا  ایاطمب  ودحی  ایر و 

یبرلا  نوتم  رهزلا  رندف 
حاطبلا نوطب  رطقلا  مهرد  و 

دیوگ : هدورس  یگنج  نادیم  فصو  رد  هک  يا  هدیصق  رد  و 

همحز  يداعالا  هبکانم  تمحز 
احاطب حاطبلا  قوف  مهتطسب ،

دیوگ : رگید  هدیصق  رد  و 

هحفص 153 ] ] 

ریزو شیاتس  رد  هک  يا  هدیصق  نمض  رد   ) يافوتم 544  ) یناجرا حطبا و  نمزملا  نم  شط  یلع  نال  هبضه و  بناج  تنشختسا  امک  مالغ 
دیوگ : شناوید  رد ص 80  هدرس  کلملا  سمش 

یتلقم  امد  تضاف  نا  رغ و  ال 
حارج يداوف  ءلم  تدغ  دق  و 

هترز  اذا  یحلا ، اخا  ای  لب 
حاطبلا تانکاس  ینع  یحف 

مهیلع تیب  لها  يراوگوس  رد  هدش ) نوفدـم  شیرق  رباقم  رد  هتـشذگ و  رد  لاس 574  رد   "  ) صیب صیح  هب "  فورعم  نیدـلا  باهـش  و 
دیوگ : دندومن  يرجت  لاعتم  يادخ  رب  اهنآ  نتشکب  هک  ناراکمتس  هب  باطخ  اهنآ  نابز  زا  مالسلا 

هیجس  انم  وفعلا  ناکف  انلکم 
حطبا مدلاب  لاس  متکلم  املف 

املاط  يراسالا و  لتق  متللح  و 
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حفصن فعن و  ارسالا  نع  انودغ 

اهنآ زا  ضعب  هدوب و  نآ  ریغ  و  البرک )  ) فط قارع و  رد  اعون  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تداهش  لحم  هک  تسا  مولعم  یبوخب  بلطم  نیا  و 
دراد تفاسم  لیم  شش  دودح  رد  هکم  زا  هک  تسا  هنیدم  هکم و  نیب  رد  یلو  تسا  هکم  زج  دنچ  ره  روبزم  لحم  هک  دندش  هتشک  خف  رد 

هحفص 154 ] ] 

تسین . عقاو  هکم  یقرش  فرط  رد  ینم  یکیدزن  رد  بصحم  يداو  زا  تسا  ترابع  هک  هکم  روهشم  حطبا  تهج  رد  نیاربانب  و 
تسا : تایبا  نیا  هدورس  مالسلا "  هیلع  ءادهشلا  دیس  طبس "  ماما  يراوگوس  هیثرم و  رد  هک  ارعش  زا  یکی  هدیصق  هلمج  زا  زین  و 

ادغ  دق  عوبرلل و  یسفن  نئت  و 
بانطالا عطقم  یبنلا  تیب 

البرک  یف  یفطصملا  لال  تیب 
یباور حطابا و  نیب  هوبرض 

ریدغ هعقاو  زا  لبق  رتشیب  ای  لاس  هد  نیاربانب  نادنمشناد و  قافتاب  تسا  یکم  جراعملا "  هروس "  هکنیا  هیمیت ) نبا  تالاکشا  زا   ) مود هجو 
هدش  لزان 

عیمج هن  تسا  یکم  عومجملا  ثیح  نم  روبزم  هروس  هک  تسنیا  دوشیم  لـصاح  روکذـم  قاـفتا  عاـمجا و  زا  هچنآ  لاکـشا - نیا  باوـج 
دراو داریا  نیا  دراد و  ریظن  ياه  هروس  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  امک  دـشاب ، یندـم  صوصخلاب  تاـیآ  نیا  تسا  نکمم  نیارباـنب  نآ ، تاـیآ 

زا هروس  مان  هک  يا  هیآ  ای  زین  نآ  نیلوا  تایآ  هک  تسنیا  نآ  همزال  یندـم  ای  تسا  یکم  يا  هروس  هک  دـش  نقیتم  یتقو  هک : دوب  دـهاوخن 
هن تسا  فیقوت  ياضتقمب  دوشیم  هظحالم  روس  تایآ و  رد  هک  یبیترت  میدومن ، راعـشا  زین  البق  هکنانچ  اریز  دـشاب ، نانچ  هدـش  هتفرگ  نآ 
ره دشاب ، فیقوت  ببـسب  هدش  لزان  البق  هک  یتایآ  رب  اهنآ  نتـشاد  مدقم  دشاب و  رخاتم  تایآ  نیا  لوزن  دراد  ناکما  نیاربانب  لوزن ، بیترت 
هچ میرادن و  یفوقو  نآ  تمکحب  ام  نآرق  روس  تایآ و  رد  بیترت  دراوم  رثکا  رد  هک  روطنامه  میـشابن ، فقاو  رما  نیا  تمکحب  ام  دـنچ 

هلمج : زا  دراد ، ریظن  رایسب 
رد ص 86 و شریـسفت  متـسیب  ءزج  رد  يربـط  ار  درما  نیا  هکیروطب  نآ ، ءادـتبا  زا  هیآ  هد  زج  تسا ، یکم  هک   " توـبکنع ، هروـس "  - 1

. دنا هدومن  تیاور  رینملا " ص 116  جارسلا  رد ج 3 "  ینیبرش  رد ص 323 و  شریسفت  دلج 13  رد  یبطرق 
تسا یندم  هک  نآ  ءادتبا  زا  هیآ  تفه  زج  تسا ، یکم   " فهک ، هروس "  - 2

هحفص 155 ] ] 

 " ناقتا  " هحفص 346 و ج 1  یبطرق  ریـسفت  رد ج 10  هکناـنچ  تسا  یندـم  زین  کـسفن " ... ربصا  و  هدربماـن " : هروس  رد  زین  هیآ  نیا  و 
. تسا روکذم  هحفص 16  یطویس 
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روکذم هحفص 1  یبطرق  ریسفت  دلج 9  رد  هکنانچ  راهنلا " ... یفرط  هولـصلا  مقا  و  هکرابم " : هیآ  نیا  رگم  تسا  یکم  دوه "  هروس "  - 3
. تسا روکذم  هحفص 40  رینملا "  جارسلا  ءزج 2 "  رد  هکنانچ  کیلا " .. یحوی  ام  ضعب  كرات  کلعلف  هیآ " : نیا  تسا و 

هحفص 16 یطویـس  ناقتالا "  ءزج 1 "  رد  هکیروطب  اـهدراو "  ـالا  مکنم  نا  هیآ " : هدجـس و  هیآ  رگم  تسا ، یکم  میرم "  هروـس "  - 4
. تسا روکذم 

هکیروطب تسا ، نیا  سکع  اـی  نآ و  رگید  تاـیآ  ضعب  و  اورفک " ... نیذـلا  لازی  ـال  و  هیآ " : نیا  رگم  تسا ، یکم  دـعر "  هروس "  - 5
نادب هحفص 137  شریسفت  ءزج 2  رد  ینیبرـش  هحفص 258 و  شریسفت  ءزج 6  رد  يزار  هحفص 278 و  رد  شریـسفت  ءزج 9  رد  یبطرق 

دنا . هدومن  حیرصت 
ءزج 9 رد  یبـطرق  هکناـنچ  نآ ، دـعب  هیآ  و  هللا " ... همعن  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  مـلا  هـیآ " : نـیا  رگم  تـسا ، یکم  مـیهاربا "  هروـس "  - 6

دنا . هدومن  حیرصت  ناب  هحفص 159  ءزج 2  رینملا "  جارسلا  رد "  ینیبرش  هحفص 338 و  شریسفت 
 " اریصن اناطلس  کندل  نم  یل  لعجا  و  ات " : ضرالا " ... نم  کنوزفتسیل  اوداک  نا  و  هیآ " : نیا  رگم  تسا ، یکم  ءارسالا "  هروس "  - 7

روکذم هحفص 261  رینملا "  جارـسلا  ءزج 2 "  هحفص 540 و  يزار  ریـسفت  ءزج 5  و  هحفص 203  یبطرق  ریـسفت  ءزج 10  رد  هکیروـطب 
. تسا

ءزج 6 یبطرق ص 1 و  ریسفت  ءزج 12  رد  هکنانچ  فرح ، یلع  هللا  دـبعی  نم  ساـنلا  نم  و  هیآ : نیا  رگم  تسا ، یکم  جـح "  هروس "  - 8
. تسا روکذم  رینملا " ص 511  جارسلا  ءزج 2 "  يزار ص 206 و  ریسفت 

اهلا هللا  عم  نوعدی  نیذلا ال  و  هیآ : رگم  تسا ، یکم  ناقرف "  هروس "  - 9

هحفص 156 ] ] 

. تسا روکذم  هحفص 617  رینملا "  جارسلا  ءزج 2 "  یبطرق ص 1 و  ریسفت  ءزج 13  رد  هکنانچ  رخآ ،
شریسفت ص ءزج 15  رد  یبطرق  روبزم ، هروس  رخآ  ات  متبقوع .. ام  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  هیآ : رگم  تسا  یکم  لـمن "  هروس "  - 10

. دنا هدومن  حیرصت  ناب  شریسفت ص 205  ءزج 2  رد  ینیبرش  65 و 
... نآرقلا کیلع  ضرف  يذلا  نا  هیآ " : رگم  یلوقب  هلبق " و  نم  باتکلا  مهانیتآ  نیذـلا  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  صـصق "  هروس "  - 11

. تسا روکذم  يزار ص 585  ریسفت  ءزج 6  رد  یبطرق ص 247 و  ریسفت  ءزج 13  رد  هکنانچ  " ، 
. تسا روکذم  هحفص 343  نزاخ  ریسفت  ءزج 4  رد  هکنانچ  یلوقب ، انب  نآ ، رخآ  رد  هیآ  کی  رگم  تسا ، یکم  رثدملا "  هروس "  - 12
لوق نیا  هحفص 136  رینملا "  جارسلا  ءزج 4 "  رد  ینیبرش  ربدلا "  نولوی  عمجلا و  مزهیـس  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  رمقلا "  هروس "  - 13

. هدومن رکذ  ار 
. تسا روکذم  رینملا " ص 171  جارسلا  ءزج 4 "  رد  هکنانچ  هیآ ، راهچ  رگم  تسا ، یکم  هعقاو "  هروس "  - 14

رد ص شریسفت  زا  ءزج 30  رد  يربط  هکناـنچ  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  هروس  ماـن  هک  نآ  لوا  هیآ  رگم  تسا  یکم  نیففطملا "  هروس "  - 15
. هدرک تیاور  ارنآ   58

. تسا روکذم  ءزج 1 ص 17  ناقتالا "  رد "  هکنانچ  هدش  هتفرگ  نآ  زا  هروس  مان  هک  لوا  هیآ  رگم  تسا  یکم  لیللا "  هروس " و  - 16
هکنانچ ... " هب ، نموی  نم  مهنم  هیآ " و  ای  هیآ  هس  ای  هیآ  ود  اـت  کـش " .. یف  تنک  نا  و  هیآ " : رگم  تسا ، یکم  سنوی "  هروس "  - 17

تسا . روکذم  هحفص 2  ءزج 2  ینیبرش  ریسفت  ءزج 1 ص 15 و  یطویس  ناقتا "  يزار ص 774 و "  ریسفت  ءزج 4  رد 
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هحفص 157 ] ] 

یکم یندم و  اه  هروس 

رد دوعـسلا  یبا  ریـسفت  رد  هکنانچ  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  هروس  مان  هک  نآ  لوا  زا  هیآ  هد  رگم  تسا ، یندم  هلداجم "  هروس "  اهنآ : هلمج  زا 
. تسا روکذم  رینملا " ص 210  جارسلا  ءزج 4 "  و  يزار ص 148 ، ریسفت  زا  ءزج 8  هیشاح 

رد لوق  نیا  هکنانچ  مراهچ ، هیآ  رخآ  ات  هدـش  هتفرگ  نآ  زا  دـلب  هروس  مان  هک  نآ  لوا  هیآ  رگم  تسا ، یندـم  دـلبلا "  هروس "  هلمج  زا  و 
. تسا لیوطت  بجوم  اهنآ  رکذ  هک  رگید  ياه  هروس  و  هدش ، رکذ  ناقتالا " ص 17  ءزج 1 " 

دـنپ و رظن  زا  هک  دـنا  هدومن  حیرـصت  ءاملع  هک  تایآ  زا  يرایـسب  دـننام  دـشاب ، هدـش  لزاـن  راـبود  هیآ  کـی  تسا  نکمم  نیا ، رب  هوـالع 
نمحرلا هللا  مسب   ) ریظن دنک ، باجیا  ارنآ  لوزن  راب  کی  زا  شیب  هک  دروم  ود  ءاضتقا  تهج  ای  اهنآ و  ناشب  مامتها  ظاحل  زا  ای  يروآدای و 

و هیآ " : نیکرـشملل " و  اورفغتـسی  نا  اونمآ  نیذلا  یبنلل و  ناک  ام  هیآ " : دننام  و  حور )  ) هیآ دننام : و  مور )  ) هروس لوا  دـننام  و  میحرلا )
یفرط هولـصلا  مقا  هیآ " : هیآ و  رخآ  ات   " اودـع هللا ... ناک  نم  هیآ " : و  لحن )  ) هروس رخآ  اـت  هب " ... متبقوع  اـم  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا 

. هنیدـم رد  رابکی  زامن و  ندـش  بجاو  ماگنه  هکم  رد  رابکی  هک  باتکلا "  هحتاف  هروس "  " و  هدـبع . فاکب  هللا  سیلا  هیآ "  " و  راهنلا ...
هدش . هدیمان  یناثم )  ) هب تهج  نیمهب  هدش و  لزان  هلبق  ندینادرگرب  ماگنه 

هراجح انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  و  یلاعت : يادـخ  لوق  هک : تسنیا  هیمیت ) نبا  تالاکـشا  زا   ) موس هجو 
تسا . هدش  لزان  ریدغ  زور  زا  لبق  لاس  دنچ  ردب  زا  دعب  نیرسفم )  ) قافتاب ءامسلا ... نم 

دنرگیدمه دیوم  هک  یثیداحا  نایوار  رظن  دنکیم  نامگ  درم  نیا  ایوگ  باوج .

هحفص 158 ] ] 

اعد بلاـق  رد  ارنآ  وا  هدـش و  لزاـن  اـقباس  هک  تسیا  همیرک  هیآ  زا  هدروآ  ناـبز  رب  هـچنآ  رفاـک ) درمنآ   ) ناـمعن نـب  ثراـح  هـک  تـسنیا 
درم نیا  هکنیا  ای  و  تسین . تسرد  نامگ  نیا  هک  دنکیم  كرد  یبوخب  رابخا  نیا  هدنناوخ  هکیتروص  رد  هتشاد  نایب  زورنآ  رد  هدروآرد و 

زج هعقاو ) نیا  لقن  و   ) تیاور نیا  رد  رگم  دیوگ ، نخس  ناب  یسک  هک  تسه  یعنام  هدش  لزان  اقباس  هک  یتایآ  رد  هک  دومن  نامگ  نینچ 
روبزم هیآ  لوزن  تقو  اب  یطبر  هچ  بلطم  نیا  هدروآ ؟ نابز  رب  ار  یتاملک  نینچ  رباج ) اـی - ثراـح -  ) دـترم درم  نیا  هک  هدـش ؟ رکذ  نیا 

وا زا  لبق  رافک  هکنیا  امک  هتخاس  راکـشآ  ناب  ار  دوخ  رفک  درم  نیا  دوخ . ياجب  دـحا  ای - ردـب - هدوب - هک  عقوم  ره  رد  روبزم  هیآ  دراد ؟
ار یتباث  قح و  بلطم  کی  دنکیم  حرط  هک  یتالاکـشا  دادعت  اب  دهاوخیم  هیمیت  نبا  تسا  مولعم  بلطم  دندومن  راکـشآ  ناب  ار  دوخ  داحلا 

دیامن  لاطبا  دوخ  معزب 
دوجو هطـساوب  هدـیدرگن  لزان  اهنآ  رب  باذـع  اجنآ  رد  هکنآ  لاح  هدـش و  لزان  هکم  رد  نیکرـشم  راتفگ  ببـس  هب  هیآ  نیا  مراهچ - هجو 

مه مهبذـعم و  هللا  ناـک  اـم  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناـک  اـم  و  یلاـعت : يادـخ  لوق  لیلدـب  اـهنآ . نیب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
نورفغتسی .

يادـخ لاعفا  اریز  تسین . همزالم  دـناعم  درم  نیا  رب  اجنیا  رد  باذـع  لوزن  مدـع  اب  نیکرـشم  رب  هکم  رد  باذـع  لوزن  مدـع  نیب  باوج -
مالـس ادعب  اهنآ  زا  یهورگ  هک  تسنادـیم  لاعتم  دـنوادخ  عقومنآ  رد  اهنآ  دروم  رد  تسا ، فلتخم  تمکح  هوجو  فالتخا  ببـسب  لاعتم 

ار اهنآ  باذـع  لوزن  اب  زورنآ  رگا  نیارب  انب  دوب  دـنهاوخ  ملـسم  اهنآ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  دوجوب  يدارفا  اهنآ  بلـص  زا  ای  دروآ و  دـنهاوخ 
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رفک اب  هک  دناعم  رکنم و  درف  نیاب  تبـسن  و  تشاد ، تافانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تثعب  زا  یلـصا  روظنم  اب  تخاسیم ، دوبان 
تیاده تداعس و  هارهاشب  دانع  رد  یتخـسرس  هنامـصخ و  راتفگ  نیا  اب  هکنیاب  دراد  هطاحا  یهلا  ملع  هدومن و  یئارقهق  ریـس  نامیا  زا  دعب 

تبسن حون  ترضح  هک  روطنامه   ) دوشیمن دیلوت  ینامیا  اب  درف  مه  وا  بلص  زا  درادن و  یهار  رگید 

هحفص 159 ] ] 

رب ار  وا  تایح  هشیر  ارافک  ارجاف  الا  اودلی  نل  و  دومن : ضرع  وا - زا  میرک  نآرق  تیاکح  قبط  دومن و  كرد  ار  تقیقح  نیا  رافک  هورگب 
اب يدعب  تیحالـص  تیاده و  دیماب  هک  رما  ودب  رد  هورگ  نآ  نیب  تسا  قرف  یلیخ  نیاربانب ، تشک ، ار  وا  دـنکرب و  شدوخ  يانمت  بسح 
زا هک  نانآ  زا  يدارفا  انایحا  لیکـشت و  هموحرم  تما  اهنآ  باقعا  زا  دارفا و  نامه  زا  اجیردت  هک  دوب  ارادم  قفر و  نیمه  دش و  ارادم  اهنآ 

ياه یتخبدـب  راچد  ای  كاله و  نینوخ  ياهگنج  رد  دـندوب  ینامیا  تیحالـص  دـقاف  مه  اهنآ  باقعا  لـسن و  مورحم و  یعقاو  تیحـالص 
یلیخ يرآ  دنزیگنارب  دنتـسناوتن  مهیداسف  درکن و  رـشن  يرگیدب  دوب و  دودحم  اهنآ  دوخ  دوجوب  اهنآ  یهارمگ  هجیتن  رد  هک  دندش  رگید 

هنتف و ءاشنم  وا  دوجو  هکنیاب  يدـنوادخ  ملع  و  ینمـشد ، دانع و  رد  تخـسرس  راکبان و  درف  نیا  ناـیم  هدربماـن و  هورگ  نیا  ناـیم  تسقرف 
یلص مرکا  لوسر  دوجو  اما  و  دوشیم ، ینیب  شیپ  وا  لسن  زا  هدافتـسا  هن  تسه و  یتیاده  دیما  وا  دوخ  رد  هن  هکیروطب  تسا  داحلا  بجوم 

تمحر همزـال  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  مه  هتکن  نیاـب  یلو  دـنکیم  عـنم  تما  زا  ار  باذـع  تسا و  تمحر  هک  تسا  تسرد  هلآ  هیلع و  هللا 
دوجو نآ  ناحبـس  يادخ  هک  دوب  ساسا  نیمه  يور  و  دنک ، فرطرب  تما  تداعـس  هار  ولج  زا  مه  ار  شخب  نایز  عناوم  هک  تسنیا  هلماک 
شدوخ يداهن  دب  يازـسب  هدـش  ماربا  مالعا و  ادـخ  ربمغیپ و  فرط  زا  هک  هیهلا  تفالخ  رما  اب  تفلاخم  مرجب  ار  شخب  نایز  لگنا  دـیلپ و 

هک یناسکب  تبسن  دنک و  یم  رب  ار  ناراکمتس  هشیر  دوخ  غیرد  یب  غیت  اب  تاوزغ  اهگنج و  رد  تمحر  ربمغیپ  نیمه  هک  روطنامه  دناسر ،
! دشیم باجتسم  دارفا  نآ  هرابرد  بانجنآ  توعد  دومرفیم و  نیرفن  دنتفرگیم  يزاب  هرخسم و  هب  ار  تلاسر  رما  دندرکیم و  یشکرس 

ربمغیپ و لاـبق  رد  ار  یناـمرفان  رـس  شیرق  نوچ  هک : هدومن  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  شدانـساب  رد ص 468  دوخ  حیحـص  ءزج 2  رد  ملـسم 
امرف يرای  اهنآ  رب  ارم  ایادخ ، راب  تفگ : دومرف و  اعد  اهنآ  هرابرد  ربمغیپ  دـندومن  يراددوخ  مالـسا  شریذـپ  زا  دـنتفرگ و  شیپ  وا  تایآ 

دندرک و فرصم  دنتـشاد  هچنآ  هک  دروآ  ور  اهناب  یطحق  یتخـس و  ربمغیپ  نیرفن  رثا  رد  فسوی  نارود  دننام  هلاس  تفه  یئالغ  طحقب و 
يروطب یگراچیب  یگنسرگ و 

هحفص 160 ] ] 

اهنآ مشچ  زا  شنیب  هوق  هک  دیسر  یئاجب  اهنآ  یگنـسرگ  دنتخادرپ و  تاناویح  هشال  رادرم و  تشوگ  ندروخب  هک  دومن  لصاتـسم  ار  اهنآ 
یتات موی  دـیامرف " : هک  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  لولدـم  نیا  دـشیم و  نایامن  دود  دـننامب  ناشناگدـید  لباقم  رد  اضف  دوب و  هدـش  هتفرگ 

هدرک . تیاور  ءزج 2 ص 125  رد  زین  يراخب  ار  ناتساد  نیمه  نیبم " و  ناخدب  ءامسلا 
ایادخ راب  تفگ : دندرک  بیذکت  شموق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکم  رد  نوچ  تسا : روکذـم  يزار ص 467  ریسفت  ءزج 7  رد  و 

یگنـسرگ تدش  دیئورن و  هایگ  نیمز  زا  دش و  عنم  اهنآ  زا  ناراب  هجیتن  رد  الغ ، طحق و  رد  نادرگ  فسوی  ياهلاس  دننام  ار  نانآ  ياهلاس 
دود زج  اـضف  رد  اـهنآ  نامـشچ  و  تخاـس ، ناـشروبجم  اـهرادرم  ناگـس و  اهناوختـسا و  ندروخب  هک  دـناسر  اـجناب  ار  شیرق  یتوق  یب  و 

دنا . هدومن  رایتخا  ارنآ  جاجز  ءارف و  هدش و  لقن  دوعسم  نبا  دهاجم و  لتاقم و  سابع و  نبا  لوق  زا  ینعم  نیمه  دیدیمن و 
ددـشا مهللا  دوـمرف " : نینچ  دوـخ  ياـعد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدرک  تیاور  " ص 124  هیاـهنلا   " دـلج 3  رد  ریثا  نـبا  و 
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ار ناتساد  نیا  و  دندش ، زهلع  ندروخب  راچان  هک  دش  تخس  نانآ  رب  نانچ  یگدنز  راک  هجیتن  رد  فسوی "  ینس  لثم  رـضم  یلع  کتاطو 
هدومن تیاور  هریره  یبا  زا  میعن  یبا  قیرط  وا و  قیرط  زا  هورع و  زا  یقهیب  قـیرط  زا  يربکلا " ص 257  صیاصخلا  ءزج 1 "  رد  یطویس 

تسا .
ربمغیپ هب  رخـسمت  يور  زا  وا  نارای  يزعلا و  دبع  نب  دسا  نب  بلطم  نب  دوسا  هعمز - وبا  دیوگ : لماکلا " ص 27  دلج 2 "  رد  ریثا  نبا  و 
گرم رد  دوش و  دروک  هک  درک  نیرفن  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دندومنیم ، ءازهتـسا  دندزیم و  کمـشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

انیبان ات  دز  وا  مشچ  تروص و  رب  نآ  ياهراخ  تخردنآ و  گرب  اب  لیئربج  هک  دوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  هدربمان  دوش ، راوگوس  دنزرف 
دش .
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، وا رسب  لیئربج  هراشا  اب  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  ناشبغ  نب  ورمع  نب  هلالط  نب  کلام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : زین  هدربمان 
. دش كاله  تفرگ و  ارف  ار  وا  رس  تحارج  كرچ و 

هار هک  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  هدرک  تـیاور  هباـصالا " 218  ءزج 1 "  هیـشاح  رد  باـعیتسالا "  رد "  ربـلا  دـبع  نبا  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  درکیم ، دیلقت  ار  ترضحنآ  نتفر  هار  تیفیک  صاعلا  یبا  نب  مکح  دشیم و  لیامتم  ولجب  شکرابم  ندب  تفریم 

ناسح نب  نمحرلا  دبع  دش ، جالتخا  شاعترا و  راچد  زورنآ  زا  صاعلا  یبا  نب  مکح  شاب ، نینچ  دومرف : واب  و  دش ، وا  لمع  تفتلم  يزور 
دورس : نینچ  مکح  نب  نمحرلا  دبع  وجه  رد  و  دومن ، شهوکن  ار  وا  تباث  نب 

هماظع  مراف  كوبا  نیعللا  نا 
انونجم اجلخم  مرت  مرت ، نا 

یقتلا  لمع  نم  نطبلا  صیمخ  یسمی 
انیطب ثیبخلا  لمع  نم  لظی  و 

، ناورم ردـپ  هیما  نب  صاعلا  یبا  نب  مکح  هک : هدومن  تیاور  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  قیرط  زا  هیاهنلا " ص 345  رد ج 1 "  ریثا  نبا  و 
نوگرگد ءازهتـسا  قـیرطب  ار  دوـخ  يور  زا  تفگیم  نخـس  ترـضحنآ  هک  یماـگنه  تسـشنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رـس  تشپ 

نامهب شتروص  گرم  ماگنه  ات  سپ  شاب  نینچ  دومرف : واب  دید  تئیه  نآ  اب  ار  وا  ربمغیپ  دادـیم ، ناشن  زیمآ  هرخـسم  لاکـشا  تخاسیم و 
عرص ضرم  جنشت  بارطضا و  زا  هقافا  زا  سپ  و  دش ، بارطضا  جنـشت و  هب  التبم  هام  ود  ات  رگید  تیاور  رب  انب  دوب  جالتخا  رد  هیرک  تئیه 

جـالتخا ياـجب  تفر و  نیب  زا  وا  ندـب  تشوگ  ورین و  هجیتـن  رد  اـت  دوـب  جـالتخا  جنـشت و  راـتفرگ  نآ  زا  هقاـفا  زا  سپ  تفرگ و  ارف  ار  وا 
دنا . هتفگ  زین  شاعترا 

صیاصخلا رد ج 2 "  یطویـس  لئالدـلا " و  رد "  یقهیب  و  هدومن ، تیاور  یناربط  قیرط  زا  " ص 345  هباصالا   " دلج 1  رد  رجح  نبا  و 
مکاح زا  هحفص 79  يربکلا " 
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یبا نب  مکح  هک : دـنا  هدومن  تیاور  قیدـص  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  یناربط  یقهیب و  زا  و  هدرک ) حیرـصت  نآ  تحـصب  هکیلاح  رد  )
ءازهتسا ار  ترضحنآ  دوخ  لکش  هرهچ و  رییغت  اب  بانجنآ  نتفگ  نخس  ماگنه  تسشنیم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  کیدزن  رد  صاعلا 

زا تیاور  نیا  دـننام  و  درم ، ات  دوب  جنـشت  جالتخاب و  التبم  هتـسویپ  هجیتن  رد  شاـب ، نینچ  دومرف  واـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومنیم ،
رسپ دنه  زا  وا  هک  هدروآ  رانید  نب  کلام  قیرط  زا  یقهیب  هک : تسا  روکذم  هباصالا " ص 346  رد ج 1 "  هدش و  تیاور  زین  رگید  قیرط 

تکرح اب  هدربماـن  و  دومرف ، روبع  مکح  ربارب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : هدومن  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هجوز  هجیدـخ 
ار وا  ایادخ  راب  دومرف : درک و  نیرفن  دومرف  هدـهاشم  ار  وا  تکرح  وا و  هک  ربمغیپ  دومن ، ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  ترـضحنآ  تشگنا  نداد 

دش . ندیزخب  التبم  گنرد  الب  نادرگ ، هساپلچ 
: هکنیا هدومن  رکذ  يربط  زا  نوحتف  نبا  هک : تسا  روکذم  هحفص 79  يربکلا "  صئاصخلا  دلج 2 "  هباصالا " ص 276 و  دلج 1 "  رد  و 

التبم يدب  يرامیب  هب  مرتخد  تفگ : ثراح  دومرف ، يراگتـساوخ  ار  هرمج  شرتخد  هثراحلا  یبا  نب  ثراح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
صئاصخلا دلج 2 "  رد  و  هدش ، صرب  هب  التبم  شرتخد  هک  دومن  هدهاشم  دـمآ  هناخب  هکنآ  زا  سپ  یلو  دوبن ، نینچ  هک  یتلاح  رد  تسا ،

مازعا یتیروماـمب  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدوـمن  تیاور  دـیز  نب  هماـسا  زا  یقهیب  قـیرط  زا  هحفـص 78  يربکلا " 
دوب هدش  هتفاکش  وا  مکـش  هک  یلاح  رد  دنتفای  رادرم  ار  وا  هجیتن  رد  درک ، نیرفن  ار  وا  ربمغیپ  تسب ، ادخ  لوسر  رب  غورد  درم  نآ  دومرف ،

. دوب هتفریذپن  ار  وا  نیمز  و 
شردـپ زا  برقع  یبا  نبا  لـفون  یبا  قیرط  زا  میعن  وبا  یقهیب و  هک  تسا  روکذـم  هحفـص 147  يربکلا "  صئاصخلا  دـلج 1 "  رد  زاب  و 

هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  داد ، مانشد  ار  ترضحنآ  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دزنب  بهل  یبا  نب  بهل  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور 
نامالغ و اب  زین  ار  بهل  شدنزرف  داتـسرفیم و  ماشب  هراجتلا  لام  بهل  وبا  دیوگ : امرف ، طلـسم  ام  رب  ار  دوخ  گس  ایادـخ  راب  تفگ : هلآ  و 

اهناب تشادیم ، مازعا  دوخ  يالکو 
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دورف هک  لزنم  رهب  اـهنآ  متـسه ، كانـسرت  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیرفن  رثا  رد  نم  اریز  دیـشاب  وهل  بقارم  هک  دومن  شراـفس 
ات دندرکیم  تبظاوم  وا  زا  تیفیک  نیاب  هار  رد  یتدـم  دـندیناشوپیم ، ثاثا  سابل و  اب  ار  وا  دـندیناباوخیم و  راوید  يولهپ  ار  بهل  دـندمایم 

دیناسر . لتقب  دز و  نیمزب  ار  وا  دمآ و  يا  هدنرد  یبش 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفای ، تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءاذیا  رب  بهل  یبا  نب  هبتع  هک  هدومن  تیاور  هداتق  زا  یقهیب  و 

بش ماگنه  دش و  نوریب  شیرق  زا  یتیعمج  اب  هدربمان  دیامرف ، طلـسم  وا  رب  ار  دوخ  گس  هک  منکیم  تلئـسم  ادخ  زا  نم  انامه  دومرف : هلآ 
نآ نایم  رد  ات  درک  شدرگ  اهنآ  نوماریپ  تفای و  تسد  هورگ  نآ  رب  يریـش  هاگان  دـندمآ ، دورف  ءاـقرز )  ) ماـنب یلحم  رد  ماـش  یلاوح  رد 

درک . ادج  ندب  زا  نادند  اب  تفرگ و  نهدب  ار  وا  رس  دومن و  هلمح  واب  تفای ، ار  هبتع  موق 
دنتـساخرب ياج  زا  اهنآ  تشگرب ، رگید  يوسب  لزنم  نآ  رد  هورگ  نآ  نتفای  زا  سپ  ریـش  بش  نآ  رد  هک : هدرک  تیاور  هورع  زا  یقهیب  و 

دناکش . تفرگ و  ار  شرس  دیسر و  هبتعب  ات  تفر  اهنآ  نایم  رد  دمآ و  ریش  اددجم  سپس  دنتفرگ ، نایم  رد  ار  هبتع  و 
دمحم زا  مه  رگید  قیرط  زا  ار  ناتساد  نیا  میعن  وبا  قاحسا و  نبا  و  هدش ، تیاور  نآ  دننام  هورع  قیرط  زا  زین  رکاسع  نبا  میعن و  یبا  زا  و 

هدورس : نینچ  عوضوم  نیا  رد  تباث  نب  ناسح  هک : دنا  هدومن  هفاضا  دنا و  هدومن  تیاور  هریغ  یظرق و  بعک  نب 
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مهتئج  نا  رقشالا  ینب  لئاس 
عساو یبا  ءابنا  ناک  ام 

هربق  هل  هللا  عسو  ال 
عطاقلا یلع  هللا  قیض  لب 

تباث  هدج  یبن  محر 
عطاس هل  رون  یلا  وعدی 

هبیذکتل  رجحلاب  لبسا 
عراقلا هزهن  شیرق  نود 

امب  هنم  هوعدلا  بجوتساف 
عماسلا رظانلل و  نیب 
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هبلک  اهب  هللا  طلس  نا 
عداخلا هیشم  انیوهلا  یشمی 

هباحصا  طسو  هاتا  یتح 
عجاهلا هنس  مهتلع  دق  و 

هخوفایب  سارلا  مقتلاف 
عیاجلا هرغف  هنم  رحنلا  و 

هدورس : نینچ  لوا  تیب  زا  دعب  دوشیمن و  تفای  لوا  تیب  زج  ناسح  ناوید  رد  دیوگ : فلوم 

مهوعدی  وه  هوکرت و  ذا 
عماجلاب یصقالا و  بسنلاب 
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هبایناب  هولعی  ثیللا  و 
عقان مد  طسو  ارفعنم 

مهعورصم  نمحرلا  عفری  ال 
عراصلا هوق  نهوی  و ال 

، دومرف توـالت  يوه "  اذا  مجنلا  ار " و  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  سوواـط  زا  میعن  وـبا  و 
ار دوخ  ناگـس  زا  یگـس  وت  رب  ادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مجن ، مراگرورپ  هب  مدـش  رفاک  نم  تفگ : بهل  یبا  نب  هبتع 

. ناتساد نایاپ  ات  دیامرف .. طلسم 
یلص ربمغیپ  سپس  يوه ، اذا  مجنلا  و  تفگ : هک  یسکب  تسا  رفاک  وا  تفگ : بهل  یبا  رـسپ  هک : هدرک  تیاور  یحـضلا  یبا  زا  میعن  وبا  و 

ثیدح . نایاپ  ات  دومرف .... ار  نیرفن  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 
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هدش یفن  دوهعم  هیآ  ود  لولدمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سدقم  دوجو  ببـسب  هک  یباذـع  هک : تسناد  دـیهاوخ  روما  نیاب  هجوت  اب  و 
دـش دـساف  هک  يوـضع  اریز  تسا ، یموـمع  تحلـصم  تیاـعر  تمکح و  ياـضتقم  ینعم  نیا  یلک و  یفن  هن  تسا  هـلمجلا  یف  یفن  دارم 

روطنآ تسا و  رامیب  نآ  زا  یتمـسق  هک  يوضع  فالخب  دوش ، عطق  دـیاب  دـساف  وضع  نآ  ءاـضعا  ریاـس  ندـنام  نومـصم  يارب  هرورـضلاب 
يادـخ دـبای  يدوبهب  هجلاعم  اب  هک  تسه  دـیما  یلو  هدـید  همدـص  شمامت  هک  يوضع  ای  دوش و  ءاضعا  ریاـسب  تیارـس  ثعاـب  هک  تسین 

هیآ نیا  هکنانچ  دیامرف  باذـع  ار  اهنآ  دـندرک  ضارعا  نید  زا  یگمه  رگا  هک  دومث  داع و  هقعاص  دـننامب  دومرف  دـیدهت  ار  شیرق  لاعتم 
نموم يدارفا  هدوب و  یگمه  ضارعا و  مکح  طانم  نوچ  دومث " و  داع و  هقعاص  لثم  هقعاص  مکترذـنا  لقف  اوضرعا  ناف  تسا " : یکاح 

هدش هک  يدیدهت  قبط  رب  هقعاص  دندادیم  همادا  دوخ  یهارمگب  نانآ  یگمه  رگا  و  دشن ، لزان  اهنآ  رب  هقعاص  دـمآ ، دوجوب  اهنآ  نایم  رد 
دیدهت نیا  دوبیم  باذع  ماسقا  مامت  زا  عنام  یلک  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوجو  رگا  هکیتلاح  رد  تشگیم  لزان  اهنآ  رب  دوب 

بانج نآ  مشخ  ببسب  ترضح  نآ  ياهگنج  تاوزغ و  رد  يدحا  یتح  دشیمن و  باذع  راتفرگ  میتفگ  هک  اهنآ  زا  يدحا  و  دوبن ، تسرد 
اهنآ . زا  دهد  هانپ  ار  ام  يادخ  تسا ، باذع  ماسقا  زا  روما  نیا  مامت  اریز  دشیمن ، هتشک 

باحصا تیآ  دننام  دوب  یتیآ  دوخ  دوب ، عقاو  قباطم  تسرد و  ثراح ) ناتـساد   ) ناتـساد نیا  رگا  هیمیت ) نبا  ياهلاکـشا  زا  - ) مجنپ هجو 
نوچ تسا و  ناـیب  لـقن و  روـخ  رد  هک  نآ  رئاـظن  و  دوـش - هتـشامگ  تمه  نآ  تیاور  لـقنب و  هک  تسنآ  روـخ  رد  یتـیآ  نینچ  و  لـیف -

یهجوت اسار  ار  عوضوم  نیا  اهنیا  دـننام  خـیرات و  ریـسفت و  لئاضف و  حاحـص و  اهدنـسم و  نابحاص  زا  ملع  رد  نیفنـصم  مینکیم  هظحالم 
تسا . ساسا  یب  غورد و  نیاربانب  هدشن ، تیاور  سانشان  دانسا  نیاب  زج  ناتساد  نیا  دنا و  هدومنن 

رد هثداح  نیا  هچ ، تسا  فازگ  اوراـن و  بساـنمان و  لـیف ، باحـصا  ناتـساد  اـب  هدوب  يدرف  هثداـح  کـی  هک  ناتـساد  نیا  ساـیق  باوج -
رد هکنیا  رب  افاضم  هتشادن ، دنک  بلج  دوخب  ار  یمومع  ءانتعا  هجوت و  هک  یتیفیک  بسانم و  هنیمز  زور  نآ  عامتجا 
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لـصا رب  هک  روطناـمه  دنـشکب  نآ  رب  یـشومارف  هدرپ  هک  هدومنیم  اـضتقا  دـندوب  رما  نیا  دـهاش  هک  یهورگ  دوـصقم  فدـه و  لاـح  نیع 
لئان دوخ  دوصقم  فدهب و  دوب  کیدزن  هک  دندرک  دهج  دج و  نآ  لاطبا  نوماریپ  يردقب  دندیشک و  مخ ) ریدغ  رد  تیالو  رما   ) عوضوم

ار دوخ  رون  ناساپـسان  ناهاوخدب و  مغرب  اناوت  يادـخ  یلو  دـنزاس  نوگرگد  ار  عضو  هنابـصعتم  ياه  هئطوت  يراک و  هابتـشا  اب  دـندرگ و 
. دناسریم لامک  دحب  نابات و 

یتخبدب و راچد  ار  یمیظع  هورگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هرهاب  تایآ  زا  مهم و  گرزب و  دوب  يا  هثداح  لیف ، باحـصا  هثداح 
تابجوم دیشخب و  تاجن  نانآ  دیک  زا  دشاب  مما  نیرت  یقرتم  يزور  دیاب  هک  ار  یتما  تشگ و  دوهشم  نایناهج  رب  هکیروطب  دومن  تکاله 

ترایز و زکرم  مما و  هاگ  فاوط  دیاب  هک  ار  هبعک )  ) وا یتسرپ  هناگی  هاگیاپ  وا و  تاسدقم  تمظع  يرارقرب و  تما و  نآ  رارقتـسا  ءاقب و 
نیرتگرزب اهنرق  زا  سپ  نونکا  هعقاو  نآ  هجیتن  رد  هک  دومرف  ءاضما  دراد  رب  رد  ار  تاـکرب  ریخ و  زومر  هک  دـشاب  ناـب  نیدـقتعم  تیدوبع 

تسا . یئادخ  هاگ  شتسرپ  رهاظم 
( ثحب دروم  ناتـساد   ) هدربمان هعقاو  رد  هک  تسا  يدـصاقم  یعاود و  زا  ریغ  لیف ) باحـصا   ) یلوا هثداـح  رد  دـصاقم  یعاود و  نیارباـنب 

یلـص ربمغیپ  تازجعم  نایم  رد  توافت  قرف و  نیا  هکنیا  امک  تسا  قح  زا  ضامغا  یئوگروز و  رگیدـمهب  ود  نآ  سایق  و  تسا ، دوجوم 
رگید ضعب  لباقم  رد  هدش و  لقن  داحآ  رابخا  اب  طقف  بانج  نآ  تازجعم  زا  یضعب  ینبم  نیمه  رب  و  تسا ، راکشآ  یبوخب  هلآ  هیلع و  هللا 
مومع لوبق  قافتا و  دروم  دوشب  نآ  دنـسب  یئانتعا  هجوت و  هکنیا  نودب  بانجنآ  تازجعم  زا  یـضعب  زین  و  هدومن ، زواجت  مه  رتاوت  دـح  زا 

اهنآ . تانراقم  طیارش و  ای  تیمها  تمظع و  ثیح  زا  تسا  اه  هزجعم  نآ  دوخب  طوبرم  توافت  فالتخا و  نیا  و  تسا ، نیملسم 
رد هچ  تسا  يرگید  یئوـگ  فازگ  زین  نیا  دـنا  هدـنارذگ  لاـمهاب  ار  عوـضوم  نیا  نیفنـصم  تاـقبط  هکنیاـب  ریاد  هیمیت  نـبا  ياـعدا  اـما 

ناظفاح ریسفت و  نالماح  ملع و  نایاوشیپ  زا  همه  هک  میدومن  رکذ  ار  هعقاو  نیا  نیفنصم  تیاور  هتشذگ ، تاحفص 
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زا سپ  یکی  نادنمـشناد  تسا و  نمـضتم  ار  اهنآ  رایـسب  لئاضف  ناگرزب  لاح  حرـش  لاـجر و  بتک  دنـشابیم و  خـیرات  نـالقان  ثیدـح و 
... سانـشان دانـسا  نیاب  زج   ) وا هیلا  راشم  درم و  نیا  دوصقم  مینادـیمن  هرخالاب  و  دـنا ، هدوتـس  ار  اـهنآ  تیـصخش  تیارد و  بتارم  يرگید 

رد ص60 وا  لاح  حرـش   ) راوگرزب یباحـص  نامی  نب  هفیذحب  هتـشگ  یهتنم  دـش  رکذ  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  اریز  تسیچ ؟ تسیک و  )
رد وا  لاح  حرش   ) تسا فورعم  تیاور  رد  وا  ندوب  دامتعا  دروم  ریسفت و  ثیدح و  ملع و  رد  وا  یئاوشیپ  هک  هنییع  نب  نایفس  و  تشذگ )
هقث هب  فوصوم  تیفورعم و  ترهش و  تیاهن  رد  هیمیت  نبا  ياعدا  روصت و  فالخ  رب  هک   ) تیـصخش رظن  زا  نیا  تشذگ ) ج 1 ص 139 

دشابیم .) تناما  و 
هتسناد و دامتعا  رکذ و  روخ  رد  هتخانش و  ار  دانسا  نیا  قیقحت  لها  نیرـسفم و  نیثدحم و  ظافح و  زین ، رفن  ود  نیاب  دانـسا  ظاحل  زا  اما  و 

ياهدانسا اب  هک  دنتـسین  یناسک  زا  نانیا  و  دنا ، هدومن  ریـسفت  دانـسا  نیدب  ار  میکح  رکذ  میرک و  نآرق  زا  يا  هیآ  يراکنا ، دیدرت و  نودب 
ار دنس  هیمیت  نبا  یلو . هدوب  نینچ  شناد  لها  شور  تسا و  نینچ  رما  هقباس  یلب  دننک ، ریسفت  ار  نآرق  تسس  تسپ و  تایاور  جرا و  مک 

دیامن  یمن  قیبطت  وا  راومهان  شور  اب  لیبق  نیا  زا  زیچ  چیه  اریز  هتخادرپ  هشقانمب  زین  نآ  نتم  رد  هتشادنپ و  سانشان  رکنم و 
دوخ مالسا  هنوگجنپ  يدابمب  فارتعا  ببـسب  هدربمان  ثراح  هک : دیایم  تسدب  نینچ  ثیح  نیا  زا  هیمیت :) نبا  تالاکـشا  زا  - ) مشـش هجو 

تسا . هدشن  التبم  باذعب  مرکا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دهع  رد  نیملسم  زا  يدحا  هرورضلاب  هدوب و  ملسم 
ربمغیپ هدومرف  در  لیلدـب  دراد  رب  رد  زین  مالـسا  زا  ار  وا  جورخ  هدر و  دـنکیم  تباث  ار  هدربماـن  مالـسا  هک  روطناـمه  ثیدـح  نیا  باوج -

رب نتشاد  مالسا  ماگنه  رد  باذع  نیاربانب  هداد ، ربخ  یلاعت  يادخ  فرط  زا  ترـضحنآ  هچنآ  رد  وا  دیدرت  کش و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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رد ثیدح ، ندینش  زا  سپ  شدربمان  تشذگ  هحفـص 136  رد  هک  روطنامه  هدیـسر  وا  رب  باذع  دادترا  رفک و  زا  دعب  هکلب  هدشن  لزان  وا 
کش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  توبن 

هحفص 168 ] ] 

يوبن سدق  تحاسب  هک  يرجت  تلعب  دنا  هدش  عقاو  تبوقع  لومشم  مالسا  فصو  اب  هک  دنا  هدوب  مه  یناسک  بلطم  نیا  زا  هتـشذگ  دومن 
اهنآ ناتساد  هک  رگید  یضعب  دننام  تشذگ و  رد ص 162  وا  ناتـساد  هک  ثراح  رتخد  هرمج  دننام  هدز  رـس  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: هک هدومن  تیاور  عوکا  نب  هملس  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  هک ) تسیفاک  عوضوم  نیا  دییات  يارب   ) دش و رکذ  مراهچ  لاکـشا  باوج  رد 
، روخب تسار  تسد  اـب  دومرف : واـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دروخ ، اذـغ  پچ  تسد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  روضح  رد  يدرم 
ار دوخ  پچ  تسد  تسناوتن  هاـگچیه  هجیتـن  رد  يوش  ناوتاـن  پچ  تسد  زا  دومرف : ربـمغیپ  تسناوتیم ) هکیتروـص  رد  ، ) مناوـتیمن تفگ 

دناسرب ! ناهدب 
مسر و  دش ، دراو  یئارحـص  برع  رب  تدایع  ناونعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا  روکذم  يراخب ص 227  حیحص  دلج 5  رد  و 
برع دومرف ، ار  نخـس  نیا  درم  ناب  هیور  نیمه  بسح  رب  و  تسین ، یکاـب  دومرفیم : تفریم ، ضیرم  تداـیعب  تقو  ره  هک  دوب  نیا  ربمغیپ 
دربیم ربقب  ار  وا  هدرک و  موجه  هدروخلاـس  درم  رب  هک  تسا  بت  هکلب  تسین و  نینچ  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  باوج  رد  راـمیب 

. درپس ناج  دیناسرن و  ماشب  ار  دعب  زور  برع  نآ  هجیتن  رد  دشاب ، نینچ  یتشادنپ ، نینچ  هک  لاح  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هک دوب  هدومرف  نغدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تسا  روکذـم  يدروام ص 81  هوبنلا "  مالعا  رد "  و  مود ) پاـچ  یتداـیز  )

ار وت  يوم  يادخ  دومرف  واب  دنکیم ، نینچ  زامن  لاح  رد  هک  دـید  ار  يدرم  بانجنآ  دزادرپن ، دوخ  يوم  نتـساراب  زامن  لاح  رد  رازگ  زامن 
دش . علصا  تخیر و  درم  نآ  يوم  هجیتن  رد  دنادرگ ، تشز 

 " رد ربلا  دـبع  نبا  لیبق  زا  ثیدـح  بابرا  هچ  تسین ، فورعم  هباحـص  ناـیم  رد  ناـمعن  نب  ثراـح  هیمیت ) نبا  تالاکـشا  زا  - ) متفه هجو 
و دـنا ، هدرواین  نایمب  وا  زا  یمان  هباحـص  ياـهمان  نمـض  رد  دوخ  تاـفیلات  رد  یـسوم  وبا  یناهفـصا و  میعن  وبا  هدـنم و  نبا  باـعیتسا " و 

هتفاین  ققحت  ام  شیپ  یسک  نینچ  دوجو  نیاربانب 
هباحص زا  هچنآ  عوضوم  نیا  نیفلوم  زا  کی  ره  هکلب  تسین ، هباحص  مامت  رکذ  لفکتم  هباحص  لاح  حرش  مان و  رب  لمتشم  بتک  باوج -

رد عالطا و  هطیح  رد  هک 
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ناشن مان و  زا  راثآ  بتک و  يایاوز  زا  تسا  هتسناوت  هک  ار  هچنآ  هدمآ و  رگید  فلوم  سپـس  هتخادرپ و  نآ  رکذب  هدوب  وا  یـسررب  دودح 
نیا رد  هک  یباتک  نیرت  عماج  و  هدرک ، هفاـضا  یلوا  فلوم  هتفگ  رب  هتفاـی  فوقو  اـهنآ  رب  وا  فلـس  هک  درواـیب  تسدـب  هباحـص  زا  يدارفا 

زا انامه  دراگنیم : دوخ  باتک  زاغآ  رد  هدربمان  فصولا  عم  تسا و  ینالقـسع  رجح  نب  هباحـصلا "  زییمتب  هباصالا  باـتک "  میتفاـی  هنیمز 
صیخشت یئاسانش  روخ  رد  تاعوضوم  نیرتمهم  هلمج  زا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  مولع  ینید  مولع  نیرت  فیرـش  هلمج 

دارفا زا  هک  ار  هچنآ  ظافح  زا  یهورگ  دنا و  هدمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  زا  اهنآ  زییمت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا 
رد هک  اهنآ  زا  ما  هتخانش  هکیسک  نیتسخن  دنا و  هدروآ  درگ  دوخ  تافیلات  رد  هتفای  نآ  رب  عالطا  هتـسناوت و  نیعبات ) هباحـص و  زا   ) هدربمان
ریغ يوغب و  مساقلا  وبا  هتسب و  راکب  يا  هناگادج  فینصت  هراب  نیا  رد  هکتسا  يراخب  هللا  دبع  وبا  تسا  هدومن  فینصت  باتک  عوضوم  نیا 
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طایخ و نب  هفیلخ  دننام ، هدروآ  درگ  يدـعب  هقبط  مامـضناب  ار  هباحـص  مان  هدربمان  خـیاشم  هقبط  زا  یعمج  دـنا و  هدرک  لقن  هدربمان  زا  وا 
زین يرگید  هورگ  هنیمز  نیا  رد  همثیخ و  یبا  نب  رکب  یبا  نایفـس و  نب  بوقعی  دـننام  وا  فیدرمه  زین  يدارفا  نینچمه  دعـس و  نب  دـمحم 

، نیط دننام  دنا  هدوب  اهنآ  زا  لبق  یمک  هک  اهنآ  نادبع و  دواد و  یبا  نب  رکب  یبا  يوغب و  مساقلاوبا  دننام  دنا  هدرک  یتافینـصت  اهنآ  زا  دعب 
شباتک نمض  رد  یناربط  دننام  نابح و  نب  متاح  یبا  يدروام و  روصنم  یبا  نیهاش و  نب  صفح  یبا  نکس و  نب  یلع  یبا  دننام  سپـس  و 

باعیتسا ار "  دوخ  باتک  هدربمان  هک  ربلا  دبع  نب  رمع  یبا  دننام  سپس  میعن ، یبا  هدنم و  نب  هللا  دبع  یبا  دننام  سپـس  ریبکلا " و  مجعم  " 
وا زا  يدایز  رادـقم  فصولا  عم  هدرک  يروآ  عمج  نآ  رد  هدوب  وا  زا  لبق  بتک  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  هدرب  ناـمگ  هکنیا  راـبتعاب  هدـیمان  " 

فیطل ياه  همتت  وا  باتک  هلابند  رد  مه  یهورگ  هدومن و  یعماج  فیلات  وا  باتک  لیمکت  رد  نوحتف  نب  رکبوبا  هدربن و  مان  هک  هدش  توف 
لکشم و ناشدادعت  هک  دنا  هدوب  ینامدرم  نانیا  رصع  رد  هتشون و  یگرزب  لییذت  هدنم  نبا  فیلات  رب  ینیدم  یسوم  وبا  دنا و  هدومن  فیلات 

نرقب رود  هکنیا  ات  دنا  هدومن  فینصت  هنیمز  نیا  رد  ار  همه 
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فیناصت زا  يرایسب  نآ  رد  هدیمان و  هباغلا "  دسا  ار "  نآ  هدومن و  فیلات  یعماج  باتک  ریثا  نبا  نیدلا  زع  ماگنه  نیا  رد  هدیـسر و  متفه 
زا يرایسب  رب  هیبنت  هجوت و  زا  هدرک و  طولخم  باحـصاب  ار  یباحـص  ریغ  دوخ  ناینیـشیپ  زا  يوریپب  مه  وا  یلو  هدومن  عمج  ار  دوخ  زا  لبق 
نبا  ) وا باتک  رد  هک  ار  یئاهمان  دوخ  باتک  رد  یبهذ  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  سپـس ، هدـیزرو ، تلفغ  دراد  دوجو  ناـنآ  بتک  رد  هک  ماـهوا 
اهنآ ندوب  یباحـص  هک  ار  یئاهنآ  ای  هدروآ و  نایمب  يرکذ  اهنآ  زا  طلغب  يو  هک  ار  یناسک  هدوزفا و  اهنآ  رب  هدرک و  ادج  هدش  رکذ  ریثا )

مدومن هک  یـشواک  عبتت و  اب  هدـماین و  کیدزن  دوصقمب  هدـشن و  همه  لـماش  وا  مادـقا  نیا  لاـح  نیع  رد  یلو  هدرب  ماـن  هتـسویپن  تحـصب 
اب تقباطم  دوجو  اب  هباغلا ) دـسا   ) باتک نآ  لصا  رد  هن  و  یبهذ )  ) وا باتک  رد  هن  هک  مدروخرب  یئاهمانب  تسا ) رجح  نبا  نانخـس  هلابند  )

تسین . ود  نآ  طیارش 
یماسا زا  مهدـکی  رب  یتح  اهـششوک  نیا  همه  اب  مدومن و  ادـج  هباحـص  ریغ  زا  ار  هباحـص  نآ  رد  مدروآ و  درگ  یگرزب  باـتک  هجیتن  رد 

رد تفای  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دیوگ : هعرز  وبا  تشگن ، لصاح  فوقو  هدش  لقن  يزار  هعرز  یبا  زا  هک  هچناب  تبسن  هباحص 
رادید و فصو  اب  اهنآ  همه  هک  نز  درم و  زا  دنا  هدوب  نت  رازه  دصکی  زا  شیب  دندینـش  ار  وا  نخـس  دندید و  ار  وا  هک  یناسک  هک ، یلاح 

دنا . هدرک  تیاور  وا  زا  بانجنآ  نانخس  عامتسا  ای 
صوصخ هرابرد  هک  یـسک  شـسرپ  باوج  رد  ار  ناتـساد  نیا  هعرز  وبا  دیوگ : باعیتسا "  لیذ "  رد  بلطم  نیا  رکذ  زا  سپ  نوحتف  نبا 

هک اهنآ  ینعی  تسا  روکذـم  باعیتسا "  رد "  هک  اهنآ  مامت  فصولا  عم  اهنآ و  ریغب  دـسر  هچ  ات  هتـشاد ، نایب  دومن ، لاوئـس  وا  زا  ناـیوار 
( باـعیتسا بحاـص   ) وا طرـش  قباـطم  هک  ار  هچنآ  هک  هدوـمن  رکذ  نوـحتف  نبا  و  دـنرفن ، دـصناپ  رازه و  هس  دـنا  هدـش  رکذ  هینک  اـی  ماـنب 

یگمه دیاش  دوب : هتشون  دوخ  دیرجت  باتک  تشپ  رد  هک  مدناوخ  یبهذ  ظفاح  طخب  نم  و  تسا . دادعت  نیاب  بیرق  هدومن  ناب  كرادتـسا 
 " هباغلا دـسا  رد "  هک  اهنآ  ماـمت  هک : مدـید  وا  طـخب  سپـس  دنتـسین ، نیا  زا  رتمک  دنـشابن  دادـعت  نیا  زا  شیب  رگا  دنـشاب ، رفن  رازهتـشه 

دنروکذم
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لوق زا  تسا  نیحیحـص  رد  تاجردنم  دنکیم  دییات  ار  هعرز  یبا  راتفگ  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و  دنرفن ، راهچ  هاجنپ و  دصناپ و  رازهتفه و 
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هک هچنآ  رد  دروآرد و  رامشب  ناوتیمن  ار  اهنآ  يرتفد  رد  هک  دنتشاد  روضح  يرایسب  مدرم  دیوگ : هک  كوبت  ناتـساد  رد  کلام  نب  بعک 
رازه هدزاودب  عقاو  رد  دنرادب  مدقم  نامثع  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  اهنآ  تسا : نینچ  هدومن  تبث  لقن و  يروث  زا  حیحص  دنـسب  بیطخ 

يوون دوب ، یضار  اهنآ  زا  دوخ  تافو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندوب  یصاخشا  زا  یگمه  هک  دنا  هداد  اوران  تبسن  رفن 
رد رکب  یبا  تفالخ  دهع  رد  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دعب  لاس  هدزاود  هب  طوبرم  نخـس  نیا  دیوگ :

رمع تفالخ  هرود  رد  سپس  دنا و  هدوب  هتفر  نایم  زا  تسا  هدشن  طبـض  نانآ  ياهمان  هک  یناسک  زا  رایـسب  نیملـسم  تاحوتف  هدر و  هیـضق 
مان ندنام  ناهنپ  ببـس  دنا و  هدوب  هدرم  دنتـسه  نوریب  هرامـش  زا  هک  یناسک  نآ  ریغ  ساومع و  یمومع و  نوعاط  رد  اه و  حتف  نمـض  رد 

ها  تسا . رتاناد  ادخ  و  دنا : هتشاد  روضح  عادولا  هجح  رد  اهنآ  رثکا  هک  تسنیا  نانآ  ياه 
ای نت  رازه  دصکی  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  عادولا  هجح  رد  رـضاح  هدع  دش : راعـشا  رد ج 1 ص 30  البق  هکناـنچ  و 

يارجم زا  الوصا  دنیامن ؟ طبـض  تبث و  ار  میظع  هورگ  نیا  مامت  مان  هک  هدوب  نکمم  بتک  نیا  يارب  هنوگچ  تروصنیا  رد  دـنا  هدوب  رتشیب 
اهراسهوک و اهارحص و  رد  هورگ  نیا  رتشیب  هچ  تفای ، طلست  هطاحا و  لماک  روطب  تیعمج  نیا  لاح  حرـش  مانب و  هک  تسا  جراخ  یعیبط 

یقافتا عقاوم  رد  انایحا  هک  صاخ  دصاقم  يارب  رگم  دنتـشادن  یتفر  دمآ و  هدوارم و  اهرهـش  عماجم و  رد  دندوب و  هدـنکارپ  هقرفتم  قطانم 
هبساحم ناوید  عقاوم  هنوگنآ  رد  دندومن و  یم  كرد  ار  یتیاور  تبحـص و  دندشیم و  رـضاح  عماجمنآ  رد  یجئاوح  ندروآ  تسدب  يارب 

دوش . یسررب  نانآ  لاوحا  ددرگ و  طبض  تبث و  دوشیم  جراخ  دراو و  هک  ره  مان  هک  دوبن  يرتافد  و 
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نیفنـصم راچان  تسا ، نینچ  اهنآ  عضو  هک  دننک  ادیپ  هطاحا  یتما  نوئـش  لاوحاب و  هک  دوب  دهاوخن  رـسیم  قیقحت  لها  يارب  تروصنیا  رد 
دجاو هداد  خر  هک  یثداوح  رد  اهنآ  دوجو  ای  هدـش و  هدرب  ناشمان  رتشیب  تایاور  رد  هک  دـنا  هدومن  تردابم  یناـسک  ماـن  طبـض  تبث و  هب 
جراخ فاصنا  هطیح  زا  وا  دوجو  راکنا  دشن  رکذ  بتک  نینچ  رد  یصخش  مان  رگا  دش  نایب  هک  تیفیک  نیا  اب  تسا ، هدوب  یـصاخ  تیمها 
تلعب هباحـص  لاح  حرـش  رب  لمتـشم  بتک  نیفلوم  تسا  نکمم  یهگناو ، درادـن ، شزاس  لالدتـسا  ثحب و  تاررقم  لوصا و  اب  و  تسا ،

دنشاب . هدومن  رظن  فرص  وا  مان  رکذ  زا  تشگ  دوهشم  صخش  نیا  زا  یگدنز  ماجنارس  رد  هکیرفک  هدر و 
( نامقل هروس   ) رینم باتک  يده و ال  ملع و ال  ریغب  هللا  یف  لداجی  نم  سانلا  نم  و 
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مالسا رد  ریدغ  دیع 

هراشا

مامتها هجوت و  دروم  نآ  دافم  توبث  ققحت و  نیمات  نآ و  هرطاخ  ندـنام  نادواج  ریدـغ و  ناتـساد  رـشن  تابث و  روظنمب  هکیروما  هلمج  زا 
زاربا ادخ و  یگدنب  مسارم  دوش و  لیکـشت  لفاحم و  عماجم و  نآ  بش  زور و  رد  هلاس  همه  هک  تسا  یخیرات  زور  نیا  نتفرگ  دیع  هدوب ،

یگدنزب هعـسوت  نادنمتـسم و  ناناوتان و  لاحب  هجوت  هیرب و  هوجو  لذب  شـشخب و  یکین و  هریـس  ددرگ و  ءارجا  تیدحا  هاگردـب  عوشخ 
تافیرـشت و نیا  ءارجا  هجیتن  رد  و  دریگ ، رارق  لمع  دروم  يوریپ و  شیارآ ، اب  ابیز  ون و  ياه  سابل  ندرک  رب  رد  اه و  هلئاع  اه و  هداوناـخ 
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ناربخیب عضو  نیا  هدـش و  فوطعم  بلاج  هرظنم  نیون و  عضو  کی  فرطب  تاقبط  مومع  هجوت  هک  تسا  دـقتعم  مدرم  نایم  رد  تارهاظت 
لمتشم هرتاوتم  تایاور  نایب  هب  نایاناد  نآ و  تیاور  زا  سـسجت  هب  دوشیم  رجنم  نآ و  تابجوم  للع و  شـسرپ  صحفت و  هب  درادیم  او  ار 
تیاور هتشر  لئاسو  نیدب  دنزادرپ و  یم  تاموظنم  دیاصق و  ءاشنا  هباطخ و  داریا  هب  ناگدنیارس  ناگدنیوگ و  هتخادرپ و  ریطخ  رما  نیا  رب 
ناتساد نیا  رارکت و  ربخ  نیا  نامز  رـصع و  ره  رد  هورگ و  موق و  ره  نایم  رد  هتـشگ و  هتـسویپ  لصتم و  رگیدکیب  نآ  دانـسا  مخ و  ریدغ 

ددرگ . یم  رادیاپ  ظوفحم و  ناهذا  رد  نآ  هلصتم  قرط  يراج و  اهنابزب 
ره درادن و  طقف  هعیـش  هورگب  صاصتخا  مخ  ریدـغ  دـیع  هکنیا  یکی  تسا ، رما  ود  دوشیم  راکـشآ  قیقحت  لها  يارب  تیفیک  نیا  زا  هچنآ 

هعیش اب  دیع  نیا  رد  نیملسم  قرف  ریاس  زا  مه  نارگید  لاح  نیع  رد  یلو  دنیامنیم  زاربا  یـصاخ  هقالع  رما  نیاب  تبـسن  هورگ  نیا  هک  دنچ 
هجوت و دروـم  هک  هدوـمن  رکذ  يداـیعا  هلمج  زا  ار  زور  نیا  هیلاخلا " ص 334  نورقلا  یف  هیقاـبلا  راـثالا  رد "  ینوریب  دـنیامنیم ، تکرش 
ار مـخ  ریدـغ  زور  تـسا : روکذـم  نـینچ  رد ص 53  یعفاـش  هـحلط  نـبا  فیلاـت  لوئــسلا "  بلاـطم  رد "  و  تـسا ، مالــسا  لـها  ءاـنتعا 

يارب هتشگ  دیع  زور  نیا  هدرک و  دای  دوخ  رعش  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
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رب تهج  نیدب  ار  وا  هدومن و  بوصنم  تیالو )  ) دنمجرا هاگیاج  نیاب  ار  بانجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  هکنیا 
ادخ لوسر  صخشب  تبسن  دشاب  هتشاد  نآ  رب  تلالد  یلوم  ظفل  تسا  نکمم  هک  یئانعم  ره  دیوگ : رد 56  و  هدیشخب ، يرترب  قلخ  عیمج 

تـسا یماـقم  عـیفر و  تسا  یهاـگیاج  یلاـع و  تسیا  هبترم  نیا  هداد و  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  ینعم  ناـمه  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ترـسم طاسبنا و  مسوم  ینامداش و  رورـس و  ماگنه  دـیع و  زور  زور ، نیا  تهج  نیمهب  هدومن و  صوصخم  نادـب  ار  بانجنآ  هک  خـماش 

یهتنا  هتشگ ... وا  ناتسود 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  وا ) ناتسود   ) ریمض هاوخ  دیامنیم ، تباث  زور  نیا  نتفرگ  دیع  رد  ار  نیملـسم  مامت  كارتشا  دوخ  هلمج  نیا 

دوصقم زاب  ددرگرب  مالسلا  هیلع  یلعب  رگا  و  تسا ، حضاو  بلطم  هک  ددرگرب  ربمغیپ  هب  رگا  ددرگرب ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاوخ  ددرگرب و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لـصف  ـالب  نیـشناج  ار  وا  هک  اـهنآ  هچ  دـنراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نیملـسم  همه  اریز  تسا ، لـصاح 

. دنا هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  نیمراهچ  ار  ترضحنآ  هک  اهنآ  هچ  دننادیم و 
زا اهنآ  هک  جراوخ  زا  يزیچان  دادعت  زج  دشاب  هتـشاد  ینمـشد  توادـع و  رـس  بانجنآ  اب  هک  تسین  یـسک  نیملـسم  قرف  مامت  نایم  رد  و 

دنا . هدش  جراخ  مالسا  نید 
مدرم دنراد و  قفاوت  دیع  نیا  رب  ناهج  برغ  قرـش و  رد  یمالـسا  مما  هک  تسا  یکاح  دهدیم و  امب  دیع  نیا  زا  ییاهـسرد  خیرات  بتک  و 
هبطخ اعد و  زامن و  هک  نانآ  دزن  هدوب  يزور  هتشاد و  ءانتعا  هجوت و  نآ  ندوب  دیعب  ریاد  زور  نیاب  هتشذگ  نورق  زا  قارع  هبراغم و  رصم و 

تسا . روکذم  الصفم  هطوبرم  بتک  رد  هکنانچ  هدوب  لومعم  نآ  رد  رعش  داشنا  و 
حرش رد  الثم  دوشیم ، هدافتـسا  زور  نیا  ندوب  دیع  رب  نیملـسم  مومع  قافتا  ناکلخ - نبا  فیلات  نایعالا "  تایفو  زا "  هدیدع  دراوم  رد  و 

يذ مهدجه  نآ  هدش و  عقاو  مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  هدربمان  اب  تعیب  تسا : روکذم  نینچ  دلج 1 ص 60  رد  رصنتسم - رسپ  یلعتسم  لاح 
يدیبع هللااب  رصنتسم  لاح  حرش  رد  و  لاسب 487 ، تسا  هجحلا 

هحفص 175 ] ] 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا و  دـیوگ : دوخ  سپـس  تفای ، تافو  لاس 487  هجحلا  يذ  مهدـجه  هبنـشجنپ  بش  هدربمان  تسا : روکذـم  نینچ  ص 223  دلج 2  رد 
نیا زا  دننکیم  لاوس  هک  متفای  ار  يرایـسب  هورگ  و  تسا ، مخ  ریدغ  نآ ، و  هجحلا ، يذ  مهدـجه  بش  ینعی  تسا ، ریدـغ  دـیع  بش  بش ،

رد هک  دوشیم  هتفگ  تسا و  یبآ  لادوگ  نآ  رد  تسا و  هنیدم  هکم و  نیب  مخ ) ریدـغ   ) ناکم نیا  و  هدوب ؟ هجحلا  يذ  مدـنچ  رد  هک  بش 
هفرـشم هکم  زا  عادولا  هجح  رفـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نوـچ  و  دوـشیم ، عـمج  نآ  رد  بآ  هک  تسا  يراز  تخرد  اـجنآ 

زا تسا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  یلع  تفگ : دومرف ، مالعا  ار  دوخ  يردارب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  دیسر و  ناکم  نیاب  تشگزاب و 
وا هک  ار  هکنآ  امرف  يرای  درادب و  نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ ، راب  یـسوم 

نیب تسا  ییداو  اجنآ  دیوگ : یمزاح  و  دنراد . يدایز  هقالع  زور  نیاب  هعیش  و  دیامن ، راخ  ار  وا  هک  ار  هکنآ  نادرگ  راخ  دیامن و  يرای  ار 
یمرگ تدـش  يراوشدـب و  يداو  نیا  دـناوخ و  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اجنآ  رد  هک  تسا  یلادوگ  هفحج  دزن  هنیدـم و  هکم و 

تسا . فورعم  فوصوم و 
زا دعب  فارشالا " ص 221  هیبنتلا و  رد "  زین  يدوعـسم  هدومن  رکذ  ناکلخ  نبا  هک  زور ) نیاب  هعیـش  دایز  هقالعب  ریاد   ) ار بلطم  نیمه  و 

یبلعث ار  بلطم  نیا  دننام  و  دنرامشیم ، گرزب  ار  زور  نیا  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  و  دیوگ : هتشاد  نایب  ریدغ  ثیدح  رکذ 
نیا و  دیوگ : رد ص 511  هدرمش  تما  دزن  رد  دوهشم  مانب و  فاضم  ياهبش  زا  ار  ریدغ  بش  هکنآ  زا  سپ  هتـشاگن ، بولقلا "  رامث  رد " 
دومرف : دوخ  هبطخ  نمض  دناوخ و  هبطخ  نارتش  زاهج  رب  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآ  يادرف  هک  تسا  یبش  نامه 
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هلذخ . نم  لذخا  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
یهتنا  دنربیم ... رسب  تدابعب  مایق  يراد و  هدنز  بشب  ار  نآ  دنرامشیم و  گرزب  ار  بش  نیا  هعیش 

نیریاس زا  هدـیقع  نیاب  هچرگ  نانآ  و  هتفای ، ققحت  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) لصف الب  فالخ  رب  حیرـصت  صن و  هک  دـندقتعم  اهنآ  یلب 
نیا و  دنـشابیم ، هدـیقعمه  قفتم و  یمالـسا  تما  اب  تسا  روهـشم  مانب و  فاـضم  ياهبـش  زا  ریدـغ  بش  هک  نیا  رد  یلو  دـندرفنم  ادـج و 
رما نیمه  عوقو  و  هتفرگ . تروص  نآ  دادماب  رد  هک  يراکشآ  تلیضف  یگرزب و  ریطخ و  رماب  داقتعا  ببـسب  رگم  تسین  تیمها  ترهش و 
طرف نآ ، بش  ریدـغ و  زور  تلیـضف  رد  داقتعا  نیا  رثا  رد  و  تسا ، هدـنادرگ  یکرابم  دـیع  ای  صاخ  زور  ارنآ  زور  نیا  رد  مهم  گرزب و 

راید بحاص  زعم  نب  میمت  هدش ، هیبشت  ناب  هنابیدا ) تالزاغم  هنارعاش و  تانایب  رد   ) غورف یئابیز و  هک  هدیسر  يدحب  ات  تهج  نیا  راهتشا 
هدورس : نینچ  هدومن  لقن  وا  زا  رصقلا " ص 38  هیمد  رد "  يزرخ  اب  هک  هدیصق  نمض  هتفای  تافو  لاس 374  رد  هک  هیرصم 

اهقادحاب  انیلع  حورت 
هنهرشن نم  نهتکح  ناسح 

ضوهنلا  نعطتسی  معاون ال 
هنهف دارا  لقث  نم  نمق  اذا 

ریدغلا  یلایل  نسحک  نسح 
هنهمایا هجهبب  نئج  و 
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هباحص زا  اهنآ  زج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانز  نیخیـش و  هلیـسوب  هک  تسا  يداب  كرابم  تینهت و  رما ، نیا  لئالد  هلمج  زا  و 
دش دیهاوخ  فقاو  نآ  یگنوگچب  ابیرق  هکیروطب  هتفرگ ، تروص  مالسلا  هیلع  نینموملاریماب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رماب 

كرابم تینهت و  و 
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تسا . رورس  ینامداش و  عقاوم  دیع و  صاوخ  زا  داب 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دهع  نارود  ات  هدوب  نینچ  هتـشذگ  نورق  راصعا و  رد  هتـسویپ  هتـشاد و  دادتما  دیع  نیا  هقباس  هک  تسنیا  مود ، رما 

هاگیاج هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هکنآ  زا  سپ  عادولا  هجح  رد  تسا  هدوب  ریدغ  زور  دیع ، تلیـضف و  نیا  شیادـیپ  زاغآ  هلآ و 
دومرف و زاربا  دوخ  ناوریپ  زا  میظع  هورگ  ناب  يویند  ینید و  ههجو  زا  ار  دوخ  تراما  زکرم  راکـشآ و  ار  يربک  تفـالخ  تباـث  راوتـسا و 
مالـسا و اب  سک  ره  هک  يدـحب  ات  ندروآ  تسدـب  ار  راهتـشا  نیرتیلاـع  روبزم  زور  هجیتن  رد  تشاد ، نیعم  ار  شـسدقم  نید  عیفر  ياـنبم 
تعیرش و زکرم  يزور  نینچ  رد  هک  رتالاب  نیا  زا  یترسم  هچ  دیدرگ ، ترـسم  نیرق  زورنآ  تیعقوم  زا  دوب  دقتعم  هتـسباو و  مالـسا  ملاعم 
لیاز و ار  راوتـسا  هاگیاپ  نیا  نآ  نیا و  ءاوها  لایما و  رگید  هتـشگ و  دوهـشم  مولعم و  نید  ماکحا  نابات  راونا  ناـضیف  شزیر و  همـشچرس 

زور نیا  زا  رتگرزب  يزور  هچ  دیامن ، ناهنپ  ماهوا  تسپ  لادوگ  رد  ار  حیرـص  رما  نیا  هک  درادـن  دوجو  یماهبا  لهج و  دـنکیمن و  بلقنم 
رد تمعن  مامتا  نید و  لیمکت  هدش و  هدنایامن  تداعس  هارهاش  هتـشگ و  راکـشآ  زور  نیا  رد  تعیرـش  بادآ  ننـس و  هکیتلاح  رد  تسه ؟

هدومن . ینابیتشپ  دییات و  ار  نآ  میرک  نآرق  هتفرگ و  تروص  نآ 
ناغارچ نآ  راختفاب  دـنریگیم و  دـیع  ترـسم و  يداش و  زور  ار  زورنآ  تلم  دـننزیم  هیکت  تنطلـس  ریرـس  رب  يروص  ناهاشداپ  هک  یناـمز 
حیادم ندورس  هباطخ و  داریاب  ءابدا  ءابطخ و  هدش و  عمتجم  لفاحم  عماجم و  نآ  رد  هورگ  هورگ  دنهدیم و  لیکشت  نشج  لفاحم  دننکیم ،

هک يزور  هدعاق  نیا  ربانب  تسا ، لومعم  یتلم  موق و  ره  رد  تداع  هریـس و  نیا  هکنانچ  دننارتسگیم  تمعن  ياهناوخ  دنزادرپیم و  دئاصق  و 
حیرـصت و اب  ار  وا  یهلا  یحوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک  یتیـصخش  مانب  هتفای  ققحت  نید  ياـمظع  تیـالو  یمالـسا  تنطلس 

نایامن نآ  رد  رورـس  نشج و  رهاـظم  نیرت  لـلجم  دوش و  هتفرگ  دـیع  يزور  نینچ  هک  تسا  رتراوزـس  هدومرف  بوصنم  ماـقم  ناـب  دـیکات 
هک زین  يروما  ترـسم  يداش و  مسارم  ءارجا  رب  اـفاضم  هک  تسا  اور  هتـسیاش و  تسا  ینید  داـیعا  زا  يزور  نینچ  هکنیا  راـبتعاب  و  ددرگ ،

زامن هزور و  زا  تسا  يراب  ترضح  هاگردب  برق  بجوم 
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. یلاعت هللا  ءاشنا  دش  دیهاوخ  فقاو  زین  هروکذم  تاررقم  فئاظوب و  ابیرق  هکنانچ  دریگ  رارق  لمع  دروم  هریغ  اعد و  و 
هک دوخ  تما  زا  ار  عمجم  نآ  رد  نیرـضاح  دومرف ، رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، رکذ  هکیروما  روظنم و  نیمه  نیمات  يارب  و 

نینموملا ریما  رب  هک  ار  دوخ  تاجوز  نینچمه  راـصنا و  هوجو  شیرق و  ناـگرزب  رگید  دـندوب و  رمع ) و  رکبوبا -  ) نیخیـش اـهنآ  هلمج  زا 
نید رد  یهن  رما و  هکیرا  يربک و  تیالو  ماقم  ندش  راد  هدهع  ببـسب  هکیرفاو  ظح  یلاع و  بصنم  نیاب  ار  وا  دنوش و  دراو  مالـسلا  هیلع 

. دنیوگ شاب  داش  تینهت و  هدومن  زارحا  ادخ 

تینهت ناتساد 
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تاحفـص رد  نآ  زا  يدایز  تمـسق  هک  مقرا  نب  دیز  زا  هدروآ  دوخ  دانـساب  ار  یثیدح  هیالولا )  ) باتک رد  ریرج - نب  دـمحم  يربط - ماما 
زا وت  اب  میتسب  نامیپ  دیئوگب : مدرم  هورگ  يا  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  روبزم  ثیدح  نایاپ  رد  دش و  رکذ   89 - 92

نادـب ار  دوخ  ناسک  تیب و  لها  دالوا و  هک  یتعیب  نامیپ و  دـهع و  رما ، نیا  رب  میداد  تعیب  تسد  ناـبز و  اـب  میدومن  دـهع  بلق و  میمص 
دیئوگب تسا ، یفاک  یهاوگ  ثیح  زا  دنوادخ  یتسه و  ام  رب  هاوگ  وت  میریذپن و  ار  يرگید  شور  سدقم  هریـس  نیا  ياجب  میئامن و  راداو 

انک ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا  دیئوگب : نامیا و  لها  یهدنامرفب  حیرصت  اب  یلع  رب  دینک  مالس  مدومن و  میلعت  نیقلت و  امـشب  ار  هچنآ 
نامیپ سک  ره  سپ  تسا ، فقاو  نئاخ  ره  تنایخب  دونـشیم و  دسانـشیم و  ار  یگنهآ  ادص و  ره  دنوادخ  انامه  هللا  اناده  نا  ول ال  يدتهنل 
بجوم هک  ار  يزیچ  دیئوگب  داد ، دهاوخ  واب  گرزب  شاداپ  يادخ  دنامب  رادافو  یئادخ  نامیپ  هب  هکیسک  هدرک و  دوخ  نایزب  دنک  ینکش 

. دوب دهاوخ  زاین  یب  امش  زا  دنوادخ  دینک  یساپسان  رگا  تسا و  دنوادخ  تیاضر 
رد دنتفاتش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  فرطب  ور  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تفگ : مقرا  نب  دیز 

هحفص 179 ] ] 

بلق میمــص  زا  شلوـسر  ادــخ و  رما  رب  میدینــش و  ینعی : اـنبولقب "  هلوـسر  هللا و  رما  یلع  اــنعطا  انعمــس و  دــنتفگیم " : هـمه  هکیلاــح 
رکب یبا  دندیناسر ، مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپب  تعیب  تعاطا و  ناونعب  ار  دوخ  تسد  هک  یناسک  لوا  و  میرادربنامرف ،

دـش هدناوخ  تقو  کی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکیماگنه  ات  مدرم  ریاس  و  راصنا ، نیرجاهم و  یقاب  اب  دندوب  ریبز  هحلط و  نامثع و  رمع و  و 
. تشاد همادا  هتسویپ  تعیب  نداد و  تسد  رما  زور  هس  ات  دش و  هدناوخ  تقو  کی  رد  زین  ءاشع  برغم و  زامن  ات  تفای  دادتما  نایرج  نیا  و 
رد لاس 411  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  بقاـنم  باـتک "  رد  یلیلخ )  ) هب روهـشم  يربط  دـمحم  نب  دـمحا  ار  تیاور  نیا  و 
رما  ) هجیتـن رد  تسا : روکذـم  نینچ  وا  تیاور  رد  هدروآ و  نمحرلا  دـبع  نب  رکب  یبا  نب  دـمحم  شداتـسا  قیرط  زا  هدوـمن  فیلاـت  هرهاـق 

ءاضعا حراوج و  عیمجب  نابزب و  لدب و  ار  شلوسر  ادخ و  رما  میدینـش  دنتفگ : دنتفاتـش و  وا  اب  تعیبب  مدرم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپب 
مالـسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  تعیب  هحفاصم و  يارب  هداشگ  ياـه  تسد  اـب  ار  دوخ  سپـس  میرادربناـمرف  دوخ 

نیرجاهم و یقاب  سپـس  دوب و  ریبز  هحلط و  رمع و  رکبوبا و  داد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تعیب  تسد  هکیـسک  لوا  دندنکفا و 
کی رد  ءاشع  برغم و  زامن  نینچمه  دـش و  هدروآ  اجب  تقوکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  ناشبتارم ، تاقبط و  بسح  رب  مدرم  رئاـس 
تعیب زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تشاد . همادا  اهنآ  تعیب  قلخ و  نداد  تسد  رما  هتـسویپ  زور  هس  ات  تفرگ و  ماجنا  نامز 

یلوادتم مسر  هیراج و  تنس  هحفاصم  نداد و  تسد  هجیتن  رد  نیملاعلا و  عیمج  یلع  انلضف  يذلا  دمحلا هللا  دومرفیم : یهورگ  هتسد و  ره 
دندوب . قح  يذ  هک  دندرب  راکب  یناسک  ار  نآ  هک  اجنآ  ات  تشگ 

میدینش و یلب . یلب . دنتفگیم  هکیتلاح  رد  دنتفاتش  بانجنآ  يوسب  مدرم  سپس  هدش : رکذ  نینچ  ناتساد  نیا  یطلا "  رشنلا و  باتک "  رد  و 
اب ار  شلوسر  ادخ و  رما 

هحفص 180 ] ] 

دنداتفا و ورف  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دندوب  هدوشگ  تعیب  يارب  هک  یئاهتـسد  اب  میرادربنامرف و  یبلق  نامیا 
زین ءاشع  برغم و  زامن  هکنیا  ات  تشاد . همادا  زین  زور  هیقب  دـش و  هدـناوخ  تقوکی  رد  رـصع  رهظ و  زامن  هکنیا  ات  تشاد  همادا  مسارم  نیا 
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انلضف يذلا  دمحلا هللا  دومرفیم : اهنآ  تعیب  مدرم و  زا  هتسد  ره  ندمآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  و  تفای ، ماجنا  تقوکی  رد 
نیملاعلا . یلع 

دومن و تاقالم  ار  بانجنآ  رمع  سپس  هتشاگن : نومضم  نیاب  ریدغ  ناتـساد  رکذ  رد  نینموملا "  تآرم  رد "  يونهکل  هللا  یلو  يولوم ، و 
و یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يـالوم  نم و  يـالوم  هکیلاـح  رد  يدومن  ماـش  حبـص و  بلاـط  یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داـب  اراوگ  تفگ : واـب 

تفگیم . تینهت  ار  وا  دشیم و  وربور  بانجنآ  اب  باحصا  زا  کی  ره  هتسویپ 
نومـضم نیاب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  ص 173  دـلج 1  زا  مود  ءزج  افــصلا "  هـضور  رد "  يافوتم 903  هاـش - دـنواخ  نبا  خروم ، و 

هیلع نینموملاریما  ترـضحنآ  رما  بسح  رب  دومرف و  سولج  دوخ  یـصاصتخا  همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  هتـشاگن :
، مدرم تینهت  نایاپ  زا  سپ  دنیوگب و  تینهت  ار  وا  دنور و  بانجنآ  همیخب  هک  مدرم  تاقبطب  دومرف  رما  و  تسـشن ، رگید  همیخ  رد  مالـسلا 

نانآ دنیوگب و  تینهت  دنور و  ترضحنآ  دزنب  زین  اهنآ  هک  دومرف  رما  دوخ ) تاجوز   ) نامیا لها  ناردامب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
اراوگ تفگ : بانجناب  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  تفگ : تینهت  ترـضحناب  هباحـص  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دندومن ، مادقا  هفیظو  نیاب  زین 

یتسه . نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  حبص  بلاط  یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب 
موس ءزج  رد  ریسلا "  بیبح  رد "  يافوتم 942  نیدلا ، ثایغ  خروم - و 

هحفص 181 ] ] 

هک همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رما  بسح  رب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپـس  هتـشاگن ، نومـضم  نیاب  دلج 1 ص 144  زا 
: تفگ ترضحناب  هک  دوب  باطخ  نب  رمع  نآ  نایم  رد  دنتفاتش و  وا  تینهت  رادیدب و  مدرم  تفرگ و  رارق  دوب  هدش  اپب  بانجنآ  صوصخم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپـس  یتسه ، نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک  حبـص  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  هب  هب .
. دنیوگ تینهت  ار  وا  دنوش و  لخاد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  هک  دومرف  رما  دوخ ) تاجوز   ) نامیا لها  ناردامب 

تـسا هجوت  لباق  نانآ  هدع  هک  تنـس  لها  خیرات  ریـسفت و  ثیدـح و  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  دادـعت  ار  نیخیـش  تینهت  ناتـساد  صوصخ  و 
لاجر و  حیحص - دیناسمب  ارنآ  هک  اهنآ  هچ  دنا و  هدومن  تیاور  ریذپان  دیدرت  لسرم  روطب  ار  ناتـساد  نیا  هک  اهنآ  هچ  دنا ، هدومن  تیاور 

بزاع و نب  ءارب  هریره و  یبا  سابع و  نبا  دننام  هباحص  زا  يدادعتب  دوشیم  یهتنم  نیلقان  هلـسلس  هک  دنا  هدومن  تیاور  دامتعا  دروم  هقث و 
. مقرا نب  دیز 

دنا : هدرک  تیاور  ار  روبزم  ناتساد  هک  ریسفت  ثیدح و  نایاوشیپ  هلمج  زا  و 
زا دوخ  دانساب  فنصملا )  ) رد دش ) رکذ  رد ج 1 ص 151  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 235 هبیـش  یبا  نب  دمحم  نب  هللا  دبع  رکبوبا  ظفاح  - 1

ماگنه نیا  رد  میدمآ ، دورف  مخ  ریدـغ  رد  میدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  اب  يرفـس  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بزاع  نب  ءارب 
رهظ زامن  ترـضحنآ  و  دش ، هتفور  كاشاخ  راخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  یتخرد  ریز  دش و  دـنلب  تعامج  زامن  گناب 

زا نموم  نز  درم و  رهب  متـسه  یلوا  نم  هک  دـینادیم  اـیآ  دوـمرف : مدرمب ) باـطخ   ) تفرگ و ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپـس  دـناوخ  ار 
راب تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک ، ره  ایادـخ  راـب  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ  يرآ  دـنتفگ : شدوخ ؟

، ار وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  ار  بانجنآ  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  وا . نانمـشد  رادب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ایادخ 
. یتسه نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبص و  بلاط ، یبا  رسپ  يا 

دنسم دلج 4  رد  يافوتم 241  لبنح  نب  دمحا  نایلبنح ، ياوشیپ  ماما و  - 2
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هحفص 182 ] ] 

لوسر اب  ام  تفگ : هک  هدومن  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  دیز ، نب  یلع  زا  هملس ، نب  دامح  زا  نافع ، زا  رد ص 281  دوخ 
رد روبزم  تیاور  رد  هک  قرف  نیا  اب  دش ، رکذ  هبیـش  یبا  نبا  قیرط  زا  روکذم  ظفلب  هک  یتیاور  نایاپ  ات  میدوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تسا  هدشن  رکذ  ایادخ ) راب  - ) مهللا هملک  تیالو  مالعا  زاغآ 
دامح زا  هبده ، ار  ام  دومن  ثیدح  دیوگ : تشذگ ) هحفص 166  رد ج 1  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 303 يوسن ، ینابیش  سابعلاوبا  ظفاح  - 3

میدوب عادولا "  هجح  رفس "  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تفگ : هک  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  نوراه ، وبا  و  دیز ، زا  هملـس ، نب 
ادخ لوسر  دش و  دنلب  تعامج  زامن  گناب  دش و  هتفور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  میدـمآ ، مخ  ریدـغب  نوچ 
رهب نم  ایآ  دومرف : سپـس  تشاد ، اپب  ار  وا  دوخ  تسار  فرط  رد  تفرگ و  ار  وا  تسد  دـیبلط و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، ایادـخ راـب  میوا ، يـالوم  نم  هک  تسا  یـسک  يـالوم  نیا  سپ  دومرف  یتسه . يرآ . دـنتفگ : شدوخ ؟ زا  متـسین  رتراوازـس )  ) یلوا يدرف 
ماش حبص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  وا  اب  باطخ  نب  رمع  سپس  ار ، وا  نانمـشد  راد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود 

یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن 
ات دامح  زا  هبده ، زا  دوخ  دنـسم  رد  ار  ناتـساد  نیا  تشذگ ) رد ج 1 ص 166  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 307 یلـصوم  یلعیوبا  ظفاح ، - 4

. تسا هدومن  تیاور  ینابیش  قیرط  رد  روکذم  نتم  دنس و  نایاپ 
رمع سپس  دیوگ : ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  رد ص 428  شریسفت  دلج 3  رد  يافوتم 310  يربط ، ریرج  نب  دـمحم  رفعج ، وبا  ظفاح  - 5

نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هکیلاـح  رد  يدومن  حبـص  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داـب  اراوگ  تفگ : دومن و  تاـقالم  ار  وا 
. تسا یلع  نب  دمحم  بزاع و  نب  ءارب  سابع و  نبا  هتفگ  نیا  یتسه و 

زا دامح  نب  دـیلو  نب  میهاربا  دوخ  داتـسا  زا  تسا  باـتک  لوا  نآ  هک  هیـالولا  باـتک  رد  يافوتم 333  یفوک ، هدـقع  نب  دـمحا  ظفاح  - 6
هدومن تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا  ناعدج ، نبا  زا  لیوط ، دیمح  رهاوخ  رسپ  زا  حیبص  نب  برح  زا  یلعی  نب  ییحی 

هحفص 183 ] ] 

، نک لاوس  یهاوخیم  هچنآ  تفگ : منکیم ، زیهرپ  یلو  منک  لاوس  وت  زا  يرماب  عجار  مهاوخیم  نم  متفگ : صاقو  یبا  نب  دعـسب  تفگ : هک 
، مخ ریدـغ  زور  رد  امـش  نایم  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نداتـسیا  اـپرب  زا  نم  لاوس  متفگ : متـسه ، وت  يومع  نم  اـنامه 

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  داتسیا و  ام  نایم  رد  رهظ  ماگنه  یلب  تفگ :
ره يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : رمع  و  رکبوبا ، سپـس  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم 

نامیا . اب  نز  درم و 
تیاور رعشلا ) تاقرس   ) دوخ باتک  رد  يردخ  دیعس  یبا  زا  شدانساب  ار  ناتساد  نیا  يافوتم 384  يدادغب  ینابزرم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 7

. تسا هدومن 
نوچ هک : تسا  روکذم  نآ  رد  هدومن و  تیاور  دوخ  دانـساب  ار  ریدغ  ثیدـح  يافوتم 285 - يدادـغب ، ینطق  راد  رمع  نب  یلع  ظفاح  - 8
نیا قعاوص ص 26  رد  رجح  نبا  نامیا ، اب  نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : واب  دندینـش  ار  نایرج  رمع  رکبابا و 

. دش رکذ  وا  زا  رگید  ظفلب  رد ص 119 - زین  يدادغب  بیطخ  قیرط  زا  هدرک و  تیاکح  وا  زا  ار  ثیدح 
وبا ظفاح  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  هنابالا "  دوخ "  باتک  رد  شدانساب  ار  ناتـساد  نیا  يافوتم 387 ، یلبنح  هطب  نبا  هللا  دـبع  وبا  ظفاح  - 9
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هدومن . تیاور   " يدیدرگ ) تیسما "   ) هلمج طاقسا  اب  داتفا ) روکذم  هک   ) ینابیش سابعلا 
دیهمتلا دوخ "  باتک  رد  ار  روبزم  ناتـساد  تشذگ ) رد ج 1 ص 177  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 403 يدادغب ، ینالقاب  رکبوبا  یـضاق  - 10

. تسا هدومن  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  نیدلا " ص 171  لوصا  یف 
بزاع نب  ءارب  زا  شدانساب  یفطصملا ) فرـش   ) دوخ فیلات  رد  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 407 ، يروباشین  یشوگرخ ، دیعـس  وبا  ظفاح  - 11

و لبنح ، نب  دمحا  ظفلب 

هحفص 184 ] ] 

. دیئوگب تینهت  ارم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  تسا : نینچ  وا  ظفل  هدومن و  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  رگید  دانـساب 
نب رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  تماماب ، دومرف  صوصخم  ارم  تیب  لـها  توبن و  هب  دومرف  صوصخم  ارم  دـنوادخ  اـنامه  دـیئوگب . تینهت  ارم 

اب نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  نسحلا ، ابا  ای  وت  لاحب  اشوخ  تفگ : دومن و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باـطخ 
. نامیا

روکذم نآ  رد  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  یبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 416  یناهفصا ، هیودرم  نب  دمحا  ظفاح  - 12
يالوم هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : دومن و  تاقالم  ار  یلع  باطخ  نب  رمع  سپـس  تسا :

. یتسه نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و 
دمحا نب  بوقعی  مساقلا  وبا  ار ، ام  داد  ربخ  دیوگ : هدومن  تیاور  نایبلا ) فشکلا و   ) دوخ ریـسفت  رد  يافوتم 427  یبلعث ، قحسا  وبا  - 13

یلع زا  هملـس ،) نبا   ) دامح زا  لاهنم  نب  جاجح  زا  یجک ، هللا  دبع  نب  میهاربا  ملـسم  یبا  زا  دمحم ، نب  هللا  دبع  نب  دمحم  رکبوبا  زا  يرس ،
دورف مخ  ریدـغ  رد  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  نوچ  تفگ  هک  بزاـع  نب  ءارب  زا  تباـث ، نب  يدـع  زا  دـیز ، نب 
تـسد سپـس  دش ، هتفر  كاشاخ  راخ و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  درک و  مالعا  ار  تعامج  زامن  میدـمآ ،

نم هک  تسا  یسک  يالوم  نیا  دومرف  یتسه . یلب . دنتفگ : متسین ؟ ناشدوخ  زا  نینمومب  یلوا  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
: تفگ درک و  تاقالم  ار  وا  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  تفگ : ار . وا  نانمشد  راد  نمشد  ار و  وا  ناتـسود  راد  تسود  ایادخ  راب  میوا . يالوم 

. نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  يدیدرگ  بلاط ، یبا  رسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ 
هدومن و تیاور  لبنح  نب  دمحا  زا  روکذم  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دانساب  ار  ثیدح  نیا  يافوتم 445  يزار ، نامس  نبا  ظفاح ، - 14
رد مالسلا ) هیلع  بلاط  یبا - نب  یلع  هایح   ) رد یطیقنـش  دلج 2 ص 169 و  هرـضنلا "  ضایرلا  رد "  يربط  نیدلا  بحم  ار  روبزم  تیاور 

دنا . هدومن  تیاکح  وا  زا  ص 28 

هحفص 185 ] ] 

نبا همهملا ) لوصفلا   ) رد هکیروطب  بزاع - نب  ءارب  زا  دنـس  لاجر  رکذ  نودب  ار  روبزم  ثیدح  يافوتم 458 ، یقهیب ، رکبوبا  ظفاح  - 15
نیمه تسا  روکذم  یفنح  يدنرز  نیدـلا  لامج  نیطمـسلا ) ررد   ) رد هکنانچ  هدومن و  تیاور  تسا  روکذـم  یکم ص 25  یکلام  غاـبص 
هریره یبا  زا  ءارب و  زا  وا ، زا  هک  دمآ  دهاوخ  مه  یمزراوخ  قیرط  زا  هدومن و  تیاور  هریره  یبا  زا  دمآ  دهاوخ  ادعب  هکیدنـسب  ار  ثیدح 

. تسا هدومن  تیاور 
. تشذگ رد ص 119  هریره  یبا  زا  حیحص  دنس  ودب  وا  زا  تیاور  يافوتم 463 ، يدادغب  بیطخ  رکبوبا ، ظفاح ، - 16
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زا ناواط  نب  دـمحم  نب  دـمحا  رکبوبا  ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ : بقانملا "  باـتک "  رد  ياـفوتم 483  یلزاـغملا ، نبا  نسحلا ، وبا  هیقف ، - 17
ات هرمـض ... زا  یلمر  هبیتق  نب  دیعـس  نب  یلع  زا  يدلخ ، ریـصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  زا  كامـس ، نب  نیـسح  نب  دمحا  نسحلاوبا 

رفظم نب  دمحا  نسحلاوبا  ار : ام  داد  ربخ  دیوگ : یلزاغم ) نبا   ) هدربمان زین  119 و  يدادغب ص . بیطخ  قیرط  زا  روکذم  ظفل  دنس و  رخآ 
تیاور داد  نذا  نمب  هک  يرابخا  هلمج  زا  یطـساو  عیب  باصق  هللا  دـبع  نب  یلع  نسحلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  ءاقـس و  نبا  دـمحم  وبا  زا  راطع 

، يرهوج نسح  نب  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  زا  يرـسایب ، دمحم  نب  نسح  نب  دمحم  رکبوبا  ارم ، دومن  ثیدح  تفگ : وا  هک  ارنآ ، ندومن 
ار وا  تسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) سپـس تفگ : هک  یثیدح  نمـض  رد  سنا ، زا  لیوط ، دیمح  زا  يدبع ، ایرکز  نب  دمحم  زا 

نم زا  وا  اـنامه  دیـشاب ، هاـگآ  میوا ، زا  نم  و  تسا ، نم  زا  نیا  ایادـخ ، راـب  دومرف : درب و  ربـنم  يـالابب  ار  وا  تفرگ و  مالـسلا ) هیلع  یلع  )
ترسم و اب  یلع  ناتـساد  نیا  زا  سپ  دیوگ : تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  یـسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنمب 

. ملسم ره  يالوم  نم و  يالوم  يدیدرگ  نسحلاوبا ، يا  هب  هب  تفگ : واب  دمآ و  وا  لابندب  باطخ  نبا  رمع  تشگرب و  ینامداش 
داد ربخ  دیوگ : یتفلا "  نیز  دوخ "  فیلات  رد  یمصاع ، دمحا  دمحم  وبا  - 18

هحفص 186 ] ] 

وبا زا  یناتسهق  هلبج  نب  هللا  دبع  نب  دمحم  نبا  میهاربا  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  ینادمه . دمحا  وبا  زا  هللا ، همحر  دمحا  نب  دمحم  مداتسا  ارم 
نب دامح  زا  مردپ ، ارم  دومن  ثیدح  تفگ : هک  يرقم  دیزی  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ییحی  وبا  زا  ینیاق ، فلخ  نب  هعمج  نب  دـمحم  شیرق 

تنک نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدع  زا  ناعدج ، نب  دیز  نب  یلع  زا  هملس ،
. ملسم ره  يالوم  يدیدرگ  نسحلا ، وبا  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : رمع  هالوم ، یلعف  هالوم 

نبا حتفلاوبا  تئارق  هلیـسوب  زازب  هتهب  نب  رمع  نب  دمحم  نسحلاوبا  زا  هللا  همحر  ایرکز  یبا  نب  دمحم  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : یمـصاع  زین  و 
نب نمحرلا  دبع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : هدومن  رارقا  نادـب  هک  دادـغب  رد  وا  رب  ظفاح  سراوفلاوبا 

: تفگ دومن ، دورو  ام  رب  دادـغب  رد  هک  یماـگنه  لاس 330  رد  شباتک  لصا  زا  وا  رب  تئارق  هلیـسوب  مشاه ) ینب  هتـسباو   ) ینادـمه هدـقع 
قیرط زا  رد ص 183  روکذم  ربخ  رخآ  ات  یلعی . نب  ییحی  زا  داد  ربخ  ار  ام  مردـپ  تفگ  دامح و  نب  دـیلو  نبا  میهاربا  ار  ام  درک  ثیدـح 

. دنس نتم و  تهج  زا  هدقع  نبا  ظفاح 
رد ص هک  لبنح  نب  دمحا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـساب  هباحـصلا ) لیاضف   ) دوخ باتک  رد  يافوتم 562  یناعمس  دعـس  وبا  ظفاح ، - 19

هدومن . رکذ  ار  تینهت  ناتساد  دش ، رکذ   182
نتم رب  دنراد  عامجا  نیملـسم  ریهامج  دـیوگ : ص 9  نیملاعلا ) رـس   ) دوخ فیلاـت  رد  يافوتم 505  یلازغ ، دـماح  وبا  مالـسالا ، هجح  - 20
رمع سپس  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  ناگمه  قافتاب  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبطخ  زا  ثیدح 

يدیدرگ قیقحتب  هنیآ  ره  نسحلاوبا  يا  وت  يارب  هب  هب  تفگ :

هحفص 187 ] ] 

. نموم نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم 
ص 220 دـلج 1  مزح  نبا  لصف  باتک  هیـشاح  رد  هدـش  پاچ  لـحنلا "  لـلملا و  رد "  يافوتم 548  یناتـسرهش ، يرعـشا  حتفلا  وبا  - 21

نم کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  یلاعت " : يادخ  هلوق  لوزن  ماگنه  لاح  ماظتنا  مالـسا و  لامک  رد  تفای  نایرج  هچنآ  دننام  و  دـیوگ :
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هتفر و كاشاخ  راخ و  بانج  نآ  رماب  دیسر  مخ  ریدغب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ  " و  هتلاسر ، تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و 
یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف " : تشاد  رارق  نارتش  زاهج  رب  هکیلاح  رد  ترـضحنآ  سپـس  دـندومن ، مالعا  ار  تعامج  زاـمن  دـش و  هدودز 

ایآ دومرف : راب  هس  سپـس  راد " و  ثیح  هعم  قحلا  ردا  هلذخ و  نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم 
هللا یلص  ربمغیپ  هک  سک  ره  هدومرف ) نیا  لولدمب  : ) مینیب یم  هکنآ  هچ  تسا ، یحیرص  صن  نیا  هک  دنتسه  یعدم  هیماما  مدومن ؟؟ غالبا 
میا هدیمهف  ام  هک  ار  نامه  تیلوت  زا  هباحص  و  دوشیم ، مالسلا  هیلع  لماش  میوش  لئاق  یلوم  يارب  هک  ینعم  رهب  تسا  وا  يالوم  هلآ  هیلع و 

اب نز  درم و  ره  يالوم  يدـیدرگ  یلع ، ای  وت  لاحب  اشوخ  تفگ : واب  دـش  وربور  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  یتقو  رمع  هک  اجنآ  اـت  دـنا  هدـیمهف 
. نامیا

یمصاع دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  زا  دنس  رد  تقد  اب  دوخ ص 94  بقانم  باتک  رد  يافوتم 568  یفنح ، یمزراوخ  يابطخ  بطخا  - 22
نامیلـس نب  دمحا  زا  دیبع  نب  دمحا  زا  نادمح ، نب  دـمحا  نب  یلع  زا  یقهیب ، رکب  یبا  ظفاح  زا  ظعاو ، دـمحا  نب  لیعمـسا  زا  یمزراوخ ،

بزاع نب  ءارب  زا  تباث ، نب  يدـع  زا  ناعدـج  نب  دـیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  بابح  نب  دـیز  زا  هبیـش ) یبا  نبا   ) نامثع زا  بدوم 
دورف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هنیدم  هکم و  نیب  رد  ات  میدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  جح  رفس  رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور 

دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس  دش ، مالعا  تعامج  زامن  بانجنآ  رماب  دمآ و 
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تسا یـسک  یلو  مالـسلا ) هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا سپ  دومرف : یتسه . يرآ  دنتفگ  متـسین ؟ اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  ایآ 
اب ار  تـالمج  نیا  هـالوم ، یلعف  هـالوم ، تنک  نم  ار  وا  نانمـشد  دراد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  راد  تسود  ایادـخ  راـب  میوا ، یلو  نم  هـک 

يالوم يدیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  تفگ : دش و  وربور  وا  اب  باطخ  نب  رمع  مالعا ، نیا  زا  دعب  دومرف  یم  دنلب  يادـص 
. نامیا اب  نز  درم و  ره  يالوم  نم و 

نب دـمحا  رفعج  یبا  زا  يروث  هللا  دـبع  نب  ریبز  یلعی  یبا  زا  مکاح ، هللا  دـبع  یبا  ظفاح  زا  یقهیب ، رکب  یبا  ظفاح  زا  روکذـم  دانـساب  زین  و 
دنس و ثیح  زا  رد ص 119  يدادغب  بیطخ  قیرط  زا  روکذم  ثیدح  رخآ  ات  بذوش  نبا  زا  هرمـض ، زا  دیعـس ، نب  یلع  زا  زازب ، هللا  دـبع 

تسا . هدش  تیاور  نتم 
روکذم هکنانچ  وا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دانـساب  لبنح  نب  دمحا  قیرط  زا  دوخ  بقانم  رد  يافوتم 597  یلبنح  يزوج  نبا  جرفلاوبا  - 23

. تسا هدومن  تیاور  داتفا 
هک یظفلب  رگید ص 443  پاچ  رد  دلج 3 ص 636 و  دوخ  ریبک  ریسفت  رد  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 606  یعفاش ، يزار  نیدلا  رخف  - 24

تسا . هدومن  تیاور  دش  رکذ  رد ص 97 
نیا زا  و  دیوگ : الوم  یناعم  ندرمش  زا  دعب  هیاهنلا " ص 246  دلج 4 "  رد  يافوتم 606  ینابیش  ریثا  نبا  نیدلا  دجم  تاداعسلا ، وبا  - 25

 ". نموم لک  یلوم  تحبصا  مالسلا " : هیلع  یلع  نب  رمع  نخس  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح : تسا  لیبق 
قیرط زا  نآ  ظفلب  هریره  یبا  زا  ار  تینهت  ناتساد  دوخ  دانـساب  هیولعلا - صئاصخلا  دوخ - باتک  رد  يزنطن  یلع  نب  دمحم  حتفلا  وبا  - 26

رد هک  يدادغب  بیطخ 
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. تسا هدومن  تیاور  دش  رکذ  هحفص 119 
دش رکذ  هحفص 33  رد  هک  یظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دانساب  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 630  ینابیش  ریثا  نبا  نسحلاوبا  نیدلا  زع  - 27

. تسا هدومن  تیاور 
یقشمد لیلخ  نب  فسوی  ظفاح  ار  ام  داد  ربخ  دیوگ : بلاطلا " ص 16  هیافک  رد "  يافوتم 658  یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 28

یلع نب  دمحم  مئانغلا  وبا  ار ، ام  داد  ربخ  و  دادغب ، رد  یفوک  ینیسح  هردیح  نب  دمحم  رمعملا  وبا  فیرـش  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : بلح ، رد 
وبا زا  یمیمت  يرـس  نب  میهاربا  نب  دمحم  میکح  وبا  زا  ثیدحب  یلـشهن  دیز  نب  دمحم  نب  مراد  ینثملا  وبا  زا  هفوک ، رد  یـسرن  نومیم  نب 

زا رابخاب  داد  ربخ  نمب  مردپ  تفگ  وا  هک  دامح  نب  دیلو  نب  میهاربا  زا  هدقع ) نبا  هب  روهشم   ) ینادمه دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا 
. دنس نتم و  زا  دش  رکذ  رد ص 183  هدقع  نبا  زا  هک  هچنآ  رخآ  ات  لیوط ... دیمح  رهاوخ  رسپ  زا  حیبص  نب  برح  زا  یلعی  نب  ییحی 
تیاکح لبنح  نب  دـمحا  لئاضف  زا  رد ص 18  دوخ  هرکذـت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبـس  رفظملا ، وبا  نیدـلا ، سمـش  - 29

. دش رکذ  رد ص 182  هک  يدنس  ظفلب و  بزاع  نب  ءارب  زا  شدانساب  هدومن ،
. هدومن تیاور  دمحا  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  نیدبعتملا "  هلیسو  رد "  ار  تینهت  ناتساد  الم ، دمحم  نب  رمع  - 30

نب ءارب  زا  لبنح  نب  دـمحا  قیرطب  دلج 2 ص 169  هرـضنلا ) ضایرلا   ) رد يافوتم 694  یعفاش ، يربط  نیدـلا  بحم  رفعجوبا  ظفاح ، - 31
ار تینهت  ناتساد  بزاع  نب  ءارب  ظفلب  دمحا  قیرط  زا  یبقعلا " ص 67  رئاخذ  رد "  و  هدرک ، تیاور  روکذم  ظفلب  مقرا  نب  دـیز  بزاع و 

. هدومن تیاور 
دامع اوشیپ ) داتـسا و   ) ماما خیـش - ار  ام  داد  ربخ  دـیوگ : باب 13  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  يافوتم 722  ینیومح ، مالسالا  خیـش  - 32

مساقلاوبا ، یضاق  متفگ : واب  اجنآ  دجسم  رد  سلبان  رهش  رد  وا  رب  نم  تئارق  هلیسوب  ناردب  نب  ظفاحلا  دبع  نیدلا 
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وبا ار  ام  داد  ربخ  تفگ : دومن ، نادب  رارقا  هدربمان  داد ؟ ربخ  وتب  هزاجا  لیبس  رب  یناتـسرح  يراصنا  لضفلا  یبا  نب  دمحم  نب  دمـصلا  دـبع 
داد ربخ  تفگ : ظفاح ، یقهیب  نیـسح  نب  دمحا  رکبوبا  هنـسلا ، خیـش  داد : ربخ  تفگ : هزاجا ، روطب  يوارع  لضفلا  یبا  نب  دمحم  هللا  دـبع 
زا هعیبر  نب  هرمض  زا  رابخاب  یقرب  دیعس  نب  یلع  زا  رابخاب  زازب  هللا  دبع  نب  دمحا  رفعجوبا  زا  رابخاب  يرون  هللا  دبع  نب  ریبز  یلعیوبا  مکاح 

ار اـم  داد  ربـخ  تفگ : هحفـص 119 و  رد  روکذـم  يدادـغب  بیطخ  ظـفلب  هریره  یبا  زا  بشوـح ، نب  رهـش  زا  قارو ، رطم  زا  بذوـش  نبا 
لاس 663 یلوالا  يدامج  رد  دابآ  ریخ  رد  وا  رب  نم  تئارق  هلیـسوب  ینیوج  دیزی  یبا  نب  رکب  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  دـیحو  دـهاز . ياوشیپ 

یبا نب  دمحم  نیدـلا  رخف  ماما  مردـپ  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  عامتـسا  روطب  یبوقعی  حوتفلا  یبا  نب  دـمحم  نیدـلا  جارـس  ماما  زا  رابخاب 
- ارم داد  ربخ  و  يراق ، لضف  نب  یلع  نب  دمحم  اوشیپ  داتـسا  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  بوقعی  نب  رمع  نب  دـمحم  هللا  دـبع  یبا  نب  حوتفلا 

داد ربخ  تفگ : هک  شردپ  زا  وا  تیاورب  لاس 671  رد  هزاجا  لیبس  رب  يرتشا  ینیسح  دومحم  نب  یـضترم  نیدلا  رخف  هزنم  ياوشیپ  دیس و 
دمحم نب  هیومح  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  هنـسلا  لامج  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : ینیوزق ، دمحم  نب  هللا  دبع  مساقلاوبا  نیدـلا  دـجم  اوشیپ ، ارم 

دبع اوشیپ  ار  ام  داد  ربخ  تفگ  يدنراف ، دمحم  نب  لضف  مالسالا  خیش  نب  یلع  نساحملا  وبا  مالـسالا  لامج  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : ینیوج 
نـسحلاوبا ار  ام  داد  ربخ  تفگ : تعیرـش ، رد  اوشیپ  نیملـسم و  هجوت  دروم  دوب و  هیلا  راشم  تقیرط  رد  هک  دوخ  نامز  داتـسا  یلع  نب  هللا 

هدـیبع نب  دـمحم  زا  وا  راـبخاب  وا  رب  تئارق  لـیبس  رب  يربح  دـمحم  نب  رمع  نب  یلع  زا  راـبخاب  هکم  رد  ینیوزق  رادـنب  نب  دـمحم  نب  یلع 
اب تفگ : هک  بزاع  نب  ءارب  زا  تباث  نب  يدـع  زا  يدـبع ، نوراه  یبا  دـیز و  نب  یلع  زا  دامح ، زا  جاـجح ، نبا  میهاربا  زا  راـبخاب  یـضاق 

ریزو دومرف ، مالعا  ار  تعامج  زامن  اجنآ  رد  میدیـسر ، مخریدغب  ات  میدمآ  میدوب ، هارمه  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
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یلوا نامیا  لهاب  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپـس  دش ، هتفر  ربمغیپ  يارب  تخرد  ود 
یتسه . يرآ  دنتفگ : متسین ؟ نانآ  دوخ  زا  رتراوازس ) )

هحفص 191 ] ] 

دومرف ارچ  دنتفگ : دنتسین ؟ نینموم  ناردام  نم  ياهنز  ایآ  دومرف  یتسه ، يرآ  دنتفگ : شدوخ ؟ زا  متـسین  یلوا  ینموم  رهب  نم  ایآ  دومرف :
نمـشد درادب و  تسود  ار  وا  هکنآ  رادب  تسود  ایادـخ  راب  میوا - يالوم  نم  هک  تسا  یـسک  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا سب 

ار وت  داب  اراوگ  تفگ : واب  درک و  تاقالم  ار ) مالـسلا  هیلع  یلع   ) ار وا  باطخ  نب  رمع  نایرج  نیا  زا  دعب  درادب ، نمـشد  ار  وا  هکنآ  رادـب 
خیـش ظفاح - ماما  دـیوگ : ینیومح )  ) سپـس یتسه . نامیا  اب  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماـش  حبـص و  بلاـط ، یبا  رـسپ  يا 

شکرابم طخ  زا  ار  نآ  نم  هدرک و  دراو  هنع  هللا  یضر  یلع  نینموملاریما  لئاضف  رد  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  هنـسلا 
رب نم  تئارق  هلیسوب  یسدقم  ناحرط  نب  لبـش  نب  ناردب  نب  ظفاحلا  دبع  نیدلا  دامع  اوشیپ  داتـسا - ار - ام  داد  ربخ  تفگ : و  مدومن ، لقن 

يوارع لضف  نب  دمحم  هللا  دبع  یبا  زا  نآ ، تیاور  هزاجا  قیرطب  یناتسرح  يراصنا  هللا  دبع  نب  دمحم  حلاص - خیش  و  سلبان ، رهـش  رد  وا 
نب دمحا  زا  رابخاب  دیبع  نب  دمحا  نب  یلع  ار  ام  داد  ربخ  تفگ : هک  نیـسح  نب  دـمحا  رکب  یبا  اوشیپ ، داتـسا - زا  نآ ، تیاور  نذا  قیرطب 

زا تباث  نب  يدع  زا  ناعدج ، نب  دیز  نب  یلع  زا  هملـس  نب  دامح  زا  وا  ثیدحب  بابح  نب  دـیز  زا  وا  نامثع و  زا  ثیدـحب  بدوم  نامیلس 
. دش رکذ  هک  ثیدح  رخآ  ات  میدروآ  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  اب  تفگ : هک  ءارب 

. تشذگ رد ص 99  يردخ  دیعس  یبا  ظفلب  وا  تیاور  يروباشین  یمق  نیدلا  ماظن  - 33
نب ءارب  زا  دمحا  قیرطب  ار  تینهت  ناتـساد  رد ص 557  هدش  فیلات  لاس 737  رد  هک  حیباصملا "  هاکـشم  رد "  بیطخ  نیدـلا  یلو  - 34

. هدومن تیاور  رد ص 182  يو  روکذم  ظفلب  مقرا  نب  دیز  بزاع و 
یبا ظفاح  قیرط  زا  نیطمـسلا "  ررد  دوخ "  باتک  رد  ار  تینهت  ناتـساد  دنا ، هاجنپ و  دصتفه و  يافوتم  یندم  يدنرز  نیدلا  لامج  - 35

هدومن . تیاور  ینیومح  زا  روکذم  ظفلب  بزاع  نب  ءارب  زا  شدانساب  یقهیب  رکب 
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تعامج زامن  سپ  میدیـسر  مخ  ریدغب  هجحلا  يذ  مهدجه  هبنـشجنپ  زور  رد  هکنیا  ات  تسا : روکذم  وا  تیاور  رد  و  مود -: پاچ  یتدایز 
دش ... مالعا 

ظفلب ار  تینهت  ناتساد   209 دلج 5 ص 210 - هیاهنلا "  هیادبلا و  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 774  یعفاش ، یماش ، ریثک  نبا  ءادفلا  وبا  - 36
زا بزاع  نب  ءارب  زا  زین  و  ناگدربمان - نایفـس - نب  نسح  ظفاح  یلـصوم و  یلعی  یبا  ظـفاح  قیرط  زا  بزاـع  نب  ءارب  زا  لـبنح  نب  دـمحا 
نب يدـع  زا  يدـبع  نوراه  یبا  دـیز و  نب  یلع  زا  هملـس ، نب  دامح  زا  يرقنم "  لیعامـسا "  نب  یـسوم  زا  هعرز ، یبا  زا  ریرج  نبا  قیرط 
یبا زا  رد ص 212  هدومن و  تیاور  مقرا  نب  دـیز  ءارب و  زا  یعیبس  قاحـسا  یبا  زا  یمرـضخ  نامثع  نب  یـسوم  ثیدـح  زا  ءارب و  زا  تباث 

. هدروآ يدادغب  بیطخ  ظفلب  هریره 
هتفگ شیپ  ظفلب  يزاع  نب  ءارب  زا  دمحا  قیرطب  ططخ " ص 223  رد "  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 845  يرصم ، يزیرقم  نیدلا  یقت  - 37

. تسا هدومن  تیاور 
زا یقهیب  ظفاح  دـمحا و  زا  همهملا " ص 25  لوـصفلا  رد "  ار  تینهت  ناتـساد  يافوتم 855  یکم ، یکلام ، غابـص  نبا  نیدـلا - رون  - 38
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. هدومن تیاکح  اهنآ  روکذم  ظفل  نامهب  بزاع  نب  ءارب 
باطخ نب  رمع  هک  هدش  دراو  قیقحتب  و  دـیوگ : هحفـص 75  یناعملا "  عیدب  رد "  يافوتم 876  یعفاش ، یعرذا ، نیدلا  مجن  یـضاق  - 39

: تفگ هنع  هللا  یضر  یلعب  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف : هک  دینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نخس  هکیماگنه  هنع  هللا  یضر 
. نموم نز  درم و  ره  يالوم  يدیدرگ  ار ، وت  داب  اراوگ 

دیز بزاع و  نب  ءارب  زا  ار  دمحا  ثیدـح  هحفص 406  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  بوسنم  ناوید  حرـش  رد  يدبیم  نیدلا  لامک  - 40
. تسا هدومن  رکذ  شا  هتفگ  شیپ  ظفلب  مقرا  نب 

تسا روکذم  دلج 6 ص 397  لامعلا  زنک  رد  هک  يروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  ار  تینهت  ناتساد  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  - 41
هدومن . رکذ  رد ص 181 - هتفگ  شیپ  ظفلب  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  زا  لقنب 

هحفص 193 ] ] 

دلج 2 ص یفطصملا ) راد  رابخاب  افولا  ءافو   ) دوخ باتک  رد  راد  تینهت  ناتـساد  يافوتم 911  یعفاش ، یندم ، يدوهمس ، نیدلا  رون  - 42
تسا . هدومن  تیاور  دیز  ءارب و  زا  وا  قیرطب  دمحا  زا  لقن   173

هک رمع  نخـس  و  دـیوگ : یلوم  ینعم  رد  هیندـللا " ص 13  بهاوم  دلج 2 "  رد  يافوتم 923  ینالطـسق ، نیدلا  باهـش  سابعلا  وبا  - 43
نموم . لک  یلو  ینعی  نموم ، لک  یلوم  تحبصا  تفگ :

. تشذگ رد ص 101  وا  ظفل  يافوتم 932  يراخب ، ینیسح ، بهولا  دبع  دیس  - 44
میراد لوبق  ار  نیا  ام  دیوگ : ثیدـح  دافم  هرابرد  هحفـص 26  هقرحملا "  قعاوصلا  رد "  يافوتم 973  یمتیه ، ینالقـسع ، رجح  نبا  - 45

هب یلوا  وا  هک  تسنیا  دارم  هکلب  تسا  تماـماب  یلوا  هک  میوـشیمن  ینعم  نیاـب  میلـست  یلو  تـسا ، یلوا  مالـسلا ) هـیلع  یلع  ینعی   ) وا هـک 
یفاک رفن  ود  نیا  مهف  دنا و  هدیمهف  ثیدح  زا  رمع  رکبوبا و  هک  تسا  ینعم  نیمه  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسوا ، يوسب  یکیدزن  يوریپ و 
بلاط یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) واب دندینش  ار ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس   ) هکنآ زا  سپ  ود  نآ  هچ  تسا ،

. تسا هدومن  تیاور  ینطق  راد  ار  ثیدح  نیا  نموم ... نز  درم و  ره  يالوم 
. هدومن تیاور  ءارب  ظفلب  یبرقلا "  هدوم  رد "  ار  تینهت  ناتساد  ینادمه  نیدلا  باهش  نب  یلع  دیس  - 46

رد نایفـس  نب  نسح  یلعی و  وبا  دیوگ  یبنلا ) لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارـصلا   ) دوخ باتک  رد  یندم  يرداق ، یناخیـش ، دومحم  دیـس  - 47
میدوب .. هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  اب  عادولا  هجح  رد  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یضر  بزاع  نب  ءارب  زا  ناشدنسم 
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ام هچنآ  رب  تنـس  لها  ءاملع  مامت  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا  هتفگ : یبهذ  ظفاح  دـیوگ : سپـس  و  دـش . رکذ  ودـنآ  زا  هک  یظفل  رخآ  اـت 
زین میدرک  رکذ  هچنآ  هلمج  زا  حیحص  و  دیوگ : تسا  تسرد  وا ) هدیقعب   ) ریدغ هبطخ  زا  هک  هچنآ  هرابرد  سپـس  دنا . هدومن  قافتا  میتفگ 

زا متـسین  یلوا  ینموـم  رهب  نم  اـیآ  ینعی  هسفن "  نم  نموـم  مکب  یلوا  تسلا  تسا " : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هدوـمرف  زا  زارف  نـیا 
تسود ایادخ ، راب  میوا ، يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع  هب  هراشا   ) نیا انامه  دومرف : یتسه . يرآ ، دنتفگ : شدوخ ؟

هیلع یلع   ) ار وا  هنع  هللا  یضر  رمع  راتفگ  نیا  زا  سپ  درادب ، نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب 
حیحص ياهتمسق  یتسه ، نموم  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  ار ) مالـسلا 
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نانخـس دروم : رد  وا  نخـس  مامت  رخآ ... ات  تسین  نایم  رد  یعدم  تآارتفا  اه و  هتخاس  زا  يزیچ  دش  رکذ  هچنآ  رد  تفای و  نایاپ  نسح  و 
. دمآ دهاوخ  ثیدح ، نوماریپ 

ثیدح  ) ار نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  دیوگ : دلج 6 ص 218  ریدقلا "  ضیف  باتک "  رد  يافوتم 1031  یعفاش ، يوانم ، نیدلا  سمش  - 48
درم و ره  يالوم  بلاط  یبا  رـسپ  يا  يدیدرگ  هدومن :) تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ینطق  راد  هک  هچنآ  قبط   ) دـنتفگ دندینـش  هیالولا )

نموم . نز 
بزاع نب  ءارب  ظفلب  لـالا ) بقاـنم  دـع  یف  لاـملا  هلیـسو   ) رد ار  تینهت  ناتـساد  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم ، ریثکاـب  دـمحا ، خیـش  - 49

هدومن . تیاور 
هک هدومن  تیاور  دعـس  زا  ینطق  راد  دیوگ : هحفص 13  دلج 7  بهاوملا "  حرـش  رد "  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز ، هللا  دـبع  وبا  - 50

. نموم نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ : دندینش  ار  نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  تفگ :
رکذ تشذگ  ص 228  رد ج 1  هک  یظفلب  ضفاورلا ) ضفارم   ) رد ار  تینهت  ناتـساد  يروپنراهـس  دـیزی  اب  دـمحم  نب  نیدـلا  ماسح  - 51

. تسا هدومن 
یف اجنلا  حاتفم   ) دوخ باتک  ود  رد  ار  تینهت  ناتساد  یناشخدب  دمحم  ازریم  - 52

هحفص 195 ] ] 

. هدومن رکذ  دمحا  قیرط  زا  دیز  ءارب و  زا  راهطالا ) تیبلا  لها  یف  حص  امب  راربالا  لزن   ) و ابعلا ) لآ  بقانم 
. هدومن رکذ  دیز  ارب و  زا  دمحا  قیرط  زا  یضترملا ) بقانم  یف  یلعلا  جراعم   ) رد ار  تینهت  ناتساد  ملاعلا  ردص  دمحم  خیش  - 53

. تشذگ رد ج 1 ص 230  وا  ظفل  يافوتم 1176  يولهد ، يرمع  دمحا  هللا  یلو  وبا  - 54
زا دمحا  قیرط  زا  هک  ار  یثیدح  يربط  نیدلا  بحم  زا  هیولعلا ) هفحتلا  حرش  هیدنلا  هضورلا   ) رد يافوتم 1182  یناعنص ، دمحم  دیس  - 55

. تسا هدرک  رکذ  هدومن  تیاور  ءارب 
. تسا هدومن  رکذ  دیز  ءارب و  زا  هاجنلا ) هلیسو   ) رد ار  تینهت  ناتساد  يونهکل  نیبم  دمحم  يولوم  - 56

:.. هتفگ هدومن و  رکذ  دمحا  ظفلب  نیلسرملا ) دیس  تیب  لها  بقانم  یف  نینموملا  تآرم   ) راد تینهت  ناتساد  يونهکل  هللا  یلو  يولوم  - 57
. رخآ ات  يدومن ... ماش  حبص و  یلع  ای  هب . هب  تسا ) روکذم  نینچ   ) یتیاور رد  و 

. تسا هدومن  رکذ  تشذگ  يروباشین  ظفلب  هحفص 99  رد  هک  ار  هچنآ  يردخ  دیعس  یبا  زا  یهاش ) ریسفت   ) رد ملاعلا  بوبحم  دمحم  - 58
، هنع هللا  یـضر  رمع  دیوگ : هیمالـسالا " ص 306  تاحوتفلا  دلج 2 "  رد  يافوتم 1304  یعفاش ، یکم ، نالحد ، ینیز  دـمحا  دیـس  - 59
، هدمآ تسدب  وا  زا  يرایـسب  بلاطم  دروم  نیا  رد  و  تشادیم ، تسود  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  بلاط و  یبا  نب  یلع 

امهنع هللا  یـضر  رمع  رکبوبا و  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نوچ  هک  بلطم  نیا  تسا  هلمجنآ  زا  و 
. نموم نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا  رسپ  يا  يدیدرگ  دنتفگ :

هیافک  ) رد ار  تینهت  ناتساد  یکلام ، یندم ، یطیقنش ، هللا  بیبح  دمحم  خیش  - 60

هحفص 196 ] ] 

روکذم ظفلب  مقرا  نب  دـیز  زا  دـمحا ، قیرط  زا  بزاع و  نب  ءارب  زا  نامـس ، نبا  قیرط  زا  هحفـص 28  بلاط ) یبا  نب  یلع  هایح  یف  بلاطلا 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدرک  رکذ 

بلطم زاغآ  هب  تشگزاب 

مالسا رد  ریدغ  دیع 
یلاحـشوخ ترـسم و  زاربا  اـب  هدربماـن  تعیب  هب  نداد  تسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  توـبن  ماـقم  زا  رما  رودـص  رب  ینتبم  تینهت ، عوـضوم 

هکنانچ  ) همیرک هیآ  لوزن  رب  افاضم  نیملاعلا  عیمج  یلع  انلـضف  يذـلا  دـمحلا هللا  هلمج : راـهظاب  ناـیرج  نیاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
زور نیا  رد  هچناب  راگدرورپ  يدونـشوخ  تمعن و  مامتا  نید و  لاـمکا  هب  هدـش  حیرـصت  نآ  نمـض  رد  هک  ناـیامن  زور  نیا  رد  دـیتسناد )
هیآ نیا  رگا  تفگ : تشاد ، روـضح  باـطخ  نب  رمع  سلجم  رد  هک  یماـگنه  یباـتک ، باهـش  نب  قراـط  ینبم ، نیمه  رب  و  هتفاـی - عوـقو 
رمع زا  یتح  درکن و  راکنا  سلجم  نآ  رد  نیرـضاح  زا  يدحا  ار  وا  نخـس  نیا  و  میتفرگیم ، دـیع  ار  زور  نیا  ام  دوب  هدـش  لزان  ام  هرابرد 

رد دـیدهت  هب  هیبش  يرما  نآ  رد  هک  غیلبت  هیآ  لوزن  زا  دـعب  رما  نیا  مالعا  و  دوب - وا  نخـس  قیدـصت  زا  یکاح  هک  تشگ  دوهـشم  یتیفیک 
هک روما  نیا  مامت  تشاد .. دوجو  تلم  هنابـصعتم  تارهاظت  بالقنا و  ياهدـمآ  شیپ  زا  زارتحا  يارب  نشور  صن  نیا  غیلبت  ریخات  تروص 
زا دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هیمتاخ  تلاسر  بحاص  هک  دیـشخب  يدنلب  تعفر و  یگرزب و  لالج و  يدح  ات  ار  زور  نیا  دش  هراشا  نادب 

نتفرگ دیع  زا  هچنآ  تسنیا  تخاس و  ینامداش  رد  قرغ  نامیا  لها  زا  ار  اهنآ  ناوریپ  و  مهیلع ) هللا  مالـس  همئا   ) تیاده قیرط  نایاوشیپ  وا 
زا موس ) نرق  رد   ) یفوک میهاربا  نب  تارف  هک  یتیاورب  انب  هدومرف  راعشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ینعم  نیمهب  تسا و  ام  دوصقم 

لضف نب  هللا  دبع  زا  ریهظ ، نب  دمحم 
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هللا یلـص  مرکا  یبن  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شیمارگ  دادجا  ردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمـشاه 
یلع مردارب  هک  دومرف  رما  ارم  یلاعت  يادـخ  هک  تسیزور  نامه  نیا  تسا و  نم  تما  ياهدـیع  نیرترب  مخ  ریدـغ  زور  دومرف : هلآ  هیلع و 
نامه نیا  و  دـنوش ، یئامنهار  نم  زا  دـعب  وا  دوجو  راونا  ببـسب  اـت  مراد  بوصنم  تما  يارب  هناـشن  ناونعب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 

نید اـهنآ  يارب  ار  مالـسا  نید  دوـمن و  ماـمت  نآ  رد  نم  تما  رب  ار  دوـخ  تمعن  دوـمرف و  لـماک  ار  نـید  نآ  رد  دـنوادخ  هـک  تـسیزور 
هللا یلـص  ربمغیپ  شیامرف  تشذگ ) هحفص 184  رد  هک  یحرـشب   ) هدروآ ارنآ  یـشوگرخ  ظفاح  هک  یثیدح  رد  و  دومرف . مالعا  هدیدنـسپ 
یبا نب  یلع  نینموـملاریما  و  دـیهد . تینهت  ارم  دـیهد . تینهت  ارم  ینعی  ینوـئنه - ینوـئنه . دوـمرف : هک  تسا  رما  نیا  رب  رعـشم  هلآ  هـیلع و 
دیع هکیلاس  رد  هتفرگ و  دیع  ار  زور  نیا  زین  اصخش  هدومن و  يوریپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمغیپ  راعـش  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط 
هللا نا  دومرف " : هک  تسا  هلمج  نیا  روبزم  هبطخ  رد  بانجنآ  تاشیامرف  هلمج  زا  دومرف و  داریا  هبطخ  دوب  هدش  عقاو  هعمج  زور  رد  ریدـغ 

هعنـص و لیمج  مکدنع  لمکیل  هبحاصب  الا  امهدحا  موقی  نیریبک و ال  نیمیظع  نیدیع  مویلا  اذه  یف  نینموملا  رـشعم  مکل  عمج  لج  زع و 
لعجف هدـفر  ءیینه  مکیلع  روفی  و  هدـصق ، جاـهنم  مککلـسی  و  هتیادـه ، رونب  نیئیـضتسملا  راـثآ  مکب  وفقی  و  هدـشر ، قـیرط  یلع  مکفقی 

، نیقتملا هیـشخ  نایبت  نینموملل و  يرکذ  هلثم و  یلا  هلثم  نم  ءوسلا  بساکم  هتعقوا  ام  لسغ  هلبق و  ناک  ام  ریهطتل  هیلا  بدن  اعمجم  هعمجلا 
، هنع یهن  امع  ءاهتنالا  هب و  رما  امل  رامتیالاب  الا  متی  هلعج ال  و  هلبق ، مایالا  یف  هتعاط  لهال  بهو  ام  فاعضا  هیف  لامعالا  باوث  نم  بهو  و 

نم هیالوب  الا  انید  لبقی  و ال  هتوبنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  فارتعالاب  الا  هدیحوت  لبقی  الف  هیلا  بدن  هیلع و  ثح  امیف  هتعاطب  عوخبلا  و 
نیب ام  حودلا  موی  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبن  یلع  لزناف  هتیالو  لها  مصع  همـصعب و  کسمتلاب  الا  هتعاط  بابـسا  مظتنت  و ال  هتیالوب ، رما 

: دیامرف هک  اجنآ  ات  مهنم ... هتمصع  هل  نمض  قافنلا و  غیزلا و  لهاب  لفحلا  كرت  غالبلاب و  هرما  و  هئابتجا ، يذ  هئاصلخ و  یف  هتدارا  نع  هب 
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مکناوخاب ، ربلاب  مکلایع و  یلع  هعسوتلاب  مکعمجم  ءاضقنا  دعب  هللا  مکمحرا  دوع و 

هحفص 198 ] ] 

هیف باوثلاب  مکنم  امک  هللا  همعن  اوداهت  مکتفلا و  هللا  لصی  اورابت ، و  مکلمش ، هللا  عمجی  اوعمجا ، و  مکحنم ، ام  یلع  لج  زع و  رکـشلا هللا  و 
اوئیه هفطع و  هللا و  همحر  یـضتقی  هیف  فطاعتلا  و  رمعلا ، یف  دـیزی  لاملا و  رمثی  هیف  ربلا  و  هلثم ، یف  الا  هدـعب  وا  هلبق  دایعالا  فاعـضا  یلع 

یف رورـسلا  مکنیب و  اـمیف  رـشبلا  اورهظ  و  مکتعاطتـسا ، نم  هردـقلا  هلاـنت  اـمب  مکدوـجو و  نم  دـهجلاب  هلـضف  نـع  مکلاـیع  مکناوخـال و 
هبطخلا . مکتاقالم .

هک ریدـغ ) هعمج -  ) هدومرف عجار  تمظع  اب  گرزب و  دـیع  ود  زور  نیا  رد  نامیا  لها  هورگ  امـش  يارب  لج  زع و  يادـخ  اـنامه  همجرت -
هرابرد ار  دوخ  تیانع  هتسیاش و  رادرک  ات  دومرف  امشب  ار  تبهوم  نیا  دوب ، دهاوخن  راوتـسا  رارقرب و  يرگید  نآ  نودب  ود  نیا  زا  کیچیه 
هارهاش رد  و  دهد ، رارق  دندنم  هرهب  وا  تیاده  رون  زا  هک  نانآ  لابندـب  دراد و  ار  حالـص  دـشر و  قیرط  رب  ار  امـش  و  دـنادرگ ، لماک  امش 

رد ات  امـش  عامتجا  يارب  دومرف  ررقم  ار  هعمج  ور  نیا  زا  دیازفیب ، امـش  رب  ار  دوخ  ياراوگ  يایاطع  و  دزادـنا ، هارب  دوخ  هنامیکح  دوصقم 
کی فرظ  رد  هک  دنـسپان  اوران و  ياه  بسک  فیثک  راثآ  دـیئامن و  هزیکاپ  كاپ و  نآ  زا  شیپ  ياـه  يدـیلپ  زا  ار  دوخ  عاـمتجا ، نیا  رثا 

زا يرادومن  و  تسا ، يروآداـی  کـی  ناـمیا  لـها  يارب  زور  نیا  دـیئامن  وشتـسش  هدومن  هدولآ  ار  امـش  ناـماد  هعمج  ود  نیب  هلـصاف  هتفه 
امـشب دـنا  هدومن  نایتا  رگید  ياهزور  رد  تعاط  لها  هک  ار  یبوخ  ياهراک  شاداپ  ربارب  دـنچ  زور  نیا  رد  و  تسا ، ناراگزیهرپ  تیـشخ 

تدهاجم و  هدومرف ، یهن  هچنآ  زا  يراددوخ  و  وا ، رماوا  ماجناب  رگم  دوشن  ادا  نآ  قح  هک  هداد  رارق  نانچ  ار  زور  نیا  و  دـیامرف ، تبهوم 
هللا یلص  ربمغیپ  توبنب  فارتعا  اب  رگم  دوشیمن  هتفریذپ  وا  یگناگیب  فارتعا  کنیا  هدومن  توعد  دیکات  اب  نادب  هک  هچنآ  ماجنا  رد  رایـسب 

اب رگم  دوـشن  مهارف  وا  تعاـطا  تاـبجوم  و  هدوـمرف ، رماوا  تیـالوب  هکنآ  تیـالو  شریذـپ  اـب  رگم  دوـشیمن  هتفریذـپ  ینید  و  هلآ ، هیلع و 
هچنآ داتسرف  ورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دوخ  ربمغیپ  رب  مخ  ریدغ  زور  رد  تبسانم  نیمهب  دنیوا و  تیالو  لها  هکنانآ  وا و  هتشرب  نتسویپ 

هحفص 199 ] ] 

زا دـنکن و  یئاـنتعا  قاـفن  ههبـش و  لـهاب  هکنیا  غـالباب و  درک  رما  ار  وا  دوب و  هدومرف  هدارا  دوـخ  ناگدـیزگرب  نیـصلخم و  هراـبرد  هک  ار 
دومرف ... نیمضت  نیقفانم  دیک  زا  ار  بانجنآ  تینوصم  دیامنن و  هشیدنا  قح  دض  رب  نانآ  ياه  يراکمه 

هعـسوت دوخ  تالایع  تیب و  لها  رب  سلجم  نیا  زا  تشگزاب  ماگنه  دـیامرف . دوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  دـنوادخ  دـیامرف : هک  اجنآ  ات 
قافتاب و ار  دوخ  هدومرف و  قفوم  تبهوم  نیاب  ار  امـش  هک  دـیئامن  يراذگـساپس  ار  لـج  زع و  ادـخ  دـینک و  یکین  دوخ  نارداربب  دـیهد و 
اب ار  امش  ياهینابرهم  تفلا و  يادخ  ات  دینک  یکین  رگیدکی  اب  لباقتم  روطب  و  دیامرف ، عمج  ار  امش  ياهیئادج  دنوادخ  ات  دیراداو  عامتجا 

دنچ زور  نیا  رد  ار  امش  لامعا  شاداپ  باوث و  هکنیا  ساپب  دیئامن  هیده  رگیدکیب  ار  یهلا  ياه  تمعن  دنادرگ و  تباث  هتسویپ و  رگیدکی 
دنکیم هرهب  رپ  ار  امـش  لام  زور  نیا  رد  یکین  و  هداد ، زورما  لثمب  صاصتخا  ار  تلیـضف  نیا  و  هداد ، رارق  نآ  دعب  لبق و  رگید  دایعا  ربارب 

لها ناردارب و  يارب  دوشیم و  امـشب  دنوادخ  تفوطع  تمحر و  بجوم  زور  نیا  رد  امـش  لباقتم  ياه  ینابرهم  و  دیازفیم ، امـش  رمع  رب  و 
دراد ناکما  امش  يارب  ات  دیشخبب و  دیراد  تعاطتسا  هک  اجنآ  ات  دیزاس و  ایهم  دیناوتب  ات  هدومرف  لضفت  امـشب  دنوادخ  هچنآ  زا  دوخ  هناخ 

خلا  دیوش .. وربور  ینامداش  هداشگ و  ياه  هرهچ  اب  رگیدکی  اب  دیشوکب و  راک  نیا  رد 
رما نادـب  ار  نیملـسم  همه  دـندیمان و  دـیع  ارنآ  دـندومرف و  یفرعم  زین  مهیلع  هللا  تاولـص  هرهاـط  ترتـع  ناـماما  ار  مخریدـغ )  ) زور نیا 
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دندومرف . رشن  ار  زور  نیا  رد  ناراکوکین  شاداپ  زور و  نیا  تلیضف  و  دندرک ،
یلع نب  نسح  زا  غئاـص ، نیـسح  نب  دـمحم  زا  يدزا ، دـمحم  نب  رفعج  زا  هدـئام  هروـس  رد  یفوـک  میهاربا  نب  تارف  ریـسفت  رد  هـلمج : زا 

ایآ موش ، وت  يادف  مدرک : ضرع  ترضحناب  دیوگ : هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  فنحا  نب  تارف  زا  زازب ، دمحم  زا  یفریص ،
دزن رد  فرشا  مظعا و  لضفا و  یلب . دومرف : دشاب ؟ لضفا  هفرع  زور  هعمج و  زور  یحـضا و  رطف و  دیع  زا  هک  تسا  يدیع  نیملـسم  يارب 

ربمغیپ رب  ار  هیآ  نیا  دومن و  لماک  ار  دوخ  نید  زورنآ  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزورنآ  تلزنم ، ثیح  زا  ادخ 
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؟ تسا يزور  هچ  نآ  مدرکضرع : انید "  مالسالا  مکل  تیضر  و  یتمعن ، مکیلع  تممتا  و  مکنید ، مکل  تلمکا  مویلا  داتـسرف " : ورف  دوخ 
، نآ ماجنا  زا  سپ  دـنیامن ، دـقعنم  دوخ  زا  دـعب  يارب  ار  تماما  تیـصو و  هتـشر  دنتـساوخیم  تقو  ره  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  انامه  دومرف 

نآ رد  دومرف و  بوصنم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  تسا  يزور  زور ، نیا  و  دندادیم ، رارق  دیع  زور  ار  زورنآ 
مایا رد  زور  نیا  مدرک : ضرع  تشگ ، مامت  نینموم  رب  زورنآ  رد  تمعن  و  دـیدرگ ، لماک  زورنآ  رد  نید  دـش و  لزان  هک  هچنآ  دـش  لزان 

ضرع هتفه . مایا  رخآ  ات  هبنـشکی ... زورب  هاگ  دـنکیم و  تباصا  هبنـش  زورب  هاگ  دوشیم  رخوم  مدـقم و  ماـیا  دومرف : تسا  يزور  هچ  لاـس 
راگدرورپ شیاتـس  رکـش و  زامن و  تداـبع و  زور  زور  نیا  دومرف : میروآ ؟ اـجب  هک  تسا  راوازـس  اـم  يارب  یلمع  هچ  زور  نیا  رد  مدرک :

هدیـشخب و ار  تبهوم  نآ  امـش  رب  زور  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ام  تیالو  تمعن  لابق  رد  تسا  امـش  یلاحـشوخ  ترـسم و  زاربا  زور  تسا و 
. دیرادب هزور  زور  نیا  رد  امش  هک  مراد  تسود  نم  انامه 

یبا زا  دشار  نب  نسح  شدج  زا  ییحی  نب  مساق  زا  شردپ ، زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  دلج 1 ص 303  ینیلک  مالسالا  هقث  فی  ات  یفاک  رد  و 
يدیع نیملسم  يارب  یحضا ) رطف و   ) دیع ود  زج  ایآ  موش ، تیادف  مدرکضرع : ترـضحناب  دیوگ : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع 
زورنآ رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هکیزور  دومرف : تسیزور ؟ هچ  متفگ : دیع ، ود  نآ  زا  فرـشا  مظعا و  نسح ، يا  یلب . دومرف  تسه ؟
راوازـس دومرف : میهد ؟ ماجنا  زورنآ  رد  هک  تسا  راوازـس  یلمع  هچ  ام  يارب  موش ، تیادـف  متفگ : تشگ ، بوصنم  یئاوشیپ  هب  مدرم  يارب 
يرازیب یهلا  هاگـشیپ  رد  و  یتـسرفب ، رایـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  لآ  دـمحم و  رب  دورد  و  يرادـب ، هزور  زورنآ  رد  هک  نسح  اـی  تـسا 

يزور ات  ار  دوخ  ءایصوا  دندومرفیم  رما  مالسلا  مهیلع  ناربمغیپ  انامه  اریز  اهنآ ، رب  دندومن  متس  هک  اهنآ  زا  یئوجب 
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شاداپ درادب  هزور  زور  نیا  رد  هک  یسک  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار  دنریگب ، دیع  هدش  بوصنم  تیاصوب  زور  نآ  رد  اهنآ  یـصو  هک  ار 
نتشاد . زور  هام  تصش  شاداپ  لداعم  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  وا 

هللا دبع  یبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  نب  نمحرلا  دـبع  زا  دایز ، نب  لهـس  زا  یفاک ص 204  دلج 1  رد  زین  و 
ياهدـیع زا  شتمرح  هک  يدـیع  يرآ ، دومرف : تسه ؟ يدـیع  رطف  یحـضا و  هعمج و  زج  نیملـسم  يارب  ایآ  مدومن : لاوئـس  مالـسلا  هیلع 

نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  دومرف  تسا ؟ يدیع  هچ  نآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  تسا ، رتگرزب  رتدایز و  هدربمان 
ار وت  دومرف : هدوب ؟ يزور  هچ  نآ  مدرک  ضرع  هالوم ، یلعف  هـالوم ، تنک  نم  دومرف : تشاد و  بوصنم  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زور 
هچ زور  نیا  رد  ام ، مدرکـضرع : تسا ، هجح  يذ  هام  مهدـجه  زور  نآ  یلو  ددرگیم ، لاس  هکنیا  هچ  هدوب ؟ يزور  هچ  هکنیا  اـب  راـک  هچ 

ار وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دیشاب و  ادخ  دایب  تدابع  نتشاد و  هزور  هلیسوب  زورنآ  رد  دومرف : میهد ؟ ماجنا  تسا  راوازس  یلمع 
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نینچ زین  ناربمغیپ  ریاس  و  دنریگب ، دیع  ار  زورنآ  هک  دومرف  رما  مالسلا  هیلع  نینموملاریماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، دای 
. دنریگب دیع  ار  تیاصو  مالعا  زور  هک  دندرکیم  ریما  دوخ  ءایصواب  و  دندرکیم ،

هدومن تیاور  يدبع  نیسح  نب  یلع  زا  یطساو ، ناسح  نب  یلع  زا  ینادمه ، یسوم  نب  دمحم  زا  ینیسح ، نسح  نب  نیسح  زا  شدانساب  و 
جح دصکی  اب  تسا  لداعم  دنوادخ  دزن  رد  لاس  ره  رد  مخریدغ  زور  هزور  دومرفیم : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضح  مدینـش  تفگ : هک 

شدانساب قودص - خیـش  ام - داتـسا  لاصخلا )  ) رد و  ثیدحلا . تسا  یهلا  دیع  نیرتگرزب  زور  نیا  هدش و  هتفریذپ  يوکین  هرمع  دصکی  و 
دیع دنچ  نیملسم  يارب  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ترضحب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا 
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زور اهنآ  زا  رتفیرش  رتگرزب و  دومرف : مسانشیم . منادیم و  ار  هعمج  و  یحـضا ) رطف -  ) نیدیع مدرکـضرع  دیع ، راهچ  دومرف : دراد ؟ دوجو 
مدرم يارب  ار  وا  تشاد و  اپب  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  هک  تسیزور  نآ  و  تسا ، هجحلا  يذ  مهدـجه 

نیا نتشاد  هزور  امش  رب  تسا  بجاو  دومرف : تسه ؟ یفیلاکت  هچ  زور  نیا  رد  ام  يارب  مدرک : ضرع  دومرف ، بوصنم  تیالو ) تماماب و  )
نینچمه و  دریگ ، ماجنا  وا  شیاتس  رکش و  تعاس  ره  رد  هک  تسنیا  روخ  رد  وا  سدقا  تاذ  هکنیا  اب  دنوادخ  شیاتس  رکـش و  ناونعب  زور 

ثیدحلا .. دنریگب .. دیع  هدش  بوصنم  اهنآ  یصو  هک  اریزور  هک  دندرک  رما  دوخ  ءایصواب  ناربمغیپ  ریاس 
زور رد  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يدبع  زیرح  نب  رامع  نوراه  یبا  زا  یقر ، دواد  زا  هحفص 513  یسوط - هفیاطلا - خیش  حابصملا )  ) رد و 

تمرح دنوادخ  تسا ، یگرزب  زور  نیا ، دومرف : نمب  و  دوب ، راد  هزور  بانجنآ  مدش ، بایفرـش  هللا  دبع  یبا  روضحب  هجحلا  يذ  مهدـجه 
ار ینامیپ  دـهع و  هدرک و  مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  هدومرف و  لماک  زور  نیا  رد  ار  اهنآ  نید  هتـشاد ، گرزب  نامیا  لـها  رب  ار  زور  نیا 
دیع و زور  زور . نیا  دومرف : تسیچ ؟ زور  نیا  نتـشاد  هزور  باوث  دـش : ضرع  بانجنآ  روضح  هدومرف ، دـیدجت  هتـشاد  نامیا  لها  اب  هک 
زا زور  نیا  نتشاد  هزور  انامه  تشاد و  هزور  دیاب  دنوادخ  يرازگساپس  رکش و  ناونعب  هک  تسا  يزور  تسا و  ترسم  یلاحشوخ و  زور 

ثیدحلا .. دشابیم  مرتحم ) ینعی   ) مارح ياههام  نتشاد  هزور  هام  تصش  لداعم  شاداپ  تلیضف و  ثیح 
ناتـسودب و بانجنآ  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  زا  یثیل  نسحلا  یبا  زا  ملـسم . نب  نوراه  زا  يریمح  رفعج  نب  هللا  دـبع  و 

تخاس و هبترم  دنلب  ار  مالسا  زورنآ  ببسب  دنوادخ  هک  اریزور  دیسانشیم  ایآ  دومرف : دندوب  وا  رضحم  رد  هک  دوخ  نایعیش 
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شلوسر و ادـخ و  دـنتفگ : هداد ؟ رارق  دـیع  ام  نایعیـش  ناتـسود و  يارب  ام و  يارب  ار  زورنآ  و  دومرف ، راکـشآ  نآ  رد  ار  نید  ياـه  هراـنم 
ود نیا  لاح  نیع  رد  و  هن . دومرف : تسا  یحضا  زور  ایآ  دندرک : ضرع  هن ، دومرف : ام ؟ رورس  تسا  رطف  زور  ایآ  دنرتاناد ، شلوسر  دنزرف 
زور نآ  و  تسا ، رتفیرـش  رتگرزب و  زور  ودنآ  زا  نید  ياه  هرانم  نییعت  زور  یلو  تسا . یتفارـش  اب  گرزب و  ياهزور  دـیدرب  مان  هکیزور 
رخآ اـت  دیـسر ... مخ  ریدـغب  هک  یماـگنه  عادولا  هجح  زا  تشگزاـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  هجحلا  يذ  مهدـجه 

ثیدح .
هیف انتفرـش  يذلا  اندیع  موی  یف  انهوجو  جرفن  انا  مهللا  یئوگیم " : هدجـس  رد  ریدغ  زور  هنارکـش  زامن  زا  دعب  تسا : يریمح  ثیدح  رد  و 

 " هیلع . هللا  یلص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  انالوم  هیالوب 
ار مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ترـضح  هک : تفگ  یگلاس  دون  نس  رد  لاس 259  رد  یسوط  رمع  نب  دمحم  نب  ضایف 
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دوب و هتـشادهاگن  دوخ  دزن  راطفا  يارب  ار  اهنآ  دندوب و  شکرابم  رـضحم  رد  صاوخ  زا  یهورگ  هکیلاح  رد  دومن  تاقالم  ریدـغ  زور  رد 
ثیح زا   ) ار اـهنآ  یگدـنز  عضو  دوب و  هداتـسرف  اـهنآ  ياـه  هناـخ  يارب  شفک  يرتشگنا و  یتح  ساـبل و  ایادـه و  اذـغ و  لاـح - نیع  رد 

هیلک رد  هکیروطب  دوب  هدروآرد  ینیون  تروص  عضوب و  تهج  ره  زا  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناگتـسباو و  نینچمه  دوـب و  هداد  رییغت  تشیعم )
تلیضف و ترضحنآ  تشاد و  قرف  لبق  ياهزور  اب  هک  دندوب  هتفرگ  دوخب  ینیون  دیدج و  عضو  یلومعم  تاودا  تالآ و  یگدنز و  نوئش 

. دومرفیم نایب  اهنآ  يارب  ار  زور  نیا  تقبس 
رد ودنآ ، هک  هدومن  تیاور  يدادغب  حیرج  نب  ییحی  و  یطـساو - ینادـمه  ءالع  نب  دـمحم  زا  دانـساب  تاجردـلا - رئاصب  رـصتخم - رد  و 

( هتفای تافو  لاس 260  رد   ) ار يرکسع  دمحم  یبا  ترضح  هدنیامن  یمق - قاحسا  نب  دمحا  تاقالم  دصق  مه  اب  ام  دنیوگ : یثیدح  نمض 
وا تاـقالم  دـصق  قاحـسا و  نب  دـمحا  هراـبرد  وا  زا  دوشگ و  ار  رد  یقارع  یک  رتخد  میدـیبوک ، ار  وا  هناـخ  برد  میدومن و  مق  رهـش  رد 

تفگ : یقارع  كرتخد  میدومن ، لاوئس 

هحفص 204 ] ] 

راهچ هعیـش  ياهدـیع  هللا  ناحبـس  میتفگ : دوخ  اب  نایرج  نیا  زا  سپ  اـم  تسا ، دـیع  زورما  اریز  تسا ، لوغـشم  شدـیع  مسارمب  باـنجنآ 
ثیدحلا .. هعمج .- ریدغ - رطف - یحضا - تسا :

دهدیم ناشن  وتب  اهیتفگش  راگزور  ینک  یناگدنز  ردق  ره 

تما مامتب  طوبرم  مخ ) ریدـغ   ) دـیع نیا  هک  دومن  تاـبثا  راکـشآ و  ار  ینعم  نیا  اـجنیا  اـت  دـیع  نیا  تقیقح  نوماریپ  رد  شواـک  ثحب و 
دهع زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهع  ات  تسا  هتـسویپ  دیع  نیا  سیـسات  خیرات  و  درادـن ) یـصاخ  هورگب  صاصتخا   ) تسا یمالـسا 

زا ار  مدرم  نید  نایاوشیپ  هتـشاد و  لاـصتا  دـعب  یـصوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ءایـصوا  زا  کـی  ره  زا  دـیع  نیا  هتـشر  هتـسویپ  يوبن 
دبع وبا  ماما  دننام  دنا ، هدومرف  راعشا  حیرصت و  یحو  ءانما  زا  کی  ره  ار  زور  نیا  هعیفر  هبترم  هدومرف و  هاگآ  دیع  نیا  تفارش  تلیـضف و 

. مهیلع هللا  تاولص  نینموملاریما  ناشیمارگ  دج  زا  دعب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  قداص و  هللا 
هدومرف حیرصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  دهعب  نآ  لاصتا  ریدغ و  دیع  تمظعب  دوخ  یگدنز  نارود  رد  هک  راوگرزب  ماما  ود  نیا 

تبث یفاک  رد  تارف و  ریـسفت  رد  اهنآ  تایاور  دوب و  هدشن  دقعنم  هیوب  لآ  ياه  هفطن  زونه  هک  دنا  هتفر  ایند  نیا  زا  ینامز  رد  کی  ره  دنا 
میدق و دهع  زا  زور  نیا  هک  تسا ، اهنآ  رداصم  هعیـش و  كرادم  رابخا  تایاور و  نیمه  و  هدـش ، فیلات  موس  نرق  رد  ود  ره  هک  هدـیدرگ 

. تسا هدوب  نیملسم  دیع  روما  یعقاو  رداصم  شناد و  ياهناک  زا  رداص  یئالط  نانخس  بجومب  يزارد  سب  نارود 
نانخـس و میئآرب و  شـسرپ  ماقم  رد  يزیرقم  يریون و  زا  ات  دـیئایب  نم  اب  نونکا  دـیدومن ، هجوت  نادـب  دـیتسناد و  ار  همدـقم  نیا  هک  لاح 

هدروآ دوجوب  لاس 352  رد  هیوب  نب  یلع  هلودـلا  زعم  ار  دـیع  نیا  هکنیاـب : ریاد  مینک ، یـسررب  ار  اـهنآ  عقاو  فـالخ  هیاـپ و  یب  تاـیرظن 
!!! تسا

يدیع دایعا  زا  رگید  و  دیوگ ...: یمالـسا  ياهدیع  رکذ  نمـض  هحفص 177  دـلج 1  بدالا "  نونف  یف  برالا  هیاـهن  باـتک "  رد  يریون 
هدروآ و دوجوب  هعیش  هک  تسا 
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ریدـغ و  زورنآ - رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـب  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يردارب  لیکـشت  ببـس  دـنا و  هدـیمان  ریدـغ  دـیع  ارنآ 
لادوگ  ) ریدـغ نیب  دراد و  دوـجو  يا  هدـیچیپ  مهب  گرزب و  ناـتخرد  نآ  رود  دوـشیم و  هتخیر  نآ  رد  یبآ  همـشچ  هک ) تسا  یلادوـگ  )

، تسا هجحلا  يذ  مهدجه  دنا  هداد  رارق  دیع  زور  ارنآ  هک  يزور  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  بآ  همـشچ  و  روبزم )
تروص نیملـسم  نیب  امیف  يردارب  نیئآ  يرارقرب  يزور  نینچ  رد  هتفای  ماـجنا  لاـس  نآ  رد  عادولا  هجح  هک  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد  اریز 

ناشراعش هیور و  دنروایم و  اجب  زامن  تعکر  ود  رهظ  زا  لبق  ات  زورنآ  دادماب  رد  دننارذگیم و  تدابع  زامنب و  ار  زورنآ  بش  هعیش  هتفرگ ،
. تسا نادنفسوگ  ندرک  ینابرق  ناگناگیب و  هب  یتح  یکین  ناگدرب و  ندرک  دازآ  ون و  سابل  ندیشوپ  زور  نیا  رد 

لاس 352 عئاقو  واب و  طوبرم  راـبخا  رد  هک  یحرـشب  تسا  هیوب  نب  هیلع  نسحلاوبا  هلودـلا ، زعم  هدومن ، عادـبا  ار  دـیع  نیا  هکیـسک  لوا  و 
ماوع داد ، همادا  یبهذـم ) بادآ  و   ) ننـس زا  یکی  ناونعب  ارنآ  دروآ و  دوجوب  هعیـش  هک  دـیع  نیا  لابق  رد  و  دومن ، میهاوخ  رکذ  هللا  ءاـشنا 

رد هک  دنتفگ  تسا و  هعیش  دیع  زا  دعب  زور  تشه  زورنآ  دندومن و  عارتخا  دوخ  يارب  نآ  ریظن  يرورس  زور  لاس 389  رد  مه  تنس  لها 
رب لمتـشم  زور  نآ  رد  ار  یمـسارم  هتفرگ و  تروص  راغ  رد  قیدص  رکبوبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندـش  لخاد  يزور  نینچ 

! دندرک ءارجا  شتآ  نتخورفا  اه و  هبق  بصن  شیارآ و 
شور و هک  اهنآ  تما  ناینیشیپ  زا  هدوبن و  یعرش  دیع  البق )  ) ریغ دیع  دیوگ : هتـشاگن  نینچ  هحفص 222  ططخ "  دلج 2 "  رد  يزیرقم  و 

قارع رد  یفرعم و  مخ ) ریدغ   ) دیع نیا  مالـسا  رد  هک  ینامز  نیتسخن  دنا و  هدرکیمن  ارجا  اریدـیع  نینچ  هدوب  مدرم  يوریپ  دروم  ناشلمع 
یفرعم دیع  ار  ریدغ )  ) زور نیا  يرجه  لاس 352  رد  هدربمان  هچ  تسا  هدوب  هیوب  نب  یلع  هلودلا  زعم  نامز  دهع و  هدـش  ءارجا  نآ  مسارم 

ها  دنتفرگ .. دیع  ارنآ  اه  هعیش  زورنآ  زا  درک و 
دبای فوقو  نآ  قئاقح  رب  هکنآ  زا  شیپ  دراگنیم  یبلاطم  هعیش  خیرات  زا  هک  قیقحت  شواک و  لها  زا  یـسک  هرابرد  میوگب  مناوتیم  هچ  نم 

هتسناد ار  رما  تقیقح  ای 

هحفص 206 ] ] 

فرص قیاقح  نآ  رکذ  زا  هتفر  راکب  ماگنه  بش  هکیربدت  هجیتن  رد  رما - قئاقح  رب  فوقو  اب  ایآ  دنکیم  شومارف  ارنآ  نتشاگن  ماگنه  یلو 
تسا ! یتفگش  ياج  رایسب  دیوگیم ...؟ هچناب  درادن  یکاب  ای  دنک  كرد  ارنآ  هکنآ  نودب  دیوگ  یم  ار  يزیچ  هکنیا  ای  دیامنیم  رظن 

و دراگنیم : فارـشالا " ص 221  هیبـنتلا و  باـتک "  رد  هک  تـسین  هتفاـی  تاـفو  لاـس 346  رد  هک  ریهـش ) خروـم  ، ) يدوعـسم نیا  رگم ؟
دنکیم تیاور  یفاک  رد  ار  ریدغ  دیع  ثیدح  هک  ینیلک  نیا  رگم  دنرامشیم ؟ گرزب  ار  زور  نیا  وا  ناوریپ  هنع و  هللا  یـضر  یلع  نادنزرف 

و دراد . رارق  هدربمان  ینیلک  مالـسالا  هقث  ناداتـسا  هقبط  رد  هک  تسین ، یفوک  میهاربا  نب  تارف  وا  زا  شیپ  ای  و  هتفاین ؟ تافو  لاس 329  رد 
زا لبق  اهنآ  ثیدح  بتک  ءاملع و  نیا  هدومن ؟ تیاور  تسا  دوجوم  ام  دزن  هک  شریسفت  رد  ار  مخریدغ  ثیدح  هک  تسا  مانب  نیرـسفم  زا 
هک تسین  یسوط  رمع  نب  دمحم  نب  ضایف  نیا  رگم ؟ دنا  هتـشاد  دوجو   ) لاس 352 زا  لبق   ) دـننکیم ناونع  يزیرقم  يریون و  هک  یخیرات 

لاس 203 رد   ) هک مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  رضحم  رد  دوخ  هداد و  ربخ  لاس 259  رد  ار  نآ  هقباس  مخریدغ و  دیع  دوجو 
رکذ مالـسا ) رگید  دایعا  رب   ) ارنآ تلیـضف  دـیع و  نیا  دـتمم  هقباس  هتفرگ و  دـیع  ار  زور  نیا  ترـضحنآ  هک  هتـشاد  روضح  هتفاـی  تاـفو  )

تسا ؟ هدومرف  تیاور  دوشیم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  یهتنم  ات  شناردپ  زا  ارنآ  و  تسا ؟ هدومرف 
ننـس هیور و  هک  هداد  ربخ  اهناب  هدومرف و  میلعت  روما  نیا  مامتب  ار  دوخ  باحـصا  هتفای  تافو  لاس 148  رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

نیا رب  تنـس  هکنانچ  دنا  هتفرگیم  دیع  دـنا  هدومنیم  بوصنم  ار  دوخ  نیـشناج  نآ  رد  هک  اریزور  هدوب ، نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمغیپ 
تسا ؟ هدوب  يراج  دنتفرگیم  دیع  ار  دوخ  یهاشداپ  تخت  رب  رارقتسا  يراذگجات و  زور  هک  ناهاشداپ  كولم و  نایم  رد 
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رما زور  نیا  هصوصخم  فیاظوب  ار  دوخ  نایعیش  دوخ ) نامز  دهع و  رد  کی  ره   ) همیدق راصعا  رد  نیعمجا  مهیلع  مالـسا  نید  همئا  یتح 
دندومرفیم راداو  ار  اهنآ  دندومرفیم و 

هحفص 207 ] ] 

 " تاجردـلا رئاصب  رـصتخم "  زا  هک  یـصوصخم  ثیدـح  و  زور ؟ نیاب  صوصخم  ياهاعد  کین و  ياهراک  هصاخ و  تاعاط  تادابعب و 
تسا . هدوب  هعیش  هناگراهچ  دایعا  هلمج  زا  يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  زور  نیا  هکنیا  رب  دراد  راعشا  هحارصلاب  دش  رکذ 

نیـشیپ ياحلـص  زا  هک  یقباوس  همه  اب  ار  تقیقح  نیا  دننزب  هعیـش  رب  نعط  هکنیا  يارب  درم ، ود  نیا  یلو  ریدغ )  ) دیع نیا  تقیقح  تسنیا 
تنایخ نیا  رب  عبتتم  ناسانـش  خیرات  هک  دـنا  هتـشادنپ  دـنا و  هداد  تبـسن  هلودـلا  زعم  هب  هزات  تعدـب  کی  ناونعب  ارنآ  هدومن و  راکنا  هدوب 

دنسر ؟ یمن  اهنآ  ياه  یئاوران  باسحب  دنوشیمن و  فقاو 
117 و 116 فارعا : هروس  نیرغاص  اوبلقنا  کلانه و  اوبلغف  نولمعی ، اوناک  ام  لطب  قحلا و  عقوف 

هحفص 208 ] ] 

ریدغ زور  يراذگجات 

دش و نییعت  یمالسا  تنطلـس  يارب  تفالخ  خماش  ماقم  بحاص  هک ، دیتسناد  داتفا  روکذم  هصاخ  هماع و  تادراو  عومجم  زا  هک  یحرـشب 
دیدرگ ... راذگاو  ودب  يوبن  دهع  تیالو  ماقم 

سرف ناهاشداپ  جات  دریذپ ، ماجنا  زین  يراذگ  جات  مسارم  هک  هدوب  راوازس  هتسیاش و  تسا . ناهاشداپ  كولم و  هریس  هک  روطنامه  نونکا ،
رـس رب  هدـش و  هتـسارآ  اهبنارگ  سیفن و  ياه  هناد  اب  هک  ناشن  رهاوج  ياه  جات  هک  هدوب  نیا  نانآ  شور  ناـش و  هتـشاد و  يروص  شیارآ 

سابل و برع  فرع  رد  همامع  هکنآ  هچ  تفرگ ، یم  تروص  همامع )  ) هلیـسوب راعـشا  نیا  ار  برع  میهید ، رـسفا  نآ  ياجب  یلو  دنراذگ ،
هلزنمب اه  همامع  ینعی : برعلا  ناجیت  مئامعلا  هک : تسا  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  اذل  هدوب و  موق  فارشا  ناگرزب و  هناشن 

تحص هحفص 155  ریغصلا "  عماج  دلج 2 "  رد  یطویـس  دنا و  هدرک  تیاور  یملید  یعاضق و  ار  ثیدح  نیا  تسا ، برع  میهید  جات و 
تسا . هدروآ  ارنآ  هیاهنلا "  رد "  ریثا  نبا  هدرک و  دییات  ارنآ 

- تسا هیبشت  رب  انب  هریخا  تغل  و  همامع ، هضف و  لیلکا و  ینعی ، جاـت : دـیوگ : سورعلا " ص 12  جات  دلج 2 "  رد  يدیبز  یفنح  یـضترم 
نآ تسا و  جات  عمج  هک  برعلا . ناجیت  مئامعلا  تسا ، دراو  ثیدح  رد  و  دمانیم ، جات  ار  همامع  برع ، و  تسا ، جاوتا  ناجیت و  جات : عمج 

؟ هچ تسا ، ناـهاشداپ  ياـهجات  هلزنمب  اـه  هماـمع  هک : تسنیا  وا  دوصقم  دوشیم ، هتخاـس  ناـهاشداپ  يارب  رهاوـج  ـالط و  زا  هک  تسیزیچ 
لیلاکا و  تسا ، مک  اهنآ  نایم  رد  همامع  تسا و  اهنآ  رـس  رب  شـشوپ  زا  یعون  ای  دـنا و  هنهرب  رـس  اهارحـص  اه و  هیداب  رد  ناشرثکا  برع 

داهن . وا  رس  رب  همامع  داد و  يرورس  واب  ینعی  هجوت . و  تسا - مجع  ناهاشداپ  ياهجات 
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ینعی دوس ، ینعمب : دـش  هداـهن  وا  رـس  رب  هماـمع  لوا ، مضب  ممع  دوـشیم : هتفگ  زاـجم  لـیبس  رب  هک  تسا  روکذـم  ص 410  دـلج 8  رد  و 
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هتفگ برع  نابز  رد  درک  يراذـگ  جات  هدـش : هتفگ  مجع  نابز  رد  هک  روطنامه  سپ  تسا ، اه  همامع  برع  ياهجات  اریز  تفاـی ، يرورس 
نینچ برع  نایم  رد  مسر  و  ممعم ، دوشیم  هتفگ  دندراذگ  یسک  رـس  رب  جات  هکیتقو  برع  رد  هک  هتفگ  زین  و  داهن ، وا  رـس  رب  همامع  هدش :

رـس رب  جاـت  نوـچ  سرف  یلو  دـنداهن ، یم  وا  رـس  رب  یخرـس  هماـمع  دنتـشادیم  بوـصنم  یئاـقآ  يرورـسب و  ار  يدرم  هک  یماـگنه  دوـب :
هدش . يراذگ  جات  ینعی  جوتم : دنتفگیم  واب  دندراذگیم  ناشناهاشداپ 

: هتفگ سپس  هدومن و  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باقلا  هلمج  زا  ار  جاتلا "  بحاص  راصبالا " ص 25 " - رون  رد "  یجنلبش  و 
زورنآ رد  ینبم  ساسا و  نیاربانب  هدمآ ، ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ، برع  ياه  جات  اه  همامع  اریز  همامع ، هدـنراد  ینعی  تسا ، همامع  دارم 
لالج تمظع و  رب  رعـشم  هک  یـصاخ  تئیهب  دراذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رـس  رب  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مخ ) ریدـغ  زور  )

عامتجا نآ  رد  دوخ  كرابم  تسدب  دوب  باحس "  نآ "  مان  هک  دوخ  همامع  هلیسوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يرآ . دوب . بانجنآ 
( مالـسلا هیلع  یلع   ) هدش يراذگ  جات  صخـش  هک  دومرف  ینعم  نیاب  راعـشا  لمع  نیا  اب  دومرف و  يراذـگ  جات  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  میظع 

غالبا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  قرف  نیا  اب  هتـشگ ، بوصنم  هتخیگنارب و  دوخ  تراما  ریظن  تراما  ماـقمب 
. وا زا  دعب  تسا  ترضحنآ  ماقم  میاق  دنکیم و 

روکذم لامعلا " ص 60  زنک  دلج 8 "  رد  هکیروطب  یقهیب ، رکبوبا  يوغب و  عینم  نبا  یـسلایط و  دواد  وبا  هبیـش و  یبا  نب  هللا  دبع  ظفاح ،
دیچیپ و نم  رـس  رب  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد  دومرف : هک  دنا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسا 
: دومرف مرکا  ربمغیپ  سپس  دنکفا ، مشود  رب  ار  همامع  زا  یفرط  تسا : روکذم  نینچ  یتیاور  ظفل  رد  دنکفا و  مرس  تشپ  زا  ارنآ  زا  یتمـسق 

ارم نینح  ردب و  زور  رد  دنوادخ  انامه 
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هلـصاف و همامع  انامه  دومرف : و  دنتـشاد ، رـس  رب  تیفیک  نیاب  یئاه  همامع  ناگتـشرف  نآ  هک  دومرف  کمک  يراـی و  یئاـه  هتـشرف  هلیـسوب 
هناگراهچ مالعا  زا  یطویـس  قیرط  زا  دیجملا "  طمـسلا  باتک "  رد  یـشاشق  دمحا  دیـس  ار  ثیدح  نیا  و  نامیا ، رفک و  نیب  تسا  یلئاح 

. تسا هدومن  تیاور 
دبع شردارب  زا  ینارحب  يدبع  نب  نمحرلا  دـبع  زا  ریخـش  نب  هللا  دـبع  دنـسم  زا  هک  تسا  روکذـم  لاـمعلا " ص 60  زنک  دـلج 8 "  رد  و 

دـناوخ و دوخ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  هک : هدـش  تیاور  يدـع  نب  یلعالا 
یملید .) ، ) دنکفا وا  رس  تشپ  زا  ارنآ  زا  یفرط  تسب و  وا  رس  رب  همامع  سپس 

مالسلا هیلع  یلع  رس  رب  ار  باحـس  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  یملید ، ظفاح  زا  و 
دنبرع . ياهجات  اه  همامع  ینعی  برعلا . ناجیت  مئامعلا  یلع ، ای  دومرف : واب  داهن 

بانجنآ رس  رب  همامع  دوخ  تسدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  انامه  هک : هدیـسر  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  وا  خویـش  قیرط  زا  ناذاش  نبا  زا  و 
: دومرف واب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپس  داد ، رارق  هلابند  وا  بقع  ولج و  رد  دروآ و  رد  وا  يولج  زا  رس و  تشپ  زا  ارنآ  هشوگ  داهن و 

باحصاب ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عقوم  نیا  رد  درک ، تعاطا  وش ، وربور  نم  اب  دومرف : سپـس  درک ، نینچ  نادرگرب ، ار  دوخ  يور 
ضایرلا  " دـلج 3  رد  يربط ، نیدـلا  بحم  هباحـصلا " و  هفرعم  رد "  میعن  وبا  ظفاح ، و  تسا ، نینچ  ناگتـشرف  ياه  جاـت  دومرف : دومن و 

هیلع یلع  مخ  ریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا ، هدروآ  دنس  رکذ  اب  یناورهن  يدع  نب  یلعالا  دبع  زا  هرضنلا " ص 217 
داهن وا  رس  رب  همامع  و  دناوخ ، دوخ  يوسب  ار  مالسلا 
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هدومن . رکذ  بهاوملا " ص 10  حرش  دلج 5 "  رد  یناقرز  همالع  ار  تیاور  نیا  و  دنکفا ، شرس  تشپ  زا  ارنآ  هشوگ  و 
رظن تقد  بابرا  ظافح و  زا  يا  هدع  هکیدانساب  عین  نب  دمحا  قیرط  زا  نیطمسلا "  دیارف  زا "  مهدزاود  باب  رد  ینیومح  مالسالا  خیـش  و 

لج زع و  يادخ  انامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دشار  یبا  زا  دنتـسه  نآ  رد 
نیملـسم و نیب  تسا  یلئاـح  دـس و  هماـمع )  ) نیا و  دنتـشاد ، رـس  رب  يا  هماـمع  نینچ  هک  دوـمرف  يراـی  یناگتـشرفب  نینح  ردـب و  رد  ارم 
داهن و بانجنآ  رـس  رب  هماـمع  ریدـغ  زور  رد  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلعب  یماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ار  نخـس  نیا  نیکرـشم ،
( تشذگ دلج 1 ص 170  رد  وا  لاح  حرـش   ) یـشاش دیعـس  یبا  ظفاح  قیرط  زا  يرگید  دانـساب  و  دنکفا ، بانجنآ  شودـب  ارنآ  زا  یفرط 
ود داهن و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـس  رب  ار  باحـس ) هب  موسوم   ) دوخ همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : هدرک  تیاور 

، دومن تشپ  ترضحنآ  نک ، نمب  تشپ  دومرف  دعب  دومن ، ور  ترضحنآ  درک ، نمب  ور  دومرف : سپس  دنکفا ، وا  بقع  ولج و  زا  ارنآ  فرط 
. دندمآ نینچ  نم  دزن  هب  ناگتشرف  دومرف : سپس 

باهـش و  دوخ ، نیعبرا  رد  يزاریـش ، نیدـلا  لامج  و  نیطمـسلا ) ررد  مظن   ) رد یفنح  يدـنرز  نیدـلا  لاـمج  ظـفل ، نیمهب  ار  تیاور  نیا 
دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سپس  دنا : هدوزفا  ار  هلمج  نیا  هدومن و  تیاور  لیالدلا  حیضوت  رد  دمحا ، نیدلا 

هلذخ . نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هشیاع  نبا  نمحرلا  دـبع  یبا  ظفاح  قیرط  زا  رگید  دانـساب  ینیومح  و 
ارم نینح  ردب و  زور  رد  دنوادخ  انامه  دومرف : دنکفا و  ما  هناش  رب  ارنآ  هیـشاح  داهن و  نم  رـس  رب  يا  همامع  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و 

ظفل نیمهب  و  دنتشاد ، رس  رب  همامع  نینچ  هک  یناگتشرفب  درک  يرای 
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يراق دومحم  دیـس  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدنرز  ظفاح  همهملا " ص 27 و  لوصفلا  رد "  یکلام  غابـص  نبا  ار ، روکذم  ثیدـح 
دنا . هدومن  تیاور  يوسلا "  طارصلا  رد "  یندم 

نخـس نآ ، ءاشنم  تسا - باحـس  رد  یلع  هکنیاب : نایـضفار ، راتفگ  دیوگ : نینچ  درلا " ص 26  هیبـنتلا و  رد "  یطلم  نیـسحلاوبا  هدـیاف :
هک ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هماـمع  وا  هکیتلاـح  رد  نک  نم  يوـسب  يور  هک  مالـسلا  هیلع  یلعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
رد هکیلاح ، رد  دـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  قیقحتب ، دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  تشاد ، رـس  رب  دوب  باحـس  هب  موسوم 

دندومن ! لیوات  دوخ  ینعم  ریغب  ار  عوضوم  نیا  نایضفار  هدیشوپ و  تسا ، باحس  شمان  هک  اریا  همامع  ینعی  تسا ، باحس 
هدیمان باحـس  هک  تشاد  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیوگ : یلازغ  تسا ، روکذـم  رخازلا " ص 215  رحب  رد "  هکیروــطب  و 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دشیم ، رهاظ  همامع  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  اسب  هچ  و  دیشخب ، مالسلا  هیلع  یلعب  ارنآ  و  دشیم ،
دیوگ هیبلحلا " ص 369  هریسلا  دلج 3 "  رد  یبلح  و  تسا ، باحس  رد  هکیتلاح  رد  دمآ  امش  يوسب  یلع  ینعی  باحسلا - یف  یلع  مکاتا 

هک اسب  هچ  و  دیناشوپ ، ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلعب  ارنآ  دـندیمانیم ، باحـس  ارنآ  هک  تشاد  يا  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
و تسا ، باحس  رد  هکیلاح  رد  دمآ  امش  يوسب  یلع  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دشیم و  رهاظ  همامع  نآ  اب  ههجو  هللا  مرک  یلع 

. دوب هدیشخب  واب  ارنآ  هک  دوب  همامع  نامه  ترضحنآ  دوصقم 
هاگچیه هعیـش  زا  يدحا  و - تسا ، ینعم  نیمه  باحـسلا ) یف  یلع   ) هلمج نیا  راتفگ  رد  دوشیم  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هچنآ  دیوگ : ینیما 
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لیبس رب  ارنآ  لیوات و  يرگید  يانعمب  ار  هلمج  نیا  ینامدرم  هکلب  هدرب  نامگ  یطلم  هکنانچ  هتفرگن  رظن  رد  هلمج  نیا  يارب  يرگید  ینعم 
باسح دنا ، هداد  تبسن  امب  تمهت  ارتفا و 
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تسا . ادخ  تسد  رد  اهنآ  ءارتفا  تنایخ و 
نارادتـسود يارب  تسا  رورـس  نشج و  زور  نیرتگرزب  مالـسا و  رد  تسا  زور  نیرت  هدـنخرف  يراذـگجات  زور  نیا  دـش ، رکذ  هچنآ  رباـنب 

. تسا يزودنا  هنیک  هصغ و  مغ و  زور  ناشیدنا  دب  نانمشد و  يارب  هک  روطنامه  مالسلا ، هیلع  نینموملاریما 
هرتق اهقهرت  هربغ ، اهیلع  ذئموی  هوجو  و  هرشبتسم ، هکحاض  هرفسم ، ذئموی  هوجو 

 " سبع هروس  " 
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ثیدح دنس  نوماریپ  رظن  ناباحص  ثیدح و  ظافح  زا  دنچ  ینخس 

هچ هتـشادن ، دوجو  ام  يارب  یعاد  زاین و  نآ  رتاوت  تاـبثا  روظنمب  هن  و  ثیدـح ، تحـص  و  یتسرد ، هراـبرد  هن  ثحب ، نیا  نتـسب  راـکب  رد 
رد دوش ؟ رکنم  ارنآ  تحـص  هک  دسریم  ارک  تسا ، زاین  یب  لالدتـسا  لیلد و  هنوگ  ره  زا  دوخ  تیعقاو  اب  هتاذ  دح  یف  ثیدـح  دوخ  هکنآ 

دییات اهنآ  ندوب  هقث  دامتعا و  دروم  تبث و  ناشمان  يراخب  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  هک  دنتسه  ینانآ  نآ  دنس  لاجر  زا  يرایسب  هکیلاح 
رتاوت و  لیـصافت ) رد   ) يونعم رتاوت  و  ثیدح ) هلمج  رد   ) یظفل رتاوت  هک  تسه  نآ  ناکما  ار  هشیپ  دانع  جوجل و  رـصنع  مادـک  و  هدـش ،؟
رثکا دنا و  هدومن  قافتا  نآ  تیاور  رد  هاوگ و  نآ  عوقوب  کیدزن  رود و  هکیلاح  رد  دیامن ؟ راکنا  ای  در  نآ  نوئش  مامت  رد  ار  نآ  یلامجا 

نیودت هناگادج  ار  ناتساد  نیا  رگید  هورگ  دنا و  هدومن  طبض  تبث و  دوخ  تافلوم  رد  ارنآ  مالک  ریـسفت و  خیرات و  ثیدح و  رد  نیفلوم 
ار نآ  دوخ  يازف  حور  يادص  اب  رـشب  تداعـس  دشر و  يدانم  هک  یماگنه  زا  هعقاو  نیا  هکنآ  هصالخ  و  دنا ، هدروآ  رابب  یتافیلات  هدومن و 
رارقرب و نامز  نتـشذگ  اهنرق و  رورمب  زین  هدـنیآ  رد  هدـنکفا و  نینط  رـضاح  رـصع  ات  قلخ  عماسم  تاساسحا و  ياـضف  رد  هدومرف  مـالعا 
دریگب و هدیدان  ار  نابات  دیشروخ  هک  تسا  یـسک  دننامب  دیآرب  راکنا  ای  دیدرت  ماقم  رد  تقیقح  نینچ  لابق  رد  سک  ره  و  تسا ، نادواج 

قافتا یگنهآ و  مه  هک  تسا  تباث  تقیقح  نیا  نایب  طقف  ثحب  نیا  داریا  رد  اـم  هزیگنا  نیارباـنب  دـیامن  راـکنا  ار  نآ  يارآ  ناـهج  هعـشا 
، دنا هدومن  ناعذا  ناتساد  نیا  رتاوت  تحص و  رب  امومع  هک  میهد  ناشن  مهم  راکشآ و  تقیقح  نیاب  تبـسن  ار  فلاخم ) فلوم و   ) ناگمه

تما عامتجا  قافتا و  دروم  ههجو  زا  هدش و  ادـج  یقیقح  میقتـسم  ریـسم  زا  دوش  فرحنم  هارهاش  نیا  زا  سک  ره  دـننادب ، ناگدـنناوخ  ات 
تما هک  تسا  فرتعم  دقتعم و  دوخ  هکیلاح  رد  هدنادرگ  ور  یمالسا 
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دنکیمن . قافتا  عامتجا و  عقاو  فالخ  طبخ و  رما  کی  رب  یمالسا 
دنا : هدومن  حیرصت  ثیدح  نیا  تحص  هب  هک  ظافح  ءاملع و  ناگرزب  هلمج  زا  کنیا 
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نسح و ثیدح ، نیا  دیوگ : روبزم  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  رد ص 298  دوخ  حیحص  دلج 2  رد  يافوتم 279  يذمرت  یـسیع  وبا  ظفاح ، - 1
تسا . حیحص 

درو عفد  ماقم  رد  يرکنم  هتفگ : رفعجوبا  دـیوگ : رد ص 308  راثالا "  لکـشم  دلج 2 "  رد  يافوتم 279  يواحط ، رفعج  وبا  ظـفاح ، - 2
هنیدم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ندش  نوریب  ماگنه  هک  هدومن  راعشا  تسین و  نکمم  رما  نیا  عوقو  هک  هتشادنپ  هدمآرب و  ثیدح  نیا 

تسا !! هدوبن  ترضحنآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هتشذگ ، هفحج  رد  مخ  ریدغ  زا  دوخ  هار  رد  هک  جح  روظنمب 
امهیلع دـمحم  نب  رفعج  ار  ام  دومن  ثیدـح  تفگ : يو  هدومن  رکذ  هدرک  تیاور  ام  يارب  شدانـساب  دـمحا  هک  ار  یثیدـح  هراب  نیا  رد  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  جح  صوصخ  رد  دوخ  ثیدح  زا  يرکذ  میدش  لخاد  هللا  دبع  نب  رباج  رب  دومرف  هک  شردـپ  زا  مالـسلا 
رکذ ار  ثیدـح  هیقب  سپـس  و  دروآ ، نمی  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  یناـبرق  رتـش  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : سپـس  دروآ و  ناـیمب 

هدومن .
نخـس نیا  هک  تسا  نینچ  ثیدح  نآ  رد  تسین و  ینعط  نآ  نایوارب  تبـسن  ار  يدحا  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  دانـسا  هتفگ ، رفعجوبا 

زا جورخ  ماگنه  هن  هدوب ، هنیدمب  دوخ  جح  زا  بانجنآ  تشگزاب  ماگنه  مخ  ریدغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
نیا هدش و  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ناتـساد  نیا  دروم  رد  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  دوخ  رادنپب  رکنم  هدنیوگ  نیا  جـح و  يارب  هنیدـم 

هنیدم . يوسب  جح  زا  تشگزاب  رد  هن  هدوب  جح  يوسب  هنیدم  زا  وا  جورخ  یماگنه  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  نخس 
تیاور نیا  مکح  هک : تسنیا  عوضوم  نیا  رد  حیحص  دیوگ : رفعجوبا 
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تیاور طبض  رد  هک  یسک  هدرک ، تیاور  ارنآ  ثیل  ریغ  نینچمه  و  هتفرگ ، دعس  نب  بعصم  زا  ارنآ  هکلب  هتفرگن و  دعس  رتخد  هشیاع  زا  ار 
. تسا جاجح  نب  هبعش  وا  و  تسا ، تجح  نآ  رد  وا  لوق  تسا و  دامتعا  دروم  ریصب و 

دییات تشذگ  ص 103  رد ج 1  هکیروطب  دوخ  یلاـما  رد  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  يافوتم 330  يدادـغب ، یلماحم  هللا  دـبع  وبا  هیقف ، - 3
هدومن .

لحم رد  هکنانچ  هدرک  دییات  ارنآ  تحص  كردتـسملا "  رد "  هدروآ و  ددعتم  قرطب  ار  روبزم  تیاور  يافوتم 405  مکاح  هللا  دبع  وبا  - 4
. تشذگ دوخ 

و هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دیوگ : یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  دـمحم  نب  دـمحا  دـمحم ، وبا  - 5
تـشذگ دوخ  لحم  رد  هکیروطب  ارنآ  سپـس  تسا ، قفاوم  لوصا  اب  هدومن و  تفایرد  شریذپ  اب  ارنآ  یمالـسا  تما  هک  تسا  یثیدح  نیا 

. هدومن تیاور  فلتخم  قرطب 
نیئآ ءارجا  مالعا و   ) تاـخاوم ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  " ص 373  باـعیتسالا   " دـلج 2  رد  يافوتم 463  یبطرق ، ربلا  دـبع  نبا  ظـفاح ، - 6

. هدیسر توبث  هب  هک  تسا  يرابخا  اهنیا  همه  دیوگ : ریدغ )  ) و تیار )  ) ثیدح ود  و  يردارب )
دوـخ داتـسا  زا  ار  روـبزم  ثیدـح  هـکنآ  زا  دـعب  بقاـنملا "  دوـخ "  باـتک  رد  ياـفوتم 483  یعفاـش ، یلزاـغملا  نبا  نسحلاوـبا  هیقف ، - 7

تسا و حیحص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  تفگ  مساقلاوبا  دیوگ : هدرک  تیاور  یناهفصا  دمحم  نب  لضف  مساقلاوبا 
نآ يارب  یتلع  صقن و  چیه  تباث و  تسا  یثیدح  نیا  و  تسا ، هرـشبم  هرـشع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  نت  دـصکی  دودـح  ارنآ 

. تسا هدوبن  کیرش  بانجنآ  اب  تلیضف  نیا  رد  يدحا  تسا و  تلیضف  نیاب  درفتم  صوصخم و  مالسلا  هیلع  یلع  هدیسرن ، رظنب 
تما  ) قرف ماـمت  دوـشگ و  هرهچ  تجح  ناـهرب و  دـیوگ : نیملاـعلا " ص 9  رــس  رد "  ياـفوتم 505  یلازغ  دـماح  وبا  مالـسالا  هجح  - 8
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ترـضحنآ هک  عیمج  قافتاب  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) وا هبطخ  زا  ثیدـح  نتم  رب  دـندومن  قافتا  یمالـسا )
رخآ ات  هب ... هب . تفگ : رمع  سپس ، هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرفیم " :

هحفص 217 ] ] 

. دمآ دهاوخ  هللا  ءاشنا  ثیدح  دافم  رد  نخس  مامت  ناتساد ،
زا دعب  ریدغ  ناتـساد  هکنیا  رب  دنراد  قافتا  خـیرات  ءاملع  دـیوگ : بقانملا "  رد "  يافوتم 597  یلبنح ، يزوج  نبا  جرفلا ، وبا  ظـفاح ، - 9

فارطا نینکاس  نانیشنارحص و  هباحص و  زا  هکیلاح  رد  هدوب ، هجح  يذ  مهدجه  رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تشگزاب 
ار عادولا  هجح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک  دـندوب  یناسک  هورگ  نیا  و  دـندوب ، بانجنآ  اب  نت  رازه  تسیب  دـصکی و  هنیدـم  هکم و 

. دندورس رایسب  راعشا  ناتساد  نیاب  عجار  عقوم و  نیا  رد  ارعش  دندینش و  وا  زا  ار  نخس  نیا  دندومن و  كرد 
نآ و ماجنا  زاغآ و  نایب  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  رد ص 18  دوخ  هرکذت  رد  يافوتم 654  یفنح ، يزوج ، نبا  طبس  رفظملا ، وبا  - 10

انب هدومن ، تیاور  یـسررب و  يرتشیب  لیـصفت  اب  لیاضفلا "  رد "  لبنح  نب  دمحا  ار  تایاور  نیا  همه  و  دیوگ : ددـعتم  قرطب  رمع ، تینهت 
دـشابیم هنموم  نموم و  لـک  یلوم  يـالوم و  تحبـصا  هنع : هللا  یـضر  رمع  نخـس  نیا  رب  لمتـشم  هک  یتـیاور  دوش : هتفگ  هاـگ  ره  نیا  رب 

زا بیطخ  تباث  نب  دمحا  رکبوبا  ارنآ ، هک  تسا  یتیاور  انامه  فیعـض  و  تسا ، حیحـص  تیاور  نیا  هک : تسنیا  نآ  خساپ  تسا ، فیعض 
روطب  ) هریره یبا  هب  ارنآ  دناسر  یم  ات  لالخ  بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رصن  یبا  زا  ینطق  راد  رمع  نب  یلع  زا  رشب ، نب  یلع  نب  هللا  دبع 
هـالوم تنک  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نوچ  هتفگ : نآ  ناـیاپ  رد  هدرک و  تیاور  ناـیوار ) هیقب  رکذ  نودـب  ینعی - عوـفرم -

یئاهنتب نوشبح  دنا ، هتفگ  انید ، مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دش : لزان  هیآ  نیا  هالوم ، یلعف 
 " لیاضفلا رد "  دمحا  هک  تسا  یثیدحب  ام  لالدتسا  هکلب  و  میا ، هدرکن  لالدتـسا  نوشبح  ثیدحب  میئوگیم : ام  و  هدروآ ، ار  ثیدح  نیا 

تعجارم زا  دعب  ریدغ  ناتساد  هکنیا  رب  دنقفتم  خیرات  ءاملع  دیوگ : هک  اجنآ  ات  تسا ، حیحص  نآ  دانسا  هدومن و  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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هالوم تنک  نم  دومرف : دـندوب  نت  رازه  تسیب  دـصکی و  هک  هباحـص  عمج  ناـیم  رد  هک  هتفاـی  عوقو  هجحلا  يذ  مهدـجه  رد  عادولا  هجح 
یهتنا و هراشا  حـیولت و  هن  هدومرف  حیرـصت  حـضاو  تارابع  اب  بلاـطم  نیاـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ثیدـح . رخآ  اـت  هـالوم ..، یلعف 

. دش دهاوخ  رکذ  هللا  ءاشنا  ثیدح "  دافم  ثحبم "  رد  شنخس  همتت  يدوزب 
لیاـضف رد  هکیراـبخا  هلمج  زا  ار  تینهت  ثیدـح  هغالبلا ص 449  جـهن  حرـش  دـلج 2  رد  ياـفوتم 655  یلزتـعم ، دـیدحلا  یبا  نبا  - 11

رد مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  ناتساد  ندوب  عیاش  ضیفتسم و  وا  زا  رد ص 148  هدروآ ، رامشب  دراد  راهتشا  عویش و  نینموملاریما 
. تشذگ هدش  رکذ  ریدغ  ثیدح  نآ  رد  هک  يروش  زور 

رد دمحا  دیوگ : دمحا  قرط  زا  ثیدح  رکذ  زا  دعب  بلاطلا " ص 15  هیافک  رد "  يافوتم 658 ، یعفاش ، یجنگ  هللا  دبع  وبا  ظفاح ، - 12
قرط مامت  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دروایب  دحاو  دنـسب  ار  ثیدحنآ  يوارکی  وا  لثم  هک  تسا  یفاک  هدروآ و  نینچ  ار  ثیدـح  نیا  دوخ  دنـسم 

تیاور دوخ ) عماج  رد   ) يذـمرت یـسیع  یبا  ظفاح  قرط  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و  يروآ  عمج  یئاوشیپ  نینچ  ار  تیاور 
نیا رد  يا  هناگادج  باتک  یفوک  هدقع  نبا  ظفاح  و  هدومن ، عمج  یلقتـسم )  ) ءزج رد  ار  تیاور  نیا  قرط  ینطق  راد  ظفاح  دیوگ : هدومن 
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زا هفلتخم  فرطب  ارنآ  دوخ  باتک  رد  یماش  ثدحم  دـنا و  هدومن  تیاور  ار  مخریدـغ  ناتـساد  خـیراوت  ریـس و  لها  و  هدومن ، فیلات  هراب 
ناتـساد یجنگ )  ) هدربمان ظفاح  و  دـنداد ، ربخ  نمب  یلاع  روطب  ناداتـسا  ار  عوضوم  نیا  هدومن ، رکذ  لقن و  نیعبات  هباحـص و  زا  يدادـعت 

هقث دامتعا و  دروم  نایوار  تسا و  نسح  روهشم و  ثیدح  نیا  دیوگ  دوخ  سپس  هدومن  تیاور  یلماحم  زا  شدانساب  رد ص 17  ار  روبزم 
. لقن تحص  رد  تسا  یناهرب  رگیدکیب  اهدانسا  نیا  یگتسویپ  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ 

هیلع  ) یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  دـیوگ : یقثوـلا "  هورع  رد "  يافوتم 736  ینانمـس ، نیدلا  ءالع  مراکملا ، وبا  خیـش  - 13
دومرف : مارکلا ) هکئالملا  مالس  مالسلا و 
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روضح رد  دوب  هتفرگ  ار  وا  هناش  هکیلاح  رد  عادولا  هجح  زا  دعب  مخریدـغ  رد  يدـعب و  یبن  نکل ال  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 
دومرف : راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ 

هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
هیحتلا هیلع  دمحم  بلق  رب  وا  بلق  دش و  ءایلوا  رورس  مالسلا  هیلع  یلع  نیاربانب ، دنراد ، قافتا  نآ  تحصب  ناگمه  هک  تسا  یثیدح  نیا  و 

نبا هدـیبع  یبا  هک  ماگنهنآ  رد  هدومن ، هراشا  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  راـغ  راـی  نیقیدـص  رورـس  زار ، نیمهب  و  دوب ، مالـسلا  و 
یسک يوسب  ار  وت  نم  یتسه ، تما  نیا  نیما  وت  هدیبع  ابا  يا  تفگ : داتسرف و  دوخ  دزن  رد  روضح  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  يوسب  ار  حارج 
تسا هتسیاش  راوازـس و  نیاربانب  و  تسا ، هبترم  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی   ) میداد تسد  زا  ار  وا  زورید  هکنآ  اب  هک  متـسرفیم 

. وا ینالوط  راتفگ  نایاپ  ات  یئوگب  نخس  وکین  بدا  اب  وا  دزن  رد  هک 
ناتساد عوضوم  رد  يا  هناگادج  باتک  هدربمان  تشذگ  همدقم ج 1 ص 146  رد  هکنانچ  يافوتم 748 ، یعفاش ، یبهذ  نیدلا  سمش  - 14
مـالعا حیحـص  ارنآ  قرط  زا  يدادـعت  هدومن و  رکذ  فلتخم  قرطب  ار  روبزم  ثیدـح  كردتـسملا "  صیخلت  رد "  هداد و  لیکـشت  ریدـغ 

دارم  ) ارنآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مراد  نیقی  نم  تسا و  رتاوتم  ثیدح  ردص  هتفگ : هک  دـمآ  دـهاوخ  وا  راتفگ  نیا  هدرک و 
تسا و يوـق  نآ  دانـسا  لاـح  نیع  رد  هک  تسا  یتداـیز  هـالاو "  نم  لاو  مهللا  هلمج "  اـما ، هدوـمرف ، تسا ) هـالوم ... تـنک  نـم  هـلمج :

. دش دیهاوخ  فقاو  ابیرق  اهنآ  زا  ضعب  تاملکب  هکنانچ  دنا  هدومن  نآ  تحصب  دامتعا  نیثدحم  مالعا  زا  یهورگ 
ینثم نب  دمحم  زا  یئاسن  ظفاح  ننس  زا  رد ص 209  شخیرات  دلج 5  رد  يافوتم 774  یقشمد ، یعفاش  ریثک  نبا  نیدلا  دامع  ظفاح ، - 15

یظفلب مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  تباث  نب  بیبح  زا  نامیلس )  ) شمعا زا  هناوع  یبا  زا  دامح  نب  ییحی  زا 
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تهج نیا  زا  تیاور  نیا  لقن  رد  یئاـسن  دـیوگ : سپـس  هدومن  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  دـش . روکذـم  یئاـسن  قیرطب  ص 64  رد ج 1  هـک 
و تسا ، یحیحص  ثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ  یبهذ  هللا  دبع  وبا  ام  داتسا  و  هدرکن ،) تیاور  ظفل  نیدب  وا  زا  ریغ  ینعی   ) تسا درفب  رصحنم 

دانسا دیوگ : هدرک و  تیاور  دیز  زا  دمحا  قرطب  ارنآ  تسا و  وکین  ثیدح  نیا  دانـسا  هتفگ ، هدومن و  تیاور  ار  هبحر  رد  هدشانم  ثیدح 
ثیدح هدومن و  حیحـصت  دنـس  نیدب  ار  یثیدـح  ثیر  عوضوم  رد  يذـمرت  دنتـسه و  هقث  قباطم و  ننـس  طورـش  اب  نآ  لاجر  وکین و  نآ 

ارنآ تسا و  بیرغ  نسح و  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  یبهذ  لوق  زا  هدومن و  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  يربط  ریرج  نبا  قیرطب  ار  روکذم 
هدرک و تیاور  زین  رگید  قیرطب  ارنآ  تسا و  نسح  ثیدح  نیا  هک  هتفگ  یبهذ  لوق  زا  هدومن و  تیاور  هللا  دـبع  نبا  رباج  زا  رگید  قیرطب 
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ادخ لوسر  هک  منادیم  نیقیب  نم  و  .. ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هلمج : ینعی   ) تسا رتاوتم  ثیدـح  ردـص  هک : هتفگ  یبهذ  لوق  زا  سپس 
. تسا يوق  نآ  دانسا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  یتدایز  هالاو " .. نم  لاو  مهللا  هلمج " : اما  و  هدومرف ، ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

قیرط زا  البق  هک  ار  نابکر  هب  طوبرم  ثیدـح   104 دیاوزلا " ص 109 - عمجم  دلج 9 "  رد  يافوتم 807  یمثیه  نیدـلا  رون  ظفاح ، - 16
لیفطلا یبا  زا  دمحا  قیرط  زا  ار  هدشانم  ناتـساد  و  دنتـسه ، هقث  دـمحا  لاجر  دـیوگ : سپـس  هدرک  تیاور  داتفا  روکذـم  یناربط  دـمحا و 

دیعس زا  دمحا  رگید  قیرط  زا  ار  روبزم  ناتـساد  تسا و  هقث  هدربمان  رطف و  زج ، دشاب ، یم  حیحـص  لاجر  نآ  لاجر  هتفگ  هدومن و  تیاور 
دیز دیعس و  زا  رازب  قیرط  زا  ارنآ  و  دشابیم ، حیحص  لاجر  نآ  لاجر  هتفگ  هدرک و  تیاور  بهو  نب 

هحفص 221 ] ] 

نب نمحرلا  دـبع  زا  یلعی  یبا  قیرط  زا  ارنآ  و  تسا ، هقث  هدربمان  رطف و  رگم  تسا ، حیحـص  لاجر  نآ  لاـجر  هتفگ : سپـس  هدومن  تیاور 
قیثوت ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  داـیز  یبا  نب  داـیز  زا  دـمحا  قیرط  زا  ارنآ  و  تسا ، هدومن  قیثوت  ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  یلعی  یبا 

هدرک و تیاور  زین  رگید  ياهدانـسا  قرطب و  هدرک و  قیثوت  ارنآ  لاـجر  هدومن و  تیاور  یناربـط  قیرط  زا  هداـنج . نب  یـشبح  زا  و  هدومن ،
. تشذگ دوخ  لحم  رد  هک  يروطب  هدومن  حیرصت  اهنآ  لاجر  ندوب  هقث  قرط و  نآ  ندوب  حیحصب 

 " بلاطملا ینـسا  مانب "  ار  دوخ  هلاسر  هدومن و  تیاور  قیرط  داتـشهب  ار  ریدغ  ثیدـح   833 يافوتم ، یعفاش ، يرزج  نیدلا  سمـش  - 17
تسا . هدومن  فیلات  روبزم  ثیدح  رتاوت  تابثا  رد  اهنت  هدیسر  پاچب  هک 

هک رایـسب  هوجو  زا  تسا و  نسح  هجو  نیا  زا  ثیدـح  نیا  هک : هتفگ  هبحر  رد  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  هدـشانم  ناتـساد  رکذ  زا  دـعب  و 
هورگ زا  رایسب  هورگ  هک  هدیسر  ارتاوتم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  و  تسا ، حیحـص  هدیـسر  هنع  هللا  یـضر  نینموملاریما  زا  ارتاوتم 

انتعا و لباق  دنک  دادملق  فیعض  ار  ثیدح  نیا  هتساوخ  ثیدح ) ملع   ) ملع نیا  رد  عالطا  نودب  هک  یسک  دنا و  هدومن  تیاور  ارنآ  رایـسب 
یبا نب  دعـس  و  ماوع ، نب  ریبز  و  هللا ، دیبع  نب  هحلط  و  باطخ ، نب  رمع  و  قیدص ، رکب  یبا  زا  روبزم  ثیدـح  هکنآ  هچ  تسین ، رابتعا  زیاج 
یبا و  هریره ، یبا  و  بیـصح ، نب  هدیرب  و  بزاع ، نب  ءارب  و  مقرا ، نب  دیز  و  بلطملا ، دبع  نب  سابع  و  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  و  صاقو ،

نب هللا  دبع  نیـصح و  نبا  نارمع  و  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  و  هدانج ، نب  یـشبح  و  سابع ، نب  هللا  دبع  و  هللا ، دبع  نبا  رباج  و  يردـخ ، دـیعس 
نب لهـس  و  يراـصنا ، بویا  یبا  تباـث و  نب  همیزخ  و  هدارز ، نب  دعـسا  و  یـسراف ، ناملـس  و  يراـفغ ، رذ  یبا  و  رـسای ، نب  راـمع  و  رمع ،

هدیسر اعوفرم  مهیلع  هللا  ناوضر  هباحص  زا  اهنآ  ریغ  کلام و  نب  سنا  تباث و  نب  دیز  و  بدنج ، نب  هرمس  و  نامی ، نب  هفیذح  و  فینح ،
ادخ لوسر  زا  راتفگ  نیا  هک  تسا  هدش  ملسم  زین  هدیسر و  توبثب  نآ  تحص  تسا  رصاح  اهنآ  ربخب  عطق  هک  اهنآ  زا  یهورگ  زا  و  تسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص 
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ماما زا  داد  ربخ  امب  وا - رب  تئارق  روطب  یـسدقم ، همادق  نب  دمحا  نب  دمحم  رمع  وبا  ام  داتـسا  هکنانچ  هدیدرگ ، رداص  مخ  ریدـغ  زور  رد 
. تسا هدومن  رکذ  ددعتم  قرطب  ار  هدشانم  ثیدح  سپس  یسدقم  دمحا  نب  یلع  نیدلا  رخف 

، هدومن تیاور  ددعتم  قرطب  ددعتم و  دراوم  رد  بیذهتلا "  بیذهت  رد "  ار  روبزم  ثیدـح  يافوتم 852  ینالقسع ، رجح  نبا  ظفاح  - 18
هک هچنآ  زا   ) يافوتم 742 يزم  جاجحلا  وبا   ) فلوم دـیوگ : هدربمان  دوخ  رد ص 339  و  روبزم ص 337 ، باـتک  زا  دـلج 7  رد  هلمج  زا 
هک هدومن  رکذ  يا  هدع  زا  ار  تالاوم  ثیدح  نکیل  درک ، تعانق  ناوتیم  مه  رادقم  نیمهب  و  تسا ، هدرکن  زواجت  هدومن  رکذ  ربلا  دبع  نبا 
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وبا و  تسا ، روکذـم  اهنآ  ربارب  نیدـنچ  هدربمان  فیلات  رد  هدومن و  عمج  ارنآ  دوخ  زا  یفیلات  رد  يربط  ریرج  نبا  و  هدرب ، ار  اهنآ  مان  طـقف 
رد تقد  اب  رتشیب  ای  یباحـص  داتفه  زا  هداد و  رارق  انتعا  هجوت و  دروم  ارنآ  قرط  يروآدرگ  دییات و  ار  ثیدـح  تحـص  هدـقع  نبا  سابعلا 

هیلع یلع  ترـضح  بقانم  همه  زا  رتشیب  هک  یـسک  دیوگ ، يرابلا " ص 61  حـتف  دلج 7 "  رد  و  هدومن ، تیاور  ار  روبزم  ثیدـح  دانـسا 
، هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح : اما  و  صئاصخ ، باتک  رد  تسا  یئاسن  هدروآ  درگ  یفوتـسم  روطب  وکین  ثیداحا  نایم  زا  ار  مالـسلا 
رد ار  اهنآ  هدـقع  نبا  و  دـنا ، هدومن  تیاور  تسا ، يدایز  قرط  ياراد  ادـج  هک  نآ  دانـسا  رد  یـسررب  اب  یئاسن  يذـمرت و  ار  ثیدـح  نیا 

لیاضف  ) زا هچنآ  تسا : هتفگ  امب  دمحا  ماما  زا  یتیاور  و  تسا ، نسح  حیحص و  نآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  هداد و  رارق  يا  هناگادج  باتک 
تسا : هدیسرن  نآ  دننامب  هباحص  زا  کی  چیه  زا  هدیسر - امب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم ) و 

هتشون قحلا "  جهن  رب "  در  رد  هک  لطابلا "  لاطبا  باتک "  رد  تشذگ ) رد ج 1 ص 213  وا  لاح  حرش   ) یعفاش يزاریش  ریخلا  وبا  - 19
رد هدروآ  ناـیمب  یلع  زا  يرکذ  مخریدـغ  زور  رد  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  هـچنآ  اـما  و  دـیوگ : نـینچ 
رد ارنآ  رس  ام  هتسویپ و  قیقحتب  تبث و  حاحص  رد  روبزم  ثیدح  مکـسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  دومرف : دوب و  هتفرگ  ار  وا  تسد  هکیلاح 

همغلا فشک  باتک "  همجرت 
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. میا هدومن  رکذ  همئالا "  هفرعم  یف 
نیا وا  زا  دعب  ثیدح  ءاملع  زا  يا  هدع  هدومن و  حیرصت  ثیدح  نیا  ندوب  رتاوتمب  يافوتم 911  یعفاش ، یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 20

. دمآ دهاوخ  هکنانچ  دنا  هدومن  لقن  تیاکح و  وا  زا  ار  نخس 
يذمرت ثیدح  اما  و  دیوگ : هیندللا " ص 13  بهاوملا  باتک "  دلج 7  رد  يافوتم 923  ینالطسق ، نیدلا  باهش  سابعلا ، وبا  ظفاح  - 21

یلوم هللا  ناب  کلذ  لاعتم : يادـخ  لوق  دـننام  تسا ، مالـسا  ءالو  ءالو ، نیا  زا  دارم  دـیوگ : یعفاش  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  یئاسن : و 
دایز یلیخ  ثیدح  نیا  قرط  و  نموم ، لک  یلو  ینعی : نموم  لک  یلوم  تحبـصا  رمع : نخـس  مهل و  یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونمآ و  نیذـلا 

. دشابیم نسح  حیحص و  اهنآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  هدرک و  عمج  هناگادج  باتک  رد  هدقع  نبا  ار  همه  و  تسا ،
ریدغ ثیدحب  هعیش  لالدتسا  در  رد  هقرحملا " ص 25  قـعاوصلا  رد "  يافوتم 974  یکم ، یمثیه ، رجح  نبا  نیدلا ، باهـش  ظفاح  - 22

جرخم ثیدح و  نایب  روبزم  همدقم  تسیا و  همدـقمب  جاتحم  تسا  هعیـش ) ینعی   ) اهنآ تاهبـش  نیرت  يوق  هک  ههبـش  نیا  باوج  و  دـیوگ :
: دننام ثیدح ) ءاملع  زا   ) یتعامج هکنآ  هچ  تسین ، نآ  رد  یکـش  حیحـص و  تسا  یثیدـح  روبزم ، ثیدـح  هک : تسنیا  نآ  نایب  تسنآ ،

رفن هدزناش  هک  تسا  اجنیا  زا  و  تسا ، دایز  یلیخ  نآ  قرط  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  دانسا  رد  تقد  یـسررب و  اب  دمحا  یئاسن و  يذمرت و 
زا رفن  یـس  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  روکذـم  دـمحا  زا  یتـیاور  رد  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور  ارنآ  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ   ) هباحـص زا 

لولدمب دش ، هعزانم  هضراعم و  وا  اب  هکیماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نامز  رد  دـنا و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  هباحص -
ثیدح نیا  تحـص  رد  هکنآ  و  تسا ، نسح  حیحـص و  نآ  ياهدانـسا  زا  يرایـسب  و  دمآ ، دهاوخ  ابیرق  و  دـنداد ، تداهـش  وا  هرابرد  نآ 

دیابن هتشاد  اور  حدق 
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رد هدوب ، نمی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ) نآ  رد   ) هکنیا دانتساب  هدرک  داریا  ثیدح  نآ  در  رد  هکنآ  نخـس  نینچمه  دشاب و  هجوت  دروم 
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و تسا ، هدیـسر  توبثب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  جح  كرد  نمی و  زا  بانجنآ  تشگزاب  هکنآ  هچ  تسین ، ءانتعا  لباق  هجوت و  روخ 
زا  ) هلمج نیا  اریز  تسا ، دودرم  تسا ، یگتخاس  رخآ  یلا  هـالاو ... نم  لاو  مهللا  هلمج : یتداـیز  هکنیاـب  ریاد  نیـضرتعم  زا  یـضعب  نخس 

صوصخ رد  رجح ) نبا   ) سپـس هتـسناد ، حیحـص  یبهذ  ار  قرط  نآ  رتشیب  هک  هدش  تیاور  یقرط  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخس 
نینچ حیحص  دنسب  وا  ریغ  یناربط و  دزن  رد  روبزم ) ثیدح   ) ظفل و  دیوگ : رگید ، ماقم  رد  نآ  رتاوت  رب  در  یماقم و  رد  ناتـساد  نیا  رب  در 

نابرهم و دنوادخ  انامه  سانلا ، اهیا  دومرف : سپـس  دومن و  داریا  هبطخ  ناتخرد  ریز  مخ - ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک : تسا 
نینموملاریما بقانم  ددـعت  ماقم  رد  قعاوص "  رد ص 73 "  و  دش . رکذ   58 رد ج 1 ص 59 - هک  ثیدـح  رخآ  ات  دومرف ... هاگآ  ارم  اناد 

، هالاو نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مخریدغ  زور  مراهچ - ثیدح  دیوگ : مالسلا  هیلع 
ربمغیپ زا  ارنآ  هباحـص  زا  نت  یـس  هکنیا  تشذگ  نینچمه  و  تشذگ ، مهدزای  ههبـش ، رد  قیقحتب  و  ثیدح ، نایاپ  ات  ، " هاداع ،. نم  داع  و 

روطب ثیدح  يانعم  نوماریپ  رد  نخـس  و  تسا ، نسح  ای - حیحـص - نآ  قرط  زا  يرایـسب  هکنیا  دـنا و  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
داتفا . روکذم  اجنآ  رد  لماک 

وا : هدیصق  زا  تیب  نیا  حرش  رد  رد ص 221  يریصوب  هیزمه  هدیصق  حرش  رد  و 
عازن و تفالخ  رما  رد  وا  اـب  هکنآ  رب  در  وا و  ماـقم  زا  عاـفد  وا و  يراـی  ینعی  دـیوگ : ءـالولا  هدادو و  يداوف  نید  نم  یبنلا و  ونـص  یلع  و 

هزیتس اب  تفالخ  رما  رد  دـندومن و  جورخ  وا  رب  هکناـنآ  دـندومنن و  روظنم  ار  باـنجنآ  تفـالخ  رب  عاـمجا  هک  ناـنآ  در  دومن و  هضراـعم 
یئاوران ياهتبسن  دندرک و 
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ربمغیپ نخـس  لولدم  هب  ندومن  لمع  روظنمب  بانجنآ  يرای ) یتسود و   ) تیاعر و  دوب ، يرب  اه  تبـسن  نآ  زا  هکیلاح  رد  دنداد ، بانجناب 
لک یلو  وه  و  هنم ، اـنا  ینم و  اـیلع  نا  هاداـع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف : هک  هتـسویپ  تحـصب  هچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تدم وا  شهوکن  نداد و  مانشد  رد  هک  جراوخ  هیما و  ینب  زا  وا  نانمشد  يدایز  هطساوب  بانجنآ ، زا  عافد  دیکات  روظنمب  و  يدعب .. نموم 
هداد و رارق  دوخ  نیئآ  ار  وا  ءالو  و  هدروآ . دوخ  مظن  رد  صخالاب  ار  ینعم  نیا  روکذم ) مظان  ، ) دندرکن یهاتوک  اهربنم  رب  یتح  هام  رازه 

هدومن يرای  ار  قح  هدومن و  یـشیدناریخ  تماب  تبـسن  ات  دنتـسب  راکب  ار  بانجنآ  لیاضف  رـشن  ظافح  ناـگرزب  روظنم  نیمه  نیماـت  يارب 
و هدماین ، هباحـص ) زا   ) يدحا هرابرد  هدمآ  تسدب  یلع  هرابرد  هک  یلئاضف  دـننامب  دـیوگ : دـمحا  هک  تسا  رظن  هطقن  نیمه  زا  و  دنـشاب ،

کیچیه قح  رد  نسح  حیحص و  ياهدانساب  هدیـسر  یلع  هرابرد  هچنآ  بلغا  دنا : هتفگ  يروباشین ، یلع  وبا  و  یئاسن ، یـضاق و  لیعامـسا 
يادـخ انامه  ینعی  هبحی "  هللا  لوسر  نا  هبحی و  یلاعت  هللا  نا  هک " : هدیـسر  تحـصب  تسا  یتیاور  اـهنآ  هلمج  زا  هدـشن ، دراو  هباحـص  زا 
هدومن تیاور  يذمرت  هکلب  ار ، وا  درادیم  تسود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  ار و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا درادیم  تسود  یلاعت 

زا هیآ 60   ) هلهابم هیآ  نوچ  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رد  دوب  مدرم  نیرتبوبحم  مالـسلا ) هیلع  یلع  : ) هک
راب تفگ : سپـس  دـناوخ و  دوخ  يوسب  ار  شدـنزرف  ود  همطاف و  یلع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشگ  لزان  نارمع ) لآ  هروس 

فرط زا  نکل  تسا ، برع  رورس  یلع  متـسه و  مدآ  نادنزرف  رورـس  نم  هک : تسا  هدومرف  زین  و  دنتـسه ، نم  هداوناخ )  ) لها نانیا  ایادخ ،
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر   ) هک هدیسر  تحـصب  زین  تسا و  هدش  ضارتعا  ثیدح  نیاب  تبـسن  مکاح  فورعم  ثدحم  حیحـصتب  یـضعب 

دومرف : هلآ )
هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

ربمغیپ دومرف  رما  لاعتم  يادخ  هک  تسنیا  هتسویپ  تحصب  هک  یتایاور  هلمج  زا  زین  و  دنا ، هدومن  تیاور  هباحص  زا  رفن  یس  ار  ثیدح  نیا 
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زا و  درادیم ، تسود  ار  اهنآ  زین  وا  سدقا  تاذ  هک  ار  شربمغیپ  داد  ربخ  درادب و  تسود  ار  رفن  راهچ  هک : ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هحفص 226 ] ] 

رگم ار  وا  درادیمن  نمـشد  نموم و  رگم  ار  وا  درادـیمن  تسود  هکنیا  هتـسویپ  تحـصب  زین  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  رفن  راهچ  نآ  هلمج 
نآرق لیوات  رب  دنکیم  دوبن  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  و  هتفگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  دیوگب ، ازـسان  واب  سک  ره  هکنیا  و  قفانم ،

یتسود دنوشیم ، كاله  مالسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هورگ  ود  هکنیا  و  نآرق ، لیزنت  رب  دومرف  دربن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  روطنامه 
هدنـشک انامه  و  دزروب ، دانع  تدش و  وا  ینمـشد  رد  هک  ینمـشد  و  دـیامن ) ولغ  هب  یهتنم  ار  یتسود  ینعی   ) دـنک وا  یتسود  رد  طارفا  هک 

. تسا نیلوا  رت  یقش  حلاص )  ) هقان هدننک  یپ  هک  روطنامه  تسا  نیرخآ  رت  یقش   " عل ) مجلم "  نبا   ) بانجنآ
نیا رد  لئاس "  لاس  هیآ " : لوزن  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  سپ  دوخ  نیعبرا  باتک  رد  يافوتم 1000  يزاریش ، ینیسح ، نیدلا  لامج  - 23

ربمغیپ زا  ارتاوتم  زین  ثراح  ناتساد  هدیـسر و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  رتاوتم  ثراح  ناتـساد  ياوس  ثیدح  نیا  لصا  دیوگ : ناتـساد 
ارنآ ساـبع  نبا  دـنا و  هدومن  تیاور  هباحـص  زا  يرایـسب  هورگ  ریثـک و  عـمج  ار  روـبزم  ناتـساد  تسا ، هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. تسا هدرک  تیاور  ار  نابکر  ثیدح  يرافغ و  دیسا  نب  هفیذح  سابع و  نبا  ظفل  سپس  هدرک ، تیاور 
هلثاو لیفطلاوبا  دیوگ : رـصتخملا " ص 413  نم  رـصتعملا  باتک "  رد  یفنح ، نیدلا  حالـص  نب  فسوی  نساحملاوبا ، نیدلا  لامج  - 24

يدرم ره  لج  زع و  يادخب  مهدیم  دنگوس  دومرف : سپس  دومن و  عمج  هبحر  رد  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : عقسا  نب 
دهد .) تداهش  دزیخرب و   ) هدینش مخریدغ  زور  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  هک  ار 

دومرف : مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیاب  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  اهنآ  زا  یتعامج  سپ 
سپـس دومرف و  هداتـسیا  لاح  رد  ار  نخـس  نیا  ترـضحنآ  اهنآ ؟؟ دوخ  زا  تسا  رتراوازـس  رتشیب و  نینمومب  نم  تیالو  هک  دـینادیمن  اـیآ 

تفرگ و ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد 
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رد مدـش  نوریب  عمج  نآ  زا  نم  دـیوگ : لیفطلاوبا  هاداع . نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف :
مدوب هدینش  هک  ار  هچنآ  مدومن و  تاقالم  ار  مقرا  نب  دیز  سپ  مدرکیم  ساسحا  يزیچ  دوخ  سفن  رد  نایرج  نیا  نخس و  نیا  زا  هکیتلاح 
جورخ هک  یـسکنآ  سپ  مدینـش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  نانخـس  نیا  زین )  ) نم دوب ، یهاوخن  مهتم  تفگ : مداد ، ربخ  واـب 

هیلع یلع  تفگ : و  دومن ، راـکنا  مخ  ریدـغ  هب  هار  رد  ار  وا  نتـشذگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  جـح  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جورخ  ماگنه  بانجنآ  هک  دنچ  ره  اریز  تسین  انتعا  هجوت و  دروخ  رد  دـمآ  نمی  زا  ینابرق  نارتش  اب  مالـسلا 

مخ ریدـغ  زا  هک  یهارب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  تشگزاب ، رد  یلو  دوبن  باـنجنآ  تمدـخ  رد  جـح  دـصقب  هنیدـم  زا  هلآ 
هک دنکیم ، دییات  حیحص  ثیدح  ار  رظن  نیا  هدوب و  تعجارم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخـس  نیا  هک  دراد  اج  نیاربانب  تشذگیم ،

، تسا هدومرفیم  تعجارم  هنیدمب  هتشگیم و  رب  جح  زا  بانجنآ  هک  هدوب  یماگنه  مخریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا 
دومرف لوزن  مخ  ریدـغ  رد  درک و  تعجارم  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوـچ  تفگ : وا  هب  هدیـسر  مقرا  نب  دـیز  زا 

هتشاد نایب  رد ج 1 ص 64  یئاسن  قیرط  زا  دـش  رکذ  هک  دـیز  ظفلب  ار  روبزم  ثیدـح  هدربمان  و  دـنتفوک .. ارناتخرد  بانج  نآ  رما  بسح 
تسا .
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روبزم ثیدح  تیاور  زا  دـعب  هوکـشملا " ص 568  حرـش  هاقرملا  ج 5 "  رد  يافوتم 1014  یفنح ، يراق  يوره ، نیدـلا  رون  خیـش  - 25
زا ارنآ  ظافح  ءاملع  زا  ضعب  هکلب  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  تسنیا  مـالک  لـصاح  و  دـیوگ : هفلتخم  قرطب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ارنآ  هباحـص  زا  رفن  یـس  هک  تسا  روکذـم  دـمحا  زا  یتیاور  رد  اریز  دـنا ، هدروآ  رامـشب  هرتاوتم  ثیداـحا 

بانجنآ هرابرد  هک  ار  هچنآ  دوب  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  ماگنهنآ  رد  دنا و  هدینش 
رد ص 584 و  دنداد ، تداهش  وا  هرابرد  دندوب  هدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  )
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حدقب و ریاد  هکنآ  نخس  نیاربانب  دشاب ، نسح - هک - تسنیا  ثیدح  نیا  هبترم  نیرتمک  هدومن و  تیاور  دوخ  دنسم  رد  ارنآ  دمحا  دیوگ :
هجوت لباق  انتعا و  روخ  رد  هدرک  در  تسا  هدوب  نمی  رد  ماگنهنآ  رد  یلع  هکنیا  ناونعب  ارنآ  هدش و  داریا  ثیدح  نیا  توبثب  تبـسن  دیدرت 
ببـس دـیاش  و  تسا ، هدومن  كرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  ار  جـح  تعجارم و  نمی  زا  باـنجنآ  هک  هدیـسر  توبث  هب  اریز  تسین ،

هکمب و هنیدم  زا  تمیزع  ماگنه  ار  .. ) هالوم تنک  نم   ) راتفگ نیا  ربمغیپ  هک  تسا  هتـشادنپ  هک  هدوب  نیا  هدـنیوگ  نیا  زیمآ  دـیدرت  راتفگ 
.. " هالاو نم  لاو  مهللا  هلمج " : یتدایز  هکنیاب . ریاد  ثیدح  بابرا  زا  ضعب  نخـس  هلحرم  نیا  زا  سپ  تسا  هدومرف  مخریدغ  هب  ندیـسر 

تسا . هتفریذپ  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایسب  هک  هدش  تیاور  یقرط  زا  یتدایز  نیا  هکنآ  هچ  تسا ، دودرم  تسا  یگتخاس 
یثیدح ریدغ ) ثیدح   ) هک هتفگ  رجح  نبا  دیوگ : هحفص 218  ریدقلا "  ضیف  رد ج 6 "  يافوتم 1031  یعفاش ، يوانم  نیدلا  دیز  - 26
حیحص قرط  نآ  زا  ضعب  هک  هدومن  عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ارنآ  قرط  مامت  هدقع  نبا  هدش و  تیاور  يدایز  رایسب  قرط  زا  هک  تسا 

یلع هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخـس  ینعی   ) نیا هک  هدومن  حیرـصت  هروکذـم  قرط  زا  ضعب  رد  و  تسا ، نسح  رگید  ضعب  و 
تیاور هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  لابند  رد   ) ار یتدایز  نیا  دوخ  تیاور  رد  رازب  و  هتفای ، عوقو  مخ  ریدغ  زور  رد  مالـسلا ) هیلع 

 ". هلذخ نم  لذخا  و  هرصن ، نم  رصنا  و  هضغبا ، نم  ضغبا  و  هبحا ، نم  بحا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  دومرف " : هک  هدومن 
یتیاور قبط  دندینش ، ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) نانخس نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ  و 
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رـسپ يا  يدیدرگ  ینعی  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  بلاط  یبا  نبای  تیـسما  دنتفگ " : هدومن - لقن  صاقو  یبا  نب  دعـس  زا  ینطق  راد  هک 
يراتفر نسح  مالسلا  هیلع  یلعب  تبسن  وت  دش : هتفگ  رمعب  هک  هدومن  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  زین  ینموم و  نز  درم و  ره  يالوم  بلاط  یبا 

زا دعب  سپـس  تسا ، نم  يالوم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا انامه  تفگ : رمع  يا ؟ هدومنن  هباحـص  زا  کی  چیهب  تبـسن  ارنآ  دـننام  هک  ینکیم 
رگید عضوم  رد  و  دنتـسه ، هقث  دمحا  لاجر  هک  هتفگ  یمثیه  دیوگ : ریدغ ، زور  رد  عقاو "  باذعب  لئاس  لاس  هیآ "  لوزن  ثیدح  تیاور 

تسا . رتاوتم  ثیدح  هتفگ : یطویس )  ) فنصم دنتسه و  حیحص  لاجر  وا  لاجر  هتفگ :
نآ دورو  ثیدـح و  تحـصب  ریاد  هک  ار  هـچنآ  هیبـلحلا " ص 302  هریـسلا  دـلج 3 "  رد  يافوتم 1044 ، یعفاـش ، یبلح  نیدـلا  رون  - 27

ای هدرک و  حدق  ثیدح  تحص  رد  هک  ار  یسک  نآ  نخس  ندوبن  هجوت  لباق  هدرک و  رکذ  تشذگ  رجح  نبا  زا  نسح  حیحص و  ياهدنسب 
. تسا هتشاد  نایب  هتفریذپ ، تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایسب  هک  یقرط  زا  ار  نآ  دورو  هدومن و  لقن  هتسناد  هتخاس  ار  نآ  لیذ 

روبزم ثیدح  تیاور  زا  دـعب  لالا "  بقانم  دـع  یف  لاملا  هلیـسو  باتک "  رد  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم ، ریثک  اب  نب  دـمحا  خیـش  - 28
اب هفیلخ  نب  رطف  زا  حیحـص  لاجرب  رازب  ار  ثیدـح  نیا  تفگ : بزاع  نب  ءارب  و  ساـبع ، نبا  و  یلیل ، نبا  رماـع  و  دیـسا ، نب  هفیذـح  ظـفلب 
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نب دعس  ظفل  دعب  هملس و  ما  ظفل  سپس  هدرک ، تیاور  اهنع  هللا  یضر  هملس  ما  زا  زین  و  تسا ، هقث  هدربمان  هدومن و  تیاور  قیرط  رد  تقد 
زا تفگ : هک  هدروآ  قیرط  رد  تیذ  اب  هنع  هللا  یـضر  راسی  نب  لقعم  زا  لیاضف  رد  ینطق  راد  دیوگ : نآ  زا  دعب  هدومن ، رکذ  ار  صاقو  یبا 

ربمغیپ هک  تسا  اهنآ  زا  ینعی  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترتع  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگیم : هک  مدینش  هنع  هللا  یضر  رکب  یبا 
اهنآ زا  هک  ره  دنتسه ، تداعـس )  ) هار ناشخرد  ناگراتـس  اهنآ  اریز  اهنآ ، هار  يوریپ  اهناب و  کسمت  رب  هدومرف  دیکات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیا رد  بانجنآ  هکنیا  تلعب  هتسناد ، تلیضف  نیاب  صوصخم  ار  وا  رکبوبا  و  تسا ، هتفای  هار  تداعس ) لزنم  رسب   ) دنک يوریپ 
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شور نیا  رکب  یبا  یئوگ ، و  تسا ، تما  ملاع  همئا و  ماما  وا  هجیتنلاب ، و  تسا ، نافرع  ملع و  رهـش  رد  تسا و  اوشیپ  ماما و  تبترم  ناـش و 
رکذ هک  یتایصوصخب  ناگمه  نایم  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نداد  صاصتخا  زا  ار 

درادن دوجو  نآ  رد  دشاب ، نآ  یفانم  هک  یکش  هنوگچیه  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  و  تسا ، هدومن  ذاختا  دش 
، تسیفاک عادولا  هجح  عمجم  نآ  ترهش  رد  اهنت  و  هتفای . لماک  راهتشا  عویش و  هدش و  تیاور  هباحص  زا  يرایـسب  هورگ  زا  ثیدح  نیا  و 
دنا و هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  یئاسن  يذمرت و  ار  هالوم " ... تنک  نم  ثیدح " : دیوگ : یلاعت  هللا  همحر  ینالقسع  مالـسالا  خیش 

حیحص نآ  ياهدانسا  زا  يرایسب  و  هدومن ، عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ار  روبزم  ثیدح  قرط  مامت  هدقع  نبا  و  دراد ، يدایز  یلیخ  قرط 
نارود رد  ههجو  مرک  هنع و  هللا  یضر  یلع  هک : هدرک  تیاور  هنع  هللا  یضر  لیفطلا  وبا  هک  هچنآ  دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  تسا ، نسح  و 

هک تیاور  نایاپ  ات  دروآ  اجب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تساخ و  اپب  سپس  درک  عمج  قارع  رد  تسا  یعضوم  هک  هبحر  رد  ار  مدرم  شتفالخ 
. تسا هدش  رکذ  رد ص 29 

نودب ثیدح  نیا  و  تسنیا : نآ  همجرت  دافم و  هک  دراد  يراتفگ  تاکشملا  حرش  رد  يافوتم 1052  يراخب ، يولهد  قحلا  دبع  خیش  - 29
باحصا زا  رفن  هدزناش  تسا  رایسب  نآ  قرط  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دمحا  یئاسن و  يذمرت و  دننام  یعمج  تسا  حیحص  دیدرت  کش و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ارنآ  هباحص  زا  نت  یس  هک : تسا  روکذم  یتیاور  رد  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  )
مالـسلا هیلع  یلع  هرابرد  دندوب  هدینـش  هچناب  دوب  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  تفالخ  مایا  رد  ترـضحنآ  هک  ینامز  رد  دندینش و 

انتعا هجوت و  لباق  هتفگ  نخـس  نآ  تحـص  رد  هک  سک  نآ  تاراهظا  و  تسا ، نسح  حیحـص و  نآ  دانـسا  زا  يرایـسب  و  دـنداد ، تداهش 
هفلتخم قرطب  هکنآ  هچ  تسا  یگتخاـس  هـالاو " .. نم  لاو  مهللا  هلمج " : یتداـیز  هکنیاـب . نیـضرتعم  زا  ضعب  راـتفگ  نینچمه  و  تسین .

تسا هتفریذپ  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  رثکا  هک  هدش  تیاور 

هحفص 231 ] ] 

رد تقد  اب  يذمرت ... دننام  یهورگ  قیقحت  روطب  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : دوخ  تاعمل )  ) باتک رد  و 
. تسا هتفگ  نینچ  هقرحملا "  قعاوصلا  رد "  رجح  نبا  داتسا  دیوگ : سپس  هدرک  رکذ  هچنآ  رخآ  ات  دنا  هدومن  تیاور  ارنآ  قیرط 

ياهثیدـح هلمج  زا  و  دـیوگ : یبنلا "  لآ  بقانم  یف  يوسلا  طارـصلا  باتک "  رد  یندـم  يرداق  یناخیـش ، دـمحم  نب  دومحم  خیـش  - 30
يذمرت و هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هنع  هللا  یـضر  یلع  هرابرد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ  هدـش  دراو  هک  یحیحص 
، دنا هدرواین  هدربمان  ناداتسا  هک  تسه  یحیحـص  ثیدح  اسب  هچ  و  دنا ، هدرک  تیاور  ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  مهریغ  دمحا و  ماما  یئاسن و 

تیاور دعب  تسا و  حیحـص  ثیدـح  نیا  هک : هتفگ  یبهذ  دـیوگ : سپـس  هدومن ، تیاور  بهو  نبا  دیعـس  ظفلب  ار  هبحر )  ) ناتـساد سپس 
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بیرغ حیحـص و  ثیدح  نیا  هتفگ : یبهذ  ظفاح  دیوگ : سپـس  و  هدومن ، رکذ  مقرا  نب  دبز  لیفطلا و  یبا  زا  هبحر ، ناتـساد  رد  ار  دـمحا 
، تسا حیحـص  ثیدـح  نیا  هتفگ  یبهذ  ظـفاح  دـیوگ : دـعب  هدومن و  تیاور  دـیز  زا  لـیفطلا  یبا  زا  هناوع  نبا  قیرط  زا  ارنآ  سپـس  تسا 

نـسح ثیدـح  نیا  هتفگ  یبهذ  ظفاح  دـیوگ : نآ  زا  دـعب  هدومن و  تیاور  نایفـس  نب  نسح  ظفاح  یلعی و  یبا  ظفاح  قیرط  زا  ارنآ  سپس 
. دنشابیم قفتم  ام  رظن  نیا  رد  تنس  لها  روهمج  و  تسا ،

ننـس تعامج و  هعمج و  لها  اب  دوخ  راتفگ  نیا  اب  دـنا و  هتفگ  دوخ  معزب  نمی  دـالب  رد  هیلیعامـسا  زا  اهتعدـب  لـها  اـهنت  هک  هچنآ  اـما  و 
اهنآ هکنآ  هچ  دنا : هدیزرو  تفلاخم 

هحفص 232 ] ] 

عمج زا  دـعب  هک  عادولا  هجح  زا  بانجنآ  تشگزاب  ماگنه  ینعی  مخ  ریدـغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  نیا  دروم  رد 
قیدـصت و باـنجنآ  باوج  رد  اـهنآ  دومرف و  رارکت  اـهنآ  رب  راـب  هس   " مکـسفنا ؟ نم  مکب  یلوا  تسلا  ار " : هلمج  نیا  باحـصا  ندوـمن 

نم داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : تفرگ و  ار  هنع  هللا  یـضر  یلع  تسد  سپـس  دـندومنیم و  فارتعا 
 ". راد ثیح  هعم  قحلا  ردا  هرصن و  نم  رصنا  و  هلذخ ، نم  لذخا  و  هاداع ،

: دیوگ هیلیعامسا  هقرف  زا  ینعم  نیا  یعدم  نآ ، هکرتشم  یناعم  ریاس  هن  و  رـصان ، هن  تسا ، یلوا  ینعمب  ثیدح  نیا  رد  یلوم  هک  دنا  هتفگ 
یلص ادخ  لوسر  يارب  فرـصت ) رد  تیولوا   ) ءالو زا  هک  یتمـس  نامه  هک  هدوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدارا  هک  تسین  نیا  زج 

تـسلا ار "  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  راـتفگ  زا  تسخن  هلمج  و  تسا ، ملـسم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تسه  مدرم  رب  هلآ  هیلع و  هللا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دارم   ) رگا دیوگ : زین  ینعم  نیا  یعدم  تسا ، هداد  رارق  یعدم  نیا  رب  لیلد ) و   ) دنس مکسفنا "  نم  مکب  یلوا 

تسد هک  تشادن  یبجوم  تشادن و  اهنآ  نتفرگ  هاوگ  هباحص و  ندرک  عمجب  يزاین  دوب  یم  نآ  ریغ  دیس و  اقآ و  ای  رـصان ، یلوم  زا  هلآ )
نم لاو  مهللا  هب  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياعدب  دوبن  یجایتحا  و  تسنادیم ، سک  همه  ارنیا  اریز ، دنک  دنلب  دریگب و  ار  یلع 

نآ . رخآ  ات  هالاو 
یعدم دشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  هعاطلا  موصعم و  ماما  رگم  دوشیمن  یـسک  روخ  رد  یئاعد  نینچ  هک  دیوگ : یعدـم  زین  و 
تسین هتسیاش  ماقم  نیا  و  وا ، عوبتم  هن  مالسلا  هیلع  یلع  وریپ  عبات و  ار  قح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نداد  رارق  لیلدب  هتشذگ و  لئالدب 

هللا یـضر  یلع  هک : تسا  تباث  نیهارب ) لیالد و   ) نیا ربانب  دیوگ : یعدـم  دـشاب ، بجاو  وا  تمـصع  يرادربنامرف و  هک  سکنآ  يارب  زج 
تفرگ یـشیپ  وا  رب  هک  سکنآ  تفالخ  و  تسا ، صوصنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  وا  تیاصو  تسا و  یـصو  اهنت  هنع 

دش . مامت  یعدم  ءاعدا )  ) ءارتفا تسا ، ینامرفان  تیصعم و 

هحفص 233 ] ] 

هچنآ زا  هکلب  تسین ، هدومن  رکذ  یعدم  هچنآ  مامت  ثیداحا  نآ  رد  و  تشذگ ، نسح  حیحـص و  ثیداحا  قیقحتب  دیوگ :) ریدغلا  فلوم  )
هللا نا  هلمج :)  ) هالاو و نم  لاو  مهللا  هلمج )  ) هالوم و یلعف  هالوم ، تنک  نم  هلمج )  ) زا تسترابع  هتـسویپ  تحـصب  هچنآ  میدرک  رکذ  اـم 
رکذ اـم  هچنآ  زا  حیحـص  زین  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداـع ، نم  داـع  و  هـالاو ، نم  لاو  مهللا  هیلو ، اذـهف  هیلو ، تنک  نـم  و  نینموـملا ، یلو 

تیالوب رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  دـیراد ) قیدـصت   ) دـینادیم ایآ  دومرف : مدرمب  هک  تسا : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  میدومن 
: ایادـخ راب  تسا ، وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  دـنتفگ  اـهنآ ؟ دوخ  زا  متـسه  نینموم 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  زین  درادیم و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمـشد  و  درادیم ، تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود 
ریطخ زیچ  ود  امش  نایم  رد  ما  هتشاذگ  او  نم  انامه  و  ما ، هدومن  تباجا  ار  توعد  ما و  هدش  توعد  هک  تسنیا  دننام  دومرف : هک  تسا  هلآ 
ادـج زگره  ودـنآ ) ( ؟ دـیئامنیم راتفر  ودـنآ  هرابرد  نم  زا  دـعب  هنوگچ  دیـشاب  بقارم  سپ  متیب . لها  مترتع : ادـخ و  باـتک  ار : اـهبنارگ  و 
یلع تسد  سپس  متسه ، نموم  ره  یلو  نم  و  تسا ، نم  يالوم  دنوادخ  انامه  دومرف : سپس  دنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن 

دراد و تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  تسا ، وا  یلو  نیا  میوا ، يـالوم  نم  سک  ره  دوـمرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع 
: دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  نیا  میدرک ، رکذ  ام  هچنآ  زا  حیحص  زین  و  دراد ، نمشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادب  نمشد 
( مالسلا هیلع  یلعب  هراشا   ) نیا انامه  سپ  دومرف : عقوم  نیا  رد  یتسه ، یلب  دنتفگ : متسین ؟ وا  دوخ  زا  رتراوازـس )  ) یلوا ینموم  رهب  نم  ایآ 

هللا یضر  رمع  نایرج  نیا  زا  سپ  ار  وا  نانمشد  رادب  نمشد  و  ار ، وا  ناتسود  رادب  تسود  ایادخ  میوا ، يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم 
، یتسه نموم  نز  درم و  ره  يالوم  هکیلاح  رد  يدومن  ماش  حبـص و  ار ، وت  داب  اراوگ  تفگ : درک و  تاقالم  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) ار وا  هنع 

زا يزیچ  دش ، رکذ  هچنآ  رد  هدمآ و  تسدب  نسح ) حیحص و  تایاور  رابخا و  زا   ) هچنآ دش  مامت 

هحفص 234 ] ] 

درادن . دوجو  وا  ياهارتفا  یعدم و  تاعارتخا 
. تسا هدومن  عمج  يا  هناگادج  باتک  رد  ار  اهنآ  ریغ  هروکذم و  ثیداحا  قرط  یمامت  هدقع  نبا  و 

یـصن ثیدح  نیا  هک  دننکیم  اعدا  هعیـش  هکنادب ، دیوگ : ضقاونلا "  دوخ "  فیلات  رد  يافوتم 1103  یعفاش ، یجنزرب ، دمحم  دیـس  - 31
رکذ ام  روکذم ) ثیدح  زا   ) هکیرادـقم و  تسا ، اهنآ  ياه  ههبـش  نیرت  مهم  نیا  و  هنع ، هللا  یـضر  یلع  تماما  رد  نایامن  راکـشآ و  تسا 

تسا هدش  تیاور  رایسب  قرط  زا  تسا و  حیحص  ... ) هالاو نم  لاو  مهللا   ) یتدایز نآ  نودب  هالوم ، یلعف  هالوم ، تنک  نم  میدومن " :
هرتاوتم و ثیداحا  زا  هددعتملا "  نونفلا  یف  هددسملا  ثاحبالا  دوخ "  باتک  رد  ار  ریدغ  ثیدح  يافوتم 1108  یلبقم ، نیدلا  ءایض  - 32

. تسا هدروآ  رامشب  یعطق 
- دوخ فورعم  خیرات  رد  ریزو ، نب  هللا  دـبع  دیـس  همالع ، دراگنیم :)  ) دلج 2 ص 30 رد  لوئـسلا "  هیاغ  یلا  لوقعلا  هیادـه  قیلعت "  رد  و 

نآ همه  یلو  دراد ، قیرط  هاجنپ  دصکی و   " هالوم . تنک  نم  ثیدح "  هک : هدومن  لقن  میهاربا  دمحم  دیـس  زا  يولحلا ) قبط   ) هب موسوم -
دصکی و روبزم  ثیدح  هتفگ : هللا  همحر  ریما  لیعمـسا  نب  دـمحم  راوگرزب  همالع  و  دـنا ، هتخانـشن  ثیدـح  ظافح  زا  يدارفا  زج  ار  قیرط 

و دراد ، قیرط  هاجنپ 

هحفص 235 ] ] 

مولعم رما  نیا  هاگ  ره  دیوگ : ثیدح  نیا  قرط  ضعب  یـسررب  قیقحت و  زا  دـعب  تشذـگ ) رد ج 1 ص 227  وا  لاح  حرـش   ) یلبقم همالع 
ثیداحا زا  ار  تلزنم  ثیدح  نینچمه  ثیدح و  نیا  دوخ  لوصف  رد  تشاد و  دهاوخن  دوجو  عوطقم ) يرما   ) یمولعم نید  رد  سپ  دشابن 

هدشن میلست  تلزنم  ثیدح  ندوب  رتاوتمب  یلو  هدومن  رارقا  ار  لوصف )  ) مالک ریدغ  ثیدح  رتاوتب  تبـسن  لالج ، و  هداد ، رارق  یظفل  رتاوتم 
رتاوتم . هن  تسا ، روهشم  حیحص و  تلزنم  ثیدح  دیوگ : نینچ  و 

نایاوشیپ زا  رتشیب  دزن  ریدغ  ثیدح  و  دیوگ :  " هیولعلا - هفحتلا  حرـش  هیدنلا - هضورلا  باتک "  رد  هدرمان  یناعنـص - دمحم  ریما  دیـس - و 
هرابرد يربط )  ) ریرج نب  دمحم  دیوگ : يربط  لاح  حرـش  رد  ظافحلا "  هرکذت  رد "  یبهذ ، ظفاح  تسا ، هدـش ) هتخانـش   ) رتاوتم ثیدـح 
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!! مدش تشهد  راچد  نآ  قرط  يرایسب  زا  متفای و  تسد  باتک  نآ  رب  نم  دیوگ : یبهذ  تسا ، هدومن  فیلات  هناگادج  یباتک  ریدغ  ثیدح 
فینصت هناگادج  ارنآ  قرط  هک  تسا ، یئوکین  قرط  ياراد  روبزم  ثیدح  دیوگ : هک ) هدومن  لقن  وا  زا   ) مکاح لاح  حرش  رد  یبهذ  زین  و 

ما . هدومن  عمج  و 
 " دوخ ثاحبا  رد "  هدیزگ ) نکـسم  هکم "  دنوادخ "  مرح  رد  هک   ) یلبقم يدهم  نب  حلاص  نیدلا  ءایـض  دهتجم ، داتـسا - دـیوگ : سپس 

فاصنا اب  و  تسا ، فاـصنا  يوقت و  ملع و  ناـیاوشیپ  زا  هدربماـن  و  هدروآ ، رامـشب  هدومن  عمج  هک  هرتاوتم  ثیداـحا  رد  ار  ریدـغ  ثیدـح 
زا یـضعب  رکذـب  كربت  نمیت و  يارب  هکلب  دوش ، لالم  داجیا  نآ  قرط  داریا  اـب  هک  درادـن  یموزل  رگید  نآ  رتاوتب  ریاد  ثیدـح  ناـیاوشیپ 

. دوشیم هتخادرپ  اهنآ 
رظن رد  تالاوم  ثیدح  هک  نادـب  سپـس  دـیوگ : نینچ  یـضترملا "  بقانم  یف  یلعلا  جراعم  باتک "  رد  ملاعلا  ردـص  دـمحم  خیـش  - 33

راکشآ رتاوت  نیا  ات  منک  یـسراو  ارنآ  قرط  متـساوخ  نم  اذل  تسا ، رتاوتم  هدومن  رکذ  راهزالا "  فطق  رد "  هکیروطب  هللا  همحر  یطویس 
هبیش یبا  نبا  سابع و  نبا  زا  مکاح  دمحا و  میوگیم : نیا  رب  انب  ددرگ ،
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زا عناق  نبا  و  يراصنا . عدـنج  زا  میعن  وبا  و  ریرج . زا  یناربط  و  ءارب ، زا  هجاـم  نبا  دـمحا و  و  هدـیرب ، زا  ساـبع ) نبا   ) هدربماـن زا  دـمحا  و 
. تسا بیرغ  نسح و  ثیدح - هتفگ  هدومن و  تیاور  دنس  رد  تقد  اب  يذمرت  و  دنا . هدانج  نب  یشبح 

یبا نبا  و  بویا ، یبا  زا  یناربط  هبیش و  یبا  نبا  و  دیسا . نب  هفیذح  ای  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا ، یبا  زا  یـسدقم  ءایـض  یناربط و  یئاسن و  و 
رد میعن  وبا  و  ثریوح . نب  کلام  زا  یناربط  و  رمع . زا  باقلالا "  رد "  يزاریش  و  صاقو . یبا  نب  دعـس  زا  ءایـض  مصاع و  یبا  نبا  هبیش و 

تباث نب  سیق  و  ءاقرو . نب  لیدب  نب  بیبح  زا  تالاوملا  باتک  رد  هدقع  نبا  و  مقرا ، نب  دیز  زا  هدعج ، نب  ییحی  زا  هباحـصلا "  لیاضف  " 
يراصنا . لیحارش  نب  دیز  و 

تیاور رمع  نب  ناذاز  زا  هنسلا "  رد "  قیرط  رد  تقد  اب  مصاع  یبا  نبا  دمحا و  و  رباج . زا  هبیش  یبا  نبا  و  رفن . هدزیـس  یلع و  زا  دمحا  و 
ءارب زا  قیرط  رد  تقد  اب  دمحا  و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  ار  ثیدح  رخآ  ات  مدینـش ... مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هبحر  رد  تفگ : دـنا ، هدرک 
هریره یبا  زا  هبیـش  یبا  نبا  و  رمع . نبا  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  هدومن ، رکذ  ار  ودنآ  ظفل  و  هدومن ... تیاور  مقرا  نب  دیز  بزاع و  نبا 

ءایض یناربط و  دمحا و  و  هحلط . یلع و  زا  مکاح  هباحـص و  زا  یعمج  بویا و  یبا  زا  ءایـض  یناربط و  دمحا و  هباحـص و  زا  نت  هدزاود  و 
نب هللا  دبع  و  دنا . هدومن  تیاور  سنا  زا  بیطخ  و  دعـس . زا  هباحـصلا  لیاضف  رد  میعن  وبا  و  هباحـص . زا  رفن  یـس  مقرا و  نب  دیز  یلع و  زا 

هبحر رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  یلیل  یبا  نب  نمحرلا  دـبع  زا  ءایـض  بیطخ و  ریرج و  نبا  یلعی و  وبا  دـمحا و 
مکاح یناربط و  و  هدومن . تیاور  مه  اب  مقرا  نب  دیز  هرم و  نب  ورمع  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  و  هدومن . رکذ  ار  ثیدح  مامت  و  مدید ...

نب یشبح  زا  یناربط  و  دیوگ : سپـس  هتـشاد و  نایب  میدومن  رکذ  هک  یظفلب  ار  ثیدح  دنا و  هدومن  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  لیفطلا  یبا  زا 
. هدومن تیاور  بزاع  نب  ءارب  مقرا و  نب  دیز  زا  هباحصلا "  لیاضف  رد "  میعن  وبا  و  هدرک . تیاور  هدانج 

ریدغ ثیدح  يافوتم 1120  یفنح ، یقشمد ، ینارح ، هزمح ، نبا  دیس  - 34
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تیاور یـسدقم  ءایـض  مکاح و  یناربط و  یئاسن و  يذمرت و  قیرط  زا  دـلج 2 ص 136 و 230  فیرعتلا "  نایبلا و  دوخ "  باـتک  رد  ار 
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. تسا رتاوتم  ثیدح  هک  هتفگ  یطویس  دیوگ : سپس  هدومن 
رد ص 300- روکذم  فنصم  مالک  رکذ  زا  دعب  بهاوملا " ص 13  حرش  دلج 7 "  رد  يافوتم 1122  یکلام ، یناقرز ، هللا  دبع  وبا  - 35
، وا مهف  طابنتسا و  قیاقد  و  وا ، ملع  یتدایز  ببسب  ار  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) دومرف صوصخم  و  دیوگ :

دانساب وا  ریغ  یناربط و  و  دیوگ :) هک  اجنآ  ات  - ) وا مدق  ماکحتسا  يراوتـسا و  و  وا ، میرک ، قالخا  و  وا ، هریرـس  يافـص  تریـس و  نسح  و 
نآ عادولا " و  هجح  زا "  تشگزاـب  ماـگنه  دوـمرف  داریا  مخ  ریدـغ  رد  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک : دـنا  هدروآ  حـیحص 

يالوم نم  و  نم ، يالوم  دـنوادخ  انامه  مدرم ، يا  تسا : روبزم  ثیدـح  رد  و  هدومن - رکذ  ار  ثیدـح  سپـس  هفحج - رد  تسا  یعـضوم 
، تسا وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  سپ  اهنآ ، دوخ  زا  متسه  رتراوازس )  ) یلوا نامیا  لهاب  نم  میتسه و  نامیا  لها 
وا هک  ار  یسک  امن  راوخ  و  دیامن ، يرای  ار  وا  هک  ار  یسک  نک  يرای  ار و  وا  نانمشد  راد  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادب  تسود  ایادخ  راب 

رادنپ نیا  تسا و  یگتخاس  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  یتدایز "  هک  دنا  هتشادنپ  یضعب  و  هد ، رارق  قح  رادم  روحم و  ار  وا  دیامن و  راوخ  ار 
هک هدرک  تیاور  دعس  زا  ینطق  راد  هتفریذپ و  تحصب  یبهذ  ار  قرط  نآ  زا  يرایـسب  هک  هدمآ  یقرط  زا  اه  هلمج  نیا  هکنیاب  تسا  دودرم 
نز درم و  ره  يـالوم  بلاـط  یبا  رـسپ  يا  يدـیدرگ  دـنتفگ : دندینـش ، ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تاـملک نیا  رمع  رکبوبا و  نوچ 

: دیوگ سپس  هدوتس  ار  وا  رکذ و  ار  هدقع  نبا  لاح  حرش  هدومن و  رکذ  هیضق  نوماریپ  ار  لئاس " .. لاس  هیآ " : لوزن  ناتساد  سپس  نموم ،
یتیاور رد  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  یباحص  رفن  هدزناش  تسا ، رتاوتم  ثیدح  نیا  و 
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مالسلا هیلع  یلع  هک  یماگنه  دندینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  هبطخ و  نیا  یباحـص  نت  یـس  هک : تسا  روکذم  دمحا  زا 
رب هک  یسک  نخس  نیاربانب  دنداد ، تداهش  ترـضحنآ  يارب  دندوب  هدینـش  هچناب  دوب  هدش  عقاو  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد 
اریز تسین ، تاـفتلا  هجوت و  لـباق  هدوب - نمی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  راـبتعاب  هدوـمن  در  ار  روـبزم  ناتـساد  اـی  ضرتـعم و  نآ  تحص 

دومرف . كرد  ار  عادولا "  هجح  هلآ "  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  دومرف و  تعجارم  نمی  زا  بانجنآ  هک  هدیسر  توبثب 
رهاوج دقع  حرش  یف  لامعالا  هریخذ  باتک  رد  هدربمان  مهدزاود  نرق  رد  تسا  ریدغلا  يارعش  زا  یکی  یعفاش ، یظفح  نیدلا  باهش  - 36

، تسا رایسب  نآ  قرط  دنا و  هدرک  تیاور  ارنآ  دمحا  یئاسن و  يذمرت و  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : لاللا -
دوب هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و  دروم  شتفالخ  مایا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  یباحـص  نت  یـس  و  دیوگ : هللا  همحر  دمحا  ماما 

. دنداد تداهش  ترضحنآ  يارب  ثیدح  نیاب 
نیا تحص  راکناب  تبـسن  و  تسا ، روهـشم  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگ : راربالا " ص 21  لزن  باـتک "  رد  یـشخدب  دـمحم  ارزیم  - 37
هدقع نبا  دراد و  يدایز  رایسب  قرط  روبزم  ثیدح  هکنآ  هچ  تسا  رابتعا  یب  وا  نخـس  هک  هشیپ  راکنا  بصعتم  رگم  هتفگن  نخـس  ثیدح 

ارنآ هباحـص  زا  يرایـسب  دادعت  و  هدومن ، حیرـصت  نآ  قرط  زا  يرایـسب  تحـصب  یبهذ  هدومن و  عمج  هناگادـج  باتک  رد  ارنآ  قرط  مامت 
دنا . هدومن  تیاور 

یبا زا  ریبک "  خیرات  رد "  حیحـص  دنـسب  یناربط  لوصالا " و  رداون  رد "  میکح  دـیوگ : ابعلا "  لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  باتک "  رد  و 
داریا هبطخ  یتخرد  ریز  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : دنا  هدومن  تیاور  هنع  هللا  یـضر  دیـسا  نب  هفیذـح  زا  لیفطلا ،

: دیوگ سپس  تشذگ ، دلج 1  هحفـص 59  رد  هک  هبطخ  رخآ  ات  دومرف . هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  يادخ  قیقحتب  سانلا  اهیا  تفگ : دومرف و 
سپس متـشاد ، نایب  لوا  دلج  رد ص 63 و 64 - هک  یظفلب  هدومن ، تیاور  اـمهنع  هللا  یـضر  مقرا  نب  دـیز  بزاـع و  نبا  ءارب  زا  دـمحا  و 

هرم نب  ورمع  يراصنا و  بویا  یبا  یلع و  زا  دمحا  و  دیوگ :
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رمع و نبا  زا  یناربط  و  هدـیرب . هرامع و  سابع و  نبا  زا  رازب  و  هباحـص . زا  نت  هدزاود  زا  وا و  زا  هبیـش  یبا  نبا  و  هریره . یبا  زا  یلعی  وبا  و 
 " رد میعن  وبا  و  هحلط . یلع و  زا  مکاح ، و  سنا . يردـخ و  دیعـس  یبا  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ریرج و  بویا و  یبا  ثریوح و  نب  کـلام 

تیاور رد  و  دـیوگ : هدومن و  رکذ  ار  ثیدـح  سپـس  دـنا ، هدومن  تیاور  مهنع  هللا  یـضر  سنا  زا  بیطخ  و  دعـس . زا  هباحـصلا "  لیاضف 
لاو مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ظفلب : اعوفرم  مهنع ، هللا  یـضر  هدانج  نب  یـشبح  مقرا و  نب  دـیز  هرم و  نب  ورمع  زا  یناربط  رگید 

اعوفرم امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دزن  رد  هدش و  تیاور  هناعا ، نع  نعا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم 
نم بحا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هلذخ ، نم  لذـخا  هاداع و  نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا : تسا : نینچ 

اعوفرم مه  اب  بزاع  نب  ءارب  مقرا و  نب  دـیز  زا  هباحـصلا "  لیاضف  باـتک "  رد  میعن  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  و  هضغبا ، نم  ضغبا  هبحا و 
ناـبح و نبا  زا  و  رگید . تیاور  رد  دـمحا  زا  هـالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  نموم ، لـک  یلو  اـنا  ییلو و  هللا  نا  ـالا  تسا : روکذـم  نینچ 

رکذ ار  تیاور  ظفل  و   ) هدش تیاور  هدیرب  زا  سابع  نبا  زا  هیومسب  روهشم  یناهفصا ، يدبع  هللا  دبع  نب  لیعامسا  رشب  یبا  ظفاح  مکاح و 
زا مکاح ، يذـمرت و  دزن  و  هدرک - رکذ  ار  نآ  ظفل  و  هدـش - تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  لیفطلا  یبا  زا  رگید  تیاور  رد  یناربط  زا  و  هدومن )

هدومن .- رکذ  نآ  ظفل  و  هدش - تیاور  مقرا  نب  دیز 
، یقشمد سپس  یقراف ، ینامکرت  یبهذ  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ظفاح  تسا ، روهشم  حیحـص و  ثیدح  نیا  دیوگ -: سپس 

نب دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح ، و  دراد ، يدایز  رایسب  قرط  ثیدح  نیا  و  هدومن ، حیرصت  روبزم  ثیدح  قرط  زا  يرایـسب  تحـصب 
هدرک تیاور  لیفطلا  یبا  زا  دمحا  و  هدومن ، عمج  هناگادج  باتک  کی  رد  ار  ثیدح  نیا  قرط  مامت  هدـقع  نبا  هب  فورعم  یفوک ، دـیعس 

تسا . هدومن  رکذ  ار  هبحر  هدشانم )  ) ناتساد سپس  دومن ... عمج  ار  مدرم  هبحر  رد  ههجو  هللا  مرک  یلع  هک :
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هرتاوتم ثیداـحا  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هرخاـفلا " ص 49  هالـصلا  باـتک "  رد  يافوتم 1171  یقـشمد ، یفنح ، يداـمع  ماـش ، یتفم  - 38
رازب و يذـمرت و  زا  لـقن  هب  ناداتـسا  زا  رتـشیب  نت و  هد  زا  ار  روبزم  ثیدـح  تسا ، ضرعتم  شباـتک  زاـغآ  رد  هکیروطب  و  هدروآ ، رامـشب 

. تسا هدرک  تیاور  یلعی  یبا  هدقع و  نبا  رکاسع و  نبا  میعن و  یبا  يربط و  دمحا و 
ثیدح تیاور  زا  دعب  راصبالا ص 153  رون  هیـشاح  رد  نیبغارلا "  فاعـسا  باتک "  رد  يافوتم 1206  یعفاش ، نابـص  نافرعلا - وبا  - 39

. تسا نسح  ای  حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  و  هدومن ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ارنآ  یباحص  نت  یس  دیوگ :
هک هتسویپ  توبثب  ام  دزن  رد  یلب  دیوگ : یناعملا " ص 249  حور  باتک "  دلج 2  رد  يافوتم 1270  يدادغب ، یسولآ  دومحم  دیس  - 40

نیا رب  " و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هدومرف " : مخریدـغ ) ینعی   ) اـجنآ رد  مالـسلا  هیلع  ریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تماعز يربک و  تماما  زا  دنراد  اعدا  هچنآ  رب  هدش  تیاور  هچنآ  عیمج  رد  نکیل  هدومرف ، هفاضا  تسه  تایاور  یـضعب  رد  هکنانچ  هلمج 

. هدومن لقن  یبهذ  لوق  زا  ارنآ  تحص  دلج 2 ص 350  رد  تسین و  یتلالد  یمظع 
ارنآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نقیتم  تسا و  رتاوتم  هالوم "  تنک  نم  هلمج " : انامه  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبهذ  زا  زین  و 

. تسا يوق  نآ  دانسا  هک  تسا  یتدایز   " هالاو ، نم  لاو  مهللا  هلمج " : اما : و  هدومرف ،
، هالوم تنک  نم  ثیدـح " : دـیوگ : بلاطملا " ص 227  ینـسا  باـتک "  رد  يافوتم 1276  یعفاش ، یتوریب ، توح ، دـمحم ، خیـش  - 41
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: ظفلب و  دنا ، هدومن  راعشا  ارنآ  تحص  و  هدرک ، تیاور  ارنآ  دمحا  و  دنا ، هدومن  تیاور  ارنآ  دواد ، یبا  زج  ننـس  باحـصا   " هالوم ، یلعف 
. دنا هدومن  راعشا  ارنآ  تحص  تیاور و  ارنآ  مکاح  یئاسن و  دمحا و  و  هدش ، تیاور  زین  هیلو "  یلعف  هیلو ، تنک  نم  " 

لها بقانم  یف  نینموملا  تآرم   ) باتک رد  يونهکل  هللا  یلو  يولوم ، - 42

هحفص 241 ] ] 

ثیدح نیا  هک  تسناد  دیاب  و  تسنیا : نآ  همجرت  دافم و  هک  هدومن  داریا  یمالک  ددعتم  قرطب  ثیدح  رکذ  زا  دـعب  نیلـسرملا ) دیـس  تیب 
ءاملع زا  یعمج  ار  روبزم  ثیدح  اریز  هدومن ، اطخ  دراد  ینخـس  نآ  تحـص  رد  هک  سکنآ  و  تسا ، هدیدع  قرط  ياراد  تسا و  حـیحص 
يارب ارنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  مایا  رد  هباحـص  زا  یعمج  و  دـنا ، هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اـب  یئاـسن ، يذـمرت و  دـننام  ثیدـح 

! هدومن رکذ  ار  مالسلا ) هیلع  ترضح   ) نیرفن ندش  اریگ  هدشانم و  ثیدح  سپس  دنا  هداد  تداهش  بانجنآ 
و دیوگ : ناذالا " ص 77  فینشت  دوخ "  باتک  رد  یمرضح  قیدص  نب  دمحم  نب  دمحا  ضیفلا ، وبا  نیدلا ، باهش  رـصاعم ، ظفاح  - 43
، رفن تصش  بیرق  تیاور  زا  تسا ، هدیسر  رتاوتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  ثیدح  نیا   " هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح " : اما 

تیاور ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  هک  اهنآ  رکذب  هدیاف  ندومن  مامت  رظن  زا  یلو  دوب  دهاوخ  ینالوط  رایسب  میروایب  ار  اهنآ  همه  ياهدانسا  رگا 
کنیا دـیامن ، عوجر  رتاوتم  رد  ام  باتک  هب  دـبای  فوقو  تیاور  نیا  ياهدانـسا  قرط و  رب  دـهاوخب  سک  ره  و  میئامنیم ، هراشا  دـنا  هدومن 

میئوگیم :
و دنا ، هدومن  تیاور  هباحص  زا  نت  هدزیـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  هنـسلا "  رد "  مصاع  یبا  نبا  و  دوخ ، دنـسم  رد  دمحا  ار  روبزم  ثیدح 

رگید ناسک  رکاسع و  نبا  " و  دنـسم ، رد "  رازب  راثالا " و  لکـشم  رد "  يواحط  و  درم ، رفن  دـناو  هد  یلع و  زا  صیاصخ "  رد "  یئاسن 
لکـشم رد "  يواحط  هنـسلا " و  رد "  مصاع  یبا  نبا  راثالا " و  بیذـهت  رد "  ریرج  نبا  دنـسم " و  رد "  هیوهار  نبا  و  دـنا ، هدروآ  ارنآ 

يربکلا " و"  رد "  یئاسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن  تیاور  سابع  نبا  ثیدـح  زا  بیطخ  هدـقع و  نبا  یلاما " و  رد "  یلماحم  راـثالا " و 
تیاور بزاـع  نب  ءارب  ثیدـح  زا  خـیراتلا "  رد "  رکاـسع  نبا  ینکلا " و  رد "  یبـالود  نایفـس و  نب  نسح  هجاـم و  نبا  صیاـصخ " و 

مکاح و یناربط و  ینکلا " و  رد "  یبالود  رازب و  حیحـص " و  رد "  نابح  نبا  يربکلا " و  رد "  یئاسن  يذمرت و  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن 
دوخ و دـئاوف "  رد "  هیومـس  صیاـصخ " و  يربکلا " و "  رد "  یئاـسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدومن  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  رگید  نیثدـحم 

نب نامثع 

هحفص 242 ] ] 

ناهفصا " و"  خیرات  هیلحلا " و "  رد "  میعن  وبا  ریغصلا " و  رد "  یناربط  مکاح و  نابح و  نبا  بیذهتلا " و  رد "  ریرج  نبا  هبیـش و  یبا 
يربکلا " و رد "  یئاسن  دـمحا و  و  دـنا ، هدرک  تیاور  هدـیرب  زا  دـسریم  رتاوت  دـحب  هک  یقرط  زا  رکاسع ، نبا  هدـقع و  نبا  لـیاضفلا " و 

ثیدح زا  رکاسع ، نبا  ینطق ، راد  قیرط  زا  ینطق و  راد  یناربط و  هدقع و  نبا  يذمرت و  و  دنا ، هدومن  تیاور  بویا  یبا  ثیدح  زا  یناربط 
تسا . کش  دروم  يذمرت  دزن  رد  قیرط  نیا  هکنآ  زج  دنا ، هدرک  تیاور  دیسا  نبا  هفیذح 

صاقو یبا  نب  دعـس  ثیدـح  زا  رکاسع  نبا  هدـقع و  نبا  رازب و  بیذـهت " و  رد  ریرج "  نبا  روصنم و  نب  دیعـس  هجاـم و  نبا  یئاـسن و  و 
 " رد یناربـط  زین  هدـقع و  نبا  طـسوالا " و  رد "  یناربـط  یلعیوبا و  دوـخ و  دنـسم  رد  ود  ره  رازب  هبیـش و  یبا  نبا  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور 

مکاح و  دنا ، هدومن  تیاور  کلام  نب  سنا  ثیدح  زا  رکاسع  نبا  بیطخ و  خیرات " و  هیلح " و "  رد "  میعن  وبا  هدقع و  نبا  ریغصلا " و 
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ره یئاسن  هبیـش و  یبا  نب  نامثع  دنا و  هدرک  تیاور  دیعـس  یبا  ثیدـح  زا  رکاسع ، نبا  خـیرات و  رد  میعن  وبا  طسوالا " و  رد "  یناربط  و 
خیرات رد  رکاـسع  نبا  ناهفـصا و  خـیرات  رد  میعن  وبا  و  دوخ ، ءزج "  رد "  یـسایناب  یناربط و  یلعیوبا و  هدـقع و  نبا  دوخ و  ننـس  رد  ود 

نبا دوخ و  ننـس  رد  هبیـش  یبا  نب  نامثع  رم و  يذ  نب  ورمع  ثیدح  زا  یناربط  و  دـنا ، هدومن  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  ثیدـح  زا  قشمد ،
رکاسع نبا  یناربط و  هدقع و  نبا  و  دنا ، هدرک  تیاور  رمع  نبا  ثیدح  زا  رکاسع ، نبا  يدع  نبا  قیرط  زا  يدـع و  نبا  یناربط و  هدـقع و 
تیاور هدانج  نب  یـشبح  زا  رکاسع  نبا  عناـق و  نبا  یـصلخم و  رهاـط  وبا  یناربط و  هلیح و  رد  میعن  وبا  و  ثریوح ، نب  کـلام  ثیدـح  زا 

زا رکاسع  نبا  هدـقع و  نبا  یناربط و  و  هراـمع ، ثیدـح  زا  رازب  و  یلجب ، هللا  دـبع  نب  ریرج  ثیدـح  زا  هدـقع  نبا  یناربط و  و  دـنا ، هدومن 
تیاور طیرـش ، نب  طیبن  طیدح  زا  و  باطخ ، نب  رمع  ثیدـح  زا  ثراح و  نب  حابر  ثیدـح  زا  رکاسع  نبا  زین  و  رـسای ، نب  رامع  ثیدـح 

 " رد میعن  وبا  یلعی و  یبا  ثیدـح  زا  دوخ ، یلاـما  رد  یـسوط  و  بدـنج ، نب  هرمـسم  ثیدـح  زا  رکاـسع  نبا  هدـقع و  نبا  و  دـنا ، هدوـمن 
باتک رد  هدقع  نبا  و  يراصنا ، بنج  ثیدح  زا  هباحصلا " 

هحفص 243 ] ] 

دبع نب  سابع  و  لیبحرـش ، نب  دیز  و  تباث ، نب  سیق  و  لیدب ، نب  بیبح  هلمج : زا  ددعتم ، ياهدانـساب  یتعامج  ثیدـح  زا  تالاوملا "  " 
یسراف و ناملس  و  رذوبا ، و  تباث ، یبا  نب  دیز  و  عوکا ، نب  هملس  و  رفعج ، نب  هللا  دبع  مالـسلا و  امهیلع  ردارب  یلع و  نب  نسح  بلطملا و 

یبا نبا  هللا  دبع  یملـسالا و  هرمـض  و  هرمـس ، نب  رباج  هثراح و  نب  دیز  و  عفار ، وبا  و  فینح ، نب  لهـس  تباث و  نب  همیزخ  هرم و  نب  یلعی 
وبا و  نیوج ، نب  هبح  هریمع و  نب  رماع  و  هدانج ، نب  دعس  و  لیفطلاوبا ، و  یملید ، رمعی  نب  نمحرلا  دبع  ینزام و  رـسب  نب  هللا  دبع  و  یفوا ،

هدومن تیاور  هللا  دیبع  نب  هحلط  ثیدح  زا  مکاح ، دنا و  هدومن  تیاور  هملس  ما  و  هشیاع ، و  برح ، نب  یـشحو  و  یلعی ، نب  رماع  و  هماما ،
تسا .

نوعبتی نا  هللا  لیبس  نع  كولضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  میلعلا . عیمسلا  وه  هتاملکل و  لدبم  ال  الدع ، اقدص و  کبر  هملک  تمت  و 
هیآ 116 و 115 ماعنا  هروس  نوصرخی  الا  مه  نا  نظلا و  الا 

هحفص 244 ] ] 

ثیدح دنس  نوماریپ  یسرداد 

هدئام  هروس  مهئاوها  عبتت  هللا و ال  لزنا  امب  مکحا  نا  و 
زا رایـسب  ياههورگ  رب  تخاس  هاـگآ  ار  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش تفرگ ، تروص  هتـشذگ ) بلاـطم  لـالخ  رد   ) هک یئاهـشواک  قیقحت و 
ارنآ رطاخ  توکـس  نانیمطا و  اب  دندرک و  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  تعامج ) تنـس و   ) بهذـم ءاسور  ثیدـح و  ظافح  تما و  ءاملع 

يدایز ياهدانسا  ندوب  حیحصب  دندرک و  يراداوه  عافد و  ناب  تبـسن  بیر  کش و  هنوگ  ره  لابق  رد  هک  رگید  هورگ  رب  و  دندومن ، یقلت 
یهورگ هنیمز  نیا  رد  و  دندومن ، مکح  ثیدح  قرط  زا  رگید  یضعب  دانسا  ندوب  يوق  رگید و  قرط  ندوب  نسح  روبزم و  ثیدح  قرط  زا 

هداد رارق  شنزرـس  داقتنا و  دروم  دـنا  هدـش  ینعم  نیا  رکنم  هک  ار  اهنآ  دـنا و  هدومن  مکح  روبزم  ثیدـح  ندوب  رتاوتمب  ءاملع  ناگرزب  زا 
دنا هدومن  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هباحص ، زا  نت  هد  دصکی و  میتفای  فوقو  نادب  هچنآ  بسح  رب  هک  دیتسناد  دش و  ققحم  امـش  رب  و  دنا ،

دصکی و زا  ار  روبزم  ثیدح  یناتسجس  ظفاح  هک : هدش  رکذ  ریدغ "  ثیدح  نیفلوم  دادعت  لیمکت  رد  لوا "  دلج  همدقم  رد ص 145  و 
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روکذم ثیدح  هدربمان  هک  دش  لقن  ینادمه  ءالعلا  وبا  ظفاح  زا  رکذلا  قوف  همدقم  رد ص 149  زین  هدومن و  تیاور  هباحص  زا  نت  تسیب 
( دش رکذ  لوا  دلج  رد  هک   ) دننانآ زا  رترخاتم  هک  اهنآ  نیعبات و  تیاور  تسا  سایقم  نیمه  رب  و  هدرک ، تیاور  قیرط  هاجنپ  تسیودب و  ار 
نیقی و توبث و  زا  هبترم  نیاب  هک  تفای  دیهاوخن  ار  یثیدح  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدراو  ثیداحا  رد  تایفیک  نیا  اب  و 

! دشاب هدیسر  رتاوت 
هداد و بیترت  ثیدـح  نیا  رتاوت  تابثا  رد  هناگادـج  هلاسر  کی  هدـش ) نایب  لوا  دـلج  رد ص 209 وا  لاح  حرـش   ) يرزج نیدـلا  سمش 

رد ص 235 یلبقم  نیدلا  ءایض  هیقف ، زا  هک  روطنامه  نیاربانب  هدومن ، ینادانب  بوسنم  ارنآ  رتاوت  رکنم 

هحفص 245 ] ] 

( للدـم و   ) مولعم نید  رد  يرما  چـیه  دوش ، هتـشادنپ  مولعم  ریغ  لیالد ) دـهاوش و  همه  نیا  اب   ) ثیدـح نیا  توبث  ققحت و  رگا  دـش ، رکذ 
( نآ رتاوت  تحص و   ) شریذپ هدومن و  یقلت  لوبقب  یمالسا )  ) تما ار  روبزم  ثیدح  هک : دش  لقن  یمـصاع  زا  رد ص 216  دوب و  دهاوخن 
زا رد ص 231  و  دـنراد ، روبزم  ثیدـح  نتم  رب  عامجا  ناگمه  هک : دـش  لـقن  یلازغ  زا  رد ص 216  و  تسا ، تیارد )  ) لوصا اـب  قـفاوم 

روهشم حیحص و  ثیدح  نیا  هک : دش  لقن  یشخدب  زا  رد ص 238  و  دنراد ، قافتا  ثیدح  نیا  رب  تنـس  لها  روهمج  هک  دش  لقن  یبهذ 
یثیدح نیا  هک : دش  رکذ  رد ص 219  تسین و  يرابتعا  وا  نخسب  هک  هشیپ  راکنا  بصعتم  رگم  هتفگن  نخس  نآ  تحص  نوماریپ  و  تسا ،

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نقیتم  و  تسا ، رتاوتم  ثیدح  ردص  هکنیا  و  تسا ، یناگمه  قافتا  دروم  نآ  تحـص  هک  تسا 
رد ص 241 و  تسا ، يوق  نآ  دانـسا  هک  تسا  یتدایز  ... ) هالاو نم  لاو  مهللا   ) ثیدـح لیذ  هدومرف و  ار  ... ) هـالوم تنک  نم   ) نخـس نیا 

ثیدح نیا  هک : دـش  رکذ  رد ص 239  و  هتفر ، اطخب  هتفگ  ینخـس  نآ  تحـص  رد  سک  ره  تسا و  حیحـص  ثیدح  نیا  هک : دـش  راعـشا 
ادخ لوسر  هک  تسا  تباث  ام  دزن  یلب  هک : دـش  رکذ  یـسولآ  لوق  زا  رد ص 239  زین  و  تسا ، يدایز  رایـسب  قرط  ياراد  تسا و  روهـشم 
نآ رد  یکـش  تسا و  حیحـص  روبزم  ثیدح  هک : دش  رکذ  رد ص 227  و  هدوـمرف .. مالـسلا  هیلع  یلع  قـح  رد  ارنآ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

مالـسلا هیلع  نینموملاریما  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  تسا  رتاوتم  ثیدح  نیا  هک : تشگ  روکذـم  رد ص 221 و 226  و  تسین ،
نودـب هک  یـسک  يارب  دـش  لیاق  ناوتیمن  يرابتعا  و  دـنا ، هدومن  تیاور  نیثدـحم ) نایوار و  زا   ) يرایـسب هورگ  ارنآ  هدیـسر و  ارتاوتم  زین 

یکش تسا و  حیحص  ثیدح  نیا  هک : دش  رکذ  رد ص 230  هداد و  فعض  دانسا  روبزم  ثیدحب  تبسن  ثیدح  ملع  رد  طلـست  یهاگآ و 
نینچمه و  تسین ، تافتلا  هجوت و  دروخ  رد  درک  دـیدرت  نآ  تحـص  نوماریپ  رد  هک  یـسک  نخـس  و  تسین ، نآ  رد  دـشاب  نآ  یفاـنم  هک 

! دوب دهاوخن  انتعا  لباق  هدومن  یفن  ارنآ  هتسناد و  يدایز  ار  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  يدعب "  هلمج  هک  یسک  نخس 

هحفص 246 ] ] 

تحـص و  دوب ، دـهاوخن  هجوت  لـباق  هدرک  دـیدرت  نآ  تحـص  رد  هکنآ  نخـس  تسا و  رتاوتم  ثیدـح  نیا  هک : دـش  رکذ  ص 221  رد  و 
تسا و حیحص  روبزم  ثیدح  هک : هدش  لقن  یناهفصا  زا  رد ص 216  و  تسه ، اهنآ  ربخب  عطق  هک  هدش  لصاح  یهورگ  زا  روبزم  ثیدح 

دنتـسه يرفن  هد  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  نت  دصکی  دودح  ار  ثیدح  نیا  و  دسریمن ، رظنب  نآ  رد  یـصقن ) و   ) تلع هنوگچیه 
. تشگ روکذم  لیصفت  هب  هک  ینانخس  رخآ  ات  دنا ...، هتفای  تشهب  هب  تراشب  هک 

( دناعم هشیپ و  افج   ) یهورگ هک  هدمآ  تسدب  یموش  لوصحم  اه  هنیک  ياه  هپت  تشپ  اه و  تیبصع  لالخ  زا  تایفیک ) نیا  همه  اب   ) نکیل
هلاس رد  هک   ) ار ینانیمطا  شمارآ و  دنتخاس و  ردک  هریت و  ار  تقیقح  قح و  يافص  ات  هدیناشک  رگید  يوسب  يولع ) تلیضف  عاعـش   ) زا ار 
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تقیقح کی  لابق  رد  نوزومان  ياهلاجنج  هنایوج و  ارجام  ياه  گنهآ  اب  دـندومن و  لدـبم  بارطـضاب  هتـشاد  دوجو  هیهلا ) هقلطم  تیالو 
!! دندیئارگ یفاصنا  یب  تفلاخمب و  راکشآ 

اب وا  ندوبن  نمی و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترفاسم  ار  دوخ  راکنا  تلع  دش و  مخ  ریدغ  ثیدـح  رودـص  تحـص  رکنم  کی - نآ  هجیتن ، رد 
هک یئاهنآ  رتشیب  تفگ : دـش و  ثیدـح  ردـص  تحـص  رکنم  يرگیدـنآ  تشاد و  نایب  عادولا  هجح  رفـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

: تفگ داد و  تبـسن  دنـس )  ) فعـضب ار  ثیدح  لیذ  یموس  دنا  هدرکن  تیاور  ار  ثیدح  ردص  دنا - هدومن  تیاور  ار  مخ  ریدـغ  ناتـساد 
ءاعد دومن و  نعط  شهوکن و  ثیدح  لصا  رد  یمراهچ  تسا  تقیقح  زا  يراع  ثیدح  لیذ  هک  تسین  یکش 
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تیاور خـلا  هـالاو ... نم  لاو  مهللا  زا " : تستراـبع  هک  ار  ثیدـح  ریخا  تمـسق  زج  دـمحا ، زا  ریغ  تفگ : تسناد و  ربـتعم  ار  ناـب  قحلم 
رخآ  ات  هدومنن !!

تحص رب  قافتا  ثیدح  ءاملع  مومع  تسا و  رتاوتم  روبزم  ثیدح  مامت  هک : دیتسناد  دش ) نایب  الیـصفت  هک  یبلاطم  بسح  رب   ) هکیلاح رد 
هنایوجارجام ساسا و  یب  نانخـس  اه و  یئارـس  هدوهیب  هب  دـنا و  هدومن  حیرـصت  دوخ ) تاملک  رد   ) ثیدـح مامت  راـبتعاب  دـنا و  هدومن  نآ 

هدرک بیقعت  ار  اهنآ  هتفرگ و  تقبس  نایارس  هدوهیب  رب  ثیدح ) مامت  تحـص  رب   ) ثیدح لها  ءاملع  عامجا  هجیتن  رد  و  دنا ، هدادن  تیمها 
نیا ام  ءاملع  دیوگ : رابکی  دناعم ) نانادان   ) زا یـضعب  دـیدرت  راکنا و  هنیمز  رد  هدـنامن  یقاب  اهنآ  يارب  رابتعا  يداو  رد  یهاگهانپ  رگید  و 

وا زا  دیلقتب  نیرخاتم  زا  یخرب  تسا و  هدشن  دییات  ثیدح  نیا  تحـص  هقث  نایوار  قیرط  زا  دیوگ : رگید  راب  دنا  هدرکن  تیاور  ار  ثیدح 
شباتک زا  رگید  عضوم  رد  دـلقم  هدـنیوگ  نیا  دوخ  لاح  نیع  رد  دـنا و  هدومنن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  هقث  دامتعا و  دروم  نیثدـحم  دـیوگ :

نآ هب  ار  ام  هناحبس  يادخ  هکنانچ  میوشیمن ، وربور  مالـس  اب  زج  نانآ  ناوریپ  زاس و  هنیـشیپ  هورگ  نآ  لابق  رد  ام  دوشیم و  نآ  رتاوتب  لئاق 
. هدومرف رما 

بتک رب  ای  دنـسانشب ؟ ار  دوخ  شیک  مه  ءاملع  تاهرت ) نیا   ) يودـب هدـنیوگ  هک  هتـشگ  نآ  عناـم  شناد  يورین  یئاـسران  مناد  یمن  نم  و 
؟ دنادیمن دامتعا  دروم  هقث و  ار  تنس ) لها  روهشم  نادنمشناد   ) مالعا نیا  همه  وا  هکنیا  ای  و  دیامن .؟ لصاح  فوقو  دنسم  حیحص و 
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هبیصم  کلتف  يردی  ناک ال  ناف 
مظعا هبیصملاف  يردی  ناک  نا  و 

ياورپ یب  ناهد  هک  تسه : یـسک  دناعم )  ) هورگ نیا  نایم  رد  تسا  رتگرزب  تبیـصم  دنادیم  رگا  تسا و  یتبیـصم  دوخ  نیا  دـنادیمن  رگا 
!! هدرکن تیاور  یسک  شدنسم  رد  دمحا  زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هک : دیالایم  نخس  نیاب  ار  دوخ 

ریس و ای  و  هتفاین ؟ تسد  دمحا  دنسم  زج  یفیلات  چیهب  یئوگ  صخش  نیا  دشابیم  فیعض  حیحص و  ثیدح  رب  لمتـشم  مه  دمحا  دنـسم  و 
هدومنن و فقاو  اهریغ  ننـس و  اهدنـسم و  حیحـص و  ياه  باـتک  رد  دـنمورین  هتـسویپ و  مهب  حیحـص و  ياهدانـسا  رب  ار  وا  یملع  كولس 
وا شوگب  یکبس  نخس  ای  هتفاین  یهاگآ  دنا  هدومن  فیلات  هناگادج  وا  دنسم  دمحا و  نوماریپ  رد  روهـشم  مانب و  ءاملع  هک  هچنآ  رب  یئوگ 
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، تسا تما  نیا  لوصا  زا  یلـصا  باتک  نیا  هدومن و  فیلات  ار  دوخ  دنـسم  دـمحا ، هک : دـیوگ  شتاقبط ص 201  دـلج 1  رد  هک  هدروخن 
راوتـسا و عجرم  و  گرزب ، لصا  دـمحا ، ماما  دنـسم  دـیوگ : تشذـگ ) ص 190  رد ج 1  وا  لاح  حرـش   ) یندـم یـسوم  وبا  ظـفاح ، ماـما 

باتک نیا  هجیتن ، رد  و  ناوارف ، تاعومسم  رایسب و  ثیداحا  رب  لمتشم  تسا  یبختنم  روبزم  باتک  ثیدح ، باحـصا  يارب  تسا  یمکحم 
نب كرابم  هکنیاب  دنداد ، ربخ  ار  ام  يرگید  مردـپ و  هچنآ  ربانب  تسا ، دانتـسا  دروم  هاگ و  هانپ  عزانت  عقوم  رد  و  تسا ، هاگ  هیکت  اوشیپ و 

، دیوگ هدومن و  رکذ  دمحا  ات  هطب  نبا  ظفاح  قیرط  زا  ار  دنـس  سپـس  ار ... ام  داد  ربخ  هک  تفگ  تشون و  اهناب  ابتک  دادـغب  زا  رابجلا  دـبع 
ره نیاربانب  مدرک  باختنا  ثیدح  رازه  هاجنپ  دـصتفه و  زا  شیب  زا  ارنآ  مدومن و  عمج  ار  دنـسم )  ) باتک نیا  نم  انامه  تفگ : دـمحا  هک 

چیه و دوب  اجنآ  رد  رگا  دنیامن ، هعجارم  دنسم )  ) نآ هب  دندومن  فالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  هرابرد  نیملسم  نامز 
بتک عضو  زا  ارچ  متفگ  مردـپب  دـیوگ : هللا  دـبع  و  تسا ، تیدنـس  تیجح و  دـقاف  هدـش  عقاو  فـالتخا  دروـم  هک  یثیدـح  نآ  دوـبن  رگا 

یتسب راکب  ار  دنسم  دوخ  هکیلاح  رد  يراد ؟ تهارک 
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دشاب اهنآ  ياوشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تنـس  رد  مدرم  فالتخا  ماگنه  ات  مدومن  میظنت  ار  باتک  نیا  تفگ  يدومن ؟) فیلات  )
زا رگم  هدرواین  دنـسم ) رد  دمحا -  ) ار یثیدح  دیوگ : ینیدـم  یـسوم  وبا  لوق  زا  زین  و  دـنیامن . هعجارم  نادـب  فالتخا  لح  عفر و  يارب  و 

یـسوم وبا  زین )  ) تسا و نعط  شهوکن و  دروم  ناشتناما  هک  یئاهنآ  زا  هن  دشاب  هدیـسر  توبث  هب  وا  دزن  رد  وا  تناید  قدـص و  هک  یـسک 
دنس هک  هچنآ  زج  هدومن و  طایتحا  نآ  رد  نتم  دنـس و  ثیح  زا  هداد  رارق  دوخ  باتک  رد  دمحا  ماما  هچنآ  هکنیا  رب  لئالد  هلمج  زا  دیوگ :

و تفای ) نایاپ  هصـالخ  روطب   ) هدومن رکذ  ار  دوخ  ياعدـم  نیا  لـیلد  سپـس  هک ... تسنیا  هدومنن  دراو  دوخ  باـتک  رد  هدوب  حیحـص  نآ 
فقاو هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 209  ار  وا  لاح  حرش   ) يرزج ظفاح  نخسب  دراد  شدنسم  دمحا و  هرابرد  ار  هدیقع  نیا  هک  سکنآ  یئوگ 
دنسم متخ  یف  دمحالا  دعصملا  رد "  ار  روبزم  هدیصق  هدومن و  شیاتس  فیصوت و  ار  وا  دنسم  دمجا و  ماما  نادب  هک  هدیصق  رد  هک  هدشن 

هدورس : نینچ  هلمج  زا  هدرک ، تبث  رکذ و  دمحا " ص 45 

یضرلل  رحبلا  دنسملا  باتک  نا  و 
دنسم هیا  نیدلل  لبنح  یتف 

رهوج  لک  یفطصملا  ثیدح  نم  يوح 
دضنم رد  لک  هیف  عمج  و 

اعماج  يراخبلاک  حیحص  نم  امف 
دمحا دنسمک  یفلی  دنسم  و ال 

زا  ) هچ ره  و  دیوگ : تسا ) روکذم  لامعلا ص 3  زنک  دلج 1  رد  هکیروطب   "  ) عماوجلا عمج  باتک "  هچابید  رد  یطویس ، ظفاح  تسنیا  و 
دنسم رد  ثیداحا )

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 250 ] ] 

درم نیا  هچناب  ام  هکنیا  ضرفب  سپ - تسا ، نسح  ثیدحب  کیدزن  نآ  رد  روکذم  فیعـض  ثیدح  سپ  تسا ، هتفریذپ  هدش  رکذ  دـمحا 
زا ثیدح  نیا  هک  تسا  یمرج  هچ  دنـسم  رب  و  تسیچ ؟ دـمحا  هانگ  میهد ، نت  دـیوگ  شدنـسم ) دـمحا و  هرابرد  روبزم  هدـیقع  بحاص  )

روبزم و ثیدح  تیاور  صیصخت  هب  ریاد  درم  نیا  نخـسب  نداد  نت  تملاسم و  یهگناو  هدروآ ؟ نآ  رد  هک  دشاب  حیحـص  ثیداحا  هلمج 
بتک رد  ار  ثیدـح  نیا  هک  ثیدـح  هاور  ناـیاوشیپ  زا  دنتـسه  یهورگ  روبزم  ثیدـح  ناـیوار  هکیتلاـح  رد  دوب ، دـهاوخن  نکمم  دـمحا 
هدرک تیاور  تفایرد و  ارنآ  دامتعا  دروم  هقث و  دارفا  زا  دندامتعا  دروم  هقث و  همه  هکیدارفا  دنا و  هدومن  جرد  دوخ  ياهدنـسم  حیحص و 

دنروکذم . يراخب  ملسم و  حیحص  رد  هک  دنتسه  یلاجر  نآ  دانسا  لاجر  زا  يرایسب  مدرم  دنا و 
ار روبزم  ثیدـح  هکنیا  زا  تسا  لفاغ  وا  هدـش و  لقن  حیحـص  بتک  ریغ  رد  ریدـغ ) ثیدـح  و  دـیوگیم : هدـمآ و  داـنع ) لـها  زا   ) يرگید

تقد اب  ارنآ  و و و ... هراتخملا )  ) رد یسدقم  نیدلا  ءایض  و  ددعتم ، قرطب  ینطق  راد  و  دوخ ، ننس  رد  هجام  نبا  دوخ و  حیحـص  رد  يذمرت 
باحصا ار  ثیدح  نیا  دیوگ : هک  يدینش  ار  توح  دمحم  خیش  نخـس  رد ص 240  و  مود - پاچ  یتدایز   ] دـنا هدومن  تیاور  قیرط  رد 

نآ باحـصا  و  دـنا ] هدوـمن  رارقا  ار  ثیدـح  نیا  تحـص  همه  هدرک و  تیاور  ارنآ  زین  دـمحا  و  دـنا ، هدوـمن  تیاور  دواد ) یبا  زج   ) ننس
تسا . ثیدحنآ  تحص  رادومن  دوش  هداد  هروکذم  بتکب  تبسن  ثیدح  زا  هچنآ  نیاربانب  تسا و  یحیحص  بتک  بتک  نیا  هک : دنیوگ 

رد ارنآ  يراخب ) ملـسم و   ) داتـسا ود  ندومنن  تیاور  دانتـساب  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هکنآ  راتفگ  هک  تسناد  دـیهاوخ  بلاـطم  نیا  اـب  و 
!!؟ تشاد دهاوخ  یشزرا  هچ  هدومن ، حدق  نعط و  ناشدوخ - حیحص 
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دـنکیم و لقن  نآ  رب  ار  تنـس  لها  روهمج  قافتا  دـنادیم و  للدـم  ارنآ  ندوب  نسح  دـییات و  ار  ثیدـح  تحـص  هدـمآ و  يرگید  هکنیا  اب 
. تشذگ رد ص 231  هکنانچ  دنا  هدرکن  تیاور  ارنآ  هدربمان  داتسا  ود  لاح - نیع  رد  هک  تسه  حیحص  ثیدح  اسب  هچ  دیوگیم :

باتک يروباشین  مکاح  هک  تسا  يدـح  اـت  ار ) هحیحـص  ثیداـحا  زا  يرایـسب  يراـخب  ملـسم و  تیاور  مدـع   ) بلطم نیا  میئوگیم : اـم  و 
دوخ حیحـص  رد  ودـنآ  هک  یثیداـحا  ناربج  كرادـت و  رد  تسین  يراـخب  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  زا  رتـمک  مجح  ثیح  زا  هک  یگرزب 
بتک ءاـملع  لاـح  حرـش  رد  هدـش و  تسد  مه  هدرک  تیاور  صخلملا "  رد "  هک  هچنآ  رد  یبهذ  اـب  هدومن و  فیلاـت  دـنا  هدرکن  تیاور 

تسا . هدش  فیلات  هتشگن  تبث  يراخب  ملسم و  حیحص  رد  هک  یحیحص  ثیداحا  ناربج  كرادت و  رد  هک  تفای  دیهاوخ  زین  يرگید 
: هک دنا  هدومنن  یناونع  نینچ  کی  چیه  ملـسم - يراخب و  دـیوگ : هحفص 3  كردتسم )  ) دـلج 1 رد  هک  تسا  يروباشین  مکاـح  نیمه  و 

رـصع نیمه  رد  ناراذگ  تعدب  زا  یهورگ  و  دـنا ، هداد  رارق  تیاور  یـسررب و  دروم  ودـنآ  هک  تسا  یثیداحا  ارـصحنم  حیحـص  ثیدـح 
نآ مامت  هدش  یقلت  حیحص  امش  دزن  رد  ثیدح  زا  هچنآ  هکنیاب  دنا  هداد  رارق  تتامش  دروم  ار  راثآ  نایوار  هک  دنا  هتسویپ  روهظب  رـضاح ،
همه هدیدرگ  رتشیب  ای  رتمک  ای  دلجم )  ) ءزج رازهکی  رب  لمتـشم  هدش و  يروآ  عمج  هک  یئاهدانـسا  همه  نیا  دسریمن و  ثیدـح  رازه  هدـب 

! تسا ینتفریذپان  حیحص و  ریغ  اهنآ 
میامن فیلات  یباتک  هک  دندش  راتساوخ  تسا ) يروباشین  مکاح  راتفگ   ) نم زا  نآ  ریغ  رهـش و  نیا  رد  ملع  لها  ناگتـسجرب  زا  یهورگ  و 

جاجتحا لالدتسا و  اهنآ  لاثماب  جاجح  نب  ملسم  و  يراخب )  ) لیعمـسا نب  دمحم  هکیئاهدانـساب  تسا  هدش  تیاور  هک  یثیداحا  رب  لمتـشم 
مه اصخـش  ار  اـعدا  نیا  هللا ) اـمهمحر   ) ودـنآ دوخ  و  درادـن ، دوجو  تسین  لولعم  هک  یثیداـحا  ندرک  جارخا  يارب  یهار  اریز  دـنیامنیم ،

هدروآ و تسدب  ار  یثیداحا  اهنآ  زا  دعب  راصعا  و  ملسم ) يراخب و   ) اهنآ رصع  املع  زا  یتعامج  و  دنا ، هدومنن 
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ادیپ رد  مدرب  راکب  يرایـسب  شـشوک  نم  تسا و  لولعم  اهنآ  هکیتلاح  رد  دنا  هدروآ  ار  هروکذم  ثیداحا  ودنآ  هک  دـنا  هدیـشک  اهنآ  خرب 
دنوادـخ زا  نم  و  میامن ، عاـفد  ثیداـحا  نآ  زا  دـشاب  ثیدـح  نف  لـها  تیاـضر  دنـسپ و  دروم  هک  یقیرطب  اـت  اـهنآ  حیحـصت  هار  ندرک 

ودـنآ زا  یکی  ای  يراخب ) ملـسم و   ) هدربمان داتـسا  ود  ره  هدوب و  هقث  اهنآ  نایوار  هک  یثیداـحا  تیاور  یـسررب و  يارب  میوجیم  تناعتـسا 
نتم اهدانسا و  رد  یتدایز  هک  تسا  نیمه  مالسا  لها  ءاهقف  مامت  رظن  رد  هدوب  حیحص  طرـش  دنا و  هدومن  جاجتحا  لالدتـسا و  اهنآ  لاثماب 

. ها تسا . لوبقم  هتفریذپ و  دامتعا  دروم  قوثو و  لها  زا  ثیداحا 
 " ثیدح . هیفلا  رد  دوخ  تیب  ود  نیا  حرش  رد  ثیغملا " ص 17  حتف  باتک "  رد  یقارع  راوگرزب  ظفاح  و 

ام  لق  نکل  هامعی و  مل  و 
امهتاف دق  هنم  مرخالا  نبا  دنع 

ثیداحا مامت  لماش  ودنآ  باتک  ینعی  دنا ، هدرکن  تیاور  تبث و  ار  حیحـص  ثیداحا  مامت  يراخب ) ملـسم و  : ) هک تسنیا  دوصقم  دـیوگ :
. تسا مزال  ریغ  ثیداحاب  ار  ودنآ  هریغ  ینطق و  راد  مازلا  و  دنا ، هدشن  دهعتم  مزتلم و  يرما  نینچ  هب  ودنآ  تسین و  هحیحص 

اهنآ ثیدـح  زا  هچنآ  زج  هک : دـنا  هدومنن  یمیکح  نینچ  اهنآ  زا  کـیچیه  ملـسم ) يراـخب و  : ) دـیوگ كردتـسم "  هبطخ "  رد  مکاـح ،
ها . تسین . حیحص  یثیدح  دنا  هدومن  تیاور  یسررب و 

كرت و ندوب  ینالوط  تلعب  ار  هحیحص  ثیداحا  زا  یـضعب  مدومنن و  لخاد  یثیدح  حیحـص  ثیداحا  زج  عماج  باتک  رد  دیوگ : يراخب 
طقف و  ما ، هدادن  رارق  دوخ ) حیحص  باتک  رد  ینعی   ) اجنیا رد  ار  یحیحص  ثیدح  ره  نم  دیوگ : ملسم  مدومن و  رظن  فرـص  اهنآ  رکذ  زا 

رد وا  رظنب  ندوب  هیلع  عمجم  طیارـش  هک  تسا  یثیداحا  نآ  شدارم  دـنا  هدومن  نآ  رب  عامجا  ثیدـح ) لها   ) هک مداهن  نآ  رد  ار  یثیداحا 
و دشاب ، هدشن  رهاظ  ثیدـح  لها  زا  ضعب  رظن  رد  ثیداحا  نآ  زا  ضعب  رد  هروکذـم  طیارـش  عامتجا  دـنچ  ره  هتـشاد  دوجو  ثیداحا  نآ 

دوخ : تیب  ود  نیا  حرش  رد  رد ص 19  زین  یقارع 
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صنت  ذا  حیحصلا  هدایز  ذخ  و 
صنی فنصم  نم  وا  هتحص 

یکزلا  نابح  نبا  وحن  هعمجب 
كردتسملاک همیزخ و  نبا  و 

اب  ) هک دش  هتفگ  هناک  دنا  هدرکن  تیاور  یسررب و  عمج و  ار  هحیحص  ثیداحا  مامت  ملسم  يراخب و  هک : دش  ناونع  شیپ  رد  نوچ  دیوگ :
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نآ دیوگ : خساپ  رد  وا  و  دوش ؟ هتخانش  اجک  زا  هنوگچ و  تسا  يراخب  ملـسم و  حیحـص  رد  هچنآ  رب  دیاز  ثیداحا  تحـص  تیفیک ) نیا 
یئاسن و يذمرت و  دواد و  یبا  نوچ  يدامتعا  دروم  ياوشیپ  ینعی  نک ، لوبق  تحصب  دشاب  هدش  نآ  تحـصب  حیرـصت  هک  ار  دئاز  ثیدح 

تافنـصم رد   ) ار دیق  نیا  حالـصلا  نبا  دنـشاب ، هدومن  حیرـصت  ارنآ  تحـص  دوخ  دامتعا  دروم  تافنـصم  رد  یقهیب  یباطخ و  ینطق و  راد 
ار ثیدـح  اهنآ  هکنیا  رب  رعـشم  دـمآ  تسدـب  حیحـص  قیرط  هکنیمه  میوگیم )  ) منکیمن و دـیقم  دـیق  نیاب  ار  عوضوم  نم  هدروآ و  اـهنآ )

فینـصت هک  دومن  مالعا  ثیدح  همئا  زا  یئاوشیپ  ار  یثیدح  تحـص  ای  دشاب  اهنآ  دوخ  تافنـصم  ریغ  رد  هچرگا  دنا  هدومن  مالعا  حیحص 
اجب و ثیدح  تحـصب  مکح  مه  تروص  نیا  رد  هک  اهنآ  دننام  نیعم و  نبا  ناطق و  دیعـس  نب  ییحی  دننام  هدماین  تسدب  وا  زا  يروهـشم 

نیا رد  هکنیاب  هدش  دقتعم  وا  هک  تسنیا  يارب  هدومن  دیق  اهنآ  تافنـصم  رد  ار  ثیدـح  ندوب  روکذـم  حالـصلا  نبا  هکنیا  و  تسا . تسرد 
ریغ رد  یسک  هلیسوب  هکیدنس  تحص  رب  تلع  نیاب  دیامن ، مکح  نادب  یسررب و  ار  ثیداحا  تحص  هک  دزسیمن  ار  یسک  هنمزا  اهرـصع و 

طقف هحیحص  ثیداحا  عمجب  هک  یتافنصم  زا  دوشیم  ذخا  حیحص  ثیدح  زین  و  تسا ، هدومنن  دامتعا  دشاب  هدش  مالعا  يروهشم  فینـصت 
رب كردتسم  باتک  نابح و  نب  دمحم  متاح  یبا  حیحص  و  همیزخ ، نب  قاحـسا  نب  دمحم  رکب ، یبا  حیحـص  دننام  دشاب  هتـشاد  صاصتخا 

هدش فذح  يزیچ  نآ  زا  هک  یثیدح  همتت  ای  و  یثیدحب ) لصتم   ) یتدایز زا  هچنآ  و  مکاح ، هللا  دـبع  یبا  فیلات  يراخب  ملـسم و  حـیحص 
دوب . دهاوخ  تحصب  موکحم  زین  همتت  ای  یتدایز  نآ  دوش ، تفای  ملسم  يراخب و  حیحص  رب  ياه  هجرختسم  رد  هک  دشاب 

( تیالو  ) رما ربارب  رد  نیتسخن  نورق  رد  هک  دشابن  هدیشوپ  ثحب  قیقحت و  بابرا  رب  و 
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یب ياه  همهمه  نوزومان و  ياهادص  رـس و  هنوگنیا  دومرف ، نالعا  حیرـصت و  نادب  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هک 
مالعا  ) ناتـساد نیا  يارب  هک  هتـشاد  دوجو  هللا  لآ  رب  يزرو  توادع  هنیک و  لها  زا  يدودـعم  نامزنآ  رد  هکنیا  زج  هتـشادن ، دوجو  ساسا 

تیعقوم ندومن  کچوک  يارب  هدش  عقاو  هثراح  نب  دیز  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  نیب  هک  دندیـشارتیم  یـصخش  هیـضق  تلع و  تیالو )
هرابرد اهنآ  اب  رـضاحا و  ار  رـصع  ءاهقف  زا  رفن  لهچ  هدربمان  هدیـسر و  یـسابع  هفیلخ  نوماـم  ناـمز  هکنیا  اـت  سوفن . رد  باـنجنآ  گرزب 
مراهچ نرق  رد  سپـس  تشذگ ، هحفـص 82  رد  هکیروطب  تخاس  للدـم  تابثا و  اهنآ  رب  ار  بلطم  قح  دومن و  هرظاـنم  مخریدـغ  عوضوم 

دورف نیکمت  رس  عضاخ و  هیـضق  نیا  ربارب  رد  رظن  تقد  نابحاص  ظافح و  املع  دندومن و  یقلت  شریذپ  اب  ار  ریدغ  ناتـساد  یمالـسا  تما 
هیلع یلع  هکنیا : رب  ریاد  تسا  سانـشان  مسر  مساب و  هک  ار  یـسک  زیمآ  دیدرت  نخـس  دـنیامنب و  یـضارتعا  نیرتمک  هکنیا  نودـب  دـندروآ 

حیرص و  تشذگ ، رد ص 215  هکیروطب  دندرک  لاطبا  در و  هدوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  عادولا ) هجح   ) رفس نیا  رد  مالـسلا 
هتشذگ بلاطم  رد  نآ  رتاوت  رد  ار  اهنآ  نخس  روبزم و  ثیدح  تحـصب  ریاد  تنـس  لها  روهمج  قافتاب  ار  ثیدح ) ملع   ) ناگرزب تاملک 

حیحـص و ياهدانـسا  اب  قیقحتب  ار  روبزم  ثیدح  يراخب ) ملـسم و   ) ثیدح گرزب  درم  ود  ناداتـسا  ناگرزب  اهنآ  نایم  رد  میدومن و  نایب 
موس نرق  دیتاسا  زا  یهورگ  روکذـم  دـیتاسا  ناگرزب  نایم  رد  و  دـنا ، هدومن  لصاح  نانیمطا  نآ ) ققحت  توبثب و   ) هدومن و تیاور  نسح 

دنرارقنیا : زا  اهنآ  دننکیم و  تیاور  دوخ  حیحص  ياهباتک  رد  اهنآ  ياهدانساب  اهنآ  زا  هدربمان  داتسا  ود  هک  دنسته 
نب هللا  دبع  يافوتم 211 ، مامه  نب  قازرلا  دـبع  يافوتم 208 ، رماـع  نب  دوسا  يافوتم 206 ، راوس  نب  هبابـش  ياـفوتم 203 ، مدآ  نب  ییحی 

يافوتم ملسم  نب  نافع  يافوتم 218 ، نیکد  نب  لضف  يافوتم 217 ، لاهنم  نب  جاجح  يافوتم 213 ، یسوم  نب  هللا  دیبع  يافوتم 212  دیزی 
هیده يافوتم 227  صفح  نب  سیق  يافوتم 223 ، لیعامسا  نب  یـسوم  يافوتم 223 ، ریثک  نب  دـمحم  يافوتم 219 ، شاـیع  نب  یلع  ، 219

رمع نب  هللا  دیبع  يافوتم 235 ، هبیش  یبا  نب  هللا  دبع  يافوتم 235 ، دلاخ  نب 
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يافوتم دیعس  نب  هبیتق  يافوتم 239 ، هبیـش  یبا  نب  نامثع  يافوتم 237 ، قاحـسا  هیوهار  نبا  يافوتم 236 ، رذـنم  نب  میهاربا  يافوتم 325 ،
يافوتم 249، یسیع  نبا  فسوی  يافوتم 248 ، دمحم  بیرک  وبا  يافوتم 246 ، دمحا  ءازوجلا  وبا  يافوتم 244 ، ثیرح  نب  نیـسح  ، 240

هقعاص دمحم  يافوتم 253 ، یـسوم  نب  فسوی  يافوتم 252 ، ینثم  نب  دـمحم  يافوتم 252 ، راشب  نب  دـمحم  يافوتم 251 ، یلع  نب  رصن 
اهنیا . ریغ  يافوتم 255 و 

باسحب رگا  تسا  قافتا  دروم  نآ  رتاوت  تحـص و  هک  ثیدـح  نیاـب  تبـسن  ملـسم  يراـخب و  فرط  زا  تیاور  یـسررب و  مدـع  نیارباـنب 
خیـش یئوگ  دوب و  دـهاوخن  روبزم  ثیدـح  صقن  ای  نعط  دوشن ، هدرازگ  اهنآ  نیفلومب  نعط  يراـخب و  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  ناـصقن 

رد هک  دـنا ) هدومنن  تیاور  ارنآ  هدربمان  داتـسا  ود  هک  حیحـص  ثیدـح  اـسب  هچ  هلمج : ناونع  اـب  هتفاـیرد و  ار  بلطم  نیا  يرداـق  دومحم 
صقن زا  اهنآ  فلوم  ود  و  يراخب ) حیحـص  ملـسم و  حیحـص   ) روکذـم باتک  ود  تحاس  نتخاـس  هزنم  شروظنم  دـش ) رکذ  هحفص 231 
میدرک رکذ  ام  هچناب  تنـس  لها  روهمج  دـیوگ : ثیدـح ) دروم  رد   ) هدربمان هکنآ  هچ  دـیامن  تابثا  ار  ثیدـح  هتـساوخیم  هکنیا  هن  هدوب ،

دنراد . قافتا 
صخش نیمه  هکیتلاح  رد  تسا  یسلدنا  مزح  نبا  عامجا  فالخ  رب  ثیدح  در  هدننک  زاغآ  هک  تسین  هدیشوپ  انیب  رایـشوه و  درف  ره  رب  و 
ثیدح رب  دوخ  نعط  كردم  ار  مزح  نبا  نخـس  هدرک و  يوریپ  وا  زا  هیمیت  نبا  سپـس  دنکیمن ، اطخ  رب  عامتجا  تما  هکنیاب : تسا  دـقتعم 
ینارح میهاربا  يراخب و  زا  دیوگ : هدوزفا  مزح  نبا  نخس  رب  هکنیا  رگم  هتفاین  رما  نیا  رد  دوخ  يارب  يزیواتـسد  نآ  زج  هداد و  رارق  روبزم 

درم نیا  دـنا  هدرمـش  فیعـض  ارنآ  هدز و  نعط  شهوکن و  روبزم  ثیدـحب  تبـسن  ناگدربمان  هک  هدـش  لقن  ثیدـحب  ملع  لها  زا  هفئاط  و 
لوسر تشگزاب  ماگنه  رد  ریدغ  ناتساد  انامه  دیوگ : هنسلا " ص 13  جاهنم  دلج 4 "  رد  هک  هدرب  دای  زا  زین  ار  دوخ  نخس 
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زا یئادج  فارحنا و  هتفیـش  هک  يدارفا  سپـس  دنراد ، عامجا  قافتا و  نیدب  مدرم  هدـش و  عقاو  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هدومن يوریپ  دیلقت و  هیمیت ) نبا  مزح و  نبا   ) رفن ود  نیا  زا  یناجرج ، دیس  و  یچشوق ، و  یجیا ، یضاق  و  ینازاتفت ، ریظن : دندوب  تباث  قح 
تبسن هب  ریاد  هیمیت  نبا  تمهت  ءارتفا و  رب  دندرکن و  نیحیحص  رد  نآ  مدع  دانتساب  افتکا  روبزم  ثیدح  در  رد  دندوزفا و  هیلب  رب  يا  هیلب  و 

( هیمیت نبا   ) لقان فعـض  ببـسب  ینارح  يراخب و  هب  بلاطم  نیا  تبـسن  ای  دندشن  فقاو  ینارح  يراخب و  هب  روبزم  ثیدح  رد  نعط  نداد 
ار ثیدـح  نیا  یناتـسجس  متاح  وبا  دواد و  یبا  نبا  دـنتفگ : ملـسم  لاسرا  روطب  يرجت ) يور  زا   ) ات تخاـسن  هدوسآ  لدـشوخ و  ار  اـهنآ 

ریغ و   ) هملک یناتـسجس  دواد و  یبا  هب  عوضوم  نیا  نداد  تبـسن  رب  دمآ و  نایمب  رجح  نبا  سپـس ، دـنا ، هداد  رارق  شهوکن  نعط و  دروم 
هکنانچ داد  رارق  ار  همیزخ  نبا  يدـقاو و  وا  ياجب  رانک و  رب  ار  یناتـسجس  وا  دیـشخب و  ار  يوره  دوجو  راگزور  هکنیا  ات  دوزفا : ار  اـهنآ )

دواد و یبا  دـننام  دـنا ، هداد  رارق  شهوکن  نعط و  دروم  ار  روبزم  ثیدـح  تحـص  ثیدـح  همئا  زا  يرایـسب  دـیوگ : هبقاـثلا "  ماـهلا  رد " 
!! دامتعا قوثو و  دروم  ءاملع  زا  اهنآ  ریغ  همیزخ و  نبا  يدقاو و 

تسا .)! بیصن  یب  مورحم و  ماجنارس  يرتفم  هکیلاح  رد  ( ؟ دنکاب یب  يرج و  نابرهم  يادخ  رب  دح  هچ  ات  اهنیا  منادیمن 
همئا هب  ار  ساسا  یب  یگتخاس و  ياـه  تبـسن  هنوگنیا  هک  قیقحت  ثحب و  لـها  دنمـشناد  کـی  هراـبرد  تفگ  ناوتیم  هچ  میوگب و  هچ  نم 

ایآ تسا ؟ اجک  تافاضا  اه و  لقن  نیا  ردصم  اشنم و  هک  دوشیمن  لاوس  نانیا  زا  ایآ  دنیب ؟ یم  اور  دوخ  باتک  رد  تنـس  ظافح  ثیدـح و 
دیتاسا زا  ای  دنا ؟ هدربن  ار  باتکنآ  مان  ارچ  و  تسا ؟ اجک  رد  تسا و  یباتک  هچ  باتک  نآ  دـنا ؟ هتفای  ارنآ  هدـش  يروآدرگ  هک  یباتک  رد 

دلج 2 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 246زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ یـسک  شهوکن  نعط و  دـسرپ : یمن  اـهنیا  زا  یـسک  اـیآ  دـنا  هدرک  يراددوخ  دانـسا  رکذ  زا  ارچ  دـنا ؟ هدوـمن  تیاور  ارنآ  ثیدـح 
ات تسخن  ياهنرق  رد  ثیدـح  نف  رد  رهام  نایاناد  ءاملع و  فیراعم  ظافح و  زا  يرایـسب  هورگ  رب  هنوگچ  ثیدـح  رد  وا  ریاظن  يراـخب و 

متفه و نرق 

هحفص 257 ] ] 

يدنـسم فیلات و  چیه  رد  بلطم  نیا  زا  يرثا  هدزن و  مد  هلوقم  نیا  زا  يدحا  هکیروطب  هدنام ؟ ناهنپ  وا ) نیدلقم  هیمیت و  نبا  نرق   ) متـشه
لئاق نآ  يارب  یشزرا  قح  رازاب  رد  اهنآ  یلو  دومن  علطم  فقاو و  رما  نیا  رب  ار  اهنآ  كرادم ) رد   ) ریس یسررب و  هکنیا  ای  دوشیمن ؟ تفای 

دنتشاگنا !!؟ هدیدان  ارنآ  اذل  هدشن و 
: هک اوران  راتفگ  نیا  زا  هدیشخب و  ار  ثیدحنآ  رتاوت  راکناب  لوق  هانگ  هک  يراد  غارس  ار  یـسک  اجک  تقیقح  هنهپ  رد  اهنیا ، همه  زا  دعب  و 

ثیدـحب هک  تسا  اور  زیاج و  اهنآ  يارب  هنوگچ  سپ  دـنیامنیم ، لالدتـسا  تماما  رب  نادـب  هک  هچنآ  رد  رتاوت  رابتعا  رب  دـنراد  قافتا  هعیش 
رد دیوگیم  ار  نخـس  نیا  درم  نیا  دراد  اور  ضامغا  دشاب ؟ داحآ  ثیداحا  زا  روبزم  ثیدح  هکیلاح  رد  دننک ، لالدتـسا  جاجتحا و  ریدـغ 

ثیدح هک  یسک  تسه  هورگ  نیا  رد  انامه  دنادیم و  رتاوتم  دنا  هدومن  تیاور  ارنآ  یباحص  رفن  تشه  هکنیا  دانتساب  ار  ثیدح  وا  هکیلاح 
همئالا  ) ثیدح ندوب  رتاوتمب  تسین و  اور  نآ  تفلاخم  دیوگیم : دنادیم و  رتاوتم  هدومن  تیاور  ارنآ  هباحص  زا  رفن  راهچ  هکنیا  دانتـساب  ار 
ثیدح يانعم  و  دنا ، هدرک  تیاور  هیواعم  رمع و  نبا  هللا  دبع  کلام و  نبا  سنا  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : هکیلاح  رد  دراد  عطق  شیرق ) نم 
يرگید ثیدـح  هراـبرد  ار  نخـس  نیا  يرگید  و  دـنا ، هدومن  تیاور  تماـص  نب  هداـبع  هرمـس و  نب  رباـج  هللا و  دـبع  نبا  رباـج  ار  روـبزم 

دنا و هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ارنآ  رفن  هدزاود  هدومن و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ارنآ  هک  دیوگیم 
هدزاود نیا  دیوگیم : سپس 

هحفص 258 ] ] 

دروم رد   ) ار هیغابلا "  هئفلا  کلتقت  ثیدح " : يرگید  و  تسا ، رتاوت  دح  رد  یثیدح  نینچ  دوشیم و  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب یهتنم  قیرط 
دوعسم و نبا  نامثع و  رامع و  زا  ثیدح  نیا  ثیدح ، نیا  هب  تبسن  تسا  هدیسر  رتاوتب  تایاور  دیوگیم : دنادیم و  رتاوتم  رـسای ) نب  رامع 
هدرمـش و وکین  هتخاس  دودحم  رفن  هدب  ار  ثیدح )  ) رتاوت هک  اریـسک  نخـس  یطویـس  و  هدش ، تیاور  نارگید  هرابرد  سابع  نبا  هفیذح و 

دیوگ : هحفص 16  دوخ  هیفلا  رد 

بجی  مج  ددع  هاور  ام  و 
بذکلا یلع  مهعامتجا  هلاحا 

اوددح  موق  رتاوتمف و 
دوجا يدل  وه  هرشعب و 

ار نازیم  دـح و  نآ  شریذـپ  يارب  دـندومن ، ریدـغ  ثیدـحب  دروخ  رب  هک  یماگنه  نکل  رتاوت ، دـح  رد  نانیا  هروهـشم  تایرظن  تسا  اهنیا 
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دسر ؟ یمن  دنا  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  هک  يدحب  دشاب - دادعت  رهب  رتشیب  ای  یباحص  نت  هد  دصکی و  تیاور  هک  دنربیم  الاب  يردقب 
: هکنیا دافمب  هدروآ  هحفـص 194  قیلعت  مالـسا "  رهظ  دوخ "  باتک  رد  نیما  دـمحا  هک  تسا  یبلطم  زورما  ياـه  یتفگـش  بئارغ و  زا  و 
لـقن و زا  بزاـع  نب  ءارب  مهـس  بیـصن و  هک : ینادـیم  یمارگ )  ) هدـنناوخ وت  و  هدومن ، تیاور  بزاـع  نب  ءارب  زا  هعیـش  ار  ریدـغ  ثیدـح 

تاحفـص لوا و  45 ج  تاحفـص 48 - نمـض  هکنآ  هچ  تسا ، رتدایز  رترفاو و  هباحـص  تایاور  زا  يرایـسب  زا  تنـس  لها  ءامع  یـسررب 
نبا ءارب  زا  قیرط  رد  تقد  یـسررب و  اب  ار  ثیدـح  ناـشئاملع  ناـگ  هتـسجرب  زا  درم  لـهچ  زا  زواـجتم  هک  یتسناد  دـلجم  نیا   181 - 196

يذمرت هجام و  نبا  دمحا و  نوچ : یئاهتیصخش  اهنآ  رد  هک  دنا ، هدومن  تیاور  بزاع 

هحفص 259 ] ] 

دمحا نکیل  دنتسه ، هقث  یگمه  نانآ  لاجر  تسا و  حیحص  نآ  ياهدانـسا  زا  هلمج  و  دراد ، دوجو  اهنیا  ریاظن  هبیـش و  یبا  نبا  یئاسن و  و 
نیما دمحا  نخس  نیا  یلب  دوش  طقاس  لالدتسا  تیحالـص  زا  هکنیا  يارب  دشاب ؟ هعیـشب  بوسنم  طقف  تیاور  نیا  هک  هدیدنـسپ  نینچ  نیما 

زورمین رهظ و  زا  شیپ  دادـماب و  رد  یمالـسا  تاحفـص  رد  هک  شـساسا  یب  یگتخاس و  نانخـس  ریاس  ناـیم  رد  درادـن  یتبارغ  یگزاـت و 
. هتشابنا

فهک هروس  افسا  ثیدحلا  اذهب  اونموی  مل  نا  مهراثآ  یلع  کسفن  عخاب  کلعلف  ابذک . الا  نولوقی  نا  مههاوفا  نم  جرخت  هملک  تربک 

هحفص 260 ] ] 

یسلدنا مزح  نبا  هرابرد  یناگمه  يار 

يافوتم 456 
کیدزن زا  ارماوع  هدومن و  عامجا  دـیدش  شهوکن  واب و  تبـسن  یهارمگ  نداد  رد  شناـمز  ءاـهقف  هک  یتیـصخش  زا  تشاـگن  مناوتیم  هچ 

هکنانچ دننازوسب ، دنتفای  یهارمگ  رب  لمتشم  نامز  ره  ار  وا  تانودم  تافیلات و  هکنیاب  دنداد  مکح  ناگمه  دنا و  هتشاد  رذح  رب  واب  ندش 
، لاض دیامنیم : یفرعم  هلمج  نیاب  ار  وا  درب  یم  مان  وا  زا  هک  یماگنه  یسولآ - و  تسا ، روکذم  هحفص 200  نازیملا "  ناسل  دلج 4 "  رد 

تسا ؟ روکذم  شریسفت  هحفص 76  دلج 21  رد  هکنانچ  تسا  هدننک  هارمگ  هارمگ و  لضم -
عرـش تاسدقم  هب  ندیزرو  تراسج  رب  درادـن و  سرت  وا  لوسر  ادـخب و  نتـسب  غورد  زا  هک  یفلوم  هدنـسیون و  هرابرد  تفگ  مناوتیم  هچ 

تسکاب ؟ یب  هیام  ورف  ياهیار  لطاب و  نانخس  نتخاس  هشیپ  یئاشحف و  اوان و  رهب  نیملسم  نتخاس  مهتم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن 
دانتسا تنـس  باتک و  زا  يذخامب  دوخ  يار  رد  هدوبن و  لئاق  یئدبم  هب  دوخ  ياهراتفگ  رد  هک  یثحب  لها  نادنخـس و  زا  منک  دای  هنوگچ 

تسا !. ساسا  یب  غورد و  دنک  مکح  نامز  ره  و  تسا ، یئوگروز  شناینب  دنک  راهظا  ییار  تقو  ره  هکنیا  زج  درادن 
دنرود نآ  زا  هک  دـهدیم  دانـسا  بهذـم  ظافح  نایاوشیپ و  هب  ار  یبلاطم  دنتـسه و  اربم  نآ  زا  هک  دـهدیم  تبـسن  یمالـسا  تماـب  اریروما 

ءارآ زا  يدنچ  ياه  هنومن  کنیا  دنکیم ، ادا  وا  یهارمگ  رب  ناگمه  يار  هرابرد  ار  نخـس  قح  هک  تسا  يرادومن  نیرتهب  هدربمان  تافیلات 
. وا

ای بیاغ و  هک  دنتسه  یناسک  لوتقم  ءایلوا  نایم  رد  هدش و  هتشک  یسک  هلئسم ، دیوگ : هحفص 482  دلج 10  یلحملا )  ) دوخ هقف  باتک  رد 
دیوگیم : وا  هک  دنکیم  لقن  هفینح  یبا  زا  سپس  دنا ، هدومن  فالتخا  دروم  نیا  رد  دنشابیم ، نونجم  ای  كدوک و 
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هحفص 261 ] ] 

دنام . یمن  ناکدوک  راظتنا  رد  تسا و  غلاب  فلکم و  یلواب  لتاق  زا  نتشک )  ) صاصق قح  انامه 
، دـسرب دـشر  غولب و  دـحب  كدوک  ات  دـنکب ، دـیابن  صاصق  گرزب  یلو  تسا  یکدوک  لوتقم  ءایلوا  رد  مادام  هک : هدرک  لقن  یعفاش  زا  و 

مالـسلا هیلع  یلع  هکیتلاح  رد  تشک  ار  مجلم  نب  نمحرلا  دـبع  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هکنیاـب : دـنکیم  ضارتعا  اـهیعفاش  رب  سپس 
بجوم دننک  یم  نعط  نآ  اب  ار  اه  یعفاش  هچنآ  ربارب  مجلم ) نبا  لتق  ینعی   ) ناتساد نیا  دیوگ : مزح ) نبا   ) سپس تشاد ، ریغـص  نادنزرف 

لتق نیا  رد  دـشکب ، لیوات  رب  ار  یـسک  سک ، ره  هکنیا  رد  دـنرادن  فالتخا  اه  یکلاـم  اـهنآ و  اـنامه  اریز  تسه ، زین  ناـنآ  دوخ  رب  نعط 
رد رگم  تشکن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مجلم ، نب  نمحرلا  دبع  هکنیا : رد  تسین  یفالخ  یمالسا  تما  زا  يدحا  نیب  و  تسین ، وا  رب  یصاصق 

هیرفـص هفئاط  رعاش  ناطح  نب  نارمع  هراب  نیا  رد  تسا و  باوصب  نورقم  تسرد و  راکنیا  راکنیا  نتفرگ  رظن  رد  داهتجا و  لیوات و  لاـح 
دیوگ :

اهب  دارا  ام  یقت  نم  هبرض  ای 
اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 

هبسحاف  انیح  هرکذال  ینا 
انازیم هللا  دنع  هیربلا  یف  وا 

نب نسح  اب  تفلاخم  رد  نویفنح  نیارباـنب ، سپ  مرادـنپیم .... نینچ  سپـس  منکیم و  هشیدـنا  مجلم ) نبا   ) وا صوصخ  رد  نم  تسنیا : دارم 
ناشدوخ يوسب  شنزرـس ) تمالم و   ) ياهریت تشگزاب  زا  دنتـشادیم و  اور  اه  یعفاشب  ارنآ  هک  دنتـسه  یتمالم  نعط و  ریظن  راـتفرگ  یلع 

هک یهاچ  رد  ناشدوخ  نداتفا  زا  دننکیمن و  لقن  زگره 

هحفص 262 ] ] 

دننزیمن ! مد  دندنک 
هتفرگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  زا  تمسق  هچ  زا  يوتف  هناگی  نیا  مینک  لاوئـس  مالـسا  نیدب  هتـسباو  ره  زا  ات  دیئایب ، نم  اب  نونکا 

نیرتراکبان نیرت و  تسپ  وت  هدنشک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلعب  هک  هدش  دراو  حیحص  ثیدح  رد  هک  تسا  وا  هدومرف  نیا  زا  ایآ  تسا . هدش 
تـسا تما  نیرتراـکبان  تسپ و  موـس : ثیدـح  رد  و  تسا ؟ مدرم  نیرتراـکبان  نیرت و  تـسپ  رگید : ثیدـح  ظـفل  رد  و  تـسا ؟ نـیرخآ 

تقد نابحاص  ظافح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  نیا  تسا ؟ دومث  موق  نیرتدیلپ  تسپ و  حـلاص )  ) هقان هدـننک  یپ  هکنانچ 
، دنا هدومن  تیاور  دشاب - رتاوتم  هک  تسنیاب  کیدزن  مزح ، نبا  رتاوت  دح  نییعت  رب  انب  هک  يددعتم - قرطب  ثیدـح  همئا  زا  ناگرزب  رظن و 

تسا : نآ  نایوار  هلمج  زا 
همامالا و  " دـلج 1  رد  هبیتق  نبا  و  هحفـص 39 ، صئاصخلا  رد "  یئاسن  و  هحفص 263 ، دنـسملا "  دلج 4 "  رد  دـمحا ، نایلبنح ، ياوشیپ 

تحـص ود  ره  هک  دوخ  صیخلت "  رد "  یبـهذ  و  راـمع ، زا  هحفص 140 - كردتـسملا "  دـلج 3 "  رد  مکاح  و  هحفص 135 ،  " هسایسلا 
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ار بلطم  نیا  هدومن و  دییات  ارنآ  ندوب  حیحص  هدرک و  تیاور  یلود  نانـس  نبا  زا  هحفـص 113  رد  ارنآ  زین  مکاح  دنا و  هدرک  تیبثت  ارنآ 
باعیتسالا رد "  ربلا  دبع  نبا  و  هرمـس ، نب  رباج  زا  هحفص 135 ، شخیرات  دـلج 1  رد  بیطخ  و  تسا ، هدرک  رکذ  دوخ  صیخلت  رد  یبهذ 

نبا و  دنا ، هدرک  رکذ  ارنآ  زین  هریغ  يربط و  و  دیوگ : سپس  هدرک  لقن  یئاسن  زا  ار  تیاور  نیا  هحفص 60 - دلج 3  رد  هباصالا ) هیشاح  "  )
و تسا ، فورعم  رـسای - نب  راـمع  زا  مشج  نب  دـیزی  زا  یظرق  بعک  نب  دـمحم  زا  تیاور  نیا  هدوـمن و  رکذ  ارنآ  ریـسلا "  رد "  قاحـسا 

هیلع یلع  زا  كاحض  نبا  دمحا و  قیرط  زا  دوخ  ضایر "  رد "  يربط  نیدلا  بحم  و  هدرک ، رکذ  یقرط  زا  همثیخ  یبا  زا  ار  روبزم  تیاور 
مالسلا

هحفص 263 ] ] 

یلعی و یبا  قیرط  زا  هحفص 323  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  و  هدومن ، تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  بیهص  زا  الم - متاح و  یبا  قیرط  زا  و 
نبا زا  تسا  وا  عماوجلا  عمج  بیترت  رد  هکناـنچ  هحفـص 411  عماوجلا "  عمج  دلج 6 "  رد  یطویـس  و  بیطخ ، قیرط  زا  هحفص 325  رد 

زا هحفـص 157  رد  و  هیودرم ، نبا  قیرط  زا  هحفـص 413  رد  و  رکاسع ، نبا  زا  قیرط  دـنچب  هحفـص 412  رد  و  یقهیب ، مکاح و  رکاـسع و 
تیاور راجن - نبا  رکاسع و  نبا  میعن و  یبا  هیودرم و  نبا  مکاح و  یناربط و  يوغب و  دمحا و  قیرط  زا  هحفص 399  رد  ینطق و  راد  قیرط 

هدومن ؟.
ربخ ار  وت  ایآ  مالـسلا : هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگید  شیامرف  اب  دراد ؟ یتبـسانم  شزاـس و  هچ  مزح  نبا  نخـس  نیا  و 

، هللا لوسر  ای  ارم  هد  ربخ  دومن : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ رت  تخس  مدرم  همه  زا  تمایق  زور  وا  هجنکش  باذع و  هک  یـسک  زا  مهد 
نیا دـنکیم ، باضخ  ترـس  نوخب  ار  وت  شیر  هک  سکنآ  و  تسا ، دومث  هقان  هدـننک  یپ  تمایق  زور  رد  مدرم  نیرت  بذـعم  انامه  دومرف :

هدروآ . دیرفلا " ص 298  دقعلا  دلج 2 "  رد  هبر  دبع  نبا  ار  تیاور 
یلو تسا  دوهی  هبش  وت  هدنشک  مالـسلا :) - هیلع  یلعب  باطخ   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید  شیامرف  اب  دراد ؟ شزاس  هچ  زین  و 

هحفص 413 دـلج 6  عـماوجلا  عـمج  بیترت  رد  هکیروـطب  رکاـسع  نبا  لـماکلا " و  رد "  يدـع  نبا  ار ، تیاور  نیا  تسا ، دوـهی  دوـخ  وا 
. دنا هدروآ  قیرط  رد  تقد  اب  تسا - روکذم 

رایسب مالسلا  هیلع  یلع  هک : هدومن  رکذ  هحفص 323  رد  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  هک  ینخس  اب  دراد  بسانت  هچ  مزح  نبا  نخس  زین  و 
دـلج 6 ص وا  بیترت  رد  هکنانچ  عماوجلا "  عمج  دلج 6 "  رد  یطویـس  ار  ربخ  نیا  و  ار ؟ تما  نیرت  یقـش  درادیم  زاب  زیچ  هچ  دومرفیم :

رکذ قیرط  رد  تقد  اـب  رکاـسع  نبا  قیرط  زا  هحفـص 413  رد  و  هبیـش ، یبا  نبا  میعن و  یبا  دعـس و  یبا  زا  قیرط  ودـب  تسا  روکذـم   411
. هدومن

يربط ار  ربخ  نیا  ادخ ، قلخ  نیرتدب  زا  زج  ار ، وت  منیب  یمن  مجلم : نباب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رگید  نخـس  اب  دراد ؟ یتبـسانم  هچ  ای  و 
رد ص 85 شخیرات  دلج 6  رد 

هحفص 264 ] ] 

دنا . هدومن  تیاور  هحفص 169 ، لماک "  دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  و 
هیاهنلا هیادبلا و  دلج 7 "  رد  هکیروطب  شدانساب - دمحا  ار  ربخ  نیا  یقش . کی  زج  تسین  نم  نیمک  رد  ترـضحنآ : رگید  نخـس  اب  ای  و 

تما نیرت  یقش  مراد  تسود  دنگوس  ادخب  شتیب : لهاب  بانجنآ  مراهچ  نخس  اب  هدروآ و  قیرط  رد  تقد  اب  تسا  روکذم  هحفص 324  "  
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قیرط رد  تقد  اب  ار  ربخ  نیا  تسا ، روکذم  هحفص 248  ضایر "  دلج 2 "  رد  هکیروطب  دوخ  هریـس  رد  الم  متاح و  وبا  دوش ؟ هتخیگنارب 
دلج 6 رد  هحفص 168 و  لماک "  دلج 3 "  رد  هکیروطب  ار ؟ امش  نیرت  یقش  تسا ، عنام  زیچ  هچ  ترضحنآ : مجنپ  نخس  اب  و  دنا ، هدروآ 
؟ تسیچ رظتنم  تما  نیرت  یقـش  باـنجنآ : مشـش  نخـس  اـب  و  هدـش . رکذ  دعـس  نبا  قازرلا و  دـبع  قیرط  زا  هحفـص 12  لاـمعلا "  زنک  " 

هدرک . تیاور  ارنآ  قیرط  رد  تقد  اب  یلماحم  تسا ، روکذم  هحفص 248  ضایرلا "  دلج 2 "  رد  هکیروطب 
نتـشک هک  دنکیم  زیوجت  داهتجا  مادـک  و  دوش ؟ بجاو  هعاطلا  ضرتفم  ماما  لتق  هک  دـسریم  هجیتن  نیاب  داهتجا  مادـک  متـسنادیم : شاکیا 
نشور صن  ربارب  رد  داهتجا  يارب  ای  و  هدش ؟ وا  هدادلد  دارم  هلیبق  درف  نیرت  یقش  هک  دوش  هداد  رارق  هیجراخ  ینز  حاکن  هیرهم  ياجب  ماما 

ناربمغیپ و همه  نتشک  لماش  داهتجا  دوشب ، یباب  حتف  نینچ  رگا  و  تسا ؟ یقاب  یتیعقوم  لاجم و  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نایامن  و 
دوشیم ؟ ناربمغیپ  ءافلخ 

رمع و هدنـشک  هک  دـهدیمن  تیاـضر  دـنادیم ) ماـما  لـتق  زوجم  ار  داـهتجا  دروم  نینچ  رد  هک  دوخ  فیخـس  هیرظن  نیا  اـب   ) مزح نبا  یلو 
. میرادن يرظن  نینچ  زین  ام  دنشاب ؟ روذعم  دهتجم و  زین  نامثع 

نبا شاک  دش ؟ بکترم  هک  یتیانج  رد  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نتـشاد  روذعم  رد  درک  قافتا  مما  زا  یتما  مادـک  متـسنادیم : شاکیا  سپس 
جراوخ رگم  تسین ، هدوبن و  فیخس  هدیقع  نینچ  ياراد  یمالسا  تما  اریز  درکیم ؟ یئامنهار  تما  ناب  ار  ام  مزح 

هحفص 265 ] ] 

؟ تسا هدرک  لالدتسا  ناشیا  رعاش  رعشب  هدومن و  يوریپ  نانآ  زا  درم  نیا  دنا و  هدش  جراخ  نید  زا  هک 
ادـخ و یلو  نوخ  نتخیر  رد  يو  لمع  ندرمـش  وکین  هب  ریاد  مجلم  نبا  هراـبرد  وا  يرواد  و  تسیک ؟ دوخ  ناـطح  نب  نارمع  ایادـخ ، راـب 

رارق هاگ  هیکت  مالسا  ماکحا  رد  دوش و  لالدتـسا  نادب  ات  دراد  یـشزرا  هچ  وا  رعـش )  ) نخـس تسا ؟ يرثا  هچ  اشنم  نینموملاریما  هزنم  ماما 
ربمغیپ اب  دنکیم و  زیواتسد  ار  وا  نخـس  ادخ  نید  رد  دنکیم و  يوریپ  ار  نارمع  نوچ  یـسک  ریـسم  هک  مزح ) نبا   ) یهیقف شزرا  و  دریگ ؟

فیخس و نانخسب  دنکیم و  در  ار  صوصن  نآ  دزرو و  یم  تفلاخم  ترضحنآ  هتباث  هحیحـص و  صوصن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  گرزب 
، بیطلاوبا وا  نامز  مه  یـضاق  نیا  هکیلاح  رد  تسیچ ؟؟ دزاسیم  مهتم  ار  یمالـسا  تما  هتفر  نوریب  نید  زا  هک  یجراـخ  رفنکی  هناـکدوک 

دیارسیم : نینچ  وا  شور  نارمع و  هرابرد  یعفاش  هللا  دبع  نب  رهاط 

هلئاق  تنا  امم  ءربال  ینا 
اناتهب نوعلملا  مجلم  نبا  نع 

اهب  دارا  ام  یقش  نم  هبرض  ای 
اناکرا مالسالل  مدهیل  الا 

هنعلاف  اموی  هرکذال  ینا 
اناطح انارمع و  نعلا  ایند و 

الصتم  رهدلا  هیلع  مث  هیلع 
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انالعا ارارسا و  هللا  نئاعل 

هب  ءاج  رانلا  بالک  نم  امتناف 
انایبت اناهرب و  هعیرشلا  صن 

هدارا هک  یقـش  کی  تبرـض  زا  تفگـش  مرازیب . يا  هتفگ  عقاو  فالخ  رب  نوعلم  مجلم  نبا  هرابرد  هک  هچنآ  زا  نم  اـنامه  تاـیبا - همجرت 
ناطح و  نارمع ، و  منکیم ، دای  ار  وا  يزور  نم  انامه  دزاس ، ناریو  مدهنم و  ار  مالسا  ياه  هیاپ  هکنیا  زج  نآ  زا  تشادن 

هحفص 266 ] ] 

مجلم و نبا  روظنم   ) نت ود  امش  داب ، يرگیدنآ  وا و  رب  ادخ  ياه  تنعل  راکـشآ  ناهن و  رد  موادم  روطب  متـسرف ، یم  نعل  ار  نارمع ) ردپ  )
. دیتسه منهج  ناگس  زا  دشاب ) ناطح  شردپ  نارمع و  روظنم  هک  تسه  مه  نکمم  تسا و  نارمع )  ) وا يارب  زیمآ  شیاتس  راعشا  هدنیارس 

تسنآ : ناهرب  لیلد و  تعیرش  صن  هک 
دیوگ : یلهاب  ناسح  نب  رکب  و 

هبلاغ  رادقالا  مجلم و  نبال  لق 
اناکرا مالسالل  کلیو  تمده 

مدق  یلع  یشمی  نم  لضفا  تلتق 
انامیا امالسا و  سانلا  لوا  و 

امب  مث  نآرقلاب  سانلا  ملعا  و 
انایبت اعرش و  انل  لوسرلا  نس 

هرصان  انالوم و  یبنلا و  رهص 
اناهرب ارون و  هبقانم  تحضا 

هل  دوسحلا  مغر  یلع  هنم  ناک  و 
انارمع نب  یسوم  نم  نوره  ناکم 

ارکذ  امراص  افیس  برحلا  یف  ناک  و 
انارقا نارقالا  یقل  ام  اذا  اثیل 
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ردحنم  عمدلا  هلتاق و  ترکذ 
اناحبس سانلا  بر  ناحبس  تلقف 

رشب  نم  ناک  ام  هبسحال  ینا 
اناطیش ناک  نکل  داعملا و  یشخی 

اهلئابق  تدع  اذا  دارم  یقشا 
انازیم هللا  دنع  سانلا  رسخا  و 

تبلج  یتلا  یلوالا  هقانلا  رقاعک 
انارسخ رجحلا  ضراب  دومث  یلع 

اهبضخی  فوس  نا  مهربخی  ناک  دق 
انامزاف انامزا  هینملا  لبق 

هلمحت  ام  هنع  هللا  یفع  الف 
اناطح نارمع و  ربق  یقس  و ال 

امرتجم  لظ  یقش  یف  هلوقل 
انوادع املظ و  هلان  ام  لان  و 

اهب  دارا  ام  یقت  نم  هبرض  ای  )
( اناوضر شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الا 

یظل  هتثروا  يوغ  نم  هبرض  لب 
انابضغ نمحرلا  هب  یقلی  فوس  و 

هتبرضب  ادصق  دری  مل  هناک 
انارین دلخلا  باذع  یلصیل  الا 

هحفص 267 ] ] 
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ار نانآ  نیرترب  يدومن ، بارخ  ار  مالـسا  ناکرا  هک  وت  رب  ياو  تسا ، هدـننک  هبلغ  تاردـقم  هکیلاح  رد  ار ، مجلم  نبا  وگب  تایبا - همجرت 
نیرتاناد هکنآ  یتشک و  داد  رارق  دوخ  شیک  ار  مالـسا  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یـسک  نیتسخن  و  رـشب ) ینعی   ) دـنوریم هار  دوخ  ياـپ  اـب  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  روای  و  ام ، رورـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  داماد  داد  رارق  تعیرـش  نیئآ و  ربمغیپ  هچناب  نآرقب و  هدوب  مدرم 
دنناـمه شدوسح  مغرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هب  تبـسن  وا  تلزنم  ماـقم و  هکنآ  تسا ، ناـهرب  دروم  ناـیملاعب  شبقاـنم  هکنآ  هلآ ،

نم دوب ، يریـش  دننامب  ناعاجـش )  ) نارقا ربارب  رد  ساسح و  هدـنرب و  يریـشمش  دربن  رد  هکنآ  تسا ، نارمع  نب  یـسوم  زا  نوراه  هاگیاج 
مرادـن نامگ  نم  یهزنم ، ياهتنمب  قلخ  رهاگدرورپ  تسا  هزنم  متفگ : تسا  يراج  منامـشچ  کشا  هکیلاح  رد  ار  وا  هدنـشک  مدروآ  داـیب 

( يدیلپ یهارمگ و  رد  ضرغ  وا  دوجو  رـس  ات  رـس   ) تسا هدوب  یناطیـش  هکلب  دـشاب ، ناسرت  تشگزاب  زور  زا  هک  هدوب  رـشب  زا  وا  هدنـشک 
، تسا مدرم  نیرتراکنایز  وا  لدع  نازیم  رد  دنوادخ و  دزن  رد  دـنیآ و  رامـشب  لئابق  هکیماگنه  تسا  دارم  هلیبق  نیرت  یقـش  نایم  رد  هکنآ 

مدرمب مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ دروآ - راب  ناـیز  نارـسخ و  رجح "  نیمزرـس "  رد  دومث  موق  رب  هک  نیتسخن ، هقاـن  هدـننک  یپ  دـننامب 
!! دومن دهاوخ  گنر  شسدقم ) نوخ  اب  شا  هدنشک   ) ار وا  نساحم  يدوزب  هک  دوخ ، گرم  زا  لبق  دادیم  ربخ  نامزب  نامز 

بکترم هکیدیلپ  هرابرد  وا  نخـس  تلعب  دنادرگن ، باریـس  ار  ناطح  نارمع و  ربق  و  دش ، لمحتم  هک  ار  یتیانج  درذگن  وا  زا  يادـخ  سپ 
( مجلم نبا  نوچ   ) يراکزیهرپ زا  هک  یتبرض  زا  تفگش  هک  ینمشد : ملظ و  هار  زا  دیسر  هچنآ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) واب دیسر  دش و  تیانج 
وا هک  یهارمگ  زا  دوب  یتبرض  هکلب  تسا -) نینچ  هن   ) دیآ لئان  دنوادخ  يدونشخب  هکنیا  رگم  تبرـض  ناب  هدرکن  هدارا  هک  تشگ  رداص 
رد هکنیا  رگم  درکن  هدارا  تبرض  نیا  اب  وا  یئوگ  دش ، دهاوخ  یهلا  مشخ  راتفرگ  ببـس  نادب  يدوزب  دنکفا و  خزود  شتآ  هرارـش  رد  ار 

. دزوسب یمئاد  باذع  شتآ 
تایبا بحاص  هحفص 179  دلج 3  رد  رجح  نبا  : ] مود پاچ  یتدایز 

هحفص 268 ] ] 

راعـشا نآ  زا  هداد  باوج  هتـسیزیم و  يراخب  ناـمز  رد  هدوب و  ناوریق  لـها  زا  هدربماـن  و  هدومن ، تبث  یترهاـت  داـمح  نب  رکب  ار  هروکذـم 
ها - تسا . وا  ناوید  رد  راعشا  نیا  هعیش و  روهشم  رعاش  يریمح  دیس  نارمع ) )

رکذ مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يراوگوس  رد  وا  زا  مهیراعـشا  و  هدش . تبث  یترهات  دامح  نب  رکبوبا  باعیتسا " ص 472 : دلج 2 "  رد  و 
دوشیم : زاغآ  تیب  نیا  اب  هک  هدومن 

هیحل  نیقارعلاب  یلع  زه  و 
ملسم لک  یلع  تلج  اهتبیصم 

. دیدرگ تخس  یناملسم  رهب  نآ  تبیصم  هک  ینساحم  هفوک  هرصب و  رد  دروآ  تکرحب  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی 
دیوگ : ناطح  نب  نارمع  رب  در  ماقم  رد  بیبط  دمحا  نب  دمحم  و 

اهبراض  راص  رودع  نم  هبرض  ای 
اناسنا هللا  دنع  هیربلا  یقشا 
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هنعلا  تلظ  هیف  ترکفت  اذا 
اناطح نب  نارمع  بلکلا  نعلا 

رد نم  هک  نامز  ره  دیدرگ  قلخ  نیرت  دیلپ  دنوادخ  دزن  رد  ببس  نادب  نآ  هدننز  دز و  رس  راکم  رایسب  يدرم  زا  هک  دوب  یتبرض  هچ  ینعی 
ار .[ ناطح ) نب  نارمع   ) گس نآ  منکیم  نعل  منکیم و  نعل  ار  وا  میامنیم  هشیدنا  نآ 

نایمنآ رد  نیعبات  هباحـص و  زا  هک  نیملـسم  هورگ  روضح  رد  مجلم  نبا  نتـشکب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  مادقا  دش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
نیا دشاب  دیلپ  نآ  نتـشک  رـشابم  وا  هک  تشادیم  تسود  اهنآ  زا  کی  ره  یتح  دـندومن و  یقلت  حیحـص  هتـسیاش و  ار  مادـقا  نیا  دـندوب و 

هتـشاد هار  نآ  رد  داهتجا  هک  هدوبن  يروما  زا  نیعل  نآ  گرزب ) تایانج   ) لـمع نیا  هک : تقیقح  نیا  يوسب  دـنکیم  تلـالد  ار  اـم  تاـهج 
ربارب رد  داهتجا  نآ  دوجو  ضرف  رب  دروم  نینچ  رد  داهتجا  هدرمش ؟ وکین  ار  لمع  نیا  داهتجا  هکنیاب  دسر  هچ  ات  دشاب ،

هحفص 269 ] ] 

دوبان ار  اهیدـیلپ  رورـش و  ءاشنم  هموثرج و  نیا  هک  نیملـسم  مامت  يارب  دومنیم  باجیا  یمومع  تحلـصم  نیاربانب  تسا ، راکـشآ  صوصن 
لئاضف نوئش و  ریاس  دننام  تلیضف  نیا  زارحاب  یبتجم  ترـضح  تقو  ماما  هکنیا : زج  دوب ، نیملـسم  همهب  بجاو  لمع  مادقا  نیا  دنزاس و 

، یکلام یفنح و  یعفاش و  رب  هدروآرد و  ریرحت  هتـشرب  مزح  نبا  هک  تسین  یئاهعوضومنآ  زا  تیفیک  نیا  سپ  تفرگ ، یـشیپ  نارگید  رب 
دریگب . ءازهتسا  هرخسم و  دابب  ار  اهنآ  ای  دنک و  مکح  هناهاوخدوخ 

اهنآ دینیب  یم  تهج  نیمهب  و  دوش ) هتشک  وا  لتاق  دیاب  هک   ) یقحب ياوشیپ  ماما و  ره  هدنشک  دروم  رد  تسا  مالسا  تایرورـض  زا  رما  نیا 
لاجم و يدروم  نینچ  رد  اهنآ  زا  کیچیه  و  دـنرادن . يدـیدرت  کش و  وا  لتاق  نتـشک  بوجو  رد  دـندقتعم  باطخ  نب  رمع  تماـماب  هک 

يارب نامثع  ناگدنـشک  دروم  رد  هدربمان  هک  دـمآ : دـهاوخ  زین  مزح  نبا  دوخ  نانخـس  رد  اـبیرق  هکناـنچ  دـنیب - یمن  داـهتجا  يارب  یلحم 
تفاین . یلاجم  یلحم و  داهتجا 

مان رکذ  زا  کی  نیا  درامـشیم و  هدیدنـسپ  ار  مجلم ) نبا   ) نمحرلا دبع  لمع  کی ، نآ  رجح ، نبا  مزح و  نبا  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  سپ 
!!- دهاوخیم ترذعم  نازیملا "  ناسل "  دوخ "  باتک  رد  وا 

درامشیم . رگ  هلیح  شک  مدآ  درم  کی  جراوخ و  يایاقب  زا  ار  وا  بیذهتلا " 338  بیذهت  دلج 7 "  رد  و  - 00 مود [ پاچ  یتدایز 
: دیوگ هحفـص 86  بیرثتلا "  حرط  دـلج 1 "  رد  هک  اجنآ  هدومن  يوریپ  یقارع  هعرز  یبا  ظـفاح ، زا  دوخ  راـتفگ  رظن و  نیا  رد  رجح  نبا 

یقش اهنآ  يایاقب  زا  سپـس : تشگ ، زوریپ  نانآ  رب  دومن و  گنج  اهنآ  اب  وا  و  دندرب ، موجه  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا رب  جراوخ  زا  یهورگ 
دروآرد .[ ياپ  زا  ار  ترضحنآ  دش و  رو  هلمح  وا  رب  دوب  ریگ  لفاغ  هدز و  تنعل  يدرم  هک  يدارم  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نیرخآ  نیرت 

هللا یضر  رامع  و  دشاب ...: هتفر  اطخب  هک  يدهتجم  هرابرد  لصفلا 4 ص 161  رد  تسا  وا  نخس  مزح ) نبا   ) وا ءارآ  ياه  هنومن  هلمج  زا  و 
راسی هیداغلا ، وبا  ار  هنع 

هحفص 270 ] ] 

هک هداد  یهاوگ  وا  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  تهج  نیاـب  و  هتـشاد ، روضح  ناوضر  تعیب  رد  راـمع  تشک ، یملـس  عبـس  نب 
هللا یضر  هیداغلا  وبا  سپ  تسا ، هدیدرگ  دونشخ  وا  زا  هداتسرف و  وا  رب  ار  نانیمطا ) شمارآ و   ) هنیکس هدوب و  شبلق  رد  هچنآ  تسا  هتسناد 
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دننام صخـش  نیا  و  هدـیدرگ ، لـئان  شاداـپ  کـیب  هدومن و  متـس  وا  رب  هتفر و  اـطخب  وا  هراـبرد  هک  تسیدـهتجم  لواـتم و  وا ) لـتاق   ) هنع
یسک نامثع )  ) وا هکنیا  تهجب  تسین ، وا  نتشک  رد  داهتجا  يارب  یلحم  یلاجم و  اهنآ  يارب  اریز  تسین ، هنع  هللا  یضر  نامثع  ناگدنـشک 

یلیوات ات  هدشن  رفاک  نامیا  زا  سپ  هدرکن و  انز  رـسمه  نتـشاد  زا  سپ  هدومنن و  عافد  هدرکن و  راتـشک  دربن و  یـسک  اب  تسا و  هتـشکن  ار 
ملظ و لیبس  رب  لیوات  الب  دـمعب و  مارح  نوخ  هدـنزیر  وج ، گنج  راـکهانگ ، ناـمثع ) ناگدنـشک   ) ناـنآ هکلب  دـیامن ، زیوجت  ار  هبراـحم 

! دش مامت  دننوعلم ... راکهانگ و  نانآ  سپ  دنشابیم ، یقحان 
یب تیـصخش و  یب  دارفا  زا  ایند و  رد  تسا  سانـشان  دارفا  زا  درم  نیا  هچ  ما  هتفاین  یئانعم  راد ) هطقن  نیغاب   ) هیداغلا یبا  داـهتجا  يارب  نم 
لاح حرـش  رب  لمتـشم  باتک  چیه  رد  تسا و  هدشن  یفرعم  يرگید  تمـس  ناونعب و  تسا  ینهج )  ) وا هکنیاب  زج  تسا ، يوبن  دهع  شزرا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغبپ  شیامرف  نیا  زج  هدشن  لقن  وا  زا  يزیچ  یهلا  ملع  زا  هدشن و  رکذ  دشاب  وا  داهتجا  رب  رعـشم  هک  يزیچ  لاجر 
ال باـنجنآ : شیاـمرف  نیا  و  تسا ) ضرعت  زا  نوصم  مرتحم و  ینعی   ) تسا مارح  امـش  ياـهلام  اـهنوخ و  ینعی : مارح  مکلاوما  مکئاـمد و 
و دشکب . ار  رگید  ضعب  امـش  زا  ضعب  هک  دیئامنن  رفکب  تشگزاب  نم  زا  دعب  ینعی : ضعب - باقر  مکـضعب  برـضی  ارافک  يدـعب  اوعجرت 

فصولا عم  هدینش و  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانخـس   ) نیا وا  هکنیا  زا  دنتـشاد  بجعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا 
هتفگن ینخس  هدزن و  مد  هیداغلا  وبا  نوچ  یسک  داهتجا  زا  مزح  نبا  ندش  ادیپ  ات  نید  رد  مالعا  ءاملع  زا  يدحا  دوشیم و  رامع  لتق  رـشابم 

!! دنا
هرابرد يوبن  ياهحیرصت  اه و  صن  ربارب  رد  هک  ما  هتسنادن  نیا ، زا  هتشذگ 

هحفص 271 ] ] 

دراد .؟؟ ینعم  هچ  داهتجا  نیا  رامع ،
: دومرف رامعب  بانجنآ  رتاوتم  تباث و  حیحص و  تیاور  رد  هک  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  اهنت  صوصن  زا  مدوصقم 
زا هک  یناسک  زا  هتسد  ینعی  قیرطلا "  نع  هبکانلا  رگید " : تیاور  ظفل  رد  و  دنراکمتس ، هتـسد  وت  هدنـشک  ینعی  هیغابلا "  هئفلا  کلتقت  " 
هب لئاق  ردق  ره  وا  هدنـشک  اریز  وا ، لتق  نتـشادنپ  وکین  رد  داهتجا  يارب  دراذگیمن  یقاب  یلاجم  نخـس  نیمه  دنچ  ره  دنفرحنم ، تسار  هار 
هک یناودـع  دـیامن  زیوجت  ار  ناودـع  هک  میـسانشیمن  يداهتجا  ام  و  هدـش ، فرحنم  تسار  هار  زا  هدومن و  رامع  رب  ینمـشد  دـشاب ، لیوات 
ارنآ هیواعم  دنچ  ره  تسا ، هدومن  ینابیتشپ  ار  لقع  نوناق  نآ  ندرمش  حیبق  رد  مه  یهلا  سدقا  نید  هتسناد و  تباث  ارنآ  تحابق  دوخ  لقع 

: تفگ واب  صاع  نب  ورمع  و  درک ، لقن  هیواعم  رامع  لتقب  عجار  ار  يوبن  ثیدـح  هکیتقو  رمع  نب  هللا  دـبعب  شراتفگ  اب  دومن  در  ای  لـیوات 
تلوب نایم  رد  هکنآ  لاح  ینکیم و  لقن  ثیدـح  هتـسویپ  هک  یتسه  قمحا  يریپ  وت  انامه  تفگ  هیواعم  يونـشیمن ، ار  هللا  دـبع  نخـس  اـیآ 

رد دندروآ و  ار  وا  دنتشک  ار  وا  شنارای  یلع و  هک  تسین  نیا  زج  میتشک ؟ ار  وا  ام  ایآ  یتسه ، لوب  رد  قرغ  يریپ  زا  ینعی  يوشیم  هتـسش 
! دندنکفا ام  ياه  هزین  نایم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هکیزیچ  ره  ایآ  يدومن : هابت  نم  رب  ار  ماش  لها  صاعلا : نب  ورمعب  هیواـعم )  ) يرگید راـتفگ  نیا  اـب  و 
نم دهدیم ؟ تسد  نیفـص ) گنج   ) نیفـص متـسنادیمن  متـشادن و  بیغب  ملع  یلو  متفگ ، نم  تفگ : ورمع  ینکیم ؟ وگزاب  ارنآ  يا  هدینش 

يدرک ..! تیاور  وا  هرابرد  نم  دننام  مه  وت  دوب و  وت  عبتم  تسود  رامع  هک  متفگ  ارنآ  یماگنه 

هحفص 272 ] ] 
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ورمع تایبا  نیا  هلمج  زا  هدش ، لقن  يرعـش  تسا و  يروهـشم  هذـخاوم  هبتاعم و  هیـضق  نیا  رد  صاع ) نب  ورمع  هیواعم و   ) ودـنآ يارب  و 
تسا :

هتعمس  ائیش  تلق  نا  ینبتاعت 
یلبق هلثم  ینتفصنا  ول  تلق  دق  و 

هتیبث  لعن  تلق  امیف  کلعنا 
یلعن هتلق  ام  لثم  یف  یب  قلزت  و 

اهنا  نیفصب  ملع  یل  ناک  ام  و 
یلتق یلع  ثحی  رامع  نوکت و 

اهتمتک  ملع  بیغلاب  یل  ناک  ول  و 
یلغت مهلجارم  اماوقا  تدباک  و 

رغا  كردص و  نا  الا  هللا  یبا 
لحذ تینج و ال  بنذ  الب  یلع 

هیشع  تاصقارلا  یننا و  يوس 
لقعلا لهاذ  يوهلا  لوخدم  كرصنب 

نم زا  شیپ  ارنآ  دـننام  دوخ  ینک  فاصنا  نم  اب  رگا  هکیتلاح  رد  ما ؟ هدینـش  ارنآ  هک  يزیچ  نتفگب  ینکیم  هذـخاوم  باتع و  ارم  همجرت -
نیفصب ارم  و  دنازغلیم ؟ ارم  وت  نخـس  ریظن  ینخـس  نتفگ  رد  نم  شوپاپ  تسا و  راوتـسا  تباث و  یتفگ  هچنآ  رد  وت ، شوپاپ  ایآ  يا ، هتفگ 

ياهتقـشم مدرکیم و  نامتک  ار  راتفگ  نآ  دوب  یبیغ  ملع  ارم  رگا  دـیامنیم ، نم  نتـشکرب  صیرحت  راـمع  دوشیم و  مهارف  هک  دوبن  یهاـگآ 
هانگ و نودب  دشاب  كانمشخ  نم  رب  وت  هنیس  هکنیا  زج  هدومرف  ابا  دنوادخ  مدرکیم ، لمحت  دشوجیم  دسح  زا  ناشیاه  هنیس  هک  ار  یهورگ 

مک وت  يرایب  تبـسن  ماش  تقو  رد  ور  هار  نارتشب  مسق  نم  هکنیا  زج  دـشاب ، نم  ندرگ  رب  هک  ینوخ  ای  مشاب و  هدـش  بکترم  هک  یتیاـنج 
مشابیم . لقع  هدیرپ  لیم و 

تایبا : نآ  هلمج  زا  داد ، خساپ  واب  یتایبا  اب  هیواعم  و 

هلها  باتعلا و  هللا  حبق  ایف 
لغشلا نم  هیف  تحبصا  ام  رت  ملا 

هلیح  مویلا  کل  له  نکل  اذ و  عدف 
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یلغت مهلجارم  اموق  اهب  درت 

هوعدل  اوباجتساف  یلع  مهاعد 
لهالا لاملا و  يرث  نم  مهیلا  بحا 

هحفص 273 ] ] 

زورما ایآ  راذگاو ، ار  نانخـس  نیا  مربیم ؟ رـسب  يراتفرگ  راگزور  هچ  رد  ینیب  یمن  ایآ  ارنآ ، لها  باتع و  دنادرگ  تشز  يادـخ  همجرت -
دزن رد  هک  ار  یتوعد  دندومن  تباجا  اهنآ  درک و  توعد  ار  اهنآ  یلع  ینک  در  دنزرو  یم  دسح  هک  ار  یهورگ  هلیـسونادب  هک  يراد  هلیح 

تسا . رت  بوبحم  لایع  لام و  تورث و  زا  اهنآ 
هک هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دوعـسم  نبا  زا  ارنآ  یناربط  هک  تسین  يربخ  نآ  مدوصقم  هکنیا  اـمک 

( تسا هیمس  شردام  مان  رامع -  ) هیمس رسپ  دندومن  فالتخا  مدرم  هک  ینامز  ینعی  قحلا "  عم  هیمـس  نبا  ناک  سانلا  فلتخا  اذا  دومرف " :
دهاوخ لطاب  رب  راچان  رامع )  ) هیمـس نبا  اب  ضراعم  فصو  نیا  اـب  هکنآ  هچ  عطاـق ، تسا  یناـهرب  مه  تیاور  نیا  دـنچ  ره  تسا . قح  اـب 

درامشب ؟ وکین  يراکشآ  یلج و  صن  نینچ  زا  دعب  قحم  رب  ار  لطبم  هبلغ  هک  اریداهتجا  ینک  ادیپ  یناوتیمن  و  دوب ،
هتشاد و مالعا  ارنآ  تحص  هدومن و  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم " ص 387  رد ج 3 "  مکاح  هک  تسا  يربخ  مدوصقم  نم  انامه 
: دوـمرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدینـش  تفگ : هک  هدوـمن  تیاور  صاـع  نب  ورمع  زا  دانـساب  شـصیخلت  رد  یبـهذ  نینچمه 

قیرط زا  یطویـس  ار  ربخ  نیا  و  تسا ، شتآ  رد  وا  هدـننک  هنهرب  رامع و  هدنـشک  انامه  تسا ، صیرح  رامع  رازآ ) رد   ) شیرق اراـگدرورپ 
دنا . هدروآ  هباصالا " ص 151  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ریغص " ص 193 و  عماج  دلج 2 "  رد  یناربط 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  عماوجلا  عمج  رد  تسا  روکذم  عماوجلا " ص 73  عمج  بیترت  دلج 7 "  رد  هکیروطب  یطویس  و 
قیرط زا  روبزم  دـلج  رد  یطویـس  ار  ربخ  نیا  دوشیم ، شتآ  رد  لخاد  وت  هدنـشک  وت و  هننک  هنهرب  دومرف : رامعب  هک  هدرک  تیاور  ار  هلآ  و 

تسا . هدومن  تیاور  ارنآ  مکاح  قیرط  زا  رد ص 184  و  طسوالا ) رد   ) یناربط قیرط  زا  دلج 6 ص 184  رد  هدرک و  تیاور  رکاسع  نبا 
عماوجلا عمج  بیترت  دلج 7  رد  هکیروطب  رکاسع - نبا  و  میعن ، وبا  ظفاح ، و 
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زین شیرق  دوـب و  صیرح  شیرقب  نتفرگ  هدروـخب  رـسای  نب  راـمع  تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور  بهو  نب  دـیز  زا  تسا ، روکذـم  ص 72 
وا دزن  زا  سپـس  دـمآ و  وا  تدایعب  نامثع  تسـشن ، دوخ  هناخ  رد  يو  دـندز ، ار  وا  هتفای و  تسد  وا  رب  هجیتن  رد  درک و  یم  لـثمب  هلماـعم 

 " رانلا یف  رامع  لتاق  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  دومرف " : رامعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش ، تفگ : دمآرب و  ربنم  رب  دش و  نوریب 
تسا . شتآ  رد  رامع  هدنشک  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  یهورگ  رامعب ) باطخ   ) ینعی

رمع نب  هللا  دبع  زا  قیرط  رد  تقد  اب  تسا ، روکذم  ص 74  عماوجلا - عمج  بیترت - دلج 7  رد  هکیروطب  رکاسع ، نبا  یلعیوبا و  ظفاح ، و 
ینعی رانلاب . رامع  لتاق  رـشب  هیغابلا ، هئفلا  کلتقت  دومرفیم : رامعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدینـش ، تفگ : هک  دـنا  هدرک  تیاور 

شتاب . ار  رامع  هدنشک  هد  تراشب  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  هورگ 
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نب هماسا  زا  رکاسع  نبا  ظفاح  قیرط  زا  تسا ، روکذم  دلج 6 ص 184  نآ ص 75 و  بیترت  دلج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  و 
یف هبلاس  هلتاق و  رانلا  یلا  هنوعدی  هنجلا و  یلا  مهوعدی  رامعل  مهلام و  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  دـیز 

هنهرب هدنـشک و  شتآ ، يوسب  دـننکیم  توعد  ار  وا  اهنآ  و  تشهب ، يوسب  ار  اهنآ  دـناوخیم  رامع ؟ راکب  تسا  راکچ  ار  اهنآ  ینعی  رانلا " 
هدومن . تیاور  ارنآ  شخیرات ص 268  دلج 7  رد  ریثک  نبا  تسا ، شتآ  رد  رامع  هدننک 

هعم قحلا  قحلا و  عم  اراـمع  نا  تسا " : روکذـم  مالـسلا  هیلع  یلع  دنـسم  زا  رکاـسع ، نبا  قیرط  زا  دـلج 7 ص 75  عمجلا - بیترت  رد  و 
هک اجک  رهب  قح  اب  رامع  ددرگیم  تسا  وا  اب  قح  تسا و  قح  اب  رامع  انامه  ینعی   " رانلا ، یف  رامع  لتاق  و  راد ، امنیا  قحلا  عم  اـمع  رودـی 

. تسا شتآ  رد  رامع  هدنشک  ددرگب و  قح 
کلتقت دومرف : رامعب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هدومن  تیاور  هملـس  ما  زا  رکاسع  نبا  و  نامثع . زا  رکاسع  نبا  دمحا و  و 

184 دلج 6 ص . لامعلا  زنک  تسا . شتآ  رد  وت  هدنشک  دنشکیم ، ار  وت  راکمتس  هورگ  ینعی  رانلا . یف  کلتاق  هیغابلا  هئفلا 
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هدروآ . هملس  ما  زا  هبیش  یبا  نب  رکب  یبا  قیرط  زا  ار  ثیدح  نیا  شخیرات  دلج 7  رد  ریثک  نبا  و 
ارامع يداع  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  دیلو  نب  دـلاخ  زا  شدنسم ص 89  دلج 4  رد  دمحا  و 

اب ادخ  دزرو  هنیک  رامع  اب  سک  ره  دنکیم و  ینمشد  وا  اب  ادخ  دنک  ینمـشد  رامع  اب  هک  ره  ینعی  هللا  هضغبا  ارامع  ضغبا  نم  و  هللا ، هاداع 
ار روبزم  قیرط  ود  یبهذ  وا و  هدروآ و  تقد  اـب  قیرط  ودـب  كردتـسم " ص 391  دـلج 3 "  رد  مکاـح  ار  ربخ  نیا  و  دزرو ، یم  نیک  وا 
دـلج 7 رد  ریثـک  نبا  و  هباـغلا " ص 45 ، دـسا  دـلج 4 "  رد  ریثا  نـبا  و  شخیراـت ص 152 ، دلج 1  رد  بیطخ  و  دنا ، هتفریذـپ  تحـصب 
نآ ص بیترت  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  هباصالا " ص 512 ، دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  و  شخیرات ص 311 ،
نابح و نبا  دـمحا و  قیرط  زا  تسا  روکذـم  بـیترت ص 184  ءزج 6  رد  هکیروطب  دـمحا و  هبیـش و  یبا  نبا  قـیرط  زا  تسا  روکذـم   73

دنا . هدروآ  ارنآ  مکاح 
ظفل نیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دنا  هتفریذپ  تحـصب  یبهذ  وا و  هکیدانـساب  كردتـسملا " ص 390  دلج 3 "  رد  مکاح  و 
دیامن بس  ار  رامع  سک  ره  ینعی  هللا ، ههفسی  ارامع  هفـسی  نم  هللا و  هضغبی  ارامع  ضغبی  نم  و  هللا ، هبـسی  ارامع  بسی  نم  هدومن : تیاور 
تبـسن تهافـسب  ار  رامع  سک  ره  و  دزرو ، نیک  واب  ادخ  دریگب  لد  رد  ار  رامع  ضغب  سک  ره  دنکیم و  بس  ار  وا  ادـخ  دـهد ) مانـشد  )

نبا قیرط  زا  تسا ، روکذم  نآ ص 73  بیترت  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا  عمج  رد  یطویس  ار  ربخ  نیا  و  دنادیم . هیفـس  ار  وا  ادخ  دهد 
هدروآ . راجنلا ،

مانـشد سک  ره  ینعی  هدومن ، تیاور  هللا "  هفـس  رامع  هفـس  نم  هللا و  هرقح  ارامع  رقح  نم  و  هللا ، هبـس  ارامع  بس  نم  ظـفلب " : یناربط  و 
ار رامع  سک  ره  دـیامن و  ریقحت  ار  وا  ادـخ  ار  رامع  درامـشب ) کچوک   ) دـیامن ریقحت  سک  ره  دـهد و  مانـشد  ار  وا  ادـخ  ار  رامع  دـهد 

دنک . هیفست  ار  وا  ادخ  دهد  تبسن  تهافسب 
هرقحی ارامع  رقحی  نم  ظفلب " : دوخ ، دانساب  كردتسم " ص 391  رد ج 3 "  مکاح  و 
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بیرت ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا - عمج  رد  ارنآ  یطویس  و  هدرک . تیاور  هللا ، هضغبی  ارامع  ضغبی  نم  هللا و  هبسی  ارامع  بسی  نم  هللا و 
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- یسدقم ءایض  و  یناربط . عناق و  نبا  یلعی و  یبا  زا  ءزج 6 ص 185  رد  رکاسع و  نبا  یلعی و  یبا  قیرط  زا  تسا ، روکذم  عمجلا ص 73 
هدومن . تیاور  هراتخملا "  رد " 

هبسی ارامع  بسی  نم  ظفلب : دنا ، هتفریذپ  تحصب  ارنآ  شصیخلت  رد  یبهذ  وا و  هک  يدانساب  كردتسم " ص 389  دلج 3 "  رد  مکاح  و 
هدرک . تیاور  هللا  هداعی  ارامع  داعی  نم  هللا و 

هبـسی نم  لج و  زع و  هللا  هضغبی  هضغبی  نم  لج و  زع و  هللا  هداعی  ارامع  داعی  نم  ظفلب : شدانـساب ، دنسم " ص 90  دلج 4 "  رد  دمحا  و 
هدومن . تیاور  لج ، زع و  هللا  هبسی 

-؟ اجک ار  هیداغلا  یبا  لمع  مزح  نبا  ندرمـش  وکین  اجک و  اهنآ  ای - اجک -؟ هیداغلا  وبا  داـهتجا  و  اـجک ؟ هرتاوتم  هحیحـص و  صوصن  نیا 
هیلع و هللا  یلص  يوبن  فیرش  صن  بجومب  هکیلاح  رد  اجک ؟ ار  دحاو  شاداپ  هیداغلا  یباب  شندیـشخب  ای  اجک ؟ شداهتجا  رد  وا  يار  ای -

تسا ؟ روصتم  نتشک  زا  رتگرزب  يریقحت  ضغب و  ایآ  تسا ، شتآ  رد  رامع ) هدنشک   ) راچان هلآ 
لماک " ص دلج 3 "  رد  ریثا  نبا  دزومایم ، امب  خیرات  هک  بلاطم  نیاب  عجار  تسه  یئاهسرد  دش  رکذ  هچنآ  عومجم  زا  هنیمز و  نیا  رد  و 
، تشاد یمارگ  ار  وا  مدقم  جاجح  دش و  لخاد  جاجح  رب  دومن و  یگدنز  جاجح  نامز  ات  تشک و  ار  رامع  هیداغلا  وبا  انامه  دـیوگ :  134
اناوت و يدرف  تمایق  زور  رد  هک  دوشیم  رورـسم  سک  ره  تفگ : جاجح  يرآ ، تفگ : یتشک ؟ وت  ار  رامع ) ینعی   ) هیمـس نبا  تفگ : واب  و 

تفریذپن جاجح  دومن و  تلئسم  یتجاح  جاجح  زا  هیداغلا  وبا  سپس  درگنب ، هتشک  ار  رامع )  ) هیمس نبا  هک  صخش  نیاب  دنیب ، هب  ار  ردتقم 
اهنآ يارب  ام  شـشوک  اب  هک   ) ایند زا  نانیا  میا و  هدومن  مار  ایهم و  نانیا  يارب  ار  ایند  اـم  تفگ : رثاـت ) اـب  ضارتعا و  لـیبس  رب   ) هیداـغلا وبا 

رخسم
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هک یسک  دنگوس  ادخب  يرآ . تفگ : جاجح  متـسه  اناوت  تمایق  زور  رد  نم  هک  درادنپیم  نینچ  لاح  نیع  رد  دنهد و  یمن  هرهب  امب  هدش )
زور رد  یسک  نینچ  انامه  تسا ، هذبر  هنیدم و  دننام  وا  هاگ  نمیـشن  تسا و  ناقر  هوک و  دننام  وا  نار  تسا و  دحا  هوک )  ) دننام وا  نادند 

یتدایز : ] دندشیم شتآ  لخاد  همه  دندوب  هدومن  تکرش  رامع  نتشک  رد  نیمز  لها  مامت  رگا  ادخب  دنگوس  تسا  ردتقم  گرزب و  تمایق 
تسا .] هدومن  رکذ  هباصا " ص 151  دلج 4 "  رد  رجح  نبا  ار  ناتساد  نیا  و  مود : پاچ 

، تسا رامع  هدنـشک  وا  دوب و  نامثع  رادتـسود  هیداـغلا  وبا  هک : تسا  روکذـم  ص 151  ءزج 4  هباـصا "  هیــشاح   " باـعیتسا " - رد "  و 
نتشک ناتسادب  تبـسن  تقو  ره  و  تسا ، رد  رب  رامع  هدنـشک  تفگیم : دیبلطیم ، ناذا  هریغ  هیواعم و  سلجمب  دورو  يارب  تقو  ره  هدربمان 

اریز تسا ، یتفگـش  وا  ناتـساد  رد  ملع  لها  دزن  رد  تشادـن و  یکاب  درکیم و  فصو  ار  وا  نتـشک  یگنوگچ  دـشیم ، لاوئـس  وا  زا  راـمع 
ار رگید  ضعب  امـش  زا  ضعب  هک  دـینکن  رفکب  تشگزاـب  نم  زا  دـعب  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  درم  ناـمه 

دیناسر !! لتقب  ار  رامع  فصولا  عم  هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ار  نخس  نیا  وا  دشکب ،
ربمغیپ هچنآ  رب  وا  فوقو  یهاگآ و  رامع و  نتـشک  رد  وا  هقالع  دروم  فدـه  زا  تسا  رعـشم  یکاح و  عومجملا  ثیح  نم  تاـهج  نیا  و 

زا ریغ  نیا  زا  سپ  راـمع ، نتـشک  رد  وا  یئاورپ  یب  يراددوخ و  مدـع  و  هدومرف ، راـمع  لـتاق  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هزنم  یمارگ و 
نخـس هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف  نیثدحم  هب  هک  هدوب  هیواعم  شیاوشیپ  اب  هدـیقعمه  وریپ و  هیداغلا ) وبا   ) درم نیا  عبطلاب  هکنیا 

يوشیم !! وشتسش  دوخ  لوب  رد  هک  یلاح  رد  یئامنیم  ثیدح  هتسویپ  یتسه و  قمحا  يریپ  وت  هک : تفگیم  ار  شا  هدربمان 
یحو ردصم  زا  هک  هچنآ  زا  وا  يوریپ  هیوبن و  تنسب  نآ  هدنیوگ  يدنمقالع  رادقم  و  هیواعم )  ) نخس نیا  دصقمب  یمارگ ) هدنناوخ   ) وت و 

هک يا  هطرو  نآ  رد  دـش و  بکترم  هک  هچنآ  رد  هیداغلا  وبا  داهتجا  هدوب  تادـقتعم ) یناـبم و   ) نیا لاـثماب  يرتاـناد و  هدـش  تیاور  یهلا 
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!! داتفا
هک : تسنیا  تسا ، دقتعم  نامثع  ناگدنشک  هرابرد  مزح  نبا  هچنآ  ياهتنم  و 
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، دهدیم تداهـش  نم  تلاسر  ادـخ و  تینادـحوب  هک  یملـسم  درم  نوخ  نتخیر "  تسین "  اور  تسا : يوبن  صن  نیا  ربارب  رد  اهنآ  داهتجا 
تعامج زا  دراذـگاو و  ار  دوخ  نید  هک  یـسک  لتق "  لابق  رد  صاـصق  سفن "  لـباقم  رد  سفن  راـکانز . بیث  صخـش : هس  زا  یکی  رگم 

هکنآ لاح  تسین و  لئاق  رامع  لتاق  هرابرد  و  دندومن ، هلتاقم  وا  اب  هک  نانآ  مالسلا و  هیلع  یلع  لتاق  هرابرد  ار  هدیقع  نیا  یلو  دوش - ادج 
!! هتشادنپ نامثع  ناگدنشک  هرابرد  هک  تسا  ینایرج  نامه  نیع  نانیا  دروم  رد  نایرج  هک  یتسناد 

رد هورگ  نیا  ءاـطخ  هب  رگم  دوـشیمن  یهتنم  هدـیدع  دراوـم  رد  هدرک - تسرد  صخـش  نیا  هـک  یلـصا  رباـنب  ینبم  نـیا  هـکنیا ، رب  هوـالع 
اور وا  ءارظن  مجلم و  نب  نمحرلا  دـبع  يارب  هـک  روطناـمه  ار  شاداـپ  کـی  قاقحتـسا  دـناد  یمن  اور  اـهنآ  هراـبرد  ارچ  سپ  ناـشداهتجا ،

!!! نامثع ناگدنشک  اهنآ  تسا و  یلع  لتاق  نیا : هک  دوش  ینعم  نیاب  رذتعم  تسا ، نکمم  یلب . دنادیم ؟
رد طقف  وا  رادـنپ  ربانب  ینعم  نیا  تسین ، لئاق  داـهتجا  يارب  یلحم  لاـجم و  ناـمثع ) ناگدنـشک  دروم  رد   ) دروم نیا  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ 

هدـیقعب انب  نیا  لاثما  رد  هکنانچ  تسیراج  زین  دروم  نیا  رد  باوصان ، داهتجا  اما  دـشاب و  باوص  قفو  رب  تسرد و  هک  تسیداـهتجا  دروم 
. دراد نایرج  شا 

ینعی تسا : هدنکفا  یبولطمان  هطرو  کی  رد  ار  دوخ  هتـشادنپ  هک  هدـساف  تایرظن  ندومن  اج  رب  اپ  تابثا و  رد  درم  نیا  بتارم  نیا  زا  دـعب 
دننآ رب  وا  ناشیک  مه  نارای و  مامت  هکیلاح  رد  دنتسه  نوعلم  راکهانگ و  نامثع ) ناگدنشک  ینعی   ) اهنآ تفگ : هک  هباحصب ، نداد  مانـشد 

نودـب قلطم  لوقب  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  رظن  رد  رما  نیا  تسا و  قیـسفت  ای  ریفکت  روخ  رد  تسهارمگ و  دـهد  مانـشد  ار  اهنآ  سک  ره  هک 
دنراد عامجا  اریز  تسا ، ریزعت  بجوم  نانآ  زا  يدحا  ءانثتسا  ای  رگید و  هقرف  اب  هقرف  نیب  کیکفت 

هحفص 279 ] ] 

مانشد ار  مهنع  هللا  یضر  هباحص  زا  یکی  هکیسک  اما  دیوگیم : لصف " ص 257  دلج 3 "  رد  صخش  نیا  دوخ  هباحص و  مامت  تلادع  رب 
نینچ جاجل  دانع و  نودـب  دـهد  همادا  دوخ  شورب  وا  اذـه  عم  دوش  مئاق  یتجح  لیلد و  وا  رب  رگا  و  تسا ، روذـعم  دـشاب  نادان  رگا  دـهد ،

دیزرو جاجل  دانع و  راک  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخب و  رگا  و  دوش ، بکترم  يدزد  انز و  هک  یسک  دننام  تسا ، قساف  یسک 
زا نیرجاهم و  زا  هک   ) بطاح هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  رد  هنع  هللا  یـضر  رمع  هک  هدیـسر  قیقحتب  و  تسا ، رفاـک  وا 

هکیلاح رد  دوب ، راکاطخ  لواتم  هکلب  دـشن ، رفاک  بطاح ، ریفکت  رد  رمع  منزب ، ندرگ  ار  قفاـنم  نیا  راذـگب ، تفگ : تسا ) ردـب  باحـصا 
رگم دزرو  یمن  هنیک  وت  اـب  دومرف : یلع  هب  و  تسا ، راـصنا  اـب  يزرو  هنیک  قاـفن  تمـالع  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

قفانم ...
اهنآ هکنیاـب  هداد  مکح  لـصف "  رد "  هک  دنتـسه  هیداـغلا  وـبا  مجلم و  نـب  نـمحرلا  دـبع  ریظن  نیدـهتجم  رایـسب  هـچ  مزح  نـبا  رظن  رد  و 

هنع و هللا  یـضر  هیواعم  هک  میراد  عطق  دـیوگ : دلج 4 ص 161  رد  دنتـسه  شاداپ  روخ  رد  دـنهد  صیخـشت  اطخب  هچنآ  رد  دـندهتجم و 
، هدرمـش نیدهتجم  زا  ار  یـصاع  نب  ورمع  هیواعم و  رد ص 160  و  دنتـسه ، رجا  شاداپ و  کی  قحتـسم  دـندومن و  داهتجا  اطخب  وا  نارای 
رد و  دننکیم ، داهتجا  اهنآ  هرابرد  يوتف  لها  هک  یئاهنوخ  دننام  دندومن  داهتجا  یئاهنوخ  لئاسم  رد  نانیا  هک  تسین  نیا  زج  دیوگ : سپس 
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دنرادن . يار  نینچ  هک  دنتسه  يرگید  ناسک  تسا و  رحاس  نتشک  رب  اهنآ  يار  هک  تسه  یناسک  ناگدنهد  يوتف  نایم 
اهنآ نایم  رد  یناسک  و  تسین ، نینچ  ناشیار  هک  دنتسه  یناسک  و  هدنب ، نتشک  صاصقب  تسا  دازآ  نتـشک  ناشرظن  هک  دنتـسه  یناسک  و 

هیواعم داهتجا  اب  اهداهتجا  هنوگ  نیا  نیب  تسه  یقرف  هچ  سپ  دننینچ ، هن  یناسک  دوش و  هتـشک  رفاک  نتـشک  صاصقب  نموم  هک  دندقتعم 
مهرد یئانیبان و  ینادان و  رگا  امهریغ ؟ ورمع و  و 

هحفص 280 ] ] 

دش . مامت  دوبن  نایم  رد  شناد  نودب  بلاطم  ندومن 
مهفب تبـسن  ول  روهظ و  تحارـص و  تهج  زا  ای  هتـشگ و  هبتـشم  اهنآ  رب  يوتف  رد  هلدا  هک  یناگدـنهد  يوتف  نیب  تسه ، توافت  ردـقچ  و 

هتفای و رتیوق  دانسا  ددعت  ای  وا  دزن  رد  قیرط  تحص  تلعب  رگید  هتـسد  زا  ار  لئالد  هتـسد  ود  زا  یکی  یتفم  هکنیا  ای  هتـشاد  فالتخا  یتفم 
کی ره  سپ  هتـسناد  رتیوق  لوا  یتفم  فالخ  رب  ار  رگید  بناج  طابنتـسا  زا  یعونب  رگید  یتفم  هدرک و  ادیپ  لیامت  توق  بناجب  هجیتن  رد 

قرف و ردـقچ  دـنا  هداد  رارق  یعدـم  لیلد  ارنآ  هدرک و  تنـس  باتکب و  داـمتعا  هیکت و  دوخ  يار  رد  همه  هداد و  يوتف  دوخ  بهذـمب  اـنب 
عقاو و یمالـسا  تلم  شوگ  مشچ و  ربارب  رد  یهلا  زیزع  باتک  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نایوجگنج  نیب  نانیا و  نیب  تسا  تواـفت 

لزان نانآ  قح  رد  هلهابم  هیآ  سدـقم  باتک  نآ  رد  تسوا و  هداز  رتخد  ود  وا و  هدـیزگرب  داـماد  ربمغیپ و  تمـصعب  قطاـن  هک  ریهطت  هیآ 
نینموملاریما ماما  هرابرد  یگمه  هک  هیآ  دصیس  رب  غلاب  رگید  تایآ  زا  ودنآ  زا  ریغ  هدش و  هدناوخ  ربمغیپ  سفن  هیآ  نآ  رد  یلع  هتـشگ و 

. دنکیم یئامندوخ  تعاس  ره  زور و  ره  هتفای  رودص  فرش 
بتک نآ  رد  تسا و  اهدنسم  حیحص و  بتک  اهنآ  لباقم  رد  روهشم و  نایاوشیپ  رظن و  تقد  ياراد  ظافح  صوصن  تاحیرصت و  تسنیا  و 

ار اهنآ  همه  هباحص  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  رتاوتم  نشور و  اسر و  گناب  نامه  تئارب ، ثیدح  تلزنم و  ثیدح  و  ریهطت ، ناتـساد 
. تسا هدیسر  نیعباتب  نانآ  زا  هتخاس و  يراج  دوخ  نابز  رب 

یکاـپان و هنوگ  ره  زا  ار  یتیـصخش  تاذ و  ندوب  هزنم  یکاـپ و  یعمتجم  رد  یلاـعت  هناحبـس و  یلوـم  هک  دراد ؟ ناـکما  امـش  رظن  رد  اـیآ 
دـهد و رارق  راوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سیفن  سفن  هلزنمب  ار  وا  ای  راعـشا  يدـیلپ  ره  زا  ار  وا  تمـصع  دـیامرف و  مالعا  یگریت 

باتک صن  بجومب  ای  دناسرب ، شناگدنب  شوگب  ار ) وا  بقانم  نیا  )

هحفص 281 ] ] 

اهنآ رورـس  نینموملاریما  هکیلاح  رد   ) دـنادرگ بجاو  ار  وا  نادـنواشیوخ  تدوم  شـسدقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تما  رب  شـسدقم 
دهد ربخ  وا  تماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  ناسلب  دهد و  رارق  یمظع  یئاهن  تلاسر  نیگنس  راب  لمحت  شاداپ  ار  اهنآ  ءالو  و  تسا )
دشاب یقاب  داهتجا  يارب  یلحم  لاجم و  اهنیا  همه  اب  تسا و  وا  نایصع  درمت و  واب  نایصع  درمت و  وا و  تعاط  مالسلا  هیلع  یلع  تعاط  هک 
ازـسان مانـشد و  واب  ماع  ءالم  رد  اـی  دوش ، یفن  نیمز  يور  زا  اـی  دوش و  هتـشک  اـی  و  دـنیامن ، گـنج  وا  اـب  هک  ددرگ  زیاـج  نآ  قبط  رب  هک 
دنکیم مکح  زیزع ) هدنناوخ   ) وت هکارد  دازآ و  مهف  ایآ  دوش  هضراعم  هجاحم و  وا  اب  انلع  دننک و  نعل  وا  رب  نیملـسم  ربانم  رب  ای  و  دنیوگ ؟

نآ !!؟؟ لاثما  رحاس و  لتق  دروم  رد  تسا  يوتف  لها  داهتجا  دننامب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اهداهتجا  نینچ  نیا  هکنیاب 
دوشن مئاق  وا  رب  یتجح  رگا  دور  اطخب  دنک و  لیوات  مالسا  لها  زا  سک  ره  دیوگیم : لصف ص 258  ءزج 3  رد  مزح  نبا  دوخ  هکیلاح  رد 

نوچ و  هتشاد ، قح  يوسب  دصق  هدوب و  قح  بلط  رد  هکنیا  ساپب  تسا  شاداپ  کی  قحتـسم  تسا و  رذعم  وا  ددرگن  راکـشآ  وا  رب  قح  و 
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ینعی مکبولق "  تدمعت  ام  نکل  هب و  متاطخا  امیف  حانج  مکیلع  سیل  یلاعت " و  يادخ  لوق  لیلدب  تسا  هدوشخب  وا  ءاطخ  هتـشادن ، دمعت 
، هدیسر باوص  عقاوب و  دوخ  لیوات  رد  رگا  و  هتشادن ، دمعت  ناب  امش  ياهلد  یلو  دیداتفا  اطخب  نآ  رد  هک  يرما  رد  تسین  امش  رب  یکاب  و 
دشاب و هدش  مئاق  وا  رب  تجح  رگا  و  وا ، شواک  بلط و  يارب  مه  یکی  باوص و  عقاوب و  وا  ندیـسر  يارب  یکی  تسا ، شاداپ  ود  وا  يارب 

ببـسب هکنیا  يارب  تسا ، قساف  وا  دـشابن ، لوسر  ادـخ و  اب  ضراعم  یلو  دـشاب  هدومن  دانع  کلذـعم  دـشاب و  هدـش  راکـشآ  وا  يارب  قح 
تسا و دـترم  رفاک و  وا  دـنک  هضراعم  شلوسر  ادـخ و  اب  قح  زا  دانع  نمـض  رگا  و  هدومن ، تارج  یلاـعت  يادـخ  رب  مارح  رما  رد  رارـصا 

نیب تسین  یقرف  ماکحا  نیا  رد  تسا و  لالح  وا  لام  نوخ و 

هحفص 282 ] ] 

دش . مامت  دشاب .. هک  يرما  ره  رد  يوتف  رد  باطخ  دشاب و  تعیرش  زا  هک  يزیچ  ره  رد  داقتعا  رد  ياطخ 
هک دوش  هداد  لامتحا  تسا  نکمم  ای  نآ ؟ زا  میدومن  توالت  هچنآ  یفن  ای  دـنوادخ ؟ زیزع  باتک  تیجح  راکنا  تسا  نکمم  ایآ  نیاربانب :

لیوات داهتجا و  ای  هتـشگن ؟ مئاق  اهنآ  رب  تجح  و  هدشن ؟؟ راکـشآ  اهنآ  رب  قح  هدنام و  ناهنپ  نیدهتجم  نیا  رب  الک  عطاق  ياه  تجح  نیا 
هتفای ؟ نایرج  زین  صوصن  نیا  رد 

اب ملس  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  برح  هرابرد  تسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  يرگید  صوصن  هنیمز  نیا  رد  دش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
هللا یلـص  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دـیز  زا  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم ص 149  دـلج 3  رد  مکاح  هک  تسا  یثیدـح  صوصن : نآ  هلمج  زا  وا 
ملس متبراح و  نمل  برح  انا  دومرف " : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  مالـسلا و  هیلع  یلعب  بانجنآ  هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و 
نیا یبهذ  و  مشمارآ ، ملـس و  لاح  رد  دـینک  تملاسم  امـش  هک  یـسک  اب  مگنج و  رد  دـیگنجب  امـش  هک  یـسک  اب  نم  ینعی  متلاـس "  نمل 

رد یطویس  بقانم ص 90 و  رد  یمزراوخ  و  یناربط ، قیرط  زا  هیافکلا " ص 189  رد "  یجنگ  هدرک و  رکذ  دوخ  صیخلت  رد  ار  ثیدح 
و دنا ، هدومن  تیاور  مکاح  نابح و  نبا  هجام و  نبا  يذمرت و  قیرط  زا  تسا  روکذم  شبیترت ص 216  ءزج 6  رد  هکیروطب  عماوجلا  عمج 

ینعی  " مکملاس : نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  ظفلب " : دیز  زا  شدانساب  ار  روبزم  ثیدح  رد ص 137  شخیرات  دلج 7  رد  بیطخ 
دلج 4 رد  رکاسع  نبا  ظفاح  هدروآ و  مشابیم ، ملـس  رد  دنک  تملاسم  امـش  اب  هک  یـسک  اب  و  مگنج ، رد  دگنجب  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم 

قیرط زا  قعاوص " ص 112  رد "  رجح  نبا  و  يذـمرت ، قیرط  زا  هیاـفک " ص 189  رد "  یجنگ  و  هدومن ، رکذ  ارنآ  شخیرات ص 316 
و " ص 189 ، ضایرلا   " دلج 2  رد  نیدـلا  بحم  شلوصف ص 11 و  رد  یکلام  غابـص  نبا  و  مکاح ، نابح و  نبا  هجاـم و  نبا  يذـمرت و 
و مکاح ، یناربط و  يذمرت و  هبیش و  یبا  نبا  قیرط  زا  تسا  روکذم  شبیترت ص 102  ءزج 7  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویس 

نبا و  مود : پاچ  یتدایز  . ] دنا هدومن  تیاور  شا - هراتخم  رد  یسدقم  ءایض 

هحفص 283 ] ] 

هجام نبا  نیکد و  نب  لضف  میعن - یبا  ثیدح  زا  یئاسن  قیرط  زا  هریره  یبا  زا  لوا  ظفلب  ار ص 36  تیاور  نیا  شخیرات  دلج 8  رد  ریثک 
دنا .[ هدرک  تیاور  يروث  نایفس  زا  اهنآ  يود  ره  عیکو - ثیدح  زا 

دلج 3 رد  مکاح  و  هدومن . تیاور  مکملاس  نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  ظفلب : هریره  یبا  زا  شدنسم ص 442  دلج 2  رد  دمحا  و 
هدومن تیاور  ارنآ  دمحا  قیرط  زا  هیافکلا " ص 189 ، رد "  یجنگ  شخیرات ص 208 و  دلج 4  رد  بیطخ  و  " ص 149 ، كردتسم  "  

. هدرک تیاور  مکاح  یناربط و  دمحا و  قیرط  زا  دلج 6 ص 216  زنک "  رد "  یقتم  و  تسا ، حیحص  نسح و  ثیدح ، نیا  هتفگ : و 
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هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  قیرط  رد  تقد  اب  قیدص  رکب  یبا  زا  ضایرلا " ص 189  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  و 
مالـسلا مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  همیخ  رد  تشاد و  هیکت  یبرع  ناـمک  رب  هکیلاـح  رد  هدومن  اـپرب  همیخ  هک  مدـید  ار  هلآ  و 

بیط دجلا  دیعس  الا  مهبحی  ال  مهالاو ، نمل  یلو  مهبراح ، نمل  برح  همیخلا ، لها  ملاس  نمل  ملس  انا  نیملسملا ، رـشعم  دومرف  سپ  دندوب 
ملاسم دشاب  تملاسم  رد  همیخ  نیا  لها  اب  هک  سک  ره  اب  نم  نیملسم ، هورگ  يا  ینعی : دلوملا ، يدر  دجلا  یقشالا  مهضغبی  و ال  دلوملا ،

كاپ تخب و  کین  هک  یـسک  رگم  ار  اهنآ  درادیمن  تسود  متـسود ، اهنآ  ناتـسود  اب  مگنج و  رد  دگنجب  اهنآ  اب  هک  سک  ره  اب  متـسه و 
هداز . كاپان  تخبدب و  رگم  دزرویمن  نیک  اهنآ  اب  دشاب و  داز 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  قیرط  رد  تقد  اب  هحفص 129  كردتسم  دلج 3  رد  مکاح  و 
هرـصن نم  روصنم  هرجفلا ، لـتاق  هرربلا ، ریما  اذـه  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يوزاـب  هکیلاـح  رد  هلآ  هیلع و 

يرای دنک  يرای  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نارجاف  نادب و  هدنـشک  تسا . ناکین  هدـنامرف  نیا  ینعی  هتوص "  اهب  دـم  مث  هلذـخ ، نم  لوذـخم 
يرتشیب هجوت  بلج  هک   ) دیشک نانخس  نیا  نتفگب  ار  دوخ  يادص  سپـس  تسا . نوبز  راوخ و  دیامن  راوخ  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، هدش 

 " لوسلا بلاطم  رد "  یعفاش  هحلط  یبا  ار  تیاور  نیا  و  دیامن ) ناگدنونش  رد 

هحفص 284 ] ] 

ناساپسان هدنشک  ناکین و  ياوشیپ  ینعی  تسا . هدروآ  رخآ  ات  هرفکلا "  لتاق  هرربلا و  دئاق  ظفلب " : قیرط  رد  تقد  اب  رذ  یبا  زا  هحفص 31 
هحفص 338 هیمالسا "  تاحوتف  رد ج 2 "  نالحد  ینیز  دمحا  و  هدرک . تیاور  مکاح  زا  قعاوص ص 75  رد  ارنآ  رجح  نبا  و  نارفاک . و 

. هدومن رکذ  ارنآ 
دوب . دهاوخ  مجح  رپ  گرزب و  تادلجم  رب  لمتشم  میامن  عمج  ار  اهنآ  رگا  هک  تسه  يدایز  رایسب  ثیداحا  ینبم  نیا  رب 

نینموملاریما فیلاکت  زا  ار  ناگمه  دومرفیم و  غیلبت  رشن  وا  هلتاقمب  رئاد  دوخ  باحصا  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نیا . رب  هوالع 
داهتجا هب  دـقتعم  نآ  رد  رجح  نبا  هک  يا  هلتاـقم  نیمه  دادـیم . یهاـگآ  نیفرحنم ) نادرمتم و  نانکـش و  ناـمیپ  اـب  دربن  رد   ) مالـسلا هیلع 

یلص ربمغیپ  هکیلاح  رد  دیامن ) دادملق  روجام  روذعم و  هلتاقم  نآ  رد  ار  اهنآ  هکنیا  يارب   ) تساهنآ ناهارمه  صاع و  نب  ورمع  هیواعم و 
( نیقرام نیطـساق ، نیثکان ،  ) هدربمان ياههورگ  راتـشک  گنجب و  دومرفیم  رما  ار  دنوادخ ) هزنم  یلو   ) اهنآ ریما  نامیا و  لها  هلآ  هیلع و  هللا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابخا  رماوا و  اهتوعد و  زا  یئاه  هنومن  هکنیا  دنام  یمن  یفخم  هدیشوپ و  باحصا  زا  يدحا  رب  رما  نیا  عبطلاب  و 
رما . نیاب  ریاد  هلآ  و 

: تفگ هک  دـنا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  تقد  اب  يراصنا  بویا  یبا  زا  دوخ  صیخلت  رد  یبهذ  هحفص 139 و  كردتسم  دلج 3  رد  مکاح 
نیفرحنم  ) نیطساق و  نانکش ) نامیپ   ) نیثکان گنج  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه 

هدرک . تیاور  هیافک ص 72  رد  یجنگ  ار  تیاور  نیا  و  تعدب .) تلالضب و  نید  زا  نیجراخ   ) نیقرام و  قح ) زا 
یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  بویا  یبا  زا  قیرط  رد  تقد  اب  كردتسم ص 140  دلج 3  رد  مکاح  و 

دومن . یهاوخ  دربن  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  اب  وت  دومرفیم : مالسلا  هیلع 

هحفص 285 ] ] 

هک مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دنا  هدومن  تیاور  رکاسع  نبا  نینچمه  دلج 13 ص 187 و  رد  شخیرات ص 340 و  دلج 8  رد  بیطخ  و 
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دیارف  " باب 35  رد  ار  تیاور  نیا  ینیومح  و  نیقراـم ، نیطـساق و  نیثکاـن و  لـتاقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارم  درک  رما  دومرف 
و دنا ، هدومن  تیاور  هدـش  رکذ  شبیترت ص 392  ءزج 6  رد  هکیروطب  عماوجلا "  عمج  رد "  یطویـس  و  قـیرط ، رد  تقد  اـب  نیطمـسلا " 

یلص ادخلوسر  تفگ : هک  دنا  هدومن  تیاور  دوعسم  نبا  زا  تسا ، روکذم  عماوجلا  عمج  بیترت  ءزج 6  رد  هکیروطب  رکاسع  نبا  مکاح و 
، دنگوس ادخب  دومرف : هملس  ماب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دمآ  مالسلا  هیلع  یلع  سپس  دیسر  هملس  ما  لزنمب  دمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا 

دعـس زا  قیرط  ودب  مراهچ ) هاجنپ و  باب  رد   "  ) نیطمـسلا دیارف  رد "  ینیومح  و  نم ، زا  دـعب  تسا  نیقرام  نیثکان و  نیطـساق و  لتاق  نیا 
. متسه نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  اب  دربن  هب  رومام  نم  دومرف : هک  هدومن  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدابع  نب 

نبا زا  بقانم ص 52 و 58  رد  یمزراوخ  و  تسا ) مود  پاچ  یتداـیز  تمـسق  نیا   ) يواسملا " ج 1 ص 31 نساـحملا و  رد "  یقهیب  و 
دومرف : هملس  ما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع 

اذـه هملـس ، ما  ای  يدـعب  یبن  ـال  هنا  ـالا  یـسوم  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  وه  و  یمد ، نم  همد  یمحل و  نم  همحل  بلاـط ، یبا  نب  یلع  اذـه 
یلع یلعالا ، ماقملا  یف  یعم  هرخالا و  ایندلا و  یف  یخا  هنم ، یتوا  يذـلا  یباب  و  ییـصو ، یملع و  ءاعو  نیملـسملا و  دیـس  نینموملاریما و 

نیقراملا  نیثکانلا و  نیطساقلا و  لتقی 
زا تسا  نوراـه  هلزنمب  نم  زا  وا  و  تسا ، نم  نوـخ  زا  وا  نوـخ  تـسا و  نـم  تشوـگ  زا  وا  تشوـگ  بلاـط ، یبا  نـب  یلع  تـسنیا  ینعی :
نم یصو  نم و  ملع  هاگیاج  نیملسملا و  دیس  نینموملاریما و  تسا  نیا  هملس ، ما  يا  دوب ، دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یـسوم ،

دشکیم یلع  رتالاب ، رترب و  ماقم  رد  تسا  نم  اب  وا  ترخآ ، ایند و  تسا و  نم  ردارب  وا  تفای ، دنهاوخ  هار  نمب  رد  نآ  زا  هک  تسا  يرد  و 
ار . نید  زا  نیجراخ  نانکش و  نامیپ  قح و  زا  نیفرحنم 

هحفص 286 ] ] 

ءاعو ياـجب " : یملع "  هبیع  و  هلمج : نیا  وا  تیاور  رد  و   ) هدومن تیاور  قیرط  هسب  دـیارف "  باـب 27 و 29 "  رد  ینیومح  ار  ربخ  نیا  و 
نم .) ملع  هبعج  ینعی  تسا  روکذم  یملع " 

دنا . هدومن  تیاور  ارنآ  یلیقع  ظفاح  قیرط  زا  زنک " ص 154 ، رد ج 6 "  یقتم  هیافکلا " ص 69 و  رد "  یجنگ  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مکاح  قیرط  زا  بویا  یبا  زا  قیرط  رد  تقد  اب  شدیارف  رد  ینیومح  مالسالا  خیش  و 

بویا وبا  هک  دیوگ  ثایغ - هدرک - تیاور  بویا  یبا  زا  هبلعث  نب  ثایغ  زا  شرگید  قیرط  زا  نیطـساق و  نیثکان و  لاتقب  دومرف  رما  ارم  هلآ 
تفگ . باطخ  نب  رمع  تفالخ  رد  ار  نخس  نیا 

لاتقب دومرف  رما  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدومن  تیاور  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  باب 53  رد  دـیارف  رد  ینیومح  و 
اب دومرف : میهد ؟ ماجنا  ار  رما  نیا  سک  هچ  اب  دـیدومرف ، رما  اهنیا  لاتقب  ار  ام  هللا  لوسر  ای  میدومن : ضرع  ام  نیقرام . نیطـساق و  نیثکان و 

بلاط . یبا  نب  یلع 
مالسلا و هیلع  یلع  ثیدح  زا  هدش  تیاور  و  دیوگ : هباصا  هیـشاح  باعیتسالا " ص 53  دلج 3 "  رد  ربلا  دـبع  نبا  و  مود : پاچ  یتدایز  ]
نیطـساق و نیثکان و  لاتقب  دومرف  رما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  : ) هکنیا يراـصنا  بویا  یبا  ثیدـح  زا  دوعـسم و  نبا  ثیدـح  زا 

نیقرام .]
نب ورمع  هیواعم و  هرابرد  عطاق  نخـس  يایوج  نونکا  طقف  يدومن و  ناـعذا  قح  زا  يدـش  فقاو  هچناـب  هک  دـیاش  یمارگ ) هدـنناوخ   ) وت
لاح حرـش  نمـض  زین  ام  يدوزب  و  تسا ، تبث  ودنآ  نانخـس  زا  خیرات  ياهباتک  یط  رد  هک  هچناب  هعجارم  داب  وت  رب  نیاربانب  یتسه ، صاع 

یمغ و زا  ار  حالـص  دـشر و  هک  هچنآ  رب  تخاس  میهاوخ  فقاو  ار  امـش  مهد  دـلج  رد  هیواعم  زا  یـسررب  ثحب و  رد  صاـع و  نب  ورمع 
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دومن . دهاوخ  راکشآ  زیامتم و  یهارمگ 

هحفص 287 ] ] 

( یمارگ هدنناوخ   ) امـش هتفگ ) شدوخ  هک  روطنامه   ) نیا رب  انب  و  وا ، ياهیئوگروز  یهارمگ و  مزح و  نبا  ءارآ  رد  دوب  نخـس  لامجا  نیا 
هک تفای  دـیهاوخ  هدربمان  یهارمگ  رد  ار  یمومع  يار  دـشابن ، راک  رد  عالطا  ملع و  نودـب  بلاطم  ندومن  مهرد  یئانیبان و  ینادان و  رگا 

اهنآ ریغ  ای  نیکلام  زا  یناسکب  هنیک  دسح و  نداد  تبـسن  يارب  تسین  یلاجم  رگید  اجنیا  رد  و  هتـشگ ، عقاو  شلحم  رد  رداص و  شلها  زا 
وا باـتک  و  وا ، زا  نیرخاـتم  هچ  دـنا و  هدوب  وا  اـب  ناـمزمه  هک  اـهنآ  هچ  دـنا ، هدوـمن  مکح  مزح ) نبا  یهارمگ  ینعی   ) عوـضوم نیاـب  هک 

. تسا ام  تسرد  يار  قح و  راتفگ  رب  لیلد  نیرت  يوق  لصف ) )
نابز زا  یسک  هدرک و  یئوگدب  رایسب  دوخ  زا  شیپ  ءاملعب  تبسن  مزح ) نبا   ) هدربمان دیوگ : رد ص 370  شخیرات  ءزج 1  رد  ناکلخ  نبا 

یئوگدب تلعب  هتفگ  وا  هرابرد  ار  نخـس  نیا  دندوب  رگیدکی  دننامه  جاجح  ریـشمش  مزح و  نبا  نابز  دیوگ : فیرع  نبا  هدـنامن . نمیا  وا 
هتفرگ لدب  ار  وا  هنیک  دنداد و  رارق  یئوگدب  فده  ار  وا  نامز  ءاهقف  و  تشگ ، رفتنم  وا  زا  اهلد  هجیتن  رد  هک  نایاوشیپ  هب  تبـسن  وا  رایـسب 

ار ناشماوع  دندناسرت و  وا  هنتف  زا  ار  ناگرزب  نیطالـس و  دندز و  اهنعط  وا  رب  و  دندرک ، وا  یهارمگ  رب  عامجا  دندرک و  در  ار  وا  نخـس  و 
هب ار  دوخ  راچان  ات  دندرک  هراوآ  شنادناخ  زا  دندومن و  دیعبت  ار  وا  ناهاشداپ  هجیتن  رد  دندومن ، یهن  وا  ءارآ  ذخا  واب و  ندش  کیدزن  زا 

تسب . ناهج  زا  مشچ  اجنآ  رد  لاس 456  هدنام  نابعش  هام  زا  زور  ود  هبنشکی  زور  نایاپ  رد  دیناسر و  هلبل  يارحص 
رانلا یف  نم  ذقنت  تنافا  باذعلا . هملک  هیلع  قح  دقل  و 

هحفص 288 ] ] 

مخ ریدغ  ثیدح  دافم 

هراشا

مخریدغ ثیدح  رودص  رد  دیدرت  کش و  يارب  یهار  هنیمز و  رگید  هک  تسا  دیما  دش  نایب  حرـش و  باتک  نیا  ثحابم  رد  هچنآ  زا  سپ 
کش و روخ  رد  زیچ  ره  رگا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالوم  تماما  رب  نآ  تلالد  اما  و  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  يوبن  سدـقم  ردـصم  زا 

هطـساوب هاوخ  و  دـشاب ، اـم  دوصقم  ياـنعم  رد  حیرـص  يوغل ، عضو  بسح  رب  هاوـخ  یلوـم )  ) ظـفل هکنیا  رد  میرادـن  یکـش  دـشاب  دـیدرت 
تـسا ام  روظنم  هک  تماما  يانعم  هدـننک  نییعت  نئارق  زا  هاوخ  و  دـشاب ، لـمجم  نآ  داـفم  ددـعتم ، رایـسب و  یناـعم  نیب  نآ  ندوب  كرتشم 

رگید ياـنعمب  ینعم  نیمهب  زج  ماـقم  نیا  رد  ظـفل  نیا  تروص  ره  رد  دـشاب ، هتـشاد  رب  رد  ار  یتئارق  نینچ  هاوخ  و  دـشاب ، هنهرب  يراـع و 
ربخ نیا  ینامز  زا  سپ  ای  هدومن و  كرد  هدینـش و  ار  ظفل  نیا  مخ ) ریدغ  زور   ) میظع عامتجا  نآ  رد  هکنانآ  اریز  تشاد  دـهاوخن  تلالد 

ظفل نیا  زا  ار  ینعم  نیمه  همه ، دراد ) تیجح  اهنآ  رظن  و   ) دوشیم لالدتـسا  تغل  رد  اـهنآ  نخـس  رظنب و  هکیناـسک  زا  هدیـسر  اـهناب  مهم 
لاجر ارعـش و  نایم  رد  اهنآ  زا  دعب  هتـسویپ  ینعم  نیمه  مهف  كرد و  و  دوش ؟ هدید  يراکنا  عنم و  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  نودب  دـنا  هدـیمهف 

رد یپ  ياههورگ  نیا  هعیلط  رد  دوصقم و  يانعم  رد  عطاق  تسا  یناهرب  صیخشت ) تدحو   ) نیمه ام و  رضاح  رصع  ات  هتشاد  نایرج  بدا 
دوخ لحم  رد  هک  هتشاد  موقرم  ءاشنا و  یتایبا  هیواعم  همان  خساپ  رد  هک  اجنآ  تسا ، رادربمان  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یلوم  صخـش  یپ 
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تسا . صوصنم  نآ  رد  تیب  نیا  دینش و  دیهاوخ 

مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
مخریدغ موی  هللا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هتـشاد و  روضح  اصخـش  دوهعم  زور  مخ و  نیمزرـس  رد  هک  تسا  تباـث  نب  ناـسح  ناـنآ  هلمج  زا  و 
تسا : تیب  نیا  وا  تایبا  هلمج  زا  دروآرد و  مظنب  ار  تیالو  رما  ثیدح و  ناتساد  هک  تساوخ  تصخر 

هحفص 289 ] ] 

ینناف  یلع  ای  مق  هل  لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

دیوگ : یتایبا  نمض  هک  تسا  يراصنا  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  راوگرزب ، یباحص  نانآ  هلمج  زا  و 

ماما  انماما و  یلع  و 
لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

، هالوم تنک  نم  یبنلا : لاق  موی 
لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

دیوگ : هک  تسا  يریمح  هللا  دبع  نب  دمحم  هورگنآ : هلمج  زا  و 

مخ  موی  یف  هبصن  اوسانت 
مانالا ریخ  نم  يرابلا و  نم 

دیوگ : هک  تسا : یباحص  یصاع  نب  ورمع  اهنآ : هلمج  زا  و 

یفطصملا  نم  انعمس  دق  مک  و 
یلع یف  هصصخم  ایاصو 

اربنم  یقر  مخ  موی  یف  و 
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لحرت مل  بحصلا  غلب و  و 

نینموملا  هرما  هحنماف 
لحنملا فلختسم  هللا  نم 

انلعم  هفک ، هفک  یف  و 
یلعلا زیزعلا  رماب  يدانی 

هل  یلوم  تنک  نمف  لاق  و 
یلولا معن  مویلا  هل  یلع 

دیوگ : نآ  نمض  هک  هموظنم  رد  دیسر  تداهشب  لاس 126  رد  هک  تسا  يدسا  دیز  نب  تیمک  اهنآ : هلمج  زا  و 

هحفص 290 ] ] 

مخ  ریدغ  حود  حودلا  موی  و 
اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

اهوعیابت  لاجرلا  نکل  و 
اعیبم ارطخ  اهلثم  را  ملف 

هلمج زا  و  دمآ ، دهاوخ  هک  هدورس  يرایسب  راعشا  هراب  نیا  رد  هتفای ، تافو  لاس 179  رد  هک  تسا  يریمح  لیعمسا  دیس  اهنآ : هلمج  زا  و 
تسا : اهنآ 

هبر  هراتخا  ام  کلذل 
اریهظ ایصو  مانالا  ریخل 

ریدغلا  ثیحب  مخب  ماقف 
اریسملا فاع  لاحرلا و  طح  و 

یقترا  مث  حودلا  هل  مق  و 
اروک الحر و  ناک  ربنم  یلع 
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جیجحلا  عامتجاب  یحض  يدان  و 
اریبک اریغص  هیلا  اواجف 

ردیح  هفک  یف  لاقف و 
اریشم انیبم  هیلا  حیلی 

هل  یلوم  انا  نم  نا  الا 
اروجی نل  اضق  اذه  هالومف 

معن  اولاق  تغلب ؟ انا  لهف 
اروضح وا  ابیغ  اودهشا  لاقف 

ابئاغ  مکرضاح  غلبی 
اریصبلا عیمسلا  یبر  دهشا  و 

ءامسلا  کیلم  رماب  اوموقف 
اریما هیلع  لک  هعیابی 

نیقفاص  هتعیبل  اوماقف 
اریکن مهنم  سجواف  افکا 

یلولا  لاو  یهلا  لاقف :
اروفکلا هل و  ودعلا  داع  و 

نولذخی  یلوالل  الذاخ  نک  و 
اریصن نورصنی  یلوالل  نک  و 

یفطصملا  هوعد  يرت  فیکف 
اریثن ءابه  ما  اهب  اباجم 

یفطصملا  یناثای  کبحا 
اریدغلا هیف  سانلا  دهشا  نم  و 
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تسا : تایبا  نیا  نآ  هلمج  زا  هک  وا  گرزب  هیئاب  هدیصق  رد  تسا  مود  نرق  يارعش  زا  یفوک . يدبع  اهنآ : هلمج  زا  و 

رجدزم  مخ  یف  مهل  اهنع  ناک  و 
بتق یلع  يداهلا  دمحا  یقر  امل 

نم  هیلا و  ناد  نم  سانلا  لاق و  و 
بقترم غصم و  نم  هیدل و  واث 

ناب  ترما  دق  یناف  یلع  ای  مق 
یب ردجا  غیلبتلا  سانلا و  غلبا 

املع  ایداه  ایلع  تبصن  ینا 
بصتنم ریخ  ایلع  نا  يدعب و 

هدی  طساب  لک  كوعیابف و 
بلقنم کنع  بلق  قوف  نم  کیلا 

هحفص 292 ] ] 

تستایبا : نیا  نآ  هلمج  زا  هک  يا  هیئار  هدیصق  رد  تسا ، يافوتم 231  مامت  وبا  بدا  تیبرع و  داتسا  اهنآ : هلمج  زا  و 

هلها  قحلا  حضوتسا  ریدغلا  موی  و 
رتس باجح و ال  اهیف  ءایحضب ال 

اهب  مهوعدی  هللا  لوسر  ماقا 
رکن مهائنی  فرع و  مهبرقیل 

هنا  ملعی  هیعبضب و  دمی 
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؟ ربخ مکل  لهف  مکیلوم  یلو و 

رشعمل  نایبلاب  ودغی  حوری و 
رمغ مهب  ودغی  رمغ و  مهب  حوری 

هقح  تابثاب  رهج  مهل  ناکف 
رهج هقح  مهزب  یف  مهل  ناک  و 

نیزاومب دـیقت  ظافلا و  عضوب  یهاـگآ  تغل و  دراومب  مازتلا  اـب  دـنا  هدوب  تیبرع  ملع و  زومرب  فراـع  هک  نادنمـشناد  غباون  زا  یهورگ  و 
: يدهلا ملع  و  سارف ، وبا  ریما  و  یفوک ، ینامح  و  یعازخ ، لبعد  دـننام : دـنا  هدومن  يوریپ  هتـسد  نآ  زا  رعـش  مالک و  بیکرت  رد  حـیحص 
ریغص و ءیشان  و  دابع ، نب  بحاص  و  عجفم ، و  يربونص ، و  مجاشک ، و  یمور ، نبا  جاجح و  نب  نیسح  و  یضر ، فیرش ، دیس  و  یضترم ،
و یلین ، یلوـص  و  راـیهم ، و  جرفلا ، یبا  و  اـبطابط ، نبا  داـمح و  نبا  و  هیوـلع ، نبا  و  يرهوـج ، و  يورـس ، ءـالعلا  وـبا  و  یهاز ، و  یخوـنت ،

تبث لقن و  هتسویپ  ناراگزور  تشذگ  اب  اهنآ  راثآ  هک  تغل ، ناداتسا  بدا و  ناگرزب  زا  اهنآ  ریغ  يدرکجنف و 

هحفص 293 ] ] 

یمامت هچ  دنک ، مکح  صیخشت  رد  اهنآ  همه  ياطخب  هک  تسین  نکمم  اور و  نف  لها  نادنخس و  چیه  يارب  و  ام ، نامز  رصع و  ات  هتـشگ 
دنشابیم . بدا  رد  تما  یلصا  عجرم  تاغل و  همشچرس  دوخ  نانآ 

نادب رعـش  اب  هچ  رگا  اهنآ  دنا و  هدیمهف  ار  ینعم  نیا  یلو ) یلوم و   ) ظفل نآ  زا  هک  دـنا  هدوب  مدرم  زا  یئاه  هتـسد  دارفا و  هنیمز  نیا  رد  و 
هلمج زا  و  هتشگ ، راکـشآ  ینعم  نیا  ناشباطخ  نومـضم  زا  ای  دنا و  هتخاس  راکـشآ  ارنآ  دوخ  حیرـص  نانخـس  رد  یلو  دنا ، هدرکن  راعـشا 

: " دنتفگیم هکیلاح  رد  دندمآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  هب  تعیب  تینهت و  روظنمب  هکیماگنه  دنتـسه ، رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش نانآ 
زا لبق  هتـشاد  ناکما  ام  يالوم  رب  نآ  قیبطت  هک  یلوم  یناعم  زا  کی  مادـک  منادـیمن  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  بلاط  یبا  نباـی  تیـسما 

موسوم و زورنآ  رد  هک  دنیامن  حیرصت  دنیوگ و  تینهت  ار  وا  نآ  رطاخ  يارب  دنیایب و  نیخیش  دوش و  هتخانـش  هزات  ات  هتـشادن  دوجو  زورنآ 
اب هدروخ و  ریش  نامیا  ناتسپ  زا  هکیزور  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تبحم  ترـصن و  زا  ترابع  یناعم  نآ  ایآ  هدیدرگ ؟ ناب  فوصوم 

ماـقم نیا  رد  ار  اـهنآ  ناوتیمن  هک  یلوم  رگید  یناـعم  اـی  هدوب ؟ اـهناب  فصتم  هتـسویپ  هدرک  اـمن  وـشن و  دوـخ  هدـیزگرب  مع  رـسپ  ردارب و 
هدومن مهف  ارنآ  نیرـضاح  همه  هک  دوبن  یئانعم  نامه  زج  دوبن و  کیچیه  نآ  هن  نیا و  هن  مسق  ادخب  هن  تسناد ؟ دارم  روظنم و  صوصخب 
تینهت ار  وا  دـندرک و  تعیب  وا  اب  ینبم  ینعم و  نیمه  رب  ناـشدوخ و  زا  نیملـسم  عیمجب  رفن و  ودـناب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیولوا  ینعی  دـنا 

. دنتفگ
دانع و شاداپ  اروف  هک  تسا  يرهف ) نامعن  نب  رباج  ای   ) يرهف نامعن  نب  ثراح  دیمهف ) یلوم  هملک  زا  ار  ینعم  نیمه  هک   ) اهنآ هلمج  زا  و 

رما جح  تاکز و  زامنب و  نیتداهـشب و  ار  ام  دمحم  ای  تفگ : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دـمآ  هکیزورنآ  دیـسر ، واب  وا  راکنا 
هالوم تنک  نم  یتفگ " : يداد و  يرترب  ام  رب  يدومن و  دـنلب  ار  وا  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  يوزاب  اـت  يدومنن  اـفتکا  رماوا  نیاـب  يدرک و 

یلعف
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تشذگ .  127 هحفص 137 - رد  نآ  ناتساد  هک   " هالوم .
ای تسا و  دنوادخ  فرط  زا  نآ  هک  دومن  دیدرت  دمآ و  نارگ  ار  دناعم  دوسح و  رفاک  نیا  هک  نداد ) يرترب   ) لیـضفت اب  مزالم  دوصقم  ایآ 

ریاس زا  نآ  ریغ  ای  بحم ) رصان -  ) هتفگ شیپ  ینعم  ود  تسا  نکمم  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  هقالع  تبحم و  ياضتقمب 
يورین نشور و  ریمـض  هکلب  دـنادب ؟ اور  دریذـپب و  ار  یلامتحا  نینچ  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت دازآ  رکف  مرادـن  ناـمگ  دـشاب ؟ یلوم )  ) یناـعم

یلص ادخ  لوسر  دوخ  هرابرد  شیرق  ناراکمتس  هک  تسیا  هقلطم  تیالو  نامه  هملک  نیا  ینعم  دیوگیم : وتب  تحارـص  لامک  اب  وت  كرد 
دروخ ياهدربن  ناهرب و  يورین  دنتـشگ و  روهقم  تازجعم ) و   ) هرهاب تایآ  هلیـسوب  هکنآ  زا  دعب  رگم  دندرواین  نامیا  نادب  هلآ  هیلع و  هللا 

، دندیئارگ یئادخ  نیدـب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  مدرم  هک  يدـید  دیـسر و  قح  يزوریپ  یهلا و  ترـصن  ات  تخاس  نوبز  ار  اهنآ  هدـننک 
لد رد  نیدـناعم  هک  ار  هچنآ  یهتنم  تسا ، رت  مهم  رت و  نارگ  اهنآ  رب  عبطلاب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هرابرد  ینعم  نیا  شریذـپ  راـچان 

داد !! رارق  دوخ  تبوقع  دروم  ار  وا  اناوت  زیزع و  يادخ  دومن و  راکشآ  ارنآ  نامعن  نب  ثراح  دنتشاد 
هفوک عیـسو  نادیم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رب  هک  دنتـسه  یهورگنآ  دـنا ) هدومن  مهف  تیالو  زا  ار  ینعم  نیمه  هک   ) نانآ هلمج  زا  و 

رب نیرـضاح  ناگدنونـش و  ریاس  نتخاس  فقاو  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  انالوم  ای  کیلع  مالـسلا  دـندرکیم : ضرع  هکیلاح  رد  دـندش  دراو 
رد ناـنآ  دـیتسه ؟ برع  زا  یهورگ  امـش  هکیلاـح  رد  متـسه  امـش  يـالوم  هنوگچ  نم  دومرف : تساوخ و  حیـضوت  اـهنآ  زا  تسرد ، ینعم 

یلعف هالوم  تنک  نم  دومرفیم " : هک  میدینـش  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  دندرک : ضرع  ترـضحنآ  باوج 
تیمها و دروم  دوشیمن ) عضاخ  سک  ره  ربارب  رد  زگره  هک  یبرع   ) برع رظن  رد  هک  تیولوم  نآ  دنادیم : دوخ  یمارگ  هدـنناوخ  هالوم " 

تمظع ياراد 
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نآ لمحت  هک  تسا  يرورـس  يربک و  تسایر  نامه  تیولوم  نیا  هکلب  هدوبن . یلوم  یفرع  یناعم  ریاس  ای  ترـصن و  ای  تبحم  اـهنت ، تسا 
تـسنامه روبزم  يانعم  و  دهد ، تسد  ینعم  نآ  لابق  رد  اهنآ  نداهن  ندرگ  عوضخ و  يارب  یبجوم  رگم  هدوب  راوشد  تخـس و  نانآ  يارب 
ترـضحنآ باوج  رد  هک  تخاـس  مزلم  ار  اـهنآ  تساوخ و  حیـضوت  ماهفتـسا  روطب  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  تیعمجنآ  روـضح  رد  هک 

دنا . هدومن  كرد  دنا و  هدیمهف  ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حیرصت  صن و  زا  هک  دندومن  ضرع 
وناب هک  میدومن  لـقن  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز  زا  رد ص 79  هکناـنچ  دوـبن  هدیـشوپ  نیـشن  هدرپ  ناـنز  رب  یتـح  ینعم  نیا  مهف  كرد و 
وناـب نآ  دومن ؟ شـسرپ  شدوخب  تبـسن  وا  هنیک  مالـسلا و  هیلع  نینموـملاریما  هب  تبـسن  وا  یتـسود  ببـس  زا  هیواـعم  هک  هیبوـجح  هیمراد 

زور رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  ار  تیالو  تمـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : رما  نیاب  هلمج  زا  دومن ، يروماب  لالدتـسا 
تفالخ رما  رب  هک  هدرک  گنج  یسک  اب  هیواعم )  ) وا هک  دومن  مالعا  تلع  نیاب  هیواعم )  ) واب تبسن  ار  دوخ  هنیک  دومرف و  رارقرب  مخ  ریدغ 

نیا همه  زا  لبق  دومنن و  يراکنا  روما  نیا  رد  وا  رب  هیواعم  و  هدومن ، بلط  هدوبن  نآ  روخ  رد  هک  ار  یماـقمنآ  هدوب و  یلوا  هیواـعم )  ) وا زا 
قرط اهدانسا و  لیصفت  هب  هک  هبحر  زور  رد  تسا  بانجنآ  لالدتسا  جاجتحا و  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  صخـش  هدشانم  لئالد  روما و 
دروم تفالخ  رما  رد  هک  تفرگ  تروص  یماگنه  رد  بانجنآ  جاجتحا  هدشانم و  نایرج  دش و  راعـشا   14 تاحفص 44 - رد  نآ  هحیحص 
هچناب تبـسن  ار  ترـضحنآ  ءوس ) تاغیلبت  هناضرغم و  تائاقلا  رثا  رد   ) مدرم هک  دوب  هدیـسر  بانجناب  دوب و  هتفرگ  رارق  هعزانم  هضراعم و 
نتـشاد مدـقم  رد  هتخاـس و  مهتم  دوب ، هدومرف  تیاور  لـقن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  دوـخ  تیوـلوا ) يرترب و   ) لیـضفتب ریاد  هک 
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و 238 و 230  و 224  و 223  تاحفص 40  رد  هک  یحرـشب  ترـضحنآ  لالدتـسا  تادشانم و  دندوب  هدومن  دیدرت  نیریاس  رب  ترـضحنآ 
لالدتـسا جاجتحا و  ریدغ  ثیدحب  بانجنآ  دـیوگ  هیبلحلا " ص 303  هریـس  دلج 3 "  رد  یبلح  نیدـلا  ناهرب  دـش و  نایب  تسا  روکذـم 

تشگرب ، ترضحناب  تفالخ  رما  هکنآ  زا  سپ  دومرف 

هحفص 296 ] ] 

. دومن هعزانم  هضراعم و  تفالخ  رما  رد  بانجنآ  اب  هکنآ  يواعد  لاطبا  در و  روظنمب 
ای هدرک  كرد  مهف و  باـنجنآ  دوخ  هک  یئاـنعم  زج  میئوگیم و  اـم  هچنآ  زج  یلوـم  يارب  يرگید  ياـنعم  اـیآ  تاـیفیک  تـالاح و  نیا  اـب 

يالب يالتبم  ات  دـندرک  تداهـش  نامتک  وا  تلیـضف  نتـشاد  ناـهنپ  يارب  هکناـنآ  دـنداد و  یهاوگ  تداهـش و  وا  يارب  هباحـص  زا  هکناـنآ 
روصتم لوقعم و  دـندیمهف  دـش ، هتـسب  تداهـش  نآ  هطـساوب  ناشیاهنهد  ات  دـندومیپ  تعزانم  قیرط  وا  اب  هکناـنآ  اـی  دـندش  روآ  حاـضتفا 

ود نیا  هکنآ  لاـح  دوب و  باـنج  نآ  يارب  یهاوـگ  هچ  ترـصن  بح و  ینعم  رد  تفـالخ  رما  هعزاـنم  هضراـعم و  ربارب  رد  هنرگو  تسه ؟
ینعم نامه  نآ  دومن و  میهاوخ  ارنآ  رکذ  يدوزب  هک  یفیرعت  رب  انب  رگم  تشادن  بانجناب  صاصتخا  دوب و  مه  نیملـسم  ریاس  لماش  ینعم 

. تسا ام  بولطم  هک  تسا  تیولوا 
ات هنمزا  نیرت  میدق  زا  رایسب  بتک  لالخ  رد  هک  یتاجاجتحاب  ای  نانآ  تاعامتجا  تما و  دارفا  نیب  جاجتحا  لالدتسا و  دراوم  رب  هک  اهنآ  و 

ینعم نامه  زج  مخ  ریدغ  ثیدح  زا  ناسل  لها  هک  دننادیم  یبوخب  دـنا  هتفای  فوقو  یـسررب و  هدـیدرگ  فینـصت  فیلات و  رـضاح  رـصع 
ناجب تبسن  درف  ره  زا  تیولوا  نامه  زا  تسترابع  هک  دنا  هدیمهفن  رگید  ینعم  دوشیم . لالدتسا  نادب  هقلطم  تماما  تابثا  رد  هک  تیولوا 
تباث ملسم و  وا  زا  دعب  وا  صوصنم  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  هک  تیولوا  نامه  شیایند ، نید و  رما  رد  وا  لام  و 

ماقم نیا  رد  نیا  زا  شیب  هدومن و  لوحم  قیقحت  عبتت و  لها  یملع  تردـق  ثحب و  لها  هطاحا  رادـقمب  ار  تقیقح  نیا  رب  فوقو  ام  تسا ،
میهدیمن . نخس  طسب 

هحفص 297 ] ] 

لعفا يانعمب  لعفم 

يارب تسا ، یلوم "  یناعم "  زا  یکی  یلوا "  هکنیا "  ای  تسا " و  یلوا  ناـمه "  تغل  رد  یلوم "  ظـفل "  زا  دارم  هکنیا  صوصخ  رد  اـما 
ریسفت رد  تفای  دیهاوخ  نیثدحم  نیرسفم و  تاملک  رد  هک  هچنآ  تسا  یفاک  ار  یمارگ )  ) هدنناوخ امـش  رما  نیا  رب  ناهرب  ندروآ  تسدب 

زا ضعب  ریصملا  سئب  مکیلوم و  یه  رانلا  مکاوام  اورفک  نیذلا  نم  هیدف و ال  مکنم  ذخوی  مویلاف ال  دیدح :)  ) هروس رد  یلاعت  يادخ  لوق 
هلمج زا  هتسناد - یلوم  یناعم  زا  یکی  ار  یلوا - یـضعب - هدومن و  ریـسفت  یلوا )  ) هب هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ار  یلوم  هملک  ارـصحنم  نیرـسفم 

دنا .) هدرک  ریسفت  یلوا  هب  ارصحنم  ار  یلوم  هک  اهنآ  ینعی   ) لوا هتسد 
يدابآزوریف ص 342 ریسفت  زا  شریسفت - رد  سابع  نبا  - 1

هدومن تیاکح  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دلج 8  رد  يزار  رخف  هک  یبلک  - 2
. هدومن تیاکح  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دلج 8  رد  يزار  رخف  هک  يافوتم 207 ، يوحن  یفوک  دایز  نب  ییحی  ءارف - - 3

هب ار  وا  داهـشتسا  هدومن و  لـقن  وا  زا  رد ص 93  شریسفت  دـلج 8  رد  يزار  رخف  هک  يافوتم 210 ، يرـصب ، ینثم  نب  رمعم  هدـیبع  وبا  - 4
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دیبل : تیب  هدومن  رکذ  دیبل  تیب 

هنا  بسحت  نیجرفلا  الک  تدغف 
اهماما اهفلخ و  هفاخملا  یلوم 

هحفص 298 ] ] 

 " رد یـضترم  فیرـش  و  هدرک ، رکذ  هدومن  فیلات  یلوم  ینعم  هک  دوخ  هلاـسر  رد  هدـیبع  وبا  زا  ار  ینعم  نیا  زین  دـیفم  راوگرزب  داتـسا  و 
حرش  ) دلج 3 رد  یناجرج  فیرـش  و  هدرک - دیق  زین  دیبل  تیب  هب  ار  وا  داهـشتسا  هدومن و  رکذ  زین  نآرقلا ) بیرغ   ) دوخ باتک  زا  یفاش " 

. نتم بحاص  رب  در  يارب  هدومن  لالدتسا  وا  زا  لوق  نیا  لقن  اب  ص 271  فقاوملا )
نینچمه وا و  زا  لوــقعلا "  هیاــهن  رد "  يزار  رخف  ار  ینعم  نــیا   215 ياـفوتم . يوحن  هدعـسم  نب  دیعـس  نسحلا  وبا  طـسوا . شفخا  - 5

. هدومن لقن  دیبل  تیب  هب  ار  وا  داهشتسا 
. هدرک لقن  وا  زا  ار  روبزم  ینعم  هیرقبعلا "  رهاوج  باتک "  بحاص  يافوتم 215 ، يرصب ، يوغل  سوا  نب  دعس  دیز  وبا  - 6

. هدومن نایب  دوخ ص 240  حیحص  رد ج 7  ار  ینعم  نیا  يافوتم 215  لیعامسا ، نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  يراخب  - 7
هدومن ناونع  ار  ینعم  نیا  هحفص 164  رد  نیطرقلا "  دلج 2 "  رد  هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 161  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 276 هبیتق ، نبا  - 8

. هتسج داهشتسا  دیبل  تیب  هب  و 
- هقلعم هعبس  حرش - رد  يافوتم 486  دمحا ، نب  نیسح  ینزوز  یضاق  يافوتم 291 ، ینابیش ، يوحن  ییحی  نب  دمحا  بلغت  سابعلا  وبا  - 9

دیوگ : هدربمان  دیبل  تیب  رد 

هحفص 299 ] ] 

شتآ ینعی : مکالوم "  یه  رانلا  مکیواـم  یلاـعت " ) يادـخ   ) لوق دـننام  تسا ، زیچب  یلوا  ياـنعمب  تیب  نیا  رد  یلوم  اـنامه  هتفگ : بلغت 
. تسا امشب  یلوا 

. تسا هدومن  رکذ  دوخ ص 117  ریسفت  رد ج 9  ار  روبزم  ینعم  يافوتم 310  يربط ، رفعجوبا  - 10
هدومن و رکذ  نآرقلا ) لکـشم   ) ماـنب دوـخ  ریـسفت  رد  ار  روـبزم  ینعم  يافوتم 328  يوحن ، يوغل ، مساـق  نب  دـمحم  يراـبنا ، رکبوبا  - 11

لقن وا  زا  هدـمعلا " ص 55  رد "  زین  قیرطب  نبا  تسا ، هدروآ  دـیبل  تیب  هب  ار  وا  داهـشتسا  لـقن و  وا  زا  یفاـشلا "  رد "  یـضترم  فیرش 
. تسا هدومن 

لقن وا  زا  ار  روبزم  ینعم  لوقعلا "  هیاهن  رد "  يزار  رخف  يافوتم 82/384  يوحن ، قارو  هب  روهشم  یسیع  نب  یلع  ینامر ، نسحلاوبا  - 12
. هدومن

یه رانلا  مکیوام  هدروآ " : طیـسولا "  رد "  تسا ) روکذـم  هحفص 183 ج 1  رد  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 468 يدـحاو ، نسحلاوبا  - 13
شتآ انامه  ینعی  دیا  هدش  بکترم  ناهانگ  زا  هچنآ  تلعب  امشب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا شتآ  تسا ، شتآ  امـش  هاگیاج  ینعی  مکالوم " 

. يزیچ ره  زا  تسا  امشب  یلوا  شتآ  سپ  دشابیم  نآ  رایتخا  رد  امش  رما  هکنیا  تلعب  دنکیم ، تیالو  امش  رب  هک  تسا 
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یبا زا  ریسملا "  داز  دوخ "  ریسفت  رد  ار  روبزم  ینعم  هدش ) رکذ  رد ج 1 ص 191  وا  لاح  حرش   ) يافوتم 597 يزوج ، نبا  جرفلاوبا  - 14
. تسا هدیدنسپ  ارنآ  لقن و  هدیبع 

. هدومن ناونع  لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  ار  ینعم  نیا  يافوتم 652  یعفاش ، هحلط  نب  دمحم  ملاس  وبا  - 15
. هدرک رکذ  ارنآ  هحفص 19  هرکذتلا "  رد "  يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبس  نیدلا  سمش  - 16

 " نآرقلا بیرغ  رد "  حاحصلا "  راتخم  بحاص "  يزار  رکب  یبا  نب  دمحم  - 17

هحفص 300 ] ] 

يادـخ لوـق  تسا  لـیبق  نیا  زا  تسا و  زیچب  رتراوازـس )  ) یلوا هک  تسا  یـسکنآ  یلوـم  دـیوگ : هتفاـی ) تغارف  نآ  زا  لاـس 668  رد  هک  )
نآ هلمج  زا  تسا و  هجو  تشه  رب  تغل  رد  یلوم  و  امشب ، تسا  رتراوازس )  ) یلوا شتآ )  ) نآ ینعی  مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  یلاعت " :

. تسا هدروآ  امشب  ار  ءیشلاب  یلوا  هجو  تشه 
. هدرک رکذ  ار  روبزم  ینعم  هدیبع  یبا  زا  لقن  دصاقملا " ص 288  حرش  رد "  يافوتم 791 ، ینازاتفت ، - 18

زا ار  ءیشلاب ، یلوا  همهملا " ص 28  لوـصفلا  رد "  هدـش ) رکذ  رد ج 1 ص 211  وا  لاح  حرـش   ) يافوتم 855 یکلام ، غابـص  نبا  - 19
. تسا هدروآ  رامشب  هدش  لامعتسا  زیزع  نآرق  رد  هک  یلوم  هملک  یناعم 

 ". نیلالج ریسفت  رد "  يافوتم 854  یعفاش ، یلحم  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  لالج  - 20
یم قالطا  ینعم  دنچب  یلوم  دیوگ : هک  هدش  لقن  وا  زا  لیاضفلا "  حیجرت  یلع  لئالدلا  حیـضوت  رد "  يدنجخ ، دمحا  نیدلا  لالج  - 21

. تسا امشب  یلوا  شتآ )  ) نآ ینعی  مکالوم "  یه  یلاعت " : يادخ  لوق  رد  تسا ، یلوا  یناعم  نآ  هلمج  زا  و  دوش ،
. هدومن رکذ  دیرجت  حرش  رد  ار  ینعم  نامه  يافوتم 879 ، یچشوق ، نیدلا  ءالع  - 22

ار روبزم  ینعم  دـیبل  تیب  هب  داهـشتسا  اب  يواضیب  ریـسفت  هیـشاح  رد  يافوتم 1069 ، یفنح  یجافخ  دمحم  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  - 23
. تسا هدروآ 

. هدرک رکذ  ار  روبزم  ینعم  یلحم  دیمح  هیقف  زا  لقن  اب  هیدنلا "  هضورلا  رد "  یناعنص ، دمحم  ریما  دیس  - 24
. هدرک رکذ  ارنآ  ریسافتلا " ص 196  جات  رد ج 2 "  يافوتم 1268 ، یکم ، یفنح  نامثع  دیس  - 25

هحفص 301 ] ] 

یه دـیوگ " : س 240  يراـخب ج 7  حیحـص  هیـشاح  يراـسلا "  روـنلا  رد "  يافوتم 1303  یکلاـم ، يوازمح  يودـع  نسح  خیـش  - 26
(. نید رد   ) امش دیدرت  رفک و  رب  انب  یهاگیاج  ره  زا  امشب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا شتآ  ینعی  مکالوم " 

. هدرک رکذ  ار  ینعم  نامه  راصبالا " ص 78  رون  رد "  یجنلبش ، نموم  دمحم  دیس  - 27
دنا : هتسناد  یلوم  یناعم  زا  یکی  ار  یلوا )  ) هک اهنآ  ینعی  مود - هورگ  هلمج  زا  و 

امـش سنوم  رای و  شتآ  ینعی  مکالوم "  یه  رانلا  مکیوام  دیوگ " : نایبلا "  فشکلا و  رد "  يافوتم 427  یبلعث ، دمحا  قاحسا  وبا  - 28
. هدومن داهشتسا  روکذم  دیبل  تیب  هب  سپس  دشاب ، امش  نکسم  هکنیاب  تسا  قحا  یلوا و  و 

نیا ج 1 ص 202  هیوبیس ) باتک  هیشاح  " ط -  ) بهذلا نیع  لیصحت  رد "  يافوتم 476  يریمتنش ، نامیلس  نب  فسوی  جاجحلا  وبا  - 29
. تسا هدرک  داهشتسا  همیرک  هیاب  هدومن و  رکذ  دیبل  راتفگ  رد  ار  ینعم 
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. هدرک رکذ  ار  ینعم  نامه  لیزنتلا "  ملاعم  رد "  يافوتم 510  يوغب ، دوعسم  نب  نیسح  ءارف  - 30
هک تسین  زیاج  دیوگ : سپس  هدومن ، دیبل  تیب  هب  داهـشتسا  رکذ و  ارنآ  فاشکلا " ص 435 "  رد ج 2 "  يافوتم 538 ، يرشخمز ، - 31

. رخآ ات  دشاب  مکرصان "  یه  دارم "  مکالوم ) یه  هکرابم : هیآ  رد  )
. هدومن رکذ  ارنآ  شریسفت  رد ص 135  يافوتم 616  يدادغب ، يربکع  نیدلا  بحم  ءاقبلاوبا  - 32

. هدومن داهشتسا  دیبل  تیب  هب  رکذ و  ارنآ  شریسفت ص 497  رد ج 2  يافوتم 692 ، يواضیب  نیدلا  رصان  یضاق  - 33
هدومن . نایب  ارنآ  دلج 4 ص 229  نزاخ ) ریسفت  هیشاح   ) دوخ ریسفت  رد  يافوتم 710/701  یفسن  نیدلا  ظفاح  - 34

هحفص 302 ] ] 

. هدرک رکذ  ارنآ  هحفص 229  شریسفت  رد ج 4  يافوتم 741  يدادغب ، نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدلا  ءالع  - 35
 "، مکالوم یه  دـیوگ " : نونکملا "  باتکلا  ملع  یف  نوصملا  دوخ "  ریـسفت  رد  يافوتم 856  یبلح ، فسوی  نب  دمحا  نیمـس  نبا  - 36
: ینعی دـشاب ، ناکم  مسا  تسا  زیاج  زین  و  امـش ، تیـالو  ياراد  ینعی  تسا ، امـش  تیـالو  شتآ  ینعی  دـشاب  ردـصم  یلوم  هک  تسا  زیاـج 

(. تسا واب  یلوا  وا  ینعی   "  ) هالوم وه  یئوگیم "  هکنیا  دننام  دشاب  مکب  یلوا  يانعمب  هک  تسا  زیاج  و  امش ، تیالو  ناکم 
. هدرک رکذ  ارنآ  ج 8  يزار ) ریسفت  هیشاح   ) دوخ ریسفت  رد  يروباشین ، نیدلا  ماظن  - 37

. هدومن دیبل  تیب  هب  داهشتسا  رکذ و  ارنآ  شریسفت ص 200  رد ج 4  يافوتم 977  یعفاش ، ینیبرش  - 38
هدومن رکذ  ار  ینعم  نیا  ص 72  يزار ) ریسفت  هیشاح   ) شریسفت رد ج 8  يافوتم 972  ینیطنطسق  یفنح  دمحم  نب  دمحم  دوعسلا  وبا  - 39

. تسا هدرک  نایب  ار  یلوم )  ) یناعم هیقب  سپس 
نیا هتفای  تغارف  نآ  زا  لاس 1198  رد  هدیمان و  هیهلا ) تاحوتف   ) هب ارنآ  هتشون و  نیلالج  ریسفت  رب  هک  هیشاح  رد  لمج ، نامیلس  خیش  - 40

. تسا هدرک  رکذ  ار  ینعم 
. یتدایز فذحب  تسا  یلوا  زا  قتشم  یلوم  دیوگ : يواضیب  ریسفت  هیشاح  رد  يدابآ ، هللا  هللا ، راج  یلوم  - 41

ار روبزم  يانعم  دیبل ، تیب  حرش  رد  لاس 1281  پاچ  تایبالا ) نم  دهاوشلا  یلع  تایالا  لیزنت   ) دوخ باتک  رد  يدنفا ، نیدلا  بحم  - 42
. هدومن ناونع 

اور اهنآ  يارب  دنتـسنادیمن  یلوم  طـقف  يوغل  یناـعم  زا  ار  ینعم  نیا  دنتـسه  تغل  دـیتاسا  تیبرع و  ملع  ناـیاوشیپ  همه  هک  هورگ  نیا  رگا 
يانعم تقیقح  و  دیوگ : هک  یلوا  ینعم  رکذ  زا  دعب  يواضیب  نخس  اما  و  دنیامن ، ریسفت  یلوا "  هب "  ارنآ  هک  دوبن 
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دننام امشب  تسا  رتقیال  نآ  ینعی  مکب "  یلوا  وه  هک "  دوش  هتفگ  تسا  راوازـس  نآ  هرابرد  هک  یهاگیاج  ینعی  دشابیم  مکارحم "  نآ " 
یلوا يانعم " : اـی  تسا  میرک  وا  یتسارب  ینعی  میرکلا "  هنا  هک " : تسا  هدـنیوگ  راـتفگ  ناـکم  وا  ینعی  مرکلا "  هنئم  وه  یئوگ " : هکنیا 

لوق قبط  هب  امـش  رای  ینعی  تسا  مکرـصان "  ینعمب "  ای  تسا - برق  يانعمب  یلو  زا  هک  دـشابیم  بیرق "  امع  مکناـکم  ینعمب " : مکب " 
 ": مکالوم يانعم "  ای  كاندرد ، تبرـض  زا  تسا  ترابع  ناشیا  ناـیم  تیحت  مالـس و  ینعی  عیجو "  برـض  مهنیب  هیحت  هتفگ : هک  رعاـش 

. دیا هدوب  راد  هدهع  ایند  رد  ارنآ  تابجوم  هکنانچ  تسا  امش  راد  هدهع  شتآ ) : ) ینعی دشاب ، مکیلوتم 
ینعم لصاح  نایب  شدوصقم  هکلب  تسین ، هدومن  حیرـصت  نادـب  زاغآ  رد  هک  نآ  يوغل  یقیقح  ینعم  نایب  حرـش  نیا  زا  يواـضیب  دوصقم 
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هدـشن هداد  لامتحا  نآ  رد  یلوا )  ) ینعم نیا  زج  هک  دـیبل  تیب  هب  وا  داهـشتسا  " و  مکب ، یلوا  یه  هک " : ینعم  نیا  نتـشاد  مدـقم  تسا و 
نآ هرابرد  هک  یهاگیاج  هتفگ : هک  وا  ریخا  نخـس  تسا و  یلوا )  ) نامه یلوم )  ) هملک یقیقح  یلـصا و  ینعم  هک  تسنیا  رب  رعـشم  تسا ،

یناعم نآ  زا  یکی  اب  بسانم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تارابع  زا  يوحنب  یناعم  هیقب  بیرقت  رد  وا  یجنـس  هتکن  خلا و  دوش  هتفگ  تسا  راوازس 
تیب هب  داهـشتسا  نآ و  نتـشاد  مدـقم  اب  ار  يوغل  ینعم  هکلب  تسین  يوغل  ههجو  زا  ینعم  بیرقت  ظاحل  زا  یلوا "  ینعم "  يانثتـساب  تسا 

رد يوغل  ینعم  نآ  زا  هک  تسنیا  شدارم  رگید  تراـبعب   ) تسا هدارا  دـصق و  ههجو  زا  ینعم  بیرقت  دارم  اـجنیا  رد  هدوـمن و  تیبـثت  دـیبل 
. تسا نیاب  بیرق  تسا  روکذم  یفسن  ریسفت  رد  هچنآ  و  تسا ) هتشاد  نایب  هک  تسا  یناعم  نآ  دوصقم  دارم و  هیآ ،

یلوا ياـنعمب  هک  هدـش  هتفگ  و  تسا ، یلو  ياـنعمب  یلوم  داهـشتسا ) دروـم  هیآ  رد   ) ینعی مکیلو "  يا  مکـالوم : یه  دـیوگ " : نزاـخ  و 
امش رما  یلوتم  هک  تسا  شتآ  دوشیم : نینچ  ینعم  و  دیا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  يارب  تسا  امشب  رتراوازـس ) . ) یلوا شتآ  ینعی  تسا ،

یلوا يزیچ  ره  زا  شتآ  سپ  دیا ، هدومن  نآ  میلـست  قافن ) رفک و  ببـسب   ) ار دوخ  امـش  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  امـش  رما  شتآ  اریز  دوشیم 
( راوازس )
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شتآ هک  یسک  اریز  دوب ، دهاوخن  امـش  يارب  يرـصان  یلوم و  هک : تسنیا  مکالوم "  یه  هلمج "  يانعم  هک  هدش  هتفگ  و  امـشب ، تسا  رت 
. ها هرادن ، رگید  يالوم  دشاب  وا  يالوم 

هلمج زا  تسا و  ناسکی  يددعتم  یناعم  رد  یلوم  اب  یلو  هک  هدش  ققحم  تباث و  اریز  درادن  ام  رظن  اب  یتافانم  مهنیا  یلو ، هب  نآ  ریسفت  اما 
ریبعت رد  اهنت  لوق  ود  ره  نیاربانب  یلاـعت ، هللا  ءاـشنا  تسویپ  دـهاوخ  حوضوب  امـش  يارب  عوضوم  نیا  اـبیرق  تسا و  رماـب  یلوا  یناـعم : نآ 
هدارا يارب  تسا  یبیرقت  میدومن  راعـشا  البق  هک  روطنامه  هدش  نایب  رما  نیا  زا  دعب  هچنآ  و  دـنرادن ، یتنیابم  تقیقح  رد  دـنراد و  تریاغم 

دـش نایب  ظفل  ریـسفت  زا  هچنآ  اب  زین  نآ  نیب  نیارباـنب  و  یلوا ، هاوخ  دـشاب و  یلو  هاوخ  ینعم  همزـال  رکذ  زا  تستراـبع  موس  لوق  و  ینعم ،
نآ هلمج  زا  هدـش ، لامعتـسا  رماب  یلوا  يانعم  هب  اهنآ  رد  یلوم  هک  تسه  زین  يرگید  تاـیآ  اـجنیا  رد  و  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  یتاـفانم 

انیلو و انظفاح و  انرـصان و  ینعی : دیوگیم : نایبلا "  فشکلا و  رد "  یبلعث  انالوم "  تنا  هرقب " : هروس  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  تسا : تایآ 
. انب یلوا 

 " ینعی دیوگ : يدهاز  هب  دوخ  ریسفت  رد  یکجاو  رد  دهاز  نسح  نب  دمحا  مکالوم "  هللا  لب  نارمع " : لآ  هروس  رد  یلاعت  يادخ  لوق  و 
. دوش تعاطا  هک  تسنیا  هب  رت  راوازس )  ) یلوا دنوادخ  عاطی "  ناب  یلوا  هللا 

رد ص 52 شریسفت  دلج 5  رد  نایح  وبا  نونموملا "  لکوتیلف  هللا  یلع  انالوم و  وه  انل  هللا  بتک  ام  هبوت " : هروس  رد  یلاعت  يادـخ  لوق  و 
ام دوخ  زا  امب  تسا  رت  راوازـس )  ) یلوا وا  ینعی : هایحلا "  توملا و  یف  انـسفنا  نم  انب  یلوا  وه  ینعی  انالوم  وه  تسا " : هتفگ  یبلک  دیوگ :

تمـس نیا  يارب  سپ  تسا  ام  ياقآ  ام و  کلام  ینعی  ءاشی "  فیک  فرـصتی  اذهلف  اندیـس  انکلام و  هدش " : هتفگ  و  یگدنز ، گرم و  رد 
و تسا ، ام  یلو  ینعی  دـیوگ : نآرقلا " ص 154  بیرغ  رد "  يزیزع  یناتـسجس  و  دـیامنیم ، فرـصت  دـهاوخب  روط  ره  دراد ) اـم  رب  هک  )

مه هیاـسمه و  و  داـماد ، و  مع ، نبا  و  ءیـشلاب ، یلوا  و  یلو ، و  هدـش ) هدرک  دازآ   ) قتعم هدـننک ) دازآ   ) قـتعم تسا : هجو  تشه  رب  یلوـم 
نامیپ .
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ثیدح دافم  رد  يزار  نخس 

راوخشن ینامز  هدرب و  ورف  یهاگ  هدیوج  نهد  رد  تسناوتان  زجاع و  نآ  راهظا  زا  هک  دیدرت  کش و  يور  زا  ار  یئاه  ههبش  هدمآ و  يزار 
. دهد ناشن  ابیز  توسک  هدیدنسپ و  تروص  اب  ار  اهنآ  دهاوخیم  بیشن  زارفب و  لیامت  اب  دراذگ و  یم  نایمب  هدرک و 

رد ریـصملا "  سئب  مکیلوم و  یه  رانلا  مکیوام  یلاعت : لاق  دـیوگیم " : نینچ  یتعاـمج ، زا  یلوا  هب  یلوم "  ینعم "  لـقن  زا  دـعب  هدربماـن 
نیا قیقحت  و  امـش ) تشگزاـب   ) مکریـصم ینعی  مکیلوم ، هتفگ : هک  تسا  ساـبع  نبا  زا  لاوقا  نآ  زا  یکی  تسا ، یلاوقا  اـجنیا  یلوم  ظـفل 
امـش هاـگیاج  شتآ  اـنامه  دوشیم : نینچ  ینعم  نیارباـنب  و  یکیدزن )  ) برق زا  تستراـبع  نآ  تسا و  یلو  عضوم  یلوـم  هک : تسنیا  ینعم 
یبا ءارف و  جاجز و  لوق  نیمه - و  مکب ، یلوا  ینعی : تسا ، یبلک  زا  مود  ینعم  دیـسریم . ناب  دیوشیم و  کیدزن  نادـب  هک  یهاگیاج  تسا 

، دـندوب یکی  تغل  رد  یلوا  یلوـم و  رگا  اریز  ظـفل ، ریـسفت  هن  تسا ) هملک   ) ياـنعم دـنا  هتفگ  ناـنیا  هک  ار  هچنآ  نادـب ، و  تـسا ، هدـیبع 
هتفگ هک  روطنامه   ) نالف نم  یلوم  اذـه  دوش : هتفگ  هک  دوب  مزال  تقونآ  دوب ، یم  حیحـص  يرگیدـنآ  ياـجب  اـهنآ  زا  کـی  ره  لامعتـسا 

ام هکنیا  ریـسفت و  هن  تسا  ینعم  دـنا  هتفگ  هراب  نیا  رد  هچنآ  هک  تسناد  میهاوخ  تسین  تسرد  نیا  نوچ  و  نـالف ) نم  یلوا  اذـه  دوشیم 
ادخ لوسر   ) لوقب مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  هتسج  کسمت  هکیماگنه  یضترم  فیرـش  هک : تسنیا  يارب  میداد  یهاگآ  قیقد  هتکن  نیاب 

لالدتـسا رما  نیا  تاـبثا  يارب  تسا و  یلوا - یلوـم - یناـعم  زا  یکی  هک : هتفگ   " هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  هلآ " :) هـیلع و  هللا  یلص 
ینعم نیا  لمحتم  هغل )  ) روبزم ظفل  هک  دش  تباث  نوچ  و  دشابیم ، یلوا - یلوم - يانعم  هکنیاب  هدومن  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تغل  همئا  لاوقاب 

رگید یناعم  اریز  دوش  ینعم  نیمهب  لمح  دیاب  دروم ) نیا  رد   ) راچان دوشیم  یلوا ) )
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لثم تسا ، یفتنم  دروم  نیا  رد  اـققحم  اـی  ندوب و  رـصان  مع و  نبا  دـننام  تسا ، راکـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  نآ  توـبث  اـی  یلوـم 
مود ریدقت  رب  دوب و  دهاوخ  ثبع  ظفل  نیا  قالطا  توبث ) ققحت   ) لوا ریدقت  رب  نیاربانب  هدش -) دازآ  هدـننک و  دازآ   ) قتعم قتعم و  ینعم -

ریـسفت هن  تسا  ینعم  نایب  دروم  نیا  رد  نانیا  نانخـس  هک  میدرک  نایب  لیلد  اب  ام - اما - تسا و  عقاو  فالخ  بذک و  قالطا  یفن ) ققحت  )
يزار ص 93 . ریسفت  دلج 8  دوشیم - طقاس  ناب  لالدتسا  دش  نینچ  هک  یماگنه  و 

رارق ظفل  ود  نیا  زا  یکی  نیرق  هچنآ  هک  دـشاب  حیحـص  دـیاب  دـیابب  یلوا  يانعمب  یلوم  هک  دـشاب  اور  رگا  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  رد "  و 
. دشاب یلوا  يانعمب  یلوم  هک  تسا  عنتمم  سپ  تسین ، نینچ  هکنآ  لاح  دریگ و  رارق  زین  رگید  ظفل  نآ  نیرق  دریگیم 

یلو درادـن ، يرگید  فرـصت  یئاـهنتب  نآ  هدرفم  یناـعم  ربارب  رد  هدرفم  ظاـفلا  عـضو  رد  زج  تغل  عـضاو  هک : تسنیا  همزـالم  نـیا  ناـیب 
(، یعـضو هن   ) یلقع تسیرما  هدـش ، عضو  دوخ  درفم  ياـنعمب  ود  نآ  زا  کـی  ره  هکنآ  زا  دـعب  رگید  ضعبب  ظاـفلا  نیا  زا  ضعب  نتـسویپ 
زین ناویح  ظفل  هدافا  تسا و  نآ  عضو  بسح  رب  ار  هصوصخم  تقیقح  ناسنا  ظفل  هدافا  تسا ، ناویح  ناـسنا  میتفگ : اـم  هک  یناـمز  ـالثم ،

رد ظفل  ود  نیا  زا  کی  ره  هکنیاب  ندرب  یپ  زا  دعب  ناسناب  ناویح  نداد  تبسن  اما  دشابیم ، نآ  عضو  بسح  رب  ار  دوخ  هصوصخم  تقیقح 
هدش عضو  یئانعم  يارب  یلوا "  ظفل "  هکیتقو  رما  نیا  توبث  زا  سپ  یعـضو و  هن  یلقع  تسیرما  تسا  هدش  عضو  صوصخم  يانعم  ربارب 

، عوضوم نیا  توبث  زا  سپ  و  عضو ، هن  تسا  یلقع  زیوجتب  يرگیدـب  اهنآ  زا  یکی  لوخد  ندوب  تسرد  رگید ، ياـنعم  يارب  نم )  ) ظـفل و 
مک و نودب  یلوا "  ظفل "  زا  موهفم  هاگ  ره 
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شا همزال  داد  صیخـشت  تسرد  یلوا "  موهفمب "  ار  نم "  موهفم "  ندـش  نورقم  لـقع  دـشاب و  یلوم "  ظـفل "  زا  موهفم  ناـمه  داـیز 
. ظفل ود  نیب  هن  تسا  موهفم  ود  نیب  نارتقا  نیا  تحص  اریز  دشاب ، تسرد  زین  یلوم "  ظفلب "  نم ) موهفم   ) نآ ندش  نورقم  هک  تسنیا 
هتفگ هک : تسنیا  يرگیدنآ ، رب  نآ  لوخد  دشاب  حیحـص  ودـنآ ، زا  یکی  رب  نآ  لوخد  دـشاب  حیحـص  هچ  ره  هک : تسین  نینچ  هکنیا  نایب 

و تسا ، یلوم  کـی  وا  ناـیلوم : اـمه  یلوم و  وه  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  یلو  تسا ، ینـالف  زا  یلوم  وا  نـالف : نم  یلوم  وه  دوشیمن 
. نایلوا امه  نم " و  نودب "  یلوا  وه  دوش  هتفگ  هک  تسین  تسرد  و  دنتسه ، یلوم  ود  ودنآ 

دیز يالوا  وا  درمنآ - يالوا  وا  یئوگیمن : و  تسا ، دـیز  يالوم  تسا و  درم  نآ  يـالوم  وا  دـیز : یلوم  لـجرلا و  یلوم  وه  یئوگیم  زین  و 
، دنتـسه ینادرم  يالوا  اهنآ  ای - دنتـسه  درم  ود  يالوا  ودـنآ ، لاـجر : یلوا  مه  نیلجر و  یلوا  اـمه  یئوگب  هک  تسا  تسرد  زین  و  تسا ،

تسا تسرد  زین  و  دنتسه ، ینادرم  يالوم  اهنآ  دنتسه و  درم  ود  يالوم  ودنآ  لاجر : یلوم  مه  نیلجر و  یلوم  امه  یئوگب : یناوتیمن  یلو 
وا تسا و  وا  يالوا  وا  كالوا : هالوا و  وه  دوشیمن  هتفگ  یلو  تسا ، وت  يالوم  وا  تسا و  وا  يالوم  وا  كالوم : هالوم و  وه  دوش  هتفگ  هک 
هک میئوگیم  اریز  وا ؟ تسا  یئـالوم  هچ  ینعی : هـالوا ؟ اـم  دوـش : هتفگ  تسین  تسرد  رگم  هک : تسین  دراو  مه  داریا  نیا  تسا ، وـت  يـالوا 

بوصنم اجنیا  رد  ریمـض  و  تسا ، مسا  یلبق  دروم  رد  تسا و  لعف  یلوا  هملک  اجنیا  رد  هوالعب  لیـضفت ، لعفا  هن  تسا ، بجعت  لـعفا  نیا ،
. دش مامت  تسین ، زیاج  یلوا  رب  یلوم  لمح  تهج  نیاربانب  تسا ، رورجم  یلبق  دروم  رد  تسا و 

ياه هغیص  بسح  رب  ندوب  يدعتم  ندوب و  مزال  ثیح  زا  تاقتشم  رد  لاوحا  فالتخا  هک : تسا  بجعت  ياج  ینک  بجعت  یهاوخب  رگا  و 
هن تسا  یناعم  رهوج  تاذب و  طوبرم  ظافلا  ندوب  فدارم  ای  ینعم  داحتا  دشاب  هدیشوپ  يزار  رب  اهنآ  فلتخم 
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رد ظاحل  زا  یلوا  یلوم و  نیب  لصاح  فالتخا  نیاربانب  دیایم ؟ دوجوب  اهنآ  ياه  هغیص  ظافلا و  فیرصت  ای  بیکرت  عاونا  زا  هک  یضراوعب 
روطنامه هدام - نیا  زا  تسا  لعفا )  ) هغیـص هیحان  زا  یـشان  انامه  نآ  زا  یلوم )  ) ظفل ندوب  هنهرب  ار و  ب - فرح - یلوا )  ) ظفل نتفرگ  رب 

: يانعم و  تسا ، نالفب  یلوا  نالف ، يانعم - دافم و  نیاربانب ، و  تسا ، لـعفا )  ) هغیـص نیا  ياـضتقم  قلطم  روطب  نم )  ) فرح تبحاـصم  هک 
لاح اب  لعفا  ظفل  هکنیا  امک  دوش ، هدارا  يرگید ) زا  واـب  رتراوازـس   ) هب یلوا  ینعم  یلوم  زا  هکیتقو  تسا  یکی  تسا ، نـالف  يـالوم  نـالف 

نیرت لضاف  دیز  ینعی : امهلضفا - دیز  ای - نیلجرلا - لضفا  دیز  دوشیم : هتفگ  الثم ) ، ) دوشیم لامعتسا  اهنآ  ریمض  ای  عمج  هینثت و  هب  هفاضا 
- ای تسهورگنآ - نیرت  لضاف  دیز : ینعی : مهلـضفا - دیز  ای - موقلا - لضفا  دیز  و - تسا - ودنآ  نیرت  لضاف  دـیز  ای - تسا - درم  ودـنآ 

دیز دوشیمن : هتفگ  ینعی  دوشیمن - لامعتـسا  هفاضا ) لاح  اب   ) نینچ دشاب  درفم  روبزم  هملک  دـعب  ام  رگا  یلو  تسا ، اهنآ  نیرت  لضاف  دـیز 
دیز ینعی  ورمع - نم  لضفا  دـیز  دوش  هتفگ  هدـش و  لامعتـسا  دـیاب  نم )  ) رگید فرح  کـمک  اـب  راـچان  دروم  نینچ  رد  و  ورمع ، لـضفا 
ریاس رد  تسا  روط  نیمه  و  تسا ، یکی  ینعم  دراوم  نیا  مامت  رد  هک  درادن  دـیدرت  یلقاع  چـیه  تیفیک  نیا  اب  و  ورمع ، زا  تسا  رت  لضاف 

. اهنآ ریاظن  لمجا و  حمسا . نسحا . عجشا . ملعا  لثم : لعفا )  ) اب نزو  مه  تاملک 
فدارم وا  اب  هک  رگید  ظفل  ياجب  یظفل  ندش  عقاو  دیوگ : حیرـصت )  ) دوخ باتک  رد  لیـضفتلا ) لعفا   ) باب رد  يرهزا  هللا  دـبع  نب  دـلاخ 

مسا اریز ، تسا  لامعتسا  روتسد )  ) نامه عنام  دروم ، نیا  رد  و  دشابن ، راک  رد  یعنام  هک  تسا  تسرد  یتقو  تسا ، دحتم ) ینعم  ثیح  زا  )
ینعی  ) شرورجم اب  نم )  ) ظفل نیا  هاگ  و  درادـن ، شزاس  هراج  فورح  زا  کـیچیه  اـب  دـشابیم  نآ  صاـخ  هک  نم )  ) ظـفل اـب  زج  لیـضفت 

 " یقبا . ریخ و  هرخالا  و  لثم " : دشاب ، مولعم  نآ  فذح  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  و  دوشیم ، فذح  هدمآرد ) نآ  رس  رب  هک  یمسا 
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زا دوشیم ، زین  دنا  هدومن  رکذ  وا  ریغ  وا و  هک  یلوم  رگید  یناعم  لماش  هدومن  ثبـشت  ناب  يزار  هک  ار  یلاکـشا  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  افاضم 
یلوم هللا ، نید  رصان  ياجب : هکنآ  هچ  هدرک ، رایتخا  یلوم "  هملک " : يارب  ... ) هالوم تنک  نم   ) ثیدح دروم  رد  هک  رصان )  ) يانعم هلمج 

 " هللا یلا  يراصنا  نم  هک " : هدش  رکذ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع  زا ) تیاکح   ) هک اجنآ  و  هدشن ، لامعتـسا  هللا ، نید 
. دنا هتفگن  هللا  راصنا  نحن  ياجب  هللا "  یلاوم  نحن  باوج " : رد  زین  نویراوح  و  هتفگن ،  " هللا ، یلا  یلاوم  نم  نآ " : ياجب 

هتفگ هکیلاـح ، رد  هدـشن ، دراو  هللا : یلوـم  تغل : رد  یلو  هدـش  هـتفگ  هللا - یلو  نموـم - هراـبرد - تـسا ، یلو  یلوـم ، یناـعم  هـلمج  زا  و 
. هدومن حیرصت  هتکن  نیاب  رد ص 555  تادرفم )  ) دوخ باتک  رد  بغار  هکنانچ  مهالوم . نینموملا و  یلو  هللا  دنوشیم :

و تسا ، هیلع  معنم  قاـفتا  دروم  یناـعم  زا  یکی  مینک ، یـسررب  دنتـسه ، قفتم  نآ  رب  همه  هک  ار  یلوـم  یناـعم  زا  یکی  اـت  دـیئایب  نم  اـب  و 
نیا رد  ار  ینعم  نیا  تسا  ریزگان  يزار  و  تسا ، فلاخم  یلوم ) ظفل   ) نآ لـصا  اـب  یلع "  تبحاـصم "  رد  ینعم  نیا  هک  تسا  سوسحم 

رد ار  ینعم  نیا  هدربمان  یلو  تسا ، یلوم  يانعم  مه  يور  اعومجم و  هیلع )  ) شرورجم اب  معنم  ظـفل  دـیوگب  هکنیا  رگم  دـیامن ، عنم  دروم 
دوجو دروم  نیا  رد  وا  يراددوخ  تلع  دریذـپ و  یمن  دـشاب ، یلوم  يانعم  مه  يور  هب )  ) رورجم یلوا و  ظفل  عومجم  هک  هب ) یلوا   ) دروم

. تسا هدیشیدنا  ارنآ  بش  ماگنه  هک  تسا  يرما 
رگا فدارتم  تاملک  زا  يرایسب  تاقتشم و  ظافلا و  ریسفت  رد  تلاح  نیا  و 
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بکا دومن - فیلکت  شتقاط  قوفب  ار  وا  ینعی  هفحج - هب و  فحجا  دوشیم : هتفگ  الثم ، دـشابیم  درطم  عیاش و  میـشاب  فدارت  توبثب  لـئاق 
ینعی هب : تیرزا  ایرز و  هیلع  تیز  و  دومن - يرادهاگن  ار  وا  ینعی  هسرح - هب و  سرحا  ادخ - دـنکفا  يور  رب  ار  وا  ینعی  هللا  هبک  ههجول و 
ارادم وا  اب  ینعی  هتقفرا - هب و  تقفر  و  ادخ ، تخادنا  ریخاتب  ار  وا  لجا  ینعی  هلجا - اسنا  هلجا و  یف  هللا  اسن  و  مدومن - باتع  ریقحت و  ار  وا 

موـقلا و تیذـبا  و  مدـش - لـفاغ  وا  زا  ینعی : هتلفغا - هنع و  تلفغ  و  مدوـمن ، جراـخ  ار  وا  ینعی  هتجرخا ، هـب و  تـجرخ  و  مدرک ، یمرن  و 
تمار دوشیم  هتفگ  هکنانچ  مدومن ، دنلب  ار  گنـس  ینعی  هب - تلـش  رجحلا و  تلـشا  و  متفگ ، هورگ  ناب  تشز  نخـس  ینعی  مهیلع ، توذب 

، هل اعد  ینعی  هیلع - یلـص  دومن ، رکم  وا  اب  هعدخ - ینعی  هلاتتخا - دـش - دوخ  دـنزرفب  لیامتم  هدام  رتش  هیلع : تفطع  ینعی  اهدـلو - هقانلا 
نیمز رب  خلم  اهیلع : یلوتسا  ینعی  ضرالا  دارجلا  کنتحا  هدرک ، ریگولگ  ار  وا  هیرگ  ءابکلاب - صغ  ینعی  هربعلا - هتقنخ  درک ، اعد  وا  يارب 

- هبلغ ینعی : هیلع - یلوتسا  دوشیم : هتفگ  و  موشیم ، یلوتسم  وا  هیرذ  رب  مهیلع : نیلوتسا  ینعی  هتیرذ ، نکنتحال  نآرق ) رد   ) و دش ، یلوتـسم 
: دوشیم هتفگ  و  دـنراد ، رب  رد  ار  ینعم  کی  دـنوشیم  لامعتـسا  رگیدـکی  فدارم  هک  ظافلا  نیا  همه  و  تفاـی ، تردـق  دـش و  بلاـغ  وا  رب 

. دومن فیلکت  تشادن  یئاناوت  هک  يرماب  ار  دوخ  هدنب  قاطی - ام ال  هفلک  ینعی - هدبعب - نالف  فحجا 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  رد  یلوا )  ) ظفل انامه  دیوگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هبطخ  و   ) ریدـغ ثیدـح  دروم  رد  بحاص ، هاش  و 

یلوا دوـشیم "  هتفگ  سپ  ها  یتـسود .. ياـنعمب  تسا ، تیـالو  زا  قتـشم  مهـسفنا "  نم  نینموملاـب  یلوا  تسلا  دوـمرف "  هـک  هـلآ  هـیلع و 
ار فالتخا  نیا  و  دـید ، ار  وا  ینعی  تسا  یکی  همه  هآر - و  هیلا - رظن  و  هبرـصب - دوشیم : هتفگ  و  نانآ ، دزن  رت  بوبحم  ینعی : نینموملاب " 

 ) رصم 1321 پاچ   ) لماش 45 ص هناگادج  فیلات  کی  رد  ار  اهنآ   ) يافوتم 384 ینامر -  ) هک هفدارتم  ظافلا  رثکا  رد 
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، تسا هدومنن  راکنا  فورح  نتـسویپ  اـب  تیفیک  فـالتخا  درجمب  رما  نیاـب  تبـسن  تغل  ءاـملع  زا  يدـحا  و  تفاـی ، دـیهاوخ  هدومن  عمج 
هداد هزاجا  دیج " و  ریغ  مهرد  يدنع  دوشیم " : هتفگ  الثم ) ،- ) دـنا هدومنن  يراکنا  بیکرت  ثیح  زا  هدراو  تافالتخا  ریاسب  هک  روطنامه 

: دوشیم هتفگ  و  تسا ) فلتخم  اهنآ  لامعتـسا  دراوم  دنتـسه و  انثتـسا  تادا  زا  ود  ره  الا  ریغ و   ) دیج الا  مهرد  يدنع  دوش  هتفگ  هک  هدشن 
( یلا  ) و تسا ) فلتخم  نآ  لامعتسا  دراوم  تسا و  لعفلاب  ههبشم  فورح  زا  ود  ره  نا  نا و   ) ملاع تنا  نا  دوشیمن : هتفگ  یلو  ملاع ، کنا 
- وا و - ما - فرح - ود  رد  دینک  هظحالم  ای  تسا ، یکی  اهنآ  يانعم  هکنیا  اب  دوشیمن  ریمـض  رب  لخاد  یتح )  ) یلو دوشیم  لخاد  ریمـض  رب 
ره هک  هزمه  له و  نینچمه ، دنتـسه و  ادج  رگیدکی  زا  هجو  مراهچب  مالک  بیکرت  رد  یلو  دنوشیم  لامعتـسا  دـیدرت  دروم  رد  ود  ره  هک 

نیع رد  دـندحتم و  ینعم  ثیح  زا  ثیح - و  نایا - و - دـنراد ، قرف  رگیدـکی  اب  تهج  هد  زا  یلو  دـنوشیم  لامعتـسا  ماهفتـسا  دروم  رد  ود 
لامعتـسا رد  رگیدکی  اب  تهج  جنپ  زا  یلو  دنهدیم  ینعم  کی  نیاک - و  مک - و - دنراد ، قرف  لامعتـسا  رد  رگیدکی  اب  تهج  هس  زا  لاح 

تهج شش  زا  ینعم  داحتا  اب  يدل - و  ندل - و - دنع - و - دنراد -، قرف  تهج  شـش  زا  ینعم  داحتا  دوجو  اب  نم - و  يا - و - دنراد ، قرف 
ماگنه نیا  رد  و  هتفگ : هک  اجنآ  ات  يزار  مـالک  لـصحم  لـقن  زا  دـعب  دوخ  ریـسفت  رد  يروباـشین  نیدـلا  ماـظن  دـیاش - و  دنتـسه ، نیاـبتم 
ندرک طقاس   ) طاقـسا نیا  رد  دـیوگ : وا  مالک  نیرخآ  لـقن  زا  دـعب  هک  هدومن  هراـشا  وا  یئوگ  هفازگ  نیمهب  دوشیم  طـقاس  ناـب  لالدتـسا 

! تسین هدیشوپ  درخ ) بابرا  رب   ) هک تسا  یثحب  لالدتسا )

ءاملع دزن  روبزم  ههبش 

نوچ هتفرگ و  رارق  یـسررب  دروم  وا  زا  دـعب  يزار و  زا  لبق  هدوبن و  هدیـشوپ  ءاـملع  برع و  ناـسل ) لـها   ) رب يزار  ساـسا  یب  ههبـش  نیا 
زا ار  اهنآ  ههبش  نیا  حرط  اذل  و  دنا ، هداد  صیخشت  ارنآ  ندوب  دراو  ریغ  نالطب و  هتشادن  یتسرد  هیاپ  ساسا و 
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حرش رد "  یچشوق  دصاقملا " ص 289 و  حرـش  رد "  ینازاتفت  هتخاسن و  فرحنم  یلوا  يانعمب  یلوم  ظفل  ندمآ  ینعی  دوخ  رظن  يار و 
و مع ، نبا  و  هیاسمه )  ) راج و  نامیپ ) مه   ) فیلح و  هدننک ) دازآ   ) قتعم دوشیم  هدارا  نآ  زا  هاگ  یلوم ، دنا : هتفگ  دـحتم  نایب  اب  دـیرجت " 

هللا یلص  ربمغیپ  و  هدرک ، رکذ  ارنآ  هدیبع  وبا  مکب ، یلوا  ینعی : مکیلوم ، یه  رانلا  مکیوام  دیامرف : لاعتم  يادخ  فرـصتب ، یلوا  و  رـصان ،
وا رما  راد  هدهع  کلام و  دراد و  تیولوا  واب  هک  یـسک  نذا  نودـب  ینعی  دـیامن .. جاودزا  شیالوم  نذا  نودـب  ینز  ره  دومرف : هلآ  هیلع و 

یلوتم و ینعمب  یلوم  لامعتسا  هصالخ  تسا  ناوارف  برع  رعـش  رد  ریبعت  نیا  و  تسا ، وا  نوئـش )  ) رد فرـصتب  رتراوازـس )  ) یلوا تسا و 
يارب یلوم )  ) هملک نیا  هک  تسنیا  دوصقم  و  تسا ، هدش  لقن  تغل  نایاوشیپ  بلاغ  زا  عیاش و  برع  مالک  رد  فرـصتب  یلوا  رما و  کلام 

نآ دننام  نیاربانب  تسین و  لیضفتلا  لعفا  هغیص  هک  ددرگ  عقاو  ضارتعا  دروم  ات  یلوا ، هلزنمب  تسا  یتفـص  هکنیا  هن  تسا ، مسا  ینعم  نیا 
ها  دوشیمن .. لامعتسا 

تاهج زا  سپـس  دـنا  هدومن  رکذ  تماـما  رب  ریدـغ )  ) ثیدـحب لالدتـسا  بیرقت  دروم  رد  ار  ینعم  نیا  یچـشوق ) ینازاـتفت و   ) ناـگدربمان
حرـش رد "  یناـجرج  فیرـش  هکناـنچ ، دـنا ، هتفریذـپ  دروم  نیا  رد  ار  ینعم  نیا  هجیتن  رد  تهج و  نیا  زا  زج  دـنا  هدومن  در  ارنآ  هفلتخم 

یـضاق هشقانم  نآ ) تابثا  و   ) ینعم نیا  اب  ینازاتفت  هکنیاب : هدومن  هفاضا  هدش و  قفتم  ماگ و  مه  ینعم  نیا  شریذپ  رد  ودنآ  اب  دصاقملا " 
هشقانم نیا  زا  تسا  هدش  هداد  خساپ  دیوگ : یناجرج  سپـس  هدرکن ، رکذ  يدحا  لعفا ، يانعمب  ار  لعفم  هکنیا : رب  ریاد  هدومن  در  ار  دضع 

هدـش لقن  تغل  نایاوشیپ  زا  عیاش و  برع  مالک  رد  فرـصتب  رتراوازـس )  ) یلوا رما و  کلام  و  راد ) هدـهع   ) یلوتم ياـنعمب  یلوم  هکنیاـب :
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، اهیلوم نذا  ریغب  تحکن  هئرما  امیا  هدومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   ) و مکب ، یلوا  ینعی : مکیلوم ، یه  دـیوگ : هدـیبع  وبا  تسا ،
در رد  هک  یتدش  یتخـس و  همه  اب  رحج  نبا  ها و  تسا .. وا  رما  رد  ریبدـت  راد ) هدـهع  و   ) کلام تسواب و  یلوا  هک  سکنآ  نذا  ریغب  ینعی 

دراد روبزم  ثیدحب  لالدتسا 

هحفص 313 ] ] 

نیا ایآ  هک  هدومن  هشقانم  تیولوا  قلعتم  رد  اـهتنم  هدـش  میلـست  ءیـشلاب - یلوا  ینعمب  یلوم  ندـمآ  هب  قـعاوص " ص 24  رد "  کلذـعم 
رکبوبا و  ) نیخیـشب ریدـغ )  ) ثیدـح زا  ار  ینعم  نیا  مهف  هدرک و  راـیتخا  ار  یمود  و  تاـهج ؟ ضعب  زا  اـی  تسا و  روما  ماـمت  رد  تیولوا 

تاعمل رد "  قحلا  دبع  خیش  ار  ناونع  نیا  هنموم " و  نموم و  لک  یلوم  تیسما  مالسلا " :) هیلع  یلعب   ) اهنآ راتفگ  رد  هداد - تبسن  رمع )
( هدـیقع رد  و   ) ماگ مه  وا  اب  لاملا "  هریخذ  رد "  یعفاش  رداـقلا  دـبع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  خیـش  نینچمه  هدرک و  رکذ  وا  زا  دوخ  " 
، تسا واب  ندش  کیدزن  يوریپ و  هب  رتراوازـس )  ) یلوا يانعمب ، ای  و  روای - تسود و  يانعمب  تسا و  تیالو  يانعمب  یلوت : دـیوگ : هدـش ،

يوریپ وا  زا  هک  دـننانآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  انامه  ینعی  هوعبتا " .. نیذـلل  میهارباب  ساـنلا  یلوا  نا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  دـننام 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس   ) ندینـش زا  سپ  وا  هچ  دیمهف ، ریدغ )  ) ثیدح زا  هنع  هللا  یـضر  رمع  هک  تسا  انعم  نیمه  و  دندرک ..

نز درم و  ره  یلو  يدـیدرگ  بلاط ، یبا  رـسپ  يا  ار  وت  داب  اراوگ  ینعی  هنموم "  نموم و  لک  یلو  تیـسما  بلاط  یبا  نبای  ائینه  تفگ " :
. ها نموم .

يزار و  تسا ، ءییـشلاب  یلوا  یناعمنآ : زا  یکی  تسا و  ینعم  تشه  یلوم  يارب  هک : دـش  لقن  نآرقلا "  لکـشم  رد "  يراـبنا  زا  زین  ـالبق 
ار یلوم  ظفل  سک  ره  هک  ار  بلطم  نیا  میریذپ  یمن  ام  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  رد "  سپـس  هدومن . تیاکح  هدـیبع  یبا  زا  وا و  زا  ار  نیا 

نبا هدـیبع و  ابا  هک  تسنیا  هن  رگم  دراد ، هنع  هللا  یـضر  یلع  تماما  رب  تلالد  ریغ )  ) ثیدـح هک  تسنیاب  لئاق  هدرک  لـمح  یلوا  ياـنعمب 
ها  دنشابیم .. هنع  هللا  یضر  رکب  یبا  تماماب  لئاق  کلذعم  تسا و  یلوا  يانعمب  یلوم  ظفل  هکنیاب  دنا  هدومن  مکح  يرابنا 

و یلوم ، تسنآ ، دننام  و  تسا ، رتراوازس )  ) قحا یلوا و  هکنآ  ینعی  لصا  رد  یلو  هک : هدومن  لقن  دربم  سابعلا  یبا  زا  یـضترم  فیرـش  و 
یباراف رصن  وبا 
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یلوم زا  دارم  دش ) رکذ  البق  هک  یتیب  رد   ) دیبل لوق  رد  دیوگ : یلو )  ) هدام رد  هغللا " ص 564  حاحص  دلج 2 "  رد  يافوتم 393  يرهوج 
نب رفعج  لوق  رد  هسامح ص 22  ناوید  دلج 1  رد  يزیربت  بیطخ  ایرکز  وبا  و  تسا ، سرت  لحم  هک  تسا  یعضوم  نیرتراوازـس )  ) یلوا

یثراح : هبلع 

تبلحا  نیح  لبحس  يرقب  یفهلا 
لسابملا ودعلا  ایالولا و  انیلع 

فاشکلا فشک  رد "  ینیوزق  یسراف  نمحرلا  دبع  نب  رمع  زا  و  هدروآ ، رامـشب  ءیـشلاب  یلوا  یلو و  ار  یلوم  هناگ  تشه  یناعم  زا  یکی 
يزوج نبا  طبس  دشاب و  فوخ  نآ  رد  هک  نیاب  رت  قیال  و  رتراوازـس ) و   ) یلوا ینعی  هفاخملا . یلوم  تسا : روکذم  دیبل )  ) تیب دروم  رد  " 
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هحلط نبا  تسوا  دـننام  و  تسا ، هدرمـش  تسا  دنتـسم  تیبرع  ءاـملعب  هک  یلوـم  هناـگ  هد  یناـعم  زا  ار  ینعم  نیا  هرکذــت " ص 19  رد " 
رون رد "  یجنلبـش  تسا و  هداد  رارق  هدروآ  شباتک  رد  هدربمان  هک  یناعم  زاـغآ  رد  ار  یلوا )  ) يو لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  یعفاـش 

ناگدنهد حرـش  یبنلا ، دیـشر  میرکلا و  دبع  نبا  میحرلا  دـبع  هداد و  ءاملع  هب  دانـسا  ار  ینعم  نیا  هدرک و  يوریپ  وا  زا  " ص 78  راصبالا 
. هدومن هدارا  ار  هفاخمب  یلوا  هفاخملا : یلوم  زا : روبزم  رعاش  هک  دنیوگ : دیبل  تیب  رد  عبس  تاقلعم 

ار ءیشلاب  یلوا  يانعمب ، یلوم  لامعتـسا  راکنا  هیرـشع "  ینثا  هفحت  بحاص "  دانـسا  هک : دوشیم  مولعم  دش  رکذ  هک  تایفیک  نیا  مامت  اب 
یـسراف تایبدا  نایاوشیپ  میدرب  مان  ام  هک  ار  اهنیا  هدرک ، ناـمگ  درم  نیا  اـیآ  تسا  تقیقح  زا  يراـع  هزادـنا  هچ  اـت  تیبرع  لـها  هبطاـقب 

( دنمجرا هدنناوخ   ) وت دازآ  ریمـض  كاپ و  داهن  دنا ؟ هتـشادن  هاگآ  یبرع  تغل  دراوم  زا  يدنه  بحاص  هاش  ردـقب  نانآ  هکنیا  ای  دنتـسه ؟
دیامن . يرواد  رما  نیا  رد  دوخ 
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هکنانچ اریز  تسا ، عونمم  قلطم  روطب  تسا  هدشن  لامعتـسا  هفاضا  لاح  رد  یلوا  هکنیاب  ریاد  يزار  هدیقع  راهظا  دش ، نایب  هچنآ  رب  افاضم 
ءزج يراخب  حیحـص  رد  دوشیم ، هظحالم  هرکن  هب  نآ  ندش  هفاضا  يوبن  ثیدح  رد  یتح  هدش و  هفاضا  عمج  هینثت و  هب  ظفل  نیا  دـیتسناد ،
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  هدش ، تیاور  سابع  نبا  زا  دنتـسه ، قفتم  ظفل  ثیح  زا  هک  رایـسب  ياهدانـساب  و 9 و 10 و 13  تاحفص 7  مهد 
ارنآ مود ص 2  ءزج  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  رکذ " و  لجر  یلوالف  ضئارفلا  تکرت  امف  اـهلهاب  ضئارفلا  اوقحلا  دومرف " : هک  هلآ  هیلع و 

یلوالف هحفـص 235 " : رد  هدـش و  لقن  رکذ "  یلوالف  هدروآ " : دنـسم " ص 313  ءزج 1 "  رد  دـمحا  هک  یتیاور  رد  و  هدومن ، تیاور 
. هدیدرگ تبث  رکذ "  لجر  یلوال  ریثا ص 49 " : نبا  هیاهن "  ءزج 2 "  رد  رکذ " و  لجر 

لوسر شیامرف  نآ  دیامن و  یم  دییات  رید  ثیدح  هرابرد  ار  ام  هیرظن  ادـج  تسا  لثم  مه  ریدـغ  ثیدـح  اب  قایـس  ظاحل  زا  هک  یثیدـح  و 
نینموملاب یلوا  یبنلا  متئـش : نا  اوورقا  هرخالا ، ایندـلا و  یف  هب  سانلا  یلوا  انا  الا  نموم  نم  اـم  دومرف : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

هالوم . انا  ینتایلف و  اعایض  وا  انید  كرت  ناف  اوناک ، نم  هتبصع  هثریلف  ام ال  كرت  نموم  امیاف  مهسفنا ، نم 
: " هدروآ ارنآ  ظفل  نیاب  دوخ ص 4  حیحص  مود  ءزج  رد  ملـسم  و  هدروآ ، هحفص 190  دوخ  حیحـص  متفه  زج  رد  يراخب  ار  تیاور  نیا 

 " هالوم اناف  اعایض  وا  انید  كرت  ام  مکیاف  هب ، سانلا  یلوا  انا  الا  نموم  نم  ضرالا  یلع  نا 

هحفص 316 ] ] 

يزار رگید  نخس 

زا سک  چیه  هک : هتـشادنپ  نینچ  لوقعلا "  هیاهن  شباتک "  رد  هدمآ و  نیئاپ  هاگ  هتفر و  الاب  نآ  رد  هاگ  هک  تسا  يرگید  نخـس  ار  يزار 
- لعفا يانعمب - ناکم  ای  نامز  ای  يردصم  ینعم  يارب  تسا  هدـش  عضو  هک  لعفم  نزو  هک - هدرکن  رما  نیاب  راعـشا  تغل  وحن و  نایاوشیپ 

حیرـصت صن و  زا  میدناوخ  وت  يارب  هک  هچنآ  كرد  زا  سپ  زیزع ) هدنناوخ   ) وت و  دیآ ، یم  تسدب  لیـضفت  يانعم  نآ  زا  هک  دشاب  هدمآ 
فقاو دـنا  هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  وا و  راـتفگ  یـساسا  یب  نهوـب و  ءیـشلاب ، یلوا  ياـنعمب - یلوـم  ندـمآ  رب  رعـشم  تغل ) همئا  )

عقاوص " و رد "  یلباک  هیرـشع " و  ینثالا  هفحتلا  رد "  يدنه  بحاص  هاش  فقاوملا " و  رد "  یجیا  دـضع  یـضاق  لیبق  زا  دـش  یهاوخ 
هار راکنا  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  نایم  رد  لولـسملا " و  فیـسلا  رد "  یتپ  یناپ  هللا  ءانـس  یـضاق  تاعمل " و  رد "  يولهد  قحلا  دبع 
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ارنآ وا  تسا و  يزار  زا  ههبـش  نیا  ساسا  دیتسناد  هکنانچ  دنا و  هداد  ارعوضومنیا  راکنا  تبـسن  تیبرع  لهاب  هک  يدـحب  ات  هدومیپ  هغلابم 
هدومن يوریپ  دیلقت و  وا  زا  هناروکروک  دنا  هدرک  ادیپ  هیماما  هیرظن  رب  تلالد  رد  ینعط  هک  اج  ره  صاخـشا  نیا  هدادـن و  دانـسا  يرگیدـب 

. دنا
زا تیبرع و  نف  زا  نانیا  اریز  دـنرادن ، یفوقو  ار  دوخ  ظافلا  برع  ندرب  راکب  تغل و  لها  تاملک  رب  هک  منکیمن  تمالم  ار  هورگ  نیا  نم 
هچ برع و  صلاخ  نابز  اب  یتبـسن  هچ  یتپ  یناپ  ات  يولهد  زا  و  یلباـک ، اـت  يدـنه  زا  و  یجیا ، اـت  يزار  زا  اریز  دـنرود  ناـسل  لـها  نیئآ 

هکیماگنه دوبن و  اهنآ  زا  هک  هدیـشارتان  يریت  دمآرد  هلانب  ینعی  اهنم  سیل  حدق  نح  برع  لوقب  یلب  دنراد  نانآ ) نابز   ) تیبرع اب  شزاس 
هک یناسک  دیآ و  یمن  تسدب  راکش  دندش  مه  لخاد  زادناریت  زادنا و  روت  ینعی  لبانلاب  لباحلا  طلتخا  نایزات  رگید  لوقب 

هحفص 317 ] ] 

. دیایم تسدب  اوه  رد  اپ  چوپ و  نانخس  نیا  هجیتن  دنیامن  يرواد  نآ  رد  رگا  دنا  هناگیب  رودب و  تغل  نف  زا 

شیرق  ایلع  تلصف  ام  اذا 
ریفنلا تناریعلا و ال  یفالف 

دننام هکیـسک  نیا  زا  دـنا  هدوبن  تغل  عقاومب  رتاناد  دـیایم ، ءیـشلاب  یلوا  يانعمب  هاگ  یلوم  ظفل  هکنیاب  دـنا  هدومن  حیرـصت  هک  نانآ  اـیآ 
تیبرع نونفب  طیحم  بدا و  ياوشیپ  تغل و  ءاشنم  دوخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  تسهابتـشا و  طـبخ و  رد  روکبش 

نیاربانب هدمآ ، دراوم ) ضعب  رد   ) لعفا يانعمب  لعفم  هکنیاب : تسین  عطاق  لیلد  نانیا  حیرـصت  ایآ  دنتـسه ، عجرم  ریـسفت  ملع  رد  دنتـسه و 
؟ دوب دهاوخ  قلطم  راکنا  نیا  رد  یگتسیاش  هچ 

دوجوب ار  هطـسفس  نیا  هک  يزار  يارب  دیرب  ار  دوخ  غامد  ریـصق  يرما  رطاخ  هب  يزوجم و  يارب  هفنا "  ریـصق  عدج  ام  رمال  برع "  لوقب 
مولع عاونا  رد  يزار  دیوگ : هک  لاس 606  ثداوح  رد  رظانملا "  ضور  رد "  یبلح  یفنح  هنحـش  نبا  دـیلولا  یبا  لوق  تسا  یفاک  هدروآ 

برع و مالک  هوحن  زا  وا  ریسفت  دیوگ : يزار  مالک  لقن  زا  دعب  رد ص 149  شریسفت  رد ج 4  نایح  وبا  و  تیبرع ، ملع  زج  تشاد  تسد 
و مود ) پاچ  یتدایز   ) دنمانیم ءامکح  زا  ار  دوخ  هک  اهنآ  مالکب  دراد  تهابـش  شبلاطم  رثکا  رد  وا  نانخـس  تسا و  جراخ  نانآ  دـصاقم 
: دـیوگ صـصق ) هروس   "  ) نیملاظلا موقلا  نم  توجن  فخت  ال  یلاـعت " : يادـخ  لوق  دروم  رد  رد ص 163  شریـسفت  رد ج 4  یناـکوش 

لج زع و  يادخ  مالک  ریـسفت  رد  یبلاطم  نینچ  تسین  اراوزـس  هک  يدحب  تسا  درـس  رایـسب  هک  تسا  یتالاکـشا  عضوم  نیا  رد  ار  يزار 
نیلماک 0 هب  دسر  هچ  ات  تسا  راکشآ  يدتبم  دارفا  رظن  رد  وا  هدراب  تالاکشا  باوج  وا  دوش  رکذ 

هحفص 318 ] ] 

ضراوع هلمج  زا  تاقتـشم ، زا  کی  ره  صاوخ  دـننام  لیـضفت و  رب  لعفا  نزو  تلالد  نوچ  ناکم  نامز و  رب  لعفم  نزو  تلـالد  یهگناو 
فالخ هک  مادام  سایق  هدـعاقب و  هار  نیا  زا  هک  یبلاغ  تسا  يرما  نیا  و  درادـن ، ظافلا  داوم  رهوج و  اب  یطبر  دـشابیم و  ظفل  ياه  تئیه 

رگا و  درپس ، اهنادب  ظافلا  یناعم  رد  ار  تموکح  دیاب  دش  تباث  برع  زا  نآ  فالخ  هکیدروم  یلو  دوشیم ، هدرب  یپ  هدیـسرن  برع  زا  نآ 
دوب دهاوخ  مزلم  تروصنیا  رد  تسا  عقاو  ناکم  نامز و  رد  هکیثودحب  ای  ثودـحب  دراد  صاصتخا  یلوم  هک  دـشاب  هدـش  مولعم  يزار  رب 
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و قتعم ، و  قتعم ، و  رـصان ، یناعمب  یلوم  هک  هدومن  حیرـصت  دوخ  هکنآ  لاح  دیامن و  راکنا  لیعف  لوعفم و  لعاف و  يانعمب  ارنآ  ندمآ  هک 
زا تغل  لها  زا  هدع  هدمآ و  یلو  يانعمب  یلوم  هکنیاب  دنرقم  یگمه  دنتـسه و  قفتم  رما  نیا  رد  وا  اب  مه  تیبرع  لها  مامت  هدمآ و  فیلح 

تغل لها  ریهامج  نیا ، رب  هوـالع  دـنا  هدومن  رکذ  ار  کـیلم  و  کـلام ، و  دـیقع ، و  قیتع ، بحم و  و  بیرق ، و  کیرـش ، نآ : یناـعم  هلمج 
یفـصو يانعم  یلوا  هک  هدوبن  نیا  ناشدـصق  دـنا  هدومن  رکذ  یلوم  یناعم  هلمج  زا  ار  یلوا  دراد و  تیدنـس  ناـش  لوق  زا  هک  ناـنآ  ینعی 

اب یلوم  دناوتیمن  هجیتن  رد  دراد و  یتدایز  نآ  رب  تسا و  جراخ  یلوم  دافم  زا  لیضفت  يانعم  هکنیاب  دوش  عقاو  هشقانم  دروم  ات  تسا  یلوم 
هک درادـن  دوجو  يزیواتـسد  رگید  نیارباـنب  و  یلوا )  ) ینعم نیا  يارب  تسا  مسا  یلوم  هک  تسنیا  ناـنآ  دوـصقم  هکلب  دـشاب ؟ یکی  یلوا 

.؟ دزاس فیعض  ار  تغل  لها  رظن  صیخشت و  يورین 
همهنیا اب  مهنآ  فوقو  مدـع  نیا  دـندشن ، هاگآ  فقاو و  یلوم  ریغ  رد  لامعتـسا  نیا  ریظن  رب  دـنیوا  دـننامه  هک  اهنآ  يزار و  هکنیا  ضرفب 

، هدام کیب  صوصخم  لامعتسا  زا  برع  تغل  رد  تسا  رایـسب  هچ  دنیامن ؟ راکنا  ارنآ  لصا  زا  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  دیتسناد  هک  صوصن 
صوصخم هداـم  کـی  نیا  رد  رگم  هدـماین  لاـعف  نزوب  نآ  عمج  لـعفا  نزو  هدـعاق  بسح  رب  هک  فـجعا  عـمج  فاـجع )  ) هملک هلمج  زا 

هدومن . حیرصت  ناب  حاحص  رد  يرهوج  هکنانچ 
رما نیاب  رهزملا " ص 63  دلج 2 "  رد  یطویس  و  شریسفت ، رد  مه  يزار  دوخ  و 

هحفص 319 ] ] 

زا و  فسوی ) هروس   ) فاجع عبس  نهلکای  نامـس  تارقب  عبـس  يرا  ینا  کلملا  لاق  و  هدمآ " : نینچ  میرک  نآرق  رد  دنا و  هدومن  حیرـصت 
فانم : دبع  نب  مشاه  رضم  دیس  حدم  رد  برع  رعش  تسا  هدام  نیمه 

هموقل  دیرثلا  مشه  یلعلا  ورمع 
فاجع نوتنسم  هکم  لاجر  و 

نیعلا مومـضم  نآ  عراضم  دـشاب  نیعلا ) حوتفم   ) تلعف نزو  رب  هک  يدـعتم  فعاضم و  لعف  فرـص )  ) هدـعاق قباطم  تسا : لـیبق  نیا  زا  و 
رب یضعب  و  لع ، من ، دش . زا : دنترابع  هک  هدمآ  روسکم  مومضم و  اهنآ  عراضم  هک  هدام ) هس   ) فرح هس  رگم  تددع  تددر و  لثم  تسا 

(. بتاکلا ص 361 بدا   ) ثب دنا : هدوزفا  اهنآ 
اه رد "  رگم  هم ، هص و  دننام ، دوشیمن  رهاظ  لاعفا  ءامسا  زا  کیچیه  رد  عیمج  هینثت و  ریمـض  هک  تسنیا  یئانثتـسا ) دعاوق   ) هلمج زا  زین  و 

مواه تسا " : نآرق )  ) هناحبـس يادـخ  مالک  رد  و  نواه ، و  مواه ، و  اـمواه ، دوشیم : هتفگ  نآ  رد  هک  تسا ، ریگب "  ذـخ "  ياـنعمب  هک  " 
دینک . هعجارم  یطویس  ریاظن "  هابشا و  ماشه و "  نبا  هرکذت  هب  هیباتک "  اورقا 

مض لوا  هدام  نیا  ردصم  رد  يرهوج  هک  توافت "  هدام "  رد  رگم  تسا ) نیع  مضب   ) لعافت لعافت - ردصم - رد  عیاش  سایق  هلمج : زا  و 
دیز یبا  زا  و  ار ، وا  رـسک و  يربنع  زا  هدومن و  لقن  ار  وا  حـتف و  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییبـالک زا  تیکـس  نبا  زا  سپـس  هدرک  رکذ  ار  وا  و 

تاکرح " ص 39  رهزملا   " رد ج 2  یطویـس  هدش و  تیاکح  ود  ره  رـسک  حتف و  تسا ، روکذـم  بتاـکلا ص 593  بدا  رد  هکیروطب 
. هدومن لقن  نآ  رد  ار  هثالث 

لامعتـسا نیعلا  مومـضم  هک  تسنیا  تسا  نیع  رـسکب  لـعفی  نآ  عراـضم  هک  نیعلا  حوـتفم  لـعف - عراـضم - رد  عیاـش  ساـیق  هـلمج : زا  و 
دجو - هدام - رد  رگم  دوشیمن ،
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روبزم هلیبق  رعاش  دـنا و  هدومن  لامعتـسا  نیعلا  مومـضم  ارنآ  عراضم  تسا  روکذـم  حاحـص  رد  هکیروطب  برع ) زا  يا  هلیبق   ) نییرماع هک 
هتفگ : دیبل 

هبرشب  داوفلا  عقن  دق  تئش  ول 
هلیلغ ندجی  يداوصلا ال  عدف 

رهزملا رد ج 2 "  دنا و  هدومن  حیرصت  نادب  دلج 343  سوماق "  دلج 1 "  رد  يدابآ  زوریف  بتاـکلا " ص 361 و  بدا  رد "  هبیتق  نبا  و 
- لعفی لعف  دشاب -، واو  نآ  لعفلا  ءاف  هک  يا  هدام  رد  برع  مالک  رد  هتفگ : هک  هدش  لقن  هیدیردلا "  حرش  رد "  هیولاخ  نبا  زا   "ص 49 

تسا . دجی  دجو  نآ : و  هدام ) کی   ) فرح کی  رد  رگم  تسین 
ياراد سروا  دـشاب و  تابوبح  ياراد  لقبا  ياه : هدام  رد  رگم  هدـماین  لعاف  رب  لعفا  نزو  لعاف  مسا  هک : تسنیا  عیاـش  ساـیق  هلمج : زا  و 

رد ج 2  " عفای . وهف  مالغلا  عفیا  سراو و  وهف  رجشلا  سروا  لقاب و  وهف  عضوملا  لقبا  دوشیم " : هتفگ  هک  دیدرگ  سرون  عفیا  دش و  گرب 
دوشیمن هتفگ  نآ  یضام  رد  هکیلاح  رد  راد : فلع  ياج  بشاع  دلب  هدش : رکذ  حاحص "  رد "  و  تسا ، روکذم  نینچ  رهزملا " ص 40  " 

ضرالا . تبشعا  رگم :
تماـسا تسا : برع  لوق  نآ  و  هداـم ) کـی   ) فرح کـی  رد  رگم  هدـماین  لـعاف  نزوب  لـعفا  باـب  زا  لوعفم  مسا  هک : تسنیا  هلمج ، زا  و 

زا هک  نومیـست ، هیف  تسا : یلاعت  يادـخ  لوق  و  هماسم ، دـنا : هتفگن  هاگارچ و  رد  ار  اپراهچ  مدـینارچ  همئاـس "  یهف  یعرملا  یف  هیـشاملا 
هدومن . رکذ  ار  بلطم  نیا  رهزملا " ص 47  رد ج 2 "  یطویس  دشابیم ، میسی  ماسا  هدام :

دلج 2"  رد  یطویـس  و  تفای ، دیهاوخ  برعلا  ناسل  هدیـس و  نبا  فیلات  صـصخملا "  رد "  ار  تاانثتـسا  رداون و  نیا  زا  يرایـسب  امـش  و 
تسا . هدومن  رکذ  ار  اهنآ  زا  هحفص  لهچ  رهزملا " 

هحفص 321 ] ] 

يزار باوج 

رد هدربمان  تسوا  تین  ءوس  نورد و  یگ  هریت  زا  فشاک  هک  تسا  ینخـس  ار  يزار  میدناسر ، توبثب  ام  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  مدرم  لابق  رد 
رما نیا  رد  نانآ  يارب  تسا  یلوا  يانعمب  یلوم  هکنیاب : ریاد  دنا  هدرک  لقن  تغل  لها  ءاملع  زا  هک  ار  هچنآ  اما  و  دـیوگ : لوقعلا "  هیاهن  " 

نخـس  ) میئوگیم ام  نیاربانب  دوش ، لالدتـسا  نادـب  هک  درادـن  ارنآ  تیحالـص  لـقن  هنوگ  نیا  تغل  تاـبثا  رد  اریز  تسین ، یلیلد  تجح و 
و دشابیم ، مکب "  یلوا  یه  نآ "  يانعم  مکالوم "  یه  رانلا  مکیوام  یلاعت " : يادخ  لوق  رد  هتفگ : هدـیبع  ابا  هک  دـنچ  ره  تسا :) يزار 

هیحان زا  بلاطم  نیا  یلو  دنا ، هدرک  داهـشتسا  مه  دـیبل "  تیب "  هب  دـنا و  هدومن  رکذ  زین  یـسیع  نب  یلع  جاجز و  شفخا و  ار  ینعم  نیا 
هیآ و نیا  ریـسفت  رد  طقف  ار  ینعم  نیا  وا  ياهزارط  مه  لیلخ و  نوچ  نیلقان  زا  ناگرزب  هکنیا  تلعب  قیقحت  هن  تسا  لهاست  ناـیاوشیپ  نیا 

يزار نخـس  دنا . هدرواین  نایمب  ینعم  نیا  زا  يرکذ  تغل  یلـصا  بتک  رد  دـنا و  هدومن  رکذ  دنـسم ) ریغ  لسرم و  روطب  رگید  هیآ  ریـسفت 
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دش . مامت 
لـهاست و هبنج  تغل ) ریـسفت و   ) ناـیاوشیپ فرط  زا  هیجوـت  نیا  هک  داد  ربـخ  يزارب  یـسک  هچ  هک  دوـب  نشور  نم  يارب  هتکن  نـیا  شاـک 

هکنیا ای  تسا ؟ دراوم  همه  لماش  عیاش و  هدـش  لقن  نانآ  زا  هیوغل  یناعم  زا  هچنآ  مامت  رد  يزار  هدـیقع  راـهظا  نیا  اـیآ  و  تسین ؟ قیقحت 
داهشتسا هکنیا  زج  دوشیم  لئاق  یظفل  يارب  ار  یئانعم  هکیماگنه  يوغل  رفنکی  يارب  ایآ  و  دراد ؟ يرگید  باسح  یلوم  ظفل  اب  صخـش  نیا 

تسه ؟ مه  يرگید  فیلکت  دنا ،) هدرک  ار  راک  نیا  هک   ) دیامنب میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  ای  برع  تیب  هب 
ینعم کی  ققحت  يارب  تغل ؟ همئا  زا  لقن  نایب  زا  دـعب  مهنآ  هتفرگ  حـماست  رب  لیلد  هنوگچ  ار  وا  ياهزارط  مه  لـیلخ و  رکذ  مدـع  اـیآ  و 

يانعم هک  هدشن  طرش 

هحفص 322 ] ] 

يارب رـصحنم  لیلد  ار  نآ  دننامه  و  لیلخ ) فیلات   "  ) نیعلا باتک "  طقف  دروم  نیا  رد  يزار  ایآ  و  دشاب ، هدش  رکذ  بتک  مامت  رد  روبزم 
رگم دوش ؟ رکذ  حیرـصت  روطب  دانـسا  هلـسلس  امتح  هک  تغل  لقن  رد  هدومن  طرـش  یـسک  هچ  نونکات  ایآ  و  دـنادیم ؟ يوغل  ياـنعم  ققحت 

زا  ) هک یلامعتـسا  ای  هتباث و  تنـس  ای  نآرق )  ) زا يا  همیرک  هیآ  ای  و  هدـش ) لقن  برع  زا  هک   ) رعـش تیب  هب  ءاکتا  زج  یتغل  ندروآ  تسدـب 
یناعم میلعت  يارب  یـسک  هریغ ) شفخا و  هدـیبع و  وبا   ) ناـنیا زا  رتهب  يزار  اـیآ  و  دراد ؟ يرگید  هار  دـشاب  هدـش  هدینـش  حالطـصا ) لـها 

هک ار  ینخـس  دنا  هدومن  رکذ  ار  یبرع  تغل "  یناعم "  زا  یئانعم  هورگ  نیا  زا  یکی  هک  دراوم  ریاس  رد  ارچ  درم  نیا  دنک  یفرعم  دـناوتیم 
هک دراد  یـصاخ  فده  دروم  نیا  رد  هک  میئوگب  میراچان  يرآ  دـیوگیمن ؟ درومنآ  رد  دـیوگیم  یلوم ) یئانعم   ) صوصخم دروم  نیا  رد 

! دیامن زواجت  دوخ  فده  نآ  زا  دناوتیمن 
ای يا ، هیآ  ریـسفت  رد  رگا  هکیروطب  دـنادیم ؟ طرـش  تاغل  گنهرف  رد  ار  یناعم  نآ  دوجو  طقف  يوغل  يانعم  کـی  توبث  رد  اـیآ  درم  نیا 
رد ءاملع  هک  مینیب  یم  ام  هک  یتروص  رد  تسین ؟ لئاق  نآ  يارب  ینزو  شزرا و  دـشاب  هدـش  رکذ  يرعـش  تیب  یـسررب  ای  یثیدـح ، يانعم 
رد دشاب و  ینابایب  برع  زا  یکرتخد  هچرگا  دـنیامنیم ، دامتعا  دـشاب  هتـشاد  تغل  زا  عالطا  هک  یـسک  ره  راتفگب  يوغل  يانعم  کی  توبث 

يراخبلا " ص 75 حرـش  رد ج 7 "  ینالطـسق  تسنیا  تسین  طرـش  دروم  نیا  رد  غولب  ای  تلادـع ، ای  نامیا ، لـیبق  زا  يزیچ  تیرثکا  رظن 
تسا . لیلد  تجح و  یعفاش  لوق  نامه  اهنت  تغل  تابثا  رد  دیوگ :

لقن هدش  تیاکح  يرابنا  زا  رد ص 83  و  تسا ، لوبقب  موکحم  تغل  لها  زا  نتکی  لقن  دیوگ : هحفص 77  رهزملا "  رد ج 1 "  یطویس  و 
خیش و کی  لوقب  دیوگ : رد ص 87  و  دـشاب ، هدرک  تقفاوم  لقن  نآ  رد  وا  اب  مه  يرگید  هک  تسین  طرـش  تسا و  یفاـک  لداـع  درفکی 

هدرک لقن  ینج  نبا  صیاصخ  زا  رد ص 27  و  دوشیم ، تباث  تغل  یبرع  کی 

هحفص 323 ] ] 

مه نئارق  هلیـسوب  هاگ  تغل  اریز  هتفر ) اطخب   ) دـشاب هدـش  لقن  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتخانـش  یتغل  هک  دـیوگب  سک  ره  دـیوگ : هدربماـن  هک 
هدورس : هک  دونشب  ار  يرعاش  راتفگ  ناسنا  هک  یماگنه  الثم )  ) دیآ یم  تسدب 

مهل  هیدجان  يدبا  رشلا  اذا  موق 
انادحو تافارز و  هیلا  اوراط 
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مامت هتـسناد و  یفاک  یبرع  رعاش  کی  راتفگب  هنیرق و  هلیـسوب  ار  تغل  توبث  زین  و  تسا ، تاعامج  ياـنعمب  تاـفارز  هک : تسناد  دـهاوخ 
یم اذـل  و  دوشیم ؟ تباث  هلیـسو  هچب  تغل  هک  دـنادیمن  يزار  یهتنم  دراد  دوجو  یلوا ) يانعمب   ) یلوم ظفل  دروم  رد  لیالد  رداـصم و  نیا 

تنوشخ يدنت و  قرب  دعر و  دننام  يا  هدعاق  ینبم و  نودب  تسا و  بارطـضاب  ماوت  ناهد  رد  فرح  هتـشاد و  دیدرت  دوخ  نخـس  رد  دینیب 
. دهد باوج  میدراذگ  وا  ربارب  رد  هک  ار  تالاوس  نیا  زا  یکی  یتح  دناوتب  مرادن  نامگ  شیاهندب  دز و  همه  اب  دهدیم و  جرخب 

هچنآ هرابرد  هدز  یـشومارفب  ار  دوخ  ای  هدرک و  شومارف  تغل ، نیا  زا  روبزم  باتک  ندوب  یهت  نیعلا " و  باـتکب "  شلالدتـسا  رد  یئوگ 
؟ دـنا هداد  رارق  شهوکن  دروم  ار  نیعلا "  باتک "  قافتالاب  تغل  لـها  یماـمت  هکنیا : رب  رعـشم  هدروآ  ناـبزب  دوخ  لوصحملا "  رد "  هک 

تسا . هدومن  لقن  وا  زا  رهزملا " ص 47 و 48  دلج 2 "  رد  یطویس  ار  ینعم  نیا  هکیروطب 
اهنآ قیبطت  ظافلا و  یسررب  اهنآ  زا  دوصقم  هک  تاغل  گنهرف  بتک  هب  یسک  هچ  تسیچ و  تغل  یلـصا  بتک  زا  وا  دوصقم  منادیمن  نم  و 
برع تایبدا  ای  ثیدـح  اـی  نآرق  مولعم  ریغ  تاـغل  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  هداد و  صاـصتخا  ار  ماـن  نیا  جاـجتحا ، ماـقم  رد  تسا  یناـعم  رب 
دروم ای  و  دراد ؟ تلاخد  ناب  لالدتـسا  تحـص  رد  تاغل  گنهرف  نابحاص  تین  ایآ  و  هتخاس ؟ ادـج  جراخ و  هیلـصا  بتک  زا  هدـش  فیلات 

برع لامعتسا  دراوم  رد  اهنآ  يوجتسج  قیقحت و  نفب و  اهنآ  طلست  بتک و  نابحاص  ندوب  نانیمطا  قوثو و 

هحفص 324 ] ] 

ندمآ هکیروهشم  مانب و  ءاملع  نایاوشیپ و  بتک  رد  تاهج  نیا  مامت  هکیتلاح  رد  دوش ؟ لالدتسا  هروکذم  بتک  هب  هک  هتـشگ  نآ  بجوم 
. تسا دوجوم  دش  لقن  اهنآ  زا  یلوا  يانعمب  یلوم 

لیعف يانعمب  لعفم 

هتخادنا و هارب  هیرـشع  ینثالا  هفحت  دوخ ) فیلات   ) رد هک  ار  يدنه  بحاص  هللا  یلو  هاش  ناجیه  دایرف و  داد و  ات  ایب  نم  اب  زیزع ) هدنناوخ  )
ماقم رد  درم  نیا  تسا ) راوگان  نارگ و  یسب  تیبرع  نیئآ  برع و  تلم  رب  هک  تسیروما  زا  نیا  و   ) مینک یـسررب  هدروآ  موجه  تیبرع  رب 
مامت ثیدح  نیاب  لالدتـسا  هک  هتـشادنپ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  نینموملاریما  تیالو  رب   "  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح "  تلالد  در 

تسا . هدماین  لیعف  يانعمب  لعفم  نزو  هکیتروص  رد  یلو  يانعمب  یلوم  ندماب  رگم  دوب  دهاوخن 
، رما یلو  زا : هک  تسا  یئانعم  نامه  یلو  يانعمب  یلوم  ندمآ  زا  دارم  هکنیاب  ریاد  دربب  نایم  زا  ار  تغل  لها  حیرصت  هتـساوخ  نایب  نیا  اب  و 

يارب ار  وا  تکلمم  تسرپرس  هاشداپ و  هک  یـسکب  تبـسن  دهعیلو )  ) دهع یلو  ناطلـس و  تیالو  و  كولمم ، هدنب  یلو  میتی  یلو  نز ، یلو 
دوشیم . هدیمهف  دیامنیم ) باختنا  و   ) دزیگنا یم  رب  دوخ  زا  دعب  نامز 

رظن زا  تسا  یکی  برع  تغل  رد  یلوم  یلو و  هکنیا : رب  رعـشم  دربم  سابعلا  یبا  نآرقلا " و  یناعم  رد "  يافوتم 207  ءارف - راتفگ  يرآ !
یناعم هلمج  زا  ار  یلو  تاغل ، گنهرف  بتک  رد  هک  هدرب  دای  زا  رما  نیا  رب  ار  تغل  ملع  نایاوشیپ  قافتا  هتشگ و  روتسم  يولهد  ملاع )  ) نیا

يرابنا و"  فیلات  نآرقلا "  لکـشم  لـیبق "  زا  هتفرگ ، هدـیدان  ار  ریـسفت ) تغل و  ءاـملع  زا   ) نیریاـس نانخـس  دـنا و  هدروآ  رامـشب  یلوم 
 " نآرقلا بیرغ  دلج 2 ص 564 و "  يرهوج  فیلات  حاحـص "  انیلوم و "  تنا  یلاعت : يادخ  لوق  رد  یبلعث - فیلات  نایبلا "  فشکلا و 

یبطرق ریسفت  و  يدحاو - فیلات  طیسولا "  دلج 4 ص 401 و "  يدابآ  زوریف  فیلات  سوماق "  یناتسجس ص 154 و "  فیلات 
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یلوم تحبصا  مالسلا : هیلع  یلعب  رمع  راتفگ  تسا - لیبق  نیا  زا  و  دیوگ : دلج 4 ص 246 - ریثا  نبا  فیلات  هیاهن "  دلج 3 ص 431 و " 
نیرفاکلا ال نا  اونمآ و  نیذـلا  یلوم  هللا  ناب  یلاـعت : يادـخ  لوقب  هدرک  داهـشتسا  هک  دـلج 10 ص 399  سورعلا "  جات  و "  نموم ، لـک 

یلعف هالوم  تنک  نم  ریدـغ : ثیدـحب  " و  اـهیلوم .. نذا  ریغب  تحکن  هارما  اـمیا  و  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوقب  مهل و  یلوم 
. هالوم

یلوم یناعم  رد  يرظن 

هراشا

هدومن رکذ  یلو  یناعم  هلمج  زا  هک  روطنامه  تسا ، قتعم  کلام و  زا  ریغ  هک  ار  دیـس  دـنا : هدومن  رکذ  یلوم  یناعم  هلمج  زا  تغل  ءاـملع 
تیولوا يانعم  نمضتم  هتـسویپ  دیـس ) ریما و   ) ینعم ود  نیا  زا  کی  ره  و  یلوم ، یلو و  يانعم  داحتا  رب  ناشقافتا  اب  ار ، ناطلـس  ریما و  دنا :
نینچمه تیعر و  دارفا  زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هعماج  مظن  هب  طوبرم  همانرب  نییعت  رد  هک  تسا  یـسک  ریما  ینبم : نیا  رب  و  دشابیم ، رماب 

- دیـس نینچمه - يرگیدب و  تبـسن  نانآ  زا  يدرف  ره  زواجت  زا  يریگولج  دارفا و  تیبرت  بیذـهت و  هب  طوبرم  نیناوق  دـعاوق - يارجا  رد 
ثیح زا  فصو  ود  نیا  هریاد  تسا و  رتراوازـس )  ) یلوا دـنک  یم  تدایـس  ناناب  هک  یموق  نوئـش  رد  فرـصتب  تبـسن  رورـس ، اـقآ و  ینعی 

تدایـس تراما و  تارایتخا  فیاظو و  هنماد  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  فلتخم  تدایـس  تراما و  ریداقم  رد  فالتخا  تبـسنب  یگنت  تعـسو و 
هک تسا  یـسک  تارایتخا  هنیدم  یلاو  تارایتخا  زا  رت  عیـسو  اه و  هناخ  ناوید  نایدـصتم  تارایتخا  زا  تسا  رت  عیـسو  رهـش  کی  یلاو  رد 

يرورـس روشک  کی  رب  هک   ) تسا ناهاشداپ  ماقم  تاماقم  نیا  همه  زا  رتالاب  و  نارادناتـسا ) دننام   ) دراد رایتخا  رد  ار  هقطنم  تلایا و  کی 
رب هک  تسا  يربمغیپ  ماقم  تارایتخا  رد  هعسوت  ثیح  زا  نیطالس  ماقم  زا  رتالاب  و  دنیامنیم )
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دوخ .) تعیرش  نیناوق  ءارجا  يارب   ) دهدیم رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ار  وا  ربمغیپ  هک  سکنآ  و  دشاب ، هدش  ثوعبم  ناهج  عیمج 
ینعم ود  نیا  زا  میئامن  رظن  فرـص  نیع و  ضمغ  ءییـشلاب  یلوا  يانعمب  یلوم  ندـمآ  زا  فلاخم ) هورگ  نیا  اب  تاشامم  يارب   ) رگا اـم  و 
هنماد اـی  نآ و  بتارم  نیرت  یلاـعب  زج  مخریدـغ ) ثیدـح   ) ثیدـح نیا  رد  ار  دیـس ) ریما و   ) ینعم ود  نیا  مینک و  رظن  فرـص  میناوـتیمن 

تـسیب رب  غلاب  برع ) تغل  رد  یـسررب  اب   ) هک میتسناد  ار  یلوم  یناعم  زا  کی  ره  هکنیا  زا  دعب  تخاس ، قبطنم  ناوتیمن  نآ  ریاود  نیرتراد 
هتـشاد تقباطم  ینعم  ود  نیا  اب  هکیئانعمنآ  رگم  درادـن  تبـسانم ) و   ) ناکما روبزم  ثیدـح  رد  یناـعم  نآ  هدارا  هک  دوشیم  ینعم  تفه  و 

تسا : رارقنیا  زا  یلوم  هناگ  تفه  تسیب و  یناعم  دشاب و 
هدرک دازآ   ) قتعم - 7 هدننک ) دازآ   ) قتعم - 6 هدازرهاوخ )  ) تخا نبا  - 5 دنزرف -)  ) نبا - 4 مع - نبا  - 3 مع - - 2 راگدرورپ )  ) بر - 1
فیلح - 13 کیرش - - 12 هتفرگ -) رارق  ناسحا  دروم   ) هیلع معنم  - 11 وریپ -)  ) عبات کلام 10 - - 9 كولمم -) هدرب و   ) دبع - 8 هدش -)

-19 کیدزن -)  ) بیرق - 18 داماد -)  ) رهص - 17 نکاس -) دراو و   ) لیزن - 16 هیاسمه -)  ) راج - 15 قیفر -)  ) بحاص - 14 نامیپ ) مه  )
بحم - 24 اـقآ ) رورـس و   ) دیــس - 23 ءیــشلاب - یلوا  - 22 یلو - - 21 هتـسباو -) دـهع و  مـه   ) دـیقع - 20 تمعن -) دـنوادخ   ) مـعنم

. ) رما رد  یلوتم  - 27 رما - رد  فرصتم  - 26 روای -)  ) رصان - 25 رادتسود -) )

ثحب دروم  هب  قیبطت  یناعم و  زا  کی  ره  یسررب 
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يراگدرورپ نایملاع  يارب  اریز  تسا ، رفک  نآ  هدارا  بر ،)  ) لوا يانعم  اما 
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ربمغیپ اریز  تسا ، بذک  مزلتـسم  روبزم  ثیدح  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هدارا  مهدراهچ - ات  موس  مود و  یناعم  اما  و  تسین ، یلاعت  يادخ  زج 
دوب دهاوخ  اهنآ  ردپ  مع  نبا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دشاب و  يردارب  ياراد  رگا  دوب ، دهاوخ  شردارب  نادنزرف  مع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

حـضاو و  تسا ، بلاطوبا )  ) هللا دبع  ردارب  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تسا و  هللا  دبع  دنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنآ  لاح  و 
و تسا ، ریاغم  يرگیدنآ  ياه  یئاد  اب  ودنآ  زا  کی  ره  ياه  یئاد  نیا  ربانب  تسا ، فلتخم  بسن  رد  تسا و  ادـج  کی  ره  ردام  هک  تسا 
( زیزع هدنناوخ   ) امـش و  دوب ، دـهاوخن  تسا  وا  هدازرهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  سکنآ  هدازرهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هجیتن  رد 

هدرک دازآ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسین ) لوقعم   ) رگید راب  هدرک  دازآ  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یـسک  دـینادیم : یبوخب 
نیلوا و زا  نادرم  دازآ  ياـقآ  رورـس و  کـی  ره  مالـسلا ) هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ودـنآ هک  دـینادیم  یبوخب  زین  دـشاب و 
تفاخـس و رد  ودنآ  زا  کی  رهب  یگدرب  یگدـنب و  تبـسن  دـندوبن و  ینز  دـنزرف  چـیه  هدـش  دازآ  مادـکچیه  نیاربانب  دنـشابیم و  نیرخآ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  كولمم  ناگدرب  هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یصو  هک  تسا  مولعم  زین  بلطم  نیا  تسا و  مولعم  تعانش 

وریپ عباـت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  درادـن ، تبـسانم  تسا ) روبزم  یناـعم  زا  یکی  هک   ) مه کـلام  نیارباـنب  هتـشادن ، تیکلاـم  هلآ 
نم هک  سک  ره  دیامرفب : اسر  يادص  اب  نیملـسم  ءالم  رد  هک  تسا  ینعم  زا  يراع  سپ  هدوبن  وا ) هدنتـسرف  لج  زع و  يادخ  زج   ) يدـحا

رب بانجنآ  هیحان  زا  تمعن  تنم و  هکلب  هدوبن و  یمعنم  تمس  ار  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  تسا و  وا  عبات  یلع  میوا  عبات 
یتکرـش هریغ  تراجت و  رد  یـسک  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  تشاد ، دـهاوخن  دروم  زین  هیلع ) معنم   ) ياـنعم سپ  هدوب ، قلخ  ماـمت 

دشاب . کیرش  وا  اب  زین  وا  یصو  ات  هتشادن 
یتکرش بانجنآ  يارب  هکنیا  ضرفب  تسا ، ساسا  هیاپ و  یب  تاروصت  رامش  رد  يرگیدب ) تکرش  قح  میلست   ) روصت نیا  هکنیا ، رب  افاضم 

تسا هتشاد  دوجو  يرگید  اب 
وا اب  هکنیا  هن  هدوب  وا  يارب  هجیدخ و  عفنب  ندرک  راک  افرـص  تثعب  زا  لبق  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  نینموملا  ما  يارب  بانجنآ  تراجت  اما  و 

هکنیا ضرفب  و  تسا ، هتشاد  تکرش 

هحفص 328 ] ] 

وا تراجت  رما  رد  یتلاخد  هن  هدوب و  بانجنآ  اب  رفـس  رد  هن  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا یمارگ  یـصو  هدوب  عفن  يذ  هتـشاد و  تکرـش  میئوگب 
. هتشاد

دنوادخ صوصخم  تزع  انامه  دنک و  تزع  تردق و  یسک  هلیـسونادب  هک  هدوبن  نامیپ  مه  يدحا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و 
ناکما ماقمنیا  رد  ینعمنیا  دصق  نیاربانب  و  دـندرک ، ورین  تزع و  بسک  بانجنآ  ببـسب  ناناملـسم  همه  و  تسا ، نامیا  لها  وا و  لوسر  و 

دـشاب و یمحر  تبارق  دارم  هاوخ  بیرق ، رهـص و  لیزن و  راج و  بحاص و  اما ، و  تسین ، ودـنآ  نیب  همزـالم  توبث ، ضرفب  تسین و  ریذـپ 
گرزب و یعامتجا  نآ  نتخاس  اپرب  اب  یناعم  نیا  یجرا  مک  اریز  تسین  نکمم  یناعم  نیا  زا  کی  چـیه  هدارا  ناکم ، ثیح  زا  تبارق  هاوخ 

رمالا بسح  هک  یتیفیکب  مهنآ  دـسر ، یم  توبثب  اسرف ، تقاط  يامرگ  نآ  رد  نوکـسم ، ریغ  راز  گیر  هقطنم  رد  ترفاسم و  ءانثا  رد  مهم 
لحم هک  یئاج  رد  دـنراد  زاب  ریـس  همادا  زا  ار  ناوراک  هلاـبند  دـنزاس و  فقوتم  ار  ناوراـک  نآ  زا  ناور  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
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بجوم غیلبت ) مدـع  تروـص  رد   ) دـیدهت اـب  ماوـت  یهلا  دـکوم  رما  زج  يزیچ  هک  دراد ) تیاـکح  تایـصوصخ  نیا  ، ) تسین ندـمآ  دورف 
رفـس جـنر  زا  مدرم  هکیلاح  رد  درادـیم  اـپ  رب  ار  یلفحم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسنیا  هدوبن ، هطقن  نآ  رد  تشادزاـب 

، دنکفا یم  دوخ  ياپ  ریزب  ار  دوخ  يادر  دارفا  زا  یـضعب  هک  يدـح  ات  دزاسیم  راوشد  ار  فقوت  نامزنآ  رد  هطقنآ  ترارح  هدـید و  همدـص 
ار مدرم  نآ  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنیامن و  یم  اپرب  نارتش  زاهج  زا  يربنم  هداـعلا  قوف  تیعقوم  تخـس و  طیارـش  نینچ  رد 

نایاپ هطساوب  هکنیا  زا  تسا  كانشیدنا  هک  تسا  یمهم  رما  غیلبتب  رومام  وا  هدیسر و  ارف  وا  تشذگ  رد  هک  دیامرف  یم  هاگآ  دنوادخ  رماب 
یئادخ نید  رد  ار  تیمها  نیرتگرزب  رما  نیا  هکیلاح  رد  دشاب ، هدـنامن  یقاب  رما  نیا  ماجنا  يارب  رگید  یتصرف  شیناگدـنز  راگزور  نتفای 

زا مدرمب  ترـضحنآ  هک  تسا  لوقعم  هقباس  یب  مهم و  تالیکـشت  هداعلا و  قوف  تامدقم  همه  نیا  اب  ایآ  تسا ، اراد  قلخ  يایند  رما  رد  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  سک ، ره  هک : دهد  ربخ  مدرمب  الثم  دشاب  هتـشادن  یتیمها  شزرا و  نادنچ  هکیروماب  دهد  ربخ  دنوادخ  فرط 

هتشاد تبحاصم  تقافر و  وا  اب 

هحفص 329 ] ] 

( دـش رکذ  هک  ینعم  ود  زا  کی  رهب   ) وا اب  ای  هدـیزگ  لزنم  هدومن و  دورو  وا  هناخب  ای  هتـشاد و  وا  اب  يداماد  هقـالع  اـی  هدوب  وا  هیاـسمه  اـی 
درخ و مک  دارفا  زا  یتح  تفریذپ  ناوتیمن  ار  یناعم  نینچ  هک  دـنادیم  ادـخ  هن ، دوب ؟ دـهاوخ  نانچ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هتـشاد ، تبارق 

تسپ تمهت  یتسار  دشاب ؟ تغالب  هب  فوصوم  بیطخ  اناد و  ربمایپ  لماک و  ناسنا  نیتسخن و  لقع  هکیـسک  زا  دسر  هچ  ات  لقعلا  فیعض 
هک مینک  ضرف  نینچ  رگا  دوش و  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  هب  یناعم  نیا  زا  يزیچ  ندرک  هدارا  رگا  تسا  یئاوران  و 

نیرفآ تینهت و  نآ  لابق  رد  واب  هک  هدوب  ینعم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  یتیزم  تلیـضف و  هچ  هدوب  دارم  یناعم  نیا  زا  یکی 
وا يارب  هک  دهد  يرترب  وم  خرس  نارتش  رب  ارنآ  دوخ  ثیدح  رد  صاقو  یبا  نب  دعس  و  دریگ ؟ رارق  نیسحت  باجعا و  دروم  و  دوش ؟ هتفگ 

. دشاب اراد  ار  حون  رمع  ماقمنآ  نتشاد  اب  هک  دنک  وزرآ  دشاب و  رتبوبحم  اهیف  ام  ایند و  زا  وا  رظن  رد  ای  دنشاب 
دـشاب هدرک  ناسحا  ماعنا و  وا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  سک  ره  اریز  درادـن ، دروم  زین  ینعم ) نیا  هدارا  ضرف   ) معنم اما  و 

دشاب نیا  دارم  هکنیا  رگم  تسا ، یهیدب  ینعم  نیا  فالخ  هکلب  دشاب ، هدومن  ماعنا  واب  زین  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هکنیاب  درادن  همزالم 
تبـسن ترخآ  رد  تاجن  ایند و  رد  تزع  داشرا و  و  قالخا )  ) بیذهت تیادـه و  نید و  ببـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سک  ره  هک :

، تسا وا  فرط  زا  فیاظو  لمحتم  بانجنآ و  ماقم  میاق  هکنیا  تلعب  دیامن  ماعنا  واب  روما  نیا  مامتب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  ماعنا  واب 
و  ) وا ببـسب  ار  مالـسا )  ) نید لاعتم  يادخ  هک  تسا  وا  ماقم  تمـس و  نیمه  يارب  تسا و  وا  نید  هدننک  غالبا  و  تسا ، وا  عرـش  ظفاح  و 

تسا یتیالو  تماما و  ینعم  نامه  نیا  تروص  نیا  رد  دومرف ، مامت  راکـشآ  توعد  نیا  ببـسب  ار  دوخ  تمعن  دومرف و  لماک  وا ) تیالو 
؟ میرادن يدوصقم  نیا  زج  میشابیم و  نآ  تابثا  ماقم  رد  ام  هک  تسا  یئانعم  نامه  اب  يواسم  میئوجیم و  ارنآ  ام  هک 

لیابق ضعب  اب  هدهاعم  هدقاعم و  هملک  نیا  زا  دارم  هک  تسا  یهیدب  هدیقع  ینعم  اما  و 
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هک تهجنآ  زا  رگم  دشاب  نینچ  نینموملاریما  هک  درادن  ینعم  نیاربانب  یگنهآ ، مه  ندرک و  يرای  ای  حلص  شمارآ و  يرارقرب  يارب  تسا 
بانجنآ اب  فصو  نیا  رد  نیملـسم  مامت  ینعم  نیاربانب  و  تسا ، وا  وریپ  یفنم  تبثم و  زا  بانجنآ  دـصاقم  تامادـقا و  ماـمت  رد  باـنجنآ 

رد هک  دشاب  نیا  دارم  هکنآ  رگم  درادن  ینعم  دش  نایب  هک  یمامتها  تافیرـشت و  نیا  اب  مهنآ  رکذـب  بانجنآ  صیـصخت  دنتـسه و  يواسم 
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تلود يرادهگن  یمالسا و  تنطلـس  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  دقعنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یئاهدادرارق  تادهاعم و 
تلاخد و ینعم  نیاربانب  و  دراد ، هصاخ  تلاخد  ثداوح  تالکشم و  هنوگ  ره  زا  نآ  تنایص  ظفح و  لالحنا و  یگدنکارپ و  زا  یمالـسا 

هتفگ هکنانچ  دشاب  لیاضف  فاصوا و  رد  هدقاعم  دارم  رگا  و  دوب ، دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  صخـش  نوچ  بانجنآ  تمس 
کلذـعم دریذـپ  یمن  یبرع  قوذ  ار  انعم  نیا  لمح  دـنچ  ره  لضاف  تسا و  میرک  ینعی : تسا ، لـضف  دـیقع  مرک و  دـیقع  ینـالف  دوشیم :

نیا دننامب  دیاب  ما  هدش  هتخانش  لیاضف  هدیقع  وا  دزن  رد  نم  سک ، ره  هک  دوشیم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوصقم  ینعم و  هجیتن 
تسا . کیدزن  ام  دصقم  اب  ینعم  نیا  بیرقت ، نیاربانب  و  دشاب ، دقتعم  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

رب تخاس  دقعنم  دندرک  تعیب  وا  اب  هک  یناناملـسم  اب  ربمغیپ  هک  يدوهع  دوش  هدارا  نآ  زا  هک  تسنیا  هدیقع  هملک  یناعم  نیرت  کیدزن  و 
يارب یعنام  تروصنیا  رد  دنـشوکب  نآ  زا  داسف  اوراـن و  ره  نتخاـس  رود  نآ و  حـلاصم  هار  رد  دـنریگ و  شوغاـب  ار  وا  نید  هک  ینبم  نیا 

هیلع یلع   ) وا اـنامه  يدـعب "  نم  ماـمالا  یتفیلخ و  هنا  باـنج " : نآ  راـتفگ  زا  تسا  يرگید  ریبـعت  ینعم  نیا  هکلب  تسین  ینعم  نیا  هدارا 
. تسا ماما  نم  زا  دعب  تسا و  نم  نیشناج  مالسلا )

تلعب وا  يراـی  تبحم و  رب  تسا  مدرم  صیرحت  دارم  اـی  تسین ، نوریب  لاـح  ود  نیا  زا  ینعم ، ود  نیا  هدارا  ضرفب  رـصان ، بـحم و  اـما  و 
هلمج ای  ریدـقت  ره  رب  نینموم و  يرای  تبحمب و  تسا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب رما  ای  و  تسا ، وا  زا  نیعفادـم  واـب و  نینموم  هلمج  زا  هکنیا 

هک هدوبن  هقباس  یب  لوهجم و  رما  کـی  نیا  ناـمیا ، لـها  رب  وا  یتسود  بوجوب  راـبخا  ینعی  لوا  لاـمتحا  اـما  یئاـشنا ، اـی  تسا ، يراـبخا 
نیاب هدرکن و  غالبا  مرکا  ربمغیپ 
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هکیروطب دشاب  تلاسر  رما  غیلبت  مدع  اب  ربارب  نآ  غالبا  رد  یهاتوک  دشاب و  نآ  غالباب  رومام  ترضحنآ  بیترت  نیا  اب  هقباس و  یب  تیفیک 
رد یمهم  عمجم  نینچ  کی  دنوش و  تشادزاب  ناکمنآ ) رد   ) قلخ ياههورگ  هک  دـشاب  نیا  مزتلـسم  هدـش و  حیرـصت  ناب  میکح  نآرق  رد 

ققحت راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لـیمکت  نآ  غـالبا  اـب  سپـس  ددرگ و  دـقعنم  تسین  هاـگرارق  هک  یجرح  رپ  هطقن  نینچ 
هک اهنآ  سپـس  و  تسا ، هدومرف  ررقم  مالعا و  دنا  هتـسنادیمن  اه  ناملـسم  هک  ار  يزیچ  هدومرف و  غالبا  ار  هزات  رما  کی  یئوگ : هک  دریذپ 
رما کی  ثودح  زا  یکاح  دنهد ، تینهت  ار  وا  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  ياه " : هلمج  اب  دندمآرب  وا  تینهت  ماقم  رد 
نانآ هکیلاح  رد  داد ؟ ناوتیم  ار  یلامتحا  نینچ  هنوگچ  هتـسنادیمن  ارنآ  عقومنآ  اـت  تینهت )  ) نانخـس نیا  هدـنیوگ  هک  هقباـس  یب  گرزب و 

 " هوخا نونموملا  امنا  دنرگیدکی "  ناتـسود  نامیا  لها   " ضعب : ءایلوا  مضهعب  نونموملا  و  ار " : تایآ  نیا  دندرکیم  توالت  زور  بش و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  اشاح  تسا ؟ ردارب  ود  نیب  هک  روطنامه  اهنآ  نیب  لباقتم  یتسود  موزلب  تسا  رعـشم  نیا  هک  دـنناردارب ، نامیا  لها 

دیامرف !! عیرشت  ار  هدوهیب  رما  نیا  هیبش  هک  تسنیا  زا  رتکاپ  ام  میکح  يادخ  غالبا و  ار  یشزرا  یب  رما  نینچ  هکتسنیا  زا  مظعا  هلآ 
درادـن لوا  لامتحا  زا  یمک  تسد  یتسـس  رد  زین  لامتحا  نیا  راتفگ ، نآ  اب  وا  ترـصن  یتسود و  بوجو  ءاشنا  ینعی  مود - لامتحا  اـما  و 

نآ یئاشنا  نایب  هب  يزاین  ات  دشاب  هدشن  غالبا  عیرـشت و  هک  هدوبن  یمکح  دـشاب و  هدـشن  ءاشنا  هک  هتـشادن  دوجو  يرما  ماگنه  نآ  رد  اریز 
وهف يالوم ، ناک  نم  دیامرفب " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدوب  نیا  ماقم  قح  هجو  ود  نیا  ربانب  هوالعب  دیتسناد ، هکنانچ  دشاب ،
دیاش و  تسا ، جراخ  ظفل  دافم  زا  لامتحا  ود  نیا  سپ  دشاب  زین  یلع  رـصان  بحم و  دیاب  تسنم  رـصان  بحم و  هک  ره  ینعی  یلع "  یلوم 

نیمهب شرظن  دوش ، لمح  رـصان  رب  ثیدـح  نیا  رد  یلوم  ظفل  هک  تسین  زیاـج  دـیوگ : رد ص 19  شا  هرکذـت  رد  هک  يزوج  نبا  طـبس 
نیاربانب اهنیا ، رب  افاضم  دش ، دهاوخ  رکذ  وا  ظفل  مامت  ابیرق  و  هدوب ، ینعم 
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روطب هک  تسا  شور  هریـس و  کی  هکلب  تشاد و  دهاوخن  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  صاصتخا  ترـصن  هلدابم  تبحم و  بوجو  لامتحا 
ترـصن تبحم و  دوصقم  رگا  و  تسیچ ؟ وا  ناش  رد  مامتها  بانجناب و  نآ  صیـصخت  لـیلد  نیارباـنب  تسا ، نیملـسم  همه  يارب  يواـسم 

، وا لابق  رد  میلـست  رماوا و  لاثتما  يوریپ و  تعباتم و  بوجو  لیبق  زا  هدوب ، رتـالاب  تیعر  ترـصن  تبحم و  دودـح  زا  هک  هدوب  صوصخم 
اب تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  رد  نآ  ریظن  هک  هچناب  نآ  هنراقم  زا  دعب  اصوصخ  تسا ، تماما  تیجح و  يانعم  نامه  دوخ  نیا 

یلع هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ودنآ دروم  رد  یلوم  يانعم  نیب  کیکفت  تروصنیا  رد  " و  هالوم ... تنک  نم  هلمج " : نیاب  حیرـصت 
!! دوب دهاوخ  مالک  لاطبا  مزلتسم  ناونع  قایس و  کی  رد  مالسلا ) هیلع 

، تسا مالسلا  هیلع  یلع  همذ  رب  ناشیا  رب  يرای  مدرم و  تبحم  هکنیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رابخا  ینعی ، موس - لامتحا  اما  و 
ناگدنونش هب  هکنیا  هن  دومرفیم ، دیکات  واب  دوبیم و  مالسلا  هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نخس  يور  هک  دوب  مزال  تروص  نیا  رد 

نیا رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  همذ  رب  مدرم  قح  رد  يراـی  یتسود و  بوجو  ءاـشنا  ینعی  رگید  لاـمتحا  نینچمه  و  دـیامن ، دـیکات  غـالبا و 
هجوت بلج  هبطخ و  داریا  هصاـخ و  تافیرـشت  نآ  ندروآ  دوجوب  ماـمتها و  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تفگ  دـیاب  مه  ضرف 
ناـنآ تبحم  شیازفا  مدرم و  فطاوع  بلج  شدوصقم  هکنیا  رگم  دوب  زاـین  یب  روما  نیا  همه  زا  غـیلبت .. رد  هغلاـبم  عامتـسا و  يارب  قـلخ 

چیه رد  دننک و  تیعبت  وا  زا  تسا  اهنآ  روای  تسود و  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسناد  هک  یتقو  مدرم  هک  دشاب  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلعب  تبـسن 
!! دنکن در  ار  وا  نخس  هاگ  چیه  دننادن و  اور  ار  وا  تفلاخم  يرما 

ریدـقت نیا  رب  هک  تسناد  میهاوخ  اـم   " هـالوم ... تنک  نم  هلمج " : هب  ندومن  ادـتبا  ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  هوـحن  اـب  و 
یتسود اریز  هتشاد ، دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  رد  هک  ار  رادقم  هزادنا و  نآ  رگم  هدومرفن  هدارا  ترصن  تبحم و  زا  بانجنآ 

یتسود و زا  ریغ  تهج ) تیفیک و  ثیح  زا   ) شتماب تبسن  بانجنآ  يرای  و 
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هطقن زا  دیامرفیم  يرای  ار  اهنآ  دراد و  تسود  ار  دوخ  تما  بانجنآ  هچ  دراد ، دوجو  رگیدکیب ) تبـسن   ) نینموم دارفا  رد  هک  تسا  يرای 
زا و  تسا ، اهنآ  تیـصخش  ظفاح  تسا ، اهنآ  هزوح  نابهگن  تسا ، اهنآ  رما  کـلام  تسا ، اـهنآ  ياـیند  نید و  هدـنامرف )  ) میعز هکنیا  رظن 

ناـگرگ دومرفیمن  یلمع  ءارجا و  ار  ترـصن  تبحم و  زا  هجرد  نیا  اـهناب  تبـسن  باـنجنآ  رگا  تسا ، رتراوازـس )  ) یلوا اـهناب  اـهنآ  دوخ 
هدوشگ اهنآ  فرطب  زواجت  متـس و  ياهتـسد  فرط  ره  زا  دنتخاسیم و  دوبان  هدـنکارپ و  ار  اهنآ  كاب  یب  شکرـس و  نایـشحو  راوخنوخ و 

رد هک  دادـیم  خر  صاخـشا  تمرح  کته  سوفن و  نتـشک  لاوما و  جارات  و  نانمـشد ، موجه  لـیبق  زا  هدـننک  دوباـن  ثداوح  هچ  دـشیم و 
هعماج یگدـنکارپ  اب  یهلا  تایآ  نتـشاد  دـنلب  نید و  طاسب  شرتسگ  توعد و  نتـشاد  اـپب  زا  تعیرـش  بحاـص  یلـصا  ضرغ  تروصنیا 

رد تسا  هللا  هفیلخ  وا  راـچان  دوـش ، یفرعم  تیفیک  نیاـب  دـح و  نیا  رد  قـلخ  ترـصن  تبحم و  رد  سک  ره  سپ  تفریم ، نیب  زا  یمالـسا 
میتفگ . ام  هک  ینعم  نامه  رگم  تسین  ثیدح  يانعم  ضرف  نیاربانب  و  قلخ ) نایم  رد   ) تسا ادخ  هداتسرف  هفیلخ  نیمز و 

دراد ناکما  ثیدح  زا  اهنآ  هدارا  هک  یناعم 

هن اقآ - رورـس و  يانعمب   ) دیـس ءیـشلاب و  یلوا  یلو و  زج " : دـنامن  یقاب  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دـش و  نایب  یلوم  يارب  هک  یناعم  زا 
 ". رما یلوتم  رما و  رد  فرصتم  و  هدننک ) دازآ  کلام و  يانعمب 
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یناـعم هیقب  تحـص  مدـع  تلعب  دوـشیم ، هدارا  یلوا "  زا "  هک  یئاـنعمنآ  صوـصخ  دوـش  هدارا  نآ  زا  هک  دـیامنیم  باـجیا  یلو "  اـما  " 
شیپ يانعمب  دیس "  اما  و  میتخاس " ، مولعم  للدم و  ار ) اهنآ  تبسانم  نادقف  یناعمنآ و  کیاکی   ) امشب هکیروطب 
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هک هملک  رد  اصوصخ  تسا ، زرحم  شریغ  رب  نآ  مدقت  اریز  تسا ، ریذـپان  یئادـج  ءیـشلاب "  یلوا  يانعم " : زا  هتـسویپ  ینعم  نیا  هتفگ ،
هداد رارق  دوخ  فصو  اـب  ربارب  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) دوخ مع  رـسپ  سپـس  هدومرف و  نادـب  فصتم  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
نیا هکلب  و  دـشاب ، هتفای  يرورـس  متـس  هبلغ و  یتسد و  شیپ  اـب  هک  دـشاب  یـسک  نآ  زا  دارم  ـالثم )  ) هک تشاد  دـهاوخن  ناـکما  نیارباـنب 

دهاوخ بجاو  تسا  ناـنآ  رب  تدایـس  هک  یناـسک  ماـمت  رب  نآ  زا  يوریپ  تیعبت و  هکیروطب  دراد  تیمومع  همه  رب  تسا و  ینید  تداـیس 
. دوب

، هللااب اومصتعا  و  یلاعت " : يادخ  لوق  دروم  رد  لافق  زا  شریـسفت  دلج 6  رد  يزار  ار  ینعم  نیا  رما " و  رد  فرـصتم  تسا " : نینچمه  و 
، یپـلچ دیعـس  ار ، ینعم  ود  نیا  " و  مکیف . فرـصتملا  مکدیـس و  مکیلوم : وه  هتفگ " : لاـفق  هک  هدومن  رکذ  جـح ) هروس   "  ) مکیلوم وـه 
زا ار  ینعم  نیا  قعاوص ص 25  رد  رجح ) نبا   ) دنا و هدومن  رکذ  يواضیب  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یجافخ  دمحا  نیدلا ، باهـش  و  مور ، یتفم 

یجنزرب لوسرلا  دبع  نب  دمحم  نینچمه  قعاوص و  همجرت  رد  مه  یمرهج  نیدلا  لامک  و  تسا ، هدروآ  رامشب  یلوم )  ) نآ یقیقح  یناعم 
دارم هکنیا  زج  تسین  یناکما  ماقم  نیا  رد  سپ  دنا ، هدومن  يوریپ  وا  زا  بلطم  نیا  رد  تاعمل "  رد "  قحلا  دبع  خیـش  ضقاونلا " و  رد " 

. دیامن يربهر  يراگتسر  قرط  يوسب  ار  رشب  وا  و  دشاب ، تیعبت  روخ  رد  هک  هتخیگنارب  ار  وا  ناحبس  يادخ  هک  دشاب  یفرصتم  ناب :
یتمس نینچ  ياراد  هک  یسک  نیاربانب  و  شریغ ، زا  تسا  رتراوازس )  ) یلوا تیناسنا  هعماجب  تبـسن  فرـصت  عاونا  رد  یـصخش  نینچ  سپ 

هک هدـش  یفرعم  حیرـصت و  راگدرورپ  رماب  ثوعبم ، ربمغیپ  فرط  زا  هک  هعاطلا  ضرتفم  تسا  یماما  ای  ثوعبم و  تسا  يربمغیپ  ای  تسا ،
یحو رگم  تسین  دیوگب ، هچنآ  دیوگیمن و  ینخـس  دوخ  هاوخلد  یـصخش و  لیم  يور  زا  دوشیمن و  ادج  رما  نآ  زا  شرادرک  راتفگ و  رد 

. دوشیم غالبا  واب  هک  یهلا 
یلوم یناعم  هلمج  زا  ارنآ  دربم  سابعلاوبا  هک  رما ، یلوتم  تسا : نینچمه  و 
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راوازـس هک  تسوا  و  دنناسکی ، ینعم  رد  یلوم  یلو و  دیوگ : اونمآ "  نیذلا  یلوم  هللا  نا  یلاعت " : يادـخ  لوق  ریـسفت  رد  هدروآ ، رامـشب 
ریسفت رد  رد ص 232  شریسفت  دلج 4  رد  یبطرق  طیسولا " و  شریسفت "  رد  يدحاو  نسحلاوبا  تسا و  ناشیا  روما  یلوتم  دوخ و  قلخب 

جات  " دلج 10  رد  يدـیبز  و  هیاـهنلا " ص 246 ، دـلج 4 "  رد  ریثا  نبا  مکیلوم " و  هللا  لـب  نارمع " : لآ  هروس  رد  یلاـعت  يادـخ  لوـق 
تـسا لیبق  نیا  زا  و  دـنا : هتفگ  نینچ  و  دـنا ) هدومن  راعـشا  ینعم  نیاب   ) برعلا " ص 20 ناـسل  رد "  روـظنم  نبا  و  ص 398 ،  " سورعلا 
اهرما یلوتم  ینعی " : تسا ، روکذم  اهیلو "  نذا  ریغب  رگید " : تیاور  رد  لطاب " و  اهحاکنف  اهیلوم  نذا  ریغب  تحکن  هارما  امیا  ثیدح " :
يادخ لوق  رد  و  رد ص 505 ، شریسفت  دلج 1  رد  هبوت ) هروس   "  ) انیلوم وه  انل  بتک  ام  : " یلاعت ... يادخ  لوق  ریـسفت  رد  يواضیب  "و  ، 

رد میرحت ) هروس   "  ) مکیلوم هللا  و  یلاعت " : يادـخ  لوق  رد  و  دلج 2 ص 114 ، رد  جح ) هروس   "  ) مکیلوم وه  هللااب  اومـصتعا  و  یلاعت " :
دلج 8 ص يزار ) ریـسفت  هیـشاح  رد  میرحت  هروس   ) مکیلوم هللا  یلاعت " و  يادخ  لوق  ریـسفت  رد  يدامع  دوعـسلا  وبا  دلج 2 ص 530 و 
: دـنیوگ شریـسفت  رد  یکجاو  رد  دـهاز  نسح  نب  دـمحا  تادرفم " و  رد "  بـغار  " و  مکیلوـم ، یه  یلاـعت " : يادـخ  لوـق  رد  183 و 
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رب ار  وت  دنکیم و  لابند  ار  وت  روماب  مایق  تسا : وت  يالوم  وا  نیاربانب ، تسا ، وت  حلاصم  راد ) هدهع   ) یلوتم هک  تسا  یسک  تغل  رد  یلوم ،
هک یسک  يارب  هدیدرگ  مسا  یلوم )  ) هملک نیا  سپـس  هدش و  هدیمان  یلوم  قتعم ، مع و  نبا  تبـسانم ، نیمهب  و  دیامنیم ، يرای  تنانمـشد 

فـسوی نب  دمحا  سابعلا ، وبا  فاشک " و  رد "  يرـشخمز  و  دوشیمن ، ادـج  نآ  زا  و  دوشیم ) راد  هدـهع   ) دریگیم رب  رد  ار  يرما )  ) يزیچ
نآرقلا بیرغ  رد "  يروباشین  " و  انیلوم ، تنا  یلاعت " : يادخ  لوق  ریسفت  رد  یفسن  و  شصیخلت ، رد  لاس 680  يافوتم  یشاوک - ینابیش 

نیاب  " ، ) مکیلوم یه  یلاعت " : يادـخ  لوق  مکیلوم " و  هللا  نا  اوملعاف  یلاعت " : يادـخ  لوق  انیلوم " و  تنا  یلاـعت " : يادـخ  لوق  رد  " 
ینالطسق و  دنا ،) هدومن  راعشا  ینعم 
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یلو يا : دیوگ " : هالوم "  انا  هلآ "  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  رد  ملـسم - يراخب و  لوق  زا  تشذـگ  رد ص 315  هک  یثیدح  رد 
لوق رد  نیلـالج )  ) ریـسفت رد  یطویـس  و  دوب ، مهاوـخ  راد  هدـهع  ار  وا  روـما  وا  بناـج  زا   " هروـما - هنع  یلوـتا  هدرم ) یلو  ینعی   ) تیملا

وه انل  هللا  بتک  ام  الا  انبیـصی  نل  یلاعت " : يادخ  لوق  مکیلوم " و  هللا  نا  اوملعاف  یلاعت " : يادـخ  لوق  " و  انیلوم ، تنا  یلاعت " : يادـخ 
دوخ تلاسر  بحاص  هک  یئانعمب  هصاخ  تشاد ، دهاوخن  یئادـج  یلوا - زا - زین  نیعم  نیا  نیاربانب ، هدومن ) رکذ  ار  ینعم  نیمه   "  ) انیلوم

. دشاب هدرک  هدارا  ارنآ  هک  نیاربانب  هدومرف  فیصوت  نادب  ار 
یبرع ياه  هعماج  یبدا و  ياه  هعومجم  تغل و  قامعا  رد  نتفر  ورف  زا  دـعب  تسا ، ام  هدـیقع  هیرظن و  ماقم  نیا  صوصخ  رد  هک  هچنآ  اما 

ره رد  تسا و  یناعم  نآ  یمامت  عماـج  ینعم  نیا  و  ءیـشلاب ، یلوا  رگم : تسین  ددـعتم )  ) یناـعم ناـیم  زا  یلوم  ینعم  تقیقح  هک : تسنیا 
نیاربانب ینعم ، نیا  تبـسانمب  رگم  هدـشن  قالطا  یناعم  نآ  زا  کیچیه  رب  یلوم  ظفل  تسا و  ذوخام  هجوت  زا  یعون  اب  یناـعم  نآ  زا  کـی 

همدقم :
فرصت هتساوخ و  شتمکح  هکیروطب  هدیرفآ ، ار  يوس  ام  رهاق ، بلاغ و  ره  زا  دوخ  قلخب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا ناحبـس  راگدرورپ  - 1

. دوخ هدارا  ياضتقمب  دنکیم 
( رتراوازـس  ) یلوا هک  تسا ، وا  ردپ  نیزگیاج  وا  تسا و  رتراوازـس )  ) یلوا واب  تفوطع  شردارب و  دنزرف  تظفاحم  مدرم  همه  زا  مع  و  - 2

. هدوب واب 
. دنتخرد کی  ياه  هخاش  ود  ودنآ  هچ  تسا  دوخ  مع  رسپ  یناب  یتشپ  یگناگیب و  رتراوازس )  ) یلوا مع  نبا  و  - 3

نم لذلا  حانج  امهل  ضفخا  و  دیامرف " : لاعتم  يادـخ  وا - ربارب  رد  ینتورف  ردـپ و  تعاطاب  تسا  قلخ  نیرتراوازـس )  ) یلوا دـنزرف  و  - 4
 ". همحرلا

عوضخ ینتورفب و  تسا  قلخ  نیرتراوازس )  ) یلوا زین  رهاوخ ، دنزرف  و  - 5
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. هدوب شردام  ردارب  هک  دوخ  یئاد  هب  تبسن 
. دوخ ریغ  زا  تسا  هدرک  دازآ  هک  یسکب  تبسن  لضفت  هب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هدننک ) دازآ   ) قتعم و  - 6

ندربنامرف هلیـسوب  دراد و  روظنم  هدرک  دازآ  ار  وا  هک  ار  یـسک  یکین  ناسحا و  هکنیاـب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا هدـش ) هدازآ   ) قتعم و  - 7
. دیامنب ار  وا  يراذگساپس  وا  لابق  رد  ینتورف  وا و  رماوا 
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بجاو وا  رب  کلام  رما  تعاطا  نیا  شریغ و  زا  دوخ  يالوم  رما  تعاطا  تیعبت و  هب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا زین  كولمم ) هدنب   ) دبع و  - 8
. دشابیم ناب  طونم  وا  تداعس  تسا و 

متس دحب  هکیدودح  ات  نانآ  رد  فرصت  اهنآ و  روما  دوخ و  كولمم  ياه  هدنب  تظافح  یتسرپرسب و  تسا  رتراوازس )  ) یلوا کلام  و  - 9
. دسرن

. تسین وا  وریپ )  ) عبات هک  یسک  زا  دوخ  عوبتم  يرای  هب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا عبات  و  - 10
. شریغ زا  دوخ  معنم  يراذگساپسب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هیلع ، معنم  و  - 11

. دسرن ینایز  واب  ات  شکیرش  قیفر و  ظفح  تکرش و  قوقح  تیاعرب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا کیرش  و  - 12
ره عفد  تسا و  ناـمیپ  مه  وا  اـب  هک  یـسک  ظـفحب  ماـیقب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هچ  تسا ، حـضاو  وا  رما  ناـمیپ ) مه   ) فـیلح و  - 13

. وا تحاس  زا  يراکمتس 
. شریغ زا  تبحص  قح  ياداب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا وا  قیفر ،)  ) بحاص تسا  نینچمه  و  - 14

. دنتسه رود  هک  اهنآ  زا  شناگیاسمه  قوقح  تیاعرب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا هیاسمه )  ) راج هک - روطنامه  - 15
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هتفرگ و رارق  اهنآ  نایم  رد  هک  یئاهنآ  یـسانشقح  ینادردـقب و  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  یموق -) رب  دراو   ) لـیزن تسنآ - دـننام  و  - 16
. تسا هدیدرگ  نمیا  هدوب ) نازیرگ  هچنآ  زا   ) اهنآ وترپ  رد  هدرب و  هانپ  اهنادب 

یگدـنز رد  هتفای و  یناـب  یتشپ  هلیـسونیدب  هدـیدرگ و  وا  داـماد  هکیـسک  قوقح  تاـعارمب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا داـماد )  ) رهـص و  - 17
هکیسک هداد ، نز  وتب  هک  یسک  هدروآ ، دوجوب  ار  وت  هکیردپ  تسا ، يردپ  تمـس  ياراد  سک  هس  هک : تسا  ثیدح  رد  هتـشگ ، دنمورین 

. هداد میلعت  وتب 
حلاصم هار  رد  شـشوک  نانآ و  زا  عافد  شناکیدزن و  رماـب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هچ  ار ، کـیدزن )  ) بیرق نک ، ساـیق  نآ  رب  و  - 18

. نانآ
. دیامن رارکت  واب  تبسن  ار  یکین  هکنیا  هتشگ و  عقاو  وا  ماعنا  دروم  هک  یسک  رب  افص  رهم و  یتدایزب  تسا  رتراوازس )  ) یلوا معنم ، و  - 19

(. هتسب دهع   ) هدومن دنویپ  وا  اب  هک  سکنآ  ندرک  يرای  يارب  تیولوا  رد  تسا  نامیپ ) مه   ) فیلح دننام  هتسباو )  ) هدیقع و  - 20
ای دنراد  تسود  ار  وا  هک  یسک  زا  عافدب  دنتـسه  رتراوازـس )  ) یلوا ودنیا  زا  کی  ره  هچ  رـصان ، بحم و 22 - تسا  ودنآ  دـننامه  و  - 21

. دنا هتفرگ  هدهعب  ار  وا  يرای 
هاگآ لاح  یگنوگچ  زا  دش  هداد  البق  هک  یحرـشب  رما - یلوتم  و 26 - رما - رد  فرصتم  و 25 - دیس - یلو " و 24 - دروـم "  رد  و  - 23

. دیدش
و ینعم ، کی  رگم  هدنامن  یقاب  یلوم  يارب  رگید  تشگ ، نشور  ثحب  دروم  اب  اهنآ  بسانت  مدع  الاب و  هحورشم  یناعم  تیعـضو  هک  لاح 

كارتشا یلوم ، رد  كارتشا  نیارباـنب  و  تسا ، فلتخم  شدراوم  زا  کـی  ره  رد  لامعتـسا  بسحب  تیولوا  نیا  تسا و  ءیـشلاب  یلوا  نآ :
داـیز و ياـه  عضو  مزلتـسم  یظفل  كارتـشا  هکنآ  هچ  تسا ، رتـهب  یلوا  یظفل  كارتـشا  زا  تسا  يونعم )  ) كارتـشا نیا  و  تسا ، يوـنعم 

 " هدمعلا رد "  قیرطب  نبا  نیدلا  سمش  تسا و  یفتنم  اهعضو  اهنآ  ملسم  لصاب  انب  هک  تباث  صنب  تسا  مولعمان 
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لها ءاملع  زا  يدادعت  تاملک  زا  مشـش و  نرق  رد  تسا  هفئاط  مالعا  زا  یکی  هدربمان  هتفرگ و  یـشیپ  ام  رب  هیرظن  نیا  زا  ضعب  رد  ص 56 
. میدرک رکذ  ام  هچنآ  دننام  دنا  هدومن  رکذ  ار  یلوم  یناعم  زا  یضعب  تابسانم  هک  اجنآ  هدومن  شزیر  یتمسق  هنیمز  نیا  رد  زین  تنس 

ینعی  " يالوم - هدیـسل  دبعلا  لقی  ال  هدروآ " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  حیحص ص 197  رد  دوخ  دانساب  ملـسم  هک  یتیاور  و 
انامه اریز  ینعی :  " هللا ، مکالوم  ناف  هدوزفا " : ار  هلمج  نیا  هیواعم  یبا  ثیدح  رد  و  نم ، يالوم  دیوگب : دوخ  کلامب  كولمم  هدنب  دیابن 

تیاور نیا  دـنا ، هدروآ  قیرط  رد  یـسررب  اـب  دوخ  تاـفیلات  رد  ثیدـح  ناـیاوشیپ  زا  يدادـعت  ار  تیاور  نیا  و  تسا ، ادـخ  امـش  يـالوم 
زا بلطمنیا  ناـیب  یلوم  زا  دوش  هتفگ  قلطم  روطب  هکیتـقو  تسا  نهذـب  رداـبتم  تسا  یلوا "  هک "  دوصقم ، ياـنعم  هک  تسنیا  زا  فشاـک 

. دمآ دهاوخ  دوشیم  داریا  ریدغ )  ) ثیدح دافم  نوماریپ  هک  یبلاطم  نمض  رد  اه  یضعب 

هلصفنم هلصتم و  هنیعم  نیارق 

یلوا يانعمب - یلوم  هکنیاب  دنـشاب  میلـست  دـیاب  راچان  هدـنامن و  يریزگ  ار  شواک  ثحب و  لـها  دـش ) هداد  هک  یتاحیـضوت  اـب   ) اـجنیا اـت 
، مینادـب یظفل  كرتشم  ارنآ  و  تسا ، ینعم  نیا  یلوم  یناعم  زا  یکی  میئوگب : هدرک و  لزنت  میتفگ  هکنآ  زا  اـم  هچناـنچ  تسا و  ءیـشلاب -

نیا دوجو  اب  هک  دراد  دوجو  هلـصفنم  یهاگ  هلـصتم و  ياه  هنیرق  ریدغ ) ثیدـح   ) روبزم ثیدـح  رد  اریز  تسا ) لصاح  دوصقم  مه  زاب  )
هدارا نئارق 
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بلطم : نایب  کنیا  دوریم - نیب  زا  ینعم  نیا  ریغ 
ایآ ینعی   "  ) مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  دومرف " : هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نآ ، تسا و  ثیدح  همدقم  یلوا - هنیرق 
نیا رب  دومرف  عرفتم  و  دـنامهفیم ، ار  ینعم  نیمه  هک  رگید  ظافلاب  بانجنآ  رگید  نانخـس  اـی  اهامـش ) دوخ  زا  امـشب  متـسین  رتراوازـس  نم 

تیاور نیقیرف - ءاـملع  زا  يرایـسب  دـش  ناـیب  هک  یتیفیکب  ار  ثیدـح  نیا  " و  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نمف  ار " : هلمج  نیا  دوخ  نخس 
تساهنیا : نانآ  نایاوشیپ  تنس و  لها  ظافح  زا  و  دنا ، هدومن 

-10 هدقع - نبا  - 9 يواحط - - 8 يذمرت - - 7 يربط - - 6 یلعی - وبا  - 5 ینابیش - - 4 یئاسن - - 3 هجام - نبا  - 2 لبنح - نب  دمحا  - 1
وبا - 19 یبلعث - - 18 مکاح - - 17 یبهذ - - 16 ینطق - راد  - 15 هطب - نبا  - 14 یعیطق - - 13 یناربط - - 12 متاح - وبا  - 11 يربنع -

- یعلخ - 27 یمصاع - - 26 یناکسح - - 25 یلزاغملا - نبا  - 24 یناتسجس - - 23 بیطخ - - 22 یقهیب - - 21 نامسلا - نبا  - 20 میعن -
ءایض - 36 ریثا - نبا  - 35 جرفلا - وبا  - 34 یسوم - وبا  - 33 رکاسع - نبا  - 32 الم - - 31 يواضیب - - 30 یمزراوخ - - 29 یناعمس - - 28

- نیدلا یلو  - 44 یجیا - - 43 ینیومح - - 42 یباصو - - 41 نیدلا - بحم  - 40 ینازاتفت - - 39 یجنگ - - 38 یلغوازق - - 37 نیدلا -
-53 یمثیه - - 52 غابـصلا - نبا  - 51 يزیرقم - - 50 يرزج - - 49 نیدلا - باهـش  - 48 فیرش - - 47 ریثـک ، نبا  - 46 يدنرز - - 45
-61 یطویس - - 60 یناخیش - - 59 یشخدب - - 58 نیدـلا - لامک  - 57 يدوهمس - - 56 نیدلا - لیـصا  رجح 55 - نـبا  - 54 يدبیم -

. یکم رجح  نبا  - 64 يروپنراهس - - 63 ریثکاب - نبا  - 62 یبلح -
مالعا ءاملع  زا  هتسد  نیا  بتک  ءازجا  نییعت  اب  ار  ریدغ  ثیدح  همدقم  رکذ  دراوم  حوضو  روطب  نیعبات  هباحـص و  زا  ثیدح  قرط  نایب  رد 

رد اهنآ  هدع  هک  دنتسه  همدقم  نیا  نایوار  زا  زین  يرگید  هورگ  و  میدومن ، نایب  اقباس  اهنآ  تاحفص  و 
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رظن رد  زین  ار  هعیش  ءاملع  زا  يرامـش  یب  دادعت  اهنآ  رب  افاضم  میهدیمن ، نخـس  هلاطا  اهنآ  ددجم )  ) رکذ اب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هجوت  روخ 
دنا . هدومن  تیاور  ار  ثیدح  نیا  هک  دیریگب 

هدربمان مالعا  زا  رایـسب  دادـعت  هکیروطب  تسا و  تباث  حیحـص و  تادراو  هلمج  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس   ) همدـقم نیاربانب ،
تسین . ناب  فارتعا  زج  يرفم  هراچ و  دنا  هدومن  حیرصت 

نادب مکـسفنا " .. نم  مکب  یلوا  تسلا  دوخ "  نخـس  همدقم  رد  هک  یئانعم  زا  ریغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا  بلطم ، نیاربانب 
دشاب و هتخیـسگ  نآ  طابترا  هتـشر  هک  دمایم  رد  یمالک  تروصب  بانجنآ  شیامرف  دوب ، هدومرف  هدارا  ار  يرگید  يانعم  هدومرف  حیرـصت 

تروصنیا رد  و  یئاسران ) نخـس  شزغل و  ره  زا  مینادیم  رتگرزب  ار  راوگرزب  ربمغیپ  ام  و   ) دشاب طابترا  یب  رگید  تمـسق  اب  نآ  زا  یتمـسق 
، تسا هدوشگ  نهد  یبرع  نابزب  هک  تسا  یناسک  نیرت  غیلب  اغلب و  حصفا  بانجنآ  هکیلاح  رد  دوبیم  ادج  تغالب  زرم  زا  ترضحنآ  نخس 
رد مه  قح  تسین و  یهار  همدقملا  يذ  همدقم و  رد  ینعم  نتسناد  دحتم  اب  ترضح  نآ  مالک  ءازجا  طابتراب  فارتعا  ناعذا و  زا  زج  سپ 

. تسین نآ  زج  هتفرگ  همشچرس  یهلا  یحو  زا  هکیمالک  ره 
، تسا روکذم  رد ص 20  يزوج  نبا  طبـس  هرکذت  رد  هک  تسا  یحرـش  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش يارب  بلطم  نایب  حیـضوت و  رب  دـیزم  و 

ثیدح رد  یلوم )  ) زا دارم  و  دیوگ : نینچ  تسا ، یلوا )  ) یلوم مهد  يانعم  هکنیاب  حیرـصت  یلوم و  يارب  ینعم  هد  هدادعت  زا  دـعب  هدربمان 
واب یلوا  نم  سک  ره  دوشیم : نینچ  ثیدـح  ياـنعم  تسا و  نیعتم  تسا ) یلوا  هک :  ) مهد ياـنعم  سپ  تسا ، صوصخم  تعاـط  ریدـغ ) )

دوخ باتک  رد  یناهفصا  یفقث  دیعس  نب  ییحی  جرفلاوبا  ظفاح  و  تسا ، واب  یلوا  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  شدوخ ، زا  هک  متسه 
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نینچ روبزم  تیاور  رد  هدومن و  تیاور  شناداتـسا  هب  دوخ  دانـساب  ار  ثیدحنیا  وا  هچ  هدومن ، نیاب  حیرـصت  نیرحبلا "  جرم  هب "  یمـسم 
 " هیلو یلعف  هسفن ، نم  هب  یلوا  هیلو و  تنک  نم  دومرف " : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  هتفگ :

مامت هک  دـش  هتـسناد  سپ  تسا . وا  یلو  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  شدوخ ، زا  متـسه  واـب  رتراوازـس )  ) یلوا میوا و  یلو  نم  سک ، ره  ینعی 
 " مهسفنا نم  نینموملاب  یلوا  تسلا  زین " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  و  دراد . ءیـشلاب ) یلوا   ) مهد يانعمب  تشگزاب  یناعم 

ها - وا ... تعاط  شریذپ  و  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا تماما  تابثا  رد  تسا  حیرص  صن  ثیدح )  ) نیا و  دراد ، ینعم  نیمه  رب  تلالد  زین 
( ریدغ  ) ثیدح رد  ار  یلوم )  ) ظفل ثیدح ) ءاملع  زا   ) هفیاط هک  تسا  هدومن  حیرـصت  لوسلا " ص 16  بلاطم  رد "  یعفاـش  هحلط  نبا  و 

دیسر . دهاوخ  امش  رظنب  هللا  ءاش  نا  دوخ  لحم  رد  زین  ابیرق  ءاملع ) تافارتعا  زا   ) اه هلمج  نیا  ریظن  و  دنا ، هدومن  یلوا )  ) رب لمح 
قرط زا  هلمج  رد  هاداع "  نم  داع  و  هالاو . نم  لاو  مهللا  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا ، ثیدـح  هلابند  مود - هنیرق 
یئاه هلمج  ای  هلذخ "  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هدش " : هدوزفا  زین  اه  هلمج  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  رب  ثیدح 

و تسین ، اهنآ  رکذ  هداعاب  لیوطت  يارب  یبجوم  رگید  میدومن  رکذ  البق  هک  نایوار  ياه  هورگ  رکذ  اب  و  تسا ، یناـعم  نیمه  نمـضتم  هک 
يرایسب هدع  نتسناد  حیحص  هکنیا  تشذگ  زیزع ) هدنناوخ   ) امش رب   214 تاحفص 243 - رد  ثیدح  دنس  نوماریپ  هدیـسر  تاملک  نمض 

لها يارب  تیفیک  نیا  اب  و  هـالاو " ... نم  لاو  مهللا  نآ "  هلاـبند  اـب  تسا  ثیدـح  عومجم  ياـنبم  رب  ینتبم  ار  ریدـغ )  ) ثیدـح ءاـملع ، زا 
هک یتیولوا  تیولوا  يانعم  اب  زج  هکیهوجو  لیالدب و  دنادب  یعدم  هنیرق  ار  روبزم  ثیدح  لیذ  هک  تشاد  دـهاوخ  ناکما  ثحب  قیقحت و 

. دوب دهاوخن  مئتلم  دشاب  تماما  تمس  اب  مزالم 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  نامز  نآ  رد  لوا : روبزم : لئالد  هوجو و 
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شدوخ زا  دعب  وا  هقلطم  تماما  یمالسا و  تما  یمامت  رب  هماع  تسایر  خماش  ماقم  زارحاب  رئاد  وا  یصوب  هناحبـس  يادخ  تبهومب  تبـسن 
رایـسب و ناراداوهب  دنمزاین  رما  نیا  تیمامت  هک  تسنادـیم  عبطلاب  لاوحا  عاضوا و  بسح  رب  بانج  نآ  دومرف  مالعا  ار  مهم  رما  نیا  مایق و 

نایم رد  هک  دوب  علطم  ترضحنآ  یفرط  زا  دنهن ، ندرگ  رما  نیا  لابق  رد  لامع  تایالو و  روما  نایدصتم  هلیسونادب  ات  تسا  رادتقا  اب  نارای 
بانج نآ  اب  هک  دنتسه  یصاخشا  زین  هدش و  راعشا  نادب  نآرق  رد  هکنانچ  دنربیم  کشر  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هک  دنتسه  یناسک  هورگ  نآ 

دعب دنا و  هتشادهاگن  دوخ  ياهلد  رد  ار  وا  اب  ینمـشد  تیلهاج  ياهنوخ  يانبم  رب  هک  دنتـسه  يدارفا  قافن  لها  هتـسد  رد  دنزرویم و  نیک 
ثداوـح دـننارورپ  یم  دوـخ  زغم  رد  يداـم  ياـه  هرهب  شیازفا  تساـیر و  يرورـس و  رکف  هک  اـهنآ  زآ  صرح و  ياـنبم  رب  باـنج  نآ  زا 

عامطا اهوزرآ و  تلادع  یهاوخ و  قح  مکحب  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  و  داتفا ، دهاوخ  راکب  یئاهـشوج  بنج و  داد و  دهاوخ  خر  يراوگان 
دهاوخن دنا  هتخود  نادـب  عمط  مشچ  هکیئاهماقم  راوازـس  قیال و  یتیافک  یب  یگبرجت و  یب  تهج  ار  اهنآ  درک و  دـهاوخن  تباجا  ار  اهنآ 

یئوگ و شیپ  لامجا  روطب  هکنیا  امک  دومن ، دـنهاوخ  هتفـشآ  ار  عاضوا  هتفر و  وا  اب  یئوجمزر  تفلاخم و  رـس  رب  مه  اهنآ  راچان  تسناد ،
نینچ رگید  تیاور )  ) ظفل رد  ایدـهم " و  ایداه  هودـجت  نیلعاف  مکارا  ایلع و ال  اورموت  نا  دوخ " : شیاـمرف  زا  هلمج  نیا  اـب  دومرف  راـبخا 
یمن هکیتلاح  رد  دیریذپب  تفالخ - یهدنامرفب - ار  یلع  رگا  ینعی  ایدـهم "  ایداه  هودـجت  نیلعاف  مکارا  ام  ایلع و  اوفلختـست  نا  دومرف " :
نیاب هجوت  هجیتن  رد  دیئامن ) هعجارم  هب ص 36 و 37 ج 1   ) علطم تریـصب و  اب  یئامنهار  ار  وا  تفای  دیهاوخ  دـینکب ، ار  راک  نیا  هک  منیب 

وریپ هک  اهناب  ندرک  اعدب  دومرف  عورش  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو  غالبا  زا  دعب   ) بانج نآ  روما ، تایفیک و 
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دننادب مدرم  دبای و  تیمامت  وا  يارب  تفالخ  رما  هلیسونیدب  ات  دنیوا  زا  یضارعا  ینمشد و  رـس  رب  هک  اهناب  نیرفن  دنیوا و  روای  تسود و  و 
بجوم مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ضارعا  ینمـشد و  ناحبـس و  يادـخ  تـالاوم  زا  يدـنم  هرهب  بجوم  مالـسلا  هیلع  یلع  یتسود  يوریپ و  هک 

رگم دوب  دـهاوخن  یمومع  ظفلب  مهنآ  یئاعد  نینچ  و  دـنیارگب ، قح  لها  قح و  يوسب  هلیـسو  نیدـب  اـت  تسا ، راـگدرورپ  طخـس  مشخ و 
نیا ریظن  هدومرف ، بجاو  اهنآ  رب  ار  لباقتم  یتسود  لاعتم  يادخ  هک  نامیا  لها  دارفا  اذل  دشاب و  اداد  نینچ  یماقم  ناش و  هکیـسک  هرابرد 

تیمها زا  هیاپ  نیاب  هک  تسا  یتایئزج  دوشیم  تفای  اهنآ  رد  هک  یئاهیرهم  یب  ترفانم و  هکنآ  هچ  هدـشن  لقن  اـهنآ  هراـبرد  ءاـعد  نخس و 
نایامن وا  ماقم  تیصخش و  مالـسا  رد  دشاب و  هیاپ  نوتـس و  مکح  رد  نید  رما  رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  هرابرد  یئاعد  نینچ  نیا  دسریمن 

هتـشر نتخیـسگ  قح و  یناوتان  ثعاب  ماقمنآ  رد  وا  تفرـشیپ  مدع  فعـض و  هک  دشاب  هتـشاد  يرورـس  تماما و  یمالـسا  تما  رب  دشاب و 
ددرگ . مالسا 

ینامز تیمومع  دوشیم و  هدـیمهف  نم  هملک  زا  هک  يدارفا  تیمومع  هدافا  ثیح  زا  هالاو " ... نم  لاو  مهللا  تسا "  ءاعد  نیا  قایـس  مود -
تالاوم و هک  دوشیم  هدافتـسا  روبزم  هلمج  زا  اریز  دراد ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمـصع  رب  تلالد  ددرگیم  مولعم  قلعتم  فذح  زا  هک  یلاح  و 
هک تسنیا  مزلتـسم  ینعم  نـیا  و  تـسا ، بـجاو  لاـح  ره  رد  ناـمز و  ره  رد  سک و  ره  رب  وا  زا  ضارعا  ینمـشد و  زا  زارتـحا  وا و  يراـی 
زا يراک  قحب  زج  دیوگن و  ینخس  هاگچیه  قح  زج  و  دشاب ، تیصعم  زا  نوصم  تمصعب و  فوصوم  نامزا  لاوحا و  مامت  رد  ترـضحنآ 

رطاخب دوش و  ضارتعا  وا  رب  هک  تسا  مزال  دریگ  رارق  یتیـصعم  یفالخ و  باـکترا  ضرعم  رد  رگا  اریز  دـشابن  قح  اـب  زج  دـنزن و  رـس  وا 
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نوش و زا  کـیچیهب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  سپ  دوش ، ضارعا  وا  زا  دریگ و  رارق  توادـع  دروم  شیاوراـن  لـمع 
دقاف لاح  چـیه  رد  نامز و  چـیه  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ هک  تسناد  میهاوخ  ام  هدرواین ، دوخ  شیامرف  رد  یئانثتـسا  وا  ياـهنامز 

ام هکیسک  تماما  هچ  دشاب ، قلخ  رب  ماما  هک  تسا  بجاو  دشاب  یماقم  نینچ  ياراد  هک  یسک  و  هدوبن ، یهاوخ  قح  تلادع و  تمـصع و 
حیبق هدش  نایب  دوخ  لحم  رد  هک  یلالدتسا  نیزاوم  قبط  وا  رب  دشاب  وا  نود 
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ناشدوخ . زا  اهنآ  هب  تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا راچان  تسا  ماما  وا  نوچ  سپ  دوب ، دهاوخ  اوران  و 
اعد ياه  هلمج  راچان  و   ) هداد نایاپ  نآ  اب  ار  دوخ  نانخـس  هک  اـعد  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دوصقم  نیرت  بساـنم  موس -

تعاط بوجو  زا  دـشاب  ترابع  هک  هدوب  نیرـضاح  رب  فیلکت  نایب  ماقم  رد  بانجنآ  هک  تسنیا  تسا ) نآ  زا  لـبق  ياـه  هلمج  اـب  طـبترم 
ندرگ يرادربنامرف و  هب  اـعد  نآ  رد  تسا  مدرم  بیغرت  هجیتن  رد  هک  تـالاوم  بوجو  و  مالـسلا ) هیلع  یلع  لاـبق  رد  تما  يرادربناـمرف  )
دـشاب یلوا  هلزنم  لزاـن  یلوم  هک  تسا  یتروص  رد  طـقف  ینعم  نیا  و  وا ، رماوا  زا  یچیپرـس  درمت و  زا  تسا  دـیدهت  وا و  لاـبق  رد  نداـهن 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  زا  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  رصان  بحم و  یلوم )  ) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دارم  میئوگب  هکنیا  فالخب 
تـسود ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  رادتـسود  بحم و  مالـسلا  هیلع  یلع  هک : دمآ  یمن  تسدب  نیا  زج  هلآ  و 

صاصتخا اعد  هک  دوب  نیا  بسانم  تروصنیا  رد  و  دشاب ، وا  رای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  راکددم  رای و  ای  درادب 
تلم هماع  لماش  هکنیا  هن  دیامنب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـصن  ای  تبحمب  مایق  وا  هکیعقوم  رد  دشاب  هتـشاد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) واب
ضرغ میئامن ) ضرف   ) هکنیا رگم  دـنیامنب ، وا  اب  ینمـشدب  مایق  رگا  دـشاب  نانآ  هماعب  نیرفن  دـنیامن و  وا  تـالاومب  مادـقا  ماـیق و  رگا  دوش 
يرای درادـیم و  تسود  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا دنتـسناد  هکیتقو  هدوب  تما  وا و  نیب  هناتـسود  مسارم  یگتـسویپ  تابجوم  دـیکات  باـنجنآ 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  هجیتن  رد  تروص و  نیا  رد  تسا و  نینچ  بانجنآ  هکنیا  امک  نامز  ره  رد  لاح و  ره  رد  ار  اهنآ  زا  يدرف  ره  دنکیم 
زا تاجن  هلیـسو  تما  يارب  نییعت  نیا  اب  دهد و  ماجنا  ار  ترـصن  تبحم و  هفیظو  ات  دهدیم  رارق  هفیلخ  دوخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  و 

نادـب بیترت  ناروماـم  ءارما و  اـیاعر و  نیطالـس و  نـیب  هکناـنچ  ددرگ  مـهارف  یتـسپ  ره  زا  ظاـفتحا  سرت و  ره  زا  صـالخ  هـکلهم و  ره 
تسیراج .

مدق ياجب  مدق  هک  مه  یسکنآ  رد  راچان  تسا  تفـص  انبم و  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نینزان  دوجو  رد  ترـصن  تبحم و  نوچ 
اب هجیتن  رد  دوشیم ، هتخیسگ  نخس  طابترا  لتخم و  مالک  قایس  الا  دشاب و  تیصوصخ  لاونم و  نیمه  رب  دیاب  دراذگیم  بانجنآ 
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تسا و یکی  تماما  يانعم  اب  یلوم  ینعم  زاب  دنا  هتفرگ  رصان  بحم و  يانعمب  ار  یلوم  هک  اهنآ  اب  تاشامم  زا  سپ  حیضوت  بیرقت و  نیا 
ثیدـحب لصتم  هک  تسا  یتاملک  ظافلا و  نوگانوگ  فرط  رد  ءاـملع  ظاـفح  زا  ریدـغ )  ) ثیدـح يارب  و  دـناسریم . ار  یلوا  داـفم  ناـمه 

. درادن مایتلا  شزاس و  یلوم  هملک  زا  تسا  ام  دوصقم  هک  یئانعم  اب  زج  هک  هدش  تیاور  روبزم 
تداهـش دنتفگ : مدرم  دـیهدیم ؟ تداهـش  يرما  هچ  مدرم  هورگ  يا  حرـش : نیاب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  موس - هنیرق 

امـش یلو  دومرف : تسا ، وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هکنیاب  دـنتفگ : هچب ؟ نآ  زا  دـعب  دومرف  ادـخ ، یگناگیب  میهدـیم 
ادـخ و سک ، ره  دومرف : تشاد و  اپب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاب  سپـس  دـنیام ، يالوم  شلوسر  ادـخ و  دـنتفگ : تسیک ؟
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ثیدح . رخآ  ات  تسا .. وا  يالوم  نیا  تسا ، وا  يالوم  وا  لوسر 
دیز تیاور  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  دوخ  زا  هدیسر  تیاور  ظفل  و  تسا ، روکذم  هدیـسر  ریرج  تیاور  زا  هک  یثیدح  رد  اه  هلمج  نیا 

هک دیتسین  امش  ایآ  تسا : روکذم  نینچ  حیحص  دنسب  دیـسا  نب  هفیذح  ظفل  رد  و  تسا ، نومـضم  نیاب  بیرق  زین  یلیل  نب  رماع  مقرا و  نب 
نیاب یلب ، دنتفگ  دیوگ : يوار  هک  اجنآ  ات  تسا ؟ وا  هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  ادخ و  یگناگیب  دـیهدیم  تداهش 
یلوا و  متـسه ، نینموم  يالوم  نم  و  تسا ، نم  يالوم  ادخ  انامه  مدرم ، يا  دومرف : سپـس  شاب ، هاوگ  ادنوادخ  دومرف : میهدـیم ، تداهش 

تسا . وا  يالوم  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) نیا متسه ، وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  سپ  ناشدوخ ، زا  اهناب  متسه  رتراوازس ) )
وا لوسر  ناحبس و  يادخ  هقلطم  تیولوم  لابند  رد  نآ  ندومن  فیدر  تلاسر و  دیحوتب و  تداهش  قایـس  رد  تیالو  ندش  عقاو  نیاربانب ،

تیولوا اب  مزالم  هک  یتماما  تیـالو و  ینعم  نآ  زا  دوش  هدارا  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نخـس ) ءاـشنا  رد  ماـظن  بیترت و  نیا  ، ) وا زا  دـعب 
دشاب . نانآ  دوخ  زا  قلخ  دوخب 
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همعنلا و مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  ثیدـح " : ظفل  هلابند  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  نیا  مراـهچ - هنیرق 
یلع هیالوب  هللا  نید  مامت  یتوبن و  مامت  ربکا  هللا  ینیومح " : مالسالا  خیش  ظفل  رد  " و  بلاط ، یبا  نب  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  یضر 
مامت تمعن  دوش و  لیمکت  نید  نآ  ببـسب  هک  دـیریگیم ؟ رظن  رد  تلاسر  فیرد  رد  ار  یئانعم  هچ  یمارگ ) هدـنناوخ   ) امـش ایآ  يدـعب " 

؟ تسا ناب  هتـسب  نآ  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  نآ و  رـشن  لیمکت  تلاسر و  رما  تیمامت  هک  یتماـما  زا  ریغ  ددرگ ؟ دونـشخ  نادـب  ادـخ  دوش و 
. ناشدوخ زا  اهناب  تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا عبطلاب )  ) دراد هدهع  رب  ار  مهم  سدقم و  هفیظو  نیا  هک  یسک  نیاربانب 

يارب  ) ار یهلا  توعد  ما و  هدـش  هدـناوخ  نم  هک  یئوگ  تیـالو : ناـیب  زا  لـبق  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  مجنپ - هنیرق 
هک تسا  کیدزن  انامه  دیـشاب ، هاگآ  ای - میامن -، تباجا  موش و  هدـناوخ  هک  تسا  کیدزن  ای - ما -، هدومن  تباجا  رگید ) يارـسب  لاـقتنا 

ررکم ثیدح  ظافح  تایاور  زا  تاملک  نیا  میامن و  تباجا  نم  دیایب و  مراگدرورپ  هداتسرف  هک  تسا  کیدزن  ای - موش - ادج  امش  زا  نم 
زا دراد  فوخ  هک  تسا  یقاـب  یمهم  عوضوم  باـنجنآ  یغیلبت  فیاـظو  زا  هک  دوشیم  موـلعم  تقیقح  نیا  نخـس  نیا  زا  تسا . هدـش  لـقن 
نآ زا  دعب  ترـضحنآ  و  دنام ، دهاوخ  مامتان  تلاسر  رما  دـنکن  رما  ناب  مایق  رگا  و  دـشاب ، هدومرفن  مالعا  ار  نآ  دـسر و  رد  شگرم  هکنیا 

نایب و تسا ، نانآ  هقلح  رـس  وا  هک  هرهاط  ترتع  تیالو  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  تیـالو  زا  ریغ  ار  يرما  تیمهاـب ، راعـشا  تاـملک و 
لقن رد  هکیروطب  دومرفن ، مالعا 
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بتک حیرـصت  دروم  هک  تماما  ياـنعم  زج  تیـالو ، نیا  اـب  قبطنم  مهم  رما  نآ  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  تیفیک ، نیا  اـب  تسا ، حرـصم  ملـسم 
دشاب ؟ اهنآ  دوخ  زا  مدرمب  رتراوازس )  ) یلوا هک  تسنیا  زج  ماقم  نیا  ياراد  ایآ  و  دشاب ؟ يرگید  يانعم  تسا ، حاحص 

انامه ارم ، دیهد  تینهت  ارم ، دیهد  تینهت  مالسلا : هیلع  یلع  تیالو  نایب  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  مشـش - هنیرق 
روبزم تدابع  حیرـص  نیاربانب  تشذگ . رد ص 184  هکنانچ  تماماب ، ارم  تیب  لـها  توبن و  هب  ارم  دـینادرگ  صوصخم  لاـعتم  دـنوادخ 
روظنم عقوم  نیا  رد  بانجنآ  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـهنآ  هقلح  رـس  رورـس و  هک  تسا  تیب  لـهاب  صوصخم  تماـما  ناـمه 

تسا . هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میقتسم ) )
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- زور هس  اـت  مسارم  نیا  هتـسویپ  همادا  مسارم و  نیا  ماـجنا  يارب  ندـمآ  درگ  نداد و  تسد  تعیب و  تینهت و  نیمه  دوخ  نیا ، زا  هتـشذگ 
نیمهب درادـن و  تبـسانم  شزاس و  يرگید  يانعم  اب  تیولوا  تفالخ و  يانعم  اـب  زج  دـش ، روکذـم   177 تاحفـص 196 - رد  هکیروطب -

نیا رد  و  دـنتفگ ، تینهت  تیـالوب  ار  وا  دـندش و  وربور  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  اـب  رمع  رکبوـبا و  نیخیـش : دـینیب ، یم  هک  تسا  تهج 
نیا هکیـسک  تروصنیا  رد  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  رد  هک  یلوم - نامه - هدـش ، یلوم  يانعم  نایب  ناـیرج 

اهنآ . دوخ  زا  اهناب  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا رگم  تسین  هدیشوپ ، ار  تعلخ 
دنراد روضح  هک  اهنآ  ینعی  بیاغلا "  دـهاشلا  غلبیلف  تیالو " : نایب  زا  دـعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  متفه ، هنیرق 

تشذگ . دلجم  نیمه  دلج 1 و ص 3 و 63  تاحفص 69  رد  هکنانچ  دنیامن : غالبا  نیبیاغب  ار  بتارم 
تبحم و تالاومب و  تبـسن  دـینکیم  نامگ  دـنیامن  غالبا  نیبیاغب  نیرـضاح  هکنیاب  ریاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیکات  هنوگ  نیا  اـیآ 

هتوک چیه  مرادن  نامگ  دشاب ؟ رارقرب  نیملسم  دارفا  نایم  رد  یتسیاب  هک  هتسنادیم  ارنآ  يدرف  ره  تنس  باتک و  بجومب  هک  هدوب  ترـصن 
رما کی  ار  مالـسا  ربمغیپ  رظن  دروم  عوضوم  دـیکات  مامتها و  تافیرـشت و  همه  نیا  ربارب  رد  دـیامنب و  ینامگ  نینچ  يارلا  فیعـض  رظن و 

دنک روصت  یمومع  هداس و 
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هدوبن دکوم  رما  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوصقم  هک  داد  دیهاوخ  صیخـشت  روکف ) هدنناوخ   ) امـش دیدرت  کش و  نودب  و 
یعالطا دـنا  هتـشادن  روضح  عمجمنآ  رد  هک  هفلتخم  لیابق  فئاوط و  هدوبن و  نآ  غالبا  تصرف  ماگنهنآ  اـت  هک  یمهم  عوضوم  رگم  تسا 

دـشابیم و ناب  هتـسب  راـگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  ماـمت  نید و  لاـمک  هک  تماـما  ناـمه  رگم  تسین  مهم  رما  نیا  و  دـنا ، هتـشادن  نآ  زا 
یمارگ لوسر  دنا و  هدرکن  مهف  كرد و  يرگید  زیچ  مهم  رما  نیا  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نانخس  زا  دنتـشاد  روضح  هک  یهورگ 

هک تیمها  همهنیا  اـب  دومرفن و  راـیتخا  یلوم )  ) ظـفل رب  دـشاب  غیلبت  روـخ  رد  گرزب  عـمجم  نآ  رد  هک  يرگید  ظـفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسا - هدومرفن  هدارا  یلوا  زج  یلوم - یناعم  زا  داد  دوخ  غیلبت  هوحنب 

دلج 1 و ردروکذـم ص 85   ) رباج دیعـس و  یبا  ظفل  رد  تیالو - نایب  زا  دـعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  متـشه - هنیرق 
سپ ینعی : يدعب - نم  یلعل  هیالولا  یتلاسرب و  برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دلجم :) نیمه  118 و 125  - 122

تیالو دوخ و  تلاسرب  راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  باجعا ) رورـس و  طرف  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هک یلع  ظفل  رد  تسا و  يدعب "  مکیلو  هنا  دلج 1 " : رد ص 110  روکذم  بهو  ظفل  رد  و  دومرف : ریبکت  دوخ ، زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. هدمآ نم ، زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  نامثع :) مایا  رد  ترضحنآ  هدشانم  رد   ) دلجم نیمه  رد ص 12 
هحیحص قرطب  ظافح  زا  رگید  يرایـسب  يربط و  هبیـش و  یبا  نبا  یئاسن و  مکاح و  دمحا و  يذمرت و  هک  یتیاور  تسا  نومـضم  نیمهب  و 

و نم ، زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  و  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه  دـنا : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق  زا 
نم . زا  دعب  تسا  امش  یلو  وا  و  رگید : تیاور  رد 

هدرک تیاور  حیحص  دانساب  ثیدح ) ءاملع  زا   ) رگید دارفا  هدروآ و  ءایلوالا " ص 86  هیلح  دلج 1 "  رد  میعن  وبا  هک  یتیاور  نینچمه  و 
گرم نم و  یگدنز  دننامه  وا  یگدنز  هک  دزاسیم  دونشخ  ار  وا  هک  سک  ره  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  دنا 
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نم و زا  دعب  ار  یلع  درادـب  تسود  سپ  دریگ ، نکـسم  هدـناشن  ارنآ  لاهن  مراگدرورپ  هک  ندـع  تشهب  رد  دـشاب و  نم  گرم  دـننامه  وا 
میعن وبا  هک  یتیاور  نینچمه  ثیدح و  رخآ  ات  دنا .. هدش  هدیرفآ  نم  تشرـس  زا  دننم و  ترتع  اهنآ  اریز  نم ، زا  دعب  همئا  رب  دـیامن  تیعبت 

هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع ، نبا  دیز و  هفیذح و  زا  دندامتعا ، قوثو و  دروم  نآ  لاجر  هک  حیحص  دانساب  هیلح " ص 86  دلج 1 "  رد 
توقاـی زا  رهوج  هنادـب  دـشاب و  نم  نوچ  وا  گرم  یگدـنز و  هک  دزاـسیم  لاحـشوخ  ار  وا  سک  ره  دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و 

( دنک يوریپ   ) درادب تسود  سپ  دش ، دوجوم  مهنآ  يآ . دوجوب  ناب : دومرف  سپـس  دیرفآ و  دوخ  تسدب  ارنآ  دنوادخ  هک  دیوج  کسمت 
. نم زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

اب تلاسر  بحاص  هبترم  اب  لداعم  تسیا  هبترم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هتباث  تیالو  هک  دهدیم  نیقی  ملع  امب  اهریبعت  تانایب و  نیا 
ناکما سپ  هبتر ، ای  دـشاب  نامز  ثیح  زا  تیدـعب  نم ) زا  دـعب   ) ظفل زا  هاوخ  تیولوا ، ینامز و  مدـقت  ثیح  زا  هبترم  ود  نیب  توافت  ظفح 

، دـیق نیاـب  یلوم  زا  تبحم  ترـصن و  ینعم  هدارا  رد  اریز  ناـشنووش  ماـمت  رد  قلخ  رب  تیولوا  رگم  دوش  هدارا  یلوـم  هملک  زا  هک  درادـن 
هدیـشوپ هکیروطب  دـمآ  دـهاوخ  رامـشب  یتصقنم  عونکی  دـشاب ، تاهابم  رخف و  زا  یکاـح  هکنیا  ياـجب  دوشیم و  نوگژاو  ثیدـح  قاـیس 

! تسین
راب ینعی : تحصن "  تغلب و  دق  ینا  مهیلع  دیهش  تنا  مهللا  تیالو " : غالبا  زا  دعب  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  مهن ، هنیرق 

مزلتـسم تحیـصن  غالباب و  تما  رب  نتفرگ  هاوگ  متفگ ، ناـشیاب  ار  اـهنآ  حالـص  ریخ و  مدومن و  غـالبا  نم  هک  یهاوگ  اـهنیا  رب  وت  ایادـخ 
افاضم هدوب ، هدومرفن  غالبا  ار  رما  نآ  زورنآ  زا  لبق  هک  دشاب  يدیدج  رما  زورنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  غیلبت  عوضوم  هک  تسنیا 

یلع هراـبرد  تما  رب  نـتفرگ  هاوـگ  يارب  يزاـین  يراـی - یتـسود و  لـیبق  زا  نیملـسم  دارفا  نـیب  یلوـم  یموـمع  یناـعم  هـیقب  رد  هـکنیا  رب 
میدومن . نایب  هک  يدح  ینبم و  رب  رگم  تسین  روصت  روخ  رد  صوصخب 

هحفص 351 ] ] 

: هدومرف هک  تشذگ ) و 60  تاحفـص 11  رد  هکیروطب   ) ثیدـح نایب  زا  لبق  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  مهد - هنیرق 
ارم دنوادخ  دننکیم  بیذکت  ارم  مدرم  هک  مدومن  نامگ  دش و  گنت  نم  هنیـس  نآ  ببـسب  هک  هدومن  يرما  غالبا  رومام  رما  دـنوادخ  انامه 

دیامرف . باذع  ارم  منکن  غالبا  ار  رما  نآ  رگا  هک  دومرف  دیدهت 
یندـعواف یبذـکم  سانلا  نا  تفرع  اعرذ و  اهب  تقـضف  هلاسرب  ینثعب  هللا  نا  هدـش " : رکذ  ظـفل  نیاـب  رد ص 100  يوـبن  شیاـمرف  نیا  و 

تسا ،) یکی  دش  همجرت  رکذ و  البق  هک  هلمج  اب  نآ  دافم   " ، ) ینبذعیل وا  نغلبال 
قافن و لـها  شهوکن  نعط و  سرت  زا  رما  نیا  غـالبا  رد  نم  و  تسا : روکذـم  نینچ  باـنجنآ  شیاـمرف  داـفم  دـلجم  نیمه  ص 13  رد  و 
دلج 1 رد ص 98  و  دیامرف : باذع  ارم  ای  منک  غیلبت  ار  رما  نیا  ای  هک  دومرف  دیدهت  ارم  يادخ  مدومن ، هعجارم  دوخ  يادخب  اهنآ  بیذـکت 

ماقم رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  تسا : روکذـم  نینچ  سابع ) نبا  ربخ  داـفم  )
هچنانچ دنکیدزن . تیلهاج  نامز  رفک و  دـهعب  مدرم  هک  مدـید  دومرف : دـش و  هکم  هناور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـیامرف ، رارقرب  دوخ 

سپ داد  واـب  ار  ماـقم  نیا  یـصخش ) هقـالع  يور  زا   ) دوب وا  مع  رـسپ  یلع  نوچ  هک  تفگ  دـنهاوخ  مهد ، ماـجنا  یلع  قـح  رد  ار  رما  نیا 
دلجم نیمه  رد ص 96  و  ثیدـح . رخآ  ات  دیـسر ... مخ  ریدـغب  ات  دومرف  تعجارم  دروآ و  اـجب  ار  عادولا  هجح  تفر و  هکمب  ترـضحنآ 

ار نانآ  دهد و  ناشن  مدرمب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دومرف  رما  دنوادخ  انامه  تسا : روکذم  نینچ  ادافم ) )
رب مادقا  نیا  رد  و  هدومرف : یناب  یتشپ  دوخ  مع  رسپ  زا  وا  دنیوگب  هکنیا  زا  دومرف  هشیدنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دهد  ربخ  وا  تیالوب 

دوخ لوسر  دومرف  رما  دنوادخ  نوچ  تسا : روکذم  نینچ  ادافم -)  ) دلجم نیمه  رد ص 93  و  ثیدح ، رخآ  ات  دنیامن ... تمالم  نعط و  وا 
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درک ضرع  دیوگب  وا  هرابرد  دومرف ، هک  ار  هچنآ  دراد و  اپب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار 
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درک تعجارم  نوچ  و  تفر ، دوخ  جح  ماجناب  سپس  تسا ) روکذم  نینچ  اه  هخـسن  رد   ) دندهعلا بیرق  تیلهاجب  نم  موق  انامه  اراگرورپ 
هللا یلـص  ربمغیپ  رب  هصرع  دروآ ، ار  تیالو  رما  لیئربج  هکینامز  تسا : روکذم  هحفـص 95  رد  و  ثیدح . رخآ  ات  دمآ .. دورف  مخریدغ  رد 

دیدرگ . لزان  ... ) لوسرلا اهیا  ای   ) هیآ عقوم  نیا  رد  دنشابیم ، تیلهاجب  دهعلا  بیرق  نم  موق  دومرف : دش و  گنت  هلآ  هیلع و 
لها شزیگنا  زا  نآ  غـالبا  ناـیب و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) هک تسا  یمهم  گرزب و  ربـخ  زا  رعـشم  یکاـح و  روما  نیا  عومجم 
يانبم رب  دوخ  مع  نباب  تبـسن  دوش : هتفگ  هک  دشیم  نآ  بجوم  دومرفیم و  رذح  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  سپ  دیـسرتیم ، اهنآ  بیذـکت  قافن و 

همه هک  يداع  رما  کی  هن  دـشاب ، هتـشاد  صاصتخا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  هک  دـشاب  يرما  یتسیاـبیم  هدومن ، مادـقا  یتسود  هقـالع و 
تیولوا يارجم  يراج  هک  يرگید  یناعم  رماب و  تیولوا  رگم  تسین  رما  نیا  و  تبحم ، ترصن و  لیبق  زا  دنراد ، تکرـش  نآ  رد  نیملـسم 

دشاب .
هدش . ریبعت  بصن - ظفلب - ریدغ  زور  عوضوم  زا  دایز ، رایسب  ياهدانسا  رد  مهدزای - هنیرق 

روطب ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـملع ) اـیلع  هللا  لوسر  بصن  : ) هک دـش  رکذ  باـطخ  نب  رمع  لوق  زا  دلج 1  ص 105  رد 
هللا رماف  دش " : روکذم  نامثع ) تفالخ  دهع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدشانم  رد   ) دلج 1 رد ص 11  و  دومرف ،...: تشاد و  بوصنم  ناـیامن 

بوصنم تیالوب  مدرم  يارب  مخ  ریدغ  رد  ارم  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تشگ رومام  مخ " و  ریدغب  سانلل  ینبـصنی  نا  و  هیبن ....
زا تسا  دلجم  نیمه  رد ص 64  " و  املع ، ینبـصن  دمآ " :) دهاوخ  هکیروطب   ) یمـصاع تیاور  رد  بانجنآ  رگید  راتفگ  رد  و  دـیامرف ..
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیهاگآ  ایآ  ینعی :  " مخ : ریدغ  موی  هبـصن  هللا  لوسر  نا  نوملعتا  مالـسلا " : هیلع  طبـس - نسح - ماما 

ار مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا دومرف  بصن 
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و ینعی :  " مخریدـغب ، مهریخ  مهیلوا و  سانلا و  لضفا  هتمال  بصن  دـق  اـنیبن  و  رفعج " : نب  هللا  دـبع  زا  رد ص 67  و  مخ ؟ ریدـغ  زور  رد 
رد و  مخریدـغ .. رد  ار  اهنآ  نیرتهب  اـهنآ و  نیرتراوازـس  مدرم و  نیرترب  شتما  يارب  دومرف  بصن  قیقحتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربمغیپ 

رکذ مخریدغ ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  وا  دومرف  بصن  ینعی :  " مخ ، ریدغب  هللا  لوسر  هبـصن  دعـس " : نب  سیق  زا  ص 78 
. هدش

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ادخ ، دومرف  رما  ینعی : هتیالوب . مهربخیف  سانلل  ایلع  بصنی  نا  ادـمحم  هللا  رما  رباج : سابع و  نبا  زا  رد ص 96  و 
بصن امل  يردخ " : دیعس  یبا  زا  رد ص 116  و  وا . تیالوب  ار  اهنآ  دهد  ربخ  و  مدرم ، يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دیامن  بصن  هک  ار  هلآ 

، مخ ریدـغ  زور  رد  ار  یلع  دومرف  بصن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ینعی :  " هیالولاب . هل  يدانف  مخریدـغ  موی  ایلع  هللا  لوسر 
هدیدرگ . تبث  تشاد ، مالع  ار  وا  تیالو  سپ 

يارب هبترم  نینچ  زورنآ  زا  لـبق  هک  مخریدـغ )  ) زورنآ رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  يارب  هبترم  داـجیاب  دزاـسیم  هاـگآ  ار  اـم  بـصن )  ) ظـفل نـیا 
، هدوب تباث  نیملسم  دارفا  زا  يدرف  ره  يارب  هدوب و  مولعم  همه  دزن  هک  تسا  ترصن  تبحم و  زا  ریغ  هبترم  نیا  و  هدشن ، هتخانـش  بانجنآ 

دیدرت لباق  تایالو  تیبثت  اهتموکح و  يرارقرب  رد  نآ  لامعتـسا  ندوب  عیاش  يانبم  رب  بصن  هملک  زا  تیولوا )  ) صاـخ ياـنعم  هدافتـسا  و 
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( بصن هملک  زا   ) يدروم نینچ  رد  و  درک ، بصن  یلاو  ناونعب  تیالو  هقطنم و  نـالف  رب  ار  دـیز  هاـشداپ ، دوشیم : هتفگ  ـالثم ) ، ) هچ تسین 
هک ینعمنآ  اب  يواسم  دننامه و  دومن - بصن  روصنم  ای  بوبحم ، ای  رصان ، ای  بحم ، ای  ندوب  تیعر  ناونعب  ار  وا  هک : داد  لامتحا  ناوتیمن 

تسا . لماش  دنهاشداپ  نآ  رما  هرطیس و  ریز  هک  عمتجم  دارفاب 
وا بصن  هک : هدش  حیرـصت  نآ  لابند  رد  ای  هدـش و  رکذ  تیالو  ظفلب  نورقم  ثیدـح  هددـعتم  قرط  رد  بصن )  ) ظفل نیا  هکنیا  رب  افاضم 

هقلطم تیمکاح  نامه  وا  يارب  هدـش  تباث  هبترم  هک  تسناد  دـیهاوخ  تایـصوصخ  نیا  اـب  و  هتفرگ ، تروص  تما  يارب  اـی - مدرم - يارب 
ینعم نیا  و  یلوم ، ینعم  رد  تسا  ام  دقتعم  یعدـم و  هک  تسا  یتیولوا  اب  مزالم  هک  تسا  تماما  يانعم  نامه  نیا  و  تما ، همه  رب  تسا ،

ظفل زا 

هحفص 354 ] ] 

هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  هکنوچ  دیوگ : هک  اجنآ  دوشیم  هدافتـسا  تشذگ  دلجم  نیمه  رد ص 98 ج 1 و ص 93  هک  ساـبع  نبا  رگید 
تسا . مئاق  نآ  رد  دوخ  هکیماقم  رد  دیامن  رارقرب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دش  رما  هلآ 

رما لج  زع و  يادخ  هک : دراد  حیرصت  تسا  ام  دارم  هک  ینعم  نیاب  تشذگ  رد ص 12 ج 1  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نخس  و 
لج زع و  يادخ  هک  ار  یسکنآ  تسا و  نم  هفیلخ  نم و  یصو  نم  زا  دعب  هک  ار  هکنآ  و  میامن ، بوصنم  ار  امش  ياوشیپ  ماما و  هک  هدرک 

ربمغیپ نخـس  و  هدومرف . وا  تیالوب  رما  ار  امـش  هتخاس و  نم  تعاط  شودـمه  ار  وا  تعاط  هدومرف و  بجاو  ار  وا  تعاط  دوخ  باـتک  رد 
یلو و امـش  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تسا  هدومرف  بصن  قیقحتب  دنوادخ  انامه  هک : تشذـگ  رد ص 90  هک  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

تسا . عاطم  وا  نخس  ذفان و  وا  مکح  سک ، ره  رب  ار  وا  تعاط  هتخاس  بجاو  ماما و 
: " تشذگ دـلجم  نیمه  هحفـص 94  دلج 1 و  هحفـص 99  رد  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  ساـبع  نبا  لوق  زا  هک  تسا  ینخـس  مهدزاود - هنیرق 

تیالو  ) دش بجاو  ادخب  دـنگوس  سپ  ینعی : رگید ) تیاور  ظفل  رد   "  ) موقلا قانعا  یف  و  یتیاور " ) ظفل  رد   "  ) موقلا باقر  یف  تبجوف 
هورگ . نیا  ياهندرگ  رد  یلع )

درف ره  رظن  رد  دنتخانشیم و  نیملسم  نآ  زا  لبق  هچنآ  زا  ریغ  هدش  هدافتسا  ثیدح  زا  هک  دناسریم  اریا  هزات  يانعم  سابع ) نبا   ) نخـس نیا 
هداد . رارق  دیکات  دروم  دنگوس  اب  ار  رما  نیا  سابع  نبا  و  دوب ، تباث  اهنآ  زا 

تسا و شودـمه  تلاسرب  رارقا  اب  هک  یئانعم  تسا  مزال  اهندرگ  رب  بجاو و  اه  همذ  رب  نآ  يافیا  هک  تسا  یمهم  گرزب و  ياـنعم  نآ  و 
هتشگ زاتمم  نادب  یمالسا  عمتجم  نیب  زا  مالسلا ) هیلع  یلع   ) هک یتفالخ  رگم  تسین  نآ  تسین و  ربارب  يرگید  اب  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

. دوب دهاوخن  کفنم  نآ  زا  تیولوا  ینعم  و 
یلص ادخ  لوسر  نوچ  تفگ : هک  هدروآ  هریره  یبا  زا  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هک  تسا  یتیاور  مهدزیـس - هنیرق 

تعجارم عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا 

هحفص 355 ] ] 

هللا و  ار " : یلاـعت  يادـخ  لوق  دومن  عامتـسا  ترـضحنآ )  ) نوچ و  ... کـیلا " لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی  دـش " : لزاـن  هیآ  نیا  دوـمرف 
نیا ینعی و  هدابع "  هللا  بجوا  هضیرف  رخآ  هذـه  و  دـیوگ " : ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  هکنیا  ات  تفای  شمارآ  وا  بلق  سانلا "  نم  کمـصعی 

( هیآ نیا   ) دومرف غیلبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  سپ  دومرف ، مزلم  نادب  ار  دوخ  ناگدنب  دـنوادخ  هک  دوب  یبجاو  رما  نیرخآ 
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هیآ . رخآ  ات  مکنید " ... مکل  تلمکا  مویلا  دش " : لزان 
و هتشادن ، غیلبت  هقباس  نآ  زا  لبق  هک  يا  هضیرف  زا  هتـشادرب  هدرپ  هملک  نیا  رد  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دزاسیم  هاگآ  ار  ام  ظفل  نیا 

ررقم فورعم و  شیپ  يراگزور  زا  تنس  هچ  باتک و  نایب  اب  هچ  ترـصن  تبحم و  اریز  دشاب ، ترـصن  تبحم و  ینعم  نیا  هک  تسین  اور 
دوش و هدودز  نوبز و  اهیرـسدوخ ) اهتیبصع و   ) تدـش شیوشت و  ات  تفای  ریخات  نادـب  رما  هک  تماما  يانعم  رگم  دـنامن  یقاـب  سپ  هدوب .
اب رما  نینچ  نیا  دنمرن و  شکرس  سوفن  یگرزب  مهم و  رما  نینچ  زا  ات  ددرگ ، یهلا  یحو  لابق  رد  میلست  شریذپ و  هدامآ  نیملـسم  سوفن 

دراد . شزاس  یلوا  يانعم 
مخ ریدغ  ثیدح  هرابرد  وا  زا  وا  داماد  هک : شرایسب  قرطب  مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  دش ، نایب  تاحفص 63 و 73 ج 1  رد  مدراهچ - هنیرق 
رب یک  اب  تفگ : واب  شداماد  قافن ) ینیچ و  نخس  زا   ) تسه هچنآ  تسه  امـش  رد  قارع ، لها  امـش  تفگ : واب  مقرا  نب  دیز  دومن ، لاوس 

نوریب دوخ ) هاگیاج  زا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  میدوب ، هفحج  رد  ام  یلب ، تفگ : دیز  یتسه . نمیا  نم  زا  دوب ، دهاوخن  وت 
ثیدح . نایاپ  ات  دمآ ...

ثیدح نیا  ماش  رد  تفگ : دومن ، ثیدح  ار  ریدغ  ناتـساد  وا  هکنآ  زا  سپ  يرهزب  هک  العلا  نب  هللا  دبع  زا  تشذگ  هحفص 53 ج 1  رد  و 
صاقو یبا  نب  دعسب  تفگ : هک  مدومن  لقن  امش  يارب  بیسم  نب  دیعس  زا  دلجم  نیمه  رد ص 183  و  امنم ، وگزاب  ار 

هحفص 356 ] ] 

ماوت . يومع  رسپ  نم  نک  لاوس  یهاوخیم  هچنآ  تفگ  منکیم . زیهرپ  یلو  منک  لاوس  وت  زا  یعوضومب  عجار  مهاوخیم  متفگ :
هک نآ  نایب  زا  هتـشاد  سرت  نآ  هدننک  تیاور  هک  هدوب  ردابتم  یئانعم  ریدغ )  ) ثیدـح يارب  مدرم  نیب  رد  هک  تسنیا  تاملک  نیا  زا  رهاظ 
دیز تلع  نیمهب  و  دسرب . یبیسآ  يدب و  واب  ماش  رد  قارع و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) یصو هب  تبـسن  توادع  دیلوت  رثا  رد  ادابم 
اذل دوب و  هاگآ  دوب  هدش  ادـیپ  زورنآ  زا  نییقارع  نایم  رد  تیدـض  یئور و  ود  زا  هچنآ  زا  وا  اریز  درک  زیهرپ  دوخ  یقارع  داماد  زا  مقرا  نب 

ضرف ناوتیمن  رگید  تیفیک  نیا  اب  دومن . نایب  وا  يارب  ار  ناتـساد  هاگنآ  داد ، ینمیا  ناـنیمطا و  واـب  فرط )  ) اـت درکیمن  شاـف  ار  دوخ  رس 
ماما تماقب  طقف  هک  تسا  يرما  ثیدح  يانعم  هکلب  و  دشاب ، یملـسم  ره  رد  عیاش  لذتبم و  يانعم  نامه  یلوم )  ) ثیدح يانعم  هک  دومن 
تسا ام  دارم  هک  تیولوا  اب  هک  تسا  تفالخ  يانعم  نآ  و  دباییم ، يرترب  دوخ  ياوس  ام  رب  ببسنادب  هک  دیایم  تسار  مالـسلا ) هیلع  یلع  )

تسا . دحتم  ناسکی و 
روظنمب تشگ  یهتنم  واب  تفالخ  هکنآ  زا  دعب  هبحر  زور  رد  مخریدغ )  ) ثیدحب تسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  جاجتحا  مهدزناپ - هنیرق 

ندش باوج  الب  یـشومخ و  و  تشذگ ، دلجم  نیمه  هحفـص 296  رد  هکنانچ  دومنیم ، هعزانم  هضراعم و  وا  اب  تفالخ  رد  هکیـسک  رب  در 
همزالم هدوب و  ترصن  بح و  هک  دوش  ضرف  ریدغ ) ثیدح  رد   ) یلوم يانعم  رگا  ایآ  دنداد ، تداهـش  ناهاوگ )  ) هکنآ زا  سپ  هورگ  نآ 

داهـشتسا ناب  هک  هتـشاد  دوجو  بانج  نآ  يارب  تفالخ  رما  رد  هضراعم  هعزانم و  للابق  رد  یلیلد  ناهرب و  هچ  هتـشادن ، قلخ  رب  تیولوا  اب 
دنهد ؟ تداهش  هک  هداد  دنگوس  دندوب ) هبحر  رد  هک   ) ار مخریدغ  رد  نیرضاح  هدومن و 

دوب يراـصنا  بویا  وبا  اـهنآ  هلمج  زا  هک  یهورگ  هک : تشذـگ  دـلجم  نیمه   46 تاحفـص 52 - رد  نابکر  ناتـساد  رد  مهدزناش - هنیرق 
هفیاط امش  هکیتلاح  رد  میامش  يالوم  نم  هنوگچ  دومرف : بانج  نآ  انالوم "  ای  کیلع  مالسلا  دندومن " : مالس  هلمج  نیا  اب  نینموملاریماب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  میدینش  ام  دنتفگ : دیتسه  برع  نانیشنارحص )  ) زا

هحفص 357 ] ] 
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خـساپ زا   ) مالـسلا هیلع  نینموملاریما  بجعت  هکنیاب  يراد  ملع  یبوخب  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت هـالوم " و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : هک 
دارفا نیب  تسا  یلباقتم  يواسم و  هریـس  هک  ترـصن ) بح و   ) لذـتبم ینعم  تهجب  نیرـضاح  هورگ  يارب  تقیقح  فشک  هدارا  اـی  ناـنآ )

انرصان وا  انبحم  ای  کیلع  مالسلا  تسنیا " : انالوم "  ای  کیلع  مالسلا  روبزم " : ناراوس  نخـس  يانعم  الثم )  ) هک ینعم  نیاب  دوبن  نیملـسم 
سوفن اریز  دیتسه ) برع  نانیشنارحص  زا  هفیاط  امـش  هکیلاح  رد  ینعی -  "  ) برعلا نم  طهر  متنا  و  هلمج " : نیاب  لیلعت  زا  دعب  هصاخ  " ، 
هدرمش مهم  گرزب و  اهنآ  رظن  رد  ینعم  نیا  هکلب  دشاب ، رارقرب  نانآ  هعماج  دارفا  نیب  ترصن  تبحم و  يانعم  هک  هتشادن  یفاکنتسا  یبرع 

دـننک و یمن  ناعذا  یئانعم  نینچب  هک  تسا  تهج  نیاب  ددرگ  صوصخم  ام ) دوصقم  يانعمب   ) اهنآ رب  تیولومب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدـشیم 
نیا و  دـیامن ، مزلم  ناب  ار  اهنآ  ناملـسم  دارفا  هک  یئادـخ  صن  ای  دریگ  قوفت  نانآ  یگمه  رب  هک  يدایز  يورین  اـب  رگم  دـنهن  یمن  ندرگ 

رد اهنآ  دومرف و  عالطا  بسک  ناب  ریاد  اهنآ  زا  بانج  نآ  هک  هقلطم  تیالو  تماما و  اب  تسا  فدارم  هک  یلوا )  ) ناـمه رگم  تسین  ینعم 
دندومن . ریدغ  ثیدحب  دانتسا  دنداد  هک  یخساپ 

تداهـش هک  یئاهنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ام  يالوم  نیرفن  ندش  اریگ  تشذـگ ، دـلجم  نیمه  هحفـص 53  رد  مهدفه - هنیرق 
ءوس راچد  ای  دـندش و  صرب  یئاـنیبان و  راـچد  هجیتن  رد  و  ناـبکر ، زور  هبحر و  هدـشانم  زور  رد  دـندرک  ناـمتک  ریدـغ  ثیدـحب  ار  دوخ 
زور رد   ) مخ ریدـغ  رد  هک  دـندوب  يدارفا  زا  اهنآ  هک  یتلاح  رد  دـندیدرگ  يرگید  یتخبدـب  تفآ و  ای  و  مالـسا ) زا  دـعب  دادـترا   ) تبقاع

دنا !! هدوب  رضاح  دوهعم )
يریگ تخـس  موق و  نآ  رب  اه  یتخبدب  اه و  هیلب  نیا  عوقو  هکنیاب  دوش ، هداد  لامتحا  هک  دـنیب  یم  اور  یقیقحت  لها  نادنخـس و  چـیه  ایآ 

؟ دراد تیمومع  لومش و  ینید  دارفا  مامت  نایم  رد  هک  دشاب  یترصن  تبحم و  يانعمب  تبـسن  اهنآ  نامتک  يارب  اهنآ  رب  ندرک  نیرفنب  ماما 
دروخ و دز و  ینمـشد و  دوخ  نایم  هک  دوش  نیملـسم  زا  يرایـسب  لماش  ماما  نیرفن  هک  دـمآ  یم  مزـال  يرما  نینچ  ندوب  اور  تروص  رد 

هشیر ات  دندومن  راتشک 

هحفص 358 ] ] 

راچد همه  دندومن  نامتک  دوخ  نایم  ار  تفـص  ودنآ  يرارقرب  توبث و  هک  ناناب  دسر  هچ  ات  دندنک  ار  ترـصن ) تبحم و   ) تفـص ود  نیا 
هک هدیـسر  اهنآ  رب  نیرفن  هدش و  هدز  اهنآ  رب  هک  دنیبیم  ار  راع  گنن و  غاد  واکجنک  نیب و  عقاو  صخـش  یلو  دنوشب  هدربمان  موش  بقاوع 

رگم تسین  نآ  و  هتـشگ ، صوصخم  نادـب  هیلع  هللا  تاولـص  راوگرزب  يالوم  نیا  هک  یمیظع  ابن  نامه  دـندومن ، ناـمتک  ار  میظع  اـبن  نیا 
بانجنآ تیولوا  تماما و  زا  تسترابع  هک  هتخاس  نایامن  ارنآ  دایز  همکارتم  نئارق  هدرک و  قفاوت  نآ  رب  رایـسب  صوصن  هک  یئانعم  ناـمه 

اهنآ . دوخ  زا  اهنآ  رب 
دـشاب هتـشاد  دوجو  هیوسلا  یلع  روطب  وا  ریغ  بانجنآ و  رد  هک  يداع  يرما  کیب  تبـسن  اهنآ  تداهـش  ناـمتک  هلحرم ، نیا  زا  هتـشذگ  و 

اراوگ اهنآ  رب  یئوگ  هک  دراد ، بانجنآ  صخـش  هب  صاصتخا  هک  دشاب  یتلیـضفب  تبـسن  نامتک  نیا  هک  تسا  مزال  هکلب  دـشاب ، دـناوتیمن 
اوسر و قح  ندومن  راکشآ  هلیـسوب  ار  نانآ  ترـضحنآ  نیرفن  نکیل  دندومن  نامتک  اذل  دشاب و  صوصخم  زاتمم و  رما  نادب  ماما  هک  دوبن 

قاروا مه  اهنآ  زا  دعب  و  دندوب ، هدنز  ات  دنام  یقاب  اهنآ  اهولهپ  اه و  مشچ  اه و  ههبج  رب  نامتک  نیا  راکشآ  تشز و  هناشن  دومن و  حضتفم 
دشاب . نایناهج  دز  نابز  ناهج  رمع  نایاپ  ات  ددرگب و  ناهدب  ناهد  هک  درک  تبث  دوخ  رد  ار  راثآ  نآ  بتک  خیرات و 

دانـساب يربط  نیدـلا  بحم  یمثیه و  یئاسن و  دـمحا و  قیرط  زا  دـلجم  نیمه  و 27  ص 26  هبحر - هدشانم  ناتـساد  رد  مهدـجه - هنیرق 
لوسر باحصا  زا  يا  هدع  داد ، دنگوس  ریدغ  ثیدح  عوضوم  رد  ار  مدرم  هبحر  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک : تشذگ  حیحص 
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هکیلاح رد  مدش  جراخ  سلجم  نآ  زا  نم  تفگ : لیفطلا  وبا  دندینش ، ترـضحنآ  زا  ارنآ  هکنیاب  دنداد  تداهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
زا متفگ  واب  مدرک و  تاقالم  ار  مقرا  نب  دیز  سپس  مدومنیم ، ساسحا  راکنا ) دیدرت و  زا   ) يزیچ دوخ  رد 

هحفص 359 ] ] 

مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زین  نم  يراد ؟ يراکنا  هچ  تفگ : دیز  تفگیم ، نانچ  نینچ و  هک  مدینـش  هنع  هللا  یـضر  یلع 
دومرفیم . ار  نانخس  نآ  هک 

ثیدح رودصب  تبسن  وا  راکنا  دیدرت و  ایآ  درمش ؟ یم  مهم  گرزب و  ای  دومنیم  راکنا  ار  يزیچ  هچ  لیفطلاوبا  زیزع ) هدنناوخ   ) امـش رظنب 
هقث و رد  هک  تسا  یناسک  زا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  راکادف  ناتسود  زا  یعیـش و  درم  نیا  اریز  تسین ، تسرد  هک  لامتحا  نیا  هدوب ؟

دیدرت ياـج  وا  يارب   ) هن دـنک ، یمن  يدـیدرت  کـش و  دـنکیم  تیاور  وا  يـالوم  هک  یثیدـح  رد  نیارباـنب  تسا ، باـنجنآ  داـمتعا  دروـم 
تقیقح نیا  هورگنآ  هک  دوب  بجعت  رد  نیا  زا  وا  دوب و  ثیدح  نآ  تمظع  اب  يانعم  هدوب  وا  رابکتـسا  ای  دـیدرت  دروم  هچنآ  هکلب  تسین .)

ظفلب و دندوب و  لیـصا  برع  همه  اهنآ  هکنیا  اب  دندومن ؟ ریـصقت  یهاتوک و  نارگید ) فالخ  رب   ) تداهـش نایب  زا  دنتخاس و  نوگرگد  ار 
دوب لامتحا  ياج  سپ  دندوب ، بانجنآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوریپ  زا  هکیلاح  رد  دندوب ، هاگآ  نآ  یقیقح  يانعم 
مقرا نب  دیز  هک  دوب  نیا  تسا ، هدش  تداهش  زاربا و  زا  عنام  اهنآ  نیب  هلئاه  تالکـشم  همهم و  ثداوح  ای  دنا ، هدینـشن  ارنآ  اهنآ  رثکا  هک 

رد میلـست  اهنآ و  نیب  هورگنآ  یناسفن  ياـهاوه  تـالیامت و  هک  تسناد  لـیفطلا ) وبا   ) وا هجیتن  رد  هدینـش ، زین  دوخ  هک  دومن  نئمطم  ار  وا 
ینعم هک  تسا  یهیدب  دـشاب  دـناوتیم  تسا  تیولوا  زارط  مه  هک  تفالخ  زا  ریغ  مهم  يانعم  نیا  ایآ  لاح  هتـشگ ، لیاح  تقیقح  نیا  ربارب 

دراد . تیمومع  لومش و  یمالسا  هعماج  درف  درفب  تبسن  ترصن ) بح و   ) ود نیا  زا  کی  ره  هچ  تسین ، روظنم  ترصن  بح و 
تاحفص رد  زین  نیا  تسا ، ریدغ  ناتساد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـسب  تبـسن  يرهف  ثراح  راکنا  ناتـساد  مهدزون - هنیرق 

شزاس یلوم  یناعم  زا  یلوا "  ریغ "  اب  دناوتیمن  ثیدح  نیا  میداد  حرـش  ادکوم  رد ص 293  هکیروطب  تشذگ  دلجم  نیمه   127 - 137
دشاب . هتشاد 

يربط ص 68 نیدلا  بحم  فیلات  یبقعلا "  ریاخذ  هرضنلا " ص 170 و "  ضایرلا  دلج 2 "  رد  هکیروطب  نامس  نبا  ظفاح  متسیب - هنیرق 
 " لاملا هلیسو  و " 
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رمع زا  ینطق  راد  ظـفاح  زا  تـسا ، روکذـم  قــعاوص " ص 107  و "  یمزراوخ ص 97 ، بقانم  و  یکم ، ریثکاـب  نب  دـمحا  خیـش  فیلاـت 
نیا نیب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  دـندمآ ، رمع  دزن  دنتـشاد  عازن  تموصخ و  مه  اب  هک  نانیـشنارحص  زا  نت  ود  هک : هدومن  تیاور 

اج زا  رمع  ماـگنه  نیا  رد  ریقحت ،) فافختـسا و  يور  زا  ( ؟ اـم نیب  درک  دـهاوخ  تواـضق  نیا ، تفگ : ودـنآ  زا  یکی  نک ، مـکح  رفن  ود 
نیا هک  سک  ره  و  تسا ، نموم  ره  يالوم  نم و  يالوم  نیا ، تسیک ؟ نیا  ینادـیم  وت  رب  ياو  تفگ : تفرگ و  ار  درمنآ  نابیرگ  تسج و 

. تسین نموم  وا  دشابن  وا  يالوم  صخش 
بلاط یبا  نب  یلعب  هراشا   ) هتـسشن هک  صخـش  نیا  تفگ : رمع  دومن ، هعزانم  يا  هلئـسم  رد  وا  اـب  يدرم  هک : هدومن  تیاور  رمع  زا  زاـب  و 

تساـخرب و دوـخ  ياـج  زا  رمع  فافختـسا ) يور  زا   ) هدـنگ مکـش  نیا ، تفگ : درمنآ  دـشاب ، مکح )  ) وـت نم و  نیب  دوـمن ) مالـسلا  هیلع 
نم يالوم  نیا ، يدرمش ؟ کچوک  ار  یسک  هچ  هک  ینادیم  ایآ  تفگ : واب  سپس  دومن ، دنلب  نیمز  زا  ار  وا  هکیروطب  تفرگ  ار  وا  نابیرگ 
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. تسا ملسم  ره  يالوم  و 
مکحب یضار  درمنآ  و  دومرف ، يرواد  ینیشنارحص  درم  رب  رابکی  مالسلا  هیلع  یلع  تسا : روکذم  دلج 2 ص 307  هیمالسا  تاحوتف  رد  و 

و تسا ، نموم  نز  درم و  ره  يالوم  وت و  يـالوم  وا  اـنامه  وت  رب  ياو  تفگ : واـب  تفرگ و  ار  وا  ناـبیرگ  باـطخ  نب  رمع  دـشن  باـنجنآ 
زا يدـحا  اـب  هک  يرواـیم  اـجب  میرکت  میظعت و  یعون  یلعب  تبـسن  وت  هدـش : هتفگ  رمعب  هک : هدومن  تیاور  قـیرط  رد  یـسررب  اـب  یناربـط 

بهاوملا حرـش  رد  یکلام  یناقرز  ار  تیاور  نیا  و  تسا ، نم  يالوم  وا  انامه  تفگ : یئاـمن ؟ یمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا 
تسا . هدومن  رکذ  لقن و  ینطق  راد  زا  ص 13 

نامه اب  نزومه  نموم  رهب  تبـسن  دوخ و  هب  تبـسن  دومن  فارتعا  نادـب  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يارب  هتباـث  تیولوم  نیارباـنب ،
هیلع یلع  ینعی   ) یـصو نیا  سک ، ره  هک : دومن  هلمج  نیاـب  ماوت  ار  دوخ  فارتعا  و  هدرک ، فارتعا  نادـب  مخریدـغ  زور  رد  هک  یتـیولوم 

هک ینعم  نیاب  دوب  دهاوخن  نموم  وا  تسین ، وا  يالوم  مالسلا )
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بحم و ینعی  دـشابن ، مالـسلا  هیلع  یلع  يالوم  سک ، ره  هک : ینعمنیاب  اـی  تسین ، نموم  دـنکن ، باـنجنآ  تیولومب  فارتعا  هک  سک  ره 
اب رگم  دوب  دهاوخن  طبترم  ینعم  نیا  هدیدرگ ، یفتنم  وا  زا  نامیا  دوش  یفتنم  وا  زا  رگا  هک  یترصن  تبحم و  نانچنآ  یلو  دشابن ، وا  رـصان 

نیملـسم مامت  نیب  رد  تسا و  سدـقم ) عراش   ) بیغرت روتـسد و  دروم  هک  يداع  ترـصن  تبحم و  اریز  وا ، يارب  تفـالخ  ققحت  توبث و 
لباقتم ياه  ینمشد  تفلاخم و  هک  تسمولعم  اریز  دشاب  نینچ  تسین  مه  نکمم  و  دوشیمن ، یفتنم  نامیا  نآ  ندش  یفتنم  اب  تسا ، رارقرب 

دیدرگ و یم  رگیدکی  اب  اهنآ  ندش  زیوالگ  نداد و  مانـشدب  رجنم  دراوم  یـضعب  رد  هک  يدـح  ات  تشاد  دوجو  نیعبات  هباحـص و  نیب  هک 
بانجنآ کلذ ، عم  دش  یم  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـضحم  رد  روما  نیا  زا  یـضعب  یتح  و  دش ، یم  یهتنم  گنج  دربن و  هب  راک 

هدروخ اهنآ  زا  يدحاب  تاعزانم  تارجاشم و  نآ  هدهاشم  اب  دندوب  هباحـص  یمامت  تلادعب  دـقتعم  هک  اهنآ  هدومرفن و  نامیا  یفن  اهنآ  زا 
هک تسا  تماما  نامه  تسا ) نامیا  یفن  ینعی   ) تسا تفص  نیا  ياراد  هک  یتیالو  میئوگب :)  ) هکنیا زج  دنامن  یقاب  یهار )  ) سپ دنتفرگن ،

بحم ظفاح  هدروآ  هکنیا  امک   ) دـشاب ریدـغ  ثیدـح  هب  رظان  دوخ  نخـس  نیاب  رمع - هاوخ - تسا ، ام  دوصقم  هک  تسا  یتیولوا  اب  مزالم 
هملک نیا  هاوخ  و  تسا ) ریدغ  ثیدحب  دوخ  نخـس  رد  رمع  دانتـسا  هک  دراد  ناب  هراشا  ریدغ  ثیدح  لیذ  رد  ار  تیاور  نیا  يربط  نیدـلا 

!. دشاب هدومن  راهظا  هدوب  ققحم  تباث و  وا  رظن  رد  هفلتخم  یحاون  زا  هک  راکشآ ، مهم و  تقیقح  کی  ناونعب  ار 
لوهجم صخشب  ار  تیاور  نیا  رگید  ضعب  هریس " ص 304 و  دلج 3 "  رد  یبلح  هیاهن " ص 246 و  دلج 4 "  رد  ریثا  نبا  نخس - هلابند 

نب دـیز  نبا  هماسا  هک : هدوب  نیا  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مالک  نیا  ببـس  هک : دـنا  هتفگ  هداد و  تبـسن 
هیلع و هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  تسا ، نم  يالوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ارـصحنم  یتسین ، نم  يالوم  وت  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع 

تسا . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  هک  سک  ره  دومرف : هلآ 

هحفص 362 ] ] 

تیمها بلـس  نآ  زا  هدروآ و  ورف  نآ  تمظع  زا  ار  روبزم  ثیدـح  هک  هدوب  نیا  شروظنم  هدومن ، رکذ  ار  لوـهجم  تیاور  نیا  هک  یـسک 
رفن ود  نیب  يراقن  هضراعم و  رصتخم  هک  هدرک  دومناو  نینچ  هدروآرد و  یصخش  کچوک و  هیـضق  کی  تروصب  ارنآ  روظنم  نیاب  دیامن 
یمن وا  هکیلاح  رد  هدومرف ، حالـصا  ارنآ  دوخ  شیامرف  زا  هلمج  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدوب و  هداد  تسد  تما  دارفا  زا 
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هیاپ و یب  رادنپ  لباقم  رد  ریطخ  رما  نیا  نتخارفارب  ببس  رد  يدایز  رایسب  ثیداحا  هرتاوتم و  تایاور  هکنیا  رد  دنزیم  ینادانب  ار  دوخ  دناد 
رما نیا  غـالبا  همدـقم  رد  هک  همهم  تامادـقا  اـت  غیلبت  هیآ  لوزن  زا  دنکـشیم ، مه  رد  ار  وا  دوـصقم  هک  دراد  دوـجو  وا  هناـضرغم ) و   ) هیاـم

غورد ساـسا و  یب  بلطم  نیا  اـب  عیاـقو  روما و  نیا  زا  کـیچیه  هکیروطب  تفاـی ، عوقو  نآ  غـالبا  نراـقم  هک  یعیاـقو  تفرگ و  تروـص 
مویلا همیرک "  هیآ   " هماسا ) عوضوم  لوعجم "  تیاور  نیا  بیذکت  در و  رد   ) تسا روبزم  هیعطق  لئالد  دننام  و  درادن ، یتبسانم  شزاس و 

و  ) تمظع نیا  و  راکـشآ ، گنهآ  نیاب  راگدرورپ  يدونـشخ  تمعن و  یمامت  نید و  لامک  هب  دراد  تحارـص  هک  مکنید " .. مکل  تلمکا 
تسین . دنا ، هدومن  هرجاشم  رگیدکی  اب  هک  درم  ود  نیب  حالصا  شزرا  زا  یشان  تیمها )

( فلاخم فرط   ) مصخ رب  نآ  تیجح  ینعم و  دیکات  رب  نآ  تحص  ضرف  رب  ناتساد  نیمه  هک  هدرکن  هجوت  ناتـساد  نیا  هدنیوگ  یهگناو 
تسا : هدوزفا 

نآ میئوگیم : ام  یلو  هدومن ، رکذ  لوهجم )  ) يوار نیا  هک  تسا  يرما  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) راکـشآ نایب  نیا  ببـس  دینک ، ضرف 
راکنا ارنآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریماب  تبـسن  هتـسناد و  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هراـبرد  یلوم  هملک  زا  هماـسا  هک  ار  ینعم 

دوخ یتح  تسا  دـنم  هرهب  نآ  زا  سک  ره  هک  یئانعم  هن  دـشاب  یـصاخ )  ) تلیـضف يرترب و  مزلتـسم  هک  دـشاب  یئانعم  دـیاب  راچان  هتـشاد ،
نخـس اب  سپـس  هدـش و  عقاو  راکنا  دروم  هک  ینعم  نیا  تروصنیا ، رد  دوب ، دـهاوخن  يرترب  بجوم  نیملـسم  نیب  نآ  ندوب  اراد  و  هماسا ،

رگم تسین  هدش  ققحم  تباث و  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
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هک تسنادیم  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  انامه  میئوگیم : و  یلوم . یناعم  زا  تسا  تیولوا  يارجم  يراج  هک  هچنآ  ای  تیولوا  نامه 
یهتنم یظفل  هرجاشم  نیا  هک  تسا  نکمم  دومن و  دـنهاوخ  راتفگ  اب  هرجاشم  هضراعم و  وا  مع  رـسپ  اب  هک  دنتـسه  یناـسک  تما  ناـیم  رد 

زا دـعب  وا  یحالـصا  راتفر  ربارب  رد  یئاه  يراوگان  یهاود و  ندرک  اـپرب  وا و  اـب  تیدـض  ثروم  هک  دوش  یمیخو  بقاوع  اوراـن و  روماـب 
رما رد  ار  دوخ  یـصو  هاـگیاج  تیعقوم و  عمجم  نآ  رد  داد و  لیکـشت  مخ ) ریدـغ  رد   ) ار گرزب  عمجم  نآ  ورنیا ، زا  ددرگ  مرکا  ربمغیپ 

ای راتفگب  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا اـب  هک  دـسر  یمن  ار  تما  دارفا  زا  يدـحا  هکنیا : تلـالجب و  ار  وا  تیلها  و  واـب ، وا  تلزنم  برق و  نید و 
ربارب رد  ینتورف  وا و  رما  لباقم  رد  میلـست  تیعبت و  تعاطا و  ناـمه  تسنارگید  هدـهع  رد  هچنآ  و  دـیامن ، هضراـعم ) و   ) هلباـقم يرادرک 

تالیکـشت و نیا  اب  روظنم  نیاب  دـنکیم ، ریـس  ترـضحنآ  ریـسم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  صخـش  زا  دـعب  باـنجنآ  و  تسوا ، ماـقم 
هبطخ اب  و  دومرف ، راکشآ  وا  لباقم  رد  ار  يرادرب  نامرف  مسارم  ننس و  دومرف و  فرطرب  وا  ریسم  زا  ار  شزغل  تابجوم  عناوم و  تاحیرصت 

نآ دافم  نایب  حیضوت و  رد  دهج  دج و  هنوگ  ره  زا  ام  هک  دومرف ، عطق  هناهب ) رذع و  رهب   ) ار وا  اب  تیدض  تیفرظ و  قرط  دومرف  ءاشنا  هک 
. میدومنن غیرد 

زا ثیدـح ) ءاملع  زا   ) رگید رفن  دـنچ  رد ص 347 و  شدنـسم  رد ج 5  لـبنح  نب  دـمحا  هکیتـیاور  تسا ، لوهجم  تیاور  نیا  دـننامه  و 
روضحب تشگزاب  زا  سپ  مدید ، وا  زا  یتظلغ  تدش و  مدوب  هارمه  نمی  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تفگ : وا  هک  دنا  هدرک  لقن  هدیرب 

دش و ریغتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  هک  مدید  هاگان  مدومن ، وا  شهوکن  مدرب و  مان  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یلعف هالوم  تنک  نم  دومرف " : هللا ، لوسر  ای  یتسه  یلب  متفگ : متـسین ؟ رتراوازـس )  ) یلوا ناشدوخ  زا  نینمومب  نم  اـیآ  هدـیرب  يا  دومرف :

 " هالوم .
بلاق رد  ارنآ  روظنم  نیاب  دهد  هولج  زیچان  کچوک و  ار  روبزم  رما  تروص  هتـساوخ  یلبق  ناتـساد  يوار  دـننام  ناتـساد  نیا  يوار  یئوگ 

هتخیر یصخش  هیضق  کی 
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يزیچ ياهتنم  اریز  میهدیمن ، تایاور  ایاضق و  لیبق  نیاب  یتیمها  رگید  میدومن  تباث  شرتاوتم  قرط  اب  ار  ریدغ  ثیدح  هکنیا  زا  دـعب  ام  و 
( مالسلا هیلع  یلع  تیولوا   ) تقیقح نیا  هاگ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا  ظفل  نیا  ندومن  ررکم  دیآرب  ثیدح  نیا  زا  هک 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  زا  هک  ار  هچنآ  دنادب  هدیرب  هکنیا  ات  یـصخش ، تروصب  هاگ  هدش و  مالعا  یمومع ) رـضحم  رد   ) یعون تروصب 
یماکح ناش  ماقم و  روخ  رد  هک  هچنآ  ساسا  رب  دیوگب ، اوران  نخس  بانج  نآ  هرابرد  هک  تسین  نآ  زوجم  هتـشادنپ  یتشرد  ارنآ  هدید و 

نآ رگا  تسا  یمومع  تحلـصم  نمـضتم  هک  دنکیم  يرماب  مادقا  مکاح  هکیماگنه  هکنانچ  تسا ، هدش  راذـگاو  اهناب  تیعر  رما  هک  تسا 
اریز دیامنب  یشهوکن  ضارتعا و  دیوگب و  نخس  هراب  نیا  رد  درادن  قح  وا  دیآرب ، بولطمان  شوخان و  يداع  دارفا  زا  يدرف  رظن  رد  مادقا 

تموکح يدرف  یصخش و  تاراظتنا  تاعقوت و  رب  تیالو  ماقم  تیحالص  تبترم و  درادن و  يریثات  يدرف  رظن  یمومع  تحلصم  ءارجا  رد 
رد دنکن  زواجت  دوخ  دح  زا  هک  دیامرف  مزلم  ار  وا  دناشنب و  دوخ  ياجب  ار  هدـیرب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اذـل  دراد  يرترب  و 
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دوـخ  يارب  هک  هچنآ  ریظن  هماـع  تیـالو  زا  هتـشگ  ررقم  نیعم و  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  يارب  هک  هچنآ 

للدـم تباـث و  متـسین )؟ رتراوازـس )  ) یلوا اـهنآ  دوخ  زا  نینموـمب  نم  اـیآ   "  ) مهـسفنا نم  نینموملاـب  یلوا  تسلا  باـنجنآ " :، شیاـمرف 
. تسا هدیدرگ 

هیآ 138 نارمع - لآ  هروس  نینموملل  هظعوم  يده و  سانلل و  نایب  اذه 
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هدومن ریسفت  ار  تیالو  یلوم و  یناعم  هک  یثیداحا 

دوخ كرابم )  ) ظفل يانعم  هراـبرد  اصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  يریـسفت  هب  درک ) هجوت  دـیاب   ) نئارق نیا  ماـمتا  زا  شیپ 
. هدومرف نایب  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  ریسفت  قباطم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ام  يالوم  هک  هچناب  نآ  زا  سپ  و  هدومرف ،

- ردپ یناجرج  لیعمسا  نب  نیسح  هللااب ، قفوملا  فیلات : نیفراعلا "  هولـس  زا "  لقنب  رابخالا " ص 38  سمش  رد "  یـشرق  دیمح  نب  یلع 
: هدومرف نیا  يانعم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نوچ  هک : هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  شدانـساب  هللااب - دشرملا 
( هدارا لیم و   ) يرما مدوخ ، زا  نمب  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا تسا ، نم  يالوم  ادـخ ، دومرف : دـش ، لاوس  هالوم "  یلعف  هـالوم ، تنک  نم  " 

رما نم  دوجو  اب  و  مشابیم ، رتراوازـس )  ) یلوا ناـشدوخ  زا  اـهناب  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  و  تسین ، وا  سدـقم  تاذ  دوجو  اـب  نم  يارب 
نم دوجو  اـب  وا  يارب  هدارا ) لـیم و   ) رما متـسه ، یلوا  شدوـخ  زا  واـب  میوا ، يـالوم  نم  هک  سک  ره  و  تسین ، اـهنآ  يارب  یلیم ) هدارا و  )

وا . دوجو  اب  تسین  هدارا ) لیم و   ) يرما وا  يارب  تسا  رتاوازس )  ) یلوا شدوخ  زا  واب  تسا ، وا  يالوم  یلع  تسین ،
انامه هیواعم ، يا  تفگ : واب  هک  داتفا  روکذم  هیواعم  رب  رفعج  نب  هللا  دـبع  جاجتحا  لالدتـسا و  ثیدـح  رد  دـلجم  نیمه  هحفص 65  رد  و 

و دـیز ، نب  هماسا  و  هملـس ، یبا  نب  رمع  مدوب و  وا  يوربور  هکیلاـح  رد  دومرفیم ، ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدینـش  نم 
( رتراوازـس  ) یلوا نینمومب  نم  ایآ  دومرفیم : هک  دـندوب ، زین  ماوع  نب  ریبز  و  دادـقم ، و  رذوبا ، و  یـسراف ، ناملـس  و  صاـقو ، یبا  نب  دـعس 

تنک نم  دومرف " : هللا . لوسر  ای  یلب  میتفگ : دنتـسین ؟ امـش  نارداـم  نم  ناـنز  اـیآ  دومرف : هللا  لوسر  اـی  یلب  میتفگ : ناـشدوخ ؟ زا  متـسین 
رادـب نمـشد  و  ار ، وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  راب  تفگ : دز و  یلع  هناشب  دوخ  تسد  اب  هسفن " و  نم  هب  یلوا  هـالوم ، یلعف  هـالوم ،
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شنانمشد
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نم زا  دـعب  یلع  و  تسین ، هدارا ) لیم و   ) يرما نم  دوجو  اب  اـهنآ  يارب  اـهنآ ، دوخ  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  مدرم ، يا  ار ،
و تفگ : رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  اجنآ  ات  تسین . هدارا ) لیم و   ) يرما وا  دوجو  اب  اـهنآ  يارب  اـهنآ ، دوخ  زا  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب 

شتما يارب  درومنآ  ریغ  رد  مخریدـغ و  زور  رد  ار  اـهنآ  نیرتـهب  مدرم و  نیرتراوازـس  نیرترب و  قـیقحتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اـم  ربـمغیپ 
بانج نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هک  ار  اهنآ  داد  ربخ  دومرف و  وا  تعاطاب  رما  ار  اهنآ  دروآ و  تجح  اـهنآ  رب  وا  ببـسب  دومرف و  بصن 

یلو هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) وا سک  ره  هکنیا ، ترـضحنآ و  زا  دعب  تسا  نموم  ره  یلو  وا  انامه  و  یـسوم ، زا  تسا  نوراه  هلزنمب 
ات تسا ... وا  یـصو  نیـشناج و  وا  هکنیا  و  تسا ، واب  یلوا  زین  یلع  وا  دوخ  زا  تسا  واب  یلوا  وا  سک  ره  تسا و  وا  یلو  زین  یلع  تسا  وا 

روبزم . ثیدح  نایاپ 
سپس هک : دش  رکذ  هدروآ  نامثع  تفالخ  مایا  رد  نینموملاریما  جاجتحا  ناتساد  رد  ینیومح  مالـسالا  خیـش  هک  یتیاور  رد  رد ص 11  و 
يالوم نم  تسا و  نم  يالوم  لج  زع و  يادخ  هک  دیتسه  هاگآ  ایآ  مدرم  يا  تفگ  دومرف و  داریا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هیلع نینموملاریما  ، ) زیخرب یلع ، ای  دومرف : هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ : ناشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  متـسه و  نینموم 
( ربمغیپ نخـس  زا  سپ   "  ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : متـساخرب  نم  سپ  دـیامرف :) مالـسلا 

یلوا واب  نم  هک  سک  ره  نم ، يالو  دـننام  یئالو  دومرف : دراد ) اـم  رب  یلع  ( ؟ یئـالو هنوگچ  هللا ، لوسر  اـی  تفگ . تساـخ و  اـپب  ناـملس 
شدوخ . زا  تسا  یلوا  واب  زین  یلع  سپ  شدوخ ، زا  متسه 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس ، هک : دش  روکذم  بانجنآ  نخـس  نیفـص  زور  رد  نینموملاریما  هدشانم  ناتـساد  رد  ص 61  رد  و 
يالوم نم  هک  ره  ناشدوخ ، زا  میاـهناب  رتراوازـس )  ) یلوا و  متـسه ، نینموم  يـالوم  نم  و  تسنم ، يـالوم  ادـخ ، اـنامه  مدرم ، يا  دومرف :

وا نارای  نک  يرای  ار و  شنانمشد  رادب  نمشد  ار و  شناتسود  رادب  تسود  ادنوادخ ، تسا ، وا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نم  زا  سپ  میوا ،
نادرگ راوخ  و  ار ،
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، نم يالو  نوچ  دومرف : یئالو ؟ هنوگچ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : دمآ و  بانجنآ  دزن  تساخ و  اپب  یسراف  ناملـس  سپ  ار ، وا  ناگدننک  راوخ 
شدوخ . زا  تسا  یلوا  واب  یلع  نم  زا  سپ  شدوخ ، زا  متسه  یلوا  واب  نم  هک  سک  ره 

یلـص ربمغیپ  هدومرف  هرابرد  دش  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هک : هدش  تیاور  دیوگ : یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  ظفاح  و 
متساخ . اپب  هک  نامزنآ  داد  یئاوشیپ  بصنم  ارم  دومرف : هالوم ؟ یلعف  هالوم ، تنک  نم  هلآ : هیلع و  هللا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ  عمجم ، نآ  رد  ریدغ  زور  رد  تسا  وا  مایق  متساخرب ) نم  هک  ینامز   ) هلمج زا  بانجنآ  دارم 
ینعم نیا  و  دیامرف . بصن  تما  رب  یئاوشیپ )  ) تیملع هب  ار  وا  و  دیامرف ، یفرعم  دـنک و  دـنلب  ار  وا  هکنیا  يارب  دزیخرب ) هک   ) دومرف رما  واب 

هک اجنآ  دومن ، ترـضحنآ  مایقب  هراشا  زورنآ  رد  ناسح  تشذگ و  نآ  رکذ  دـلجم  نیمه  دلج 1 و ص 11 و 93  تاحفص 23 و 51  رد 
دیوگ :
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ینناف  یلع  ای  مق  هل : لاقف 
ایداه اماما و  يدعب  نم  کتیضر 

هورگ يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  روکذم  هدرک  تیاور  یبرقلا "  هدوم  رد "  ینادـمه  دیـس  هک ، یثیدـح  رد  و 
ای یلب  دـنتفگ : تسین ؟ ییهن  رما و  دـنوادخ  رب  نم  يارب  دـنکیم ، یهن  دـنکیم و  رما  ارم  هک  مدوخ ؟ زا  تسین  یلوا  نمب  دـنوادخ  ایآ  مدرم 

ییهن رما و  امش  يارب  دیامنیم ، یهن  رما و  امشب  تسا ، وا  يالوم  یلع  نیا  سپ  تسا ، وا  يالوم  نم  ادخ و  هک  سک  ره  دومرف : هللا ، لوسر 
راوخ اـمن  راوـخ  و  ار ، وا  ناراـی  اـمن  يراـی  ار و  وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  اراـگدرورپ  دوـب ، دـهاوخن  وا  رب 

مداد . دنپ  مدومن و  غالبا  نم  هک  ناشیا  رب  یهاوگ  وت  اراگدرورپ ، ار ، وا  ناگدننک 
، دومرف رارقرب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتیالو  نیا  دیوگ : ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  يدحا  ظفاح و  ماما ، و 

هدش : تیاور   " نولوئسم - مهنا  مهوفقو  یلاعت " : يادخ  لوق  رد  تفرگ ، دهاوخ  رارق  شسرپ  دروم  تمایق  زور  رد 

هحفص 368 ] ] 

قح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شرافس  قبط  رب  ایآ  دوشیم  لاوس  نانآ  زا  انامه  دوشیم : نینچ  ینعم  و  هنع ، هللا  یضر  یلع  تیالو  زا  ینعی 
دنسرب . درخ  لامعا  رفیک  رب  دنیآرب و  هبلاطم  ماقمب  ات  دندراذگ ؟ لمهم  عیاض و  ار  تیالو  رما  ای  دندومن  ادا  ار  وا  تالاوم 

 " رد رجح  نبا  نیطمـسلا " و  ررد  مظن  رد "  يدنر  نیدلا  لامج  و  مهدراهچ ، راب  رد  نیطمـسلا "  دـیارف  رد "  ینیومح  مالـسالا  خیـش  و 
دنا . هدومن  رکذ  تیاور و  قیرط  رد  یسررب  اب  ار  ثیدح  نیا  هفشرلا " ص 24  رد "  یمرضح  و  قعاوص " ص 89 ،

هللا دبع  امب  درک  تیاور  هک  هدومن  تیاور  نآ  قیرط  یـسررب  اب  رفظم  نب  دمحم  زا  وا ، عیبلا و  نبا  هللا  دبع  یبا  مکاح  قیرط  زا  ینیومح ، و 
زا میهاربا ، زا  هقوس ، نب  دمحم  زا  لیـضف ، نب  دـمحم  زا  هللا ، دـبع  نبا  ظفاح  دـلاخ  نب  دـمحم  زا  رباج ، نب  یلع  زا  ناوزغ ، نب  دـمحم  نب 

انلسرا نم  لس  دمحم  ای  تفگ : دمآ و  نم  دزن  هتشرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ : يو  هک  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  دوسا ،
ناربمغیپ  ) اهنآ دـندش ؟ ثوعبم  يرما  هچ  رب  نک ؟ لاوئـس  دوخ  زا  شیپ  ناربمغیپ  زا  دـمحم  يا  ینعی  اوثعب -؟؟ اـم  یلع  انلـسر  نم  کـلبق 

بلاط . یبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تیالو  رب  دنتفگ : نیشیپ )
، تالاوم تسا  هدـش  هداد  رارق  ینعی :  " نیدـلا ، لوصا  نم  الـصا  هالاوملا  تلعج  دومرف " : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هتفگ  و 
زا مزاح ، نب  دمحا  زا  یلع ، نب  دمحم  ثیدح  زا  هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  عیبلا  نبا  مکاح  قیرط  زا  يو  زین  و  نید ، لوصا  زا  یلـصا 

مالسالا لوصا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  تفگ : وا  هک  قداص  یبا  زا  شردپ ، زا  يونرح  میهاربا  نب  نایفـس  زا  یعوبری ، فسوی  نب  مصاع 
نودـب اـهنآ  زا  کـیچیه  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسا  لوصا  ینعی  هـالاوملا  و  هاـکزلا ، و  هالـصلا ، هبحاـص : نود  اـهنم  دـحاو  عـفنی  ـال  هثـالث ،
هکیـسک زا  دومن  نامیا  یفن  باطخ  نب  رمع  هک : تشذگ  دـلجم  نیمه  رد ص 360  تالاوم و  و  تاکز ، و  زامن ، دـهدن ، دوس  يرگیدـنآ 

دشابن . وا  يالوم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 
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، هدیـسر نآ  ریـسفت  رد  هک  یلاوقا  دادعت  زا  دعب  نولوئـسم ، مهنا  مهوفقو  یلاعت : يادـخ  لوق  رد  شریسفت ص 74  ءزج 23  رد  یـسولآ  و 
اهنآ نیرتگرزب  زا  تسا و  هللا  الا  هلا  ال  اهنآ : دمآرس  تسا و  لامعا  دیاقع و  زا  لاوس  هک : تسنیا  لاوقا  نیا  نیرت ) مدقم   ) نیرتهب و  دیوگ :
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. دشابیم ههجو  یلاعت  هللا  مرک  یلع  تیالو 
( لاعتم  ) يادخ هک  یماگنه  هک : هدش ) تیاور   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شدانساب  يروباشین  مکاح  ظفاح  زا  یقهیب  قیرط  زا  و 

تءارب وا  اـب  رگم  دـنک ، یمن  روبع  نآ  زا  يدـحا  دوش ، بصن  منهج  رـسج  رب  طارـص  دـیامرف و  عـمج  تماـیق  زور  رد  ار  نیرخآ  نیلوا و 
هحفص ضایر "  دلج 2 "  رد  يربط  نیدلا  بحم  ار  تیاور  نیا  و  دشاب . مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  ببـسب  شتآ ) زا  ینمیا  )

هدروآ . قیرط  رد  یسررب  اب   172
لوق ریسفت )  ) رد هدراو  تایاور  اهنآ  رد  میا و  هتفای  فوقو  یهگآ و  اهنآ  رب  هک  اریرایـسب  رداصم  زا  هچنآ  هک  درادن  تعـسو  ردقنآ  لاجم 

اب ثیدح )  ) ظافح هک  ار  هچنآ  نینچمه  هدـش و  رکذ  انلـسر "  نم  کلبق  انلـسرا  نم  لس  نولوئـسم " و " : مهنا  مهفوقو  یلاعت " : يادـخ 
، میئامن رکذ  دنا  هدرک  تیاور  طارـص  لپ  زا  ندرک  رذگ  تئارب و  ثیدح  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  قیرط  رد  یـسررب 

یتمیالم تبـسانم و  نئارق ) لیالد و   ) نیا مامت  هکنیاب  دـیامن  مکح  زیزع  هدـنناوخ  وت  دازآ  نادـجو  مرادـن  نامگ  دـش ) رکذ  هچنآ   ) رباـنب
و نید ، لوصا  زا  یلصا  ار  ینعمنآ  کلذعم  دشاب و  هناگیب  اهنآ  دوخ  زا  مدرم  رب  تیولوا  تفالخ و  لولدم )  ) زا هک  یئانعم  اب  دشاب  هتـشاد 

دنادب ؟ تسرد  نآ  نودب  ار  هدننک  لمع  چیه  لمع  و  یفتنم ، ار  ینعم  نآ  ندوبن  اب  نامیا 
رد ص 360  ) رمع مـالک  رد  هکیروطب  تسا ، یفتنم  نآ  ندوبن  اـب  ناـمیا  هک  یتـیولوم  و  هدـمآ ، رامـشب  نید  لوصا  زا  هک  تیولوا ، نیا  و 

رد شتارضاحم  دلج 7  رد  ارنآ  بغار  هدش و  ناب  حیرصت  سابع  نباب  رمع )  ) وا رگید  مالک  رد  تشذگ ، )
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( رمع  ) عقومنیا رد  میدوب ، راوس  یبسا  رب  نم  يرطاـق و  رب  رمع  و  متفریم ، یهارب  رمع  اـب  یبـش  تفگ : ساـبع  نبا  هک  هدومن  رکذ  ص 213 
روطب بلطملا ، دبع  دالوا  يا  ادخب  دـنگوس  تفگ : سپـس  هدـش ، دای  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نآ  رد  هک  درک  تئارق  ار  يا  هیآ 

دشخبن ارم  ادخ  متفگ : دوخ  اب  نم  دیوگ : سابع  نبا  رکب . یبا  نم و  زا  دوب  تفالخ )  ) رما نیاب  رتراوازس )  ) یلوا امش  نایم  رد  یلع  قیقحت 
رد یئوگیم ؟ ار  ینخـس  نینچ  وت  ایآ  نینموملاریما  ای  متفگ : واب  سپ  مرادـب ،) وا  زا  تسد  رگا  دـنکن  اـهر  ارم  ادـخ   ) مشخبب ار  وا  نم  رگا 

نخـس نیا  زا  اـی -  ) دـیوش رود  تفگ : رمع  مدرم  ریاـس  هن  دـیدومن ، بلـس  اـم  زا  امـش  ار  تفـالخ  رما  دـیتسجرب و  تـقیفر  وـت و  هکیلاـح 
ار دوخ  نم  وا ، نخـس  نیا  زا  سپ  دیوگ ) سابع  نبا  ، ) دیتسه باطخ  نب  رمع  نارای  امـش  انامه  بلطملا : دبع  دالوا  يا  دـینک ) يراددوخ 

یهارمه هب  رما  شهوکن  ضرعت و  اب   ) ارم دومن ) ساسحا  هار  یط  رد  ارم  للعت  نوچ   ) سپـس داتفا  ولج  كدـنا  یناـمز  وا  مدـنکفا و  بقعب 
ارنآ خساپ  نم  و  يدش ، روآدای  ار  یبلطم  متفگ : نک ، رارکت  نم  رب  ار  دوخ  نخس  تفگ : و  یناما ، هار و  زا  ایب  هار  تفگ : دومن ) شور  رد 

میدوب . تکاس  زین  ام  يدرک ، یم  توکس  وت  رگا  و  مدومن ، در 
ببـسب برع  هک  میدیـسرت  میدرمـش و  کچوک  ار  وا  ام  نکیل  تلادـع و  يور  زا  میدرک  هک  ار  هچنآ  میدرکن  ام  مسق  ادـخب  تفگ : رمع 

رد  ) متـساوخ دیوگ ) سابع  نبا  ، ) دـنوشن دـحتم  ناتـساد و  مه  وا  اب  دـنهدن و  نت  وا  تفالخب  هدرک  اهنآ  زا  تاوزغ ) رد   ) هک یئاهراتـشک 
ار اهنآ  ياسور  ناگرزب و  وا  و  گنج ) ياهنادـیم  برع و  لئابقب   ) دومنیم مازعا  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میوگب : وا ) خـساپ 
وت و فصولا  عم  درمـش ، یمن  کـچوک  ار  یلع  اـه  تیروماـم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تخاـسیم و  نوبز  تسکـشیم و  مهرد 

چیه رد  ام  مسق ، ادـخب  ینیبیم ؟ هنوگچ  وت  لاح  نیع  رد  دـش ، هچنآ  دـش  تفگ : رمع  سپـس  دیرامـشیم ؟ کچوک  ار  وا  رکبوبا )  ) تقیفر
میهدیمن . ماجنا  وا  نذا  نودب  يراک  چیه  میریگیمن و  میمصت  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا نودب  يرما 
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نیا انامه ، ادخب  دـنگوس  سابع  نبا  يا  تفگ : رمع  تسا : روکذـم  نینچ  ناتـساد ) نیا  رکذ  رد   ) دلج 2 ص 20 هغالبلا  جهن  حرـش  رد  و 
هکنیا زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفالخ )  ) رماب تسا  مدرم  نیرتراوازس )  ) یلوا مالـسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) وت قیفر 
مادـک زیچ  ود  نآ  نینموملاریما ، ای  متفگ  دـیوگ : سابع  نبا  هک  اجنآ  ات  میدیـسرت ..، زیچ  ود  زا  تفالخ ) رماـب  وا  قیدـصت   ) وا هراـبرد  اـم 

دوب . بلطملا  دبع  دالواب  تبسن  وا  تنحم  هقالع و  و  وا ، یناوج  زا  ام  هشیدنا  سرت و  تفگ : تسا ؟
بلطملا دبع  دالواب  تبسن  وا  تبحم  وا و  یناوج  تهجب  واب  تبـسن  ام  یلیم  یب  تسا : روکذم  نینچ  باتک ) نامه   ) دلج 2 ص 115 رد  و 

. دوب
باـنجنآ ناتـسود  ياـهلد  رد  هک  تسا  یتمکح  رون و  قلطم ) تیولوا   ) اـم دوصقم  ياـنعمب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تیـالوب  یهاوگ  و 

، دنوشیم مازعا  نالوسر  تیالو )  ) نآ نیگنس  راب  لماح  صیخشت ) و   ) نییعت يارب  دوشیم و  هتسب  رفس  راب  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  هدش  هداهن 
( صمح  ) یلاها زا  يدرم  سابع و  نبا  نیب  هک  ینالوط  ثیدح  نمض  يواسملا " ج 1 ص 30  نساحملا و  رد "  یقهیب  هچنآ  رد  هکناـنچ 

رفـس جرخ  نم  هلیبق  هفیاط و  انامه  تفگ : سابع  نباب  یماش  درمنآ  تسا : روکذم  نینچ  نآ  نمـض  هدـش ، دراو  هتفای  نایرج  ماش  عباوت  زا 
متجاح ندروآرب  نودب  ارم  هک  دزسیمن  ار  وت  دنا و  هداتسرف  وت  دزن  ارم  دوخ  نیما  ناونعب  هک  میاهنآ  هداتـسرف  نم  دندروآ و  درگ  نم  يارب 
لکشم یگنت و  نیا  زا  ار  اهنآ  وت  دنتسه ، تکاله  ضرعم  رد  وا ) تبحم  يارب  و   ) مالسلا هیلع  یلع  رما  رد  نم  موق  هلیبق و  اریز  ینادرگرب ،

ثیح زا  تما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  یماش  ردارب  يا  تفگ : واب  سابع  نبا  هجیتن  رد  دـناهرب ، یگنت  زا  ار  وت  دـنوادخ  اـت  ناـهرب ،
ثیدح سپس  دومن . تاقالم  وا  اب  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  حلاص  دبع  نآ  دننامه  شملع  تلیضف و 
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رون و زا  ارم  هنیـس  تفگ : سابع  نباب  یماش  درم  نآ  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  تسا  يرایـسب  لیاضف  نمـضتم  هک  هدومن  رکذ  ار  هملـس  ما 
نم يالوم  هنع  هللا  یضر  یلع  هکنیاب  مهدیم  یهاوگ  داناهرب ، یگنت  زا  ار  وت  يادخ  يدناهر  تقـشم  یگنت و  زا  ارم  يدومن و  رپ  تمکح 

تسا . ینموم  نز  درم و  ره  يالوم  و 
نورکذی موقل  تایالا  انلصف  دق  امیقتسم  کبر  طارص  اذه 

هیآ 136. ماعنا  هروس 

هحفص 373 ] ] 

ریدغ ثیدح  دافم  نوماریپ  رد  ینانخس 

راکـشآ و شرهاـظم  نیرتهب  رد  دراد ، تقفاوم  رما  تقیقح  اـب  یلوم )  ) ياـنعم زا  هچنآ  ناـشتافیلات  رد  ثیدـح "  ناـیاوشیپ "  ناـگرزب  زا 
جاجل دانع و  هار  هکیـسک  رگم  دـنامن ، یقاب  تقیقح  نآ  لباقم  رد  هداهن  ندرگ  میلـست و  زج  یهار  رگید  ار  مصخ  هکیروطب  دـش ، نایامن 

دنمـشناد یهورگ  زا  كانبات  ینانخـسب  ار  ام  تقیقح  فشک  بیقعت  شواک و  و  دشاب . تسار  هار  زا  فارحنا  وا  شور  کلـسم و  دـیوپ و 
هک ار  یقیاقح  هجیتن  رد  هدومن و  يربهر  دراد  دوصقم ) يانعم  رد   ) تحارـص هچناب  ار  اهنآ  یئوج  تقیقح  سح  هک  دومن  هاـگآ  فقاو و 

دنیامنب  اهیئوجارجام  راجنهان و  ياهگنهاب  هجوت  هکنیا  نودب  دنا  هدومن  راعشا  نادب  دندروآ  تسدب  هراب  نیا  رد 
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نانآ : تاملک  نیع  کنیا 
دیوگ : نینچ  رصم  خیرات  رد  يافوتم 387  يرصم ، دمحم  وبا  میهاربا ، نب  نسح  قالوز ، نبا  - 1

، دندمآ درگ  اعد  يارب  نارگید  اهنآ  قافتاب  هبراغم و  رـصم و  یلاها  زا  یهورگ  تسا ) ریدغ  زور  هک   ) لاس 362 هجح  يذ  مهدجه  رد  و 
تفـالخب ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  دوـب . دـیع  زور  زورنآ ، هچ 

. دیزگرب
يانعم تسا  ام  رظن  هک  ینعم  ناـمه  زج  ریدـغ ، ثیدـح  زا  بدا  تغلب و  اـناوت  برع  درم  نآ  قـالوز  نبا  هک : تسنیا  رب  رعـشم  مـالک  نیا 

. هدیدن تفالخب  وا  بصن  نینموملاریما و  اب  تعیب  زور  زج  ار  زورنآ  هدیمهفن و  ار  يرگید 
راوتـسا و ارنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تیالو  نیا  دـیوگ : ریدـغ  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  يافوتم 468  يدـحاو ، نسحلاوبا  ماـما  - 2

یسررب دروم  تمایق  زور  تشاد ، رارقرب 

هحفص 374 ] ] 

دیئامن . هعجارم  تسا  روکذم  دلجم  نیمه   367 هحفص رد  وا  بلاطم  مامت  دوب . دهاوخ  لاوس  و 
( یگنوگچ  ) تفالخ و بیترت  رد  ءاملع  دیوگ : هحفص 9  نیملاعلا  رس  دوخ "  باتک  رد  يافوتم 505  یلازغ ، دماح  وبا  مالسالا  هجح  - 3

صن هب  تفـالخ  هک  تسا  نیا  ناـنآ  زا  ضعب  رظن  دـنا  هدومن  فـالتخا  هدـش  عاـجرا  واـب  تفـالخ  رما  هکیـسک  يارب  نآ  لوصح  ققحت و 
موق یلا  نوعدتس  بارعالا  نم  نیفلخملل  لق  تسا " : یلاعت  يادخ  لوق  هلئسم  نیا  رد  نانیا  لیلد  و  تسا ، تیحالص ) يذ  ماقمب  حیرصت  )

قیقحتب امیلا و  اباذع  مکبذـعی  لبق  نم  متیلوت  امک  اولوتت  نا  انـسح و  ارجا  هللا  مکتوی  اوعیطت  ناف  نوملـسی ، وا  مهنولتاقت  دـیدش  ساب  یلوا 
زا ضعب  دندومن و  تباجا  ار  وا  توعد  اهنآ  و  دومن . تعاطب  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  رکبوبا  ار ) نیملـسم   ) ار اهنآ 

ضعب یلا  یبنلا  رسا  ذا  و  یلاعت " : يادخ  لوق  ریسفت )  ) رد نیرسفم 

هحفص 375 ] ] 

لوسرب  ) ینز و  ءاریمح - يا  نم  زا  دـعب  هفیلخ - تسا  وا  وت ، ردـپ  انامه  ینعی  هتفگ  نینچ  هیآ ) رد   ) ثیدـح ظفلب  عجار  اثیدـح ... هجاوزا 
رکب یبا  هب  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  میئاـمن ؟ عوجر  هکب  میداد ، تسد  زا  ار  وت  هک  یماـگنه  تفگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح  رد  رکبوـبا )  ) وا هکنیا  دـنا :) هتـسناد  رکب  یبا  تفـالخ  صن  هلزنمب  هکیروـما  هلمج  زا   ) و دوـمن ،
. تسا نید  هاگ  هیکت  تعامج )  ) تماما و  دومن ، تماما  تعامجب ) )

رگا دنیوگ : هدومن  لیوات  سپس  و  دنا ، هدومن  دانتسا ) و   ) قلعت نادب  صوصنب  نیلئاق  هچنآ  زا  یلامجا  دوب  نیا  تسا ) یلازغ  نخـس  هلابند  )
رد يزوریپ  هجیتن  رد  تخاسیم و  مهارف  بلج و  تما )  ) اهنآ يارب  ار  یتسین  انف و  تابجوم  دوبیم ، ءافلخ  صخش )  ) نیلوا مالسلا  هیلع  یلع 
امک دشاب ، هفیلخ  نیمراهچ  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هکنیا  رد  دوب  دهاوخن  یتصقنم  تمالم و  و  دـشیمن ، اهنآ  بیـصن  اه  تبقنم  تاحوتف و 
نینچ دنا  هدومن  لودع  هقیرط  نیا  زا  هک  اهنآ  و  درادن ، یتصقنم  تمالم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ندوب  ناربمغیپ  نیرخآ  هکنیا 

نامگ و زا  تسا و  ساسا ) یب  و   ) درـس مه  روبزم  لـیوات  تسا و  دـساف  هتفاـی  دانتـسا )  ) قلعت نادـب  هچنآ  و  ینبم )  ) نیا هک : دـنا  هتـشادنپ 
نیا و  ییحی ، و  نامیلـس ، و  ایرکز ، و  دواد ، دـننام  هتفرگ  تروص  ثاریم  ماکحا  تفالخ و  رد  قیقحت  روطب  و  هتـشگ ، رداـص  امـش  هاوخلد 

لطاب رظن )  ) نیا و  دـنا ، هدرک  دانتـسا  هدـیقع  نیاب  سپ  هدوب ، تفالخ  متـشهکی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) ياهنز يارب  دـنیوگ : هتـسد 
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دوب . رتراوازس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يومع   ) سابع هنیآ  ره  دوب ، یم  ثاریم  تفالخ )  ) رگا اریز  تسا ،
یلص ادخ  لوسر  هبطخ  زا  ریدغ )  ) ثیدح نتم  رب  دندومن  عامجا  ریسفت ) ثیدح و  ءاملع   ) ياههورگ تشگ و  نایامن  ناهرب  هرهچ  نکل ،

هللا یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  زا   ) سپ هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : بانجنآ  هک  ناگمه  قافتاب  مخریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
نداهن ندرگ  رمع ) نخـس   ) نیا سپ  هنموم "  نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  دقل  نسحلا ، ابا  ای  خـب  خـب  تفگ " : رمع  هلآ ) هیلع و 

تسا دییات  تیاضر و  رماب و 

هحفص 376 ] ] 

گرزب ياه  مچرپ  ندرک  دنلب  تفالخ و  هناوتـسا  نتفرگ  تسدب  هقالع  قشع و  درک و  هبلغ  تسایرب  یگتفیـش  تلعب  یناسفن  ياوه  سپس 
دـالب و ندومن  حـتف  اـهراوس و  نتـسویپ  مهرد  اههاپـس و  ياـه  یئارآ  فص  اهحالـس و  کـچاکچب  ماوـت  اـهقریب  تکرح  و  یهدـنامرف ) )
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  رما   ) دندومن و تسخن  یشکرس  تفالخب و  تشگزاب  هجیتن  رد  دومن ، باریـس  وزرآ  زا  رپ  ماج  اب  ار  نانآ  کلامم ،

دندیرخ !! هچنآ  دوب  دب  هچ  دندرک و  هک  دوب  يدب  دتس  داد و  هچ  دنتخورف و  ار  نآ  یمک  ياهبب  دندنکفا و  رس  تشپ  ار ) هلآ 
ریدغ ناتساد  هک  دنقفتم  خیرات  ءاملع  دیوگ : ص 18  همالا ) صاوخ  هرکذت   ) رد يافوتم 654  یفنح ، يزوج  نبا  طبس  نیدلا ، سمش  - 4

تـسیب دصکی و  نانآ  ار و  هباحـص  دروآ  درگ  هدوب ، هجح  يذ  مهدجه  رد  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تشگزاب  زا  دـعب 
حـیولت و روطب  هن  هدومن ، رما  نیا  رب  حیرـصت  مرکا  ربمغیپ  ثیدـح  ناـیاپ  اـت   " هـالوم .. یلعف  هـالوم  تنک  نم  تفگ " : دـندوب و  نت  رازه 

هراشا .
رد دش و  رشتنم  راطقا  رد  دومرف ، ار  نخس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نوچ  هک : هدروآ  شدانـساب  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  قحـسا  وبا  و 
وا لوق  اما  و  دـیوگ : نآ  زا  دـعب  هدومن ) نایب  دـش ، رکذ  لئاس " ... لئـس  هیآ " : هرابرد  هک  ار  هچنآ  سپـس  .. ) تشگ عیاش  اهرهـش  دـالب و 

یناعم زا  سپـس  ، ) هدـمآ يددـعتم  یناعمب  یلوم  ظـفل  هک  دـنا  هتفگ  تیبرع  ءاـملع  هـالوم " .. تنک  نم  هلآ " :) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  )
هدومن رکذ  ینعم  هن  یلوم ،

هحفص 377 ] ] 

یه رانلا ، مکیوام  اورفک  نیذـلا  نم  هیدـف و ال  مکنم  ذـخوی  مویلاف ال  دـیامرف " : یلاـعت  يادـخ  تسا ، یلوا  ياـنعمب  مهد  و  دـیوگ : دـعب 
دیوگ : هدومن و  هروکذم  یناعم  کیاکی  لاطباب  عورش  سپس   " مکالوم .

 " یلوا نآ " : تسا و  نیعتم  مهد  هجو  سپ  تـسا ، هصوـصخم  هـضحم و  يرادربناـمرف )  ) تعاـط روـبزم ، ثیدـح  رد  یلوـم )  ) زا دارم  و 
یلوا یلع  وا ، دوخ  زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا واب  نم  هک  سک  ره  دوشیم : نینچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شیامرف   ) ياـنعم و  تسا ،
ینعم نیاب  حیرـصت  نیرحبلا ) جرم  ماـنب -  ) دوخ باـتک  رد  یناهفـصا  یفقث  دیعـس  نب  ییحی  جرفلا ، وبا  ظـفاح ، و  واـب .. تسا  رتراوازـس ) )
تـسد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دیوگ : نآ  رد  هدومن و  تیاور  شناداتـسا  زا  دوخ  دانـساب  ار  ثیدح  نیا  هدربمان  هچ  هدومن .
يانعمب یلوم )  ) یناعم مامت  هک  دـش  هتـسناد  سپ   " هیلو ، یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  هیلو و  تنک  نم  تفگ " : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

نم نینموملاب  یلوا  تسلا  دراد " : ینعم  نیمهب  تلالد  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) بانجنآ نخس  دیامنیم و  تشگ  زاب  یلوا )  ) مهد
هیلع یلع   ) وا تماما  تابثا  رد  تسا  یحیرـص  صن  نیا  و  ناشدوخ ،)؟ زا  متـسه  نینمومب  یلوا  نم  هک  تسنیا  هن  اـیآ  ینعی :  " ( ؟ مهـسفنا

: " ینعی راد "  اـمفیک  راد و  اـمثیح  هعم  قـحلا  ردا  و  هـلآ " : هـیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  نخـس  نـینچمه  و  وا ، تعاـط  شریذـپ  و  مالـسلا )
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... رخآ ات  هد "  رارق  قح  رادم  روحم و  ار  وا  اراگدرورپ " 
، هراب نآ  رد  غیلبت  هیآ  لوزن  ریدغ و  ثیدح  رکذ  زا  دعب  لوئسلا " ص 16  بلاطم  رد "  يافوتم 654  یعفاش ، هحلط  نبا  نیدلا  لامک  - 5

ظفل نیا  دشابیم و  سک ) ره   "  ) نم ظفل "  رب  لمتشم  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  سپ  دیوگ :
هیلع یلع  هدوب ، وا  يالوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناسنا  ره  هک : ار  ینعم  نیا  دراد  اضتقا  سپ  تسا ، یمومع  يانعم  ياراد 
میرک نآرق  رد  هک  هدش  لامعتسا  ددعتم  یناعم  لابق  رد  ظفل  نیا  و  تسا . یلوم )  ) ظفل رب  لمتشم  روبزم  ثیدح  و  تسا ، وا  يالوم  مالسلا 
یلوا ینعی " : مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  هدومرف " : نیقفانم  هرابرد  یلاعت  يادـخ  هدـمآ : یلوا  يانعمب  رابکی  هدـش ، لامعتـسا  یناعم  ناب 

 " مکب

هحفص 378 ] ] 

. میمح و  قیدـص ، و  شیوخ ) دـنویپ و   ) هبـصع و  ثراو . و  رـصان ، هدومن : رکذ  ار  اهنیا  نآ - یناـعم  هلمج  زا  هحلط ) نبا  - ) هدربماـن سپس 
هکنانچ یلوا  يانعمب  ای - دوش  لمح  یناعم  نآ  زا  کی  رهب  هدـش - دراو  یناعم  نیاـب  یلوم )  ) هک یتقو  دـیوگ : سپـس  قتعم ، و  کـیدزن ) )

- ای متسه ، واب  رتراوازـس )  ) یلوا نم  هک  سک ، ره  دوشیم : نینچ  ثیدح  يانعم  میمح ، قیدص و  ینعمب  ای - دنا -، هدیقع  نیا  رب  يا  هفیاط 
دراد تحارص  نایب  نیا  و  تسا ، نینچ  واب  تبـسن  زین  یلع  میوا . کیدزن  قیدص و  ای  میوا . شیوخ  دنویپ و  ای  میوا . ثراو  ای  میوا ، رـصان 

تبـسن شدوخ  دـننامه  نیریاس  يارب  ار  وا  هداد و  صاصتخا  هیلاع  تبقنم  نیاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) هکنیاب
. تسا هدادن  رارق  وا  ریغ  يارب  هک  يزایتماب  هداد ، رارق  تسا  اهنآ  لماش  یمومع ) نم   ) هملک هک  سک  رهب 

مکئاسن انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  هلهابم : هیآ  رد  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  رارسا  زا  ریدغ )  ) ثیدح نیا  هک  تسناد  دیاب  و 
ادخ لوسر  صخـش  نوچ  لاعتم  يادخ  هچ  تشذـگ . هک  یلئالد )  ) ربانب تسا ، یلع  صخـش  انـسفنا )  ) زا دارم  هک  مکـسفنا ... انـسفنا و  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسرب  فاضم  هک  يریمض  اب  ار  ود  ره  داد و  رارق  مه  نیرق  مالسلا  هیلع  یلع  صخـش  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

يارب هک  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  دومرف  تباث  ریدغ )  ) ثیدح نیا  بجومب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک ، عمج  تسا 
نینموم رورس ) اقآ و   ) دیس نینموم . رصان  تسا ، نینمومب  یلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اریز  نامیا ، لها  یمامت  رب  تسا  تباث  شدوخ 

یلع يارب  ارنآ  دوش  قالطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هراـبرد  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  یلوم )  ) هملک بجومب  هک  یئاـنعم  ره  و  تسا ...
یلعب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  عیفر  سب  تسا  یهاگیاج  هجرد و  دـنمجرا و  یـسب  تسیا  هبترم  نیا  و  داد ، رارق  مالـسلا  هیلع 

ناتـسود يارب  تسا  رورـس  مسوم  دـیع و  زور  مخ ) ریدـغ  زور   ) زورنآ رما  نیمه  يارب  و  وا . زج  يدـحاب  هن  هداد ، صاصتخا  مالـسلا  هیلع 
. بانجنآ

يورین شفطلب  دزاس و  فقاو  لیزنت  رارـساب  ار  وت  شدوخ  رونب  يادـخ  دـنمجرا -) هدـنناوخ  يا   ) نادـب بلطم : نیا  نایب  حرـش و  ریرقت و 
هک دیامرف  اطع  وتب  شنیب 

هحفص 379 ] ] 

( ینعم نیاربانب   ) و تسا ، رـصان "  هدش "  ناب  لمح  یلوم )  ) ظفل هک  یناعم  هلمج  زا  نوچ  هک ، دـیامرف - يربهر  تداعـس )  ) هارهاشب ار  وت 
یلص ربمغیپ  تروصنیا ، رد  و  تسا ، وا  رصان  یلع  متـسه ، وا  رـصان  نم  هک  سک  ره  دوشیم : نینچ  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلمج " :
مومع ظـفلب  ار  ینعم  نیا  اریز  تسا ، وا  رـصان  شدوخ  هک  سک  رهب  تبـسن  هدوـمرف  فـصو  رـصان  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا 
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تسنیا يارب  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ار  تیرصان )  ) تفص نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تابثا  هک  تسین  نیا  زج  هدومرف و  رکذ  نم ) )
. تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ار  تفص  نیا  لج  زع و  يادخ  هک 

نوچ تفگ : هک  دوشیم  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  یهتنم  تیاور  هدومن و  لقن  شریـسفت  رد  دوخ - دنـسب  یبلعث  قحـساوبا  بلطم ) نیا  دیوم  )
: " دومرف مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  نینموملا ، حـلاص  لیربج و  هالوم و  وه  هللا  ناف  هیلع  ارهاظت  نا  و  دـش : لزان  هیآ  نیا 
ربخ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  دومرف  لزان  هک  هیآ  رد  یلاعت  يادـخ  نوچ  سپ  مالـسلا ) هیلع   "  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملا  حـلاص 
سپ تسا ، تباث  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ادـخ ) بناـج  زا   ) تیرـصان فصو  تسا ، یلع  و  تسا ، لـیئربج  و  تسا ، ادـخ  وا  رـصان  هک  داد 

هللا یلص  ادخ  لوسر  سپس  دومرف . تباث  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  تیرـصان  فصو  میرک  نآرق  زا  يوریپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
میعن وبا  ظفاح  هکیروطب  دوخ ، نخس  حیرصب  دومرف  فیصوت  تسا  فصو  تمس و  نیا  مزاول  زا  هک  هچناب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و 

بانجنآ دـش و  لخاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنیا  هدومن : تیاور  دوخ  دنـسب  ص 66  هیلح )  ) دلج 1 رد 
نیملسم و رب  تدایس  سپ  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  نیملسم و  رورـس  اقاب و  مدقم  ریخ  ینعی : نیقتملا ، ماما  و  نیملـسملا ، دیـسب  ابحرم  دومرف :
هب هلهابم ) هیآ  رد  انـسفنا : هملک : بجومب   ) یلع زا  لاعتم  يادـخ  تسا و  ربمغیپ  صخـش  یـسفن و  تافـص  زا  نوچ  ناراـکزیهرپ  یئاوشیپ 

نک . مهف  بایرد و  ار  بلطم  نیا  تسا  ربمغیپ  تافص  زا  نآ  هک  هدومرف  فیصوت  يزیچب  ار  وا  هدومرف و  ریبعت  ربمغیپ )  ) وا سفن 
رکذ هک  هتکن  هکنیاـب  رظن  تسا  هدومرف  فصتم  دوخ  هصاـخ  تافـصب  ار  باـنجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتـسویپ  تهجنیدـب ،

ار تیاور  نیا  هدربمان  ظفاح  یتح ، میدومن .

هحفص 380 ] ] 

نم هکیلاح  رد   ) هزرب یباب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدروآ  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  دنـسب  هیلح ص 67  دلج 1  رد  زین 
ناـمیا و تینارون  زکرم  تیادـه و  مچرپ  وا  هک  هدرپـس  نمب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  دـنوادخ  اـنامه  هزرب  یبا  يا  دومرف : مدینـش ) یم 

تـسود ارم  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  تسا ، ناراـکزیهرپ  ياوشیپ  یلع  هزرب  وبا  يا  تسا ، نم  ناوریپ  همه  رون  نم و  ياـیلوا  ياوـشیپ 
حضاو و وت  يارب  دنتـسم  نیا  هکنآ  زا  سپ  هد . تراشب  رما  نیاب  ار  وا  سپ  درادیم . نمـشد  ارم  درادـب  نمـشد  ار  وا  یـسک  ره  و  دراد . یم 

تسین وا  ریغ  يارب  هک  تافص  زا  يرایسب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  صاصتخا  تمکح  رـس و  دش  راکـشآ 
. نوسفانتملا سفانتیلف  کلذ  یف  ددرگ و  یم  ادیوه 

یلص ربمغیپ  نخس  رکذ  زا  دعب  بلاطلا " ص 69  هیافک  رد "  يافوتم 658  یعفاش ، یجنگ ، هللا  دبع  وبا  نیمرحلا ، دیقف  ظافحلا ، ردص  - 6
مالسا و رد  وت  یشیپ  هطـساوب  دوبن  رتراوازـس  وت  زا  سکچیه  مدرکیم - نییعت  دوخ  ياجب  ار  یـسک  رگا  مالـسلا : هیلع  یلعب  هلآ  هیلع و  هللا 

مدعب دراد  تلالد  دنچ  ره  ثیدح  نیا  و  دیوگ : نینچ  نیملاع  نانز  هدیـس  همطاف  يرـسمه  اب  وت  ندوب  داماد  ادـخ و  لوسر  اب  وت  یـشیوخ 
ثیدـح ینعی  ثیدـح  نیا  و  تسا ، هفیلخ  نییعت  نامه  تیلوت  و  یتسرپرـس )  ) تیلوت رب  تسا  لیلد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  یلو  هفیلخ ، نییعت 

. تسا خسان  هتفای  رودصفرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یگدنز  نایاپ  رد  هک  نیا  تلعب  مخ  ریدغ 
يافوتم 576 يومح  ضراف  نبا  هیئات  هدیصق  حرـش  رد  هدومن ، رکذ  ربعلا "  رد "  یبهذ  هکیروطب  يافوتم 699 - یناغرف ، نیدلا  دیعس  - 7

تسا : تیب  نیا  نآ  لوا  هک 

یتلقم  هیحار  بحلا  ایمح  ینتقس 
تلج نسحلا  نع  نم  ایحم  یساک  و 
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وا : تیب  نیا  حرش  رد 

الکشم  ناک  ام  لیواتلاب  حضوا  و 
هیصولاب هلان  ملعب  یلع 

هلیـسوب وا  حیـضوت  ههجو و  هللا  مرک  یلع  نایب  و  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  فوذـحم ، نآ  ربخ  تسا و  ادـتبم  تیب ، نیا  نینچمه ، و  دـیوگ :
ماقمیاق یـصو و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  ببـس  نیدـب  دیـسر  واب  هک  تسا  یملع  هطـساوب  تنـس  باتک و  تالکـشم  لـیوات 

مخ ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نخـس  نیا  هـالوم " و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  دوخ " : نخـس  نیا  اـب  داد  رارق  دوخ  صخش 
تسا : نیا  هلمج  نآ  زا  هک  هتشاد  راعشا  نادب  دوخ  تایبا  زا  هلمج  رد  ههجو  هللا  مرک  بانجنآ  دوخ  هچنآ  ربانب  تسا ،

يرایتخا  یلع  یبنلا  یناصوا  و 
یمکحب هنم  یضر  هتمال 

مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  و 
مخریدغ موی  هللا  لوسر 

لیوات هطساوب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نایب نیا  تسا  فورعم  هکم ) یلا  هاشملا  قیرط   ) نونکا هک  هنیدم  یلزنم  کی  رب  تسا  یبآ  مخ  ریدغ  و 
وا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسیرامش  یب  لیاضف  هلمج  زا  هتشگ  لصاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیصوب  هک  یملع  ببسب 

. تفرگ رب  رد  ار  اهنآ  بانجنآ  دینادرگ و  صوصخم  نادب  ار  مالسلا ) هیلع  یلع  )
تالکـشم زا  نتـشادرب  هدرپ  فشک و  ملع و  زا  ههجو  هللا  مرک  بلاط  یبا  نب  یلع  هرهب ) و   ) مهـس اـما  و  تسا :) یناـغرف  نخـس   ) دـیوگ و 

زایتما و  ) ببـسب ناـیب  نیرت  حـضاوب  تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تازجعم نیرت  هصاـخ  هک  نآرق )  ) میرک باـتک  گرزب و  نخس 
یلع ملعلا و  هنیدم  انا  هلآ " :) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) لوق ببسب  مالسلا ) هیلع  یلع   ) هک تسیراختفا )

هحفص 382 ] ] 

. رگید رامش  یب  لیاضف  اب  تشگ ، رختفم  لیان و  نادب  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  بانجنآ " : لوقب  اهباب " و 
رب یلعب - هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) و دیوگ : یقثولا "  هورعلا  رد "  يافوتم 736  یکم ، یضایب ، ینانمس ، مراکملا  وبا  نیدلا  ءالع  - 8

هجح زا  دعب  مخریدغ  رد  يدـعب " و  یبن  نکل ال  یـسوم و  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف " : یمارگ - ناگتـشرف  دورد  دورد و  داب  وا 
نم لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  دومرف " : دوب  هتفرگ  ار  وا  هناـش  هکیلاـح  رد  راـصنا  رجاـهم و  زا  یهورگ  رب  فرـشم )  ) عادولا
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اقآ و مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا هجیتن  رد  دنراد  قافتا  نآ  تحـص  رب  امومع ) ثیدح  ءاملع  هک  تسا  یثیدح  نیا  هاداع " و  نم  داع  و  هالاو ،
راغ هارمه  قیفر و  نیقیدص  رورس  تسا  هدومن  هراشا  رـس  نیاب  و  دوب ، مالـسلا  هیحتلا و  هیلع  دمحم  بلق  رب  وا  بلق  و  دیدرگ ، ءایلوا  رورس 
يا راتفگ : نیاب  داتسرف  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا روضح  بلط  يارب  ار  حارج  هدیبع  ابا  هک  یماگنه  رکبوبا  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
یلص ربمغیپ   ) میداد تسد  زا  ار  وا  زورید  هکیسک  اب  تسا  زارط  مه  هبترم  رد  هک  یسک  يوسب  متـسرفیم  ار  وت  یتما  نیا  نیما  وت  هدیبع ، ابا 

. یئوگب نخس  بدا  نسحب  وا  اب  هک  تسا  راوازس  هلآ ،) هیلع و  هللا 
ینا هلآ " ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) وا لوق  دیوگ : ریدـغ  ثیدـح  حرـش  رد  فشاکلا "  رد "  يافوتم 743  دـمحم ، نب  نسح  یبیط ، - 9

يادخ لوق  لولدم )  ) ترـضحنآ دصق  اهنآ "  دوخ  زا  نامیا  لهاب  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نم  انامه  ینعی  مهـسفنا "  نم  نینموملاب  یلوا 
زیچ هچب  اهنآ  دوخ  زا  نامیا  لهاب  هک  دـشن  هتـسناد  دراد و  قالطا  هیآ ) زا  هلمج  نیا   "  ) مهـسفنا نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  تسا " : یلاعت 

و تسا ، ردـپ  هلزنمب  بانجنآ  هک  دـشاب  هدومرف  مالعا  ات  مهتاهما "  هجاوزا  و  هلمج " :) نیاـب   ) تخاـس دـیقم  نآ  زا  سپ  اذـل  تسا ؟ یلوا 
" و مهل . با  وه  مهسفنا و  نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  هدرک " : تئارق  نینچ  وا  دنکیم ، دییات  ار  ینعم  نیا  هنع  هللا  یضر  دوعـسم  نبا  تئارق 

لوق رد  ماگنه  نیا  رد  سپ  دندش  رگیدکی  ناردارب  نینموم  تبـسانم  تهج و  نیمهب  دشابیم و  شتما  ردپ  يربمغیپ  ره  هک : هتفگ  دـهاجم 
وا ندوب  رد  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هحفص 383 ] ] 

هک تسا  وا  رب  و  واب ، یکین  وا و  تشاد  گرزب  مارتحا و  تسا  بجاو  تما  رب  سپ  هتفرگ ، تروص  هیبشت  ردـپ  هلزنمب  مالـسلا ) هیلع  یلع  )
نبای ترابع " : نیا  اب  تفگ  تینهت  رمع  نیمه  يارب  دشاب و  فوور  اهنآ  اب  دالوا  رب  ردـپ  نوچ  دـیامن و  ینابرهم  تقفـش و  تماب  تبـسن 

 ". هنموم نموم و  لک  یلوم  تیسما  تحبصا و  بلاط  یبا 
( حر  ) مساقلاوبا دیوگ : حیرشت "  رد "  و  دیوگ : ءادعسلا "  هیاده  رد "  يافوتم 1049  يدابآ ، تلود  نیدلا  سمش  نب  نیدلا  باهش  - 10

هللا یـضر  هفینح  وبا  هکنیا  تلعب  هتفگن ) فازگب  نخـس  ینعی   ) تسین وا  رب  يزیچ  تسا  لضفا  نامثع  زا  یلع  هک  دـیوگب  سک  ره  تفگ :
يزیچ وا  رب  تسا ، ناگرزب  نیرتگرزب  ای  تسا ، مدرم  لضفا  ای  تسا ، نیملاع  لـضفا  یلع  دـیوگب : سک  ره  دـنا : هتفگ  كراـبم  نبا  هنع و 
نخس دننام  تسا  وا  تفالخ  نامز  رصع و  مدرمب  تبسن  تلیضفا  لیضفت )  ) نیا زا  دارم  هکنیا  يارب  هتفگن ) فازگ  هغلابمب و  نخس   ) تسین
لاوقا ثیداحا و  رد  نآرق و  رد  مالک  نیا  دننام  شتفالخ و  نامز  رد  ینعی  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ " ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  )

. تسا جراخ  ءاصحا  دادعت و  زا  ءاملع 
هللا یلص  ربمغیپ  انامه  هک : هدمآ  نینچ  قیاقحلا ) روتسد  رکب و  یبا  هفالخ  یف  دیهمتلا  لصاح   ) رد هک : هتفگ  ءادعـسلا "  هیاده  رد "  زین  و 

يربنم دـننام  دـندروآ و  درگ  رگیدـکی  رب  ار  نارتش  زاـهج  دومرف  رما  دـمآ و  دورف  مخریدـغ  رد  دومرف  تعجارم  هکم  زا  نوچ  هلآ  هیلع و 
سپ تسا ، نینچ  يرآ  دـنتفگ  ناـشدوخ ؟ زا  متـسه  رتراوازـس )  ) یلوا نینمومب  نم  هک  تسنیا  هن  اـیآ  دومرف : تفر و  نآ  رب  سپ  تخاـس 

لج زع و  يادخ  هلذـخ " و  نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " :
زا دارم  دنا : هتفگ  تنـس  لها  نوعکار " و  مه  هاکزلا و  نوتوی  هالـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ : نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  دومرف " :

. وا تماما  تفالخ و  تقو  رد  ینعی  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح " 
تماما دنیوگ : نایضفار  دیوگ : دیحوتلا "  نایب  یف  دیهمتلا  رد "  یفنح  یملاس  یـشک ، دمحم  نب  دیعـسلا  دبع  نب  دمحم  روکـش  وبا  - 11

هنع هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب 
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دونـشخ ایآ  دومرف : هک  اـجنآ  داد ، رارق  دوخ  زا  دـعب  هفیلخ  دوخ و  یـصو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنیا  لیلدـب  تسا ، صوصنم 
هفیلخ مالسلا  هیلع  نوراه  هک ) روطنامه   ) سپ تسین ، يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یسوم  زا  نوراه  هلزنمب  نم  زا  یـشاب  هدوب  هک  یتسین 
سپ داد ، رارق  مدرم  یلو  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسنیا  مود  لیلد  و  هنع ، هللا  یـضر  یلع  نینچمه  دوب ، مالـسلا  هیلع  یـسوم 

ار اهنآ  دنروآ و  درگ  ار  نارتش  زاهج  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  درک  رما  دمآ  دورف  مخریدـغ  رد  دومرف و  تعجارم  هکم  زا  هکنآ  زا 
هالوم تنک  نم  دومرف "  سپ  يرآ ، دـنتفگ  مهـسفنا "  نم  نینموملا  یلواب  تسلا  دومرف " : تفر و  ـالاب  نآ  رب  تخاـس و  يربنم  تروصب 

هللا و مکیلو  امنا  دیامرف : هلالج  لج  يادخ  " و  هلذـخ ، نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف 
تلالد هتشگ ، لزان  هنع  هللا  یضر  یلع  ناش  رد  هک  هیآ  نیا  نوعکار ، مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ : نیذلا  هلوسر و 

. هدوب مدرم  نیرتراوازس )  ) يالوا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  وا  هکنیا  رب  دراد 
ربمغیپ  ) وا دارم  میئوگیم : داد ، رارق  یلو  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  هک  نایـضفار )  ) نخـس اما  و  دیوگ : دش ، رکذ  هچنآ  زا  باوج  رد  سپس 

زین ام  هنع و  هللا  یـضر  هیواعم  نامز  رد  هنع و  هللا  یـضر  نامثع  زا  دـعب  ینعی  تسا ، مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا تقو  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 
هللا یـضر  یلع  هک : میئوگیم  اـم  اونمآ ... نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  اـمنا  یلاعتیادـخ  لوق  زا  باوج  تسا  نینچمه  میئوگیم و  ار  نیمه 

یمتس نینچ  تقو  نآ  زا  لبق  اما  تسا و  هنع  هللا  یـضر  نامثع  زا  دعب  نآ  دوخ و  تقو  رد  دوخ و  مایا  رد  هدوب ، ریما  یلو و  لیلد  نیاب  هنع 
. هتشادن ار 

و دیوگ : هددعتم  قرط  هب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  لالا "  بقانم  دع  یف  لاملا  هلیـسو  رد "  يافوتم 1047  یعفاش ، یکم  ریثکاب  نبا  - 12
زا لیاضف  رد  ینطق  راد 

هحفص 385 ] ] 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تفگیم : هنع  هللا  یـضر  رکبوبا  مدینـش  تفگ : هک  هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  هنع  هللا  یـضر  راـسی  نب  لـقعم 
اهنآ يربهر  شریذپ  اهناب و  کسمتب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یئاهنآ  ینعی  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترتع  مالـسلا 
هیلع یلع   ) وا هنع  هللا  یضر  رکبوبا  و  تفای ، تیاده  دومن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  دنتسه  یئامنهار  ناگراتـس  اهنآ  سپ  هدومرف ، دیکات  ار 
ماما وا  سپ  تسا ، نافرع  ملع و  رهش  رد  و  تسا ، ماما  ماقم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا اریز  هتـشاد ، صوصخم  تیزم  نیاب  ار  مالـسلا )

وا بانجنآ  هک  هدومن  تیعبت  واب  ذخا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رکبوبا )  ) ار راتفگ  رظن و  نیا  یئوگ  و  تسا . تما  ملاع  همئا و 
دوجو دشاب  نآ  اب  یفانم  هک  یبیر  یکـش و  تسرد و  ثیدح  نیا  و  داد ، صاصتخا  دش  رکذ  اقباس  هچناب  اهنآ  نیب  زا  مخریدغ  زور  رد  ار 

. عادولا هجح  عمجم  باب  نیا  رد  تسا  یفاک  هتفای و  ازسب  رهش  عویش و  هدش و  تیاور  هباحص  زا  يدایز  رایسب  هورگ  زا  و  درادن ،
و دیوگ : ددعتم  قرطب  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  دعب  هیولعلا "  هفحتلا  حرـش  هیدـنلا  هضورلا  رد "  يافوتم 1182  ینمی ، دمحم  ریما  دیـس  - 13

هکنیا ات   ) میئامنیم لقن  اـم  ار  وا  نانخـس  زا  ضعب  هداد و  مـالک  هلاـطا  نآ  رد  هتفگ و  نخـس  ریدـغ ) ثیدـح   ) نآ یناـعم  رد  دـیمح  هیقف ،
هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  تفگ " : درک و  دنلب  تفرگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ   ) ار وا  تسد  تسنیا : وا  نانخـس  هلمج  زا  و  دیوگ :)

يددـعتم یناعم  يارب  لصا  رد  هکیماـگنه  و  دوشیم ، هدـیمهف  فرـصتم  کـلام  ینعم  نآ  زا  دوش  قـالطا  هنیرق  نودـب  تقو  ره  یلوم   "و 
رد ینعم  نیا  موقلا "  یلوم  اذـه  دوش " : هتفگ  هک  ینامز  تسا ، تلع  نیمهب  و  تسا ، فرـصت  کلام  یناعمنآ : هلمج  زا  دـشیم  لامعتـسا 

، مع نبا  و  رصان ، هدرمش : ار  اهنیا  یلوم )  ) نآ یناعم  زا  سپس  اهنآ ، روما  رد  فرـصت  يارب  تسا  کلام  وا  هک : دریگیم  تقبـس  نآ  زا  مهف 
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مکب یلوا  ینعی " : مکالوم "  یه  رانلا  مکاوام  دیامرف " : یلاعت  يادخ  تسا ، یلوا  نآ  یناعم  هلمج  زا  و  دـیوگ : سپـس  قتعم ، و  قتعم ، و 
نم هقباس "  هلمج  رد  یلوم  ظفل  زا  رگا  بلاطم ، نیا  همه  زا  دعب  مکباذعب " و  و 

هحفص 386 ] ] 

دوب دهاوخ  یناعم  مامتب  بوسنم  يواسم  روطب  راچان  دوشن ) نهذب  ردابتم   ) دریگن مهف  هب  تقبس  فرصت  رب  کلام  يانعم  هالوم " ... تنک 
رد قتعم ، قتعم و  لیبق : زا  درادـن ، لمح  ناکما  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا قح  رد  هک  یناعمنآ  رگم  دومن ، میهاوخ  لـمح  یناـعم  همهب  ارنآ  و 

هکیماگنه تسا و  فرصت  کلم  نآ  زا  دیفم  و  رتراوازس )  ) ینعم تسا و  هلمتحم  یناعم  رد  لخاد  فرـصت ) يارب  کلام   ) ینعم نیا  هجیتن 
تـستاملک نآ  هلمج  زا  و  دوب ، دهاوخ  ماما  دـشاب ، اهنآ  دوخ  زا  نینمومب  رتراوازـس )  ) یلوا وا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هدومرف  صنب  )

ریغ رد  هچ  رگا  تسا ، فرصت  يارب  کلام  مهفب  ردابت  بسح  رب  یلو  هیلو "  اذهف  هیلو  تنک  نم  هلآ " : هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق 
ناطلس و  ینعی : هل "  یلو  نم ال  یلو  ناطلـسلا  و  دومرف " : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ینعم  نیاربانب  و  دوش ، لامعتـسا  نآ 

وا رد  تیـالو  تـسا  ناطلـس  يارب  ینعی : تـسا ، حاـکن  دـقع و  رد  فرــصت  کـلم  شدارم  تـسین ، وا  يارب  ییلو  هـک  تـسا  یــسک  یلو 
يانعمب صیصخت  رب  لیلد  هک  ینامز  هدعاقلا  یلع  سپ  تسا ، تقیقح  لیبس  رب  ینعم  نیا  دشابن و  دوجوم  يدنواشیوخ  هتسب و  هکیماگنه 

. دوشب اهنآ  مامتب  لمح  هملک  دیاب  دشابن  صاخ 
ناتـساد ریدـغ و  ثیدـح  رکذ  زا  دـعب  لالا "  لئاضف  یف  لاللا  رهاوج  دـقع  حرـش  لاملا  هریخذ  رد "  یعفاش ، یلیجع ، دـمحا  خیـش  - 14
تفالخ تماماب و  تسا  رتراوازـس )  ) یلوا هنع  هللا  یـضر  یلع  هکنیا  رب  تسا  لیالد  نیرتدنمورین  زا  نیا  و  دیوگ : يرهف  نامعن  نب  ثراح 

درادن دوجو  یتافانم ) و   ) هضقانم نخس  نیا  رد  مومع و  صوصخ و  تاقوا و  لاوحا و  رابتعاب  وا  زا  ندومن  يوریپ  ترـصن و  تقادص و  و 
دوب وا  اب  هک  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) بانجنآ ناهارمه  زا  ضعب  نمی  رد  هکنیاب  ریاد  دـمآ  دـهاوخ  یلاعت  هللا  ءاشنا  هچنآ  تشذـگ و  هچنآ  اـب 
يارب دومرف  داریا  وا ) تیـالوب  رعـشم   ) يا هبطخ  شجح  زا  تعجارم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ   ) تفگ یئاوراـن )  ) نخـس وا  هراـبرد 

دوب هتفگ  نمی ) رد   ) وا ناهارمه  زا  ضعب  هک  یئاوران )  ) نخس در  وا و  ردق  تلزنم و  هب  قلخ  ندومن  هاگآ 

هحفص 387 ] ] 

یلـص ربمغیپ  يارب  تعجارم ) زا   ) سپ دید و  یتدش  نمی  ترفاسم  رد  تشاد و  توادع  هنیک و  بانجناب  تبـسن  هدربمان  هچ  هدیرب ، دـننام 
نم نینموملاـب  یلوا  تسلا  هدـیرب "  اـی  دومرف : دـشیم و  نوگرگد  ترـضحنآ  هرهچ  وا  تیاـکح  نیح  رد  و  درک ، تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا 
نم تسا و  نم  زا  یلع  اریز  نکم ، شهوکن  یلع  هرابرد  دومرف : هدیرب  هب  شیامرف ) نیا  زا  دعب  " و   ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مهـسفنا ؟

. تسا امش  یلو  نم  زا  دعب  وا  میوا و  زا 
دیمحلا طارص  یلا  اوده  لوقلا و  نم  بیطلا  یلا  اوده  و 

هیآ 24"  جح ، هروس  " 
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ثیدح دافم  هرابرد  حضاو  حیضوت 

ارنآ هکیماگنه  دـنا  هدومن  ثیدـح  دافم  رد  قحب  فارتعا  هک  قح  همزال  زا  تسیا  هدـع  یـشوپ  مشچ  حـضاو ) حیـضوت   ) رما نیاب  ام  یعاد 
تـسنیا تسا  تقیقح  نیا  همزال  هچنآ  دـنا و  هدرک  یگنهآ  مه  راهظا  نآ  شریذـپ  رد  ام  اب  ای  هتفای  ناشخرد  نشور و  نابات  باـتفآ  نوچ 

همزـال ال تشگ  نهربـم  تباـث و  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اـم  يـالوم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفـالخ  هکنآ  زا  سپ  هک 
دهع تیالوب  ار  دوخ  هقالع  دروم  ناکیدزن  زا  یکی  یهاشداپ  رگا  تسیراـج  نیدـب  هریـس  هک  روطناـمه  تساندوب  لـصف  ـالب  نآ  کـفنی 

ایآ تروص  نیا  رد  دنریگب  رما  نیا  رب  یناهاوگ  ود  ره  دهد و  رارق  دوخ  یصو  ار  یسک  شندرم  ماگنه  هکیـسک  ای  دیامن و  بوصنم  دوخ 
زا هک  یـصو  تیاصو  ای  هدـش ، نییعت  هاشداپ  فرط  زا  هک  یـسک  دـهع  تیالو  هک : دـنهدب  لامتحا  تسا  نکمم  اهنآ  ریغ  ای  ناـهاوگ  نآ 

ققحت هدننک  تیـصو  صخـشنآ  ای  هاشداپ  نآ  ندرم  زا  سپ  ینالوط  یتدم  نتـشذگ  زا  دـعب  هدـش ، نییعت  هدـننک  تیـصو  صخـش  فرط 
زا یمان  تیـصو  نایب  ای  دهع و  تیالو  رما  يرارقرب  نیح  رد  هک  تیاصو  نآ  ای  ماقمنآ  يدصتب  رگید  ناسک  مایق  زا  دعب  ای  تفای ؟ دـهوخ 

دنیایب و مدرم  فصولا  عم  یصوم ، فرط  زا  یصو  ای  هاشداپ  فرط  زا  نیشناج  نییعت  حیرصت و  اب  هک  تسا  لوقعم  ایآ  و  هدشن ؟ هدرب  اهنآ 
تـسدب يارب  یناسک  دـننک و  باختنا  هدـننک  تیـصو  دـصاقم  ءارجا  يارب  ای  هاشاپ و  نآ  زا  دـعب  تنطلـس  ماقم  قیدـصت  يارب  ار  يرگید 

نینچ هن  هتفر ؟ ایند  زا  نیـشناج  نییعت  نودـب  یهاشداپ  ای  هدرم و  تیـصو  ندوب  صخـش  هک  يدروم  دـننامب  دـنیامن ، مایق  روما  نیا  نتفرگ 
دنز . زابرس  نادنمدرخ  يار  زا  دوش و  فرحنم  حیرص  راکشآ و  قح  زا  هکنآ  رگم  دنکیمن  يراک  نینچ  يداقتعا و  نینچ  یسک  تسین 

هحفص 389 ] ] 

دوخ دهع  تیالوب  هک  سکنآ  ریغب  هاشداپ  رگا  دیوگب : اهنآ  هب  هدش  وربور  ناگدـننک  باختنا  نیا  اب  هک  دوشیمن  ادـیپ  یـسک  اجنآ  رد  ایآ 
ار راک  نیا  دوخ  ارچ  تشادـیم ، یلیامت  يرظن و  هداد  رارق  دوخ  یـصو  هک  سکنآ  ریغب  هدـننک  تیـصو  صخـش  نآ  اـی  هدومن و  بوصنم 

تخانشیم .؟ دیدیم و  ار  مدرم  نیا  هکیلاح  رد  هدرکن ؟
يروص تفالخ  نامزب  طوبرم  ریدغ  زور  حیرـصت  صنب و  ام  يالوم  يارب  هتباث  تیالو  دنیوگیم : هکنانآ  میئوگیم  زین  تفالخ  رما  دروم  رد 
تقبـس مالـسلا ) هیلع  یلع   ) شمع رـسپ  رب  هک  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  دـیوگب : تسین  یـسک  تسا  نامثع  زا  دـعب  وا 

نیا يراد  هدهع  دید  کیدزن  ار  دوخ  گرم  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسنادیمن ؟ ار  اهنآ  تیحالـص  دودح  ماقم و  تخانـش و  یمن  دـنتفرگ 
غـالبا نیبیاـغب  هک  دوـمرف  رما  نیرـضاحب  دـننک و  تعیب  واـب  هک  دوـمرف  رما  ار  نیرـضاح  هورگ  داد و  صاـصتخا  مالـسلا  هیلع  یلعب  ار  رما 

نیا هکنآ  لاـح  و  درک ؟ يراددوخ  تجاـح  عـقوم  رد  نآ  ناـیب  زا  ارچ  دـیدیم  تفـالخ  رما  زا  یبیـصن  صاخـشا  نآ  يارب  رگا  و  دـنیامن ؟
نینچ رد  مدرم  رظن  يار و  لاوحا  عاضوا و  بسح  رب  هک  تسنادـیم  دوب و  نیئآ  لوصا  زا  یـساسا  لصا  نید و  ضیارف  نیرت  مهم  عوضوم 

دزب و یظفل ) تاـفالتخا  و   ) لادـج هاـگ  هک  دومرفیم  ینیب  شیپ  و  درک ) دروخرب  هکناـنچ   ) درک دـهاوخ  دروـخرب  رگیدـکی  اـب  یمهم  رما 
هناهب زوجم و  هچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربمغیپ  تایفیک  نیا  اب  دـماجنا  یم  راتـشک  دربن و  هب  تارجاشم  دوش و  یم  یهتنم  دروخ 

؟ دومرف اهر  فیلکت  الب  نید  ملاعم  نیرتگرزب  دروم  رد  ار  دوخ  تما 
( دربن مان  یسک  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مان  زج  دوخ  زا  دعب  تیاصو  تفالخ و  يارب  و  ، ) درکن ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمغیپ 
ندوب و ناوج  ناونعب  دنتساخ و  اپب  تفالخ  بحاص  هیلع  دندش و  راکب  تسد  تفالخ  رما  رد  هک  ناشناگتشذگب  هورگ  نیا  ینیبشوخ  یلو 

تشذگ رد ص 370  هکنانچ  بلطملا  دبع  دالواب  تبسن  وا  تبحم  هقالع و  وا و  نس  یمک 
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. دندنابسچ يروص  تفالخ  نامز )  ) فرظب ار  ملسم  صن  حیرص و  لولدم 
اجنآ ات  یفاک  اسر و  نایبب  ریاد  ار  دوخ  بجاو  فیلکت  هکنیاب : داقتعاب  دراد  مزلم  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسرب  نیقی  نسح  یلو 

. دیامرف تیاده  تسار  هارب  ار  ام  دنوادخ  هدومرف  افیا  تسا  تما  جایتحا  دروم  هک 

ریدغ زور  رد  هدراو ) لامعا  تادابع و   ) تابرق

هراشا

دوخ يدونشخ  هک  تهج  نیا  زا  دومرف  مامت  شناگدنب  رب  ار  تمعن  لماک و  ار  نید  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسیزور  ریدغ  هک  اجنآ  زا 
زا دراد و  او  قح  میقتـسم  هار  تداعـس و  ننـسب  ار  تما  ات  داد  رارق  تیادـه  تیار  ار  وا  دومرف و  مالعا  نینموملاریما  ام  يالوم  تماـماب  ار 
زور نیا  تمظعب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوـبن  ثـعبم  زور  زا  دـعب  ببـس  نیدـب  دراد ، زاـب  تلالـض  هاـگ  شزغل  تکـاله و  هاـگترپ 
نیا زا  رتگرزب  دشاب ، هتفرگ  ارف  ار  یگمه  وا  هعـساو  تمحر  هدش و  ناوارف  نینچ  نیا  نآ  رد  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  هک  تفای  دیهاوخن 
هورگ دارفا  زا  درف  ره  رب  نیاربانب  تسا ، یـسدق  توعد  نیا  هدنزاس  راوتـسا  و  يوبن ) تثعب   ) سدقم ساسا  نیا  عرف  هک  يا ) هدنخرف   ) زور

تحاسب برقت  راگدرورپ و  يراذگرکـش  رهاظم  مامت  دـیامن و  يراذگـساپسب  مایق  یمظع  ياهتمعن  نیا  لابق  رد  هک  تسا  بجاو  رادـنید 
هلکـشتم عماجم  رد  تکرـش  ماعطا و  محر و  هحلـص  یکین و  هزور و  زامن و  لیبق  زا  تادابع ، عاونا  زا  دزاـس و  رهاـظ  دوخ  زا  ار  وا  سدـق 

. تسا هزور  اهنآ  هلمج  زا  هدیسر  یبادآ  یمسارم و  روما  نیا  زا  هروثام  ثیداحا  رد  و  دوش ، دنم  هرهب  زور  نیا  بسانم 

ریدغ زور  هزور  ثیدح 

ظفاح زا  نارـشب ، نب  دـمحم  نب  یلع  نب  هللا  دـبع  زا  هدروآ ، شخیرات ص 290  دلج 8  رد  يافوتم 463  يدادـغب ، بیطخ  رکبوبا  ظفاح ،
بذوش نب  هللا  دبع  زا  هعیبر ، نب  هرمض  زا  یلمر ، دیعس  نب  یلع  زا  لالخ ، نوشبح  رصن  یبا  زا  ینطق ، راد  رمع  نب  یلع 
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تـصش هزور  باوث )  ) وا يارب  درادب  هزور  هجح  يذ  مهدـجه  زور  سک  ره  تفگ : هک  هریره  یبا  زا  بشوح ، نب  رهـش  زا  قارو ، رطم  زا 
: " دومرف تفرگ و  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یماـگنه  تسا  مخ  ریدـغ  زور  نآ  و  دوشیم ، هتـشون  هاـم 
زا سپ  هالوم "  یلعف  هالوم  تنک  نم  دومرف " : یتسه ، هللا ، لوسر  ای  یلب  دنتفگ  متسین ؟ نینموم  یلو  نم  ایآ  ینعی  نینموملا "  یلو  تسلا 

( ار هیآ  نیا   ) دـنوادخ نآ  زا  سپ  ملـسم ، ره  يالوم  نم و  يالوم  يدـیدرگ  بلاط  یبا  رـسپ  يا  وت  يارب  هب  هب  تفگ : باطخ  نب  رمع  نآ 
هاـم تصـش  هزور  باوث )  ) وا يارب  درادـب  هزور  ار  بجر  متفه  تسیب و  زور  هک  یـسک  و  مکنید " ... مکل  تلمکا  موـیلا  دوـمرف " : لزاـن 

دش . لزان  تلاسرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  مالسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  يزور  نیلوا  نآ  و  دوشیم ، هتشون 
نب دـمحم  ار  اـم  داد  ربخ  هک : هدروآ  یتفلا "  نیز  رد "  یمـصاع  و  هدومن ، تیاور  یلمر  دیعـس  نب  یلع  زا  رگید  قیرطب  ار  تیاور  نیا  و 
نب نوشبح  زا  یماع ، دمحم  نب  میهاربا  زا  ینیـسح ، يولع  دمحم  نب  ییحی  دمحم  وبا  زا  هیقف ، دـمحم  نبا  لیعمـسا  وبا  رابخاب  ایرکز ، یبا 
بجر . هزور  رکذ  نودب  روکذم  نتم  دنس و  رخآ  ات  بذوش ، زا  هرمض ، ثیدحب  وا  یماش و  دیعس  نب  یلع  ثیدحب  وا  و  يدادغب ، یسوم 
نب دـمحا  نیـسحلاوبا  ار ، ام  داد  ربخ  تفگ : هک  هدروآ  ناواط  نب  دـمحا  رکب ، یبا  زا  شبقانم  رد  یعفاش  یلزاـغم  نبا  ار ، روبزم  تیاور  و 
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. روکذم نتم  دنس و  رخآ  ات  یلمر . دیعس  نب  یلع  ثیدحب  يدلخ . ریصن  نب  دمحم  نب  رفعج  دمحم  وبا  ثیدحب  كامس ، نب  نیسح 
نبا يروباشین  مکاح  ظفاح  زا  یقهیب  ظـفاح  قیرط  زا  شبقانم ص 94  رد  یمزراوخ  بیطخ  شا ص 18 و  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  و 

مالسالا خیـش  و  رخآ ، ات  یمر . دیعـس  نب  یلع  زا  زازب ، هللا  دبع  نب  دمحا  رفعج  یبا  زا  يریبز ، یلعی  یبا  زا  كردتـسملا "  بحاص "  عیبلا 
دنا . هدومن  رکذ  ار  روبزم  تیاور  یقهیب  قیرط  زا  مهدزیس  باب  رد  نیطمسلا "  دیارف  رد "  ینیومح 
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ثیدح دنس  لاجر 

هراشا

. میرادن وا  هرابرد  لاقم  طسب  هب  یجایتحا  نیاربانب  دنراد  عامجا  وا  ندوب  هقث  تلادع و  رب  تنس ) ءاملع   ) روهمج هریرهوبا . - 1
هیلح " ص 67- جرد 6 "  وا  يارب  يا  هناگادج  لماک و  لاح  حرش  هدرمش و  ءایلوا  زا  ار  وا  میعن  وبا  ظفاح  يرعشا ، بشوح  نب  رهـش  - 2
هیبش و نبا  ییحی و  یلجع و  هللا  دـبع  نب  دـمحا  زا  و  هدومن ، تیاکح  شنازیم  رد  واب  تبـسن  ار  يراـخب  شیاتـس  یبهذ  و  هدومن ، رکذ   59
: دـیوگ هدومن و  تبث  شخیرات ص 343  دـلج 6  رد  ار  وا  لاـح  حرـش  رکاـسع  نبا  ظـفاح  و  هدومن ، رکذ  ار  وا  ندوب  هقث  يوسن  دـمحا و 
( وا هرابرد   ) رابکی و  درک ، شیاتـس  دومن و  قیثوت  ار  وا  و  وا ، ثیدـح  تسا  وکین  هچ  تفگ : هدربمان  دـش ، لاوس  دـمحا  ماـما  زا  وا  هراـبرد 

بوقعی و  هدومن ، قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  و  تسا ، هقث  تسا . نیعبات  زا  تسا ، یماش  وا  دـیوگ : یلجع  تسین و  وا  رب  یکاـب  هک : تفگ 
دنا . هداد  رارق  نعط  دروم  ار  وا  ءاملع )  ) نانآ زا  ضعب  یلو  تسا ، هقث  وا  دیوگ : هبیش  نب 

و هدرک . لقن  ار  وا  شیاتس  ثیدح و  یئوکین  ندوب و  هقث  دمحا  زا  رکذ و  بیذهتلا " ص 370  دلج 4 "  رد  ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  و 
هقث يوسن  بوقعی و  یلجع و  زا  و  ار ، وا  رظن  تقد  ندوب و  هقث  نیعم  زا  و  ثیدح ، رما  رد  ار  وا  توق  رابتعا و  ثیدح و  نیـسح  يراخب  زا 

مه یـسک  وا  دروم  رد  هدوب و  ملاع  تءارق و  رد  ياـناوت  هیقف و  هدربماـن  هک  هدرک  لـقن  يربط  رفعج  یبا  زا  و  هدرک ، تیاـکح  ار  وا  ندوب 
راهچ ملـسم و  يراـخب و  هکیلاـح  رد  هدـشن ، هدینـش  وا  يارب  یناـهرب  هتفگ  ناـطق  نسحلاوبا  هکیروطب  هدرمـش و  فیعـض  ار  وا  هک  تسه 

. دنا هدومن  ثیدح  لقن  وا  زا  هجام ، نبا  یئاسن  دواد . وبا  يذمرت ، حاحص ) نابحاص   ) رگید ياوشیپ 
ءایلوا زا  ار  وا  میعن  وبا  ظفاح  هدومن ، كرد  ار  سنا  هتفرگ و  تنوکس  هرصب  رد  یلع ، یلوم  یناسارخ ، ءاجر  وبا  قارو  نامهط  نب  رطم  - 3

رطم دننامب  نم  هتفگ : وا  هدرک  تیاور  یـسیع  یبا  زا  و  هدومن ، تبث  وا  يارب  هناگادج  لاح  حرـش  هحفص 75  هیلح "  رد ج 3 "  هدرمش و 
رد ار  وا  لاح  حرش  رجح  نبا  و  مدیدن ، دهز  تهاقف و  رد 

هحفص 393 ] ] 

یتـسار یلجع  زا  هدرک و  داـی  وا  زا  هقث  دارفا  رد  ناـبح  نبا  هدوـمن و  لـقن  ار  روکذـم  میعن  یبا  راـتفگ  جرد و  بیذـهت ص 167  دلج 10 
ار یسک  میرادن  غارـس  هدید و  ار  سنا  تسین و  وا  رب  یکاب  هک : هدومن  تیاکح  زازب  زا  لقن و  تسین  وا  تیاورب  یکاب  هکنیا  ار و  وا  راتفگ 
ار وا  روصنم  دودح 140  رد  هک  هدش  هتفگ  و  هتـشذگ ، رد  هدش 129  هتفگ  لاس 125 و  رد  هدربمان  دـشاب ، هدومن  كرت  ار  وا  ثیدـح  هک 

. دنا هدومن  تیاور  لقن و  ثیدح  وا  زا  حاحص  نابحاص  ینعی  هناگ  شش  رگید  نایاوشیپ  هیقب  ملسم و  يراخب و  هتشک ،
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تیاور دیلو  نب  ریثک  زا  هدروآ و  ءایلوا  رامش  رد  ار  وا   129 هیلح " ص 135 - رد ج 6 "  میعن  وبا  ظفاح  بذوش ، نب  نمحرلا  دبع  وبا  - 4
مدومنیم . دای  ار  هکئالم  مدیدیم  ار  بذوش  نبا  تقو  ره  هتفگ : وا  هک  هدومن 

وا زا  بیذهت " ص 255  دلج 5 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  تیاکح  ار  وا  ندوب  هقث  نیعم  نبا  دمحا و  زا  هصالخ " ص 170  رد "  يرزج  و 
: هتفگ يروث  نایفـس  هدوب  تاـقث  زا  هتفاـی و  تسد  هقف  رد  هدومن و  ثیدـح  عامتـسا  وا  هک : تسنیا  شا  هصـالخ  هک  هدروآ  ناـیمب  يرکذ 
راـمع و نبا  یلجع و  بلاـط و  یبا  زا  هدرک و  نلقن  ار  وا  قیثوت  هریغ  ریمن و  نبا  زا  نوفلخ  نبا  هدوب و  اـم  قوثو  دروم  ناداتـسا  زا  هدربماـن 
وا ثیدح  هتفای ، تافو  ياهلاس 156/156/144  زا  یکی  رد  دلوتم و  لاس 86  رد  تسا ، هقث  هدربمان  هک  هدرک  تیاکح  یئاـسن  نیعم و  نبا 

ار وا  ثیدـح  ندوـب  حیحـص  صیخلت "  رد "  یبـهذ  كردتـسم " و  رد "  مکاـح  و  دـنا ، هدرک  تـیاور  ملـسم  زج  هناگـشش  ناـیاوشیپ  ار 
. دنا هدومن  قیدصت 

ار وا  لاح  حرش  شخیرات ص 36  دلج 7  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  يافوتم 202/200/182  یقشمد ، هللا  دبع  وبا  یشرق ، هعیبر  نب  هرمـض  - 5
نیا تفگ : دش ، وا  زا  هک  یشسرپ  باوج  رد  و  هدوب ، حلاص  يداتسا  هدربمان  هک : دیـسر  نمب  تفگ  هک  هدرک  تیاکح  دمحا  زا  هتـشاگن و 

تیاکح دعس  نبا  زا  و  هدومن ، لقن  ار  وا  ندوب  هقث  نیعم  نبا  زا  و  تیاور ، شوخ  تیحالصیذ و  تسا  يدرم  دامتعا ، دروم  هقث  درم 
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نبا زا  و  هدوبن ، رترب  لضفا و  وا  زا  یـسک  تانـسحم ) ایازم و   ) نیا رد  هدوب و  ریخ  لـمع  ياراد  ناـنیمطا و  دروم  هقث و  هدربماـن  هک : هدرک 
نبا یئاـسن و  دـمحا و  زا  ار  وا  ندوب  هقث  دوخ ص 150  هصـالخ  رد  يرزج  و  هدوب ، هیقف  يدرم  دوخ  ناـمز  رد  وا  هک : هدرک  لـقن  سنوـی 

وا ثیدح  هک  تسا  يدرم  وا ، هک  تسا  دمحا  لوق  زا  تسا : نینچ  رجح  نبا  بیذهت  رد  هجردنم  هصالخ  و  هدرک . رکذ  دعـس  نبا  نیعم و 
هقث وا  هک  تسا  یلجع  نابح و  نبا  یئاسن و  نیعم و  نبا  لوق  زا  و  هدوبن ، وا  دـننامه  ماش  رد  تسا ، ناـنیمطا  دروم  هقث و  دارفا  زا  حـلاص و 

نابحاص هتـشاد  ار  روکذم  فصو  ود  ره  وا  هک  تسا  سنوی  نبا  دعـس و  نبا  لوق  زا  و  هدوب ، حـلاص  وا  هک  تسا  متاح  یبا  لوق  زا  هدوب و 
ار وا  ثیدح  ندوب  حیحص  صیخلت "  رد "  یبهذ  كردتسم " و  رد "  مکاح  دنا و  هدومن  تیاور  ثیدح  وا  قیرط  زا  ملـسم - زج  حاحص 

. دنا هدومن  راعشا 
 " لادـتعالا نازیم  رد "  یبهذ  هدرک ، تبث  نینچ  يراـخب  ار  وا  توف  خـیرات  يافوتم 216 ، یلمر ، هلمح  یبا  دیعـس ، نب  یلع  رـصن  وبا  - 6

رما رد  وا  و  دیوگب ، ینخـس  وا  دروم  رد  يدحا  هک  ما  هدـیدن  نونکات  متفاین و  وا  رب  یکاب  نم  هتفگ : هدومن و  قیثوت  ار  وا  دلج 2 ص 224 
، دنا هدرکن  تیاور  یثیدح  وا  قیرط  زا  شندوب  هقث  دوجو  اب  هتس  حاحـص )  ) بتک نابحاص  زا  يدحا  و  تسا ، تیحالـص  ياراد  ثیدح ) )
و تسا ، قودص  یئوگ  هک  تسا  تباث  نینچ  وا  صوصخ  رد  هتفگ : هدروآ و  ار  وا  لاح  حرش  زین  دیعس  نب  یلع  ناونعب  یبهذ )  ) هدربمان و 

یـسک تسا و  هقث  وا  هکنیا  فصو  اب  هتفگ  هتفرگ و  داریا  یبهذ  رب  هدومن و  راـیتخا  ار  وا  ندوب  هقث  ص 227  ناسل )  ) دلج 4 رد  رجح  نبا 
!؟ يا هدومن  رکذ  ءافعض  دادع  رد  ار  وا  هنوگچ  هدرکن  شهوکن  وا  هرابرد 

هدومن و تبث   289 دلج 8 ص 291 - رد  يدادغب  بیطخ  ار  وا  لاح  حرش  يافوتم 331 ، لالخ ، بویا  نب  یسوم  نب  نوشبح  رـصن  وبا  - 7
تسا . قودص  وا  هک  هدومن  تیاکح  ینطق  راد  ظفاح  زا  هتشاد و  تنوکس  هرصبلا  باب  دادغب - رد  تسا و  هقث  هدربمان  هتفگ :
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دلج رد  ار  وا  لاح  حرـش  يدادغب  بیطخ  يافوتم 385  ننـس ، بحاص  ینطق ، راد  هب  روهـشم  يدادغب ، نسحلاوبا  رمع  نب  یلع  ظفاح ، - 8
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رثا و ملع  هدوب ، اتمه  یب  دوخ و  نامز  ياوشیپ  راـگزور و  هبخن  رـصع و  هناـگی  هدربماـن - هتفگ : هدومن و  تبث   34 شخیرات ص 40 -  12
تداهش و لوبق  تلادع و  هقف و  تناما و  قدص و  بتارم  رب  افاضم  هتشگ ، یهتنم  واب  نایوار  لاوحا  لاجر و  ءامسا  ثیدح و  للعب  تفرعم 

راد هک : هدومن  تیاکح  يربط  هللا  دـبع  نب  رهاط  بیطلا ، یبا  زا  و  ثیدـح ، ملع  ياوس  مولعب ، هطاحا  بهذـم و  تمالـس  داقتعا و  تحص 
وا مدقت  ربارب  رد  ینعی  دش ، میلـست  واب  تفاتـش و  وا  يوسب  هکنآ  رگم  هدش  دادغب  دراو  مدـیدن  یظفاح  و  دوب ، ثیدـح  نینموملاریما  ینطق 

هداد . مالک  طسب  وا  ندوتس  لاح و  حرش  رد  سپس  و  داهن ، ندرگ  ملع  رد  تلزنم  يرترب  ظفح و  رد 
زا 199 و  هرکذت ص 203 - دلج 3  رد  یبهذ  نینچمه  هدوتس و  ار  وا  رکذ و  ار  وا  لاح  حرش  شخیرات ص 359  دلج 1  رد  ناکلخ  نبا  و 

لاس 67 رد  نم  دوب و  نییوحن  ءارق و  ياوشیپ  دـیدرگ و  دوخ  رـصع  هناگی  عرو  مهف و  ظـفح و  رد  ینطق  راد  هک : هدرک  لـقن  مکاـح  لوق 
وا زا  و  متفای ، دوب  هدش  فیـصوت  نم  يارب  هچنآ  زا  رتالاب  ار  وا  وا ، اب  فداصت  رد  دش و  دایز  ام  عامتجا  مدـش و  میقم  دادـغب  رد  هام  راهچ 

طیسب رد  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دماجنا و  یم  لوطب  اهنآ  رکذ  هک  تسا  یتافنصم  ار  هدربمان  مدومن و  لاوس  ثیدح )  ) ناداتـسا للع و  زا 
رخآ . ات  تسشن ... هن  شیاجب  وا  دننامه  نیمز 

مالک هلاـطا  اـهنآ  رکذـب  اـم  هک  تسا  دوجوم  اـه  شیاتـس  عاونا  وا  لـماک  لاـح  حرـش  نمـض  لاـجر  بتک  زا  يرایـسب  رد  هراـب  نیا  رد  و 
هیاپ هچ  ات  ثیدـح  نیا  هکنیاب  میـشاب  هدومن  هاگآ  ار  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت ات  میدومن  ینالوط  یـسررب  ثیدـح  نیا  دانـسا  رد  ام  میهدـیمن ،

صوصخ نیا  رد  تسا و  نهربم  حضاو و  اه  نآ  ندوب  هقث  نانچنآ  دنتـسه و  تاقث  هزادنا  هچ  ات  ثیدح  نیا  قیرط  لاجر  تسا و  حـیحص 
راتفگ نخـس و  ره  رد  راک و  هزیر  لدـج  عاونا  رد  هک  یئوجارجام  چـیه  يارب  هک  هدیـسر  حوضو  زا  یئاجب  اـهنآ  ندوب  هقث  هک  تسیفاـک 

تسین یقاب  یلاجم  ددنب  یم  راکب  یئاجبان  تافرصت 

هحفص 396 ] ] 

. يرگشیاتس یناوخ و  انث  رهب  تسا  اهنآ  فیصوت  زا  رپ  همه  لاجر  لاح  حرش  بتک  همهنیا  هچ  دنک ، زارد  شهوکنب  نابز  ناب  تبسن  هک 
دیوم هک  مخریدغ  زور  رد  مکنید " .. مکل  تلمکا  مویلا  همیرک "  هیآ  لوزن  هب  نآ  راعـشا  ینعی  تساراد  ثیدح  نیا  هک  یتیزم  رب  افاضم 

میعن و یبا  هیودرم و  نبا  يربط و  دـننام  يدارفا  نآ  نایوار  نایم  رد  و  دـنراد ، رما  نیاب  حیرـصت  هک  تسا  هتـشذگ  ثیداـحا  ناـب  یتشپ  و 
. دیئامن هعجارم   115 تاحفصب 126 - دنراد ، دوجو  ظافح  نایاوشیپ و  زا  نانآ  ریاظن  یناکسح و  رکاسع و  نبا  یناتسجس و  بیطخ و 

ریدغ رد  وا  بلاطم  هرابرد  ریثک  نبا  زا  داقتنا 

نوماریپ رد  هک  میهد  رارق  یسررب  دروم  ار  ریثک  نبا  بلاطم  ات  ایب  نم  اب  دش ، للدم  راکـشآ و  دنمجرا ) هدنناوخ   ) وت رب  رما  نیا  هک  نونکا 
هیآ نیا  هکنیا  زا  یکاح  هدروآ  تسدب  هک  یتیاور  دانتساب  تسا  غورد  هکلب  سانشان و  ثیدح  نیا  هک  هتشادنپ  نینچ  و  هتفگ : ثیدح  نیا 

ود زا  یکی  ندوب  سانـشان  هب  دیامن  لصاح  عطق  یـسک  هک  تسا  یتفگـش  ياج  یتسار  هدـیدرگ و  لزان  عادولا  هجح  مسوم  هفرع  زور  رد 
هفک رد  هک  متسنادیم  شاک  دنرگیدکی  اب  ربارب  دننامه و  تحص  رد  ود  ره  هکیلاح  رد  هضراعتم  تایاور  رد  نایوار ) زا   ) هتسد ود  هورگ و 

هدومن کبـس  ار  ثیدح  نیا  بناج  هفک  يرما  هچ  دهد و  حیجرت  ارنآ  تحـص  هک  دراد  دوجو  حجرم  مادک  ام  رظن ) دروم   ) ثیدح لباقم 
ام هچنآ  اب  هک  یتفلاخم  يارب  رگید  بناج  هرابرد  شراتفگ  دننامب  ریثک  نبا  هضراعم  ناکما  اب  هدیدرگ ؟ نازیم  رد  لادتعا  مدـع  بجوم  و 

دهاوخیم وا  هکنیا  زا  ریغ  دراد ؟ دوجو  هدیدنـسپ  يزوجم  ریثـک  نبا  رادـنپ  نیا  يارب  اـیآ  و  دراد ؟ میدومن  تباـث  همیرک  هیآ  لوزن  هراـبرد 
هک تشاد  ناکما  مه  ریثک  نبا  يارب  تسا ؟ نینچ  هن  رگا  دزاس ؟ ادـج  فرحنم و  تماما ) تیـالو و  رما   ) میظع ءاـبن  نیا  زا  ار  میرک  نآرق 

هلمـسب و دروـم  رد  لوزن ) رارکت   ) هکنیا اـمک  دـهد  لاـمتحا  هبترم  ود  ار  هیآ  لوزن  مه  وا  شا ص 18  هرکذت  رد  يزوج  نبا  طبـس  دـننام 
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يرگید تایآ 

هحفص 397 ] ] 

، هدومن رکذ  رد ص 214  شخیرات  دلج 5  رد  هک  تسا  يرگید  ههبـش  ار  ریثک  نبا  هدـش ، عقاو  میدومن  رکذ   ) هحفـص 157  ) شیپ رد  هک 
لداعم رگا  روبزم ) تیاور  رد  روکذـم   ) ریدـغ زور  شاداپ  هکنیا  رد  وا  رادـنپ  زا  تسا  ترابع  روبزم  ههبـش  ثیدـح  راکنا  رد  دـییاتب  ریاد 
ناضمر هام  مامت  هزور  هرابرد  هچنآ  اریز  دشاب  هتـشاد  تلیـضف  يرترب و  بجاو  رب  بحتـسم  هک  تسنیا  مزلتـسم  هام  تصـش  هزور  اب  دشاب 

. تسا لطاب  اوران و  هقباس و  یب  توافت )  ) نیا و  تسهام ، هد  اب  لداعم  نآ  باوث  هک  تسنیا  هدیسر 
يارب هک  تسا  دایز  رایسب  تایاور  هدعکی  هلیسوب  یـضقن  در  اما  دریگیم ، تروص  لح  ضقن و  قیرط  ودب  رادنپ  ههبـش و  نیا  لهاطبا  در و 

ثیدح : دنچب  اهنآ  زا  مینکیم  افتکا  و  تسین ، اهنآ ) رثکا  رکذ  یتح  و   ) اهنآ همه  رکذ  لاجم  ام 
هک تسنیا  لثم  دریگب  هزور  ینعی  دهد  رارق  نآ  لابند  رد  مه  ار  لاوش  زا  زور  شـش  درادب و  هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  ثیدـح : - 1

دوخ ننـس  رد  دواد  وبا  دلج 1 ص 323 و  دوخ  حیحـص  رد  قیرط  دنچب  ملـسم  ار  ثیدح  نیا  هتـشاد ، هزور  ار  دوخ ) رمع   ) راگزور مامت 
دلج 5 ص دوخ  دنـسم  رد  دمحا  دلج 2 ص 21 و  دوخ  ننـس  رد  یمراد  دلج 1 ص 524 و  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  دلج 1 ص 381 و 

سک ره  دنا و  هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  ملـسم - يذمرت و  زا  لقن  دلج 2 ص 329 - لوصولا "  ریـسیت  رد "  عیبر  نبا  417 و 419 و 
. تسا تیاور  نیا  رب  شدانسا  ءاکتا و  تسا  زور  شش  نیا  هزور  بابحتساب  لیاق  هک 

ننس رد  هجام  نبا  ار ، روبزم  ثیدح  هتشاد ، هزور  ار  لاس  مامت  هک  تسنانچ  ار ، رطف  زا  دعب  زور  شـش  درادب  هزور  هک  یـسک  ثیدح : - 2
دلج 5 ص 280 رد  دلج 3 ص 308 و 324 و 344 و  شدنسم  رد  دمحا  دلج 2 ص 21 و  دوخ  ننس  رد  یمراد  دلج 1 ص 524 و  دوخ 

قیرط یسررب  اب  دوخ  ننس  رد  ود  ره  نابح  نبا  یئاسن و  و 

هحفص 398 ] ] 

. تسا هدومن  دییات  ریغصلا " ص 79  عماج  دلج 2 "  رد  ار  ثیدح  نیا  تحص  یطویس  دنا و  هدومن  تیاور 
دومرفیم و  هام ) ره   ) مهدزناپ مهدراهچ و  مهدزیـس و  ینعی - ضیبلا - مایا  نتـشاد  هزورب  دومرفیم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 3

دوخ ننـس  رد  یمراد  دلج 1 ص 522 و  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا  ار ، ثیدح  نیا  تسا ، رمع  لاح  دننام  ای  رمع  مامت  نتـشاد  هزور  دـننام 
. دنا هدومن  تیاور  قیرط  یسررب  اب  دلج 2 ص 19 

زور کی  نتشاد  هزور  انامه  و  هجح ) يذ   ) ههد تدابع  زا  ادخ  دزن  رد  تسین  رت  بوبحم  تدابع  يارب  ایند  ياهزور  زا  یئاهزور  چیه  - 4
دوخ ننـس  رد  هجام  نبا  ار ، ثیدح  نیا  تسا ، ردق  بش  لداعم  تلیـضف -) رد   ) نآ بشکی  لاسکی و  نتـشاد  هزور  اب  تسا  لداعم  نآ  زا 

زین ثیدح  نیا  ، ) رکذلا ریخا  باتک  رد  و  دنا . هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  دلج 1 ص 227  مولعلا  ءایحا  رد  یلازغ  دلج 1 ص 527 و 
وا يارب  زور  ره  شاداپب  ادخ  درادب  هزور  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  زا  تسترابع  هک  ار  یمارح  هام  زا  زور  هس  هک  یـسک  تسا :) روکذـم 

. دیامرفیم تبث  لاس  دصهن  تدابع 
زور هرابرد  و  زور ، رازه  زور  رهب  هجحیذ )  ) هناگهد مایا  رد  دـشیم  هتفگ  تفگ : هک  هدـش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  مود ) پاچ  یتدایز  - ) 5
رکذ یناهفصا  یقهیب و  زا  لقن  دلج 6 ص 66  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  يرذنم  ار ، عوضوم  نیا  تلیضف - رد  ینعی  زور ، رازه  هد  هفرع 

. هدومن
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نبا و  دـلج 5 ص 34 ، شدنـسم  رد  دـمحا  ار  روبزم  ثیدـح  نآ ، راطفا  اب  تسا  رمع  هزور  لداعم )  ) هاـم ره  زا  زور  هس  نتـشاد  هزور  - 6
و هدومن ، دییات  ارنآ  تحـص  ریغـصلا " ص 78  عماجلا  دلج 2 "  رد  یطویس  و  دنا ، هدومن  تیاور  قیرط  یـسررب  اب  دوخ  حیحـس  رد  نابح 

هزور ظفلب : ار  روبزم  تیاور  تسا ، روکذم  ریغصلا ص 78  عماج  دلج 2  رد  هکیروطب  ریرج  زا  یقهیب  دوخ و  دنـسم  رد  یلعیوبا  یئاسن و 
. دنا هدروآ  تسا ، رمع  هزور  هام  ره  زا  زور  هس 

روکذم لوصولا " ص 330  ریسیت  دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) یئاسن يذمرت و  و 

هحفص 399 ] ] 

رمع هزور  لداعم  باوث ) ثیدـح  زا   ) نیا درادـب ، هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  سک ، ره  هک : دـنا  هدومن  تیاور  قیرط  رد  یـسررب  اب  تسا )
، زور هد  هب  زورکی  اهلاثما "  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم  هک " : دومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  دوخ  باتک  رد  نیا  قیدصت  رد  لاعتم  يادخ  و  تسا ،

هزور هک : هدروآ  ریرج  ثیدـح  زا  یئاسن  و  هدروآ ، دلج 1 ص 319 و 321  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  نیاب ، بیرق  یظفلب  ار  ثیدح  نیا  و 
ار تیاور  نیا  و  مود ) پاـچ  یتداـیز   ) ضیبلا ماـیا  زور  هس  تسا ، رمع  ماـمت  نتـشاد  هزور  لداـعم  باوث ) رد   ) هاـم ره  زا  زور  هس  نتـشاد 
رکذ و ارنآ  مالسلا " ص 234  لبـس  دـلج 2 "  رد  رجح  نبا  هدومن و  رکذ  دـلج 2 ص 33  بیهرتلا "  بیغرتلا و  رد "  زین  يرذـنم  ظفاح 

. هدومن راعشا  ارنآ  تحص 
ریغصلا " ص عماجلا  دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) نابح نبا  ار  روبزم  ثیدح  تسا ، زور  رازه  نتـشاد  هزور  دننام  هفرع  زور  نتـشاد  هزور  - 7
بیغرتلا و  " دـلج 2  رد  هکیروطب   ) یقهیب طسوالا " و  رد "  یناربط  و  مود ) پاچ  یتداـیز   ) هدومن تیاور  هشیاـع  زا  تسا ) روکذـم   78

. دنا هدرک  تیاور  ارنآ  قیرط  رد  یسررب  اب  تسا ) روکذم  بیهرتلا " ص 27 و 66 
زور نتـشاد  هزور  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ام  هکیماگنه  تفگ : هک  هدیـسر  رمع  نب  هللا  دـبع  زا  مود ) پاچ  یتدایز  - ) 8

بیغرتلا دلج 2 "  رد  هکیروطب   ) یئاسن دزن  رد  هدومن و  تیاور  طسوالا "  رد "  یناربط  ار  ثیدح  نیا  میتسنادیم ، لاس  ود  لداعم  ار  هفرع 
. تسا لاسکی - ظفلب - تسا ) روکذم  بیهرتلا " ص 27  و 

ظفاح ار ، ثیدح  نیا  دـیامرفیم ، تبث  هام  تصـش  باوث  وا  يارب  یلاعت  يادـخ  دریگب  هزور  ار  بجر  هام  متفه  تسیب و  زور  سک  ره  - 9
قیرط - رد  یسررب  اب  تسا ،) روکذم  هیبلحلا " ص 254  هریسلا  دلج 1 "  رد  هکنانچ   ) دوخ هریس  رد  یطایمد 

هحفص 400 ] ] 

. تسا هدومن  تیاور  ارنآ  سلاجملا " ص 154  ههزن  دلج 1 "  رد  يروفص  و  هدرک ، تیاور 
ار زورنآ  سک  ره  هک  تسه  یبش  زور و  بجر  رد  هکنیاب : هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هدش ، تیاور  ناملـس  هریره و  یبا  زا  - 10
نآ و  دنک . تدابعب  مایق  اهبـش  درادب و  هزور  اهزور  لاس  دـص  هکیـسک  شاداپ  تسا  وا  يارب  دـیامن  تدابعب  مایق  ار  بشنآ  درادـب و  هزور 

يروفص سلاجملا "  ههزن  رد "  هکیروطب   ) ینالیگ رداقلا  دبع  خیش  ار  ثیدح  نیا  تسا ، بجر  هام  زا  هدنام  یقاب  زور  هس  زور ) بش و  )
. هدرک تیاور  نیبلاطلا "  هینغ  رد "  تسا ،) روکذم  دلج 1 ص 154 

، دومرف دـهاوخ  تبث - وا  يارب  لاـس  رازه  هس  باوث )  ) دـنوادخ درادـب  هزور  ارنآ  زا  زورکی  سک  ره  تسا ، یگرزب  هاـم  بجر ، هاـم  - 11
. هدومن تیاور  نیبلاطلا "  هینغ  رد "  ار  ثیدح  نیا  ینالیگ  تسا ) روکذم  يروفص ص 153  سلاجملا "  ههزن  رد "  هکیروطب  )

دلج 1"  رد  يروفـص  ار  تیاور  نیا  هدش ، هتـشون  تاروت  رد  هتفرگ ، هزور  ار  رمع  مامت  یئوگ  درادب ، هزور  اروشاع  زور  هک  یـسک  - 12
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. هدومن رکذ  سلاجملا " ص 174  ههزن 
هکیروطب ، ) نتـشاد هزور  زور  یـس  باوث )  ) هزور رهب  تسا  وا  يارب  درادـب ، هزور  ار  مرحم  زا  زورکی  سک  ره  مود ) پاچ  یتداـیز  - ) 13

. هدروآ ریغصلا "  رد "  ار  ثیدح  نیا  یناربط  هدومن ) رکذ  دلج 2 ص 27  بیهرتلا "  بیغرتلا " و  رد "  يرذنم  ظفاح 
یلح : در  اما  و 

یثیداحا لاثما  هکلب  میرامشب ، مزال  تابحتسم  باوث  رب  ار  هبجاو  تدابع  شاداپ  یتدایز  نآ  ءاکتاب  هک  میرادن  تسد  رد  یملـسم  لصا  ام 
زج هبحتسم )  ) لامعا ریاس  دروم  رد  هدراو  ثیداحا  و  دیامنیم ، یئامنهار  نآ  عوقو  یتح  سکع و  ناکماب  ار  ام  دش  رکذ  یضقن  در  رد  هک 

قیاقح لباقم  رد  باوث  شاداپ و  الوصا  نیا ، رب  افاضم  دیامنیم ، دیکات  دـییات و  ار  ینعم  نیا  هتفرگ و  رارق  بیغرت  دروم  عرـش  رد  هک  هزور 
تایضتقم لامعا و 

هحفص 401 ] ] 

ررقم لامعا  نادـب  نورقم  حـلاصم  بسح  رب  هک  بابحتـسا  بوجو و  لـیبق  زا  نآ  رب  ضراـع  ياـهناونع  ربارب  رد  هن  دراد ، رارق  نآ  یعیبط 
. دوشیم

نامزمه تابـسانم  بسح  رب  دحتم  ياهتیهام  رد  ای  نوگانوگ  ياه  تیهام  رد  بحتـسم ، لمع  کی  تعیبط  رد  هک  تسین  یعانتما  نیاربانب 
ددرگ . شاداپ  باوث و  شیازفا  بجوم  هک  دشاب  يزیچ  لمع  ناب 

زا لمع  نآ  فشک  رادقم  تبـسن و  هب  ارـصحنم  لمع  کی  رب  شاداپ  باوث و  ندش  بترتم  هک : تسا  رکذـت  لباق  هتکن  نیا  ماقم  نیا  رد  و 
رب هفاضا  هبحتـسم )  ) لامعا ندروآ  اجب  هک  تسنیا  تسین  نآ  رد  یکـش  هک  هچنآ  و  سفن ، رد  تسا  نآ  ندوب  نیزگیاج  ناـمیا و  تقیقح 

تماقتـسا تابث و  زا  رتشیب  اوران  مرحم و  روما  كرت  رب  هوالع  تاهورکم  زا  بانتجا  يرود و  ای  تسا و  هدـنب  هدـهع  رب  تاـبجاو  زا  هچنآ 
تـسواب تبـسن  تبحم  هقالع و  زاربا  وا و  ربارب  رد  ینتورف  عوضخ و  وا و  لاثتما  رب  لاد  هدننک و  فشک  یلوم )  ) رما ندروآ  اجب  رد  ناسنا 

ار وا  هک  دح  نادب  ات  هبحتـسم ) لامعا  هلیـسوب   ) دوخ يالومب  دیوجیم  برقت  هدنب  هتـسویپ  و  دوشیم ، راوتـسا ) و   ) لماک نامیا  رما  نیمهب  و 
ادخ لوسر  هک  تسا  روکذم  هدومن  تیاور  هریره  یبا  زا  دوخ ص 214  حیحص  دلج 9  رد  يراخب  هک  یثیدح  رد  هکنانچ  درادب ، تسود 

يذلا هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا ، یتح  لفاونلاب  یلا  برقتی  يدبع  لازی  ام  دـیامرف : لج  زع و  يادـخ  انامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نمب اه  هلفان  ببـسب  نم  هدنب  هتـسویپ  ینعی : ثیدـحلا  اهب .. یـشمی  یتلا  هلجر  اهب و  شطبی  یتلا  هدـی  هب و  رـصبی  يذـلا  هرـصب  هب و  عمـسی 
دنیبب وا  ار  هک  وا  مشچ  دونشب و  نآ  اب  هک  وا  شوگ  دوب  مهاوخ  متشاد ، تسود  ار  وا  هکیتقو  سپ  مرادب ، تسود  ار  وا  ات  دیوجیم  یکیدزن 

دور . هار  وا  اب  هک  وا  ياپ  دنک و  هضبق  وا  اب  هک  وا  تسد  و 
درادن یموزل  یهلا )  ) تلادع سیماون  بسح  رب  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  هکلب 
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رادروخرب و نآ  زا  هدـنب  هک  یبهاوم  ایاطع و  نامه  زج  دوش ، بترتم  مارح  لمع  كرت  بجاو و  هفیظوب  نایتا  رب  هفاـضا  شاداـپ  رجا و  هک 
رد شتآ  زا  نتفای  تاجن  لمع و  يارب  یگدامآ  تاـیح و  يورین  زا  هدافتـسا  تیفاـع و  درخ و  یگدـنز و  تمعن  لـیبق  زا  تسا ، دـنم  هرهب 

زیچان کچوک و  یـسب  وا  ياهتنم  یب  ياه  تمعن  هیهلا و  ایاطع  بهاوم و  همهنیا  لباقم  رد  هدـنب  هحلاص  لامعا  ماـمت  هکنیا  یتح  ترخآ ،
. دوخ هدنب  هب  وا  لضفت  رگم  تسین  راگدرورپ  هیلاع  تایانع  همه  نیا  تسا و 
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ماقم یف  نیقتملا  نا  لاـعتم " : يادـخ  مـالک  نیا  ریظن  دوشیم ، هدافتـسا  نآرق )  ) زیزع باـتک  هددـعتم  تاـیآ  زا  هک  تسا  تقیقح  نیمه  و 
ال نینمآ ، ههکاف  لـکب  اـهیف  نوعدـی  نیع ، روحب  مهاـنجوز  کلذـک و  نیلباـقتم  قربتـسا  سدنـس و  نم  نوسبلی  نویع  تاـنج و  یف  نیما ،

 " میظعلا . زوفلا  وه  کلذ  کبر ، نم  الضف  میحجلا  باذع  مهاقو  یلوالا و  هتوملا  الا  توملا  اهیف  نوقوذی 
. تسا یلاعت  هناحبس و  يادخ  ناسحا  لضفب و  همه  هک  تسین  نیا  زج  تسه  باوث  اهشاداپ و  زا  اجنآ  رد  هچنآ  مامت  سپ 

زا شاداپ  باوث و  زا  يدـنم  هرهب  هکنیا  رب  دـندومن  لالدتـسا  هیآ  نیاب  ام  باحـصا  دـیوگ : رد ص 459  شریـسفت  دـلج 7  رد  يزار  رخف 
دادـعت ار  يوقت  لها  شاداپ ) و   ) باوث ماسقا  نوچ  یلاعت  يادـخ  اریز  قاقحتـسا ، هار  زا  هن  تسا  لضفت  لیبس  رب  یهلا  سدـقا  تاذ  فرط 

 " میظعلا زوفلا  وه  کلذ  دومرف " : سپس  دوشیم و  لصاح  نانآ  يارب  وا  بناج  زا  ناسحا  لضف و  لیبس  رب  اهنآ  مامت  هک  درک  نایب  دومرف ،
( ناسحا و   ) لضفت هکنیا  رب  دنا  هدومن  لالدتسا  هیآ  نیاب  ام  باحصا  زین )  ) و تسا ، یگرزب  يراگتسر  نیا  ینعی :
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، دنوادخ بناج  زا  تسا  یلضف  هکنیاب  هدومرف  فیصوت  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  هچ  یقاقحتـسا ، شاداپ  باوث و  زا  تسا  رتالاب  هجرد  ثیح  زا 
شاداپ و هکیتقو  گرزب  هاشداپ  هک : تسنیا  بلطم  نیا  رب  لیلد  زاب  و  تسا ، یگرزب  يراگتسر  هکنیاب  هدومرف  فیـصوت  ار  لضف  سپـس  و 

. تسا شاداپ  ترجا و  نآ  زا  رتالاب  لاح ) تعیبطب   ) تعلخ نیا  دیشخب ، یتعلخ  ار  يرگید  صخش  سپس  دومن و  اطع  ار  ریجا  ترجا 
: دومرف هک  هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  حیحـص  تیاور  رد  هتفگ : رد ص 147  شریسفت  دلج 4  رد  مه  شدوخ  ریثک  نبا  و 

لخاد ار  وا  زگره  سکچیه  لمع  هک  دـینادب  دـیهد و  ماـجنا  ارنآ  قدـص  صولخ و  هار  زا  دـیزاس و  راوتـسا  ار  دوخ  لـمع  دـینک و  لـمع 
ارف ارم  ادـخ  لـضف  تمحر و  هکنیا  رگم  يرآ  دومرف  هللا ؟ لوسر  اـی  تسا ، نینچ  مه  امـش  دوـخ  هراـبرد  دـندرک : ضرع  دـنکیمن ، تشهب 

. دش مامت  دریگ .
زا دـلج 4 ص 264  دوخ  حیحـص "  رد "  يراـخب  هک  حیحـص  تیاور  زا  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  زیزع ) هدـنناوخ   ) وت عـسو  راـیتخا و  رد  و 
رد ار  يزیچ  دننک و  شتـسرپ  ار  وا  هک  تسنیا  ناگدنب  رب  دـنوادخ  قح  دومرف : هک  دـینک  كرد  هدروآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

دیامرفن . باذع  هجنکش و  ار  نیدحوم  هک  تسنیا  ادخ  رب  ناگدنب  قح  دنرواین و  زابنا  کیرش و  وا  شتسرپ 
و تسا ، میلـس  لمع  ریرقتب  انب  انامه  ناگدنب  يارب  دنوادخ  رب  تباث  قح  زا  رادقم  نیا  هکنیاب : یتسه  هاگآ  یبوخب  یمارگ ) هدنناوخ   ) وت و 

یلوم بناج  زا  ناسحا  لضف و  رگم  تسین  هدومرف  توکس  نآ  نایب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یهلا )  ) ياهتمعن زا  نآ  رب  دیاز  اما 
. ناحبس راگدرورپ ) )

اهنآ رجا  شاداپ و  نآ  رد  ندرکن  تنایخ  فیلاکت و  ماجنا  لباقم  رد  هک  دـینکیم  هدـهاشم  نادـنمراک  دارفا  اب  اه  تلود  راک  شور و  رد  و 
، ددرگ لیان  قاقحتـسا  رب  هفاضا  يدایز  هبتر  ای  یماقم  عیفرتب  اهنآ  زا  یکی  هچناـنچ  و  تسین ، ینوناـق  ياـه  هبتر  ررقم و  قوقح  ناـمه  زج 

يریگ هدروخ  اه  تموکح  رب  ار  شور  نیا  هک  تسین  مدرم  نایم  رد  یـسک  تسا و  وا  رب  هررقم  فیاظو  رب  دایز  یفاـضا ، تمدـخ  ببـسب 
نیا و  دوش ، نیبدب  دیامن و 
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رـشب دارفا  مامت  سوفن  رد  هک  تسا  يرادـیاپ  تباث و  روما  زا  شور  نیا  تسا و  لومعم  رارقرب و  اـهنآ  یلاوم  ناـگدرب و  نیب  اـنیع  تلاـح 
اهشاداپ و ناشفیاظو  هبجاو  فیلاکت  ربارب  رد  ار  نایناهج  دوخ  هتسویپ  میاد و  لضفب  ناحبس  دنوادخ  سدقا  تاذ  هکنیا  زج  تسا ، دوجوم 
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هللا تاولص  نیسحلا  نب  یلع  هزنم  ماما  نیدباعلا ، نیز  ام  يالوم  رورـس و  زا  تسیا  هیـسدق  هملک  اجنیا  رد  دیامرفیم و  اطع  ناوارف  ياهرجا 
ریصقتب فارتعا  ماقم  رد  هک  یئاعد  نمض  رد  تسا  بانجنآ  شیامرف  نآ  درک و  يراددوخ  دیابن  اجنیا  رد  نآ  رکذ  زا  هک  امهلآ  امهیلع و 

هدش : دراو  بانج  نآ  هفیرش  هفیحص  رد  رکش  يادا  زا  یئاسران  و 

نیدباعلا نیز  ماما  نخس 

ناک الا  دـهتجا  نا  کتعاط و  نم  اغلبم  غلبی  ارکـش و ال  همزلی  ام  کناسحا  نم  هیلع  لصح  الا  هیاغ  كرکـش  نم  غلبی  ـال  ادـحا  نا  مهللا  " 
هل رفغت  نا  دـحال  بـجی  ـال  کـتعاط ، نـع  رـصقم  مهدـبعا  كرکـش و  نـع  زجاـع  كداـبع  رکـشاف  کلـضفب  کقاقحتـسا  نود  ارـصقم 

یلع بیثت  و  هب ، ترکش  ام  ریسی  رکشت  کلـضفب ، هنع  تیـضر  نم  کلوطبف و  هل  ترفغ  نمف  هباجیتساب ، هنع  یـضرت  نا  و ال  هقاقحتـساب ،
کنود هنم  عانتمالا  هعاطتـسا  اوکلم  رما  مهئازج  هنع  تمظعا  مهباوث و  هیلع  تبجوا  يذـلا  كداـبع  رکـش  ناـک  یتح  هیف ، عاـطت  اـم  لـیلق 

یف اوضیفی  نا  لبق  مهباوث  تددـعا  و  کتدابع ، اوکلمی  نا  لبق  مهرما ، یهلا  ای  تکلم  لب  مهتیزاجف ، كدـیب  هببـس  نکی  مل  وا  مهتیفاـکف ،
هدـهاش و  تبقاع ، نمل  ملاظ  ریغ  کناب  هفرتعم  هیربلا  لکف  وفعلا ، کیبس  و  ناـسحا ، کـتداع  و  لاـضفالا ، کتنـس  نا  کـلذ  و  کـتعاط ،
كاصع ام  کتعاط ، نع  مهعدـتخی  ناطیـشلا  نا  ولف ال  تبجوتـسا ، امع  ریـصقتلاب  هسفن  یلع  رقم  لک  و  تیفاع ، نم  یلع  لـصفتم  کـناب 

وا کعاطا  نم  هلماعم  یف  کمرک  نیبا  ام  کناحبـسف  لاض ، کقیرط  نع  لـض  اـم  قحلا ، لاـثم  یف  لـطابلا  مهل  روص  هنا  ـال  ول  و  صاـع ،
لک یلع  تلضفت  و  هل ، بجی  مل  ام  امهنم  الک  تیطعا  هیف  هتلجاعم  کلمت  امیف  یصاعلل  یلمت  و  هل ، هتیلوت  تنا  ام  عیطملل  رکـشت  كاصع ،

کنکل و  کـتمعن ، هنع  لوزت  نا  و  کـباوث . دـقفی  نا  کـش  ـال و  هتیلوت  تنا  اـم  یلع  عیطملا  تاـفاک  وـل  و  هنع ، هلمع  رـصقی  اـمب  اـمهنم 
هینافلا هریصقلا  هدملا  یلع  هتیزاج  کمرکب 
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یلع هب  يوقی  يذـلا  کقزر ، نم  لکا  امیف  صاصقلا  همـست  مل  مث  هیقابلا ، هدـیدملا  هیاـغلاب  هلئازلا  هیاـغلا  یلع  و  هدـلاخلا ، هلیوطلا  هدـملاب 
و هل ، حدک  ام  عیمجب  بهذل  هب  کلذ  تلعف  ول  کترفغم و  یلا  اهلامعتـساب  ببـست  یتلا  تالالا  یف  تاشقانملا  یلع  هلمحت  مل  و  کتعاط ،

کباوث نم  ائیـش  قحتـسی  ناک  یتمف  کمعن . رئاسب  کیدـی  نیب  انیهر  یقبل  و  کننم ، کـیدایا و  نم  يرغـصلل  ءازج  هیف ، یعـس  اـم  هلمج 
خلا . یتمال 

وا رب  ناسحا  لابق  رد  يرگید  ساپـس  رکـش و  رگم  دناسر  یمن  ماجناب  یتبهوم ) لابق  رد   ) ار وت  ساپـس  رکـش و  یـسک  ایادخ ، راب  همجرت :
وت لضف  قح  ءادا  زا  وا  یئاسران  روصق و  هکنآ  زج  دسریمن  یئاجب  دنک  ششوک  ردق  ره  وت  یگدنب  تعاط و  هار  رد  یـسک  و  دیآ ، بجاو 

. تسا رصاق  تیگدنب  قح  يادا  زا  اهنآ  نیرتاشوک  زجاع و  ترکش  قح  يادا  زا  وت  ناگدنب  نیرترکاش  نیاربانب ، ددرگ ، راکشآ 
ره زا  تسا و  وت  مرک  ياضتقمب  يدیزرمآ  ار  سک  ره  سپ  وت ، ياضر  هتسیاش  هن  تسا و  وت  شزرمآ  روخ  رد  هن  قاقحتسا  يور  زا  یسک 

. تسا وت  تیانع  لضف و  بجومب  يدش  یضار  سک 
هتشاد شاداپ  بجوتسم  هک  ار  تناگدنب  رکش  یئوگ  یهد  شاداپ  ار  تعاط  نیرتزیچان  یئاتـس و  یم  ار  تا  هدنب  ساپـس  رکـش و  نیرتمک 

ارنآ شاداپب  هک  دـنا  هدوب  اـناوت  راـتخم و  تربارب  رد  نآ  زا  يراددوخ  رد  هک  هدوب  يروما  زا  يا  هداد  رارق  گرزب  يرجا  شربارب  رد  يا و 
دوخ وت  نم . دوبعم  يا  هکلب  تسا ، نینچ  هن  يا  هتشاد  هدامآ  ناوارف  يرجا  شلابق  رد  هک  يا  هدوبن  نآ  ببـس  دوخ  وت  ای  يا  هدومرف  یفالت 
اریز دـنهن ، ندرگ  تیگدـنب  رب  هکنآ  زا  شیپ  هدومرف  هدامآ  ار  اهنآ  شاداپ  دـننک و  مایق  وت  تعاطب  هکنآ  زا  لبق  يا  هدومن  نانآ  رماب  ماـیق 

رب ینک  باقع  ارک  ره  هک : دنفرتعم  قلخ  یمامت  يرآ  تسا ، ناگدنب  رب  وفع  وت  هیور  ناسحا و  تناعا و  وت  تداع  مرک و  لضف و  وت  هویش 
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یبجوتـسم وت  هچنآ  ماـجنا  رد  هک  دـنراد  رارقا  هلمج  هدومرف و  لـضفت  واـب  ینک  ـالب  عفد  وا  زا  هک  ره  هک  دـنهاوگ  همه  هتفرن و  یمتـس  وا 
دشیمن درمت  هانگ و  بکترم  یسک  تشادیمن  زاب  وت  تعاطا  زا  دهدیمن و  بیرف  ار  اهنآ  ناطیش  رگا  دنرصقم ،
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! تشگیمن هارمگ  وت  یگدنب  هار  زا  یسک  تخاسیمن ، رگ  هولج  ناشرظن  رد  قح  تروصب  ار  لطاب  رگا  و 
ار وا  دوخ  هک  يرما  رد  یهدـیم  رارق  شزاون  دروم  ار  عیطم  تسا ؟ ناـیامن  یـصاع  عیطم و  قح  رد  وـت  ناـسحا  مرک و  ردـقچ  یهزنم ، وـت 

یتیانع یـصاع ) عیطم و   ) هورگ ود  رهب  ینک ؟ باتـش  وا  باقع  رد  يرداق  هکیلاح  رد  یهدـیم  تلهم  ار  یـصاع  یتخاس و  اناوت  نآ  ماجناب 
بـسح رب  ار  عیطم  رگا  تسهاتوک . اـسران و  شربارب  رد  اـهنآ  لـمع  هک  يا  هدومن  یلـضفت  و  دـنا ، هتـشادن  ارنآ  قاقحتـسا  هک  يا  هدومرف 

رد وت  یلو  دهن ، لاوزب  يور  وا  زا  وت  تمعن  دنام و  مورحم  وت  شاداپ  زا  هک  دوب  نیا  ياج  يدادیم  شاداپ  يا  هداد  واب  تدوخ  هک  یتردق 
زارد تدم  اب  رادیاپان  کیدزن  تدم  لابق  رد  يدومرف و  اطع  واب  ریذپان  نایاپ  رایـسب و  شاداپ  یمک ، هاتوک  نامز  رد  وا  زیچان  تعاط  ربارب 

. یتخاس روجام  رادیاپ 
هک تالآ  نآ  زا  ندرب  راکب  رد  یتشادـن و  اور  صاصق  دریگ  ورین  وت  تعاط  رب  نآ  هلیـسوب  تسناوتیم  هک  يزور  نآ  زا  ندروخ  رد  سپس 

هدروآ اجب  لباقم  رد  وا  تادهاجم  همه  هنرگو  يدرواین  اجب  باسح  رد  يریگ  هدروخ  دـبای  هار  وت  ترفغم  وفعب و  نآ  هطـساوب  تسناوتیم 
یک تروص  نیا  رد  دـنام  یم  وت  فاـطلا  تاـیانع و  رئاـس  ورگ  رد  ناـنچمه  تشادـیمن و  شزرا  وت  ياـیاطع  بهاوـم و  نیرتـکچوک  وـت 

خلا . یک .؟ هن ، تشاد  ار  وت  شاداپ  نیرتمک  قاقحتسا 
زامن نآ  هرابرد  دنا  هدومن  فیلات  هناگادج  یباتک  نآ  هرابرد  يرصم  ینوباص  و  یشایع ، رضنلا  وبا  هک  تسا  دراو  يزامن  ریدغ ، زور  رد  و 

. دیئامرف هعجارم  هدش  يروآ  عمج  هیهت و  روظنم  نیدب  هک  یتافیلاتب  تسا  دراو  زور  نآ  رد  هک  یئاهاعد  و 
. نومحرت مکلعل  اوقتا  هوعبتاف و  كرابم  هانلزنا  باتک  اذه 

هیآ 155. ماعنا ، هروس 

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 
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فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
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 
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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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