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تسرهف
5تسرهف

ناکدوک اب  ربمایپ  راتفرو  ربمایپ  9یکدوک 

باتک 9تاصخشم 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ 9هف

13ِءادْهَِْالا

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  13نتم 

14همدقم

هکم رهش  14هچخیرات 

ناتسبرع رد  14بهذم 

تیلهاج برع  دیاقع  رد  15تافارخ 

تیلهاج برع  دیاقع  رد  16تافارخ 

ناراب ندمآ  يارب  يزورفا  شتآ  116 ـ 

دندزیم ار  رن  واگ  دروخیمن ، بآ  هدام  واگ  رگا  216 ـ 

دنک اد  ـ یپ يدو  ـ بهب ير  ـ گید ات  د  ــ ندزیم غاد  ار  ـی  ملاس ـر  تش 316 ـ 

دندرکیم ـس  بح يربق  را  ــ نک رد  ار  ير  ــ تش 416 ـ 

د ــ ندرکیم ر پـی  ــ بق را  ــ نک رد  ار  ير  ــ تش 517 ـ 

نارامیب هجلاعم  617 ـ 

تافارخ زا  يرگید  تمسق  717 ـ 

مال ـــ سا ر  ــ بمایپ نا  ــ کا ــ 17ین

لیف باحصا  18ناتساد 

هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دالیم  بش  رد  رفک  21ياههاگیاپ 

هلآوهیلعهللایلص مرکا  ربمایپ  تدالو  بش  رد  21نایدا 

(1  ) يدو ـــــــ هی دا  ــ یر 21فـ
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(1  ) ب ــــ هار ب  ـــ یبح ر  ـــ 21بخ

(1  ) یناریا هاشداپ  23ناوریشونا 

(1  ) هلآوهیلعهللایلص مظعا  ربمایپ  تدالو  تا  ـ 24ظحل

ردام يارب  یتشهب  25تبرش 

تدالو 25ناراتسرپ 

ینامسآ نادرم  25نانز و 

تدالو رد  ی  ــ نا ـــ مسآ ياد  ــ 26ن

تشاذگ ناهج  رد  مدق  هلآوهیلعهللایلص  26ربمایپ 

دو ـــ لو ــ ما م ــ 26ن

ینامسآ ياهربا  نایم  26رد 

توبن 27رهم 

هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  ـل  27سغ

ه ــــ کئال ـــ مال م ــــ 28س

هنمآ ردام  ردپ و  28روضح 

گرز ــ رد ب ــ شو پ ــ غآ 28رد 

تدالو لوا  29هتفه 

(1  ) هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  یصو  زا  29ربخ 

(1  ) کشم 29يوب 

(1  ) دنزرف يارب  29هقیقع 

(1  ) تسا ربمایپ  30وا 

(1  ) هبعک يالاب  31ربا 

(1  ) دولوم 31هراوهگ 

(1  ) د ـــ مآ ن  ــ کش ت  ــــ 31ب

(1  ) هراوهگ رد  بیجع  32رون 
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(1  ) بلاطوبا 32هقیقع 

(1  ) ینارون دولوم  تکر  ــ 32ب

ربمایپ 33دالیم 

تدالو 33لحم 

ربمایپ یگراوخریش  33نارود 

دوخ هیاد  هناخ  رد  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دوجو  تکرب  34ریخ و 

ارحص رد  لا  ــ ـج س 34نپ

هداوناخ شو  ـ غآ هب  ت  ــ 35شگزاب

« برثی  » هب 35رفس 

بلطملادبع 36گرم 

ب ــ لاطو ــ با ی  ــ تسر ـ پر 36سـ

ماش يوس  هب  37يرفس 

تسا مدرم  قشمرس  37ربمایپ 

كدوک هب  نداد  38تیصخش 

تر ـــــ شا ــ عم ن  ـــ 38سح

اهیتخس اب  كدوک  ندرک  39انشآ 

كدوک را  هب کـ نداد  ا  ــ 39هب

نا ـ کدو ربارب کـ رد  ند  ــ د ش ــ 39نلب

ناکدوک يارب  يرگن  40هدنیآ 

ینید ماکحا  40نتخومآ 

ناکدوک هبتبسن  ـت  41بحم

ناکدوک هب  ربمایپ  ـت  41ّبحم

ناکدوک يارب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ندرک  42اعد 

ناکدوک اب  ندرک  43ارادم 
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43 هدیه دادن پیامبر صلیاهللاعلیهوآله به کودکان

44 رفتار پیامبر صلیاهللاعلیهوآله با کودکان شهیدان

45 رفتار پیامبر صلیاهللاعلیهوآله با کودکان خود در نماز

46 بوسیدن کودکان

47 عــدالــت نسبــت بـه کودکــان

48 پیامبر صلیاهللاعلیهوآله و بوسیدن فاطمه علیهاالسالم

48 بــازي با کودکــان

50 ســوار کــردن کــودکــان

51 آب و غـــذا دادن بـــه کــودکـــان

52 آیــا پیامبر صلیاهللاعلیهوآله کودکـان را تنبیه میکرد؟

54 فهرست منابع و مآخذ
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ناکدوک اب  ربمایپ  راتفرو  ربمایپ  یکدوک 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - 1337 دمحم ، ینوتسیب ، هسانشرس : 
. ینوتسیب دمحم  مامتها  هب  / ناکدوک اب  ربمایپ  راتفر  ربمایپ و  یکدوک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 ناوج ، نایب  مق : رشن :  تاصخشم 
201ص. يرهاظ :  تاصخشم 
964-8399-80-8 کباش : 

اپیف تشاددای : 
سیونریز تروص  هب  نینچمه  181 ؛]  - 179 . ] ص همانباتک :  تشاددای : 

. یکدوک 11ق --. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  (ص ،) دمحم عوضوم : 
. ناکدوک 11ق --. ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  (ص ،) دمحم عوضوم : 

BP22/9/ب96ك9 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/93 ییوید :  يدنب  هدر 

م21669-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
6 ••• ه  ــــــــــ مد ـــــــــــــ قم

7 ••• ه  ــــــ کم ر  ــ هش ه  ـــ چخیرات
8 ••• نا  ـــ تسبر ــ رد ع ب  ــــ هذ ــ م

13 ••• تیلهاج  برع  دیاقع  رد  تافارخ 
14 ••• ناراب  ندمآ  يارب  يزورفا  شتآ  1 ـ 

15 ••• دندزیم  ار  رن  واگ  دروخیمن ، بآ  هدام  واگ  رگا  2 ـ 
(183)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

16 ••• دنک  ادیپ  يدوبهب  يرگید  ات  دندزیم  غاد  ار  یملاس  رتش  3 ـ 
17 ••• دندرکیم  سبح  يربق  رانک  رد  ار  يرتش  4 ـ 
17 ••• دندرکیم  یپ  ر  ــ بق را  ــ نک رد  ار  ير  ــ تش 5 ـ 

18 ••• نارا  ـــــــــــ میب ه  ـــــــــــ جلا ـــ عم 6 ـ 
19 ••• تا  ــــ فار ــ زا خ ير  ـــ گید ت  ــــ مسق 7 ـ 

( 184)
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ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

19 ••• مالسا  ربمایپ  ناکاین 
22 ••• لیف  باحصا  ناتساد 

34 ••• هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ دال  ــ یم ب  ــ رد ش ا  ــ هتب
36 ••• هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دالیم  بش  رد  رفک  ياههاگیاپ 
37 ••• هلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  بش  رد  نا  ــ یدا

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
(185)

ـه حفص عو  ـ ضوم
38 ••• يدو  ــــ هی دا  ــــ یر ـــ ف

39 ••• ب  ـــ هار ب  ــ یبح ر  ـــ بخ
42 ••• دو  ــ هی نا  ــ گرزب ن  ــ خس
43 ••• هشبح  ها  ـ شداپ ی  ــ شاجن

47 ••• یناریا  هاشداپ  ناوریشونا 
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

( 186)
ـه حفص عو  ـ ضوم

53 ••• هلآوهیلعهللایلص  مظعا  ربمایپ  تدالو  تاظحل 
54 ••• ردام  يار  ی بـ ــ تشهب ت  ــ برش
55 ••• تدالو  نارا  ــــــــــ تسر ـــ پ

57 ••• ـی  نا ــ مسآ نادر  ــ نا و م ـــ نز
58 ••• تدالو  رد  ی  ــ نا ـــ مسآ ياد  ــ ن

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

(187)
59 ••• تشاذگ  ناهج  رد  مدق  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ 

61 ••• دو  ــــــ لو ـــــ ما م ــ ن
62 ••• ینامسآ  ياهربا  نایم  رد 

64 ••• تو  ــــــــ بن ر  ــــ هم
66 ••• هلآوهیلعهللایلص  ر  ـــ بمایپ ل  ـــ سغ

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم
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67 ••• ه  ـــ کئال ـــ مال م ـــ س
( 188)

69 ••• هنمآ  ردا  ردپ و مـ روضح 
70 ••• گرزب  رد  ــ شو پ ـ غآ رد 

71 ••• تدالو  لوا  ه  ــــــ تفه
72 ••• هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  یصو  زا  ربخ 

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

73 ••• ک  ــــ شم يو  ــ ب
74 ••• دنزرف  يارب  هقیقع 

(189)
75 ••• ـت  سا ر  ــ بمایپ وا 
79 ••• ه  ــ بعکيالاب ر  ــ با

80 ••• دو  ــ لوم هراو  ــ هگ
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
81 ••• د  ــ مآ ن  ــ کش ت  ــ ب

83 ••• هراوهگ  رد  بیجع  رون 
85 ••• ب  ــ لاطوبا ه  ـــ قیقع

( 190)
86 ••• ینارون  دو  ــ لوم تکرب 

87 ••• ر  ــــ بما ــ یپ دال  ــ یم
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
88 ••• تدالو  لحم 

89 ••• يو  هیاد  ود  ر و  ــــ بما ـــ یپ ی  ــــ گراو ــ خر ـــ یش نارود 
89 ••• داد  ـر  یش ار  وا  ها  ــ را م ــ هچ ه  ــ ب ک ــ هلو ــ با ز  ــ ینک ه : ــ بیوث 1 ـ 

90 ••• دوب  نزاوهنبرکبنبدعس  هلیبق  زا  هک  بیؤذ  یبا  رتخد  همیلح : 2 ـ 
(191)

93 ••• دوخ  هیاد  ـه  ناخ رد  هلآوهیلعهللایلص  ر  ـــ بمایپ دو  ــ جو ت  ــ کرب ر و  ــ یخ
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
95 ••• ار  ـــ حص رد  لا  ــ ج س ــ نپ
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97 ••• هداوناخ  شوغآ  هب  تشگزاب 
98« ••• بر  ــــ ثی  » ه ـــ ر ب ـــ فس

103 ••• ب  ــــ لطملاد ــ بع گر  ـــ م
104 ••• ب  ــ لا ــ طوبایتسر ـ پر ــ س

( 192)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
105 ••• ما  ــ يو ش ــ هب س ير  ــ فس

109 ••• تسا  مدرم  قشمرس  ربمایپ 
111 ••• كدوک  هب  نداد  ت  ـــ یصخش

113 ••• تر  ــــ شا ــ عم ن  ــــ سح
114 ••• اهیتخس  اب  كدوک  ندرک  انشآ 

(193)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
117 ••• كدوک  را  ــ هب ک نداد  ا  ــ هب
118 ••• ناکدوک  ربارب  رد  ندش  دنلب 
120 ••• ناکدو  يارب کـ يرگن  هدنیآ 

121 ••• ینید  ما  ــ کحا ن  ــ تخومآ
123 ••• ناکدوک  هب  تبسن  ـت  بحم
126 ••• ناکدوک  هب  ربمایپ  ت  ــ ّبحم

( 194)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
130 ••• ناکدوک  يارب  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ ندرک  ا  ــ عد

131 ••• نا  ـــــ کدو ــــ ا ک ــ ندر ب ـــ اراد ک ــ م
134 ••• ناکدو  هب کـ هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ نداد  ه  ــ یده
137 ••• نادیهشناکدوک  اب  هلآوهیلعهللایلص  ـر  بمایپ را  ــ تفر

141 ••• زامن  رد  دوخ  ناکدوک  اب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  راتفر 
146 ••• نا  ـــــــ کدو ــــ ند ک ــــ یسو ـــــ ب

(195)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
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150 ••• نا  ــــ کدوک ه  ـــ ت ب ــ بسن ت  ــ لاد ــ ع
153 ••• مالسلااهیلع  ـه  مطاف ند  ــ یسوب هلآوهیلعهللایلص و  ـر  بمایپ

155 ••• نا  ـــــ کدو ـــــــ ا ک ـــ يزا ب ــــــ ب
163 ••• نا  ــــــ کدو ـــــ ندر ک ـــ راو ک ـــ س

168 ••• نا  ــــ کدوک ه  ـــــ نداد ب اذ  ـــ بآ و غ
؟171 ••• درکیم  هیبنت  ار  ناکدوک  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ایآ 

(196)

ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َو  انِدِّیَس  یِلا 
انالْوَم  یِلا  َو  َنیِّیبَّنلا  ِمَتاخ  َو  ِهّللا  ِلوُسَر 

ِۀَعِْضب  یِلا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 
ْيَدِّیَس  یِلا  َو  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِةَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِۀَجَْهب  َو  یفَطْصُْملا 

ِۀَعْسِّتلا  ِۀَِّمئالا  َیِلا  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِسلا ، ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 
ِمُولُع  ِثِراو  َو  َنیضَرالاِیف  ِهّللاِۀَّیَِقب  امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُوْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

ِنیّدلا ،  ِِملاعَم  َو  ِِضئارَْفلا  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  َو  ِۀَمَلَّظلاِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، َو  ِءاِیْبنالا 
َّزِعُم  ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  َو  ِرْصَْعلا  ِبِحاص  ِنَسَْحلاِْنبِۀَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَوِضْرالاَْنَیبُلِصَّتُْملاُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعالاَلِذُمایَوَءاِیلْوالا 
ـٍۀ  َعاِضِبب ـا  ْنئِج َو  َک  ـــ ِقاِرف َو  َک  ـــ ِتَْبیَغ یف  َّر  ـــ ُّضلا اَنَلْهَا  َو 

َو  َکِّنَم  ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َو  َِکئالِو  ْنِم  ٍةاجُْزم 
َْکنِم  ٍۀَمْحَر  ِةَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َِکلْضَف 

َنینِسْحُْملا  َنِم  َکیَرن  ّانِا 
(3)

میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
یتعنـص و لئاسو  اب  دـننآ . ناهاوخ  نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ون  ون  ییاههتـساوخ  نامز  رتسب  رد  ینعی  تسا  ینابز  ار  یناـمز  ره 
نوگانوگ و ياهنامرآ  يرگید  رد  کیره  يراذـگرثا  اهندـمت و  فالتخا  اب  زورما  دوشیم و  فعاضم  اههتـساوخ  هقباسیب  ياههناسر 
ار تمدـخ  رمک  اـت  تسا  ضرف  اـهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاـسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دـباییم  روهظ  عوـنتم  ياههتـساوخ 
ار ناوج  لسن  نایم  نیا  رد  شنازیملا . اب  ییابطابط  همالع  شریدغلا و  اب  ینیما  همالع  هک  هنوگنامه  دـننک  رپ  ار  ألخ  نیا  دـندنبب و  مکحم 

هـسسؤم هریدم  تئیه  سیئر  ینوتـسیب  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  داد . دشر  دـناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دـیاب 
زا هتـساریپ  نیریـش ، ینایب  هداـس و  یناـبز  اـب  ار  نارـسفم  دنمـشزرا  راـثآ  هتفرگ و  هدـهعب  ار  راـک  نیا  یهلا  لـضف  هب  ناوج  ریـسفت  ینآرق 

هداد رارق  ناـشرایتخا  رد  ار  عباـنم  هک  یعوضوم  رد  یباـتک  نتـشون  هب  ار  ناـنآ  نیا  رب  هوـالع  هداد  رارق  ناوج  لـسن  راـیتخا  رد  تادـیقعت 
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، دش روهلعش  منیـسحت  باجعا و  ناشراثآ  ندوب  دنمفده  راکتـشپ و  راک و  زا  میتشاد ، یهاتوک  رادید  روکذم  هسـسؤم  زا  دنکیم . توعد 
ياهرد یمالـسا  فراعم  زا  مه  يریـسفتریغ  لحارم  رد  هکنآ  دـیما  هب  مراتـساوخ . ناشیارب  ینوزفا  قیفوت  رتشیب و  هضافا  ناـنم  دـنوادخ  زا 

. دوش هداشگ  ناشیورب  یعیسو 
(4)

 . نیملاعلا بر  نیمآ 
یناثلاعیبر 1425   21

دادرخ 1383  21
یلعزخ  مساقلاو  ـ با

(5)

همدقم

ار ناشیا  زا  ینخـس  اـی  مونـشیم  ار  يو  داـی  ماـن و  هاـگره  هک  تسا  یتیـصخش  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  هلآوهیلعهللایلـص  مظعا  ربماـیپ 
یقیفوت هاگره  منک . نایب  ظافلا  دودـحم  گـنت و  بلاـق  رد  ار  نآ  مناوتیمن  هک  دریگیمارف  ار  مدوجو  رـسارس  یبیجع  ساـسحا  منیبیم ،

زا راشرس  ار  مدوجو  یمامت  ماهدرک  رارقرب  ناشیا  اب  هداس  یمالس »  » اب یطابترا  ای  مورب  يوبن  دجسم  فیرش و  ربق  ترایز  هب  ات  هدش  مبیصن 
. ماهتفای ملاع  تا  ــ قو ـ لخم د  ــ بسر ــ لگ س ف و  ــ یر ــ دو ش ــ جو نیا  هب  هقالع  قشع و 

تیـصخش تاـکرب و  تاریخ و  زا  ییاـههیال  یفرعم  قیرط  زا  ار  دوخ  یبـلق  تدارا  هک  ماهدوب  هشیدـنانیارد  هراوـمه  یکدوـک  ناوـفنعزا 
یکدوک  » هلحرم نیلوا  رد  مدرک و  زاـغآ  هطبار  نیا  رد  ار  دوخ  شهوژپ  نیارباـنب  میاـمن . راـهظا  هلآوهیلعهللایلـص  مرکا  لوـسر  يدوـجو 

تحاس هب  هناصلاخ  هّللاءاشنا  هناقشاع و  شالت  نیا  لصاح  رضاح  رثا  ماهداد . رارق  یسررب  هجوت و  دروم  ناکدوک » اب  ار  يو  راتفر  ربمایپ و 
. دیامرف لوبق  یبوخ  هب  هدنناوخ  هدنسیون و  زا  نانم  يادخ  مراودیما  دشا . ـ بیم هنا  ــ گی قو  ــ لخم نآ  سدقم 

ینو  ـ تسیب ـد  محم ـر  تکد
ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  هریدم  تئیه  سیئر 

ربمایپ یکدوک  ( 6)

هکم رهش  هچخیرات 

نیمزرس هب  تماقا  يارب  رجاه  شردام  اب  ار  لیعامسا »  » دوخ دنزرف  يو  دوشیم ، عورش  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  نامز  زا  هکم  خیرات 
هب مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  درک ، ت  ــ لصو در  ــ کیم یگدنز  اهی  ــ کیدزن نآ  رد  هک  ی  ــ لیابق اب  ا  ــ جنآ رد  يو  د  ــ نزرف دا ، ــ تـسرف هکم 

. دش عور  ــ ـه ش کم رهش  يدابآ  سپ  نیا  زا  درک و  يزاسزاب  ار  هبعک  هناخ  دنوادخ  روتسد 
ا ــ یند يا  ــ چـیه ج رد  نا  ــ ـسانشرواخ زا  ـی  ـضعب لوق  هب  ت و  ــ ـسین تعارز  لـباق  هجوچـیه  هب  هک  تسا  رازهروش  يردـق  هب  هکم  فارطا 

. درک ادیپ  ـی  یایفارغج عاضوا  يد  ــ ر ب ــ ظن زا  نآ  يارب  ير  ـ یظن ناو  ـ تیمن
(7  ) هکم رهش  هچخیرات 

ناتسبرع رد  بهذم 

، درب الاب  ار  هبعک  يانب  دوخ  دـنزرف  يراکمه  اب  تشارفارب و  ناتـسبرع  طیحم  رد  ار  یتسرپادـخ  مچرپ  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  هک  یماگنه 
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یهلا درمدار  نآ  هزادنا  هچ  ات  هک  تسین  مولعم  تسرد  اما  دیدرگ ، نشور  یئاهلد  وا ، دوجو  دیشروخ  هعشا  زا  دنتسویپ و  يو  هب  یهورگ 
د . ـــ هد ل  ــــ یکشت ناتسرپادخ  زا  ياهدرشف  فوفص  دنک و  هزرابم  یتسرپ  تب  اب  تسناوت 

، دیجم نآرق  دوب . هارمه  اهتب  ندوب  هطساوهب  داقتعا  كرش و  اب  رتشیب  برع  نایم  رد  اصوصخم  راودا و  زا  يرایسب  رد  یتسرپادخ  هب  هدیقع 
نیا

ربمایپ  یکدوک  ( 8)
دنهاوخ نانآ  تسیک ، نآ  زا  یتسه  ناهج  ناشورخ  جوم  نیا  هک  یسرپب  نانآ  زا  رگا  دیامرفیم : هدومن و  لقن  نانآ  زا  یعمج  زا  ار  هدیقع 

اد ــ ه خ ــ ار ب ا  ــ ه م ــ ـت ک ـسا ـن  یا يارب  م  ــ یئاـمنیم عوـشخ  عوـضخ و  اـهتب  ربارب  رد  اـم  هکنیا  تسا و  اـناوت  اـناد و  راگدـیرفآ  زا  تفگ :
(1 . ) د ــ نزاس ک  ــ یدزن

: دنکیم حیرشت  نینچ  ار  برع  ل  ــ لم ی  ــ بهذم عا  ــ ضوا نانمؤمر ، ــ یما
هیبشت شقلخ  هب  ار  دنوادخ  یهورگ  دـندوب ، قرفتم  ف  ــ ئاوط فلتخم و  ياهتعدـب  نو و  ــ گانوگ يا  ــ هبهذـم ياراد  زور  نآ  مدر  ــ «م

فرصت وا  م  ــ سا رد  یخرب  و  د ) ــ ندوب لئاق  ی  ــ ئاضعا وا  يارب  و   ) دندرکیم
 . رمز  / 3 فرخز ،  / 9 - 1
(9  ) ناتسبرع رد  بهذم 

سپس دندرکیم  هرا  ــ شا وا  ریغ  هب  ی  ــ عمج و  دندوب ) ه  ــ تفرگ ز  ــ یزع زا  ار  يز » ــ ع  » هّللا و زا  ار  تال »  » هک نا  ــ تـسرپتب دننام   ) د ــ ندرکیم
(1 «. ) ت ــ خاس ا  ــ نشآ ی  ــ هلا فرا  ــ عم هب  در و  ت کـ ــ یاده مر  ــ کا لو  ــ سر ه  ــ لیسو هب  ار  نا  ــ نآ

نینچ هتفای ، تافو  يرجه  لاس 206  رد  هک  یبلک »  » برع فورعم  سیونخیرات  دندیتسرپیم  ار  هام  هراتس و  برع  رکفنشور  هقبط 
ْمُهادَهَفهِْریَغیِلا ٍریـشُمْوَأ  ِهِمْـساِیف  ٍدِْحُلم  َْوأ  هِْقلَِخب ، ِهِّلل  ٍهِّبَـشُم  َْنَیب  ٌۀَتِّتَـشَتُم  ُِفئاوَط  َو  ٌةَرِـشَْتنُم  ٌءاوْهَأ  َو  ٌۀَـقِّرَفَتُم  ٌلَِلم  ٍذـِئَمْوَی  ِضْرالاُلْهَا  َو  - » 1

هبطخ 1. هغالبلاجهن ، َِۀلاهَْجلاَنِم » ِهناکَِمب  ْمُهَذَْقنَأَو  َِۀلالَّضلاَنِم 
ربمایپ  یکدوک  ( 10)

يرعـش و سیق »  » لیهـس و یط »  » يرتشم و مخل »  » هاـم و هناـنک »  » باـتفآ و ریمح »  » هلیبق دـندوب و  تسرپنج  حـیلمینب »  » هلیبق دـسیونیم :
دندیتسرپیم . ار  دراطع  دسا » »

تب لاس 360  ياهزور  دادـعت  هب  یگناخ ، ياهلیبق و  ياهتب  رب  هوـالع  دادیم  لیکـشت  ار  ناتـسبرع  هنکـس  تیرثکا  هک  طـحنم  هقبط  اـما 
. دنتسنادیم ه  ــ تسباو اهنآ  زا  یکی  هب  ار  زور  ره  ثداوح  د و  ــ ندیتسرپیم

فئاوط همه  مارتحا  هقالع و  دروم  دوب  هدش  هدیچ  هبعک  رود  هک  یئاهتب  دنتشادنپ ؛  تردق  نابحاص  مکمک  هتسناد ؛  عیفش  ار  اهتب  اهنآ 
دوب و یصاخ  هتسد  کی  میظعت  دروم  اهنت  ياهلیبق  ياهتب  اما  هدوب ؛ 

(11  ) ناتسبرع رد  بهذم 
تثارو هب  دوب  نا  ــ تب ها  ــ گیاـج هک  د  ــ باـعم يرادد  ــ یلک د و  ــ ندرکیم نیعم  یئاـهاج  اـهنآ  يارب  دـنامب ، ظوفحم  هلیبق  ره  تب  هکنیا  يارب 

تشگیم . تسد  هب  تسد 
يارب ترفاسم  لاح  رد  دندیلامیم و  اهنآ  هب  ار  دوخ  ترفاسم  ماگنه  دشیم ؛ شتسرپ  هداوناخ  کی  نایم  زور  بش و  ره  یگناخ  ياهتب 
دوبعم ار  همه  زا  رتابیز  هدرک و  باختنا  گنس  راهچ  دندمآیم ، دورف  هک  یلزنم  ره  رد  دندیتسرپیم و  ار  نابایب  ياهگنـس  دوخ ، تدابع 

دندادیم . رارق  قاجا  هیا  ار پـ هیقب  و 
ربمایپ یکدوک  ( 12)

تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 
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تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

یناــنویياههناسفاودوبهتخیمآاههناسفا و تاــفارخ و  زا  یعاوــنا  اــب  مالـــسا  هراتـــسعولط  زور  ناــهجياههعماج ، لــلممامت و  دــیاقع 
ياـههفارخ قرـش  یقرتـم  لـلم  ناـیم  رد  نونکامه  درکیمتموـکح و  دنتفریمرامـشهبزورنآهعماجنیرتیقرتمهک ؛ یللمراـکفاربیناساس 

ملع و بساـنت  هب  هفارخ  هناـسفا و  دـشر  یلو  درادرب ، مدرم  یگدـنز  سوماـق  زا  ار  اـهنآ  هتـسناوتن  ینوـنک  ندـمت  هک  دراد  دوـجو  يداـیز 
. دوب دهاوخ  رتدایز  اهنآ  نایم  رد  ماهوا  هفارخ و  تبسننامههبدشاببقع  گنهرف  ملع و  رظن  زا  هچره  هعماج  گنهرف 

ار ی  ــ لهاج برع  دیاقع  زا  ير  ــ صتخم هلآوهیلعهللایلص ،  مظعا  لو  ــ ـسر تدالو  نا  ــ مز رد  نا  ــ تـسبرع تیعـضو  ن  ــ تخاس نشور  يار  ــ ب
: مینکیم رکذ 

(13  ) تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

ناراب ندمآ  يارب  يزورفا  شتآ  1 ـ 

و عَلَس »  » مان هب  یتخرد  زا  ار  یئاهبوچ  ناراب  ندمآ  دورف  يارب  اجنآ  مدرم  تسا ، وربور  یکشخ  اب  لوصف  رتشیب  رد  ناتـسبرع  هریزج  هبش 
شتآ ار  اهبوچ  سپس  دندناریم  هوک  يالاب  ات  ار  واگ  هتسب : واگ  مد  هب  ار  اهنآ  دندروآیم و  درگ  رَشُع »  » مانب يرگید  زوس  دوز  تخرد 

ندیود و هب  عورـش  یگتخوس  رثا  رب  واگ  دشیم و  دـنلب  اهنآ  زا  شتآ  ياههلعـش  رَـشُع »  » ياهبوچ رد  هقرتحم  داوم  دوجو  تهج  هب  هدز 
، دندادیم ماجنا  ینامسآ  قرب  دعر و  هب  هیبشت  دیلقت و  عون  کی  ناونع  هب  ار  هنادرمناوجان  لمع  نیا  نانآ  درکیم و  ندز  هرعن  بارطضا و 

ياج هب  ار  شتآ  ياههلعش 
ربمایپ  یکدوک  ( 14)

. دنتسنادیم رثؤم  ناراب  لوزن  رد  ار  لمع  نیا  دنتشادیم و  بوسحم  دعر  ياج  هب  ار  واگ  هرعن  قرب و 

دندزیم ار  رن  واگ  دروخیمن ، بآ  هدام  واگ  رگا  2 ـ 

هدام ياهواگ  یلو  دندیـشونیم  بآ  رن  ياهواگ  هک  دشیم  یهاگ  دندربیم ، بآ  يوج  رانک  بآ ، ندیـشون  يارب  ار  هدام  رن و  ياهواگ 
اج رن  وا  ــ يا گ ــ هخاـش نا  ــ یم رد  هک  تسا  ا  ــ هوـید دوـجو  ناـمه  عاـنتما  تـلع  هـک  دـندرکیم  رو  ــ ـصت ناـنآ  د ، ــ ندزیمن بآ  هـب  بـل 

دندزیم . رن  ياهواگ  ترو  رس و صـ هب  اهوید  ند  ــ نار يارب  د و  ــ نشونب بآ  هدام  ياهواگ  دنراذگیمن  د و  ــ ناهتفرگ
(15  ) تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

دنک اد  ـ یپ يدو  ـ بهب ير  ـ گید ات  د  ــ ندزیم غاد  ار  ـی  ملاس ـر  تش 3 ـ 

نیا تیارـس  زا  يریگولج  يارب  دـیدرگیم ، رهاظ  اـهنآ  ناـهد  بل و  رد  یلواـت  هحرق و  اـی  دـشیم و  ادـیپ  يراـمیب  نارتش ، ناـیم  رد  رگا 
لا ــ متحا یهاـگ  ت ، ــ ـسین نشور  را  ــ نـیا ک تـلع  یلو  دـندرکیم . غاد  ار  وا  نار  وزاـب و  بـل و  دـندروآیم ، ار  یملاـس  رتـش  يراـمیب ،

کی رس  هب  طقف  دایز  نار  ــ تش نا  ــ یم زا  هک  رظن  نآ  زا  یلو  تسا ؛  هدو  ــ یملع ب ه  ــ جلاعم عون  کی  هتشاد و  يریگشیپ  ه  ــ بنج هک  دنهدیم 
تسا . هتشاد  یموهوم  للع  هدوب و  یفارخ  لمع  کی  هک  تفگ : ناوتیم  د ، ــ ندروآیم ار  ی  ــ ئالب ن  ــ ینچ رتش 

ربمایپ یکدوک  ( 16)

دندرکیم ـس  بح يربق  را  ــ نک رد  ار  ير  ــ تش 4 ـ 
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دوشن ! روشحم  هدایپ  تمایق  ماگنه  ربق  بحاص  ات 
ناج ات  د ، ــ ندادیم وا  هب  ف  ــ لع بآ و  د و  ــ ندرکیم سبح  ی  ــ لادوگ ناـیم  رد  وا  ربق  راـنک  رد  ار  يرتش  درکیم ، توف  یگرزب  درم  رگا 

. ددرگن روشحم  هدایپ  دوش و  راوس  نآ  رب  زیخاتسر  زور  ـی  فوتم در و  ــ پس

د ــ ندرکیم ر پـی  ــ بق را  ــ نک رد  ار  ير  ــ تش 5 ـ 

شاداپ نداد  یفوتم و  زا  میرکت  روظنم  هب  درکیم  رحن  رتش  دوخ ، نانامهم  نازیزع و  يارب  یگدـنز  نارود  رد  یفوتم  صخـش  هک  اجنآ  زا 
. دندرکیم ی  ــ ی پ ــ کا ـ ندرد زرط  هب  ار  يرتش  وا  ربق  ياپ  رد  شناگدنامزاب  يو  هب 

(17  ) تیلهاج برع  دیاقع  رد  تافارخ 

نارامیب هجلاعم  6 ـ 

ای دریمیم ؛  دشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  علق  سم و  رگا  هک  دـندوب  دـقتعم  دـنتخیوآیم و  یئالط  تالآرویز  هدـیزگ  برقع  رام و  ندرگ  هب 
رب هلیبق  گرزب  نوخ  زا  یمک  ندـیلام  اب  دـیآیم  دوجو  هب  رامیب  ناگـس  نتفرگ  زاگ  زا  ًالومعم  هک  ار  يراـه »  » يراـمیب دـندرکیم  روصت 

هدرب هاـنپ  تاـفاثک  هب  ه  ــ ثیبخ حاورا  ندـنار  يارب  دـیدرگیم  رهاـظ  یـسک  رد  نونج  مئـالع  رگا  درک و  هجلاـعم  ناوتیم  تحارج  عضوم 
ی ــ خن ار بـه  ه  ــ برگ ها و  ــ بور نادـند  دوشن  هدزوید  اهنآ  هچب  هکنیا  يارب  د ، ــ نتخیوآیم يو  ندرگ  هب  ار  ناگدرم  ناوختـسا  هدولآهنهک و 

د. ــ نتخاد ــ نایم ا  ــ ههچب ندر  ــ هب گ ه  ــ تسب
ربمایپ یکدوک  ( 18)

تافارخ زا  يرگید  تمسق  7 ـ 

يارب دندیـسرتیم ، وید  ای  ابو  يرامیب  زا  دندشیم و  یهد  دراو  هک  یعقوم  دـندرکیم : هدافتـسا  ریز  لئاسو  زا  سرت ، ینارگن و  عفر  يارب 
مأوت دوخ ، ندرگ  هب  هابور  ناوختـسا  نتخیوآ  اب  ار  راک  نیا  یهاگ  دـندادیم و  غـالا  يادـص  راـب   10 اتـسور ، هزاورد  ربارب  رد  سرت  عـفر 

. دندیشوپیم دندرکیم و  ور  تشپ  ار  دوخ  نهاریپ  دندشیم ، مگ  ینا  ـ با ـ یب رد  رگا  دندومنیم و 

مال ـــ سا ر  ــ بمایپ نا  ــ کا ــ ین

. دسریم میهاربا »  » دنزرف ل  ــ یعامسا ترضح  هب  ربمایپ  فیرش  بسن 
ی ــ عامتجا ی  ــ گد ــ نز ـر  ـسار ـ ـس رد  دوب و  ش  ــ یرق سا  ــ نـشرس راد و  ــ مامز مرکا ، ر  ــ بماـیپ دـج  نیتسخن  م ، ــ ـشاه د  ــ نزرف ب  ــ لطملادـبع

درادیساسح . نشور و  طاقن  دو ، ــ خ
(19  ) مالسا ربمایپ  ناکاین 

هک دـنک ، یگدـنز  یعمج  ناـیم  رد  لاـس  داتـشه  زا  زواـجتم  یـسک  رگا  مـینکیم ، هدـهاشم  ار  ینـشور  طاـقن  وا  یگدـنز  تاحفــص  رد 
بارـش هب  بل  دوخ  رمع  رـسارس  رد  یلو  دـشاب  اهنآ  هداتفااپ  شیپ  موسر  زا  يراکدـب  یـشکمدآ و  يراوخابر و  يراسگیم و  یتسرپتب و 

هار رد  دنک و  يریگولج  ادج  هنهرب  ندب  اب  فاوط  مراحم و  اب  جاودزا  زا  درادزاب و  يراکدب  يراسگیم و  یـشکمدآ و  زا  ار  مدرم  دـنزن و 
دوشیم ! ادیپ  ـر  تمک تا  ـ عامتجا رد  هک  تسا  هنومن  دارفا  نآ  زا  یکی  درم  نیا  اعطق  دنک  يراشفاپ  سفن  نیرخآ  ات  نامیپ  رذن و  هب  لمع 

ربمایپ  یکدوک  ( 20)
یصخش دیاب  دوب  هدش  هدراذگ  تعیدو  هب  نایناهج ) ربهر  نیرتگرزب   ) هلآوهیلعهللایلـص مرکا  یبن  رون  وا  دوجو  رد  هک  یتیـصخش  يرآ 
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دشاب . یگدولآ  ه  ــ نوگره زا  هتساریپ  كاپ و 
دـحوم و نادرم  هرامـش  رد  کـیرات  ط  ــ یحم نآ  رد  يو  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  يو  زیمآتمکح  هاـتوک و  تاـملک  تا و  ــ یاـکح زا 
دوش و يرپس  وا  رمع  ـا  قافتا رگا  دسریم و  دوخ  يازسب  ارس  نیمه  رد  ر  ــ گمتس درم  : » ت ــ فگیم هراو  ــ مه تسا و  هدو  ــ دا ب ــ عم هب  دقتعم 

(1 «. ) دیسر ـد  هاوخ دوخ  رادر  ــ ياز ک ــ سب نیسپزاب  زور  رد  دنیبن ، ار  دوخ  لمع  شاداپ 
 . ص 4 ج 1 ، یبلح ، هریس  - 1

(21  ) مالسا ربمایپ  ناکاین 

لیف باحصا  ناتساد 

هلمج نآ  زا  دـندرک و  تموکح  اجنآ  رد  یفلتخم  لـیابق  دوب و  يزیخلـصاح  هقطنم  تسا  عقاو  ناتـسبرع  یبرغ  بونج  رد  هک  نمی  روشک 
د. ــــ نتشاد ت  ــ مو ــ کح ا  ــ جنآ رد  ا  ــ هلاس ه  ــ دو ک ــ ر ب ــ یمحینب ه  ــ لیبق

ریثأت تحت  برثی »  » رهش هب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  يو  درکیم . تنطلـس  نمی  رب  اهلاس  هک  دوب  هلیبق  نیا  ناهاشداپ  زا  یکی  ساونوذ 
هزاـت ِنید  نیا  دـمآرد . دوهی  نید  هب  هدیـشک ، تسد  یتـسرپتب  زا  تفرگ و  رارق  دـندوب  هدرک  ترجاـهم  اجنادـب  هک  یناـیدوهی  تاـغیلبت 

دنیآرد . دوهی  نید  هب  ات  درکیم  ـه  جنکش ی  ــ تخس هب  ار  ر  ــ گید نا  ــ یدا ناور  ــ یپ هک  اجنآ  ات  دراذگ . رثا  ساو  ــ نوذ لد  رد  تّدشب 
ربمایپ  یکدوک  ( 22)

نییآ نتفریذپ  زا  دوب ، هدرک  رثا  ناشناج  قامعا  رد  هتفریذپ و  ار  حیـسم  نید  هک  نمی ، یناتـسهوک  یلامـش و  ياهرهـش  زا  نارجن ،»  » مدرم
دندز . زابرس  ساونوذ  تعاطا  زا  هدرک و  یچیپرس  دوهی 

دندرک و رفح  یقدنخ  داد  روتـسد  تهج  نیمه  هب  دنک . هجنکـش  عضو  نیرتتخـس  هب  ار  اهنآ  تفرگ  میمـصت  دش و  نیگمـشخ  ساونوذ 
هدنازوس و قدنخ  نآ  رد  ار  نارجن  نایحیـسم  رتشیب  بیترت  نیدـب  دـننکفیب . نآ  رد  ار  دوهی  نید  نیفلاخم  هتخورفا و  نآ  رد  يدایز  شتآ 

دناهتشون . رفن  رازه  تسیب  ار  زور  نآ  ناگدشهتشک  عمج  دیرب . ار  اهنآ  ینیب  شوگ و  اپ ، تسد ، درک و  ریشمش  همعط  زین  ار  یهورگ 
(23  ) لیف باحصا  ناتساد 

هدیناسر و دوب  يراصن  شیک  هب  هک  مور  روتارپما  هب  ار  عیجف  راتشک  نیا  ربخ  دوب ، هدرب  رد  هب  ناج  هکرعم  زا  هک  نارجن  نایحیسم  زا  یکی 
يو ات  م  ــ ـسیونیم ه  ــ ـشبح هاشداپ  ی  ــ ـشاجن هب  ياهمان  تشاد : راهظا  مور  روتارپما  دـنک . یهاوخ  کـمک  يو  زا  ساونوذ  زا  ماـقتنا  يارب 

دنک . يرای  ار  ـا  مش
. تفر نمی  روشک  هب  رمحا  يایرد  زا  طایرا  تخاس . ریما  رکـشل  نآ  رب  طایرا  مان  هب  ار  یـصخش  داتـسرف و  نمی  هب  هوبنا  يرکـشل  یـشاجن 
رد ساونوذ  نایرکـشل  دش  عورـش  گنج  هک  یماگنه  دـمآ و  نایـشبح  گنج  هب  هتـشادرب  دوخ  اب  نمی  لیابق  زا  بکرم  يرکـشل  ساونوذ 

هشبح مدرم  ربارب 
ربمایپ  یکدوک  ( 24)

درک . قرغ  ایرد  رد  ار  دوخ  تشادن  ار  تسکش  نیا  لمحت  بات  هک  ساونوذ  دندروخ . تسکش  هدرواین و  تمواقم  بات 
تسشن وا  ياج  هب  دوخ  تشک و  ار  طایرا  يدنچ  زا  سپ  ههربا  دندرک . تموکح  اجنآ  رد  اهلاس  هدش و  نمی  نیمزرـس  دراو  هشبح  مدرم 

دو ــ زا خ دوب  ی  ــ بیترت ره  هب  دوب  هدـش  ن  ــ یگمـشخ طا  ــ یرا هب  وا  ندـیروش  زا  هک  زین  ار  یـشاجن  تخاـس و  شیوخ  عیطم  ار  نمی  مدرم  و 
. در ــ ـی ک ضار

هک داتفا  رکف  هب  مکمک  دنراد . هبعک  هناخ  هکم و  هب  یصاخ  هّجوت  نارگید ، هچ  ناتسرپتب و  هچ  یحاون ، نآ  بارعا  هک  دش  هجوتم  ههربا 
يراتفرگ بجوم  يزور  تسا  نکمم  هکم  يداصتقا  يونعم و  ذوفن  نیا 
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(25  ) لیف باحصا  ناتساد 
ییابیز و رد  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دنک و  انب  نمی  رد  هوکـشاب  يدـبعم  ات  تفرگ  میمـصت  ینارگن  نیا  عفر  يارب  دوش . وا  يارب  ياهزات 
هب ـن  تفر زا  ه و  ــ تخاـس هّجوتم  د  ــ بعم نادـب  ت  ــ ـسه هک  ياهلیـسو  ره  هب  ار  هیحاـن  نآ  بارعا  سپـس  دـشوکب و  زین  نآ  يرهاـظ  تاـنیئزت 

. درادزاب هبعک  ترایز 
هلاسدـنچ تامحز  زا  ياهجیتن  نیرتکچوک  یلو  درک ، ار  شـشوک  يالتعا  ّدـح  نآ  تنیز  رد  داهن و  مان  ْسیَُّلق  ار  نآ  داهن و  انب  يدـبعم 

دوخ اب  ار  هشبح  رکـشل  سپـس  ددرگزاب . نمی  هب  هدرک و  ناریو  ار  هبعک  هناخ  دورب و  هکم  يوس  هب  دومن  دهع  دوخ  اب  ههربا  تفرگن . دوخ 
. درک تکرح  هکم  رهش  هبعک و  ندرک  ناریو  دصق  هب  لیف ـ  نیدنچ  اب  هتشادرب و 

ربمایپ  یکدوک  ( 26)
تمواقم دنتـسناوتن  ه  ــ هربا نار  ــ کیب ها  ـ پـس ربارب  رد  یلو  ـد ، ندـمآرب وا  اـب  گـنج  ههربا و  عفد  ددـصرد  دـندش  علطم  ارجاـم  زا  هک  بارعا 

. دننک
نآ مدرم  یشاوم  لاوما و  ات  درک  رومأم  دوصقم  نبدَوْسَا  مان  هب  ار  دوخ  نارادرس  زا  یکی  دمآ  دورف  سِّمغُم »  » نیمزرس رد  ههربا  هک  نیمه 
رد هک  دوب  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  ّدـج  بلطملادـبع  هب  ّقلعتم  رتش  تسیود  لاوما  نیا  نایم  رد  دـنربب . وا  دزن  هب  هدرک و  تراغ  ار  هیحاـن 

ودب داتسرف و  هکم  هب  ی  ــ صخش ههربا  د . ــ ندرب ههربا  دزن  هب  هتفرگ و  امغی  هب  ار  اهنآ  دوسا  نایهاپـس  دندوب و  ندیرچ  لوغـشم  هکم  فارطا 
. روا ــ یب ن  ــ ش م ــ یپ ار  وا  دراد  ــ ار ن ام  اب  گنج  دصق  يدید  رگا  وش . ایوج  ناشیا  گرزب  زا  تفگ :

(27  ) لیف باحصا  ناتساد 
دمآ و بلطملادبع  دزن  وا  دندرک و  ییامنهار  بلطملادبع  يوس  هب  ار  وا  تفرگ ، ار  مدرم  گرزب  غارـس  نوچ  دمآ و  هکم  رهـش  هب  هطانح 

دیناسر . ار  ه  ـــ هربا ماغیپ 
تسیچ »؟ تتجاح  : » د ــ یسرپ وا  زا  ه  ــ هربا و  دمآ . ه  ــ هربا دز  ــ هب ن ب  ــ لطملادبع

«. د ــ نهدزا ــ ن ب ــ هب م د  ــ ناهدر ــ ترا ب ــ ه غ ــ هک ب ار  ــ ر م ــ تش ت  ــ سیود یهد  رو  ــ تسد ه  ــ تسا ک نآ  نم  تجاح  : » تفگ ب  ــ لطملادبع
؟ » ییوگیم ـن  خس رتش  دنچ  هرابرد  ساّسح  ت  ــ یعقوم نینچ  رد  ایآ  : » تفگ ه  ــ هربا

ربمایپ  یکدوک  ( 28)
درک .» دهاوخ  يرادهاگن  نآ  زا  هک  دراد  یبحاص  زین  هبعک  منارتش و  نیا  بحاص  نم  : » تفگ وا  خساپ  رد  بلطملادبع 

اههوک و هب  دنوش و  جراخ  رهش  زا  داد  روتسد  شیرق  رهش  مدرم  هب  دش  رهـش  دراو  نوچ  دمآ . هکم  هب  هتفرگ و  ار  دوخ  نارتش  بلطملادبع 
ات داد  نامرف  شیوخ  زّهجم  هاپس  هب  ههربا  وس  نآ  زا  دنراد . ظوفحم  ههربا  نایهاپس  رطخ  زا  ار  دوخ  ناج  ات  دنرب  هانپ  هکم  فارطا  ياههّرد 

دنزاس . نار  ــ یو ار  هبعک  د و  ــ ننک ه  ــ لمح ر  ــ هش هب 
دننارب شیپ  هب  ار  وا  دنتساوخ  هچره  داتسیا و  تکرح  زا  صوصخم  لیف  دش ؛  رهاظ  لوا  تاعاس  نامه  رد  ناشیا  تسکش  هناشن  نیتسخن 

(29  ) لیف باحصا  ناتساد 
ب ــ ناج زا  د  ــ ندوب ه  ــ لچلچ و و  ــ تـسرپ ه  ــ یبش هک  نا  ــ گدنرپ زا  يرا  ــ مـشیب يا  ــ ههتـسد هک  دندرک  هد  ــ هاشم لالخ  نیا  رد  د . ــ نتـسناوتن

دنیآیم . شیپ  ا  ــ یرد
هک نانآ  زا  کیره  هب  دـندرک و  اهر  ار  اههزیرگنـس  ههربا  نایهاپـس  رـس  يالاب  دنتـشاد ، لاگنچ  راـقنم و  رد  ییاههزیرگنـس  هک  ناگدـنرپ 
هب د  ــ ید نانچ  ار  ع  ــ ـضو نوچ  درک و  تباصا  ه  ــ هربا ِرـس  هب  اههزیرگنـس  زا  یکی  تخیر . ورف  شندب  تشوگ  دش و  كاله  درک  تباصا 

د. ــ ننادرگزاب ن  ــ می يو  ــ ار بـه س وا  داد  رو  ــ تسد د  ــ ندوب هد  ــ نام م  ــ لاس هک  یکدنا  دارفا 
ياهلاس هک  تسا  خیرات  مهم  ياهناتساد  زا  لیف  باحصا  ناتساد 
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ربمایپ  یکدوک  ( 30)
يدایز تمظع  تّهبا و  نمض  رد  دادیم و  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تثعب  زا  تراشب  هک  دوب  يروما  زا  دیدرگ و  بارعا  خیرات  أدبم  يدایز 

شنایهاپـس ههربا و  يدوبان  دنناوخب و  هّللا  ُلْهَا   » ار نانآ  برعلا  ةریزج  رگید  طاقن  مدرم  برع و  رگید  لیابق  ات  دش  ببـس  داد و  شیرق  هب 
دنراذگب . هکم » مدرم  زا  یلاعت  يادخ  عافد   » باسح هب  ار 

، سابع هزمح ، هّللادـبع  ياـهمان : هب  دومرف  اـطع  ودـب  رـسپ  هد  دـیزگرب ، يرـسمه  هب  بلطملادـبع  هک  يددـعتم  ياـهنز  زا  یلاـعت  يادـخ 
بهلوبا . رارِض ، مَّوقُم ، لْجَح ، ثراح ، ر ، ــ یبز بلاطوبا ،

يورأ . همیمأ ، هکتاع ، میکحُّما ، هََّرب ، هّیفص ، ياهمان : هب  ـد  ندوب نت  زین شـش  ـب  لطملادبع نار  ــ تخد
(31  ) لیف باحصا  ناتساد 

. دناهتـشون نآ  زا  لبق  لاس  ار 52  شتاـفو  ترجه و  زا  لـبق  لاـس  ار 81  وا  تدالو  نامز  دوب و  بلطملادـبع  رـسپ  نیرتکچوک  هّللادـبع 
هب هقالع  ّتبحم و  نیا  تشادیم . تسود  نارگید  زا  رتشیب  ار  وا  دوب و  دنمقالع  رگید  نادنزرف  زا  شیب  هّللادبع  شدـنزرف  هب  بلطملادـبع 

. دو ـــ هد ب ــــــ ینش نا  ــ مز نآ  ناد  ــ نمشناد نا و  ــ نهاک زا  شیب  مک و  هک  دوب  ی  ــ یاهربخ ا و  ــ هتراشب رطاخ 
ور هب  ور  هّللادبع  اب  هکره  دوب و  دوهشم  هّللادبع  هرهچ  رد  هک  دوب  یصاخ  رون  یگدنشخرد و  درکیم ، دییأت  ار  نانهاک  تراشب  هک  يزیچ 

درکیم . هدهاشم  ار  هدننک  هریخ  رون  نآ  دشیم 
ربمایپ  یکدوک  ( 32)

دبع نببهو  دزن  روظنم  نیمه  هب  دریگب . هّللادبع  يارب  يرـسمه  شیرق ، نادناخ  نیرتفیرـش  زا  یکی  زا  ات  دـمآرب  ددـصرد  بلطملادـبع 
ماـقم تلیـضف و  رظن  زا  ناـمز  نآ  رد  هک  ار  هنمآ  ینعی  وا  رتـخد  دـمآ و  دوـب  هرهزینب  هلیبـق  گرزب  هک  ةّرم  نببـالک  نبةرهز  نبفاـنم 

درک . يرا  ـ گتساوخ هّللاد  ــ بع يارب  دو . ــ شیرق ب نانز  نیرتگرزب 
دو . ــــ هلآوهیلعهللایلص ب اد  ـــــــ لو خ ـــــــــــ سر سد  ــ قم دو  ــ جو نا  ــ مه نو  ــ میم جاودزا  ن  ــ یا دو  ــ لوم ا  ــ هنت

(33  ) لیف باحصا  ناتساد 
(1  ) هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دال  ــ یم ب  ــ رد ش ا  ــ هتب

ا ـــ هنآ زا  ه  ــ دو ک ــ ی ب ــ یا ــ هادـن ا و  ــ هت ــ طو ب ــ قـس دـش  رهاظ  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  تدـالو  بش  رد  هک  یمئـالع  راـثآ و  زا  یکی 
د. ــ شی هد مـ ــــ ینش

دش هداز  ربمایپ  : » تفگیم هک  مدینش  ییادص  ناهگان  مدوب . هدیباوخ  یتب  کیدزن  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دالیم  بش  دیوگیم : یـصخش 
دشنوگنرس . داتفانیمز و  رب  تروص  اب  تب  نآ  سپس  دش !» هدیچربنیکرشمياهماد  تفاینایاپ و  تلالض  دندش ! لیلذ  ناهاشداپ  و 

هناخ تب  رد  شیرق  زا  یهورگ  هلآوهیلعهللایلص ،  ربمایپ  تدالو  بش  رد  نینچمه 
 . ءزج 3 ص 84 مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  دلج  خیراوتلا : خ  ــ سان ج 2 ص 10 . ر : ــ یدغلا - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 34)
ـن یمز ر  ــ ترو ب ــ ـص ا  ــ دو ب ــ ا ب ــ جنآ ه  ــ ی ک ــ گرزب نا بـت  ــ هگان دندیـشونیم . بارـش  دندروخیم و  دندوب و  هتـشک  ییاهرتش  دندوب و 

. دا ــ تفا
ی ــ فتاه هک  د  ــ ـش هد  ــ ینـش را  ــ ن ب ــ یموس دا و  ــ تـسیان ا  ــ ما د ، ــ نداهن دوخ  ياج  رب  ار  تب  راب  هس  دـندش و  هدز  تفگـش  قافتا  نیا  زا  اهنآ 

ت : ـــــ فگیم ن  ــ ینچ
رب تروص  اب  وا  رطاخ  هب  اهتب  همه  تسا . هدش  رون  زا  رپ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  نیمز  مامت  هدش ، دـلوتم  هک  يدولوم  تینارون  رطاخ  هب  »

دناهدمآرد .» تشحو  هب  دازون  نیا  تدالو  زا  نیمز  نا  ــ هاشداپ مامت  دناهداتفا و  ن  ــ یمز
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(35  ) ربمایپ دالیم  بش  رد  اهتب 

هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  دالیم  بش  رد  رفک  ياههاگیاپ 

یکی دش . دوبان  بش  نآ  رد  زین  رفک  گرزب  هاگیاپ  ود  دندشیم ، نوگنرـس  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دالیم  بش  رد  هک  اهتب  زا  هتـشذگ 
بـش نآ  رد  دـبعم  نیا  دوب . هدـشن  شوماخ  زگره  دـندوب و  هدیـشوک  نآ  شتآ  ظفح  رد  لاـس  رازه  ناـیتشترز  هک  دوب  سراـف  هدکـشتآ 

درب . ورف  تریح  رد  ار  سوجم  ناگرزب  نادبوم و  همه  دش و  شوماخ  ناهگان 
ناگدنتـسرپ دـش و  کشخ  تدالو  بش  رد  بآ  همه  نآ  اب  هچایرد  نیا  دـندیتسرپیم . ار  نآ  مدرم  هک  دوب  هواس  میظع  هچاـیرد  يرگید 

دو . ـ من هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ تکرب  ر  ــ سار ــ مودق س هدامآ  ار  ناهج  دالیم ، بش  نآ  رد  دنوادخ  هنوگ  نیا  تخاس . ریحتم  ار  نآ 
ربمایپ یکدوک  ( 36)

هلآوهیلعهللایلص مرکا  ربمایپ  تدالو  بش  رد  نایدا 

نتخیر ورف  اب  ناریا  رد  ناوریـشونا  دـندشیم . وربور  یبیجع  رظانم  اب  نایدا  ناگرزب  رگید  يوس  زا  ناهاشداپ و  وس  کی  زا  دالیم  بش  رد 
د . ـــ ید ی  ــ بیجع يایؤر  هشبح  رد  یشاجن  دش و  وربور  نئادم  میظع  رصق  زا  یتمسق 

رازه شتآ  نایتشترز  دندید و  ار  دمحم »  » مان اهاسیلک  بارحم  رب  یحیـسم  ناشیـشک  دـندش و  ربخاب  خرـس  هراتـس  عولط  زا  دوهی  ناگرزب 
تخاس . یناهج  ار  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تدالو  ربخ  نیمز  ياج  ياج  رد  عیاقو  نیا  . دنداد تسد  زا  ار  هلاس 

(37  ) مرکا ربمایپ  تدالو  بش  رد  نایدا 

(1  ) يدو ـــــــ هی دا  ــ یر فـ

رد دـمآ  نوریب  دوخ  هعلق  زا  تشاد  تسد  رد  یلعـشم  هک  یلاح  رد  يدوهی  یـصخش  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  تدالو  زا  شیپ  زور  کی 
 ! نا ـــ یدو ــ هی يا  دزی : ــ دایرف م هک  یلاح 

وا هدرک و  عولط  تسا  دمحا  دلوت  هناشن  هک  ياهراتس  : » داد خساپ  تسا ؟ هدش  هچ  وت ! رب  ياو  دندیـسرپ : دندمآ و  وا  درگ  دوهی  زا  ياهدع 
دش .» دهاوخ  دلوتم  بشما 

 . ص 326 ج 2 ، ۀ : ـــ یا ــ هنلا ۀ و  ــــ یاد ــ بلا ص 444 . ج 12 ، لا : ـــــــ معلا ز  ــــ نک - 1
ربمایپ یکدوک  ( 38)

(1  ) ب ــــ هار ب  ـــ یبح ر  ـــ بخ

هب دنام ، حبـص  ات  دـش و  هتـشون  هلآوهیلعهللایلـص »  دـمحم   » هملک اهنآ  بارحم  رب  هک  نآ  رگم  دـنامن  ياهعموص  رید و  چـیه  بش  نآ  رد 
رد هک  نانچ  تسا ؛  هدش  دلوتم  نامزلا  رخآ  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هک  دندیمهف  دـندید و  ار  نآ  نانیـشنرید  نابهار و  مامت  هک  ياهنوگ 

داتفا . قافتا  اههعموص  اهاسیلک و  رد  نآ  هباشم  زین  هنمآ  يرادراب  مجنپ  هام 
ج 1، ب ، ــ لاط ی  ــ با لآ  ب  ــ قانم ج 15 ص 257،274،289 . راو : ــ نالارا ــ حب ص 196 . ن : ــ یدلا لا  ــ مک ص 65 . ن : ــ یظعاولا ۀ  ــ ضور - 1

 . 21 ص 20 ، لئاضفلا : ص 31 . ۀ : ــ یهبلا راو  ــ نالا ص 360 . قود : ــ صلا ـی  لاما ص 22 . ج 1 ، راربالا : ۀیلح  ص 30،31 .
(39  ) بهار بیبح  ربخ 

ـ  دوب هدرب  بلطملادـبع  يارب  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  ربخ  هنمآ ، يرادراب  مجنپ  هاـم  رد  هک  بهار ـ  بیبح  دزن  بش  ناـمه  رد  ياهدـع 
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، هبعک يارب  نامـسآ  زا  ییاههدرپ  وگزاب : نامیارب  دتفایم  قافتا  هظحل  ره  هک  ار  بیجع  ياههرظنم  نیا  لیالد  بیبح ، يا  : » دنتفگ دنتفر و 
تفگ : بیبح  دوشیم .» هدینش  هک  ییاهدایرف  اهادص و  نامسآ و  قرب  ناگراتس ، تکرح  هبعک ، لخاد  رد  اهتب  ندش  نوگنرس 

هب تامالع  نیا  دـیریذپن . دـیتساوخن  رگا  دـینک و  لوبق  دـیتساوخ  رگا  میوگیم . ار  قح  نخـس  یلو  متـسین  امـش  نید  رب  نم  هک  دـینادیم 
مسا و ام  هک  نامز ؛  نیا  رد  هدش  هداتسرف  يربمایپ  يارب  رگم  هدماین  دوجو 

ربمایپ  یکدوک  ( 40)
میاهتفای . ینامسآ  ياهباتک  رگید  روبز و  لیجنا و  تاروت و  رد  ار  وا  تفص 

دنناـمه ناـیملاع  ماـمت  رب  وا  دـنکیم . توـعد  راـگدرورپ  يوـس  هب  ار  مدرم  دـنکیم و  لـطاب  ار  اـهتب  تداـبع  هک  یـصخش  نآ  تسوا 
دـص ياو و  دنوشیم . عضاخ  وا  ربارب  رد  ایند  ناملاظ  ناهاشداپ و  همه  و  دش ، دهاوخ  كانمهـس  يریت  رثؤم و  ياهزین  هدـنرب و  يریـشمش 

ار وا  سک  ره  ه و  ــ تفای تاجن  دروایب  نا  ــ میا سک  ره  وا ! ریت  هزین و  ریـشمش و  زا  اـهتب  ناگدـننک  تداـبع  ناـیغط و  رفک و  لـها  رب  ياو 
. دوشیم كال  ــ دنک ه را  ــ کنا

(41  ) بهار بیبح  ربخ 
(1  ) دوهی ناگرزب  نخس 

ر ــ کذ ار  هلآوهیلعهللایلــص  ربماـیپ  تافــص  دـندوب و  هدـش  عـمج  یلحم  رد  ریــضنینب  هـظیرقینب و  دو  ــ هی ناـگرزب  دـال ، ــ یم ب  ــ ــش رد 
ت : ــــــــــ فگ ا  ــ هنآ زا  یکی  د . ــ ندرکیم

زجهدــنامنيربمایپچیه ؛و  ربماـیپکیمایق اـیتدالويارب  رگم  دــنکیمن  عوـلط  هاگچــیه  هـک  تـسا  هدرک  عوـلط  خرــسهراتس  هکدــینادب 
تسوا . تدالو  هناشن  هراتس  نیاهکدمحا 

 . ج 2 ص 327 ۀ : ــــ یا ــــ هنلا ۀ و  ـــ یاد ــ بلا ج 1 ص 214 . ۀ : ـــ یو ــ بنلا ةر  ـــ یسلا - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 42)

(1  ) ـه شبح ها  ــ شداپ ی  ــ شاجن
ت ــ سخن ی  ــ ـشاجن د  ــ ندیـسر وا  دزن  هک  ی  ــ ماگنه دنتفر . ه  ــ ـشبح هاشداپ  یـشاجن  دزن  هکم  لها  زا  رفن  ود  لیف  باحـصا  يارجام  زا  سپ 

: دیسرپ
هتفرگ وا  حبذ  رب  میمـصت  تدالو  زا  لبق  شردپ  هک  هدش  هداز  يدنزرف  امـش  نیب  رد  ایآ  دیهد ! حیحـص  خـساپ  مسرپیم و  امـش  زا  یلاؤس 

یماگنه ات  دیآرد  وا  مان  هب  اهراب  هعرق  د و  ــ ننزب ه  ــ عرق يرایـسب  ياهرتش  دولوم و  نآ  نیب  لتق ، زا  وا  تاجن  يارب  تدالو  زا  سپ  دـشاب و 
!؟ د ــ تفا ا  ــ هر ــ تش مان  هب  ه  ــ عرق د  ــ شاب هدش  دا  ــ یز رایسب  اهرتش  داد  ـ عت هک 

 . ص 351 داشرلا : يدهلا و  لبس  - 1
(43  ) هشبح هاشداپ  یشاجن 

درک و جاودزا  بهو  تنب  هنمآ  مان  هب  ینز  اب  : » دنداد خساپ  دنکیم ؟ هچ  کنیا  وا  دینادیم  ایآ  دیسرپ : دوب . هّللادبع  وا  مان  يرآ و  دنتفگ :
!؟ هن ای  هدش  دلوتم  وا  دنزرف  دینادیم  ایآ  دیسرپ : تفر .» ایند  زا  دش و  جراخ  هکم  زا  دوب  رادراب  شرسمه  هک  یلاح  رد 

متفر و متشاد  هک  یتب  کیدزن  یبش  نم  هک  نادب  اما  میرادن ؛  هنمآ  زا  يربخ  هتفر  هکم  زا  ههربا  هک  نآ  زا  سپ  تفگ : رفن  ود  نآ  زا  یکی 
رس اب  نآ  س  ــ پس د .» ــ یسر نایاپ  هب  كرـش  ت و  ــ لالـض دندش و  ل  ــ یلذ نا  ــ هاشداپ د و  ــ ـش هداز  ر  ــ بمایپ : » د ــ نکیم اد  ــ ی ن ــ فتاه مدینش 

 ! دا ـ تفا ـن  یمز رب 
رب وا  تشاد . زبس  لاب  ود  دـش و  لزان  نامـسآ  زا  هک  مدـید  ار  یـصخش  ناهگان  مدوب . سیقوبا  هوک  رد  بش  نامه  زین  نم  تفگ : يرگید 

يور
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ربمایپ  یکدوک  ( 44)
« . دش هداز  نیما  هک  ارچ  دندش ؛  لطاب  اهتب  دش و  لیلذ  ناطیش  : » تفگ هکم  هب  ور  داتسیا و  هوک 

يدح هب  هدش  ینارون  تسا  نیمز  يور  رب  هچنآ  مدید  درک و  رپ  ار  برغم  قرشم و  درک و  زاب  اوه  رد  تشاد  هارمه  هک  ار  ياهچراپ  سپس 
درازآیم . ار  م  ـــ نامشچ هک 

هزیکاپ نیمز  : » تفگ درک و  نشور  ار  هکم  هک  دـش  عطاس  يرون  وا  زا  ناـهگان  دـمآ . دورف  هبعک  ماـب  رب  درک و  زاورپ  دوشگ و  لاـب  سپس 
د . ــ نداتفا نیمز  رب  ـا  هنآ همه  درک و  ياهراشا  ه  ــ بعک يور  يا  ــ هتب هب  سپس  د .» ــ یسر ارف  نآ  راهب  دش و 

درک و فیرعت  ار  شیوخ  ناتساد  ود ، نآ  يارجام  ندینش  اب  یشاجن 
(45  ) هشبح هاشداپ  یشاجن 

رب ياو  : » تفگ دش و  جراخ  نیمز  زا  یندرگ  رس و  مدید  ناهگان  هک  مدوب  هدیباوخ  مرصق  رد  زین  نم  دییوگیم  هک  یبش  نامه  رد  تفگ :
وا هب  سک  ره  هک  دش  دلوتم  مرح  هکم و  رد  يربمایپ  دندش . عقاو  هلمح  دروم  لیجس  ياهگنـس  لیبابا و  ناگدنرپ  اب  نانآ  لیف ! باحـصا 

« . دوشیم كاله  دیوج  يرود  وا  زا  سک  ره  هتفای و  تداعس  دهد  تبثم  خساپ 
هدش کشخ  میاهاپ  مدید  مزیخرب  متساوخ  هک  یماگنه  ومتـسناوتن  اما  منزب  دایرف  متـساوخ  دش . بیاغ  تفر و  ورف  نیمز  رد  رـسنآ  سپس 

دروآرد . تکرح  هب  ار  میاپ  درک و  زاب  ار  ـم  نابز دنوادخ  زور  کی  زا  س  ــ پ تسا .
ربمایپ یکدوک  ( 46)

(1  ) یناریا هاشداپ  ناوریشونا 

وا تخیر . ورف  شرـصق  ياهقاط  زا  يدادعت  هک  دـید  ایؤر  رد  ناریا  هاشداپ  ناوریـشونا  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  تدالو  زا  لبق  بش  هس 
تخیر . ور  ـــ نآ ف زا  قا  ــ هدراهچ ط د و  ــ یزرل ر  ــ صق ناو  ــ یا تدالو  بش  رد  هک  نآ  ات  ت  ــ فگن ـی  سک هب  ار  دوخ  باوخ 

ج 6 ص ، 330 ، 329 ج 2 ص 327 ، ۀیاهنلا : ۀـیادبلا و  ج 6 ص 95 ؛  ج 2 ص 483 ، برعلا : ناـسل  ص 579 ؛  ج 1  يربط : خـیرات  - 1
ص 358 مالسلاهیلع :  یسیع  ترضح  دلج  خیراوتلا : خسان  ج 58 ص 172 . ، 297 ، 278 ، 276 ، 263 ج 15 ص 257 ، راونالاراحب : . 308

 . ص 1پ1 لامآلا : یهتنم  . 366  ـ
(47  ) یناریا هاشداپ  ناوریشونا 

هب نانهاک  نامجنم و  ناریزو و  اب  دـید  حالـص  اذـل  درک . تشحو  رـصق  هرظنم  ندـید  اـب  تساـخرب و  باوخ  زا  ناوریـشونا  حبـص  ماـگنه 
ماـمت مظعا و  ریزو  هاـگنآ  تسـشن . تخت  رب  تشاذـگ و  رـس  رب  جاـت  دیـشوپ و  ار  دوخ  تنطلـس  ساـبل  روظنم  نیمه  هب  دنیـشنب . تروشم 

داد . ربخ  نانآ  هب  دوب  هداتفا  قافتا  هچنآ  درک و  تو  ــ عد سلجم  هب  ار  نا  ــ مجنم نانهاک و  ناریزو و 
هچایرد ندش  کشخ  يرگید  و  سراف ، هدکـشتآ  هلاس  رازه  شتآ  ندـش  شوماخ  یکی  : » دـندروآ وا  يارب  رگید  ربخ  هس  لاح  نیمه  رد 

نابایب رد  بآ  ندش  يراج  یموس  و  دندیتسرپیم ، ار  نآ  مدرم  هک  هواس  میظع 
ربمایپ  یکدوک  ( 48)

دش . ناساره  رایسب  ثداوح  نیا  زورب  زا  ناوریشونا  دوبن .» بآ  نآ  رد  اهلاس  هک  هوامس 
نا و ــ نهاک هار  ــ مه هب  بئاس  دـتفایم »؟ قافتا  هک  تسا  یعیاقو  هچ  نیا  : » تفگ دز و  ادـص  ار  ب » ــ ئاس  » مان هب  ر  ــ ـصق نانهاک  س  ــ یئر وا 
رد هک  ارچ  د ، ــ یـسرن ه  ــ جیتن هب  ناشیاهراک  زا  ماد  ــ کچیه د و  ــ یـشخبن يرثا  دنتفرگ  راک  هب  ار  دوخ  مو  ــ لع هچ  ره  نا  ــ مجنم نار و  ــ حاس

. دو ــ هد ب ــ ل ش ــ طاب نا  ــ نهاک نار و  ــ حاس م  ــ لع هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تدالو  زور 
هدر ــ ن ک ــ شور ار  مور  نار و  ــ یا نا  ــ مـسآ ه و  ــ تفر نا  ــ مـسآ ه  ــ زا ب ــ جح يو  ــ ـس زا  يرو  ــ ب ن ــ ـشید هک  د  ــ یـسر ر  ــ بخ نا  ــ یم ن  ــ یا رد 
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ت! ــ سا
(49  ) یناریا هاشداپ  ناوریشونا 

 : تشون همان  نینچ  رذنم » نب  نامعن   » مان هب  شیوخ  نارازگراک  زا  یکی  هب  ناوریشونا 
همه خ  ــ ساپ هک  م  ــ سرپب ی  ــ تالاؤس وا  زا  م  ــ هاوخیم هک  ت  ــ سرفب نم  دزن  اناد  ملاع و  يدرم  رذنم . نب  نامعن  هب  ناهاش  هاش  ناوریشونا  زا 

د ! ـــــ نادب ار  ا  ــ هنآ
ناوریشونا دزن  دوب ، لاس  هب 300  کیدزن  وا  نس  هک  ار  یناسغ » هلیفن  نب  نایح  نب  ورمع  نب  حیـسملادبع   » مان هب  یـصخش  رذنم  نب  نامعن 

رگا م و  ــ یوگیم منادـب  رگا  دـسرپب  هاـشداپ  ه  ــ ره چ : » داد خـساپ  حیـسملادبع  ینادیم ؟ م  ــ ـسرپب هچنآ  ا  ــ یآ دیـسرپ : وا  زا  هاـش  داتـسرف .
متسنادن

ربمایپ  یکدوک  ( 50)
«. ت ــ سناد د  ــ هاوخ ار  نآ  خ  ــ سا ــ ه پ ـــ م ک ـــــ سا ــ نشی ــ ار م ی  ــ صخش

نانهاک زا  هک  حیطس  مان  هب  یصخش  : » تفگ حیـسملادبع  دش . ایوج  ار  نآ  لیلد  داد و  حرـش  وا  يارب  دوب  هدش  عقاو  هک  ار  یتاقافتا  هاگنآ 
حرـش ار  ناتـساد  ورب و  وا  دزن  سپ  تفگ : هاشداپ  دنادیم .» ار  لاؤس  نیا  خساپ  دـنکیم  یگدـنز  ماش  نیمزرـس  رد  کنیا  تسا و  گرزب 

روایب . ار  نآ  خساپ  هدب و 
ار دوخ  اذل  دینشن ! یخساپ  درک  مالـس  وا  هب  یتقو  دید . راضتحا  لاح  رد  ار  وا  دمآ و  حیطـس  دزن  درک و  رفـس  ماش  هب  ناریا  زاحیـسملادبع 

: تفگ دوشگ و  مشچ  حیطس  ناهگان  درک . نایب  ند  ــ مآ زا  ار  شدو  ــ صقم درک و  یفرعم 
(51  ) یناریا هاشداپ  ناوریشونا 

هواس و هچایرد  ندـش  کشخ  ناـبایب و  رد  بآ  ندیـشوج  ناویا و  قاـط  هدراـهچ  نتـسکش  زا  اـت  هداتـسرف  ار  حیـسملادبع  ناریا ، هاـشداپ 
دسرپب . هلاس  رازه  شتآ  ندش  شوماخ 

سراف دبعم  شتآ  دوش و  کشخ  هواس  هچایرد  دشوجب و  بآ  هوامس  نابایب  رد  دوش و  دلوتم  اصع  بحاص  هک  یماگنه  حیـسملادبع ، يا 
د ــ محم ماـن  هب  ير  ــ بماـیپ هک  ارچ  درک ؛  د  ــ هاوخ گر  ــ يوزرآ م دوب و  دـهاوخن  روشک  حیطـس  يارب  ماـش  روشک  رگید  دوش ، شوماـخ 

! تسا هدش  دلوتم 
نانخس دمآ و  ناوریشونا  دزن  تشگزاب و  ناریا  هب  ماش  زا  تسب و  رفس  راب  تساخرب و  حیسملادبع  درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هاگنآ 

ربمایپ  یکدوک  ( 52)
. داد ر  ــ بخ ار  ر  ــ بمایپ ن  ــ یرخآ ند  ــ دلوتم ش ت و  ــ فگ وا  يارب  ار  ـح  یطس

. دندوب یهلا  نید  نیرخآراظتنا  رد  دندش و  هاگآ  توبن  متخ  لوا و  رون  تدالو  زا  ناهج  لها  هک  دوب  هنوگنیا 

(1  ) هلآوهیلعهللایلص مظعا  ربمایپ  تدالو  تا  ـ ظحل

رب یتعاس  مشاب و  اهنت  مهاوخیم  ردام ! يا  : » تفگ شرداـم  هب  هنمآ  دوب ، هدیـسر  دوخ  تاـعاس  نیرخآ  هب  يرادراـب  هاـم  ُهن  هک  یماـگنه 
نم دزن  سک  چیه  مزیرب . کشا  منک و  هحون  شیابیز  يامیس  مرهوش و  یناوج 

؛  ج 17 ص 293 ، 294 ، 290 ، 289 ، 288 ، 287 ، 274 ، 272 ، 271 ، 269 ، 260 ، 258 ج 15 ص 265 ، ج 10 ص 45 ، راو : ــ نالاراحب - 1
 . 112 ص 84 ، ه : ـــ یبلح هر  ــ یس

(53  ) مظعا ربمایپ  تدالو  تاظحل 
تسوت . قح  نتسیرگ  هک  نک  هیرگ  ورب و  هنمآ ، يا  تفگ : شردام  دیاین .»
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زا یـسیرخن  خرچ  دوـب و  شیور  شیپ  نشور  یعمـش  هکیلاـح  رد  وا  تسـشن . ياهشوـگ  رد  تسب و  ارردو  دـشیقاتادراوییاهنتهب  هنمآ 
د. ـــ ناو ــ خیم ه  ــ حو ــ در و ن ــ کیم ه  ــ یرگ ت ، ــ شاد رارق  ش  ــ لباقم رد  دوب  نآ  رب  ی  ــ قیقع هک  سونبآ 

ردام يارب  یتشهب  تبرش 

هک یلاح  رد  تشگزاب  اذل  د ! ــ ـشن هدو  ــ ـشگ اما  دـنک  زاب  ار  قاتا  رد  ات  تساخرب  و  هدیـسرارف ، نامیاز  ماگنه  درک  ساسحا  دـعب  یتاظحل 
ی ! ـــــــ یا ـــ هنت زا  ياو  تفگیم :

ربمایپ  یکدوک  ( 54)
سپس درب . شدوجو  زا  دوب  هتـشگ  ضراع  يو  رب  هک  ار  یـسرت  دش و  دیـشک  وا  بلق  رب  هک  دید  ار  يدیفـس  هدنرپ  ياهلاب  ماگنه  نآ  رد 

يو ی  ــ بیجع رون  نا  ــ هگان د و  ــ یشون ار  نآ  دوب  ه  ــ نشت تدش  هب  هک  اجنآ  زا  تسا . ریش  درک  نامگ  هک  دش  هدروآ  وا  يارب  دیفـس  یتبرش 
ت. ــ فرگ ـر  برد ار 

تدالو ناراتسرپ 

یتبرـش دمآ و  کیدزن  اهنآ  زا  یکی  دش . ینارون  ناشیامیـس  رون  زا  قاتا  هک  دندش  دراو  یتشهب  نز  دـنچ  دـش و  هتفاکـش  فقـس  ناهگان 
شونب . ار  ن  ـــ یا تفگ : داد و  ه  ــ نمآ هب  ل  ــ سع زا  ر  ــ تنیریش خی و  زا  ر  ــ تدرس ر و  ــ یش زا  رتدیفس 

(55  ) تدالو ناراتسرپ 
دوخ رب  ار  يرما  هنمآ ، يا  میاهدـمآ . وت  هب  تمدـخ  يارب  ام  اریز  تسین ، وت  رب  یلکـشم  میتسه . میرم  هیـسآ و  ام  : » دـنتفگ ناـنآ  زا  رفن  ود 

« . راد ــــ نپم تخس 
وا رس  تشپ  یمراهچ  لبا و  ــ قم رد  یمو  ــ ـس پ و  ــ تمـس چ يرگید  تسار و  تمـس  یکی  دندمآ و  کیدزن  یتشهب  هیروح  راهچ  سپس 

د . ــــ نتسشن
هزا ـــ جا را و  ــ گدرور ماـن پـ اـب  : » ت ــ فگ د  ـــ نزر ــ با بـه ف ـ طخ دیـشک و  هـنمآ  مکــش  رب  یتـسد  د و  ــ مآ ک  ــ یدز ــ ا ن ــ هنآ زا  رگید  یکی 

« . وش جراخ  د  ــ نواد ــ خ
ربمایپ یکدوک  ( 56)

ینامسآ نادرم  نانز و 

تبرش زا  ییاههساک  شناتسد  رد  درادن . اهناسنا  هب  یتهابش  ناشنابز  اما  دننکیم ، تبحـص  وا  اب  هک  دید  ار  تماق  دنلب  ینانز  هنمآ  سپس 
د. ــ ندادی ــ ترا م ــ شب هلآوهیلعهللایلص  د  ــ محم تدالو  ه  ــ ار ب وا  دو و  ــ ن ب ــ یر ــ یش

. دندرک رپارنامسآيدیفسریرحهچراپدننامهکدندشدایزيردقهباهنآ 
ل ــ یوـحت مدرم  ن  ــ یرتزیزع زا  ار  د  ــ محم : » تفگ ياهد  ــ نیوـگ دـش و  نهپ  نامـسآ  نیمز و  نـیب  دیفـس  ياـبید  دـننامه  ياهچراـپ  هاـگنآ 

«. د ــ یریگب
وا يارب  نیمز  برغم  قرـشم و  ها  ــ گنآ دـنراد . ت  ــ ـسد رد  بآ  ياـهفرظ  دناهداتـسیا و  اوـه  طـسو  رد  هـک  دـید  ار  ینادرم  هـنمآ  سپس 

د. ــ ناهدز قر  ــ شم رد  يرگید  م  ــ چرپ برغم و  رد  یمچرپ  دید  دش و  رادیدپ 
(57  ) ینامسآ نادرم  نانز و 

تو ــ قاـی زا  نآ  بو  ــ دراد و چ سد  ــ نـس زا  ياه  ــ چراـپ د و  ــ ناهدز هبعک  يـالاب  رب  هک  دـید  نا  ــ مـسآ ن و  ــ یمز نیب  رد  ار  م  ــ چرپ نیموس 
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ت. ــ سا

تدالو رد  ی  ــ نا ـــ مسآ ياد  ــ ن

دیوگیم : نینچ  یفتاه  هک  ـد  ینش ه  ــ نمآ هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ تدالو  ما  ــ گنه
هدنـشخرد مچرپ  مدرم و  نیرتهب  دـمحم  نشور ، غارچ  نآ  دتـسرفیم . تاولـص  نشور  غارچ  رب  ياهزیکاپ  حـلاص و  دـبع  ره  راگدرورپ و 

ات وا  رب  ادـخ  تاولـص  تسا . هدـننک  تحیـصن  اوقتاب و  وکین و  قداص و  هک  تسا  یفطـصم  تیادـه ، مچرپ  مدرم و  تنیز  تسا . راکـشآ 
دنناوخیم . نارتوبک  دزویم و  ابص  داب  هک  یماگنه 

ربمایپ یکدوک  ( 58)

تشاذگ ناهج  رد  مدق  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ 

رد (، 1  ) يدـال ــ یم لاـس 567  نراـقم  ترجه ، زا  لـبق  لا  ــ ـس  53 لـیفلاماع ، لاـس  لوـالا  عیبر  مهدـفه  ه  ــ عمج زور  رجف  عوـلط  نرا  ــ قم
مد ــ درک و ق نارا  ــ رون ب ار  نا  ـ هج دوخ  مودق  اب  هلآوهیلعهللایلص  هّللادبع  نب  د  ــ محم تر  ــ ضح دوب ، ب  ــ لاطیبا ب  ــ عش رد  هک  ياه  ــ ناخ

. دا ــ هن نا  ــ یملاع م  ــ شچ رب 
: بلاط یبا  لآ  بقانم  تسا . لیف  باحصا  تکاله  زا  سپ  زور  مالسلاهیلع و 55  مدآ  طو  ــ به زا  سپ  لاس  ق 6163  ــ باطم خیرات  ن  ــ یا - 1
ج 2 ص راحبلا : ۀنیفس  كردتسم  ص 70 . ن : ــ یظعاولا ۀضور  ص 257 . تالاقملا : لئاوا  ج 2 ص 118 . یبوقعی : خیرات  ج 1 ص 149 .

 . 55 ج 3 ص 38 ، ، 46
(59  ) تشاذگ ناهج  رد  مدق  ربمایپ 

ترـضح نآ  دید . دوخ  رانک  رد  ار  شزیزع  رـسپ  دـمآ و  دوخ  هب  یتاظحل  زا  سپ  تفرگارف و  باوخ  دـننام  یتلاح  ار  هنمآ  ماگنه  نآ  رد 
. داد رارق  ن  ـــ یمز رب  ار  دو  ـت خـ سد ود  ـو و  ناز دا ، ـ هن ـا  یند نیا  رب  مدق  هک  نیمه 

تـشگنا اب  دراذـگ و  كاخ  رب  یناشیپ  تفر و  هدجـس  هب  هاگنآ  درک . دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  رـس  تفرگ و  تسد  رد  كاـخ  یتشم  سپس 
دومرف : دوشگ و  دیحوت  هب  بل  نآ  زا  سپ  درکیم . هراشا  نامسآ  هب  دنکیم  هثاغتسا  راگدرورپ  هاگرد  هب  هک  یسک  دننامه  هبابس 

 . ًالیصا َو  ًةَرُْکب  ِهّللا  َناْحبُس  َو  اریثَک ، ِهِّللُدْمَْحلا  َو  ار ، ــ یبَک ُر  ــ َبْکَا ُهّللَا 
م . ــ یوگیم د  ــ نوادخ ح  ــ یبست ب  ــ حبص و ش ره  تسا و  راگدرورپ  يارب  رایسب  رکش  و  تسا ، گرزب  ادخ 

ربمایپ  یکدوک  ( 60)
. دندید ار  نآ  هکم  لها  هک  دش  عطاس  شکرابم  ناهد  زا  يرون  دومرفیم  ار  تاملک  نیا  ترضح  هک  یماگنه 

دو ـــ لو ــ ما م ــ ن

ماد هک  یسک  ره  رگنایصع و  قولخم  ره  دوسح و  ره  ّرش  زا  ار  يو  ياهداز ، ار  وا  هک  لاح  : » تفگ هک  دینش  ار  یفتاه  يادص  هنمآ  هاگنآ 
عطاس هنمآ  ندب  زا  يرون  سپس  راذگب .» دمحم  زین  ار  لفط  نیا  مان  راپـسب . اتکی  يادخ  هب  ياهتـساخرب  هتـسشن و  ره  ّرـش  زا  دنارتسگیم و 

درک . بجعت  وا  دوخ  هک  دش 
(61  ) دولوم مان 

ینامسآ ياهربا  نایم  رد 
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ایند و برغ  قرش و  رد  ار  دمحم  : » تفگیم هک  دینـش  ییادن  هنمآ  تفرگرب . رد  ار  دنزرف  دمآ و  نییاپ  دیفـس  يربا  رون ، ادن و  نآ  زا  سپ 
دننیبب .» ار  يو  تروص  دننادب و  ار  وا  ت  ــ فص مان و  ات  د  ــ ینادرگب ا  ــ هایرد رد 

در و ــ ها ک ــ گن ر  ــ گید راب  ت . ــ سا زبس  ریرح  زا  ياه  ــ چراپ وا  ریز  هدیشوپ و  دیفس  یسابل  هک  دید  ار  شرسپ  هنمآ  تفر و  رانک  ربا  ها  ــ گنآ
دمحم تسد  رد  يزور  ـ یپ تو و  ــ بن يا  ــ هدـیلک : » دـیوگیم ی  ــ ـسک ه و  ــ تفرگ ت  ــ ـشم رد  هزاـت  د  ــ یراورم زا  د  ــ یلک هس  شدـنزرف  د  ــ ید

تسا .»
هنمآ لاح  نیا  رد  درک . بیاغ  رداـم  نامـشچ  زا  لوا  راـب  زا  رتینـالوط  ار  دولوم  هزاـت  دوب و  یلبق  زا  رتینارون  هک  دـمآ  يرگید  ربا  سپس 

دهدیم : ادن  يدانم  هک  دینش 
ربمایپ  یکدوک  ( 62)

يافـص دینک : اطع  وا  هب  ار  ءایبنا  تافـص  نیا  هاگنآ  دیهد . ناشن  تاقولخم  ناگبترم  دنلب  رب  دینادرگب و  ملاع  برغ  قرـش و  رد  ار  دـمحم 
شـشخب ییحی ، دهز  دواد ، تو  ـ ـص بو ، ــ قعی يدو  ــ نـشخ فسوی ، يامیـس  لیعامـسا ، راتفگ  میهاربا ، ندوب  لیلخ  حون ، بلق  تقر  مدآ ،

 . یسیع
دمحم : » تفگ یـسک  لاح  نامه  رد  دراشفیم . دوخ  تشم  رد  ار  يدیفـس  ریرحهچراپهکدیدارشرـسپهنمآرگیدراب  تفررانکرباهاگنآ و 

«. تسوا تسد  رد  هکنآ  رگم  هدنامن  يزیچ  چیه  هتفرگ و  دوخ  هضبق  رد  ار  ایند  مامت 
(63  ) ینامسآ ياهربا  نایم  رد 

توبن رهم 

یتـشط يرگید  تسد  رد  و  دوـب ، کـشم  زا  ياهفاـن  اـب  هرقن  زا  یبآ  فرظ  یکی  تسد  رد  هک  دـندش  رادـیدپ  رفن  هس  ربا ، نیمود  نتفر  اـب 
ار نآ  تساـیند ! تشط  نیا  ادـخ ، بیبـح  يا   : » تفگ یـصخش  دوب . يدیفـس  دـیراورم  نآ  هشوـگ  ره  رد  هک  زبـس  درمز  زا  شوگراـهچ 

. تشادرب ار  ـه  بعک وا  تفگ : اد  ــ درب و ص نآ  طسو  هب  تسد  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ رادرب .»
ره مشچ  هک  درک  جراـخ  يرهم  نآ  زا  درک و  زاـب  تشاد  تسد  رد  هـک  ار  يدیفـس  ریرح  وا  دوـب . تـشهب  راددـیلک  ناوـضر  رفن  نیموـس 
ود نیب  ار  رهم  نآ  داد و  وشتـسش  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  راـب  تفه  دوب  هرقن  فرظ  رد  هک  یبآ  اـب  هاـگنآ  درکیم . هریخ  ار  ياهدـننیب 

ت : ــ فگ ه  ــ ار ک ه  ــ لمج نیا  ـر  گم دشن ، ه  ــ جوتم ـه  نمآ هک  درک  ی  ــ یوگتفگ يو  اب  سپس  دز . ترضح  نآ  فتک 
ربمایپ  یکدوک  ( 64)

مدرم نیرتهب  وت  تسا . هدـش  تعاجـش  لـقع و  نیقی ، ملع ، ناـمیا ، زا  ولمم  وت  بلق  کـنیا  یـشاب ! ادـخ  تنامـض  تظاـفح و  نا و  ــ ما رد 
د . ـــــ نک ت  ــ فلا ـــ خم و  ــ اب ت هک  ی  ــ سک رب  ياو  دنک و  يور  ــ یپ و  ــ زا ت ه  ــ ی ک ــ سک لاح  هب  ا  ــ شوخ یتسه !

تفگ درک و  ترضح  هب  یهاگن  ناوضر  رگید  راب  لاح  نآ  رد  دنتشگزاب و  هاگنآ  دراذگ . شیاهلاب  نیب  دیچیپ و  ریرح  رد  ار  رهم  سپس 
ترخآ !» ایند و  تزع  يا  : »

(65  ) توبن رهم 

هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  ـل  سغ

هنمآ ناماد  رد  د و  ــ ندیچیپ یمرن  هچراپ  رد  دنتفرگ و  ار  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  یتشهب  ياههیروح  زا  ـی  هورگ ناو ، ــ ضر ن  ــ تفر زا  سپ 
دنداد . ار  ترضح  دالیم  ترا  ــ شب نا  ــ مسآ تفه  ه  ــ کئالم هب  دنتشگزاب و  ت  ــ شهب هب  هاگنآ  دندراذگ .

ال ــ زا ط ی  ــ تـشط ل  ــ یئربج هارمه  د . ــ ندـش ه  ــ ناخ دراو  ناو  ــ در ج ــ ود م تروص  هب  دـندش و  لزان  ن  ــ یمز هب  ل  ــ یئاکیم لیئربج و  س  ــ پس
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ت. ـــ شاد ت  ــ سد رد  خر  ــــ ق س ــــ یقع زا  ی  ـــ بآ فر  ــ ل ظ ـــ یئا ــ کیم دوب و 
دوب هتـسشن  قاتا  هشوگ  رد  هک  هنمآ  هب  داد و  لسغ  ار  يو  تخیریم  بآ  وا  رب  لیئاکیم  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  ینارون  دولوم  لـیئربج 

: تفگ
ربمایپ  یکدوک  ( 66)

دیسردهاوخن . واهب  تسین و  وا  رد  تساجن  هکارچ  هدم ؛ وشتسش  تساجنيارب  ار  وا  زگره  هنمآيا ،
هارمه نینچمه  دنتشاذگ . لاخ  دننامه  ياهطقن  ترـضح  یناشیپ  رب  دندیـشک و  همرـس  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  نامـشچ  لسغ ، زا  سپ 

. دندراذگ دولوم  ر  ــ يالاب س ار  نآ  هک  دوب  هد  ــ هد ش ــ ییاس رو  ــ فاک ربنع و  کشم و  نانآ 

ه ــــ کئال ـــ مال م ــــ س

دنهاوخیم دناهدمآ و  نامسآ  تفه  هکئالم  : » تفگ تفر و  رد  يوس  هب  لیئربج  دش . هدینش  قاتا  رد  تشپ  ییادص  رـس و  لاح  نیمه  رد 
مالـس نانآ  دـندش . دراو  هتـسد  هتـسد  ه  ــ کئالم و  دـش ، عیـسو  دـیدیم  مشچ  هک  ییاج  ات  هناخ  ناهگان  دـننک .» مالـس  ناربماـیپ  متاـخ  رب 

: دنتفگیم دندرکیم و 
(67  ) ربمایپ لسغ 

دماحایکیلعمالسلا . دمحا ، ای  کیلع  مالسلا  دومحم ، ای  کیلعمالسلا  دمحمای ، کیلعمالسلا 
هناخ فقـس  هب  هک  دـش  ع  ــ طاس يرون  هلآوهیلعهللایلـص  ر  ــ بمایپ هنوگ  ود  رـس و  يالاب  زا  ناهگان  بش ، تملظ  رد  هکئالم و  نتفر  زا  سپ 

د . ــ هد ش ــ ید مور  نار و  ــ یا رد  هک  يد  ــ هب ح درک  ـی  نارون ار  ا  ــ هقفا دیسر و  یهلا  شرع  هب  تفاکش و  ار  نآ  دروخ و 
دندشیمن ناملسم  زگره  هک  يرافک  رب  دیبات و  تسنادیم  وا  زا  دعب  ياهلاس  رد  ار  مالـسا  تفرـشیپ  راگدرورپ  هک  ییاههناخ  رب  رون  نآ 

د . ـــ یسرن رو  ـــ نآ ن زا  ياهرذ 
ربمایپ یکدوک  ( 68)

هنمآ ردام  ردپ و  روضح 

هب شردام  ردـپ و  تفر . شوه  زا  دز و  ياهحیـص  درک و  زاب  ار  قاتا  رد  تساـخرب و  اـج  زا  هنمآ  بیجع ، ياههنحـص  نیا  ندـش  ماـمت  اـب 
ایند هب  هنوگچ  مد  ـ نزرف ت و  ــ ـشذگ هچ  ن  ــ رب م دـینیبب  هک  دـیدوب  اـجک  : » تفگ هنمآ  دـندروآ . شوه  هب  ار  وا  دـندمآ و  يو  دزن  تعرس 

داد . حرش  ار  ارجام  و  دمآ ؟»
هک داد  تراشب  دمآ و  بلطملادبع  دزن  مالغ  دهد . تراشب  وا  هب  ار  شاهون  تدالو  ات  داتـسرف  بلطملادبع  دزن  ار  یمالغ  هنمآ ، ردـپ  بهو 

نیمه تدـالو  يارب  بشما  ب  ــ یجع ثداوح  تاـمالع و  نیا  مسق ، ادـخ  هب  :» تفگربخ ندینـشاب  وا  تساهدروآ . اـیندهب  يرـسپ  شـسورع 
«. دوب مدنزرف 

(69  ) هنمآ ردام  ردپ و  روضح 

گرز ــ رد ب ــ شو پ ــ غآ رد 

درک وا  يامیـسهبیهاگن  هاگنآ  تفرگشوغآ . رد  ار  دولومهزات  دندمآ و  هنمآ  لزنم  هب  شنادنزرف  رگید  اب  تساخرب و  بلطملادبع  سپس 
درک . بجعت  كدوک  نتفگ  ریبکت  حیبست و  زا  دیشخردیم و  هام  نو  ــ چمه هک 

تفگ : تشاذگدوخنامادرد و  ار  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  بلطملادبع  دنتفگ . وا  يارب  دوبهدیدهنمآ  هچره  سپس 
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هب ار  وا  ت . ــ ـسا رترب  نارـسپ  نادر و  ــ مامت م زا  هراو  ــ هگ رد  ی  ــ تح هک  دومن  اطع  ار  ورا  ـ بیز هز و  ــ یکاـپ رـسپ  نیا  هک  ار  ی  ــ یادـخ ر  ــ کش
وا زا  ار  ر  ــ ظن گ  ــ نت نادو  ــ ـسح رادب و  رود  یگرزب  رطخ  بحاص  ره  رـش  زا  وا  ایادخ  دسرب . یناوج  هب  هک  ی  ــ نامز ات  مدر  ــ پـس دـنوادخ 

. نک رود 
ربمایپ  یکدوک  ( 70)

هّللامسب و : » دومرف ت و  ــ سا هدر  ــ ا ک ــ طع وا  هب  يد  ــ نزرف نینچ  هک  دومن  راگدرورپ  رکش  اجنآ  رد  درب و  هبعک  لخاد  ار  ترـضح  س  ــ پس
ار كدو  ـــــ ت و ک ـــ ـشگزا ــ ه ب ــ نمآ دز  ــ ها ن ــ گنآ دا .» ــ وـت ب رب  د  ــ نوادـخ تکرب  تمحر و  مالـس و  : » تفگ باو  ــ رد ج ه  ــ بعک هّللاـب و 

. در ــ پس وا  ه  ــ ب

تدالو لوا  هتفه 

هزات يارب  ومع  گرزب و  ردپ  هقیقع  يدـمحا ، رون  يدـمحم و  رطع  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ینیـشناج  زا  ربخ  دـسا و  تنب  همطاف  رادـید 
هب شمودق  اب  هک  یتاکرب  هلآوهیلعهللایلص و  ربمایپ  يابیز  هراوهگ  دندرک ، نارابلگ  ار  ـه  بعک هک  ییا  ـ هر ـ با ترضح ، توبن  زا  ربخ  دولوم ،

ت . ـــ سا تدالو  نیا  ینایاپ  شخب  دروآ ، ناهج  نیا 
(71  ) تدالو لوا  هتفه 

(1  ) هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  یصو  زا  ربخ 

نم هچنآ  ایآ  دیـسرپ : هنمآ  دمآ . هنمآ  دزن  ربمایپ ) يومع   ) بلاطوبا رـسمه  دسا  تنب  همطاف  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  دلوت  زا  سپ  یتعاس 
ماش يا  ــ هرصق سراف و  ن  ــ یمزرس هدش و  ع  ــ طاس قرشم  برغم و  نیب  هک  يرون  داد : خساپ  ینیبیم ؟ هچ  دیسرپ : ینیبیم ؟ مه  وت  منیبیم 

. دوشیم هدید  نآ  رد 
هب دوـب  هتفگ  هنمآ  هک  ار  هچنآ  وا  ياهدرک »؟ بجعت  يزیچ  هچ  زا  تـسا ؟ هدـش  هـچ  : » دیـسرپ وا  تـفر و  بلاـطوبا  دزن  دـسا  تـنب  همطاـف 

بلاطوبا
 . 297 ، 295 ، 373 ج 15 ص 263 ، راونالاراحب : ج 1 ص 31 . بلاطیبالآ : بقانم  ج 1 ص 28 . راربالا : ۀیلح  - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 72)
لاس ی  ــ ـس : » دو ــ مرف يرآ . داد  خـساپ  م ؟ ــ هدـب وت  هب  ی  ــ تراشب ایآ  وگم . یـسک  هب  نک و  ناهنپ  ار  بلطم  نیا  تفگ : بلاـطوبا  داد . ربخ 

«. تسا ـد  محم ن  ــ یمه ی  ــ صو ریزو و  وا  ت . ــ سین ربمایپ  اما  تسا  دولوم  نیا  دننامه  هک  يروآ  ا  ــ یند هب  يد  ــ نزرف ا  ــ نک ت ربص 

(1  ) کشم يوب 

شو ــ غآ رد  ار  دازوـن  مـتفر و  ه  ــ نمآ دزن  هلآوهیلعهللایلـص ،  دـمحم  تدـالو  زا  سپ  دـیوگیم : هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  يوـمع  ساـبع 
مدینش . کشم  يوب  وا  زا  مدید و  ناشخرد  يرو  ــ شم ن ــ شچ ود  ن  ــ یب رد  م . ــ تفرگ

 . ص 65 نیظعاولا : ۀضور  ج 15 ص 256 . راونالاراحب : - 1
(73  ) کشم يوب 

(1  ) دنزرف يارب  هقیقع 

مالعا دمحم »  » ار شاهون  مان  درک و  هقیقع  ترضح  نآ  يارب  يدنفـسوگ  بلطملادبع  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  تدالو  زا  سپ  زور  کی 
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؟  يدرکن باختنا  یمسا  دوخ  دادجا  مان  زا  ارچ  يراذگب و  دمحم  ار  وا  مان  هک  تشاداو  ار  وت  زیچ  هچ  دندیسرپ : ياهدع  درک .
نامسآ رد  دنوادخ  م  ــ تشاد تسود  : » تفگ دو ، ــ هتشاذگ ب دو  ــ لوم هزات  رب  ار  دمحم »  » مان هنمآ  هب  ینامـسآ  روتـسد  قبط  هک  بلطملادبع 

دننک .» شیاتس  ار  وا  نیمز  رد  مدر  و مـ
 . ج 12ص 444 لا : ـــــــــ معلاز ــــ نک - 1

ربمایپ یکدوک  ( 74)

(1  ) تسا ربمایپ  وا 

دو ــــ ا خ ــ د و ب ــ ید ار  نا  ــ گرا ــ تس ت  ــ کر ــ ح تدالو ، ب  ــ رد ش وا  در . ــ کی ــ ی م ــ گدنز هکم  رد  ف  ــ سوی ما  ــ هب ن يدو  ــ هی ی  ــ ـصخش
ت : ــ فگ

نیطایش شتدالو  ماگنه  و  تسایبنا ، نیرخآ  هک  ماهدناوخ  ناینیـشیپ  بتک  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دش . دهاوخ  دلوتم  يربمایپ  بشما 
د . ــ ندر ــ گیم ع  ــ نم نا  ــ مسآ هب  دورو  زا  اهنآ  د و  ــ ننکیم نارا  با بـ ــ هش ار 

هب : » دنتفگ تسا ؟ هتفای  تدالو  امـش  نیب  رد  يدنزرف  بشید  ایآ  نایـشیرق ، يا  تفگ : دـمآ و  شیرق  عمجت  لحم  هب  حبـص  ماگنه  فسوی 
مسق ادخ 

 . :ج1ص 30 بلاطیبالآبقانم ج 2 ص 9 . یبوقعیخیرات : ص 145. قودصلایلاما : - 1
(75  ) تسا ربمایپ  وا 

تفگ : تیعطاق  اب  فسوی  ـم .» یرادن ر  ــ بخ ا  ــ م
لها تکاله  تسا و  دمحا  شمان  تسا . نانآ  لضفا  ءایبنا و  نیرخآ  وا  هک  نیطـسلف ، رد  ای  هدش  دلوتم  امـش  نیب  رد  يدنزرف  ای  تاروت  هب 

ر ــ هم وا  ف  ــ تک رب  هد و  ــ ـش د  ــ لوتم تما  نیا  ر  ــ بمایپ بشید  هک  دیراپـسب  رطاـخ  هب  میوگیم  ار  هچنآ  دوب . دـهاوخ  يو  تسد  هب  باـتک 
 ! تسا هدییور  زیر  يا  ــ هوم نآ  رب  هک  ت  ــ سا هدش  هدز  توبن 

رـسمه هنمآ  بشید  دـنتفگ : نانز  دـندرک . وگزاب  ناشنارـسمه  يارب  ار  فسوی  نانخـس  دـنتفر و  دوخ  لزانم  هب  دـندش و  قرفتم  نایـشیرق 
تسا . هدروآ  ایند  هب  يدنزرف  بلطملادبع  نب  هّللادبع 

ربمایپ  یکدوک  ( 76)
دش دلوتم  نم  لاؤس  زا  سپ  كدوک  نیا  ایآ  دیـسرپ : وا  تسا .» هدش  دلوتم  ام  نیب  رد  يرـسپ  دنزرف  : » دنتفگ دندناسر و  فسوی  هب  ار  ربخ 
وا يو  ــــ ـس ه  ــ ار ب ــ م ت : ــ فگ ه  ــــ لجع ا  ــ ف ب ــ ـسوی تسا »! هدوب  وت  لاؤس  زا  شیپ  وا  تدالو  : » دـنداد خـساپ  دوب ؟ هدـمآ  ایند  هب  ًالبق  اـی 

د. ــ ینک ی  ــ یا ــ منهار
دروآ هدیچیپ  یقادنق  رد  ار  شدنزرف  هنمآ  دنیبب .» ار  يدوهی  نیا  ات  روایب  ار  ترـسپ  : » دنتفگ دندمآ و  هنمآ  هناخ  هب  فسوی  هارمه  ياهدـع 

ياهوم هک  دـید  یهایـس  رهم  شفتک  ود  نیب  دز و  را  ــ نک شفتک  زا  ار  وا  ساـبل  سپـس  تسیرگن . كدوک  نامـشچ  رد  تسخن  يدوهی  و 
دوب . هدییور  نآ  رب  يزیر 

(77  ) تسا ربمایپ  وا 
: دنتفگ دـنداد و  هنمآ  هب  ار  كدوک  داتفانیمز ! رب  شوهیب  و  تسا » ربمایپ  نامهرـسپنیامسقادخهب  :» دزدایرفدـید ار  رهم  فسوی  هکنیمه 

دنادرگ . كرا  ــ بم ار  وا  دنوادخ 
ات : » تفگ هناسویأم  یتلاح  اب  فسوی  داـتفا !؟ قاـفتا  ت  ــ یارب ياهثداـح  هچ  وت ! رب  ياو  دـنتفگ : وا  هب  دـندروآ و  شوه  هب  ار  فسوی  سپس 

تفگ : وا  اما  دندیدنخ . د و  ــ ندرک ب  ــ جعت مدرم  تفر .» ل  ــ یئارساینب زا  تو  ــ بن تمایق 
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نخس امش  هرا  ــ برد ن  ــ یمز بر  ــ غم قر و  ــ شم هک  دنک  ا  ــ مش ر  ــ ياهلمح ب نانچ  كدوک  نیمه  مسق ، ادخ  هب  دیدنخیم ! ایآ  نایـشیرق  يا 
! دیوگب

ربمایپ یکدوک  ( 78)

(1  ) هبعک يالاب  ربا 

بش نآ  هک  يربا  و  تسا ، نشور  زونه  دوب  هدمآ  نامسآ  زا  تدالو  بش  رد  هک  یلعـشم  دندید  دندمآ و  هبعک  رانک  هکم  مدرم  مود  زور 
داد : اد  ــ ی ن ــ فتاه ناهگان  هک  دندوب  هد  ــ نام ریحتم  اهنآ  دزیریم . ورف  ربنع  نارفعز و  نا  ــ نچمه دمآ  هبعک  زار  ــ رب ف

 . ا ــ قو ــ ُهَز َنا  ـــ َل ک ـــ ِطاْبلا َّنِا  ُل ، ــ ِطاْبلا َق  ــ َهَز َو  ُّق  ــ َْحلا َءا  ــ ج
. تسا یندش  دو  ــ بان ل  ــ طاب هک  ت ، ــ فر ن  ــ یب زا  ل  ــ طاب د و  ـــ مآ ق  ــ ح

 . ص 21 لئاضفلا : ج 15ص 290 . راونالاراحب : - 1
(79  ) هبعک يالاب  ربا 

(1  ) دولوم هراوهگ 

ه ــ تخاس ی  ــ کشم نارز  ــ یخ بو  ــ زا چ هراو  ــ هگ نیا  د . ــ یرخ هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  يارب  ياهراوهگ  ب  ــ لطملادبع دالیم ، مو  ــ زور س رد 
ت. ـــ شاد خر  يال سـ اب طـ هدش  يرا  ــ کال ــ جا ط ـــ زا ع ی  ـــ یا ــ هه ــ کبش دوب و  هد  ــ ش

هک يدیفـس  ریرح  اـب  ار  هراوـهگ  دوـب و  درز  لـعل  دـننام  نآ  گـنر  هک  تشاد  دیفـس  هرقن  زا  هقلح  ود  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  هراوـهگ 
دندوب . هد  ـ ناشوپ تشاد  الط  زا  ییاههراتس 

ّرُد و زا  گرزب  هعطق  دنچ  دولوم ، هزات  یمرگرس  يارب  بلطملادبع 
 . ه ص 115 ـــ یبلح هر  ـــ یس ج 15 ص 292 . راو : ــ نالارا ـ حب ص 23 . ل : ـــ ئاضفلا - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 80)
و تفگیم ، دنوادخ  حیبست  اهنآ  اب  دشیم  رادیب  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هاگره  تشاذگ . هراوهگ  يالاب  دـیرخ و  زبس  گنر  اب  دـیراورم 

ـد. ندوب را  ــ گدرورپ ه  ــ کئالم هراوهگ  هدنهد  ناکت 

(1  ) د ـــ مآ ن  ــ کش ت  ــــ ب

هینامهرج هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تدالو  بش  رد  دوب . نا  ــ تسرپتب زا  هک  تشاد  يرسپ  وا  و  دنتـشاد ، هینامهرج »  » مان هب  ياهنهاک  شیرق 
ت : ــــ فگ ت و  ــ فر ش  ــ یوخ تب  دزن 

هک هدمآ  ینامسآ  رون  اریز  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  وت  نم و  نیب  یعنام 
 . ج 15 ص 297 راونالاراحب : - 1

(81  ) دمآ نکش  تب 
تز ــ م و ع ــ یظع م  ــ چرپ ب  ــ حاص د  ــ محا دوشیم . كال  ــ دـیوج ه يرود  نآ  زا  سک  ره  دـباییم و  تاـجن  ددرگ  نآ  لـخاد  سک  ره 

تسا . يدبا 
نب هّللادبع  دنزرف  : » داد خساپ  تسیک ؟ دمحا  تفگ : دش و  باتیب  موس  بش  رد  دینش و  یلاوتم  بش  هس  ار  ردام  نانخـس  هینامهرج  رـسپ 

هک تساـخرب  ییادـص  ود  نآ  يوـگتفگ  نیب  تسا .» هدـنوشعطاس  روـن  دیفـس و  یناـشیپ  بحاـص  وا  تسا . میتـی  کـنیا  هک  بلطملادـبع 
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« ! دندش كاله  هک  دولوم  نیا  زا  اهتب  رب  ياو  : » تفگیم
ربمایپ یکدوک  ( 82)

(1  ) هراوهگ رد  بیجع  رون 

هدز ه  ــ قلح وا  در  ــ م گ ــ ـشاهینب ش و  ــ یرق دوب و  ه  ــ تـسشن ه  ــ بعک کیدزن  هک  دـمآ  بلطملادـبع  دزن  براق  نب  داوس  دالیم ، مراـهچ  زور 
تفگ : داو  ـــ س د . ــ ندوب

زا کنیا  دنیوگیم . یبیجع  بلاطم  وا  تدالو  هرابرد  مدرم  هدش و  هداز  يرـسپ  دنزرف  هّللادبع  ترـسپ  يارب  هک  ماهدینـش  بلطملادبع ، زا 
م. ــ نیبب ار  يو  يا  ــ میس ياه  ــ ظحل ات  ی  ــ هد هزا  ــ جا م  ــ نکیم ش  ــ هاو وت خـ

ءزج 3 ص 89. مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  دلج  خیراوتلا : خسان  ص 23 . لئاضفلا : ج 15 ص 293 . راونالاراحب : - 1
(83  ) هراوهگ رد  بیجع  رون 

دو ــ باو ب ــ هلآوهیلعهللایلــص خ ر  ــ بماــیپ نو  ــ دورو چ ما  ــ گنه دــندمآ . هــنمآ  لزنم  هــب  دنتــساخرب و  داو  ــ ـــس هار  ــ مه ب  ــ لطملادــبع
. دو ــ شن راد  ــ یب ه  ــ رادر ک ــــ مد ب ــ مارآ ق و و  ــــ گم ی  ـــ نخس داو ، ــ يا س تفگ : ب  ــ لطملاد ــ بع

تروص زا  ار  شوپور  هک  یماگنه  تسا . نایامن  وا  دوجو  زا  ناربمایپ  تبیه  هدیباوخ و  هراوهگ  رد  دندید  دنتفر و  ترضح  قاتا  هب  هاگنآ 
تدش زا  بلطملادبع  داوس و  هک  يدح  هب  دیسر ؛  نامسآ  هب  تفاکش و  ار  فقس  هک  دش  عطاس  يرون  دندز  رانک  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ 

دنتفرگ . مشچ  لباقم  ار  ناشناتسد  رون 
ار كدوک  ياپ  رس و  دش و  مخ  هراوهگ  يور  هرظنم  نیا  ندید  اب  داوس 

ربمایپ  یکدوک  ( 84)
هاگنآ مدروآ .» نامیا  دروآیم  راگدرورپ  دزن  زا  هچنآ  رسپ و  نیا  هب  نم  هک  مریگیم  دهاش  دوخ  رب  ار  وت  : » تفگ بلطملادبعهب  دیسوب و 

. دندش جراخ  دیسوب و  ار  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ياههنوگ 

(1  ) بلاطوبا هقیقع 

! دـمحا هقیقع  داد : خـساپ  تسیک ؟ هقیقع  دـنتفگ : دومن . توعد  ار  بلاطیبا  لآ  درک و  ياهقیقع  بلاـطوبا  ترـضح  هتفه ، کـی  زا  سپ 
دننکیم . شیاتس  ار  يو  نیمز  نامسآ و  لها  اریز  تفگ : دیاهداهن ؟ مان  دمحا  ار  وا  ارچ  دندیسرپ :

 . ج 15 ص 249 راو : ـــــــ نالارا ــــ حب - 1
(85  ) بلاطوبا هقیقع 

(1  ) ینارون دولوم  تکر  ــ ب

زبس رس  اج  همه  دیراب و  یلاسکشخ  لاس  دنچ  زا  سپ  یلصفم  ناراب  دمآ ، ایند  هب  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دش و  رادراب  هنمآ  هک  یلاس  رد 
(2 . ) دنتسناد هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  مودق  زاارنآ  دندیمان و  « رورس شیاشگلاس و  » ارلاس نآهکدوبنیا  . دنداد هویم  ناتخرد  دش و 

ج 94 ص120،ج95 ص193،194. ، 296 ، 287 ، 280 ، 279 ، 275 ، 274 ، 254 ج 15 ص 251 ، راونالاراحب : - 1
 . هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  تدالو  زا  ـه  ظحل ه  ــ ه ب ــ ظحل شراز  ــ گ ا ، ـــ ضرد ـــ محم يرا ، ـــ صنا - 2

ربمایپ یکدوک  ( 86)
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ربمایپ دالیم 

شرتـسگ نینوخ ، ياـهرازراک  اوراـن ، تشز و  ياـهرادرک  دوب ؛  هتفرگارف  ار  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رـسارس  تیلهاـج  راـت  هریت و  ياـهربا 
گرم و هلـصاف  دوب ، هداد  رارق  یبیجع  یبیـشارس  رد  ار  برع  هعماج  هدـب و  نایم  زا  ار  یقالخا  لئاضف  هنوگره  یـشکدنزرف ؛  يرگاـمغی ،

مرکا لوسر  دوعسم  دالیم  اب  کیرات ، طیحم  نآ  دیمد و  تداعس  حبص  هراتـس  ماگنه  نیا  رد  دوب . هدش  هاتوک  دح ، زا  شیب  نانآ ، یگدنز 
هک دیشکن  یلوط  دیدرگ ، يزیریپ  هداتفابقع  تلم  کی  تداعس  يورشیپ و  ندمت و  تامدقم  هار  نیا  زا  دش و  نشور  هلآوهیلعهللایلص 

. دیدرگ يراذگهیاپ  ناهج  طاقن  مامت  رد  ند  ــ مت شناد و  م و  ــ لع سا  ــ سا تخاس و  نشور  ار  ناهج  رسارس  رون  نیا  عاعش 
(87  ) ربمایپ دالیم 

تدالو لحم 

هب خیراوت  رد  یفالتخا  ترضح  نآ  تدالو  لحم  رد  اّما  هدمآ ، ایند  هب  هکم  رهـش  رد  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ملـسم  ارهاظ 
دناهتـسناد و دوب  یفقث  فسوی  ن  ــ بدّمحم هناخ  هب  فورعم  هک  ياهناخ  ار  ترـضح  نآ  تدالو  ّلحم  یخرب  هکنآ  دـننام  دروخیم ، مشچ 
رو ــ هـشم ه » ــ مطاف هاگداز   » هب د و  ــ مآ ا  ــ یند هب  نآ  رد  مالـسلااهیلع  ه  ــ مطاف ترـضح  اد  ــ عب هک  تسا  ياه  ــ ناخ نامه  روبزم  هناخ  دنیوگ :

در . ـــ ا ک ــ نب يد  ــ جسم نآ  رد  يراد و  ــ یرخ د  ــ یشر ــ لانورا ــ ر ه ــ سمه هد ، ــ یبز ا  ــ هدعب ار  رو  ــ بزم ه  ــ ناخ د . ــ یدرگ
ربمایپ یکدوک  ( 88)

ربمایپ یگراوخریش  نارود 

ل ــــ ئا ــ ر ن ــــ بما ــ یپ ی  ــ گه ــ یاد را  ــ ختفا ه  ــ ر ب ــ گید نز  ود  وا ، زا  سپ  درو و  ــ ر خ ــ یـــش دوــخ  ردا  ــ زا م زور  هــس  طـــقف  شیرق  دازوــن 
د: ــ ناهد ــ ش

وا كاـپ  رـسمه  ادـخ و  لوسر  دوخ  ریدـقت  دروـم  تاـظحل  نیرخآ  اـت  وا  لـمع  داد و  ریـش  ار  وا  هاـم  راـهچ  هک  بهلوـبا  زینک  هبیوـث : 1 ـ 
يو درخب ؛  بهلوبا »  » زا ار  وا  ات  داتـسرف  ار  یـسک  ربمایپ  تثعب ؛ زا  سپ  دوب . هداد  ریـش  زین  ار  ربمایپ  يومع  هزمح  ًالبق  يو  دوب . هجیدـخ ) )

هاگآ وا  گرم  زا  تشگیمرب ، ربیخ  گنج  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  دوب . دـنمهرهب  ربمایپ  ياهکمک  زا  رمع  رخآ  ات  اما  دـیزرو  عاـنتما 
ادیوه شکرابم  هرهچ  رد  رثأت  راثآ  دش و 

(89  ) ربمایپ یگراوخریش  نارود 
(1 . ) تسا هدرک  توف  دوخ  ردام  زا  رتدوز  وا  هک  تفای  ربخ  یلو  دنک  یکین  وا  قح  رد  ات  تفرگ  غارس  وا  دنزرف  زا  تشگ و 

يرخآ ءامیـش ؛  هسینا ، هّللادبع  زا : دندوب  دنترابع  وا  نادنزرف  تسا و  هدوب  نزاوه  نبرکب  نبدعـس  هلیبق  زا  هک  بیؤذ  یبا  رتخد  همیلح : 2 ـ 
رد ًالومعم  ناگهیاد  دـندرپسیم ؛  اـههیاد  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  دوب  نیا  برع  فارـشا  مسر  تسا . هدومن  زین  يراتـسرپ  مرکا  ربماـیپ  زا 

دوش رتمکحم  اهنآ  يدنب  ناوختسا  لماک و  ومن  دشر و  دنهد و  شرورپ  ارحص  ياوه  رد  ار  ناکدوک  ات  دندرکیم  یگدنز  اهرهـش  نوریب 
يرامیب زا  انمض  و 

 . ص 119 ج 1 ، بو ، ــــ شآ ر  ــ هشن ـ با ب  ــ قانم ص 384 ، ج 15 ، راو ، ــ نالارا ــ حب - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 90)

نیا رد  دنریگارف و  هدروخن  تسد  هقطنم  کی  رد  ار  یبرع  نابز  دـننامب و  نوصم  دوب  رتشیب  نادازون  يارب  نآ  رطخ  هک  هکم »  » رهـش يابو 
، دندربیم دوخ  هارمه  هتفرگ  ار  يدازون  مادکره  دندمآیم و  هکم  هب  ینیعم  عقوم  رد  اهنآ  دندوب ، روهـشم  دعـسینب  هلیبق  ناگیاد  تمـسق 
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هب رظن  نیا  زا  دوب ، یبیجع  یلاس  طحق  لاس ، نآ  دـندمآ و  هکم  هب  دعـسینب  هلیبق  ناگیاد  هک  دوب  هتـشذگ  مرکا  ربمایپ  دـلوت  زا  هام  راـهچ 
دمآ ه  ــ یدعـس ه  ــ میلح ما  ــ جنارـس ت  ــ فرگن ار  هدریـش  نانز  زا  کی  چیه  ناتـسپ  شیرق  دازون  دندوب . دنمزاین  دح  زا  شیب  فارـشا  کمک 

رد د . ــ یکم ار  وا  نا  ــ تسپ
(91  ) ربمایپ یگراوخریش  نارود 

(1 . ) تفرگار ار فـ ب  ــ لطملاد ــ بع ناد  ــ ناخ رور  ــ د و س ــ جو ه  ــ ظحل ن  ــ یا
بلطملادبع همیلح » : » داد باوج  تسیچ ؟ تمسا  تفگ : دعـس » ینب   » زا تفگ : ياهلیبق ؟ مادک  زا  تفگ : درک و  همیلح  هب  ور  بلطملادبع 

تداعـس و یکی  ه ، ــ تـسیاش ت  ــ لـصخ ود  هد و  ــ یدنـسپ يوـخ  ود  نـیرفآ ، نـیرفآ  تـفگ : دـش و  رورـسم  رایــسب  وا  هلیبـق  ما  ــ مـسا و ن زا 
(2 . ) يرابدرب ملح و  ير  ـ گید یتخبشوخ و 

 . ص 442 ج 15 ، راونالاراحب ، - 1
 . ص 106 ج 1 ، ی ، ـــ بلح هر  ــ یس ُۀ ، ــ َمیلَح ای  ِد  ــ َبالاُّزِع َو  ِر  ــ ْهَّدلاُْریَخ امِهیف  ِنا  ــ تَلْصَخ ٌم . ــ ْلِح َو  ٌد  ــ ْعَس ٍَّخب  ٍَّخب  - 2

ربمایپ یکدوک  ( 92)

دوخ هیاد  هناخ  رد  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دوجو  تکرب  ریخ و 

رد مد  ــ ل ش ــ ّفکتم ار  ه » ــ نمآ  » دازون تیبرت  ه  ــ کنآ زا  سپ  نم  د : ــ یوگیم وا  هک  دننکیم  لقن  نینچ  ه » ــ میلح  » لوق زا  نا  ــ ـسیون خ  ــ یرات
یلو مداـهن ؛  وا  ناـهد  رد  دو  ــ ر ب ــ یـش ياراد  هک  ار  دوخ  پچ  نا  ــ تـسپ مهد  ر  ــ یـش ار  وا  م  ــ تـساوخ وا  رداـم  روضح  رد  س  ــ لجم نا  ــ مه
دوخ تسار  نا  ــ تسپ رد  ير  ــ یش مدو  ــ هد ب ــ ـش راده  ــ چب هک  يزور  زا  ن  ــ ا م ــ ما دوب ، ل  ــ یامتم ر  ــ تـشیب نم  ت  ــ ـسار نا  ــ تـسپ هب  كدو  ــ ک

هب عورش  كدوک  هک  مد  نامه  مراذگب ؛  وا  ناهد  رد  ار  دو  ــ ریشیب خ ت  ــ سار نا  ــ تسپ هک  تشاد  نآ  رب  ارم  دازون  رارصا  مدو . ــ هد ب ــ یدن
(93  ) دوخ هیاد  هناخ  رد  ربمایپ  دوجو  تکرب  ریخ و 

(1 . ) دیدرگ راضح  همه  بجعت  بجوم  دمآ  شیپ  نیا  دش و  ریش  زا  رپ  نآ  کشخ  ياهگر  درک ، ندیکم 
ی و ــ ئاراد د و  ــ ر ش ــ تـشیب ماه  ــ ناخ رد  ت  ــ کرب ر و  ــ یخ زور  ه  ــ زور ب مدر  ــ دو ب ــ ه خ ــ ناخ هب  ار  د » ــ محم  » ه ــ يزور ک زا  د : ــ یوگیم يو 

(2 . ) د ــ یدرگ ر  ــ تنوزف ماه  ــ لگ
 . يدقاو لیاضف  زا  لقن  ص 345 ، ج 15 ، راونالاراحب ، - 1

 . ص 24 ج 1 ، بو ، ـــــ شآ ر  ــ هش ن  ـــ با ب  ــ قا ـــ نم - 2
ربمایپ یکدوک  ( 94)

ارحص رد  لا  ــ ـج س نپ

ود تدم  نیا  ن  ــ مض رد  دو و  ــ من ی  ــ فاک ومن  د و  ــ شر هدرب و  رسب  دعسینب »  » هلیبق نایم  رد  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  لاس  جنپ  تدم 
داد . ـل  یوحت شردا  ــ ه م ــ ار ب وا  راب  نیرخآ  در و  ــ شردا ب ــ شیپ م ار  وا  همیلح  راب  هس  ای 

تفرگزاب و هبترم  ود  رارـصا  اـب  درب و  هکم  هب  ار  وا  تهجنیمه  يارب  تفاـی و  ناـیاپ  وایگراوخریـشنارود  هکدوبیماـگنه  هعفدنیتسخن 
ببس هکم  رد  ابو »  » يرامیب عویـش  دوب و  هدیدرگ  وا  تکرب  ریخ و  ثعاب  لفط  نیا  دوجو  هک  دوبنیا  نتفرگزاب  يارب  « همیلح  » رارـصا تلع 

دریذپب . ار  وا  شهاوخ  زین  شردام »  » هک دش 
(95  ) ارحص رد  لاس  جنپ 

هدهاشم دعس » ینب   » هلیبق رد  ار  هلآوهیلعهللایلـص  دمحم  و  دندوب : هدمآ  زاجح  هب  هشبح  نویناحور  زا  ياهتـسد  هک  دوب  یعقوم  مود : هبترم 

ناکدوک اب  ربمایپ  راتفرو  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comیکدوک  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 58زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوجوم لفط  نیا  رد  ًالماک  دناهدید ، دمآ  دهاوخ  یـسیع  زا  سپ  هک  يربمایپ  يارب  ینامـسآ  ياهباتک  رد  هک  ار  یمئالع  دندید  دندرک ،
(1 . ) ددرگ نانآ  بیصن  راختفا  نیا  دنربب و  هشبح  هب  دوخ  اب  دنیابرب و  تسا  نکمم  هک  يوحن  رهب  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  رظن  نیا  زا  تسا 

 . ص 167 ج 1 ، ما ، ـــ شه ن  ـــــ با هر  ــ یس - 1
ربمایپ یکدوک  ( 96)

هداوناخ شو  ـ غآ هب  ت  ــ شگزاب

تخومآ ار  حیـصف  یبرع  نابز  تدم  نیا  یط  رد  دیـشوک و  وا  شرورپ  تیبرت و  رد  درک و  تظفاحم  يو  زا  لاس  جنپ  دمحم  نابرهم  هیاد 
دج یتسرپرـس  تحت  دید و  ار  ردام  مرگ  شوغآ  زین  یتدم  دروآ و  هکم  هب  ار  وا  همیلح  ادـعب  درکیم . راختفا  نیا  هب  شترـضح  اهدـعب  و 

(1 . ) دوب هدنام  راگدای  هب  وا  زا  دوب کـه  يدنزرف  نامه  هّللادبع   » ناگدنامزاب یلست  هیام  هناگی  و  تفرگ ؛  رارق  دوخ  راوگرزب 
 . ص 167 ج 1 ، ماشهنبا ، هریس  - 1
(97  ) هداوناخ شوغآ  هب  تشگزاب 

« برثی  » هب رفس 

هب هک  دوب  تصرف  د  ــ ـصرتم هراو  ــ مه دوـب  هداد  تسد  زا  ار  دو  ــ دـنمجرا خ ناوـج و  رهوـش  هنمآ )  ) بلطملادـبع سورعوـن  هک  يزور  زا 
، بر ــ ثی رد  دو  ــ نا خ ــ ـــشیوخ زا  يراد  ــ ید ن ، ــ مـــض رد  د و  ــ نک ترا  ــ یز ک  ــ یدزن زا  ار  دوــخ  رهوـــش  ها  ــ گمارآ دور و  ــ ب بر » ــ ثی »

دروآ . ل  ــــ معب
مغ کیرش  هار  نیا  رد  دناوتیم  هدومن و  لماک  ومن  دشر و  وا  یمارگ  دنزرف  تسا و  هدمآ  تسد  هب  یبسانم  تصرف  هک  درک  رکف  دوخ  اب 

شیرق دازون  يارب  رفـس  نیا  دـندنام . اجنآ  رد  مامت  هام  کی  دـنتفرگ و  شیپ  ار  برثی  هار  دنتـسب و  رفـس  راب  نمیا » ما   » اب ناـنآ  ددرگ ؛  وا 
تخس رایسب 

ربمایپ  یکدوک  ( 98)
هدـش هدرپس  كاخ  هب  هداد و  ناج  اجنآ  رد  شردـپ  هک  داتفا  ياهناخ  هب  وا  ناگدـید  راب  نیتسخن  يارب  اریز  دوب ، مأوت  یحور  تاّملأت  اـب  و 

دوب . هدرک  لقن  وا  يارب  يو  ردپ  زا  ی  ــ یاهزیچ زور  نآ  ات  وا  ردا  ــ ا م ــ عبط دوب و 
هب هودـنا  نزح و  زا  یجاوما  دـمآ و  شیپ  يرگید  زادـگناج  هثداـح  ناـهگان  هک  دوب  اـمرفمکح  وا  حور  رد  هودـنا  مغ و  زا  یجوم  زوـنه 

« دمحم  » هثداح نیا  و  ( 1  ) داد تسد  زا  ءاوبا »  » ماـنب یلحم  رد  هار  ناـیم  رد  ار  دوخ  زیزع  رداـم  هکم ، هب  تعجارم  عقوم  اریز  دروآ  دوـجو 
نیا زا  هک  یلگ  هناگی  دینادرگ و  یمارگ  زیزع و  نادنواشیوخ  نایم  رد  شیپ ، زا  شیب  ار  هلآوهیلعهللایلص 

 . ص 125 ج 1 ، یبلح ، هریس  - 1
(99  ) برثی هب  رفس 

تـسود ر  ــ تـشیب دوخ  ناد  ــ نزرف ما  ــ مت زا  ار  وا  تهج  نیا  زا  تفرگ  رارق  بلطملادبع  هقالعدروم  دـح  زا  نوزف  دوب ، هدـنام  یقاب  ناتـسلگ 
در . ــ مشیم مد  ــ قم ه  ــ مه ر  ــ تشادیم و ب

عقوم ره  دـندزیم ، هقلح  وا  طاسب  رانک  رد  وا  نادـنزرف  شیرق و  نارـس  دـندرکیم  نهپ  یطاسب  یـشیرق  ياورنامرف  يارب  هبعک  فارطا  رد 
ت ــ ـسا ه  ــ تـسشن هک  ی  ــ طاسب يور  ار  هّللادبع  هدنامزاب  ه  ــ ناگی هک  دننک  زاب  هار  هک  دادیم  روتـسد  داتفایم ، هّللادبع   » راگدای هب  شمـشچ 

(1 . ) ـد ناشنب
دوشیم روآدای  یحضلا »  » هروس رد  ار  ربمایپ  یمیتی  هرود  دیجم  نآرق 
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ربمایپ  یکدوک  ( 100)

نادنچ ام  يارب  شیرق »  » دازون نتشگ  میتی  تمکح  و  ( 1 ( »؟ دادن هانپ  تفاین و  میتی  ار  وت  رگم  يوا : ــ ا َف ــ میتَی َكْد  ــ ِجَی ْم  ــ َلَا : » دیوگیم و 
ربهر تساوخ  ادخ  هک  دز  سدح  ناوتیم  عضو  نیا  اب  یلو  تسین  تمکحیب  ثداوح  ناشورخ  لیـس  مینادیم  ردـق  نیمه  تسین  نشور 

رد دشچب و  ار  راگزور  یخلت  ینیریـش و  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  يربهر  دریگب و  تسدـب  ار  روما  مامز  هکنآ  زا  شیپ  رـشب ، ياوشیپ  نایناهج ،
يارب ار  دوخ  دزودنیب و  اهیتخس  زا  یتایبرجت  دنک و  ادیپ  ابیکـش ، رابدرب و  یناور  گرزب و  یحور  ات  دریگ ؛  رارق  یگدنز  زارف  بیـشن و 

دزاس . هدامآ  اهيردبرد ، ـا و  هتیمورحم ا ؛  ــ هیتخس دئادش ، زا  هلسلس  کی  اب  ههجاوم 
 . یحض  / 6 - 1

(101  ) برثی هب  رفس 
راب دازآ  رح و  یگدـنز  ياهزور  نیتسخن  زا  و  دـشابن ؛  وا  ندرگ  رب  یـسک  تعاط  دریگن و  رارق  یـسک  تیبرت  تحت  تساوخ ، وا  يادـخ 

تسین يرشب  غوبن  غوبن ، هک  دنمهفب  نایناهج  ات  دزاس ، مهارف  دوخ  ار  وا  یلاعت  یقرت و  تفرشیپ و  تابجوم  هتخاسدوخ  نادرم  دننام  دیآ و 
هتفرگ همـشچرس  یحو  عبنم  زا  یگرزب  تمظع و  نیا  دندوبن و  رثؤم  نادنچ  ناشخرد ، هدنیآ  نیا  رد  رکفت ، ریـس و  نیا  رد  ردام  ردـپ و  و 

تسا .
ربمایپ یکدوک  ( 102)

بلطملادبع گرم 

يرگید زا  سپ  یکی  ایرد  رکیپ  هوک  جاوما  دـننام  و  دـننکیم . یئامندوخ  ناـسنا  یناگدـنز  ریـسم  رد  هراومه  ناـهج ، زادـگناج  ثداوح 
دراو دازیمدآ  ناور  حور و  رب  ار  دوـخ  هدننکـش  تابرـض  هـشیمه  دـهدیم و  رارق  فدـه  دروـم  ار  یگدـنز  تاـجن  یتـشک  هتـشادربرس و 

دزاسیم .
زا راهب  تشه  زونه  دیدرگ . هجاوم  يرتگرزب  تبیـصم  اب  موس ، راب  يارب  هک  درکیم ، تموکح  ادخلوسر  لد  رد  هودنا ، زا  یجاوما  زونه 
زور رد  هک  درشف  ار  يو  حور  نانچ  بلطملادبع »  » گرم داد ؛  تسد  زا  ار  دوخ  راوگرزب  دج  تسرپرس و  هک  دوب  هتـشذگن  رتشیب  وا  رمع 

درکیمن . شومارف  ار  وا  ها  ـ گچیه تخیر و  کشا  ر  ـــ بق بل  ات  وا ، گرم 
(103  ) بلطملادبع گرم 

ب ــ لاطو ــ با ی  ــ تسر ـ پر سـ

و ( 1  ) دـندوب ردام  کی  زا  دـمحم »  » ردـپ هّللادـبع  اـب  بلاـطوبا  اریز  دریگ ؛  هدـهع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  راـختفا  دـیاب  یللع  يور  بلاـطوبا 
دو ــ د خ ــ نمجرا هو  ــــ يراد ن ــــ ها ــ گن يار  ــ ار ب وا  بلطملادـبع » ، » ظاـحل نیا  زا  يراـکوکین ؛  تواخـس و  هب  فور  ــ عم دوـب  یتیـصخش 

ت. ــ سا هدر  ــ با ک ــ ختنا
نآ دا  ــ تفا قا  ــ فتا مار  ــ يا ح ــ هها ــ رد م گ  ــ نج ن  ــ یا نو  ــ دو و چ ــ من ت  ــ کرـش ی  ــ گنج رد  دوخ  يو  ــ مع هار  ــ مه یگلاس  هد  ّن  ــ ـس رد 

دندیمان . را » ـــ جف  » گ ـــ نج ار 
 . ص 179 ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  - 1

ربمایپ یکدوک  ( 104)
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ماش يوس  هب  يرفس 

« شیرق  » هنایلاس رفـس  رد  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  بلاطوبا » « ؛  دـنتفریم ماش  يوس  هب  راب  کـی  لاـس  ره  لومعم ، قبط  شیرق »  » ناـناگرزاب
ياهدع دراذگب و  هکم »  » رد ار  وا  هک  دوب  هدرک  لح  ن  ــ ینچ درکیمن  ادج  دوخ  زا  ار  وا  ینآ  هک  ار  دوخ  هدازردارب  لکشم  دنک و  تکرش 

ت ــ خـس ار  دوخ  ت  ــ ـسرپرس ی  ــ ئادج دز و  ه  ــ قلح دـمحم  نامـشچ  رد  کشا  ناوراک ؛  تکرح  عقوم  یلو  درامگب ، وا  تظافح  يارب  ار 
د و ــ هدب تقشم  هب  نت  دش  راچان  هک  يروط  هب  دروآ  دوجو  هب  بلاطوبا  لد  رد  تا  ــ ساسحا زا  ی  ــ نافوط دّمحم ؛  نیگمغ  يامیس  درمش ،

. دربب دوخ  هارمه  ار  دمحم 
(105  ) ماش يوس  هب  يرفس 

نیدم و رب  رفـس ، نیا  رد  اریز  دوریم  رامـشب  هلآوهیلعهللایلـص  دمحم  نیریـش  ياهرفـس  زا  یگلاس ، هدزاود  نس  رد  ادخ  لوسر  ترفاسم 
دـصقم هب  شیرق »  » ناوراـک زونه  دروآ ، لـمع  هب  ندـید  ماـش  نیمزرـس  یعیبط  ياـبیز  رظاـنم  زا  درک و  روبع  دومث ، راـید  يرقلا و  يداو 
لیـصفت هب  کنیا  تخاس  نوگرگد  ار  بلاطوبا  ترفاسم  همانرب  يدح  ات  دـمآ و  شیپ  ینایرج  يرـصب »  » مانب ياهطقن  رد  هک  دوب  هدیـسرن 

نایرج : نآ 
رد یقیمع  تاعالطا  دوب و  تدابع  لوغـشم  دوخ  صوصخم  هعموص  رد  يرـصب  نیمزرـس  رد  اریحب »  » مان هب  یبهار  هک  دوب  يزارد  نایلاس 

ياهناوراک یهاگ  دوب و  دودح  نآ  نایحیسم  مارتحا  دروم  تشاد و  حیسم  نیئآ 
ربمایپ  یکدوک  ( 106)

ناوراـک اـب  ءاریحب »  » فداـصت نسح  زا  دندیـسریم . وا  روضح  هب  كربت  يارب  دـندرکیم و  فقوت  هطقن  نآ  رد  دوخ  ریـسم  رد  یتراـجت 
هناشن وا  قیمع  زومرم و  ياههاگن  درک ؛  بلج  ار  وا  هجوت  داتفا و  بلاـطوبا »  » هدازردارب هب  شمـشچ  دـیدرگ و  وربور  شیرق »  » یناـگرزاب
قلعتم لفط  نیا  تفگ : تسکش و  ار  یشوماخ  رهم  هبترم  کی  درکیم ، هاگن  وا  هب  هریخ  هریخ  یقیاقد  دوب ؛  هتفهن  وا  لد  رد  هک  دوب  يزار 

نیا تفگ : اریحب » . » تسا نم  هدازردارب  وا  تفگ  بلاـطوبا  دـندرک . وا  يومع  هب  ور  تیعمج  زا  یهورگ  تسا ؟ اهامـش  زا  کـی  مادـک  هب 
یناهج و توبن  زا  ینامسآ  ياهباتک  هک  تسا  دوعوم  ربمایپ  نامه  نیا  دراد ، یناشخرد  هدنیآ  لفط 

(107  ) ماش يوس  هب  يرفس 
وا و مان  نم  هک  تسا  يربمایپ  نامه  نیا  تسا ، قبطنم  وا  رب  ماهدناوخ  اهباتک  رد  نم  هک  یئاههناشن  دناهداد و  ربخ  وا  تموکح  ریخست و 

ادـیپ شرتسگ  ناـهج  رد  وا  نیئآ  وحن  هچ  هب  دـنکیم و  عولط  اـجک  زا  منادیم  ماهدـناوخ و  ینید  ياـهباتک  رد  ار  وا  لـیماف  ردـپ و  ماـن 
(1 . ) دنشکیم ار  وا  دنمهفب  نانآ  رگا  اریز  دیزاس  ناهنپ  دوهی  مشچ  زا  ار  وا  تسا  مزال  امش  رب  یلو  دنکیم ،

تسا هدرک  لقن  نیا  زا  رتهدرتسگ  رتطوسبم و  ار  نایرج   183 ص 180 ـ  هریس ج 1 ، رد  ماشه  نبا  34 و  ص 33 ـ  ج 1 ، يربط ، خیرات  - 1
 . م ـــ یدر لقن کـ هک  تسا  نامه  نآ  هدرشف  یلو 

ربمایپ یکدوک  ( 108)

تسا مدرم  قشمرس  ربمایپ 

ـَه ّللا ـَر  َکَذ َو  َر  ــ ِخْالا َمْو  ــ َْیلا َو  َهّللا  اوُجْرَی  َنا  ـْن کـ َِمل ـٌۀ  َنَـسَح ٌةَو  ــ ُْـسا ِه  ــ ّللا ِلوُسَر  ی  ــ ْم ف ــ َُکل َنا  ــ ْدََـقل ک : » د ــ یامرفیم نآرق  رد  د  ــ نوادـخ
(1 «) اریثَک

د ــ نمهرهب شدو  ــ جو زا  د  ــ یناو ــ تی ه مـ ــ ت ک ــ ـسا ی  ــ یاوشیپ قشمرـس و  نیرتـهب  امـش  يارب  هلآوهیلعهللایلـص  اد  ــ لو خ ــ ـسر ع  ــ قاو رد  »
« . د ــ یدرگ
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ی و ــ برم دوـخ  را  ــ تفگ اـب  هک  نیا  زا  شیپ  اریز  تـسا ؛  هدوـب  تیرـشب  قشمرـس  نیرتـگرزب  خـیرات  لو  ــ رد ط مـال  ــ ـسا ی  ــ مارگ لو  ــ ـسر
دوب . ربهار  هدننک و  تیبرت  نیرتهب  شیوخ  یصخش  راتفر  اب  دشاب ، مدرم  يامنهار 

بازحا .   / 21 - 1
(109  ) تسا مدرم  قشمرس  ربمایپ 

صا ــ نا خ ــ کم کـی  بهذـم و  کـی  ت ، ــ لم کـی  لـسن ، کـی  راـگزور ، کـی  يارب  ياه  ــ نومن هلآوهیلعهللایلـص  ر  ــ بماـیپ ت  ــ یـصخش
 . ت ــ ساهنامز ـه  مه رد  مدر  ما مـ ــ مت يارب  ی  ــ گشیمه ی و  ــ ناهج ل  ــ بمس کی  هکلب  دشابیمن ،

نا ـ کدوـک هرا  ــ برد ی  ــ مار ــ لو گ ــ ـسر ی  ــ لمع يا  ــ ههویـش راـتفر و  هب  ربـتعم ، كرادـم  دـهاوش و  هب  دانتـسا  هّجوـت و  اـب  اـج  نـیا  رد  اـم 
م . ــ یزادر ـ پیم

ربمایپ یکدوک  ( 110)

كدوک هب  نداد  تیصخش 

هجوت دروم  عامتجا  هداوناـخ و  رد  ناـنآ  تیـصخش  هب  مارتحا  ناـکدوک و  شرورپ  دـنهدیم . تیمها  رایـسب  كدوک  هب  ینونک  ياـیند  رد 
يا ـ یند تسا ، ه  ــ تـشاد ه  ــ جوت ناکدوک  ت  ــ یبرت هب  ناناملـسم  ياوشیپ  هک  هزادـنا  نآ  لئاسم ، نیا  همه  اب  اـما  تسا ؛  تلم  تلود و  لـماک 

. درادن هجوت  نآ  هب  زورما 
ناـنآ اـب  ار  تعاـس  ود  یکی  دـنوریم و  اهناتـسکدوک  اـههناخمیتی و  هب  ندـمتم  ياـهروشک  نارادـمامز  ناـنارمکح و  یهاـگ  هـچ ، رگا 

نآ نوماریپ  و  دـننکیم ، هیهت  ار  ییاهملیف  اهسکع و  اههنحـص ، نیا  زا  دـنریگیم و  شوغآ  رد  ار  نانآ  زا  یخرب  یهاـگ  دـننارذگیم و 
تالاقم

(111  ) كدوک هب  نداد  تیصخش 
يدرف چیه  نونکات  اما  دننکیم ، سکعنم  یمومع  راکفا  رد  كدوک  هب  تبـسن  ار  شیوخ  مارتحا  بتارم  هار  نیا  زا  دنـسیونیم و  يرایـسب 

رد ار  نانآ  هدرکن و  تبحم  ینابرهم و  ناکدوک  هب  هنوگنیا  نابایخوهچوکردینابرهم  یگداـستیاهن و  رد  مالـسا  یمارگلوسر  دـننامه 
صوصخم تبحم  نارگید  لافطا  ای  دوخ و  نادنزرف  هاوخ  ناکدوک ، مامت  هب  تبسن  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  نیاربانب  تسا . هتفرگن  شوغآ 

يا ـ ههویش زا  نا  ـ کدو ــ هرابرد ک ینابرهم  : » ینعی ( 1 « ) ُلوُسَّرلا ِةَداع  ْنِم  ُفُّطَلَّتلا  َو  : » ه ــ دناهتشون ک ترضح  نآ  هرابرد  ور ، نیا  زا  تشاد ،
« . ت ــ سا هدو  هلآوهیلعهللایلص بـ ـر  بمایپ صو  ـ صخم

 . 3/366 ءاضیبلا ، ۀجحملا  - 1
ربمایپ یکدوک  ( 112)

تر ـــــ شا ــ عم ن  ـــ سح

رد هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسوا ، اب  وکین  راتفر  ترـشاعم و  نسح  كدوک  رد  تیـصخش  داجیا  لـماوع  نیرتیـساسا  زا  یکی 
اب دـیراذگ و  مارتحا  دوخ  نادـنزرف  هب  تسا : هداد  روتـسد  شناوریپ  هب  ار  نآ  يارجا  اراکـشآ  هدومرف و  نایب  هاـتوک  رایـسب  تراـبع  کـی 

(1 . ) د ـــ ینک را  ــ تفر ا  ــ هنآ ا  ــ هدیدنسپ ب شور  بادآ و 
تشز راتفر  زا  و  دننک ، ییامنهار  ار  اهنآ  هدیدنسپ  شزومآ  اب  امتح  دیاب  دنشاب  هتشاد  تیصخش  اب  دنزرف  دنهاوخیم  هک  یناسک  نیاربانب ،

و
ح 44 .  راونالا 104/95 ، راحب  - 1
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(113  ) ترشاعم نسح 
. درک تیبرت  یتیصخش  اب  هدنزرا و  نادنزرف  ناوتیمن  زگره  دنسپان  شور  اب  اریز  د ، ــ نزیهرپب ز  ــ یمآنیهوت د و  ــ نسپان

اهیتخس اب  كدوک  ندرک  انشآ 

اب هدـنیآ  رد  دـنناوتب  اـت  تساهیتخـس  اـب  نارـسپ  اـصوصخ  نادـنزرف  نتخاـس  انـشآ  ناـکدوک  هب  نداد  تیـصخش  ياـههار  زا  رگید  یکی 
رگا و  دراد ، تمحز  شـشوک و  هب  زاین  يزیچره  ندروآ  تسد  هب  هک  دـننک  كرد  ًـالمع  دـیاب  ناـکدوک  اریز  دـننک ، هزراـبم  تالکـشم 

دهاوخ هدروخرس  ـت  یاهن رد  تحاران و  ی  ــ گدنز نوگانوگ  تامیالم  ربارب  رد  هدنیآ  رد  دشابن ، انشآ  اهیتخـس  تالکـشم و  اب  یکدوک 
دش .

ربمایپ  یکدوک  ( 114)
دوشیم : روآدا  ــ ار ی هتکن  را  ــ هچ اتسار  نیمه  رد  هلآوهیلعهللایلص  اد  ــ لو خ ــ سر

د . ــ ننک لو  ـــــ بق وا  زا  تسا  هداد  ماجنا  هتشاد و  دوخ  ناوت  رد  كدوک  هک  ار  هچنآ  1 ـ 
ـد . نهاو ــ خن وا  زا  تساسرف  تقاط  نیگنس و  كدو  ــ يارب ک نآ  ماجنا  هک  ار  ه  ــ چنآ 2 ـ 

د . ــــــــــــ ننکن راداو  ی  ـــــــ شکر ـــ ها و س ـــــــ نگ ه  ــــــ ار ب وا  3 ـ 
(1 .) دنوشن ه  ــ ناقمحا لا  ــ معا ب  ــ کترم وا  ر  ــ بار ــ رد ب د و  ــ نیوگن غورد  وا  ه  ــ ب 4 ـ 

ی 6/50 .  ـــــ فاک - 1
(115  ) اهیتخس اب  كدوک  ندرک  انشآ 

رد نوچ  ( ؟ دنتـسه اجک  مناردارب  دیـسرپ ، هیدعـس ) همیلح   ) شاهیاد زا  يزور  دوب  هلاس  تفه  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
وت دوجو  تکرب  هب  د  ــ نوادخ هک  ار  ی  ــ نادنفـسوگ نانآ  زیزع ، دنزرف  داد : باوج  درکیم .) باطخ  ردارب  ار  وا  نادنزرف  دوب ، همیلح  هناخ 
ایآ تفگ : ارچ ؟ دیـسرپ : ردام  يدومنن . را  ــ تفر فا  ــ ـصنا هب  نم  هرا  ــ برد ردا ، ــ م تفگ : لفط  دـناهدرب . ارچ  هب  تسا  هدرک  تمحرم  ام  هب 

(1 ( ؟ د ــ نشاب نازو  ـــ باتفآ س ریز  نابایب  رد  مناردارب  یلو  مشونب  ریش  منامب و  همیخ  هیاس  رد  نم  هک  تسا  راوازس 
راونالاراحب 15/376 .  - 1

ربمایپ یکدوک  ( 116)

كدوک را  هب کـ نداد  ا  ــ هب

ار تاکن  مامت  هدومرف ، دوخ  ناوریپ  يارب  نانادب  نداد  تیصخش  ناکدوک و  شرورپ  هرابرد  هچنآ  رب  هوالع  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر 
دوب . لئاق  شزرا  ناکدوک  ياهراک  يارب  هک  دوب  نیا  ترضح  نآ  ياههویش  زا  یکی  تسا . هداد  ماجنا  دوخ  زین 

رد وا  تشذـگ . بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هّللادـبع  رانک  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : هک  هدـش  تیاور  نینچ  ثیرح  نب  ورمع  زا 
ای هلماعم  راک  رد  ادنوادخ ! درک : اعد  نینچ  وا  هرابرد  ترضح  دوب  یکچوک  دنزرف  هک  یلاح 

(117  ) كدوک راک  هب  نداد  اهب 
(1 . ) امرف تیانع  تکرب  وا  هب  تراجت 

نا ـ کدو ربارب کـ رد  ند  ــ د ش ــ نلب

هب یهاگ  هک  دوب  نیا  دـشیم ، لیاق  یتیـصخش  ناکدوک  يارب  هلیـسونیدب  دادیم و  تاـجن  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  ییاههویـش  زا  یکی 
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تروص ره  رد  دادیم و  نایاپ  تعرس  اب  ار  زامن  مدرم ، كدوک  هب  مارتحا  يارب  ای  درکیم و  ینالوط  ار  زامن  هدجس  دوخ ، كدوک  مارتحا 
ت . ــ خو ــ مآیم ار  ناکدوک  تیصخش  شرورپ  سرد  مدرم  هب  ًالمع  تشاذگیم و  مارتحا  ناکدوک  هب 

دئاوزلا .  عمجم  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 118)

اج زا  ناـنآ  مارتـحا  هب  ترـضح  دـندش ، دراو  هلآوهیلعهللایلـص  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  دوـب . هتـسشن  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  يزور 
نوچ داتسیا . راظتنا  هب  تساخرب و 

. درک لابقتسا  تفر و  نانآ  يوس  هب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تهج  نیدب  دیشک . لوط  دنچ  یتاظحل  دندوب ، فیعض  نتفر  هار  رد  ناکدوک 
تسا یبکرم  بوخ  هچ  امـش  بکرم  ، زیزعنادنزرف دومرفیموداتفاهارهب : درک و  راوس  شیوخ  شود  رب  ار  ود  ره  دوشگ و  ار  دوخ  شوغآ 

(1 . ) دیتسه یبوخ  ناراوس  هچ  امش  و 
رو ــ هب ط ز  ــ ین مالسلااهیلع  ار  ــ هز تر  ــ ضح ربارب  رد  تر  ــ ضح نآ 

بو 3/388 .  ــــ شآ ر  ـــ هشن ــ با ب  ــ قا ـ نم راو 43/285 ح 51 ؛  ـــــ نالارا ــــ حب - 1
(119  ) ناکدوک ربارب  رد  ندش  دنلب 

(1 . ) تساخیمرب دقما  ــ مت

ناکدوک يارب  يرگن  هدنیآ 

تیاضر بلج  تدابع و  يارب  شرمع  رخاوا  رد  هک  تشاد  ياهیامرس  كدنا  يو  تشذگرد . دوب  كدوک  دنچ  ياراد  هک  راصنا  زا  يدرم 
ربماـیپ هـب  ارجاـم  نـیا  دــندرکیم . کـمک  ياـضاقت  مدرم  زا  یگدــنز  يارب  زور  ناــمه  رد  شناــکدوک  دوـب . هداد  تـسد  زا  دــنوادخ 

ار وا  متشاذگیمن  متسنادیم ، ًالبق  رگا  دومرف : ترـضح  میدرک . شنفد  دنتفگ  دیدرک ؟ هچ  وا  هزانج  اب  دیـسرپ : دیـسر . هلآوهیلعهللایلص 
!! دیراپسب كاخ  هب  ناناملسم  ناتسروگ  رد 

ه 3/48 .  ــ یبلحلا ةر  ــ یسلا - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 120)

(1 . ) در اهر کـ مدرم  ـن  یب یئادگ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تورث  لاوما و  وا  اریز 

ینید ماکحا  نتخومآ 

تـسا نکمم  كدوک  هچ  رگا  دراذگیم ، كدوک  نورد  رد  یناشخرد  رثا  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  ناکدوک  ینیرمت  ِشیاین  اعد و  تدابع ،
هاگـشیپ رد  شهاوخ  اعد و  راگدرورپ ، زا  کمک  تساوخرد  زاین ، زار و  دـنوادخ ، هب  هجوت  یلو  دـمهفن ، ار  زامن  تارابع  ظافلا و  یناعم 

دودحمان تمحر  دنوادخ و  هب  ار  شلد  دنکیم و  كرد  یکدوک  ملاع  نامه  رد  ار  یهلا 
 . 31 دانسالا /  بر  ــ ق - 1

(121  ) ینید ماکحا  نتخومآ 
ثداو ــ اب ح ند  ــ ـش ور  ــ بور ا و  ــ هیتخـس ماگنه  رد  د و  ــ نکیم ساسحا  شیوخ  يارب  یهاگهیکت  دوخ  نطاب  رد  دزاسیم و  نئمطم  يو 

د : ـــ یا ــ مر ــ فیم د  ــ نوادخ ه  ــ نا ک ــ نچ د ، ــ شخبیم ن  ــ یکست ار  دو  ــــ ب خ ــ لق
(1 «) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  ِهّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُّن  ــ ِئَمْطَت َو  او  ــ ُنَماَء َن  ــ یذَّلَا »

نا ــ نیمطا رارق و  مدر  ــ يا م ــ هلد د  ــ نوادـخ دای  اب  ا  ــ هنت هک  د  ــ یـشاب هاگآ  دـنراد ، ن  ــ ئمطم مارآ و  یلد  اد  ــ داـی خ اـب  ی  ــ عقاو نا  ــ نمؤم »
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ـد .» ننکیم اد  ــ یپ
د .  ـــــ عر  / 28 - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 122)
(1 . ) دنرازگب زامن  دینک  رما  یگلاس  تفه  رد  دوخ  ناکدوک  هب  دومرف : یثیدح  رد  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر 

ناکدوک هبتبسن  ـت  بحم

كدوک یحور  ياذـغ  نیرتهب  تبحم  اریز  تسا ، دـنمزاین  زین  شزاون  ّتبحم و  هب  دراد ، زاین  اوه  بآ و  اذـغ و  هب  كدوک  هک  هنوگنامه 
. دربیم تذل  دوشیم و  دونشخ  نتفرگشوغآرد  ندییوب و  ، ندیسوبزاكدوکتهجنیازا ، دشابیم

ردپ تبحم  رهم و  زا  یفاک  هزادنا  هب  یکدوک  زاغآ  زا  هک  یسک  نیاربانب ،
.1/171 لئاسولاكردتسم - 1

(123  ) ناکدوک هب  تبسن  تبحم 
دراد . طاشن  اب  یناور  داش و  یحور  تسا . هدش  باریس  تبحم  ياراوگ  همشچ  زا  دنمهرهب و  ردام  و 

روآدا ــ ار ی ی  ــ خر ه بـ ــ ت ک ــ ـسا هد  ــ ـش شرا  ــ فـس نا و  ــ یب ینوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  كدوـک  هـب  تـبحم  ینید  ناـیاوشیپ  تاـیاور  رد 
م. ــ یو ــ شیم

ناکدوک هب  تبسن  دینک و  مارتحا  دوخ  نالاسگرزب  هب  دومرف : مدرم  فیاظو  نایب  نمض  رد  هّینابعـشهبطخ  رد  هلآوهیلعهللایلـص  ادخلوسر 
(1 . ) د ـــ یهد نا  ــ شن ت  ــ فوطع محرت و  دوخ 

تمحر و ناملسم  ناکدوک  هب  هک  یسک  دومرف : يرگید  ثیدح  رد 
 . هعیشلا 5/126 لئاسو  راونالارا 96/356 ؛  ـ حب ا 1/295 ؛  ــ ضرلارا ــ بخا نو  ــ یع - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 124)
(1 . ) ت ــ سین زا مـا  د  ـــ یامنن مار  ـــ تحا ار  نالا  ـــ سگرزب د و  ــ نکن ت  ـــ ّبحم

(2 . ) دیشاب نابرهم  فوؤر و  نانآ  هب  تبسن  دیرادب و  تسود  ار  ناکدوک  دومرف : رگید  تیاور  رد 
مار ـــ تحا ا  ـــ هر ــ تگرز ــ ه ب ـــ شا و ب ـــ نا ب ــ بر ــ هم نا  ــ کدو ــ اب ک دوخ  هداوناخ  رد  درک . شرافـس  نینچ  تداهـش  ماگنه  مالـسلاهیلع  یلع 

(3 .) ا ـــ من
ءاضیبلاۀجحملا 3/356 .  مارو 1/34 ؛  هعومجم  - 1

راو 104/93 .  ـــ نالارا ـــ حب یفاک 6/49 ؛  عورف  هیقفلا 3/311 ؛  هرضحی  نم ال  هعیشلا 5/126 ؛  لئاسو  - 2
 . 129  / دیفم یلاما  راو 42/203 ؛  ـــــ نالارا ـــ حب - 3

(125  ) ناکدوک هب  تبسن  تبحم 
نا ــ کدوک اـب  ا  ــ متح مه  نا  ــ گرزب دـشاب و  نـالا  ــ ـسگرزب ور  ــ یپ دوخ  راـتفر  رد  دـیاب  كدوک  دومرف : نینچ  شناوریپ  هب  رگید  تیاور  رد 

(1 . ) ـد ینک را  ـ تفر ـت  یلها ــ نارود ج نار  ـــ گمتس نارا و  ـ کا ــ فج ـد  ننا ــ ادا م ــــ بم د ، ــ نشا ــ نابرهم ب

ناکدوک هب  ربمایپ  ـت  ّبحم

هب تفرگیم و  شوغآ  رد  دـناشنیم و  دوخ  ناماد  رد  ارم  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  مدوب ، یکچوک  كدوک  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع 
رب تروص  ینابرهم  زا  دیناباوخیم و  دوخ  باوخ  رتسب  رد  ارم  یهاگ  و  دینابسچیم ، دوخ  هنیس 
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 . 531  / ضیف هغالبلا  جهن  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 126)

(1 .) تشادیم قفوم  دوخ  فیطل  يوب  مامشتساهب  ارم  داهنیم و  نم  تروص 
مر و ــ هاگن گ اب  تسیرگن و  وا  هب  ّتبحم  ر  ــ ظن اـب  د و  ــ یـشک وا  رـس  رب  ّتبحم  ت  ــ ـسد د  ــ یاـب دراد ، شزاو  ــ هب ن جاـیتحا  كدو  ــ ک يرآ ،

(2 . ) در ـــ رور ک ــ سم دا و  ـــ ار ش وا  نا  ــ برهم
هب هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  نتفر  يارجام  رد  هدیدرگ ، لقن  هک  دوب  نابرهم  ناکدوک  هب  تبـسن  ياهزادنا  هب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 

نانآ ضّرعتم  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  و  دندزیم ، گنس  اب  ار  ترضح  نآ  فئاط  ناکدوک  فئاط ،
 . 406  / هّللا حتفالم  هغالبلا  جهن  - 1

 . 113  / قال ـــــــ خالا مرا  ــــ کم ل 2/626 ؛  ـــــــ ئا ــــ سو ـــ لا كرد  ــــــ تسم - 2
(127  ) ناکدوک هب  ربمایپ  تبحم 

(1 !!) تخاسیم رود  ترضح  نآ  زا  ار  ناکدوک  مالسلاهیلع  یلع  هکلب  ـد ، یدرگیمن
(2 . ) دومرفیم اعد  درکیم و  مالس  نانآ  هب  دیشکیم و  تسد  نانآ  رس  رب  دیدیم ، هک  ار  راصنا  ناکدوک  هلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر 
(3 . ) د ــ شاب ر  ـــ تنابرهم هلآوهیلعهللایلص  اد  ــ لو خ ــ سر زا  دو  ــ هداوناخ خ هب  تبسن  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  نم  دیوگ : کلام  نب  سنا 

ی 1/115 .  ــ مق ر  ــ یسفت راو 20/52 و 67 ؛  ــ نالارا ــ حب - 1
ی 1/115 .  ــــــــــــ شو ــــ گر ــ خ ی ، ــــ بنلا فر  ـــ ش - 2

 . ریثک 4/612 نبا  هیوبنلا ، ةریسلا  هیبلح 3/252 ؛  هریس  هیشاح  رد  نالحد  هر  ــ یس - 3
ربمایپ  یکدوک  ( 128)

ّتبحمویناــــــــــــبرهم و و  ( 1  ) دیـــــــشکیم تـــــــسد  دوـــــــخ  ناـــــــگداون  نادـــــــنزرف و  رـــــــس  رب  حبــــــــص  زور  ره  وا 
(2 . ) تفریم رامش  هب  هلآوهیلعهللایلص  ادخلوسرياهیگژیوزاناکدوکهبتبسنتفوطع 

ِدزن دـــندوب  يزابلوغـــشم  یناــکدوک  ریـــسم  نآ  رد  دـــندرکیم ، روــبع  یهار  زا  شناراــی  هارمه  هلآوهیلعهللایلـــص  ربماـــیپ  يزور 
كدوکنیا مدید  يزور  نم  داد : خساپترضح  . دندیسرپيوزا ارنآ  تلع  . درکینابرهميو اب  دیسوب و  ار  وایناشیپ  تسـشننانآزایکی و 

ياهکاخ درکیم و  يزاب  مالسلاهیلع  نیسح  مدنزرفاب 
 . 61  / یعادلا ةدع  راونالاراحب 104/99 ؛  - 1

ءا 3/366 .  ـــــــــ ضیبلا ۀ  ـــــــ جحملا - 2
(129  ) ناکدوک هب  ربمایپ  تبحم 

. مراد ت  ــ ـسود ار  وا  م  ــ نم ه تسا  ن  ــ یـسح نا  ــ تـسود زا  وا  نوچ  نیاربانب  دـیلامیم . دوخ  تروص  هب  تشادیمرب و  ار  نیـسح  ياپ  ِریز 
(1 . ) دوب دهاوخ  البرک  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نارای  زا  كدوک  نیا  داد  ر  ــ بخ ار  ــ ل م ــ یئربج

ناکدوک يارب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ندرک  اعد 

دندروآیم ترضح  نآ  دزن  ار  دوخ  نادنزرف  ناناملسم ، هک  دوب  نیا  ناکدوک  اب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دروخرب  ياههویش  زا  رگید  یکی 
دنک . اعد  نانآ  يارب  هک  د  ــ ندرکیم تساوخرد  و 

ارم مردپ  تفگ : ير  ــ تخد هک  د  ــ نکیم لقن  هّللاد  ــ بع رتخد  هر  ــ مج
ح 36 .  راو 44/242 ، ـــــ نالا را  ـــ حب - 1
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ربمایپ  یکدوک  ( 130)
د، ــ یناشن دو  ــ ن خ ــ ماد رد  ارم  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بما ـ یپ دنک . اعد  میارب  درک ، ت  ــ ساوخرد درب و  هلآوهیلعهللایلـص  اد  ــ لو خ ــ ـسر دز  ــ ن

(1 . ) درکاعد میارب  دا و  ـ هن مر  ــ رب س ار  ش  ــ تسد

ناکدوک اب  ندرک  ارادم 

نیـسح هلآوهیلعهللایلـص ،  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : دوـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هیاد  هک  بلطملادـبع  نب  ساـبع  رـسمه  لـضفلا  ما 
اب نم  درک ، رت  ار  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  سابل  كدوک  دیشک . شوغآ  رد  تفرگ و  نم  زا  دوب ، راوخریش  عقوم  نآ  رد  هک  ار  مالـسلاهیلع 

ترضح دش . نایرگ  هک  متفرگ  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  زا  ار  كدوک  باتش 
دئاوزلا 9/266 .  عمجم  - 1

(131  ) ناکدوک اب  ندرک  ارادم 
نیـسح مدنزرف  بلق  زا  ار  شجنر  ترودک و  رابغ  دناوتیم  يزیچ  هچ  یلو  دـنکیم . ریهطت  بآ  ارم  سابل  مارآ ! لضفلاما ، دومرف : نم  هب 

(1 ( ؟ دزاس فرطرب  مالسلاهیلع 
مارتحا يارب  ترـضح  نآ  دندروآیم ، هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  دزن  يراذگمان  ای  ندرک  اعد  يارب  ار  یکدوک  هک  یماگنه  هدش  لقن 

هلآوهیلعهللایلـص ربمایپ  نماد  رد  كدوک  هک  داتفایم  قافتا  یهاگ  داهنیم . دوخ  نماد  رد  تفرگیم و  زاب  شوغآ  اب  ار  وا  شناگتـسب  هب 
. دنرادزاب راردا  زا  ار  وا  ات  دندومنیم  يدنت  دندرکیم و  شاخرپ  كدوک  رب  دندوب ، رظان  هک  یناسک  درکیم  راردا 

 . 176  / بابحالا ۀیده  12 ؛   / سووا ــ ـن ط با فو  ــ هللا راو 80/104 ؛  ــ نالارا ــ حب - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 132)

ار كدوک  هاگنآ  دینکن ، يریگولج  كدوک  راردا  زا  تنوشخ  يدنت و  اب  دومرفیم : درکیم و  عنم  ار  نانآ  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
دوش . ما  ــ مت شراردا  ات  دراذگیم  دازآ 

ن ــ یرتمک دنتفرگیم و  ار  دوخ  دـنزرف  یلاحـشوخ  تیاهن  رد  كدوک  نا  ــ گتـسب دیـسریم ، نا  ــ یاپ هب  يراذ  ــ گمان ا و  ــ عد هک  ی  ــ ماگنه
كدوـک ناگتـسب  هـک  نآ  زا  سپ  دـمآیمن . دو  ــ جو هـب  نا  ــ کدوـک راردا  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لو  ــ ـسر رد  ی  ــ گدرزآ یتحاراـن و 

(1 . ) تسشیم ار  دوخ  سابل  ترضح  نآ  دنتفریم ،
راونالارا 16/240 .  ـ حب 115 ؛   / قال ــ خالا مرا  ــ کم 211 ؛   / را ــــ بخالای ــ نا ــ عم - 1

(133  ) ناکدوک اب  ندرک  ارادم 

ناکدوک هب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  نداد  هیده 

دومرفیم . تمحرم  ار  ی  ـــ یایاده اهنآ  هبهکدوبنیا  ناکدوکهب  تبسن  هلآوهیلعهللایلص  ادخلوسر  ياههویش  زایکی 
لوسر دوب . هدش  هتخاس  هشبح  رد  هک  داتـسرف  الط  يرتشگنا  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  يارب  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  دـیوگیم : هشیاع 
رتـخد يا  تفگ : دـناوخارف و  ار  دوب ) هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  ( 1) هبیبر رتخد  هک   ) صاـعلایبا ر  ــ تخد ه ، ــ ماـمأ هلآوهیلعهللایلـص ؛  ادـخ 

(2 . ) شخب تنیز  هیده  نیا  اب  ار  دوخ  کچوک ،
دنیوگیم . هبیبر »  » ار رتخد  نآ  دشاب ، هتشاد  يرتخد  یلبق  رهوش  زا  هک  دیامن  جاودزا  یمناخ  اب  یسک  رگا  - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 134)
نارسمه مامت  دوب . هدش  هتخاس  الط  زا  هک  دندروآ  هیده  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  يارب  يدنبندرگ  دیوگ : هشیاع  يرگید  ثیدح  رد 
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. درکیم يزاب  لزنم  هشوگ  رد  دوب ، یکدوک  هک  صاعلایبا  رتخد  هماـمأ  دـندوب . هدـمآ  درگ  اـج  کـی  رد  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
نونکات ام  میتفگ  میدرک و  هاگن  نآ  هب  همه  دـینیبیم ؟ هنوگچ  ار  نیا  دیـسرپ : داد و  ناشن  ار  دـنبندرگ  نآ  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 

میاهدیدن . ار  نیا  زا  رتوکین  رتهب و 
نارگید ندرگ  رد  ار  وا  مدیـسرت  نم  دش . کیرات  مرظن  رد  نیمز  دیوگ : هشیاع  دـیهد . نم  هب  ار  وا  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 

هلآوهیلعهللایلـص اد  ــ لو خ ــ ـسر يو  ــ ـس هب  ه  ــ مامأ هک  نیا  ات  میدوب ، تکاس  یگمه  دندیـشیدنایم . نم  دننامه  زین  نارگید  دهد و  رارق 
د ــ نبندرگ تر  ــ ضح نآ  د و  ــ مآ

ه 2/1303 .  ــــ جا ن مـ ـــ با ن  ــ نس - 1
(135  ) ناکدوک هب  ربمایپ  نداد  هیده 

(1  .) ت ـــ فر ا  ـــ دز م ــــ زا ن س  ـــــ پس داد و  رار  ــــ يو ق ندر  ـــــ رد گ ار 
راکـش ار  ییوهآ  هچب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دمآ و  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دزن  یبرع  درم  هک  هدـش  لقن  هنوگنیا  تایاور  زا  یخرب  رد 

درم يارب  تفریذپ و  ار  هیده  ترـضح  نآ  دیهدب . مالـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  ناتنادنزرف  هب  ات  منکیم  هیدـه  امـش  هب  ار  نآ  هک  ماهدرک 
شردا ــ دزن م تفرگ و  ار  وهآ  هچب  نآ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  داد ... مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هب  ار  و  ــ هآ هچب  نآ  سپـس  درک . اـعد  داـیص 

(2 . ) درکیم يزا  ــ يو ب اب  دوب و  لا  ــ حشوخ ه  ــ لیسونیدب وا  دمآ . مالسلااهیلع  ـه  مطاف
دئاوزلاعمجم 9/254 .  - 1
راونالاراحب 43/312 .  - 2

ربمایپ یکدوک  ( 136)

نادیهش ناکدوک  اب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  راتفر 

نآ دش ؟ دیهـش  هنوگچ  مردپ  مدیـسرپ ، هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـُحا  گنج  زور  رد  نم  دـیوگ : ینهج  نب  ۀـیرقع  دـنزرف  ریـشب 
تفرگ و ارم  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ متسیرگ . نم  داب . وا  رب  دنوادخ  تمحر  دورد و  دیسر ، تداهش  هب  ادخ  هار  رد  وا  دومرف : ترـضح 

(1 ( ...؟ مشاب تردپ  ياج  هب  نم  هکيرادنتسود  ایآ  دومرف : درک و  بکرم  راو  ــ دو س ــ اب خ د و  ــ یشک مرس  رب  تسد 
نبدـیز ياهمان  هب  مالـسا  هاپـس  ناهدـنامرف  زا  نت  هس  دربن  نیا  رد  هک  داتفا  قافتا  هتؤم  گنج  يرجه  متـشه  لاس  یلوالا  يداـمج  هاـم  رد 

، هثراح
د 8/161 .  ـــــــــ ئاوز ــــ لا ع  ـــ مجم - 1

(137  ) نادیهش ناکدوک  اب  ربمایپ  راتفر 
رد ناناملـسم  هلآوهیلعهللایلـص و  ادخ  لوسر  ( 1 . ) تشگزاب هنیدـم  هب  هاپـس  نیا  دـندش . هتـشک  هحاور  نب  هّللادـبع  بلاط و  یبا  نبرفعج 

دنتفر . نانآ  لا  ـ بقتسا هب  دندناوخیم  دورس  هک  یلاح 
! دـیهد نم  هب  ار  رفعج  دـنزرف  د و  ــ ینک راوس  ب  ــ کرم رب  دـیریگب ، ار  ناـکدوک  دومرفیم : دوب . بکرم  راوس  زین  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ 

(2 . ) دیناشن بکرم  رب  دو  يولج خـ تفرگ و  ار  وا  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  د . ــ ندروآ ار  ب  ــ لاط یبا  نب  ـر  فعج دنزرف  هّللادیبع 
ماشه 2/381 .  نبا  هریس  - 1

 . ۀیبلحلا 3/69 ةریسلا  ملسم 15/196 ؛ حیحص  ل 1/334 ؛  ــ بنح د  ــ محا د  ــ نسم - 2
ربمایپ  یکدوک  ( 138)

ربمایپ دیـسر : تداهـش  هب  هتوم  گـنج  رد  رفعج  هک  يزور  دـیوگ : رفعج  نب  هّللادـبع  رـسمه  سیمع  رتخد  ءامـسا  دـسیونیم : ماـشه  نبا 
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شیپ ار  رفعج  نادنزرف  دومرف : نم  هب  مدوب . هدش  غراف  اههچب  تفاظن  وش و  تسـش و  راک و  زا  هزات  نم  دـمآ . ام  هناخ  هب  هلآوهیلعهللایلص 
نآ ناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  درک  نانآ  شزاون  هب  عورـش  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  اههچب  مدرب ، ترـضح  نآ  شیپ  ار  نانآ  روآ ! نم 

دوب . ریزارس  راوگرزب 
؟ تسا هدیسر  يربخ  امش  هب  شناهارمه  رفعج و  هرابرد  رگم  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  داب . تیادف  مردام  ردپ و  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ ، نم 

(139  ) نادیهش ناکدوک  اب  ربمایپ  راتفر 
(1 ... .) د ـــ ند ـــ یسر تدا  ـــ هش ه  ـــ زور ب ـــ ما ا  ــــــ هنآ يرآ ، دو : ــ مر ـــ ف

لوسر هک : هدش  لقن  نینچ  دندوبن . مورحم  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  هناردـپ  رهم  ریذـپلد و  شرورپ  نیا  زا  زین  مدرم  نادـنزرف  يرآ ،
شناراـی هـب  و   ) درکیم راوـس  دوـخ  شود  تـشپ و  رب  ار  یخرب  تـفرگیم و  شوـغآ  رد  ار  ناـکدوک  زا  یـضعب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ 

دوخ تسوپ  رد  يداش  زا  دـندشیم و  لاحـشوخ  هنحـص  نیا  زا  ناـکدوک  دـیناشنب ) دوخ  شود  رب  دـیریگب ، لـغب  ار  ناـکدوک  دومرفیم :
دندرکیمن ، شومارف  زگره  ار  نیریش  تارطاخ  نیا  دندیجنگیمن و 

مجرتم .  ماشه 2/252 ـ  نبا  هریس  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 140)

: تفگیم یکی  تاهابم  راختفا و  ماقم  رد  دندومنیم و  وگزاب  رگیدکی  يارب  ار  نایرج  دـندشیم و  عمج  مه  درگ  یتدـم  زا  سپ  اسب  هچ 
رو ــ تـسد دوخ  نارا  ــ ه ی ــ هلآوهیلعهللایلـص ب ربمایپ  : تفگیميرگید درکراوس . دوختشپرباروت  تفرگلغبارم و  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ 

(1 . ) د ــ ناشنب دو  ــ ت خ ــ شپ ار  و  ــ ه ت ــ دادیم ک

زامن رد  دوخ  ناکدوک  اب  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  راتفر 

ار مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  زا  یکی  رـصع ، ای  رهظ  زامن  ود  زا  یکی  رد  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : داه  نب  دادش 
ی ــ نـالوط ار  نآ  تفر و  هد  ــ جـس هب  سپـس  داد . رارق  دوـخ  تسار  تمـس  ار  كدوـک  نآ  داتـسیا و  فوفـص  ِوـلج  رد  يو  تشاد . هارمه 

در . ـــ ک
ءا 3/366 .  ـــــــــ ضیبلا ۀ  ـــــــــ جحملا - 1

(141  ) زامن رد  دوخ  ناکدوک  اب  ربمایپ  راتفر 
نآ تسا و  هدجـس  رد  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  مدید  مدرک ، دنلب  هدجـس  زا  ار  مرـس  مدرم  نایم  زا  نم  دیوگ : شردـپ  لوق  زا  يوار 
ادخ لوسر  يا  دندرک ، ضرع  مدرم  دـش ، مامت  زامن  هک  یماگنه  متـشگرب . هدجـس  هب  هرابود  هدـش ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  كدوک 
هراب نیا  رد  امـش  هب  يروتـسد  ایآ  یتشادن ، رگید  ياهزامن  رد  هک  یتشاد  ینالوط  هدجـس  يدناوخ  زورما  هک  يزامن  رد  هلآوهیلعهللایلص 

ار وا  م  ــ تـساوخن دوب ، هدـش  راوس  نم  تشپ  رب  مرـسپ  هکلب  دوبن . اهنیا  زا  مادـکچیه  دومرف ، تسا ؟ هدـش  لزاـن  امـش  رب  یحو  اـی  هدیـسر ؟
(1 . ) دهد ماجنا  دهاوخیم  هک  يرا  ره کـ ات  م . ــ نک تحاران 

لبنح 3/693 .  دمحا  دنسم  مکاح 3/165 ؛  كردتسم  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 142)

تشپ رب  دناوخیم ، زامن  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  هک : هدش  لقن  يرگید  ثیدح  رد 
تـسار يو  تشپ  دوش و  دـنلب  هک  نیا  ات  تشادیم  هگن  دوخ  تسد  اب  ار  ود  نآ  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  دـندیرپیم . ترـضح  نآ 

رب تسد  داهنیم و  دوخ  ناماد  رد  ار  ود  نآ  دـشیم  مامت  شزامن  هک  یماگنه  ـد و  نتـسیاب ـن  یمز يور  دـنناوتب  یتحار  هب  ود  نآ  ات  ددرگ 
(1 . ) دنتسه مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  نم  يوبشوخ  لگ  ـت و  سا و  ــ بشوخ ل  ــ دنزرف گ دومرفیم : ها  ــ گنآ ـد ، یشکیم نا  ــ شرس
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قحلا 10/615 و 11/50 .  قاقحا  تاقحلم  دیفم 2/25 ؛  داشرالا  130 ؛   / یمزراوخ نیسحلا  لتقم  - 1
(143  ) زامن رد  دوخ  ناکدوک  اب  ربمایپ  راتفر 

نآ هک  یماگنه  دراذـگیم ، زامن  یناکم  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  يزور  هک : هدـش  لـقن  هنوگنیا  یتیاور  رد 
د و ــ ـشیم راو  ــ ـس هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  تشپ  رب  دوب ، یلاسدرخ  كدوکهک  مالـسلاهیلع  نیـسح  تفریم ، هدجـس  هب  ترـضح 

. در ــ کیم ی  ــ ی ه ــ دادیم و ه ت  ــ کرح ار  دوخ  يا  ـ هاپ
ات راـک  نیا  دراذ ، ــ گیم نیمز  يور  دوخ  را  ــ نک تفرگیم و  ار  وا  درادرب  هدجـس  زا  رـس  تساوخیم  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  هک  یتـقو 

. تشاد همادا  زا  ــ من نایاپ 
دینکیم راتفر  ياهنوگ  هب  دوخ  ناکدوک  اب  درک ، ضرع  هلآوهیلعهللایلص  ادخلوسرهبزامن  زاسپ  . دوبنایرجنیا دهاشنایدوهیزا  رفنکی 

میهدیمن . ماجنا  زگره  ام  هک 
ربمایپ  یکدوک  ( 144)

ربمایپ تبحم  رهم و  دیدوب ، نابرهم  دوخ  ناکدوک  اب  د ، ــ یتشاد نامیا  وا  هداتسرف  ادخ و  هب  امش  رگا  دومرف : هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لو  ــ سر
(1  .) تفریذپ ار  مال  ـ سا يو  داد ؛  رار  ــ ر ق ــ یثأت ت  ــ حت ت  ــ خس ار  يدو  ــ هی در  ــ م كدو ، ــ هب ک ت  ــ بسن هلآوهیلعهللایلص 

هن تسا  هدوب  یبحتـسم  ياهزامن  ناثدـحم  زا  یخرب  لقن  قبط  اهزامن  نیا  هک : نیا  تسا  يروآدای  هب  مزال  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هک  ياهتکن 
درک . رازگرب  ناوتیم  یفلتخم  ياههنوگ  رد  لاح و  ره  رد  ار  یبحتسم  ياهزامن  اریز  بجاو ، ياهزامن 

ات 296 .  راونالارا 43/294  ـ حب - 1
(145  ) زامن رد  دوخ  ناکدوک  اب  ربمایپ  راتفر 

تا ـ ـساسحا ی و  ــ حور ف  ــ طاوـع ه  ــ تر ب ــ ـضح نآ  دـندوب و  مارتـحا  دروـم  هلآوهیلعهللایلــص  ادـخ  لوـسر  رظن  رد  زین  مدرم  ناـکدوک 
. تشاد ل  ــــ ماک هجوت  ز  ــ ین ا  ــ هنآ ی  ــ ناور

ناکدوک ندیسوب 

هک تسا  نیا  راتفر  نیا  یعـضو  رثا  تسا . هدوب  نانآ  ندیـسوب  ناکدوک  هب  تبـسن  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  ياههویـش  زا  رگید  یکی 
تبحم بآ  زا  دـنزرف  شطع  نتخاـس  فرطرب  يارب  شور  نیرتـهب  رگید  يوس  زا  دزاـسیم و  قـیمع  ار  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و  نیب  هقـالع 

تبحم و لاهن  رگید ، يوس  زا  دنتسه و  نابرهم  دوخ  دنزرف  هرابرد  ردام  ردپ و  هک  دهدیم  ناشن  هسوب  دشابیم .
ربمایپ  یکدوک  ( 146)

هب وا  رد  ياهزات  يور  ـ ین دوشیم و  ها  ــ گآ دوخ  هب  ت  ــ بـسن ردام  ردـپ و  هقالع  زا  مه  دـنزرف  دزاسیم و  هدـنز  دـنزرف  دوجو  رد  ار  هقـالع 
دیآیم . دو  ـ جو

ود نآ  د و  ــــ شی ــ ما م ــ جنا مدر  ــ رو م ــ ضح رد  ر  ــ تشیب دوخ  نادنزرف  هب  تبسن  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  مارتحا  هک  نیا  هجوت  بلاج 
: دراد هد  ـــ یا ــ ف

دوشیم . تیوقت  رتهب  مدرم  روضح  رد  نتشاذگ  مارتحا  اب  نادنزرف ، تیصخش  هشیر  هک  نیا  لوا :
ت . ــ خو ــ مآیم مدر  ــ ه م ــ ار ب كدوک  شرورپ  هقیرط  هار  نیا  زا  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لو  ــ سر هک  نیا  مود :

ت. ـــ سا هد  ـــ شرا ش ـــ فس را  ـــ یسب د  ـــ نزرف ند  ـــ یسوب مال  ـــ سا رد 
(147  ) ناکدوک ندیسوب 

لاحـشوخ اردوخ  دنزرفهکیـسک  دسیونیمهنـسح و  کی  واياربدنوادخ  دسوبب ، اردوخ  دنزرف  هکیـسک  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ 
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(1 . ) دنکیملاحشوخ ار  واتمایق  زور  مه  دنوادخ  دزاس ،
لوسر ماهدیسوبن . ار  یکدوک  زگره  نم  دیسوبیم ؟ ار  ناکدوک  ایآ  تفگ : دمآ و  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  دیوگ : هشیاع 

(2 ( ؟ ت ــ سا ه  ــ تفرگ و  ــ ب ت ــ لق زا  ار  ش  ــ تمحر د  ــ نوادخ ه  ــ ـم ک نک ه  ــ نم چ دومرف : هلآوهیلعهللایلص  ادخ 
دمآ و هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دزن  يدرم  هک  تسا  هدمآ  رگید  ثیدح  رد 
راو 23/113 .  ـــ نالارا ــــ حب 113 ؛   / قال ـــــ خالا مرا  ـــــ کم ی 6/49 ؛  ـــ فا ــ ک - 1

يرا 8/9 .  ـــــ خب ح  ــــ یحص - 2
ربمایپ  یکدوک  ( 148)

ش و ــ تآ ل  ــ ها نم  ر  ــ ظن هب  در  ــ ن م ــ یا دو : ــ مرف هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  تفر  هک  نیمه  ماهدیـسوبن ! اریکدوک  زگره  نونکات  نم  تفگ :
(1 . ) د ــ شا ــ بیم خزود 

مراد دنزرف  هد  نم  تفگ : سباح  نب  عرقأ  دیسوب ، ار  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  هدمآ : رگید  تیاور  رد 
(2 ( !؟ تسا هتفرگ  وت  زا  ار  شتمحر  دنوادخ  هک  منک  هچ  نم  دومرف : هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  ماهدیسوبن !! ار  نانآ  زا  یکی  زگره  هک 

يو پچ  يوناز  رب  مدوب . هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دزن  نم  دیوگ : سابع  نبا 
 . یفاک 6/50 ه 15/202 ؛  ــــــ عیشلا ل  ـــ ئا ـــ سو راو 104/99 ؛  ــــــ نالارا ـــ حب - 1

راونالاراحب 104/93 .  - 2
(149  ) ناکدوک ندیسوب 

مالسلاهیلع نیسح  یهاگ  میهاربا و  هاگ  ترضح  نآ  دوب . هتسشن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شتسار  يوناز  رب  تشاد و  رارق  میهاربا  شدنزرف 
(1 .) دیسوبیم ار 

نا ــ کدوک ت بـه  ــ بسن ت  ــ لاد ــ ع

، تسا ناکدوک  نایمرد  تلادـع  ندرک  رارقرب  عوضوم  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ناکدوک  هرابرد  ناردام  ناردـپ و  هک  یتاکن  زا  یکی 
دوخ و یناگدنز  همزال  ار  نآ  دنوش و  انـشآ  نآ  اب  دننک و  سمل  ار  نآ  یبوخ  دنـشچب و  ار  تلادع  معط  زاغآ  نامه  زا  دیاب  نادنزرف  اریز 

ناکدوک یگدنز  رد  هک  ارچ  دنشاب  نازیرگ  ضیعبت  ملظ و  یتلادعیب و  زا  دننادب و  هعماج 
 . 6/ يدنوار رداون  راونالاراحب 104/97 ؛ - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 150)
دسریم . رظن  هب  مزال  تلادع  يارجا  رد  زین  روما  نیرتکچوک  تهج  نیا  زا  تسین ، کچوک  يزیچ  چیه 

نآ دیـسوبن . ار  يرگید  دیـسوب و  ار  یکی  تـشاد  كدوـک  ود  هـک  دـید  ار  يدرم  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  دـیامرفیم : مالــسلاهیلع  یلع 
(1 ( !؟ ـی نکیمن را  ــ تفر ت  ــ لادع اب  نانآ  نیب  ارچ  دومرف : ترضح 

مالــسلاهیلع یلع  تـفر . مالــسلااهیلع  همطاــف  شرتـخد  هناــخ  هـب  يزور  هلآوهیلعهللایلــص  ادــخ  لوـسر  دــیوگ : يردــخ  دیعــس  یبا 
نانآ يارب  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دنتساوخ . بآ  نانآ  دندوب . نانآ  رانک  رد  زین  مالسلاهیلع  نیسح  نسح و  دوبهدیباوخشرتسبرد .

 . 6  / يد ـــــــــــــــــــ نوار رداو  ـــــــــ ن راو 104/97 ؛  ـــــــ نالارا ـــــــ حب - 1
(151  ) ناکدوک هب  تبسن  تلادع 

همطاـف تساوخ . بآ  رتولج  وـت  زا  مالـسلاهیلع  نسح  تردارب  : دوـمرف هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  دـمآولج . مالـسلاهیلع  نیـسح  دروآ . بآ 
يرترب يرگید  رب  مادک  چیه  دنیواسم ، نم  دزن  ود  ره  دومرف : ترضح  نآ  يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  دومرف : مالـسلااهیلع 
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(1 (. ) دنشونب بآ  دو  تبون خـ هب  مادک  ره  دوش و  ارجا  تلادع  دیاب  اما  . ) دنرادن
نآ رتخد  سپـس  دناشن . دوخ  يوناز  يور  دیـسوب و  ار  وا  ردپ ، دمآ . وا  رـسپ  دوب . هتـسشن  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دزن  يدرم  دیوگ : سنا 
!؟ يدرکن راتفر  تلادع  اب  نا  ــ نآ نیب  ارچ  دومرف : هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دیناشن . دوخ  رانک  ار  يو  دسوبب ) ار  وا  هک  نیا  نودب   ) دمآ درم 

دئاوزلا 9/171 .  عمجم  - 1
ربمایپ یکدوک  ( 152)

مالسلااهیلع همطاف  ندیسوب  هلآوهیلعهللایلص و  ربمایپ 

ادخ لوسر  دوب ، ـد  نزرف ر و  ــ سمه ياراد  يو  هک  نیا  اب  تشادیم و  تسود  رایسب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ 
(1 . ) دیسوبیم ار  وا  هلآوهیلعهللایلص 

 ! د ــــــ یسو ـــ بی ـــ را م ـــ یسب ار  مالسلااهیلع  ه  ــ مطاف شر  ــ تخد هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ د : ــ یو ــ ب گ ــ لغت ن  ــ نا ب ــ با
تروص دیسوبیم و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ندیباوخ  زا  شیپ  اهبش  هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  دناهدومرف : مالسلامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

شرتخد هنیس  رب  ار  دوخ 
ح 16 .  راو 104/92 ، ــ نالارا ــــ حب - 1

(153  ) همطاف ندیسوب  ربمایپ و 
(1 . ) درکیم ا  ــ عد وا  يار  ــ دا و ب ــ هنیم

ادـخ لوسريا  متفگترـضحنآهب : نم  دیـسوب ، ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  يولگ  ریز  يزور  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هشیاـع 
: دو ــ مرف هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  یهدیمن ؟ ماجنا  ار  نآ  نار  ــ گید اب  هک  يراد  يرا  ــ تفر مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  تبـسن  هلآوهیلعهللایلص 

(2 . ) مسوبیم ار  وا  يولگ  ریز  مو  ــ شیم د  ــ نمه ــ قالع ت  ــ شهب ه  ــ ها ب ــ گر ــ ن ه ــ ه م ــ شیاع يا 
ا 55 .  ــــــ نا 43/42 ت ــــــــــــــــ مه - 1

 . 260  / ةدوملا عیبانی  36 ؛   / یبقعلا رئاخذ  - 2
ربمایپ یکدوک  ( 154)

نا ــ کدوک اب  يزا  ــ ب

زا ناکدوک  اریز  دشابیم ، نانآ  اب  ندرک  يزاب  رد  نالاسگرزب  تکرـش  دراد ، رثا  ناکدوک  تیـصخش  شرورپ  رد  هک  ییاههویـش  زا  یکی 
نالاسگرزب رد  هکیتردـق  ورین و  تلعهب  رگید  يوس  زا  دـننکیم و  ساـسحا  دوخ  رد  هک  یمـسج  یناوتاـن  فعـض و  تهج  هب  وس  کـی 

دنهدیم . هولج  نانآ  دننامهاردوخو  دننکیمدیلقتارناگرزبراتفر  واهراک  ، دنرادلماکت دشرهب و  اترطف  هک  یقشع  دننیبیم و 
رورسم كدوک  املسم  دننکیم  تکرـش  اهنآ  اب  ندرک  يزاب  رد  دنهدیم و  لزنت  ناکدوک  هیاپ  ات  ار  شیوخ  ناردام  ناردپ و  هک  یماگنه 

و
(155  ) ناکدوک اب  يزاب 

تسا . مهم  رایسب  وا  هناکدوک  ياهراک  هک  دراد  ار  ساسحا  نیا  دوخ  نورد  رد  دیآیم و  ناجیه  هب  دوشیم و  لاحشوخ 
یهاگ دنکیم و  زیخ  تسج و  دودیم ، وا  دشابیم . يزاب  هب  هقالع  هداد ، رارق  ناکدوک  دوجو  رد  میکح  دنوادخ  هک  ییاههزیرغ  زا  یکی 

یلو دیامنیم ، هدوهیب  زاغآ  رد  اهتکرح  نیا  هچ  رگا  دربیم . تذل  اهنآ  ندرک  اجباج  زا  دوشیم و  مرگرس  شیوخ  ياهيزاببابسا  اب  زین 
دـباییم و شیازفا  وا  رد  راکتبا  هشیدـنا و  تردـق  دوشیم و  مکحم  كدوک  مسج  نآ  رثا  رب  تسا و  كدوک  ناج  مسج و  لماکت  ثعاب 
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نا ــ کدوک يزاب  هب  ه  ــ جوت ل  ــ یالد زا  ی  ــ کی د  ــ یا شـ دزا . ــ سیم را  ــ کشآ ار  وا  ینورد  ياهورین 
ربمایپ  یکدوک  ( 156)

د. ــ شا هدو بـ ــ ن ب ــ یمه هد  ــ هرا ش ــ شا نآ  ه  ــ ی ب ــ مالسا تا  ــ یاور رد  هک 
ًالثم كدوک  هک  یماـگنه  اریز  تسا ، راـکتبا  تیقـالخ و  يورین  ندرک  هدـنز  هدارا و  لالقتـسا  عوـن  کـی  نیرمت  كدوـک ، ندرک  يزاـب 

تذل دوخ  ياهتیقفوم  زا  دنکیم و  راک  نامتخاس  سدـنهم  کی  دـننام  وا  رکف  هاگتـسد  مامت  تسا ، دوخ  يزاب  لیاسو  اب  ییانب  لوغـشم 
نتخاس رکف و  دشر  هب  اهراک  نیا  همه  هجیتن ، رد  هک  دتفایم  هراچ  رکف  هب  دنکیم  دروخرب  یعنام  هب  راک  طسو  رد  هک  یماگنه  و  دربیم ،

دراذگیم . ناوارف  ریثأت  يو  تیصخش 
وا اب  دیاب  تسا  یکدوک  يو  دزن  هک  سک  ره  دومرف : هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر 

(157  ) ناکدوک اب  يزاب 
(1 . ) دشاب هتشاد  هناکدوک  راتفر 

دنناـم دـیامن و  ییوکین  وا  هب  دـنک . کـمک  دوخ  دـنزرف  هب  يراـکوکین  یکین و  هار  رد  هک  داـب  يردـپ  رب  دـنوادخ  تمحر  دوـمرف : زین  و 
(2 . ) دهد شرورپ  بدا  اب  دنمشناد و  ار  وا  دشاب ، يو  یکدوک  نارود  قیفر  یکدوک ،

ی ــ ناوار ــ تا ف ــ یاور هرا  ــ ن ب ــ یا رد  در . ــ کیم يزا  ــ مالـسلامهیلع ب نیـسح  ماما  نسح و  ماـما  دوخ  ناـکدوک  اـب  مالـسا  ردـقنارگ  لوسر 
مینکیمهراشا . هنومندنچ  هب  ه  ــ هد ک ــ ل ش ــ قن

 . خ 45413 لامعلا ، زنک  هیقفلا 3/312 ؛  هرضحی  نم ال  هعیشلا 15/203 ؛  ـل  ئاسو - 1
ل 2/626 .  ــ ئاسولا كردتسم  - 2

ربمایپ  یکدوک  ( 158)
نیسح اب  دیشکیم و  نانآ  دالوا  دوخ و  نادنزرف  رـس  رب  تبحم  هقالع و  تسد  حبـص  زور  ره  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن 

(1 .) درکیم يزاب  مالسلاهیلع 
نـسح ناهگان  هک  میدوب  ترـضح  نآ  اـب  مه  اـم  دـندوب ، هدرک  توعد  ییاذـغ  هب  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هّرم  نب  یلعی 

ات دوشگ  ار  دوخ  تسد  دیود و  مدرم  روضح  رد  دـید ، ار  وا  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  درکیم . يزاب  هچوک  رد  هک  میدـید  ار  مالـسلاهیلع 
ار كدوک  ترـضح  نآ  هک  نیا  ات  دینادنخیم ، ار  هّللا  لوسر  تخیرگیم و  دـیودیم و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  كدوک  یلو  دریگب . ار  يو 

يالاب ار  رگید  تسد  مالسلاهیلع و  نسح  هناچ  رب  ار  دوخ  تسد  کی  تفرگ و 
راونالاراحب 43/285 .  658 ؛   / نایملاع تمحر  152 ؛   / یبنلا ننس  - 1

(159  ) ناکدوک اب  يزاب 
م. ــ یوا زا  ن  ــ تسا و م ن  ــ زا م ن  ــ سح دو : ــ مرف د و  ــ یسوب ار  وا  دروآ ، كدوک  تروص  کیدزن  ار  دوخ  تروص  سپـس  دا ، ــ هن يو  ر  ــ س

(1 . ) ت ــ شاد ـد  هاوخ ـت  سود دراد ، ت  ــ سود ار  وا  هک  سکره  د  ــ نواد ــ خ
(2 . ) ت ــــــ سا هدو  ـــ مالسلاهیلع ب نیسح  ماما  هرابرد  عوضوم  نیا  هکهدشلقن  تایاور  زايرایسبرد 

درکیم و يزاب  يو  اب  ترضح  نآ  دو  ــ هلآوهیلعهللایلص ب ربمایپ  نماد  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يزور  دومرف : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
يا تفگ : هشیاع  دیدنخیم .

راونالاراحب 43/306 .  - 1
 . مکاح 2/177 كردتسم  يذمرت 5/615 ؛  حیحص  ل 2/626 ؛  ــ ئاسولا كرد  ــ تسم - 2

ربمایپ  یکدوک  ( 160)
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ت ــ ـسود ار  وا  ه  ــ نوگچ وت ! ر  ــ ياو ب دو : ــ مر ــ ادـخ ف لوسر  ینکیم !؟ يزاـب  كدوـک  نیا  اـب  ردـقچ  هلآوهیلعهللایلـص ،  ادـخ  لو  ــ ـسر
(1 (!؟ د ـــــ شا ــ بی ــ ن م ــــ م م ــ شچ رو  ــ لد و ن هو  ـــ یم وا  ه  ــــ ی ک ــ لا ــ رد ح م  ــ شاب ه  ــ تشادن

دو ــ را خ ــ نک رد  ار  نا  ــ ـشیا در و  ــ کیم يزا  ــ شنارای ب باحـصا و  ناـکدوک  اـب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هّللادـبع  نبریبج 
(2 . ) د ـــ ینا ــ شنی ــ م

هتفرگ ریـش  زا  ار  وا  هزاـت  هک  متـشاد  یکچوک  ردارب  نم  دوب . مدرم  نیرتقـالخا  شوخ  هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  دـیوگ : کـلام  نب  سنا 
يرادهگن يو  زا  دندوب ،

ناویحلا 1/111 . ةایح  68 ؛   / ةرایزلا ل  ــ ماک راو 44/260 ؛  ــ نالارا ــ حب - 1
لوسرلا 1/340 .  ۀیاور  یف  لوؤسملا  ۀیاهن  102 ؛   / یشوگرخ یبنلا  فرش  - 2

(161  ) ناکدوک اب  يزاب 
دوخ ناشیا  و  تسا ؟ هدروآ  ترس  رب  هچ  نتفرگ  ریش  زا  دومرفیم : دندیدیم  ار  وا  هک  نیمه  ترضح  نآ  دوب . ریمعوبا  وا  هینک  مدرکیم ،

(1 . ) درکیم يزاب  وا  اب  زین 
یناکدوک نانآ  دناوخیمارف ، ار  سابع  نادنزرف  ْمثَق  ای  رِّیَث  هّللادیبع و ُکـ هّللادبع و  هلآوهیلعهللایلص  مالسا  ربمایپ  هک : هدش  لقن  یثیدح  رد 

هب ناـکدوک  تسا . ناـنچ  نینچ و  وا  شاداـپ  دـیآ ، نم  دزن  رتدوز  سک  ره  دوـمرفیم : ترـضح  نآ  هاـگنآ  دـندرکیم . يزاـب  هک  دـندوب 
نآ يوس  هب  هقباسم  تروص 

م .  ـــ لسم ح  ــ یحص زا  لقن  هب  یناغماد ، همجرت  ، 154  / یقهیب ةوبنلا  لئالد  يراخب 8/37 و 55 ؛  حیحص  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 162)

ت ــ شپ ار  نا  ــ نآ ی  ــ هاگ و  ( 1 !! ) د ــ یسوبیم ت و  ــ فرگیم شوغآ  رد  ار  نا  ــ نآ هلآوهیلعهللایلص  اد  ــ لو خ ــ سر د . ــ ندیودیم تر  ــ ضح
(2 !! ) د ــ یشکیم شزاو  ـت نـ سد یضعب  رس  رب  و  درکیم ، راوس  بکرم  ر  ــ دو ب ــ ر خ ــ س

نا ــ کدو ــ ندر ک ــ راو ک ــ س

رب شیوخ  يولج  یهاـگ  دوخ و  رـس  تشپ  ار  ناـنآ  هک  دوب  نیا  ناـکدوک  اـب  مالـسا  راوگرزب  ياوـشیپ  يراـتفر  ياههویـش  زا  رگید  یکی 
. دوب هجوت  بلاج  رایسب  ناکدوک  يارب  یناور  رظن  زا  شور  نیا  درکیم . راوس  بکرم 

ـد 9/285 .  ئاوزلا ع  ــ مجم ۀ 5/210 ؛  ـــ باغلاد ـــ سا ۀ 3/340 ؛  ـــ یبلحلا ةر  ــ یسلا - 1
 . 1/337 دئاوزلا 9/285 ، عمجم  - 2

(163  ) ناکدوک ندرک  راوس 
ياهرطاـخ دنتـسنادیم و  هد  ــ نزرا رد و  ــ قنارگ سب  يراـختفا  ار  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوـسر  تـکرح  نـیا  دوـخ  يارب  ناـنآ  هـک  ارچ 

دوب . نانآ  يارب  یندشان  شومارف 
دوخ ت  ــ ـشپ رب  ی  ــ هاگ درکیم و  ل  ــ مح كرابم  ياـههناش  رب  ار  دوخ  نادـنزرف  یهاـگ  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  ه  ــ جوت لـباق  ه  ــ تکن

روآدا ــ ل ی ــ ـصف ن  ــ یا رد  ار  ماد  ــ ر ک ــ يا ه ــ ههنومن ه  ــ دو ک ــ منیم ل  ــ مح دوـخ  ب  ــ کرم رب  ار  نار  ــ گید ناد  ــ نزرف دو و  ــ منیم راوـس 
م. ــ یو ــ شی ــ م

هک دـشیم ، يزاب  لوغـشم  نانآ  اب  درکیم و  راوس  كرابم  تشپ  رب  ار  دوخ  ناکدوک  مالـسا  زیزع  ربهر  میدـش ، روآداـی  هک  هنوگناـمه 
تایاور

ربمایپ  یکدوک  ( 164)
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دناهدرک . لقن  اربلطمنیا  يرایسب 
نیـسح نسح و  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  رب  نم  دـیوگ : هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  ردـقنارگ  هباحـص  رباـج ،

ی ــ بکرم و  ــ کین امـش  بکرم  دومرفیم : تفریم و  هار  دوخ  يا  ــ هاپ ت و  ــ ـسد اـب  يو  دـندوب ، راوس  ترـضح  نآ  تشپ  رب  مالـسلامهیلع 
(1 . ) د ــ یتسه ی  ــ ناراو و سـ ــ کین ز  ــ ین ا  ــ مش ت و  ــ سا

فرطرب ار  نسح  هک  یلاح  رد  درکیم  لمح  دوخ  تشپ  رب  ار  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  هلآوهیلعهللایلـص ،  ربمایپ  دیوگ : دوعـسم  نبا 
رب ار  نیسح  دوخ و  تسار 

دئاوزلا 9/182 .  عمجم  مکاح 3/166 ؛  كردتسم  یئاسن 2/229 ؛  ننس  راونالاراحب 43/285 ؛  قحلا 10/714 ؛  قاقحا  - 1
(165  ) ناکدوک ندرک  راوس 

یناراوس وکین  زین  امـش  تسا و  یبـکرم  وکین  امـش  بکرم  دوـمرفیم : درکیم ، تکرح  هک  یماـگنه  دوـب . هدرک  راوـس  دوـخ  پچ  فرط 
(1 . ) تسا ر  ــ تهب ا  ــ مش زا  ناتردپ  دیتسه .

ار نا  ــ نآ دومنیم و  راتفر  زین  شنارای  نادنزرف  رگید  اب  درکیم ، راتفر  دوخ  ناد  ــ نزرف اب  هک  ه  ــ نوگنامه هلآوهیلعهللایلص  اد  ــ لو خ ــ سر
. میوشیم روآدا  ار یـ دروم  د  ــ نچ ه  ــ نیمز نیا  رد  در . ــ کیم راو  ــ دو س ــ ب خ ــ کرم رب 

روتسد سپس  داتـسیایم  دومنیم ؛  دروخرب  ناکدوک  اب  تشگیمزاب و  رفـس  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگره  هک  هدش  تیاور 
دنلب ار  نانآ  دادیم 

راونالاراحب 43/286 .  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 166)

: دـنتفگیم رگیدـکی  هب  نانآ  تشذـگیم ، یتدـم  هک  نآ  زا  سپ  درکیم . راوس  شرـس  تشپ  ار  یـضعب  دوخ و  يولج  ار  یخرب  دـنیامن ،
ادـخ لوسر  دـنتفگیم : رگید  یخرب  و  دومن !! راوس  شرـس  تشپ  ار  وت  یلو  درک  راوـس  دوـخ  يوـلج  ارم  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوـسر 

(1 . ) دننک بکرم  راوس  يو  رس  تشپ  ار  وت  هک  نیا  ات  داد ، روتسد  شباحصا  هب  هلآوهیلعهللایلص 
نب لضف  دـهد ، ماجنا  يراک  ات  دـش  جراخ  لزنم  زا  هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مدینـش  دـیوگ : راسی  نب  لیـضف 

ار كدوک  نآ  ور ، نیا  زا  د . ــ ینک راو  ــ نم س رس  تشپ  ار  كدو  ــ نیا ک ت : ــ فگ د ، ــ ید ار  سابع 
ءا 3/366 .  ــــ ضیبلا ۀ  ـــــ جحملا - 1

(167  ) ناکدوک ندرک  راوس 
(1 . ) دو وا بـ ـب  ظاوم تر  ـ ضح نآ  ـد و  ندرک راو  هلآوهیلعهللایلص سـ ـر  بمایپ رس  تشپ 

نا ـــ کدو ــ ه ک ـــ نداد ب اذ  ـــ بآ و غ

هک یناردام  ناردپ و  ور ، نیا  زا  تسا  نانآ  نیب  نزاوت  تلادع و  ظفح  نادنزرف  تیبرت  شرورپ و  هار  رد  قیقد  نیگنس و  فیاظو  زا  یکی 
باسح هب  ار  یگمه  لمع  رد  دنرگنب و  تاواسم  فا و  ــ ـصنا لدع و  رظن  اب  ار  نانآ  همه  دوخ  راتفر  رد  دیاب  دنتـسه ، دـنزرف  دـنچ  ياراد 

نیمه رد  داد ، ماجنا  دوخ  نا  ــ کدوک هرا  ــ برد هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  راتفر  نیا  د . ــ نیامنن ی  ــ کچوک سا  ـ ـسحا دوخ  رد  یخرب  ات  دنروآ ،
نداد بآ  هرا  ــ برد ا  ــ تسار

قودص 2/287 .  یلاما  راونالاراحب 77/135 ؛  - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 168)

ت. ــ سا هد  ــ یدرگ ل  ــ قن ن  ــ ینچ نانآ  هب  ت  ــ بسن ـت  لادع ناد و  ــ نزرف هب 
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فاحل کی  ریز  مالـسلامهیلع  نیـسح  نسح و  نم ، هک  یلاح  رد  دمآ ، ام  لزنم  هب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
نیـسح ماگنه  نیمه  رد  دروآ . یبآ  فرظ  تساـخرب و  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  تساوخ ، بآ  مالـسلاهیلع  نسح  میدوب . هدـیباوخ 

دادن . بآ  وا  هب  ادتبا  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  اما  تساوخ ، بآ  دش  رادیب  باوخ  زا  مالسلاهیلع 
هلآوهیلعهللایلص ربمایپ  ادخ ؟ لوسر  يا  يراد  تسود  مالسلاهیلع  نیـسح  زا  رتشیب  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ایوگ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف 

 ( مالسلاهیلع یلع   ) هدیباوخ هک  نیا  مالسلامهیلع و  نیسح  نسح و  وت ، نم ، تساوخبآ ، مالسلاهیلع  نیسح  زا  شیپ  نسح  دومرف :
(169  ) ناکدوک هب  نداد  اذغ  بآ و 

(1 !!) ت ـــــ شاد م  ــــ یهاو ــ رار خ ــــ نا ق ـــــ کم ک  ــ رد ی ت  ــــ ما ــ یق زور 
تا ــ یحور ه  ــ ی ب ــ لماک ه  ــ جوت ه  ــ ت ک ــ ـسا نآ  ر  ــ گنایب راتفر  نیا  دادیم . زین  اذـغ  ش  ــ ناـکدوک هب  دوخ  هلآوهیلعهللایلـص  اد  ــ لوسر خ

ت. ــــ سا ه  ــ تشاد دو  ــ ناد خ ــ نزرف
یهاگ ترـضح  نآ  دندروخیم . اذغ  يو  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  نسح و  مدش . هلآوهیلعهللایلـص  ادخ  لوسر  هناخ  دراو  دـیوگ : ناملس 

نآ دیـسر ، ناـیاپ  هب  اذـغ  ندروخ  هک  نآ  زا  سپ  داـهنیم . مالـسلاهیلع  نیـسح  ناـهد  رد  یهاـگ  مالـسلاهیلع و  نسح  ناـهد  رد  ياهمقل 
ار مالسلاهیلع  نیسح  دوخ و  شود  رب  ار  مالسلاهیلع  نسح  ترضح ،

دئاوزلا 9/169 .  ع  ــ مجم - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 170)

اد ــ لو خ ــ ــسر يا  م : ــ تفگ يراد ؟ ت  ــ ــسود ار  نا  ــ نآ ـا  یآ نا ! ــ ملــسيا دوـمرف : درک و  نـم  هـب  ور  ها  ــ گنآ دا . ــ هن دوـخ  يو  ــ ناز يور 
(1 (!؟ دنراد شزرا  ماقم و  امش  دزن  هزادنا  هچ  منیبیم  هک  یلاح  رد  مشاب  هتشادن  تسود  ار  نا  ــ نآ هنوگچ  هلآوهیلعهللایلص 

؟ درکیم هیبنت  ار  نا  ـ کدوک هلآوهیلعهللایلص  ربمایپ  ا  ــ یآ

ریخ ؟ ای  درکیم  هدافتسا  یندب  هیبنت  ندز و  کتک  زا  ناکدوک  تیبرت  يارب  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  ایآ 
هک دوشیم  هدافتسا  نینچ  ترضح  نآ  راتفر  هریس و  قیقد  یسررب  زا 

 . 7  / رثالا ۀیافک  ح 143 ؛  راونالاراحب 36/304 ، - 1
(171  ) درکیم هیبنت  ار  ناکدوک  ربمایپ  ایآ 

لباقریغ يرورـض و  يرما  هیبنت  هچ  رگا  دندرکیمن . هدافتـسا  ناکدوک  تیبرت  يارب  یندب  هیبنت  زا  هاگ  چیه  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
اما دـشاب ، هدـشن  ماجنا  يدـنت  هیبنت و  هنوگچـیه  وا  هب  تبـسن  شتیبرت  نارود  رد  هک  دوشیم  تفای  یکدوک  رتمک  اریز  دـشابیم ، بانتجا 

؟  ریخ ای  درک  ـی  ندب ـه  یبنت ار  كدوک  ناو  ــ تیم ایآ  هک  تسا  نیا  د  ــ شابیم ام  ثحب  دروم  هک  ياهتکن 
رظن زا  ینونک  ناهج  رد  درک . یندب  هیبنت  دیابن  ار  ناکدوک  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ینید ، نایاوشیپ  راتفر  مالـسا و  تایاور  یـسررب  زا 
مامت رد  ابیرقت  تسا و  هدش  هدرمش  تسردان  ندرک  تازاجم  ای  بدا ، روظنم  هب  نانادب  ندناسر  بیـسآ  ناکدوک و  ندز  یتیبرت ، یملع و 

دوشیم . يریگولج  یندب  هیبنت  ندز و  کتک  زا  اهروشک 
ربمایپ  یکدوک  ( 172)

ه ــــ جو ــ ت هدر ، ــ ع ک ــ نم ار  نا  ــ کدو ــ ندز ک هک  ی  ــ تایاور رب  دناهدرک و  تلفغ  مالسا ، نایاوشیپ  هویـش  زا  عالطا  یب  لهاج و  یهورگ  اما 
د. ــ نراد نـ

، نک رهق  وا  زا  شندرک  بدا  يارب  نزَم و  ار  تدنزرف  دومرف : اراکـشآ  درک  تیاکـش  دوخ  دـنزرف  زا  هک  يدرم  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما 
(1 . ) نک یتشآ  رتدوز  هچ  ره  هکلب  دو ، ـ شن ی  ــ نالوط ت  ــ ندرک ر  ــ هق شاب ، بظاوم  یلو 
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ادیدش ترـضح  نآ  دادیم ، ماجنا  ار  راتفر  نیا  مه  یـسک  رگا  هکلب  درکیمن ، یندـب  هیبنت  ار  ناکدوک  دوخ  اهنت  هن  مالـسا  یمارگ  لوسر 
دروم نیا  رد  ار  ییاههنومن  خیرات  دومرفیم . ضارتعا  تخس  درکیم و  تفلاخم 

 . 61  / یعادلاةدع ح 74 ؛  راونالاراحب 104/99 ، - 1
(173  ) درکیم هیبنت  ار  ناکدوک  ربمایپ  ایآ 

تسا . هدرک  ط  ــ بض ت و  ــ بث
دنوادخ دوعسموبا ، دومرفیم : هک  مدینش  ییادص  دوخ  رس  تشپ  زا  مدزیم ، کتک  ار  وا  هک  متشاد  یمالغ  نم  دیوگ : يراصنا  دوعسموبا 

ت . ــ سا هلآوهیلعهللایلص  اد  ــ لو خ ــ سر مدید  مدرک ، هاگن  متشگرب ، هتخاس ) وت  هدنب  ار  وا   ) تسا هداد  ییاناوت  وا  رب  ار  وت 
ار را  ــ ن ک ــ یا رگا  دو : ــ مرف هلآوهیلعهللایلـص  ر  ــ بمایپ مدرک !! دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  مدرک ، ضرع  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  هب 

(1 . ) ت ـــ فرگیمار ـــ ار ف و  ــ شتآ ت هنابز  يدادیمن ، ما  ــ جنا
ح 12 .  راونالاراحب 74/142 ، - 1

ربمایپ  یکدوک  ( 174)
هدرب نآ  و  درک ، دروخرب  دزیم  کتک  ار  دوخ  هدرب  هک  دهف  ینب  زا  يدرم  اب  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ادــخ لوـسر  هـب  مـال  ــ نآ غ مـشچ  هـک  نـیمه  تشادــن . یهجوـت  درم  نآ  اـما  درکیم . کـمک  ياـضاقت  و  ادــخ ، رب  هاـنپ  دزیم  داـیرف 

تشادرب . تسد  يو  ندزکتک  زا  بابرا  مریگیم ، کمک  وا  زا  تفگ : داتفا  هلآوهیلعهللایلص 
، دیـشخبن ار  وا  درم  نآ  یلو  شخبب ، ادـخ  هب  ار  وا  نزم !! کتک  ار  وا  سرتب ، ادـخ  زا  تفگ : باـبرا  نآ  هب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر 
هب ار  ی  ــ ـسک هک  هلآوهیلعهللایلـص  دّـمحم  زا  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  یلو  شخبب ، دّـمحم  قح  هب  ار  وا  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربمایپ 

دنشخبب . وا  رطاخ 
(175  ) درکیم هیبنت  ار  ناکدوک  ربمایپ  ایآ 

هدر ــ ثو ک ــ عبم ير  ــ بماـیپ هب  ار  ــ هک م ی  ــ یادـخ هب  دومرف : هلآوهیلعهللایلـص  ربماـیپ  مدرک . دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  هدرب  نآ  تفگ : درم  نآ 
(1 . ) ت ــ فا ــ ییمرد ار  و  ــ م ت ـــ نهج ش  ــ تآ ترار  ــ ح يدر ، ــ کی ــ من دازآ  ار  وا  ر  ــ گا ت ، ــ سا

اب هدر و  ــ کن ی  ــ ندب ه  ــ یبنت ز  ــ ین ار  ف  ــ ّلختم نا  ــ کدو ــ هلآوهیلعهللایلص ک ادخ  لوسر  هک  دیآیم  تسد  هب  بلطم  نیا  خیرات ، یـسررب  زا 
دومنیمدروخرب . وکینقالخا  ت و  ــ بحم

رگیدکی اب  تفگ : اهنآ  هب  هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا  تسا . رتدنمورین  عفار  زا  هک  درک  اعدا  هیرگ  لاح  رد  يرگید  كدوک 
رد دنریگب ، یتشُک 

ح 15 .  راونالاراحب 74/143 ، - 1
ربمایپ  یکدوک  ( 176)

(1 . ) دننک تکرش  ـگ  نج رد  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  هلآوهیلعهللایلص  ر  ــ بمایپ ها  ــ گنآ دروخ ، ت  ــ سکش عفار  ه  ــ قباسم
نیا رگا  اصوصخم  دوش . عقاو  شریذپ  دروم  اشگهار  هدـننکنییعت و  لماع  کی  ناونع  هب  تیبرت  رد  دـیابن  هاگ  چـیه  یندـب  هیبنت  نیاربانب ،

ار نآ  دنزرف  رگید ، دوریم و  نیبزا  زین  هیبنت  رثا  دروآیم و  دراو  هبرـض  كدوک  تیـصخش  هب  هک  دـنک  ادـیپ  همادا  يدایز  تدـمهب  شور 
د. ــ نکیمن ـی  گد ــ نکفارس مر و  ــ سا ش ــ سحا درادن و  يز  ــ یهرپ نآ  زا  درادنپیم و  يداع  يرما 

نایاوشیپ رگید  ای  هلآوهیلعهللایلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  رد  هک  تسا  تهج  نیدب 
ناکدوک 1/224 .  تیبرت  مالسا و  - 1

(177  ) درکیم هیبنت  ار  ناکدوک  ربمایپ  ایآ 
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نابرهم و یتسود  ناونع  هب  هراومه  نانآ  دنـشاب . هدرک  ادیپ  ندز  کتک  هب  يزاین  نادنزرف ، تیبرت  سدقم  راک  رد  هک  میرادن  غارـس  ینید 
رد دندرکیم و  يزاب  نانآ  اب  یکدوک  رد  و  دندوب ، دوخ  نادنزرف  رانک  رد  زوسلد  ییامنهار  راوخمغ و  يرای  ینتـشاد و  تسود  ییاوشیپ 
هک ارچ  دشاب . نوگانوگ  ياهناکم  اهنامز و  رد  نانآ  ناوریپ  ياشگهار  دناوتیم  هویـش  نیا  دندوب . نانآ  مدمه  سنوم و  قیفر ، یلاسگرزب 

ـت ّیرشب ـا و  هناکم ـا ، هنامز ـه  مه يارب  هکلب  دشابیمن ، ی  ــ ـصوصخم هورگ  هقرف و  ای  نا  ــ کم نامز ، صوصخم  نید ، مالـسا و  ياههمانرب 
(1 . ) ـت سا

ینارانچ .  یلع  دمحم  ناناوج ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  - 1
ربمایپ یکدوک  ( 178)

ذخآم عبانم و  تسرهف 

يوضر سدق  ناتسآ  تاراشتنا  مود ، پاچ  ینارانچ ، یلع  دمحم  ناناوجون ، ناکدوک و  اب  ربمایپ  راتفر  1 ـ 
ی  ـــ مالسا گ  ـــ نهرف ر  ـــــ شن رتفد  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  هلآوهیلعهللایلص ،  دّمحم  ترضح  یناگدنز  هصالخ  2 ـ 

یناحبس رفعج  ، مرکاربمایپیناگدنززایلماکلیلحت هیزجت و  تیدباغورف ، 3 ـ 
شراگن پاچ  يراصنا ، اضر  دمحم  هلآوهیلعهللایلص ،  ربمایپ  تدالو  زا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  4 ـ 

موددلج ، ۀیاهنلاوۀیادلا ءا 10 ـ  ـــ ضیبلا ۀ  ــــ جحملا 5 ـ 
تالا  ـــــ قملا ل  ـــــ ئاوا ه 11 ـ  ــــ یبلحلا ةر  ــــ یسلا 6 ـ 

ۀ  ــــــ یهبلا راو  ـــــ نالا د 12 ـ  ـــــــ یفملا دا  ـــ شرالا 7 ـ 
راو  ـــــــ نالا را  ـــــ حب ریثکنبا 13 ـ  ةوبنلا ، ةریسلا  8 ـ 

ير  ــــ بط خ  ـــ یرا ــــ ت مود 14 ـ  د  ـــ لج ر ، ــ ید ـــ غلا 9 ـ 
(179)

یشوگرخ  یبنلا  فرش  یبو 27 ـ  ــــ قعی خیرا  ـــ ت 15 ـ 
يذ  ــــ مر ــ تح ـــ یحص لو 28 ـ  ـــــ قعلا ف  ــــ حت 16 ـ 

اضرلارا  ــ بخا نو  ـــ یع ی 29 ـ  ــــــ مق ر  ــــ یسفت 17 ـ 
ی  ـــ عاد ــــ لا ةد  ــــــ ع ناو 30 ـ  ــــ یحلا ةا  ــــ یح 18 ـ 

ـی  فا ـــــــ غور ک ـــــ ف 1 31 ـ  دلج رار ، ــ بالا ـۀ  یلح  - 19
دا  ــــــ نسالا بر  ــــــ ق ی 32 ـ  ـــ بقعلا ر  ــ ئا ـــ خذ 20 ـ 
یفا  ــــــــــــــــــــ ک نیظعاو 33 ـ  ــ لا ۀ  ــ ضور 21 ـ 

ةرایزلا ل  ــــــ ما ــــــ ک داشرلا 34 ـ  يدهلا و  لبس  22 ـ 
لا  ــــــــ معلا ز  ــــــ نک ما 35 ـ  ـ شهن ــ با هر  ـــ یس 23 ـ 

مود  دلج  بر ، ـ علا ناسل  ی 36 ـ  ــــ بلح هر  ــــــ یس 24 ـ 
( 180)

لئا  ــــ سو ــــــ لا كرد  ـــــــ تسم هیبلحهریسهیشاحردنالحدهریس 37 ـ  25 ـ 
مود  دلج  راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  ه 38 ـ  ـــــ جا ــ ن م ـــ با ن  ــــ نس 26 ـ 

لوسرلا  تیاور  یف  لوؤسملا  تیاهن  مکا 51 ـ  ـــــ كرد ح ـــــ تسم 39 ـ 
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ـخ  یراو ـــ تلا خ  ـــ سا ـــــــ ن بوشآرهش 52 ـ  نبا  بقا  ـــ نم 40 ـ 
ض  ــــــ یف هغال  ـــ بلا ج  ـــ هن بلاط 53 ـ  یبا  نبا  لآ  بقا  ــ نم 41 ـ 

هّللا  حتف  الم  هغال  ـــ بلا ج  ـــ هن دئاوزلا 54 ـ  ع  ــــــــــــ مجم 42 ـ 
يد  ــــــــــ نوار رداو  ـــــــ ن لا 55 ـ  ــ مآلا ی  ـــــــــــ هتنم 43 ـ 

ه  ـــــــ عیشلا ـل  ئا ـــــــ سو مارو 56 ـ  هعو  ــــــــــــ مجم 44 ـ 
ةدو ـــــــــ ملا ع  ـــ یبا ــــ نی ل 57 ـ  ــ بنح د  ـــ محا د  ـــ نسم 45 ـ 

ـه یقفلا هر  ـــ ضحی نم ال  46 ـ 
(181)

قال  ــــــ خالامرا ــــــ کم 47 ـ 
را ــــــ بخالا ینا  ـــــ عم 48 ـ 

یمزراوخ  نیسحلا  لتقم  49 ـ 
قحلا  قاحلا  تا  ــــ قحلم 50 ـ 

(182)
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