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روهظ زا  سپ  خیرات 

: هدنسیون

ردص دمحم 

: یپاچ رشان 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  ّلجعرصع  دوعوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

روهظ زا  سپ  13خیرات 

باتک 13تاصخشم 

بلاطم 13تسرهف 

رشان 17نخس 

مجرتم 17همدقم 

17هراشا

فلؤم یگدنز  هب  18یهاگن 

19تداهش

فلؤم 20همدقم 

20هراشا

عوضوم تیمها  20فلا )

لالدتسا شور  22ب )

ثحب نیا  رد  دوجوم  تالکشم  25ج )

تالکشم نیا  زا  تفر  نورب  ياههار  30د )

باتک ياهلصف  اهشخب و  32نیوانع 

روهظ تامدقم  اههناشن و  تسخن  34شخب 

34هراشا

روهظ یلک  ینابم  لوا  34راتفگ 

34هراشا

یهلا یلک  همانرب  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  لوا  34لصف 

روهظ زا  سپ  نارود  رد  يربک  تبیغ  تاریثأت  مود  36لصف 

روهظ ياههناشن  طیارش و  موس  45لصف 
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45هراشا

اههناشن رابتعا  هب  روهظ  49نامز 

يراذگنوناق یگدنز و  یتسه ، هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاگن  مراهچ  51لصف 

51هراشا

مالّسلا هیلع  ماما  نید  51فلا )

. دنیزگیمرب یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یبهذم  57ب )

مالّسلا هیلع  ماما  یتموکح  ماظن  71د )

روهظ زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  همانرب  مجنپ  74لصف 

74هراشا

یهلا همانرب  ود  77طابترا 

روهظ زا  سپ  همانرب  یلک  78لوصا 

یناهج تلود  سیسأت  هار  رس  رب  79تالکشم 

روهظ نامز  هب  کیدزن  ثداوح  مود  84راتفگ 

84هراشا

84همدقم

یعیبط ياههدیدپ  لوا  87لصف 

87هراشا

هام دیشروخ و  نتفرگ  . 187

ینامسآ يادص  ساره و  لوه و  . 290

ادن . 393

یپردیپ ياهیگدنراب  . 4100

یعامتجا ياههناشن  مود  101لصف 

101هراشا

لاّجد . 1101
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101هراشا

یمالسا تما  لاجد و  102فلا )

مالّسلا هیلع  حیسم  لاجد و  طابترا  104ب )

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  لاجد و  طابترا  105ج )

جوجأم جوجأی و  . 2107

107هراشا

اهنآ گرم  112یگنوگچ 

ینایفس . 3115

هّیکز سفن  . 4126

ترضح نآ  تافو  ات  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تلود  ییاپرب  روهظ و  نارود  ثداوح  مود  133شخب 

133هراشا

دهدیم يور  قارع  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تکرح  زاغآ  ات  روهظ  ماگنه  زا  هک  یثداوح  زین  نآ و  یگنوگچ  روهظ و  يانعم  لوا  133راتفگ 

133هراشا

133همدقم

نآ نامز  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عالطا  هوحن  روهظ و  یگنوگچ  انعم و  لوا  135لصف 

روهظ نامز  مود  142لصف 

ترضح نآ  اب  تعیب  ماقم و  نکر و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  موس  151لصف 

اهنآ ندمآ  مهدرگ  یگنوگچ  دادعت و  تیلم ، مالّسلا ، هیلع  ماما  نارای  مراهچ  178لصف 

178هراشا

. نانآ فاصوا  اهیگژیو و  ترضح و  نآ  نارای  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : 179روحم 

باحصا هاگیاج  تیمها و  مود : 183روحم 

باحصا دادعت  موس : 184روحم 

هکم هب  باحصا  دورو  یگنوگچ  مراهچ : 185روحم 

باحصا نابز  تیلم و  مجنپ : 188روحم 
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روهظ ماگنه  ات  دورو  نامز  زا  هکم ، رد  نانآ  تماقا  ینوناق  لکشم  مشش : 198روحم 

تایاور هاگدید  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  ياهیگژیو  متفه : 201روحم 

اهنآ دادعت  رب  تایاور  حیرصت  هب  هجوت  اب  متشه : 203روحم 

قارع هب  ندیسر  نامز  ات  مالّسلا  هیلع  ماما  مایق  ياهدرواتسد  مجنپ  207لصف 

ناهج هنالداع  حتف  مود  212راتفگ 

212هراشا

تکرح نیزاغآ  هطقن  لوا  212لصف 

ناهج لک  رد  نآ  يریگارف  مالّسلا و  هیلع  ماما  تموکح  هرتسگ  مود  216لصف 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  يزوریپ  ياهتنامض  موس  221لصف 

221هراشا

. روهظ زا  شیپ  نامز  رد  یهلا  یلک  همانرب  زا  هدمآ  رب  ياهتنامض  لوا : 225تمسق 

. روهظ زا  شیپ  یتموکح  ياهماظن  تسکش  تسخن : 225تنامض 

روهظ اب  رصع  مه  ياهتلود  رد  یتسس  فعض و  مود : 227تنامض 

. دنشاب یفاک  شنیرفآ ، زا  یهلا  نیرب  فده  نتخاس  یلمع  ناهج و  حتف  سدقم  تیرومأم  يارب  یگتسیاش  رامش و  رد  هک  هدومزآ  ناراذگصالخا  زا  یهورگ  ندش  رادیدپ  موس : تنامض 

232هراشا

تسا هدرک  تباث  گنج  ياهنادیم  هبرجت  تسخن : 232روحم 

232هراشا

فده هب  رواب  233فلا )

يریذپتیلوئسم 233ب )

ددرگیم وا  زا  نازابرس  لماک  يوریپ  بجوم  وا  ياهییاناوت  هدنامرف و  هب  قیمع  رواب  233ج )

دوشیم هدرپس  وا  هب  هک  ییاهتیرومأم  رد  هدنامرف  یگربخ  ینادراک و  233د )

مالّسلا هیلع  ماما  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  مود : 234روحم 

اهنآ ینامیا  تاجرد  موس : 236روحم 

راگدرورپ تدابع  مراهچ : 237روحم 
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اهنآ تعاجش  مجنپ : 238روحم 

مالّسلا هیلع  ماما  زا  اهنآ  يربنامرف  تعاطا و  مشش : 239روحم 

اهنآ راعش  متفه : 240روحم 

ترضح نآ  دوخ  ياهیگژیو  زا  تسترابع  يودهم ، یناهج  بالقنا  يزوریپ  يارب  تنامض  نیمراهچ  مراهچ : 241تنامض 

241هراشا

. دشابیم روهظ  زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  یلک  همانرب  هجیتن  لصاح و  هک  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  صخش  ياهیگژیو  لوا : 241روحم 

تایاور رد  راوگرزب  نآ  يدرف  ياهیگژیو  مود : 242روحم 

تایاور نیا  ياههژاو  یخرب  حرش  موس : 248روحم 

تایاور نیا  نیب  ضراعت  ياههرگ  نیرتمهم  ندوشگ  مراهچ : 250روحم 

دنادیم نادرمریپ  نس  روهظ ، ماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  نس  تایاور  یضعب  مجنپ : 250روحم 

روهظ زا  سپ  نارود  رد  دوجوم  ياهتنامض  مود : 251تمسق 

252هراشا

. یناهج بالقنا  زاغآ  رد  ای  دربن  عورش  رد  يریگلفاغ  لصا  زا  هدافتسا  تسخن : 252تنامض 

252هراشا

دراد ار  دوخ  صاخ  یحارط  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهگان  روهظ  لوا : 253روحم 

. میهدیم خساپ  نآ  هب  هتخادرپ و  روهظ  ندوب  یناهگان  هیرظن  هرابرد  یشسرپ  حرط  هب  اجنیا  رد  مود : 253روحم 

. نانمشد لد  رد  ساره  تشحو و  مود : 254تنامض 

254هراشا

هراب نیا  رد  تایاور  یخرب  نایب  لوا : 254روحم 

تخاس ناهنپ  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  يدیدش  سرت  ینعم  هب  بعر »  » هژاو مود : 255روحم 

. نانمشد لد  رد  ساره  تشحو و  ندمآ  دوجو  هب  للع  موس : 255روحم 

مالّسلا هیلع  ماما  نارای  رگید  ياهیگژیو  موس ] تنامض  ]257

ناگتشرف يرای  مراهچ : 259تنامض 

ناگتشرف يرای  ییارچ  263هفسلف و 
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ناهج حتف  یگنوگچ  مراهچ  265لصف 

265هراشا

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  اب  ینایفس  265گنج 

نافرحنم ینک  269هشیر 

. تسا هام  تشه  ریگارف ، راتشک  نیا  279نامز 

راتشک يزیرنوخ و  نودب  ناهج  حتف  مراهچ : 282تمسق 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  ربارب  رد  دارفا  يریگعضوم  مجنپ  285لصف 

285هراشا

[ یفنم ياهشنکاو  ]285

تبثم 291ياهشنکاو 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  تدم  مشش  292لصف 

يودهم یناهج  تلود  موس  299راتفگ 

299هراشا

دیدج باتک  دیدج و  رما  لوا  299لصف 

روهظ زا  شیپ  یعامتجا  یسایس - لئاسم  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  مود  307لصف 

ناهج رد  تلادع  قیمع  عیرس و  ققحت  يارب  ییاهتنامض  موس  313لصف 

مالّسلا هیلع  ماما  نارای  رد  یهدنامرف  ياهتیلباق  مراهچ  322لصف 

یمالسا تما  صاخ و  نارای  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نومزآ  مجنپ  338لصف 

مالّسلا هیلع  ماما  یتیبرت  ياهشور  مشش  353لصف 

يداصتقا یعامتجا و  ياههصرع  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهدرواتسد  متفه  359لصف 

359هراشا

. یعامتجا يداصتقا و  هنیمز  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد  نیرتمهم  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : 359روحم 

359هراشا

: تنس لها  تایاور  360فلا )
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: هیماما تایاور  363ب )

؛ یناهج لدع  تلود  ياوشیپ  یصخش  راتفر  مود : 366روحم 

يزرواشک شخب  رد  يودهم  تلود  ياهتسایس  موس : 368روحم 

. زاس تخاس و  نارمع و  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهتسایس  مراهچ : 370روحم 

یناهج لدع  تلود  رد  ندعم  شخب  تیمها  مجنپ : 371روحم 

يودهم تلود  یلام  ياهتسایس  مشش : 372روحم 

يودهم تلود  زا  یهلا  ینابیتشپ  تیامح و  متفه : 376روحم 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلود  رد  یهقف و ...  يدابع ، یقوقح ، ياهدرواتسد  لوا : 379هلمکت 

379هراشا

مالّسلا هیلع  یبن  نامیلس  تواضق  زا  يوریپ  لیالد  تسخن : 383شخب 

مالّسلا هیلع  دوواد  تواضق  زا  ترضح  نآ  يوریپ  لیالد  مود : 384شخب 

سیلبا نتشک  موس : 385روحم 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  راگزور  رد  جح  مراهچ : 388روحم 

دناهداد ربخ  اهنآ  زا  تایاور  هک  یمهم  ياهدرواتسد  رگید  مجنپ : 389روحم 

یبرجت ياهشناد  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد  مود : 390هلمکت 

باتک لها  مالّسلا و  امهیلع  حیسم  يدهم ، ماما  متشه  396لصف 

396هراشا

. باتک لها  مالّسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : 396روحم 

مالّسلا امهیلع  يدهم  حیسم و  ندوب  یکی  مود : 400روحم 

تایاور نیا  یلک  میهافم  موس : 403روحم 

مالّسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  ياهیگژیو  یخرب  مراهچ : 405روحم 

يودهم یناهج  تلود  باتک و  لها  مجنپ : 406روحم 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  نایاپ  مراهچ  410راتفگ 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  ناهج  موس  416شخب 
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416هراشا

هعماج تلود و  ياهیگژیو  لوا  416راتفگ 

416هراشا

416همدقم

تعجر 416فلا )

416هراشا

تعجر میرک و  421نآرق 

حلاص يایلوا  تموکح  424ب )

راکهبت رورش و  ياهناسنا  نامز  رد  تمایق  ییاپرب  مود  433راتفگ 

439همانباتک

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  441هرابرد 
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روهظ زا  سپ  خیرات 

باتک تاصخشم 

1980م.  - 1943 دمحمدیس ، ردص ، هسانشرس : 
یسراف  . روهظلادعب ام  خیرات  يدادرارق :  ناونع 

. روپيداجس نسح  همجرت  ردص ؛  دمحم  هدنسیون  روهظ /  زا  سپ  خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389( جع ،  ) رصع دوعوم  نارهت :  رشن :  تاصخشم 

574 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
978-964-6968-78-3 لایر :  65000 کباش : 

( موس پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
 (. اپیف ) 1384 لوا :  پاچ  تشاددای : 

. موس پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  574 ؛   [ - 573 ص [ . همانباتک :  تشاددای : 

255ق-  مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
یناهج تلود  عوضوم : 

ینید تموکح  عوضوم : 
تیودهم عوضوم : 

نامزلا رخآ  عوضوم : 
مجرتم نسح ، روپيداجس ، هدوزفا :  هسانش 

BP51/35/ص4ت2041 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م18160-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

مجرتم 11 همدقم 
فلؤم 15 همدقم 

روهظ 33 تامدقم  اههناشن و  لوا : شخب 
روهظ 35 یلک  ینابم  لوا : راتفگ 

یهلا 37 یلک  همانرب  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  لوا : لصف 
روهظ 41 زا  سپ  نارود  رد  يربک  تبیغ  تاریثأت  مود : لصف 

روهظ 53 ياههناشن  طیارش و  موس : لصف 
اههناشن 58 رابتعا  هب  روهظ  نامز 

يراذگنوناق 61 یگدنز و  یتسه ، هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاگن  مراهچ : لصف 
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مالّسلا 61 هیلع  ماما  نید  فلا )
دنیزگیمرب 68 یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یبهذم  ب )

یتسرپداژن 78 ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  ج )
مالّسلا 84 هیلع  ماما  یتموکح  ماظن  د )

روهظ 89 زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  همانرب  مجنپ : لصف 
یهلا 92 همانرب  ود  طابترا 

روهظ 93 زا  سپ  همانرب  یلک  لوصا 
یناهج 95 تلود  سیسأت  هار  رس  رب  تالکشم 

روهظ 101 نامز  هب  کیدزن  ثداوح  مود : راتفگ 
یعیبط 107 ياههدیدپ  لوا : لصف 

ص:6  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هام 107 دیشروخ و  نتفرگ  . 1

ینامسآ 111 يادص  ساره و  لوه و  . 2
ادن 114 . 3

یپردیپ 122 ياهیگدنراب  . 4
یعامتجا 125 ياههناشن  مود : لصف 

لاجد 125 . 1
یمالسا 125 تما  لاجد و  فلا )

مالّسلا 127 هیلع  حیسم  لاجد و  طابترا  ب )
مالّسلا 129 هیلع  يدهم  ترضح  لاجد و  طابترا  ج )

جوجأم 131 جوجأی و  . 2
اهنآ 137 گرم  یگنوگچ 

ینایفس 140 . 3
هّیکز 153 سفن  . 4

ترضح 163 نآ  تافو  ات  مالّسلا  هیلع  ماما  یناهج  تلود  ییاپرب  روهظ و  نارود  ثداوح  مود : شخب 
روهظ و 165 يانعم  لوا : راتفگ 

روهظ 169 یگنوگچ  انعم و  لوا : لصف 
روهظ 179 نامز  مود : لصف 

ماقم 191 نکر و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینارنخس  موس : لصف 
مالّسلا 225 هیلع  يدهم  ماما  نارای  مراهچ : لصف 

باحصا 231 هاگیاج  تیمها و 
باحصا 231 دادعت 

هکم 233 هب  باحصا  دورو  یگنوگچ 
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باحصا 236 نابز  تیلم و 
هکم 249 رد  تماقا  ینوناق  لکشم 

تایاور 253 هاگدید  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  ياهیگژیو 
مالّسلا 261 هیلع  ماما  مایق  ياهدرواتسد  مجنپ : لصف 

ناهج 267 هنالداع  حتف  مود : راتفگ 
تکرح 269 نیزاغآ  هطقن  لوا : لصف 

مالّسلا 275 هیلع  يدهم  ماما  تموکح  هرتسگ  مود : لصف 
مالّسلا 283 هیلع  يدهم  ماما  يزوریپ  ياهتنامض  موس : لصف 

ص:7  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
روهظ 287 زا  شیپ  هرود  رد  دوجوم  ياهتنامض  لوا : تمسق 

یتموکح 287 ياهماظن  تسکش 
روهظ 290 اب  رصع  مه  ياهتلود  یتسس  فعض و 

یناهج 291 گنج 
صلخم 296 نارای  زا  یفاک  يرامش  دوجو 
مالّسلا 306 هیلع  ماما  صخش  ياهیگژیو 

روهظ 318 زا  سپ  نارود  رد  دوجوم  ياهتنامض  مود : تمسق 
يریگلفاغ 318 لصا 

نانمشد 320 لد  رد  ساره  تشحو و 
مالّسلا 324 هیلع  ماما  نارای  رگید  ياهیگژیو 

یمالسا 324 بهاذم  تاکرتشم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تیانع 
ناگتشرف 327 يرای 

ناگتشرف 331 يرای  ییارچ  هفسلف و 
ناهج 335 حتف  یگنوگچ  مراهچ : لصف 

مالّسلا 335 هیلع  يدهم  ماما  اب  ینایفس  گنج 
نافرحنم 339 ینکهشیر 

تسا 352 هام  تشه  ریگارف  راتشک  نیا  نامز 
راتشک 356 يزیرنوخ و  نودب  ناهج  حتف 

مالّسلا 361 هیلع  ماما  ربارب  رد  دارفا  يریگعضوم  مجنپ : لصف 
یفنم 361 ياهشنکاو 
تبثم 368 ياهشنکاو 

مالّسلا 371 هیلع  ماما  تموکح  تدم  مشش : لصف 
يودهم 381 یناهج  تلود  موس : راتفگ 

دیدج 383 باتک  دیدج و  رما  لوا : لصف 
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روهظ 393 زا  شیپ  یعامتجا  یسایس - لئاسم  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  مود : لصف 
ناهج 401 رد  تلادع  قیمع  عیرس و  ققحت  يارب  ییاهتنامض  موس : لصف 

مالّسلا 413 هیلع  ماما  نارای  رد  یهدنامرف  ياهتیلباق  مراهچ : لصف 
یمالسا 435 تما  صاخ و  نارای  زا  ماما  نومزآ  مجنپ : لصف 

مالّسلا 455 هیلع  يدهم  ماما  یتیبرت  ياهشور  مشش : لصف 
يداصتقا 463 یعامتجا و  ياههصرع  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهدرواتسد  متفه : لصف 

ص:8  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مالّسلا 471 هیلع  یناهج  لدع  تلود  ياوشیپ  یصخش  راتفر 

يزرواشک 474 شخب  رد  يودهم  تلود  ياهتسایس 
نارمع 475 شخب  رد  تلود  نآ  ياهتسایس 

یناهج 477 لدع  تلود  رد  ندعم  شخب  تیمها 
يودهم 478 تلود  یلام  ياهتسایس 

مالّسلا 483 هیلع  ماما  تلود  زا  یهلا  ینابیتشپ  تیامح و 
مالّسلا 487 هیلع  يدهم  ماما  تلود  رد  یهقف و ...  يدابع ، یقوقح ، ياهدرواتسد 

مالّسلا 492 هیلع  یبن  نامیلس  تواضق  زا  يوریپ  لیالد 
مالّسلا 493 هیلع  دوواد  تواضق  زا  ترضح  نآ  يوریپ  لیالد 

سیلبا 495 گرم 
يودهم 499 رصع  رد  جح 

یبرجت 500 ياهشناد  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد 
باتک 509 لها  مالّسلا و  امهیلع  حیسم  يدهم ، ماما  متشه : لصف 

ناهج 514 یجنم  هرابرد  هاگدید  ود 
لوا 514 هاگدید  لیالد 
مود 514 هاگدید  لیالد 

لوا 515 هاگدید  دقن 
مود 517 هاگدید  دقن 

مالّسلا 527 هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  نایاپ  مراهچ : راتفگ 
مالّسلا 537 هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  ناهج  موس : شخب 

هعماج 539 تلود و  ياهیگژیو  لوا : راتفگ 
تعجر 541 فلا )

تعجر 547 میرک و  نآرق 
حلاص 550 يایلوا  تموکح  ب )

رورش 563 راکهبت و  ياهناسنا  نامز  رد  تمایق  ییاپرب  مود : راتفگ 
همانباتک 573
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ص:9  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رشان نخس 

لاعف تاسـسؤم  زکارم و  تیلوئـسم  تلاسر و  يودهم  ثحابم  هب  هدرک  لیـصحت  هتخیهرف و  راشقا  هژیو  هب  یمومع ، هجوت  نوزفازور  دنور 
. تسا هدومن  نشور  شیپ  زا  شیب  ار  ناروابيدهم  يرکف  هیذغت  ترورض  هتخاس و  نادنچ  ود  ار  هزوح  نیا  رد 

ثحابم هنیمز  رد  دنمـشزرا  رخاف و  راثآ  راشتنا  دـیلوت و  نونکات ، سیـسأت  يادـتبا  زا  ترورـض ، نیا  هب  هجوت  اب  دوعوم ، یگنهرف  هسـسؤم 
عونتم ياهزاین  نابطاخم و  توافتم  حوطـس  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدرک  شالت  هداد و  رارق  دوخ  ياهتیلاعف  هحول  رـس  ار  يودـهم  فلتخم 

. دیامن دوعوم  نارظتنم  همه  میدقت  ار  هنیمز  نیا  رد  ياهمجرت  یفیلأت و  راثآ  نانآ ،
ردص دمحم  دیس  دیهش  هّللا  ۀیآ  رثا  مالّـسلا » هیلع  يدهملا  مامالا  ۀعوسوم   » يدلج راهچ  هعومجم  زا  موس  دلج  عقاو  رد  هک  رـضاح  باتک 

ياـهتیاور هناداـقن  ياهویـش  هب  نآ  رد  هک  دـیآیم  رامـش  هب  يودـهم  فراـعم  هنیمز  رد  دنمـشزرا  عباـنم  زا  یکی  تسا ، م 1377 ش ). )
. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  روهظ  زا  سپ  شیپ و  ياهدادیور  ثداوح و  هب  طوبرم 

شخب دناوتیم  باتک  نیا  عومجم  رد  اما  دشاب ، وگوتفگ  ثحب و  لحم  باتک ، نیا  رد  هدش  حرطم  ثحابم  یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگا 
. دزاس هدروآ  رب  ار  يودهم  فراعم  هنیمز  رد  نقتم  لدتسم و  راثآ  هب  ام  هعماج  ياهزاین  زا  ياهدمع 

نوزفازور تاقیفوت  هدرک و  يرازگـساپس  روپيداجـس  نسح  ياقآ  بانج  دـنمجرا  لضاف  باتک ، نیا  مجرتم  زا  مینادیم  مزـال  اـجنیا  رد 
. میوش راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشیا 

ترضح نآ  نارظتنم  همه  هدافتـسا  دروم  دوش و  عقاو  هادف ، انحاورا  مظعالا ، هّللا  ۀیقب  ترـضح  لوبق  دروم  رثا  نیا  همجرت  هکنیا  هب  دیما  اب 
. دریگ رارق 

دوعوم یگنهرف  هسسؤم 
ص:11  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مجرتم همدقم 

هراشا

نالوسر و هلـسلس  متاخ  دناهداد و  هدعو  نیمز  يانخارف  رد  نیرب  تلادع  ققحت  هب  ار  رـشب  هراومه  خیرات ، لوط  رد  یهلا  یحو  ناروآمایپ 
نیبم نید  ياههزومآ  رد  دـناهدومن . میـسرت  تسا ، رـشب  راـظتنا  رد  هک  ار  يدوعوم  عضو  زا  ییاـمن  رود  مالّـسلا ، مهیلع  شکاـپ  يایـصوا 

يدـهم روهظ  تسا . هدوشگ  یهلا  تاکرب  ياههزاورد  شنیمز ، نامـسآ و  زا  هک  تسازفناج  یتشهب  روهظ ، زا  سپ  نارود  ياضف  مالـسا ،
رب تسا  ینایاپ  هطقن  ناسنا و  شنیرفآ  تیب  هاش  دراد ، لابند  هب  ار  نافعضتسم  يرب  ثاریم  نایناهج و  راک  شیاشگ  هک  مالّسلا  هیلع  دوعوم 

. اهیتسردان یتساران و  همه 
ناشیکرفاک تسا . نیعل  هدـنار  نآ  راعـش  سفن ، ملظم  تیب  رد  ندـیمرآ  هب  توعد  ناطیـش و  هبرح  دوجوم ، عضو  ظفح  اّما ، ناـیم  نیا  رد 

هژیو هب  هدازآ و  ياهتلم  هناهاوخنامرآ  تاساسحا  نتفوک  ورف  اب  دـنانردم ، يایند  نیا  رد  نیطایـش  سوئر  هک  زین  اـم  راـگزور  يوگروز 
عضو وگم و  ّرس  چیه  رگید  هتشگ و  لیان  شیوخ  ییاهن  لامک  هب  یبرغ  ندمت  ققحت  اب  رـشب  خیرات  هک  دناهدرک  دومناو  نینچ  ناناملـسم ،

. تسا یمدآ  ناهنپ  ادیپ و  ياهزاین  همه  يوگخساپ  شیوخ  تیلک  رد  ندمت  نیا  و  هدنامن ، یقاب  يدوعوم 
. دـشوپورف تسوا ، یلـصا  هرهوـج  متـس  ناـیغط و  هک  ار  نیمز  برغم  ندـمت  راـکبیرف  تشز و  هرهچ  تسا  هتـسناوتن  اـعدا  نیا  زگره  اـّما 
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نفعت دنکیم و  زابرـس  شیپ  زا  شیب  هزور  ره  نیکرچ ، یلمد  نوچ  مه  هک  برغ  رالوکـس  هعماج  رد  یعامتجا  یگنهرف و  ياهیناماسبان 
. دراذگیمن یقاب  اعدا  نیا  يارب  ییاج  درازآیم  ار  نایناهج  ماشم  نآ 

رد ات  یتیاده  بکوک  تساجک  دش ؟ دهاوخ  عفر  ناسچ  دناهدمآ  راتفرگ  نآ  دنب  رد  ناهج  مدرم  تیرثکا  کنیا  هک  يرارطـضا  یتسار  هب 
؟ دنایامنب ار  دوصقم  هار  درآ و  نورب  رس  ياهشوگ  زا  هایس  بش  نیا 

هیام هچ  ات  هادـف - انحاورا  يرکـسعلا - نسحلا  نب  ۀـجح  ترـضح  رظتنم  دوعوم  زا  نتفگ  نخـس  اسفن  او  عاضوا  نیا  رد  تسادـیپ  هتفگاـن 
يربت ادرف و  خیرات  زا  وگوتفگ  وا ، سدقم  روهظ  راظتنا  مالّـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  زا  وگتفگ   » يرآ دوب . دهاوخ  زیگنارب  قوش  باذج و 

زا برغ  يرود  رسارس  خیرات  زا  نتسج 
ص:12  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

.« تسا راگدرورپ  تیدوبع  تحاس 
، هجوت بلاج  هک  هزادـنا  نامه  هب  خـیرات  نیا  هب  نتخادرپ  تسا . رادروخرب  ياهژیو  هاگیاج  زا  روهظ » سپ  خـیرات   » زا نخـس  ناـیم  نیا  رد 

اهنت هک  تسا  یمالسا  تایاور  نآ ، مهف  عبنم  اهنت  اریز  تساههتـسنادان ؛ زا  هدنکآ  شلاچرپ و  زین  هزادنا  نامه  هب  تسا ، زومآسرد  مهم و 
. تسا هدومن  میسرت  ار  روهظ  زا  سپ  تشهب  زا  یلک  یطوطخ  طقف  هدرک و  هدنسب  ام  ناگدید  ربارب  رد  دودحم  ياهنزور  ندوشگ  هب 

 ... ثداوح و هریجنز  لقن  رد  تسسگ  دوجو  ییوگ ، یلک  ندوب ، يزمر  نیدامن و  لیبق : زا  یتالکـشم  ياراد  دراوم  رتشیب  رد  تایاور  نیا 
تایاور طبـض  تبث و  زج  دناهدز ، ملق  نآ  زا  سپ  ياهدادیور  روهظ و  هنیمز  رد  هک  یناملاع  هتـشذگ ، نورق  لوط  رد  ور  نیا  زا  دشابیم .

. دنزادرپب تایاور  لیلحت  لقن و  هب  دنراگنب و  باب  نیا  رد  لقتسم  یباتک  هک  نادب  دسر  هچ  دناهدرکن ؛ يرگید  راک  ابیرقت 
یـششوک دراد ، رارق  یمارگ  ناگدنناوخ  يورارف  نآ  همجرت  کنیا  هک  ردص  دّـمحم  دیـس  دیهـش  هتـشون  روهظلا  زا  دـعب  ام  خـیرات  باتک 

راهب رد  هک  دشابیم  مالّسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  ۀعوسوم  يدلج  راهچ  هعومجم  زا  دلجم  نیموس  باتک ، نیا  اتـسار . نیا  رد  هناملاع  تسا 
دروم ربتعم و  تایاور  مظنم  يدنبهتـسد  هب  ناوتیم  هعومجم  نیا  ياهیگژیو  زا  تسا . هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  شدیهـش  فلؤم  یناوج 

رد دیهـش  فلؤم  درک . هراشا  دـیدج  تاحیحـصت  تالیوأت و  ندوزفا  اـهنآ و  هراـبرد  یـسررب  ثحب و  ینـس ، هعیـش و  نیب  رتاوتم  قاـفتا و 
زین راذـگریثأت  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  یخیرات و  ياههبنج  یلمع ، هریـس  هب  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاـص  ترـضح  یگدـنز  یـسررب 

لباق یلقع و  یقطنم و  يزادـنامشچ  رد  هکلب  دـنکن  ادـیپ  یلقن  هبنج  افرـص  بلاـطم  هک  هدومن  یعـس  نینچمه  تسا . هتـشاد  هژیو  یهجوت 
. دریگ رارق  شهوژپ  هجوت و  دروم  مه  یخیرات  ثیح  زا  شریذپ ، تابثا و 

هعومجم نیا  رب  هچابید  ناونع  هب  هک  ياهلاقم  نایاپ  رد  ردص  رقاب  دّمحم  دیـس  دیهـش  هّللا  تیآ  هک  دـیدرگ  بجوم  هدـش  دای  ياهیگژیو 
و يونعم ]  ] نادـنزرف زا  یکی  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  اـب  طاـبترا  رد  يردـقنارگ  هعومجم  مییاـم و  کـنیا  : » دـسیونب نینچ  هتـشاگن ،

خیراـت لوط  رد  نونکاـت  هک  تسا  ياهعومجم  نیا  تسا . هتـشاگن  ار  نآ  ردـص  دّـمحم  دیـس  قـقحم  همـالع  ناـمیمارگ  رایـسب  نادرگاـش 
«.« 1  » تسا هتشادن  دوجو  نآ  يارب  يدننام  لومش ، تیعماج و  ظاحل  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  طوبرم  یعیش  ياههتشون 

فلؤم یگدنز  هب  یهاگن 

______________________________

رویرهش 1383. نید ، هام  باتک  ك : ر . (. 1)
ص:13  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تخادرپ و يوزوح  سورد  لیـصحت  هب  یگلاس  هدزای  زا  وا  تسا . ردص  نادناخ  ناشخرد  ياههرهچ  زا  ردـص ، دّـمحم  دیـس  دیهـش  ملاع 
، هفسلف رد  دش و  فجن  هقف  هدکشناد  دراو  سپس  تفرگ . ارف  یلماع  نسح  خیش  یعافر و  بلاط  وبا  دیس  شدنمجرا ، ردپ  دزن  ار  تامدقم 
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ریغ سورد  هدکـشناد  نیا  رد  دومن . ذملت  یناوریا  یقت  دّمحم  خیـش  میکح و  یقت  دّمحم  دیـس  رفظم ، اضر  دّمحم  خیـش  دزن  هقف  لوصا و 
سپ تشامگ . تمه  اهنآ  نتخومآ  هب  يو  هک  دشیم  سیردت  زین  خیرات  یسانشناور و  یـسانشهعماج ، یـسیلگنا ، نابز  نوچ  مه  يوزوح 
رقاب دّمحم  دیس  دیهش  دوخ ، ردپ  يومع  رـسپ  دزن  ار  هیافک  تخادرپ . بساکم  هیافک و  يریگارف  هب  هدکـشناد  نیا  زا  یگتخومآ  شناد  زا 
هّللا تیآ  فجن ، گرزب  عجارم  جراخ  سرد  زا  هاگنآ  تفرگ . ارف  ییوکاب  اردص  خیش  میکح و  یقت  دّمحم  دیـس  دزن  ار  بساکم  ردص و 

یهاوگ تفایرد  هب  یگلاس  رد 37  دیدرگ و  دنمهرهب  میکح  نسحم  دیـس  هّللا  تیآ  ردص و  رقاب  دّمحم  دیـس  دیهـش  ینیمخ ، ماما  ییوخ ،
ینارهت و گرزب  اقآ  خیـش  نوچ  مه  گرزب  ناملاع  یخرب  زا  يو  نینچمه  دمآ . لیان  ردـص  رقاب  دّـمحم  دیـس  دیهـش  هّللا  تیآ  زا  داهتجا 

. دوب تیاور  هزاجا  بحاص  نیسای  لآ  یضترم  خیش 
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  دجنگیمن ؛ رصتخم  نیا  رد  اهنآ  همه  رکذ  هک  تسا  يرایسب  راثآ  ياراد  ناشیا 

(. ییوخ هّللا  تیآ  لوصا  جراخ  تاریرقت   ) لوصالا ملع  یف  ۀلماک  ةرود  . 1
( ینیمخ ماما  هقف  جراخ  تاریرقت   ) یلالدتسالا بساکملا  ثحب  . 2

. قالخالا هقف  . 3
. نآرقلا نع  عافدلا  یف  ناّنملا  ۀّنم  . 4

. ناسنالا قوقح  نالعا  یف  ۀیمالسا  تارظن  . 5
. هجهنم هتابوعص و  هدوجو ، یمالسالا : نوناقلا  . 6

. هقفلا ءارو  ام  . 7
. ۀعجرلا لوح  ثحب  . 8

. ءادبلا یف  ۀملک  . 9
. نیحلاصلا جهنم  . 10

. مالّسلا هیلع  نیسحلا  ةروث  یلع  ءاوضأ  . 11
. مالسالا یف  هحلاصم  جحلا و  ۀفسلف  . 12

ص:14  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رکفلا نیب  دوعوملا  مویلا  روهظلا و  دعب  ام  خیرات  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  يرغـصلا ، ۀبیغلا  خیرات   ) مالّـسلا هیلع  يدهملا  مامالا  ۀـعوسوم  . 13

(. ینیدلاو يداملا 

تداهش

هعمج زامن  هماقا  دصق  هب  شوپنفک  قارع ، یثعب  میژر  تایانج  هب  ضارتعا  روظنم  هب  یگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  رد  ردـقلا  لیلج  ملاع  نآ 
زامن دیاشگب و  ار  دجسم  ياهرد  دش  قفوم  وا  داتفا . هار  هب  دوب  هدش  هتسب  نآ  ياهرد  قارع  توغاط  روتسد  هب  هک  هفوک  دجـسم  تمـس  هب 

وردوخ نمهب 1377  مایـس  رد  ماجنارـس  دوب ، هدمآ  مشخ  هب  یبالقنا  تکرح  نیا  زا  هک  یثعب  میژر  دیامن . هماقا  مدرم  روضح  اب  ار  هعمج 
دادجا دزن  رد  شیاوأم  لزنم و  داش و  شحور  دیناسر . تداهـش  هب  ار  شدـنزرف  ود  راوگرزب و  نآ  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  ناشیا  لماح 

. داب شنیرهاط 
رد يو  هک  مییامنیم  هدنـسب  رادـقم  نیمه  هب  اجنیا  رد  تسایوگ و  نآ  همدـقم  فلؤم ، هاگن  هیواز  باتک و  نیا  ثحاـبم  اـب  ییانـشآ  يارب 

دهاوخن هدیـشوپ  میهف  هدـنناوخ  رب  هک  تسا ؛ یـصاخ  هاگدـید  ياراد  حـلاص  يایلوا  تموکح  تعجر و  هزجعم ، نوچ : مه  لئاسم  یخرب 
هک تسا  هتفر  نخـس  ناشیا  یخیرات  هبرجت  مالّـسلا و  هیلع  ماما  يربهر  لماکت  رد  تبیغ  ریثأت  زا  باـتک  عضاوم  یخرب  رد  نینچمه  دـنام .

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


يداع ياهناسنا  زا  رترب  الاو و  یقفا  اذل  دنکیم ، اپرب  تموکح  یهلا  ددم  هب  هک  مالّسلا  هیلع  هللا  ۀیقب  ترـضح  اریز  تسا  لمأت  لحم  اّدج 
. درادن یخیرات  هبرجت  اب  یتبسن  تسا ، یهلا  تیالو  هولج  هک  وا  تیالو  درگنیم و  لئاسم  هب 

ادخ هک  نآ  رب  ناراگزور ؛ توارط  ناسنا و  یگدنز  راهب  رب  رتسگ ؛ اج  همه  لدـع  رظتنم و  مئاق  نآ  رب  میتسرفیم  مالـس  دورد و  نایاپ  رد 
. دزادنا رد  ناهج  همه  رد  قافتا  حرط  و  دزاس ، نید  کی  وریپ  ار  همه  وا  تسد  هب  ات  تسا  هداد  دیون  ار  شندمآ  اهتما  هب 

رویرهش 1384 مظعملا 1426 29  نابعش  مهدزناپ  روپيداجس  نسح 
ص:15  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

فلؤم همدقم 

هراشا

رظن رد  دراگنب . دنچ  يروطس  رد  ار  ناهج  هدنیآ  خیرات  دهاوخب  یعیبطارف  لئاسم  هب  نتخادرپ  اب  ياهدنهوژپ  هک  دسر  رظن  هب  بیجع  دیاش 
هک نیا  زا  رتدـب  يزیچ  هچ  و  تـسین . ساـسا  هیاـپیب و  ياـهینیبشیپ  زا  ياهعوـمجم  لـقن  زا  رتارف  يزیچ  خـیرات  نـیا  مدرم ، زا  يرایـسب 

. ددرگ المرب  شیاههشیدنا  یتسس  دیآ و  رد  بآ  زا  غورد  هدنهوژپ ، نآ  ياهینیبشیپ 
نامگ دراپـسب و  تشونرـس  تسد  هب  ار  راگزور  ثداوح  هریجنز  هدومن ، رظن  فرـص  يراک  نینچ  زا  دشاب  رتهب  دیاش  تروص  نیا  رد  ( 2)

. دنکفا رظن  بیغ  ملاع  هب  ای  درادرب و  هدرپ  هدنیآ  عیاقو  زا  دناوتیم  هک  دربم 
هار رد  دودز و  نهذ  رکف و  زا  ار  هدـنیآ  عیاـقو  ندـمآ  گـنچارف  زا  يدـیماان  سأـی و  هک  دراد  دوجو  زین  ناـکما  نیا  رگید  ییوـس  زا  ( 3)

ار نآ  دـناوتیم  هدـنیآ »  » اهنت هک  هدـمآان  تسا  یعیاقو  رگتیاور  تقیقح  رد  هچ  رگا  شالت  نیا  تشادرب . مدـق  ّتیدـج  اب  نآ ، تخانش 
. تسین درادن ، مه  یساسا  هیاپ و  هک  یفرص  ینیبشیپ  هک  نانچ  مه  تسین ؛ بیغ  ملاع  تخانش  یعدم  زگره  یلو  دزاس ، راکشآ 

: مینکیم یسررب  ریز  تاهج  زا  ار  نآ  هاگدید ، نیا  رتشیب  حیضوت  يارب 
. عوضوم تیمها  فلا )

. لالدتسا شور  ب )
. ثحبم نیا  رد  دوجوم  تالکشم  ج )

. تالکشم نیا  زا  تفر  نورب  ياههار  د )
(4)

عوضوم تیمها  فلا )

زا یکی  خـیرات  نیا  اریز  دـشابیم ؛ مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هراـبرد  ثحب  تیمها  رادـماو  ناـهج ،) هدـنیآ  خـیرات   ) عوضوم نیا  تیمها 
. تسا تیودهم  ثحابم  ياههخاش 

و دـشابیم . هدـنیآ  ناراگزور  رد  ناهج  حلـصم  هناگی  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  تسا  ناـنچ  تیودـهم  هشیدـنا  يریگلکـش  ساـسا 
هجیتن رد  درادیم . ینازرا  نیمز  لها  هب  ار  رورـس  رون و  دـچیپیم و  مه  رد  ار  یکیرات  راـموط  دـنیچیمرب و  ار  متـس  طاـسب  هک  تسومه 

مایق يربهر  ریبدت و  رد  شیاهتسایس  اهشور و  زین  و  دوعوم » زور   » رد گرزب  حلصم  نیا  تامادقا  اهراتفر و  تخانـش  يارب  هک  تساور 
، یناهج
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ص:16  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. میرادرب مدق  هناقاتشم 

. دنکیم ییامندوخ  تسا ، هجاوم  دیدج  رصع  نردم  هدیچیپ و  یگدنز  اب  هک  یسک  ره  ام و  ربارب  رد  شسرپ  اههد  اجنیا  ( 1)
ناهج يارب  وا  هک  نآ  ای  تفریذـپ  دـهاوخ  شتوافتم  ياهورملق  همه  اب  ار  یناهج  مظن  تالیکـشت و  نیمه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  اـیآ 

؟ تخاس دهاوخ  رگید  یملاع  ون  زا  دومن و  دهاوخ  میسرت  ار  يرگید  هرهچ 
شیوـخ هتـساوخ  هب  اـم  دـهد ، خـساپ  اهـشسرپ  نیا  زا  يدادـعت  هب  دـیاشگب و  ار  ثـحب  ياـههرگ  زا  یخرب  دـناوتب  اهیـسررب  نـیا  هاـگره 

. میاهدیسر
نیا مالّـسلا و  هیلع  رظتنم  ماما  تسد  هب  ناهج  حالـصا  زور  زا  ندش  هاگآ  - 1 ینعی : روهظ ، زا  سپ  خـیرات  زا  نخـس  تروص ، نیا  رد  ( 2)

ینامرآ ناسنا  یگدنز  نییبت  حرـش و  - 2 تساهنآ ؛ هب  ندیـشخب  ققحت  رادهدهع  تیودهم ، هشیدنا  هک  ییاهن  جـیاتن  هب  نتخادرپ  ینعی  زین 
. تسوا راظتنا  رد  هک  یناشخرد  هدنیآ  رد  مالسا 

هعلاطم و طرـش  شیپ  مالّـسلا - هیلع  دوعوم  يدـهم  ینالوط  تبیغ  هب  هعیـش  داقتعا  نوچ  مه  تیودـهم - هیرظن  هب  هژیو  رواب  ناـمیا و  ( 3)
نآ زا  شیپ  هچ  دـنک ، لـمع  روهظ  زا  سپ  دوخ  فیاـظو  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دومن  روـصت  ناوـتیم  اریز  تسین ؛ خـیرات  نیا  رد  شهوژپ 

نامیا ماع  لکش  هب  تیودهم  هشیدنا  هب  هک  دوشیم  یناناملسم  همه  لماش  ثحب  نیا  تارمث  ور  نیا  زا  « 1 . » دشابن هچ  دشاب و  هدوب  بیاغ 
. دراد ياهظحالم  لباق  ریثأت  دنایناهج ، یجنم  رظتنم  هک  یناناملسم  ریغ  هب  تبسن  یتح  هکلب  دنراد ؛

روهظ و زور  ياهدادـیور  ثداوح و  دروم  رد  هچنآ  ره  مینک  شـالت  هک  دوـشیم  راکـشآ  اـجنآ  رد  ثحب  تیمها  رگید ، ياهیواز  زا  ( 4)
. دوش يزاسکاپ  تافارخ  اههناسفا و  زا  دوشیم  ای  هدش  هتفگ  نآ  زا  سپ 

. مینک ّدر  ار  ساسا  هیاپیب و  نانخس  افتکا و  هدیسر  تابثا  هب  لیلد  اب  هک  یبلاطم  هب  اهنت  مییامن  ششوک  نینچ  مه 
راکـشآ تسا  هدـش  دـیرفآ  نآ  يارب  مدآ  ملاـع و  هک  یگرزب  فادـها  دوعوم و  زور  نیب  مکحم  طاـبترا  رد  ثحب  نیا  هرمث  نینچمه  ( 5)

. دناهدوب ریسم  نآ  رد  تکرح  هب  فظوم  خیرات ، ناحلصم  همه  ادهش و  ایلوا ، ایبنا ، ناوراک  هک  یفادها  نامه  ددرگیم ؛
، تسین یلبق  همانرب  نودب  روک و  ریدقت  کی  ای  هرظتنم و  ریغ  یفداصت و  دادیور  کی  روهظ ، زور  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  نیا  زا  سپ  ( 6)

نایدا نآ ، رطاخ  هب  هدرک و  تکراشم  نآ  يزاـسهنیمز  رد  ناربماـیپ  هک  تسا  شیوخ  یلک  هماـنرب  رد  راـگدرورپ  هدارا  یعیبط  هجیتن  هکلب 
. دناهدرک یناشفناج  يراکادف و  شهار  رد  هدومن و  غیلبت  ار  یهلا 

ماما ياهیگژیو  دروم  رد  دناوتیم  نآ  زا  یهاگآ  زا  سپ  صخش  هک  تسا  نآ  ثحب  رگید  هرمث  ( 7)
______________________________

تبیغ میاهدروآ ، لالدتـسا  هتفگ و  دـعب ) هب  ص 501   ) يربکلا ۀـبیغلا  خـیرات  رد  هک  روط  نامه  هنرگو  تسا  ضرف  کـی  افرـص  نیا  (. 1)
. دشابیم راذگریثأت  دوعوم ، زور  رد  ترضح  نآ  روحم  تلادع  تامادقا  ناشیا و  يربهر  لماکت  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ینالوط 

ص:17  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يدهم نامه  دراد ، تیودهم  ياعدا  هک  نآ  ایآ  هک  دبایرد  دشیدنیب و  یفاک  هزادـنا  هب  روهظ  رـصع  رد  شتامادـقا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم 

. شیدنالطاب وگغورد و  يدرم  ای  تسا  یناهج  مایق  ربهر  دوعوم و 
نیا رگا  تروص  نیا  رد  دوش ؛ وربور  تیودهم  ددعتم  ياهاعّدا  اب  شایخیرات ، تاعلاطم  رد  ای  یگدـنز  لوط  رد  یـسک  تسا  نکمم  ( 1)

دنامیم رد  رما  يادتبا  رد  ءزج ، هب  ءزج  قیقد و  هن  دراد و  لوبق  یلامجا  یلک و  روط  هب  ار  تیودـهم  هشیدـنا  هک  دـشاب  یناسک  زا  صخش 
. ریخ ای  تسا  رظتنم  يدهم  نامه  وا  ایآ  هک  تسناد  دهاوخن  هجیتن  رد  غورد ؛ ای  درادنپب و  تسار  ار  اعّدا  نآ  هک 

هار زا  ار  نآ  میناوتیم  هویش  نیا  زا  رذگ  اب  ام  یلو  دنک  ّلح  یمالک  ناهرب  قیرط  زا  ار  لکشم  نیا  دناوتیم  یمالـسا  هشیدنا  هچ  رگا  ( 2)
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یـسک رب  هدـش  تباث  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  یخیرات  رظن  زا  هک  ییاهیگژیو  قیبطت  يارب  شالت  اب  رما  نیا  مییامن . ّلح  یخیرات  لالدتـسا 
. تسا دوعوم  يدهم  يو  دیدرگ ، قبطنم  وا  رب  اهیگژیو  نآ  رگا  هجیتن  رد  تسا . ریذپناکما  دراد ، تیودهم  ياعدا  هک 

یلو دـنکب  تیودـهم  ياعّدا  غورد  هب  یـسک  ای  دنـسانشب  ار  وا  دـنناوتن  دارفا  اّما  دـشاب  دوعوم  يدـهم  یـسک  تسا  فسأت  ياج  اـقح  ( 3)
. دنوش هدیشک  ههاریب  هب  وا  زا  يوریپ  اب  و  دنبایرد ، ار  شندوب  وگغورد  دنناوتن  نارگید 

لطاب زا  ار  قح  نآ  هلیـسو  هب  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  یخیرات  ینازیم  كالم و  یتدـیقع و  يرایعم  کحم و  يدرف ، ره  دـیاب  هجیتن  رد  ( 4)
رایعم و نامه  تسام ، ثحب  ّلحم  هک  هچنآ  اّما  تسا  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  یخیراـت  یتدـیقع و  راـیعم  ود  ره  مالـسا  دـهد . صیخـشت 

. تسا یخیرات  نازیم 
زا ياهتشر  یمالسا و  فراعم  زا  ياهخاش  ناونع  هب  تسا  هتسیاش  نآ ، يازس  هب  تیمها  لیلد  هب  هک  تسا  ثحب  نیا  تارمث  زا  یخرب  اهنیا 

. ددرگ حرطم  یناسنا  مولع  ياههتشر 
(5)

لالدتسا شور  ب )

، اهنآ هب  زاین  دراوم  زین  جیاتن و  تخانـش  اب  دیاب  ام  میـسرب . اهنآ  هب  میهاوخیم  هک  یجیاتن  زا  تسا  یعبات  ثحابم ، نیا  رد  لالدتـسا  شور 
. میهد ناماس  ار  نآ  اب  بسانتم  ییاهلالدتسا 

: میروآیم جیاتن  نآ  يارب  ار  ياهناگهس  تامیسقت  ریز  رد 
. درف رظن  رد  رظتنم  حلصم  ندرک  صخشم  ینعی  تیودهم ؛ هشیدنا  يریگتهج  رظن  زا  میسقت  فلا ) ( 6)

: دراد دوجو  درکیور  هس  اجنیا  رد 
نادب شیاهیگژیو ، وا و  صخش  دروم  رد  ناشفالتخا  دوجو  اب  ناودنه و )...  نایدوهی ، نایحیسم ،  ) ناناملـسم ریغ  هک  يرظتنم  حلـصم  . 1

. دندقتعم
داد لدـع و  زا  ار  نیمز  دـیآیم و  ایند  هب  شیوخ  نامز  رد  تسا ؛ يدـهم  وا  بقل  دـنراد . شرواـب  ناناملـسم  همه  هک  يرظتنم  حلـصم  . 2

. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دنکآیم 
هک تسا  یبیاغ  ماما  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نب  دّمحم  وا  دنیوا ؛ هار  هب  مشچ  هیماما  هک  يرظتنم  حلصم  . 3

ص:18  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دشاب هدش  هدنکآ  روج  متس و  زا  هک  نانچ  مه  دیامنیم  زیربل  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  درک و  دهاوخ  روهظ 

هتـشذگ نایدا  تسا ؛ جردنم  یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  دراد  دـحاو  یموهفم  هب  هراشا  تسا و  یکی  شیوخ  رهوج  رد  درکیور  هس  نیا  ( 1)
تیبرت اب  طابترا  یعون  هک  تسا  یـصاخ  طیارـش  زا  یـشان  اهفالتخا  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  دییأت  ار  نآ  مالـسا  دـناهداد و  تراشب  نآ  هب 

«1 . » دراد رشب  يرکف 
يارب ام  نخـس  ات  میربب  هرهب  درکیور  هس  نیا  نیب  رد  مّلـسم  كرتشم و  لوصا  زا  هدـنیآ ، عیاقو  رب  لالدتـسا  رد  تسا  هتـسیاش  يور  ره  هب 

لکـشم دشاب ، تیودـهم  یلک  موهفم  رگنایب  هک  یکرتشم  لوصا  تخانـش  يدایز ، دـح  ات  دـنچ  ره  دـشاب . لوبق  لباق  ناکما ، دـح  ات  اهنآ 
. درک زاغآ  اجنآ  زا  ار  ثحب  ناوتب  هک  تسا  یکرتشم  روما  رب  قفاوت  مدع  لیلد  هب  نیا  دشابیم و 

یلو تسا  یندشن  دز ، دهاوخ  تسد  نآ  هب  رظتنم  ياوشیپ  هک  یتامادـقا  دوعوم و  زور  ثداوح  تایئزج  همه  یـسررب  باسح ، نیا  اب  ( 2)
. تسا نیمز » رد  تلادع  يارجا  ، » درک قفاوت  نآ  رب  تخانش و  ناوتیم  لامجا  روط  هب  هچنآ  تیاهن  رد 

دروم كرتـشم و  لوصا  یخرب  زا  ناوتیم  مینک ، هدنـسب  رظتنم  حلـصم  دروم  رد  مالـسا  تیحیـسم و  دوـهی و  هاگدـید  هب  طـقف  رگا  يرآ ،
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حیـسم زور ، نآ  رد  تسا : هدـمآ  یمالـسا  ثیداحا  رد  هک  نآ  دـننام  دیـسر ؛ زین  دوعوم  زور  عیاقو  تایئزج  یـضعب  هب  درک و  زاغآ  قفاوت 
. دیآیم دورف  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع 

تـسد يرایـسب  كرتـشم  لوصا  هب  دومن و  لالدتـسا  دوعوم ، زور  ثداوح  تاـیئزج  هب  ناوتیم  موس  مود و  درکیور  رذـگهر  زا  اـما  ( 3)
دش دهاوخ  هدایپ  روحم ، تلادع  مالـسا  هک  هداد  ار  يزور  هدعو  هک  تسا  میرک  نآرق  تایآ  قفاوت  دروم  عبنم  اهلالدتـسا ، نیا  رد  تفای .

. تسا هیماما  ریغ  هیماما و  شریذپ  دروم  هک  یتایاور  زین  و 
ماما زا  هک  اجنآ  هژیو  هب  تسا . هتخادرپ  روهظ  زا  سپ  ثداوح  لقن  هب  هیماما ، ریغ  تایاور  زا  رتشیب  رایـسب  هیماـما ، راـبخا  تسا  ینتفگ  ( 4)

لاجد و مالّـسلا ، هیلع  حیـسم  دروم  رد  مه  هیماما  ریغ  رابخا  رد  هچرگ  دنکیم . دای  ترـضح  نآ  تامادـقا  نارای و  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم 
. تسا هتفر  نخس  ناوارف  تمایق  ياههناشن 

تایئزج زین  تایلک و  یپ  رد  رگا  میتسه . شایخیرات  تابثا  نآ و  هب  یباـیتسد  لاـبند  هب  هک  یثداوح  هدودـحم  ظاـحل  زا  میـسقت  ب ) ( 5)
شهارارف هک  نکمم  ریغ  تسا  ياهتساوخ  نیا  تفگ  دیاب  میشاب ، هرود  نآ  صخاش  دارفا  نانخـس  نآ و  عیاقو  رکذ  روهظ و  زا  سپ  خیرات 

. دشابیم دوقفم  یناوارف  ياههقلح  روهظ ، زا  سپ  خیرات  رابخا  هریجنز  رد  اریز  دراد ؛ رارق  تسب  نب 
داجیا رب  دـنوادخ  دـشابیم و  نآ  ققحت  فرظ  هک  تسا  هدـنیآ  اهنت  یتحلـصم و  هن  دراد و  یتیمها  هن  تایئزج ، نآ  هب  نتخادرپ  اما  کنیا 

. تساناوت نآ 
تایئزج لیبق  نیا  نییبت  هب  طونم  روهظ ، زا  سپ  خیرات  زا  ثحب  جیاتن  زا  کی  ره  ققحت  بیترت  نیدب 

______________________________

. لصف رخآ  ات  ص 251  يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:19  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یخیرات ظاحل  زا  ار  نآ  ناوتب  هک  یتروص  هب  هدمآ ، تایاور  رد  هک  هرود  نآ  رد  مهم  عیاقو  یلک و  ياههشیدنا  تخانـش  اهنت  هکلب  تسین 
. دنکیم تیافک  دومن ، تابثا 

راـک و عون  ياـضتقم  هب  اریز  دوش ؛ تاـیئزج  دراو  نیا  زا  شیب  هک  تشاد  راـظتنا  روهظ ، زا  سپ  خـیرات  رگـشهوژپ  زا  ناوتیمن  ور  نیا  زا 
. دزادرپب مهم  عیاقو  یّلک و  ياههشیدنا  هب  دناوتیم  اهنت  تسوا ، سرتسد  رد  هک  یعبانم 

هثداـح دوـجو  زا  ناـنیمطا  لوـصح  یپ  رد  اـم  یهاـگ  میتـسه . نآ  لاـبند  هب  یخیراـت  تاـبثا  ظاـحل  زا  اـم  هچنآ  تهج  زا  میـسقت  ج ) ( 1)
. مییامنیم هدنسب  نیعم  هثداح  نآ  تابثا  يارب  یلومعم  تایاور  هب  زین  یهاگ  میتسه و  یصخشم 

: دراد دوجو  عضوم  ود  ام  يارب  يور  نیا  زا 
رد مینک . لـصاح  ناـنیمطا  تسا ، روهظ  زا  سپ  نآ  عوقو  ناـمز  هک  ینیعم  هثداـح  دوجو  زا  میهاوخب  هک  تسا  یماـگنه  لوا : عضوم  ( 2)

: دومن هیکت  ریز  عبانم  هب  ناوتیم  تروص  نیا 
یمالسا ماکحا  ندش  هدایپ  تروص  رد  هک  یتاریخ  یمالسا و  تلادع  ياهیگژیو  رب  ینشور  هب  هک  میرک  نآرق  تایآ  زا  یخرب  رهاوظ  . 1

. دنکیم تلالد  دسریم ، تیرشب  هب 
دنکیم و قیدـصت  ار  نآ  تسا و  هنیرق  يرگید  رب  یکی  هک  يروط  هب  دـننکیم  لقن  ار  نّیعم  هثداح  کی  یگمه  هک  يددـعتم  تایاور  . 2

. دشابیم یخیرات  تابثا  بجوم  عومجم ، رد 
تایاور نیا  دادعت  دنچ  ره  دنـشاب . هتـشاد  قفاوت  نّیعم  هثداح  کی  لقن  رب  هک  نآ  طرـش  هب  دناهدرک  تیاور  یّنـس  هعیـش و  هک  يرابخا  . 3

. دشابیم یفاک  نّیعم ، هثداح  نآ  تابثا  يارب  یلو  تسا  مک 
هاگره هجیتن  رد  دوشیم ؛ تایاور  لقن  رد  فالتخا  بجوم  رما  نیمه  تسا و  بهذم  نامه  هژیو  یبهذم ، ره  رد  نایوار  تیاور و  طیارش 
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. دنام میهاوخ  رود  هابتشا  اطخ و  زا  يدایز  رایسب  ّدح  ات  دنیامن ، قفاوت  دحاو  يربخ  نومضم  لقن  رب  اهنآ 
. دشابیم یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  هجیتن  رد  دنکیم و  دییأت  ار  نآ  یمالسا  لوصا  هک  يربخ  . 4

. دومن دهاوخ  هدایپ  هدروآ ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  روط  نامه  ار  مالسا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیوگیم  هک  يرابخا  دننام 
. تسا راگدنام  رشب  یگدنز  نایاپ  ات  شیاههزومآ  هک  دشابیم  مالسا  رظن  قباطم  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  هجیتن ، رد 

. دوشیم لالدتسا  مالک ، هقف و  نوچ  مه  یمولع  رد  اهنآ  ساسا  رب  هک  یمالسا  یّلک  دعاوق  . 5
ییاضق مکح  رودص  هک  ياهدعاق  دـننام  دیـسر . یجیاتن  هب  ناوتیم  نآ  ساسا  رب  دوش ، تابثا  شدوخ  لحم  رد  دـعاوق  نیا  رگا  لاح  ( 3)

نودب مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  : » دیوگیم هک  یتایاور  ساسا ، نیا  رب  هک  دـنادیم  زیاج  هلدا  هئارا  دوهـش و  نخـس  عامتـسا  زا  سپ  اهنت  ار 
. دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  هک  نانچ  مه  دوشیم . ّدر  دنکیم ،» تواضق  ّهلدا ، هئارا  دوهش و  نخس  عامتسا 

روهظ زا  سپ  خیرات  هرابرد  ام  یلک  حرط  دنیآ ، مه  درگ  شجیاتن  هارمه  هب  قوف  عبانم  هاگره  هجیتن  رد 
ص:20  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. مییامن تابثا  تسا  هجوت  لباق  مهم و  روهظ ، رصع  رد  هک  ار  هچنآ  ره  تسناوت  میهاوخ  هلیسو  نیدب  ددرگیم و  لماک 
زا لوا ، عضوم  رد  هتفگ  شیپ  عبانم  اریز  دوشیم ؛ تابثا  مود  عضوم  رد  هک  دـنامیم  یقاب  دوعوم  زور  ثداوح  تاـیئزج  زا  یـشخب  اـتیاهن 

. دنناوتان تایئزج  نیا  تابثا 
یهار نامه  نیا  مینک . هدنـسب  دـحاو  ربخ  هب  لومعم  روط  هب  یخیرات  هلأسم  کی  تابثا  يارب  میهاوخب  هک  تسا  یماگنه  مود : عضوم  ( 1)

. دوب دهاوخن  دحاو  ربخ  شزرا  زا  رتشیب  تابثا ، نیا  شزرا  هچرگ  « 1 « ؛ میدنمزاین نآ  هب  ثداوح  تایئزج  زا  يرامش  مهف  يارب  هک  تسا 
. مییامن ّدر  ار  رگید  یخرب  میریذپب و  ار  عبانم  یخرب  تسناوت ، میهاوخ  انبم  نیا  رب 

: زا دنترابع  میریذپیم  ار  اهنآ  هک  یعبانم 
هک تیاور  کی  يارب  دنـس  ود  دوجو  ای  نومـضم ، کی  اب  تیاور  ود  دوجو  ای  دنکیم ، دییأت  ار  نآ  یکدنا  ياههنیرق  هک  يدحاو  ربخ  . 1

. يرگید یتسرد  رب  تسا  ياهنیرق  ود  نآ  زا  یکی 
دسریم و يوار  نیتسخن  هب  قوثو ، دروم  نایوار  زا  ياهدع  قیرط  زا  هک  يربخ  ینعی  دوشیم  هتفریذپ  هقف  رد  الومعم  هک  يدـحاو  ربخ  . 2

. دشاب هتشادن  دوجو  نآ  یتسرد  رب  مه  ياهنیرق  رگا  یتح  دروآ ، باسح  هب  یفاک  یتابثا  مود ، عضوم  ظاحل  هب  ار  نآ  ناوتیم  هجیتن  رد 
: میریذپیمن ار  اهنآ  هک  یعبانم  اما  و  ( 2)

هاوخ دشاب ، باتک  زا  هتفرگ  رب  هاوخ  دحاو ؛ ریغ  ربخ  هاوخ  دشاب و  دحاو  ربخ  هاوخ  دـنکیم ، ّدر  ار  نآ  یمالـسا  یلک  لوصا  هک  يربخ  . 1
. ود نآ  ریغ  زا  هاوخ  ّتنس و  زا  هدمآ  رب 

هدرک لقن  داضتم  ای  توافتم و  تروص  ود  هب  ار  هعقاو  کی  ربخ ، ود  هک  تسا  یماـگنه  نیا  دوش و  تفاـی  یـضراعم  شیارب  هک  يربخ  . 2
. دنشاب

رگید دهاوش  ای  مالـسا  یلک  لوصا  اب  ای  دـشاب  ضیفتـسم  الثم   ) دـشاب هتـشاد  ناحجر  يرگید  رب  ود ، نآ  زا  یکی  رگا  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
يرگتابثا شزرا  زا  ربخ  ود  ره  دشابن ، یناحجر  ود  نآ  زا  کی  چیه  رد  رگا  مینکیم و  اهر  ار  يرگید  میریذپیم و  ار  نآ  دشاب ) قفاوم 

«2 . » دنوشیم طقاس  یخیرات 
یلک لوصا  اب  میقتـسم  یطابترا  زین  نآ  ياوتحم  تسین و  قوثو  دروم  شناـیوار  هک  يربخ  دـننام  ّدر ؛ هن  دوشیم و  دـییأت  هن  هک  يربخ  . 3

. درادن ار  یخیرات  تابثا  تیحالص  یعبنم  نینچ  هجیتن ، رد  داد . یهاوگ  نآ  یتسردان  ای  یتسرد  رب  ناوتب  ات  درادن  مالسا 
شیالاپ يزادرپهناسفا  ای  مهوت و  درب ، تسد  هنوگره  زا  دوعوم  زور  رابخا  هناگهس ، عبانم  نیا  در  اب  ( 3)

______________________________
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قرف میاهداهن ، انب  ص 208 )  ) يربکلا ۀبیغلا  خیرات  رد  هک  یتابثا  اب  میدـنمزاین  نادـب  باتک ) نیا   ) روهظ زا  سپ  خـیرات  رد  هک  یتابثا  (. 1)
ماـن يدنـس » يریگتخـس   » ار نآ  هک  دوب  هتفرگ  لکـش  دـحاو  ربـخ  هنوگ  ره  ّدر  ساـسا  رب  میتـشاد ، رظن  رد  اـجنآ  هک  یتاـبثا  اریز  دراد .

ربخ اب  اهنت  ثداوح ، زا  يرامـش  اریز  میدـنمزاین ؛ تخـس  نادـب  باتک  نیا  رد  اّما  میتشادـن  زاین  دـحاو  ربخ  لاثما  هب  اجنآ  رد  هچ  میداـهن ،
سپ هک  دراد  لابند  هب  ار  یـسوملم  جیاتن  توافت ، نیا  میراد و  زاین  اهنآ  هب  ثداوح  یلک  هریجنز  ظفح  يارب  ام  تسا و  هدـش  لقن  دـحاو 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا 
. دعب هب  دعب و ص 46  هب  ص 28  يرغصلا ؛ ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 2)

ص:21  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رد يودهم  رکفت  هضرع  يارب  اهنآ  زا  ناوتیم  دوب و  دـهاوخ  ینـشور  حوضو و  لامک  رد  ام  ياکتا  دروم  عبانم  بیترت ، نیدـب  ددرگیم .

. دومن هدافتسا  ناهج 
(1)

ثحب نیا  رد  دوجوم  تالکشم  ج )

ددرگیم رب  تبیغ  خیرات  هب  یلک  روط  هب  هک  یتالکـشم  زا  اجنیا  رد  تسا . روهظ  زا  سپ  خیرات  ثحبم  تائاضتقا  هلمج  زا  تالکـشم  نیا 
اریز تفگ ؛ میهاوخن  ینخس  « 2 ، » دوشیم طوبرم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  هدراو  تایاور  هب  صاخ  روط  هب  هک  یتالکشم  زین  و  « 1»

تالکشم نیا  مینکیم . هدنسب  تسا ، روهظ  زا  سپ  خیرات  هب  صتخم  هک  یتالکشم  حرط  هب  طقف  هکلب  میاهتخادرپ . اهنآ  هب  دوخ  ياج  رد 
. دشابیم توافتم  شزرا  راتخاس و  ظاحل  زا  یلو  تسا  یکی  رگید  تالکشم  نآ  اب  ناونع  رد  هاگ 

: دومن تسرهف  نینچ  ناوتیم  ار  تالکشم  نیا 
هیلع ماما  صخش  هب  هک  یتایاور  رد  هژیو  هب  دراوم ، زا  يرایسب  رد  هدنیآ  ثداوح  هرابرد  هدش  لقن  تایاور  ندوب  يزمر  لوا : لکـشم  ( 2)
نیا ای  دوشیم » نشور  نآ  رون  اب  ملاع  برغ  قرش و  دیآ ، رد  زازتها  هب  وا  مچرپ  هک  یماگنه  : » تیاور نیا  دننام  دوشیم ؛ طوبرم  مالّـسلا 

زا شمچرپ   » هک ثیدح  نیا  ای  و  دیامنیم » لماک  ار  اهنآ  ياهلقع  دهنیم و  مدرم  رـس  رب  تسد  مالّـسلا ] هیلع  يدهم  ماما  : » ] هک تیاور 
. لیبق نیا  زا  یتایاور  و  تسا » یتشهب  ناتخرد ]  ] ياهگرب زا  یگرب  هکلب  تسین  ناتک  هبنپ و 

«3 . » تسا هتفرن  راک  هب  دوخ ، فراعتم  یناعم  رد  نآ  ظافلا  هک  تسا  یبان  قیاقح  تایاور ، نیا  دارم 
هب داتفا ، دـهاوخ  قافتا  روهظ  زا  سپ  هک  ییاهراک  نانخـس و  یخرب  هرابرد  توکـس  تایاور و  رد  يدـمع  ییوگ  یّلک  مود : لکـشم  ( 3)
رد روهظ  يادتبا  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نانخـس  ياوتحم  هرابرد  قیاقح  یخرب  ادمع  مالّـسلا  هیلع  موصعم  تسا  مولعم  هک  يروط 
مه هفوک و  دجسم  رد  قارع  هب  دورو  ماگنه  هب  ترضح  نآ  نانخس  نومـضم  هرابرد  تایاور  یـشوماخ  ای  تسا و  هدرواین  مارحلا  دجـسم 
وا هچنآ  هب  نم  : » دناهدومرف اهنت  هکلب  شنارای ؛ شیامزآ  ياهشور  زین  مالّسلا و  هیلع  ماما  ظعاوم  زا  يرایسب  دروم  رد  اهنآ  توکس  نینچ 

شنتـسناد هب  یهار  دنیوگیم ، هچ  مدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  نیا  اما  مرتاناد ». دـیوگیم ، مدرم  هب  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما  )
. تسین

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  موصعم  تسا . هدش  دراو  ترضح  نارای  هرابرد  هک  تسا  یتایاور  تیاور ، نیا  دننام 
. دربیمن یمان  اهنآ  زا  مادک  چیه  زا  یلو  منادیم »...  ار  ناشناردپ  اهنآ و  مان  نم  و  »... 

. ثداوح هریجنز  تیاعر  مدع  تایاور و  رد  ییاهیتساک  دوجو  موس : لکشم 
یناـمز هریجنز  تیاـعر  دراد و  يرتـشیب  روـضح  دوـمن و  خـیرات ، نیا  رد  یلو  تسین  روـهظ  زا  سپ  خـیرات  هژیو  هچ  رگا  لاکـشا  نیا  ( 4)

یمهم تامادقا  زا  يرایسب  زین  تسا . نکممان  ابیرقت  ثداوح ، زا  يرامش 
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______________________________

. دعب هب  ص 24  نامه ؛ ك : ر . (. 1)

. دعب هب  ص 42  نامه ؛ ك : ر . (. 2)
. دعب هب  ص 212  نامه ؛ ك : ر . (. 3)

ص:22  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
لقن عیاقو  میوشیم ، رود  روهظ  زاغآ  زا  هچ  ره  تسا  ینتفگ  تسا . هدنام  توکـسم  یلک  روط  هب  تفرگ ، دهاوخ  ماجنا  روهظ  زا  سپ  هک 
داـیز زین  ییوگیّلک  يزمر و  ناـیب  هک  نآ  رب  هوـالع  ددرگیم ؛ رتنوزفا  تاـیاور  هریجنز  رد  تسـسگ  دوـشیم و  رتـمک  راـبخا ، رد  هدـش 

. دوشیم
ینامز هرود  رد  اما  تسا ؛ هدیسر  ام  هب  تایاور  زا  یناوارف  مجح  رد  دهدیم ، خر  روهظ  زا  دعب  لبق و  یمک  هک  یثداوح  بیترت  نیدب  ( 1)

. تسا هدشن  لقن  یثیدح  دنرادن ، مه  یبیترت  هک  یقرفتم  نانخس  هدنکارپ و  ثداوح  زا  ریغ  نآ ، زا  سپ 
تایاور میـسریم ، ناشیا  زا  سپ  نیـشناج  هب  ای  مالّـسلا و  هیلع  دوعوم  ماما  تلحر  هعقاو  هب  الثم  میوشیم و  رترود  روهظ  نامز  زا  هچ  ره 

. دنوشیم رتمک  رایسب  رایسب 
يدهم ماما  هرابرد  دوخ  نانخس  رد  دمع  روط  هب  ار  هناگهس  تالکشم  نیا  ببـس  دنچ  هب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مرکا و  ربمایپ  ( 2)

تایاور و رودص  رصع  نیب  قیمع ، رایسب  یگنهرف  يرکف و  هلصاف  دوجو  زا  تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دناهدراذگ  یقاب  مالّـسلا  هیلع 
. دناهتفگ نخس  نآ  هرابرد  تایاور  نیا  هک  ياهرود 

هب نآ  رتشیب  لماکت  دـشر و  نینچ  مه  دراد و  رارق  هرود  ود  نیا  نیب  هک  ینـالوط  ياـهنرق  لـالخ  رد  یمالـسا  هشیدـنا  قیمعت  دـشر و  ( 3)
مالّـسلا مهیلع  همئا  ربمایپ و  رـصع  رد  هک  یمدرم  يارب  روهظ  ناـمز  لـئاسم  كرد  هک  هدـیدرگ  بجوم  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما  تسد 

. دوش نکممان  دناهتسیزیم ،
نیا زا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هک  هدوب  نآ  تحلـصم  وگنخـس » ناشلقع  هزادـنا  هب  مدرم  اـب  : » دـیوگیم هک  ياهدـعاق  قبط  ورنیا  زا  و 

. دنیوگن نخس  تحارص  اب  لئاسم 
. میربب شیپ  میهاوخیم  هک  یّصاخ  ریسم  رد  ار  تایاور  دوخ ، بهذم  ساسا  رب  ام  هک  دنکیم  روهظ  اجنآ  مراهچ  لکشم  ( 4)

میـسقت شخب  ود  هب  هیماما - عبانم  زا  هاگ  تسا و  ّتنـس  لها  عبانم  زا  هاگ  هدـش ، لقن  تایاور  هکنیا  بسح  هب  لکـشم - نیا  هرابرد  نخس 
: دوشیم

ینیبشیپ هدـنرادربرد  هک  زین  تاـیاور  نـیا  نآ . ریغ  هناگـشش و  حاحـص  دـننام : ّتنـس ؛ لـها  عباـنم  رد  دوـجوم  تاـیاور  لوا : شخب  ( 5)
: دوشیم میسقت  هتسد ، راهچ  هب  دوخ  تسا  هدنیآ  ثداوح 

نیا لوط  رد  هک  ییاهگنج  هنتف و  نوچ  مه  دنهدیم ؛ ناشن  ار  يرکف  مهم  ياهيریگتهج  دـنراد و  یعیـسو  ورملق  هک  یتایاور  . 1 ( 6)
مالّسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  زین  شیاهراک و  لاّجد و  دشاب ؛ هتشاد  نآ  ربارب  رد  دیاب  یناملـسم  درف  ره  هک  یعـضوم  دوشیم و  عقاو  خیرات 

مه دندوب و  هدش  ینادنز  نآ  تشپ  رد  هک  يّدس  ندوشگ  زا  سپ  جوجأم  جوجأی و  لاّجد و  اب  شیاهگنج  نامسآ و  زا  وا  ندمآ  دورف  و 
تبیغ خیرات  هب  تایاور  نیا  زا  یـشخب  هتبلا  دریگیم . رب  رد  ار  هدـنیآ  ثداوح  تایاور  زا  یناوارف  مجح  هک  تسد  نیا  زا  ینیماضم  نینچ 
حیسم ندمآ  دورف  دننام : ددرگیم  رب  روهظ  زا  سپ  خیرات  هب  هک  يدراوم  هرابرد  یلو  درادن  دوعوم  زور  اب  یطابترا  ددرگیم و  رب  يربک 

. درک میهاوخ  ثحب  و ... 
ياهیگژیو مان و  نایب  اب  دنکیم و  یفرعم  مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  یتایاور  . 2 ( 7)

ص:23  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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عطق روط  هب  ار  ناشیا  دوجو  تسا و  رتاوت  ّدح  زا  شیب  تایاور ، نیا  عومجم  دـنادیم . نیمز  رد  داد  لدـع و  هدـننک  رپ  ار  يو  وا ، يرهاظ 
. دشابیم دنمدوس  یکدنا  اهنت  تایاور  نیا  روهظ ، زا  سپ  خیرات  ثحب  رد  یلو  دنکیم . تباث 

دننام دنزادرپیم ؛ دوشیم ، لصاح  یقیقح  تلادع  زا  هک  یناوارف  تارمث  مالسا و  نید  لماک  يارجا  جیاتن  حیضوت  هب  هک  يرابخا  . 3 ( 1)
ددرگیم یسک  لابند  نامز  نآ  رد  صخش  : » هک نومـضم  نیدب  یتایاور  ای  دننکیم و  تلالد  هرود  نآ  رد  تورث  یناوارف  رب  هک  یتایاور 

ار الط  زا  یهوک  تارف ، دور  نامز  نآ  رد   » هک نیا  اـی  و  دریذـپیمن ». ار  نآ  یـسک  يزاـینیب ] لـیلد  هب   ] یلو دـهدب  وا  هب  ار  شتاـکز  هک 
. مینک ریسفت  تاریخ  یناوارف  راک و  تشک و  تعسو  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دزاسیم ». راکشآ 

نومـضم ققحت  ناکما  اناهرب  القع و  یلو  تسین  ناشیا  روهظ  هلأسم  و  يدـهم »  » مان اب  نورقم  تنـس ، لها  عبانم  رد  تاـیاور  زا  هتـسد  نیا 
. درادن دوجو  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  زج  تایاور ، نیا 

ّبترتم مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  رب  هک  یگرزب  تارمث  یخرب  زین  حـلاصم و  نایب  هب  يدـهم »  » ناونع مان و  زا  درک  دای  اب  هک  یتایاور  . 4 ( 2)
. دناهتخادرپ دش ، دهاوخ 

هنوگ نیا  یناهفصا و ...  ظفاح  نیعبرالا  مکاح و  كردتسملا  لبنح و  نب  دمحا  دنسملا  نوچ : مه  یعبانم  رد  هناگشش ، حاحص  فالخ  رب 
: تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ریز  نومضم  اب  عبانم  نیا  رد  هک  تسا  یتیاور  لاثم  نیرتهب  تسا . هدمآ  تایاور 

تسا و هتـشادن  هقباس  زگره  هک  دوشیم  رادروخرب  ییاـهتمعن  زا  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماـما   ) وا راـگزور  رد  یمالـسا ) تما   ) تّما نیا 
. دش دنهاوخ  دونشخ  يدهم  زا  نامسآ  نیمز و  نانکاس 

شخب اهنت  دشاب ، دایز  ردق  ره  تایاور  نیا  دراد . دوجو  ماهبا  يدودح  ات  ییوگ و  یّلک  اهنآ  رد  اّما  تسا  رایـسب  تایاور ، هنوگ  نیا  رامش 
. دهدیم لیکشت  ار  ّتنس  لها  تایاور  هناگراهچ  ماسقا  زا  یکچوک 

. دنراد طابترا  روهظ  زا  سپ  خیرات  اب  یعون  هب  هک  هیماما ، عبانم  رد  دوجوم  تایاور  مود : شخب  ( 3)
هب یبهذـم ، هاـگن  نآ  قـبط  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  بیترت  نیدـب  تـسا . یبهذـم  یموـق و  تاـیاور ، نـیا  رب  مکاـح  يرکف  درکیور 

لمع هـب  نارگید  زا  ار  ياهدـیچیپ  تاـناحتما  ساـسا ، نآ  رب  نـینچ  مـه  دــگنجیم و  نآ  رطاـخ  هـب  دزادرپیم و  ناـفلاخم  اـب  وـگوتفگ 
هیلع يدـهم  ماما  مییوگب  هک  تسا  یقطنم  ینخـس  نیا  يرآ ، درادـن . دوجو  يرگید  ناسنا  ناناملـسم ، زا  ریغ  هب  ایند  رد  ییوگ  دروآیم ؛
یلو دومن ؛ دهاوخ  ناحتما  ساسا ، نآ  رب  ار  مدرم  درک و  دهاوخ  عمج  دراد ، داقتعا  نآ  هب  هک  ي  قح »  » روحم درگرب  ار  ناناملسم  مالّـسلا 

زا سپ  هک  نانچ  مه  اریز  دوب ؛ دهاوخن  ناناملسم  هب  فوطعم  اهنت  ترضح  نآ  شالت  لاح  ره  هب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  دیابن 
ربارب نیدـنچ  روهظ  يادـتبا  رد  ناناملـسم  ریغ  تیعمج  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  تسا و  یناهج  وا  توعد  درک ، میهاوخ  لالدتـسا  نیا 
شالت یعـس و  میریگیم  هجیتن  تروص  نیا  رد  دنام . دهاوخ  روج  ملظ و  زا  هدنکآ  زور  نآ  ات  نیمز  زین  لیلد  نامه  هب  تسا و  ناناملـسم 

نارای مالّسلا و  هیلع  ماما 
ص:24  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دشابیم نآ  هزادنا  هب  مک  تسد  ای  ناناملسم  هب  ناشیا  تیانع  ربارب  نیدنچ  ناهج ، طاقن  ریاس  دروم  رد  شصاخ 
عبانم هک  نانچ  مه   ) دشابیم ناناملسم  ریغ  يارب  ناشیا  شالت  یعس و  ربارب  نیدنچ  ناناملسم ، يارب  ناشیا  مامتها  یعـس و  هک  نیا  اما  ( 1)

. تسا موهفمان  يرما  دراد ) تلالد  نآ  رب  هیماما 
هیلع ماما  عضوم  هرابرد  تایاور  نیا  لاح  ره  هب  اّما  دروآ  یفاک  تاـهیجوت  يرکف ، درکیور  نیا  لاـثما  يارب  تاـیاور  رد  ناوتب  دـیاش  ( 2)

: هک تسا  نیا  دروآ ، لمع  هب  هراب  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یهیجوت  نیرتمهم  تسا . هتسبرس  رـصتخم و  ناناملـسم ، ریغ  هب  تبـسن  مالّـسلا 
تـسین تایاور  نآ  ندوب  یلعج  يانعم  هب  نیا  هتبلا  تساهنآ . رودـص  نامز  یعاـمتجا  یـسایس - طیارـش  زا  یباـتزاب  عقاو  رد  تاـیاور  نیا 
طیارـش لیلد  هب  هک  تسنآ  دارم  هکلب  دراد ). ار  شدوخ  ّصاخ  قطنم  میاهتفگزاـب ، رگید  ياـهاج  رد  هک  یـشور  قبط  رب  یتیاور  ره  اریز  )
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هک دوب  هتفای  ساکعنا  نینچ  نایعیش  نایم  رد  دندوب ، نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  مالّسلا  مهیلع  همئا  باحصا  هک  یسابع  يوما و  رـصع  هناملاظ 
تهج نیدب  دـشیم و  هتخادرپ  یعقاو  ّدـح  زا  شیب  یبهذـم ، لئاسم  هب  ور  نیا  زا  دنایمالـسا . بهاذـم  ریاس  هدـنیامن  نایـسابع ، نایوما و 

. دـنربب الاب  ار  شیوخ  هیحور  مالّـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئا  ددـم  هب  هک  دنتـشاد  زاین  رگید ، تاهج  زا  شیب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ناراداوه 
شوپرـس یبهذـم و  لئاسم  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  عضاوم  مالعا  هلمج : زا  دـنتفرگ ؛ رظن  رد  ار  ییاهراکهار  فدـه ، نیا  يارب 
ترـضح نآ  یناهج  تموکح  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  هتـشادن ، لئاسم  نآ  اب  يدایز  طابترا  هک  ناشیا  ياهراک  عضاوم و  ریاس  رب  نداهن 

. دشاب رادروخرب  زین  ییالاب  تیمها  زا 
هب مدرم  اب   » لصا قبط  دـندوبن و  نآ  لـماک  مهف  هب  رداـق  اـهنآ ، رودـص  ناـمز  مدرم  تشاد و  یناـهج  ياهرتسگ  قمع و  تاـیاور ، نآ  ( 3)

نخس نیا  زا  شیب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  هرابرد  دنتسناوتیمن  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  وگنخـس » ناشلقع  هزادنا 
. دنیوگ

. تسا هدماین  يزیچ  تایاور  رد  كدنا  رایسب  یبلاطم  زج  ناناملسم ، ریغ  اب  ماما  طباور  هرابرد  درادن و  یلح  هار  لکشم  نیا  يور ، ره  هب 
. تسا یمالسا  هشیدنا  یگدنلاب  دشر و  ددعتم  لحارم  زا  هلحرم  کی  هدنیامن  طقف  وا  نوچ  رگشهوژپ ؛ صخش  صقن  مجنپ : لکشم  ( 4)

: میروآیم یپ  رد  ار  یتاکن  بلطم ، نیا  ندش  نشور  يارب 
: تسا حرط  لباق  لقتسم  حطس  ود  رد  یمالسا ، هشیدنا  موهفم  لوا : هتکن 

مالّـسلا مهیلع  همئا  وا و  ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  هک  نانچ  نآ  نیناوق ، قیاقح و  زا  ياهعومجم  ناونع  هب  یمالـسا  هشیدـنا  لوا : حطـس  ( 5)
. تسا ناسنا  یگدنز  يارب  هنالداع  لماک و  همانرب  حرط و  یمالسا و  رترب  هشیدنا  نامه  نیا  دناهدرک . یفرعم  ار  نآ 

رد هشیر  هک  هشیدـنا  نیا  دـناهتخاس . حرطم  فلتخم  راـصعا  لوط  رد  ناملـسم  نارکفتم  ناـملاع و  هک  یمالـسا  هشیدـنا  مود : حطـس  ( 6)
لوا و حطس  زا  یتیاکح  نادرگرب و  ناوارف  ّدح  ات  دراد ، ّتنس  باتک و 

ص:25  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا نآ  زا  هدمآ  رب 

لوا حطس  زا  يدامن  هک  مود - حطس  رد  يزروتقد  نیرمت و  قیرط  زا  لسن  رد  لسن  ار  یمالـسا  تّما  ناوتب  هک  تسا  نآ  یـساسا  دوصقم 
. درک تیبرت  لوا ، حطس  زا  يریذپتعاطا  مهف و  ياتسار  رد  تسا -

ره دوش : هتفگ  هک  تسا  تسرد  ور  نیا  زا  دراد و  رارق  رتشیب  هچ  ره  قیمعت  دـشر و  هار  رد  هراومه  دوخ  مود  حطـس  رد  یمالـسا  هشیدـنا 
یگدـنلاب دـشر و  لاح  رد  هراومه  هک  تسا  یمالـسا  هشیدـنا  ریـس  لحارم  زا  هلحرم  کی  دامن  یمالـسا ، تما  زا  لسن  دـنچ  ای  لسن  کی 

یتح هدیسرن و  دوخ  لامک  هب  زونه  تسین - هدیشوپ  هزوح ، نیا  نارگـشهوژپ  رب  هک  نانچ  مه  یمالـسا - هشیدنا  تفریذپ  دیاب  و  دشابیم .
. تسا هدشن  هتخادرپ  اهنآ  هب  زگره  هک  دراد  دوجو  لئاسم  زا  ياهراپ 

هتـشاد مه  یناوارف  دادعتـسا  غوبن و  دـنچ  ره  دـیزیم و  نآ  رد  هک  تسا  ياهناـمز  دـنزرف  یعیبط ، روط  هب  يدنمـشیدنا  ره  مود : هتکن  ( 1)
يرادـیب و هجرد  زا  وا  هک  دـنک  اـعدا  اـی  هدیـسر  یمالـسا  هشیدـنا  لّوا  حطـس  هب  هک  دوش  یعدـم  ددروـنرد و  ار  ناـمز  دـناوتیمن  دـشاب ،
هتشذگ و تاهابتشا  فشک  ساسا  رب  هک  یگنهرف  نامه  تسا ؛ دنمهرهب  دش ، دنهاوخ  رادروخرب  یمالـسا  هدنیآ  ياهلسن  هک  يایگنهرف 

. دتسیایم اپرس  نآ ، رد  دوجوم  ياهیتساک  میمرت 
تسا صقن  نیا  ياراد  یتاذ  یعیبط و  روط  هب  یمالـسا ، هشیدنا  دشر  لحارم  زا  هلحرم  کی  دامن  ناونع  هب  ياهدنهوژپ  ره  تروص  نیا  رد 
ماگنه رد  هک  ینیناوق  راکفا و  اـهگنهرف و  دوجو  اـب  مالّـسلا - هیلع  يدـهم  ماـما  هک  یلاـح  رد  دور . رتارف  شیوخ  حطـس  زا  دـناوتیمن  هک 

هداد و اقترا  لوا  حطس  هب  ار  مود  حطس  لماک  روط  هب  تسا و  یمالسا  هشیدنا  لوا  حطـس  هدنیامن  دامن و  هتفرگ - ارف  ار  اج  همه  شروهظ ،
ار مالسا  ترضح ، نآ  هک  دنفرتعم  مه  یمالسا  بهاذم  رگید  دناهدرک و  حیرـصت  بلطم ، نیا  رب  هیماما  رابخا  هک  نانچ  مه  دنزیم ؛ دنویپ 
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. دومن دهاوخ  هدایپ  هتشاد ، هضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  روط  نامه 
تقیقح تخانش  هب  دشیدنیب و  تسا ، شیوخ  هنامز  رـصع و  زا  رتارف  هچنآ  هب  دهاوخب  ياهدنهوژپ  هک  دروآیم  رب  رـس  ییاجنآ  زا  لکـشم 

. دبای تسد  هنالداع  ياهعماج  لماک و  يدرف 
لوصا کـمک  هب  ار  اـهنآ  دـیاب  دراد ، دوجو  روهظ  زا  سپ  خـیرات  راـبخا  رد  هک  یتالکـشم  اـهیتساک و  تخانـش  زا  سپ  موس : هتکن  ( 2)

: مییامن عفر  لح و  ریز  هنیمز  دنچ  رد  یمالسا ، هدش  هتخانش 
. ماع روط  هب  نوتم  مهف  . 1

. یلیوأت يزمر و  تاریبعت  كرد  . 2
تکرح يراذگنوناق ، یعامتجا و  هصرع  ود  رد  ساسا  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  یمومع  ياهدرکیور  تخانـش  يارب  شالت  . 3

. درک دنهاوخ 
. رگید یخرب  رب  ییاور  نوتم  یخرب  حیجرت  . 4

. اههنیمز ریاس  و  ... 
زا شايدنمهرهب  نازیم  هب  يرگشهوژپ  ره  هک  دوشیم  نشور  هناگهس ، تاکن  نیا  نایب  زا  سپ 

ص:26  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ناکما یلو  دزاس ؛ رپ  ار  تایاور  رد  دوجوم  ياهیتساک  تسناوت  دهاوخ  وا ، رصع  رد  یمالـسا  هشیدنا  دشر  هزادنا  هب  یمالـسا و  گنهرف 

زا يرامش  رد  هک  نآ  هژیو  هب  دسرب ؛ شاهرتسگ - افرژ و  همه  اب  روهظ - زا  سپ  نامز  رد  دوجوم  تیعضو  طیارش و  نیع  هب  يو  هک  درادن 
. دروآ دهاوخ  ار  يدیدج  تموکح  دیدج و  یباتک  دیدج ، يرما  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور 

. تسا هدومن  نایب  روهظ  زا  سپ  خیرات  هرابرد  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  هک  دـشاب  یبلطم  عوضوم ، نیا  يارب  اهلاثم  نیرتنشور  زا  دـیاش  ( 1)
ار دـیدج ]  ] ینوناق هن  دراد و  ینارایتسد  هن  هک  یلاح  رد  درامگیم  تمه  ناـهج  حالـصا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  هدرب  ناـمگ  وا 

«1 . » دروآ دهاوخ 
ار نخس  نآ  تسا ، هتفای  يرتشیب  يافرژ  یمالـسا  هشیدنا  هک  کنیا  ام  تسا و  هتفگ  نخـس  شایمالـسا  رکفت  حطـس  هزادنا  هب  وا  عقاو  رد 

. میباییم تبارغ  ییانشآان و  تیاهن  رد 
؛ درادن دوجو  لکـشم  نیا  يربک ، يرغـص و  تبیغ  خیرات  رد  هنرگو  دیامنیم  هرهچ  روهظ ، زا  سپ  خـیرات  زا  ثحب  رد  اهنت  مجنپ  لکـشم 

ناماس ار  اهنآ  ثحابم  دناوتیم  یمالـسا  دنمـشیدنا  ره  تسا و  مولعم  اهنآ  بناوج  داعبا و  دنوشیم و  ای  هدـش و  يرپس  هرود  ود  نآ  اریز 
. دنناوتان نآ  یقیقح  يافرژ  كرد  زا  نارگشهوژپ  ناملاع و  اریز  تسین ؛ نینچ  روهظ  زا  سپ  خیرات  یلو  دهد ؛

ثداوح نآ  هک  دنکیم  روطخ  نهذ  هب  هاگ  دهدیم ، حرش  ار  روهظ  زا  سپ  ثداوح  هک  یتایاور  یسررب  دقن و  ماگنه  مشش : لکشم  ( 2)
. دوشیم لکشم  ثیداحا  نیا  هبناجهمه  مهف  ورنیا  زا  تسین . ناسآ  نآ  قیدصت  هک  یلاح  رد  ددرگیم ؛ راوتسا  هزجعم  هیاپ  رب 

بجوم اتقیقح  نیشیپ ، تالکشم  اریز  داد ؛ ياج  روهظ  زا  سپ  خیرات  یعقاو  تالکشم  تسرهف  رد  ناوتیمن  ار  لکـشم  نیا  تسا  ینتفگ 
رد فعض ، هطقن  عقاو  رد  تسین و  نینچ  لکشم  نیا  اما  دریذپب  ار  تیعقاو  هک  دنزاسیم  راچان  ار  رگشهوژپ  هدوب و  ثحب  یتساک  صقن و 

هدشن هراشا  ياهزجعم  چـیه  هب  یلک  روط  هب  تایاور ، نآ  زا  یمهم  رامـش  رد  اریز  دـننادیمن ؛ ربتعم  ار  هزجعم  هک  تسا  ینادنمـشیدنا  دزن 
يربخ هزجعم  زا  اهنآ  رد  اساسا  هک  هدـش  شرازگ  وا و ...  ناراـی  دادـعت  اهدرواتـسد و  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  تامادـقا  اـهنت  تسا و 

. تسین
ره هجیتن  رد  داد ؛ رارق  قیقد  یسررب  دروم  کی  هب  کی  دنراد  تلالد  هزجعم  رب  هک  ار  ییاهنآ  تایاور ، نآ  نایم  رد  تسا  هتـسیاش  اّما  ( 3)

تاـبثا تیحالـص  زا  دوش و  در  دوـب ، نوریب  تازجعم  نوناـق  دودـح  زا  هک  مادـک  ره  هتفریذـپ و  « 2 ، » دوب تاهزجعم  نوناق  قباـطم  مادـک 
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. ددرگ طقاس  یخیرات 
ناکما دح  ات  دیاب  هک  دشابیم  تیمها  ياراد  تسخن  لکشم  جنپ  اهنت  تسین و  رادروخرب  یهجوت  لباق  تیمها  زا  مشش  لکـشم  نیاربانب ،

. تخادرپ لح  هار  هئارا  یسررب و  هب  ناشیفنم ، تاریثأت  زا  يریگولج  اهنآ و  عفر  يارب 
______________________________

. دعب هب  ص 327  ج 3 ، ۀیکملا ؛ تاحوتفلا  نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  (. 1)
ص 37. يربکلا ؛ ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

ص:27  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

تالکشم نیا  زا  تفر  نورب  ياههار  د )

اب رـصاعم  هک  يرگـشهوژپ  طسوت  یئزج  یلک و  تروص  هب  تالکـشم  نیا  هب  عطاـق  خـساپ  میدرک ، هراـشا  زین  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ  مه 
. تسین ریذپناکما  تسین ، نارود  نآ  زا  سپ  ای  روهظ  نارود 

هجیتن رد  مینک ؛ فارتعا  نآ  ثداوح  تاـیئزج  دوعوم و  زور  یقیقح  ياـفرژ  هب  هطاـحا  زا  ثحب  نیا  یناوتاـن  هب  تسا  رتهب  لـیلد  نیمه  هب 
هک یلوصا  هدیسر و  ام  هب  هک  یتایاور  قیرط  زا  ار  نامز  نآ  رد  یـساسا  تامادقا  یّلک و  ياههشیدنا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  ام  شالت  تیاهن 

. مییامن میسرت  میسانشیم ،
: تسا رگیدکی  رب  ّبترتم  شور  ود  ذاختا  تالکشم ، نیا  زا  تفر  نورب  لکش  نیرتهب 

نیا عبانم  رد  هک  ار  یتایاور  یمامت  راک ، نیا  يارب  ّتنـس . نآرق و  زا  هتفرگرب  یلک  لوصا  قیرط  زا  تالکـشم  لح  عفر و  لوا : شور  ( 2)
زا هدمآ  رب  مهف  نامه  مالسا ، زا  فراعتم  مهف  زا  دارم  مینکیم . هضرع  مالسا  زا  فراعتم  مهف  رب  دراد  دوجو  روهظ ) زا  سپ  خیرات   ) خیرات

. یناهرب یلقع و  یلالدتسا  ای  دراد و  تایاور  تایآ و  زا  یلیلد  ای  هک  تسا  ّتنس  نآرق و 
: میبای تسد  تالکشم  نیا  لح  يارب  یعطق  ییاههجیتن  هب  میناوتیم  ریز ، لوصا  ددم  هب 

تـسا ییاج  رد  نیا  دشاب . گنهامه  مالـسا  زا  تسرد  مهف  اب  هک  يروط  هب  تایاور  رد  دوجوم  يزمر  تارابع  كرد  يارب  شالت  . 1 ( 3)
هدـش تباث  یمالـسا  ياههزومآ  رد  هک  نانچ  مه  هنوگ  زمر  ياهتـشادرب  هنرگو  دـشاب  هتـشادن  ناکما  اـساسا  تاـیاور ، نیا  رهاوظ  مهف  هک 

. دشابیم مالسا  زا  یفارحنا  تسردان و  ياهرواب  يارب  ییانبم  الومعم  تسا ،
هک یلاح  رد  دشابن  نینچ  ارچ  و  تسا ؛ رتهب  اهنآ  حیحص  لیوأت  میشاب ، ددرم  اهنآ  لیوأت  ای  تایاور و  نیا  نتـشاذگ  رانک  نیب  هک  یماگنه 
نآ نانخـس  هک  هژیو  هب  تسا ، هدوب  فراعتم  موسرم و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  مالک  رد  یلیوأت  يزمر و  تاریبعت  زا  هدافتـسا  مینادیم 

. تسا نینچ  نیا  عضو  روهظ ، زا  سپ  ثداوح  تایاور  دروم  رد  هک  نانچ  مه  تسا . هدوب  رتالاب  ناگدنونش  كرد  نازیم  زا  نایمارگ 
هب مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  مینادیم  هک  نیا  هب  تیانع  اب  خـیرات ، نیا  رد  دوجوم  ياهیتساک  یلاخ و  ياهاضف  ندرک  رپ  رد  یعـس  . 2 ( 4)

حیرـصت نآ  هب  صاخ - طیارـش  هجیتن  رد  تایاور - دنچ  ره  دومن ؛ دهاوخ  لمع  یمالـسا  یلک  لوصا  ساسا  رب  روهظ  زا  سپ  یعیبط  روط 
. دنشاب هدرکن 

مییامن حالصا  میروآیم  يدوز  هب  هک  یمود  شور  قیرط  زا  ار  اهنآ  زا  یشخب  ای  همه  میناوتیم  هک  دنامیم  یقاب  یناوارف  ياهیتساک  اّما 
ود نیا  زا  هدافتـسا  اب  دـمآ  دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  روط  ناـمه  دوب . دـهاوخن  نکمم  صیاـقن  نآ  میمرت  شور ، نیا  يریگراـکهب  نودـب  و 

. مییامن ناربج  ار  اهصقن  نآ  زا  یمهم  شخب  تسناوت  میهاوخ  شور ،
.( دنشابن رتاوتم  ای  ضیفتسم  هک  یتقو  ات  هتبلا   ) دشاب یمالسا  یلک  لوصا  صوصن و  فلاخم  هک  يربخ  ره  در  . 3 ( 5)
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ص:28  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هب دنوشیم . طوبرم  مالّسلا  هیلع  ماما  یناهج  تلود  یلک  ياهدرکیور  هب  دنتکاس و  اهنآ  هرابرد  تایاور  هک  روما  یخرب  هب  یبای  تسد  . 4

. تفای تسد  ناکما  دح  ات  مجنپ  لکشم  عفر  زا  سپ  ناوتیم  روما  نیا 
نـشور حـضاو و  هدیـسر  ام  هب  هک  ییاهلقن  رد  رگیدـکی  اب  اهنآ  طبر  هک  یثداوح  نیب  طابترا  مهف  يارب  شـالت  یّلک ، لوصا  وترپ  رد  . 5

. دشاب هدشن  ظاحل  رابخا  رد  بیترت  نآ  هک  یتروص  رد  ثداوح ، نآ  ینامز  بیترت  ندرک  ّبترم  يارب  ششوک  ای  تسین ؛
لامتحا هس  ای  ود  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ یلامتحا  ياهحرط  هئارا  هجیتن ، هب  ندیـسر  هار  اهنت  یلک ، لوصا  نادقف  ماگنه  مود : شور  ( 1)

رد هچرگ  میرادـن  تـالامتحا  نآ  زا  مادـک  چـیه  هب  یعطق  رواـب  اـم  تلاـح  نیا  رد  ددرگ . هیارا  دراد  دوجو  هک  یلکـشم  دروم  رد  رتيوق 
. مینیزگرب هداد و  حیجرت  ار  اهنآ  زا  یکی  نیارق ، يروآدرگ  اب  میناوتیم  دراوم  بلغا 

یقاـب هدرک ، ادـیپ  تسد  جـیاتن  یخرب  هب  تسناوت  میهاوخ  شور  نیا  اـب  میـسرب ، هجیتـن  هب  میناوتن  یلک  لوصا  کـمک  اـب  هک  یتروـص  رد 
. مییامن لح  ار  تالکشم 

: دبلطیم ار  يرتشیب  لمأت  هک  دنامیم  یقاب  بلطم  ود  اهنت  يرآ ،
شزرا رـضاح ، رـصع  رد  اّما  هتـشاد  هیجوت  رابخا  نآ  رودـص  رـصع  رد  هچ  رگا  دـشابیم  گـنررپ  هیماـما  راـبخا  رد  هک  یبهذـم  هاـگن  . 1

. تساهناسنا همه  يارب  لومش و  ناهج  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  اریز  تسا ؛ هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  یعامتجا 
رگید میزرو و  دیکأت  بلطم  نیا  رب  افرص  هک  تسین  اور  میزادرپب ، روهظ  زا  سپ  خیرات  ثحبم  هب  لماک  عماج و  ياهویـش  هب  میهاوخب  رگا 

. میزاس اهر  ار  نآ  ياههبنج 
اب میناوتیم  دـنراد  ار  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  تیودـهم ، زا  هیماما  تشادرب  ساسا  رب  هک  اهربخ  هتـسد  نیا  لوبق  زا  سپ  مهم : هتکن  ( 2)

: میهنب شوپرس  یبهذم  درکیور  نیا  رب  شور ، ود 
مدرم و اب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  طابترا  رب  مییامن و  میمرت  ار  تاـیاور  رد  دوجوم  ياـهیتساک  اـت  مینک  شـالت  هاـگره  لوا : شور  ( 3)

ياهدرکیور تسناوت  میهاوخ  هاگنآ  میروایب ، لالدتـسا  یناهج  تلود  هب  نتـسویپ  يارب  اهنآ  يزاسهدامآ  تهج  ناملـسم  ریغ  ياـهتلود 
تـسد هب  راـبخا  هنوگ  نیا  زا  یعقاو  یتلـالد  اـتیاهن  مییاـمن و  كرد  دوشیم ، راـب  عوـضوم  نیا  رب  هک  ار  يدنمـشزرا  رایـسب  راـثآ  یلک و 

ماما تما ، نیا  شالت  اب  تفرگ . دهاوخ  تسد  هب  لماک  تلادـع  ریـسم  رد  ار  تیرـشب  ناوراک  يربهر  یمالـسا ، تما  دـیدرتیب  میهدیم .
یمالسا تما  روظنم ، نیا  هب  تخاس . دهاوخ  رـشتنم  نآ  رـسارس  رد  ار  شـسدقم  توعد  دومن و  دهاوخ  حتف  ار  ناهج  مالّـسلا  هیلع  يدهم 

رمثیب ناهج  حطـس  رد  شیاهشالت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـهد ؛ شیازفا  میظع  تیلوئـسم  نیا  اب  بساـنتم  ار  دوخ  ياـهتیفرظ  همه  دـیاب 
رد هچ  تما - نیا  تیبرت  رب  یهلا ، یلک  همانرب  رد  هک  تسور  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  شودـخم  یهلا  یلک  همانرب  تیاهن  رد  دـنام و  دـهاوخ 

. تسا هدش  دیکأت  رایسب  روهظ - رصع  رد  هچ  تبیغ و  رصع 
ناهج ترضح  نآ  باکر  رد  هک  تسا  نانمؤم  زا  یهورگ  ندمآ  رب  تبیغ ، رصع  رد  تیبرت  نیا  هرمث 

ص:29  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نیا زا  زین  یمالسا  تما  یتح  دشابیم  دادیب  متس و  یشکرس و  يژک و  راتفرگ  تیرشب  مومع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دومن . دهاوخ  حتف  ار 
ناهج يربهر  یـسرک  رب  دـنیوپیم  هر  يژک  هب  شدارفا  تیرثکا  هک  یتما  نینچ  درادـن  ناکما  فصو  نیا  اـب  تسین و  راـنک  رب  تاـفارحنا 

رارق ناهج  يربهر  هاگیاج  رد  تعرـس  هب  یمالـسا  تما  هک  نآ  ات  دوش  مادـقا  اـهنآ  صـالخا  هبترم  ياـقترا  يارب  دـیاب  هتبلا  دـننز . هیکت 
. دریگ

دراو یناناملـسم  اب  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  ماـما  مینادـب  تسا  مزـال  اـما  تسا  یگنهرف  يرکف - یماـظن و  هدرتسگ  تامادـقا  دـنمزاین  رما  نیا 
. دنشاب بهذم  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  یلمع - هن  و  يرکف - ظاحل  زا  دنچ  ره  دنشاب  فرحنم  هک  دش  دنهاوخ  شلاچ 
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یمالـسا بهاذـم  ناوریپ  نیب  هنیک  شتآ  ندـش  روهلعـش  یبهذـم و  فطاوع  کـیرحت  بجوم  هک  هچنآ  ره  ندرکن  ناـیب  مود : شور  ( 1)
. دیآ دیدپ  خیرات  نیا  رد  ییاهیتساک  توکس  نیا  اب  هک  دنچ  ره  ددرگیم .

. ددرگ فسأت  بجوم  اهنآ  هب  یهجوتیب  دیابن  سپ  دنرادن ؛ یتسرد  دانسا  زین  اهنآ  تسین و  دایز  هنایارگهقرف  تایاور  نیا  دادعت  هتبلا 
ياهمانرب تایئزج  تخانـش  يور  رب  هار  هک  تسور  نیا  زا  دیامن . كرد  ار  دوعوم  زور  یقیقح  يافرژ  دناوتیمن  هدنهوژپ  کی  اتقیقح  . 2

ناوتیم اهنت  تسا و  هتسب  نامز ، نآ  رد  یمالسا  هعماج  ناملسم و  درف  گنهرف  یعقاو  قمع  زین  درک و  دهاوخ  مالعا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک 
. تفگ نخس  گرزب  زور  نآ  ياهدادیور  زا  یّلک  يایاضق  لکش  هب  لامجا و  هویش  هب 

هک نیا  رب  ینبم  دش ، هدروآ  همدقم  نیا  يادتبا  رد  هک  ار  یلاکشا  یتسس  میناوتیم  ینشور  هب  هناگجنپ ، ياهروحم  زا  یهاگآ  زا  سپ  ( 2)
. میبایرد تسا » یکیرات  رد  ندنکفا  ریت  هدوهیب و  ثحب ، نیا  حرط  »

هب میدروآ )، همّدقم  نیا  زا  لّوا  روحم  لیذ  رد  هک   ) اهنآ زا  کی  ره  اریز  تفرگ ؛ هدـیدان  ناوتیمن  ار  روهظ  زا  سپ  خـیرات  ثحب  تارمث 
. دزاس عناق  ثحبم  نیا  هب  دورو  يارب  ار  ام  هک  تسا  یفاک  ییاهنت 

زگره مینکیم و  تفایرد  یمالـسا  یلک  لوصا  عبانم و  زا  ار  خـیرات  نیا  ام  اریز  تسین ؛ نینچ  دـشاب ، یکیراـت » رد  يریت   » هک نیا  اـما  ( 3)
يواح مینکیم ، هیکت  اهنآ  رب  ام  هدـش و  لـقن  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  ربماـیپ و  زا  هک  يراـبخا  يرآ ، میرادـن . ییوگ  بیغ  ياـعدا 

یتایاور نینچ  رب  زین  هتـشذگ  خیرات  رد  هک  نانچ  مه  تسا . هدومرف  میلعت  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـشابیم  زین  هدـنیآ  ثداوح  یبیغ و  رابخا 
ساسا نآ  رب  ناوتیم  هک  تسا  رادروخرب  یتحـص  یتسرد و  نانچ  زا  اهنآ  زا  یخرب  یتح  میاهدرک . تابثا  ار  اهنآ  یتسرد  هدرک و  داـمتعا 

دهاوخن دیعب  درک ، قیدصت  ناوتب  ار  اهربخ  نآ  زا  یـضعب  رگا  هجیتن  رد  « 1 . » تیودهم عوضوم  هب  دسر  هچ  درک ، تباث  ار  یمالـسا  دیاقع 
. مییامن قیدصت  هتفریذپ و  زین  ار  اهنآ  همه  میناوتب  هک  دوب 

دراد ياهلدا  توق  ماکحتسا و  هب  یگتسب  نیا  تفگ  دیاب  هن » ای  دنک  ادیپ  ققحت  اهییوگشیپ  نیا  تسین  مولعم   » هک لاکـشا  نیا  دروم  رد  اما 
. دراد ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  اهنآ  ود  ره  هچرگ  يوق . نظ  هب  رگید  یخرب  دهدیم و  هجیتن  عطق  روط  هب  یخرب  هک  مینکیم  هئارا  هک 

______________________________

. دعب هب  ص 537  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:30  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

باتک ياهلصف  اهشخب و  نیوانع 

: دوشیم میسقت  یلک  شخب  هس  هب  باتک  نیا 
روهظ تامدقم  اههناشن و  لوا : شخب  ( 2)

.( دیآیم دیدپ  اهنآ  يانبم  رب  دوعوم  زور  هک  یلصا  لئاسم   ) روهظ یلک  ینابم  لوا : راتفگ 
تیرشب يارب  یهلا  یلک  همانرب  اب  روهظ  زور  طابترا  لوا : لصف 

مامت نینچ  مه  ناشیا و  باحصا  زین  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  هب  تبـسن  روهظ ، زا  سپ  نارود  رد  يربک  تبیغ  تاریثأت  مود : لصف 
. تیرشب

طیارـش و نیا  نایب  هک  نیا  هب  هراـشا  روهظ و  زا  سپ  رد  اـهنآ  ققحت  هجیتن  و  اـههناشن ، طیارـش و  رظن  زا  روهظ  ناـمز  نییعت  موس : لـصف 
. تسین هدش ، یهن  نآ  زا  تایاور  رد  هک  روهظ  نامز  نییعت  يانعم  هب  اههناشن ،

. يراذگنوناق یگدنز و  یتسه ، هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاگن  مراهچ : لصف 
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. روهظ زا  سپ  نارود  يارب  دنوادخ  همانرب  مجنپ : لصف 
 ... ینامسآ و يادن  هحیص و  هّیکز ، سفن  ندش  هتشک  لاّجد ، هنتف  ینایفس ، شروش  لیبق : زا  روهظ ، نامز  هب  کیدزن  ثداوح  مود : راتفگ 
اهنآ زا  دـیدج  یلیلحت  باتک ، نیا  رد  یلو  میاهدرک  ثحب  یفاک  هزادـنا  هب  يربکلا  ۀـبیغلا  خـیرات  باتک  رد  تسخن ، هثداـح  هس  دروم  رد 

. داد میهاوخ  تسدب 
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تافو  ات  یناهج  تلود  ییاپرب  روهظ و  هب  طوبرم  ثداوح  مود : شخب  ( 3)

. نآ یگنوگچ  روهظ و  يانعم  لوا : لصف  قارع  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تکرح  ات  زاغآ  زا  روهظ  ثداوح  لوا : راتفگ 
. روهظ نامز  ناکما و  مود : لصف 

. ترضح نآ  ياهدربن  حرش  هارمه  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  نیلّوا  موس : لصف 
. ناشندمآ درگ  یگنوگچ  اهنآ و  یگژیو  مالّسلا و  هیلع  ماما  نارای  دادعت  مراهچ : لصف 

. قارع هب  ندیسر  ماگنه  ات  مالّسلا  هیلع  ماما  مایق  ياهدرواتسد  مجنپ : لصف 
ناهج حتف  مود : راتفگ 

. دیامنیم زاغآ  اجنآ  زا  ار  شایناهج  مایق  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ياهقطنم  لوا : لصف 
. مالّسلا هیلع  دوعوم  يدهم  تموکح  هرتسگ  مود : لصف 

؟ دتسیاب دنناوارف ، تاناکما  ورین و  ياراد  هک  ییاهتردقربا  ربارب  رد  كدنا  ینارای  اب  دناوتیم  هنوگچ  وا  موس : لصف 
تلود لیکشت  نامز  ات  روهظ  يادتبا  زا  ناهج ؛ لماک  حتف  نامز  تدم  یگنوگچ و  مراهچ : لصف 

ص:31  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. یناهج

. وا ربارب  رد  اههورگ  صاخشا و  عضاوم  مجنپ : لصف 
. ناشیا تموکح  تّدم  مشش : لصف 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تلود  موس : راتفگ 
دیدج تواضق  باتک و  لوا : لصف 

یعامتجا یسایس و  لئاسم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  مود : لصف 
. ناهج رد  لماک  تلادع  ندرک  هدایپ  يارب  عیرس ، ییارجا  ياهتنامض  موس : لصف 

. اهنآ تیفرظ  یگتسیاش و  نازیم  ترضح و  نارای  یهدنامرف  مراهچ : لصف 
. ناشیا طسوت  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  تّما و  تیبرت  هیکزت و  مجنپ : لصف 

. تّما تیبرت  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  شور  مشش : لصف 
. يداصتقا یعامتجا و  ياههنیمز  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهدرواتسد  نایب  متفه : لصف 

. یناهج يربهر  رد  ترضح  نآ  اب  مالّسلا  هیلع  حیسم  تکراشم  باتک و  لها  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  متشه : لصف 
. مالّسلا هیلع  ماما  یگدنز  نایاپ  مراهچ : راتفگ 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  ناهج  موس : شخب  ( 1)
. راگزور نآ  رد  هعماج  تلود و  یلک  ياهیگژیو  لوا : راتفگ 

.« دوشیمن اپرب  راکهبت  نامدرم  نامز  رد  زج  تمایق  : » هک تیاور  نیا  مقس  تحص و  یسررب  رشب و  یگدنز  نایاپ  مود : راتفگ 
لـصفم روط  هب  ینیدلا ) يّداملا و  رکفلا  نیب  دوعوملا  مویلا   ) دوخ يدعب  باتک  رد  اریز  میاهدرک ؛ هصالخ  اتبـسن  ار  ثحب  موس ، شخب  رد 
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. میاهتخادرپ نآ  هب 
میرگنب و نآ  زا  سپ  ماما و  روهظ  ینامز  هیواز  زا  ار  تیرـشب  خیرات  میراد  دصق  اریز  میاهداهن ؛ روهظ  زا  سپ  خـیرات  ار  رـضاح  باتک  مان 

. دنشابیم روهظ  زا  سپ  خیرات  تامدقم  اهنیا  هک  تسور  نآ  زا  میزادرپیم ، روهظ  هعقاو  دوخ  روهظ و  ياههناشن  هب  مه  رگا 
ص:33  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

روهظ تامدقم  اههناشن و  تسخن  شخب 

هراشا

ص:35  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

روهظ یلک  ینابم  لوا  راتفگ 

هراشا

ص:37  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

یهلا یلک  همانرب  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  لوا  لصف 

شیوخ هرمث  هجیتن و  نیرتگرزب  نیرخآ و  راظتنا  رد  کنیا  دروآ ، دـهاوخ  مهارف  ار  روهظ  طیارـش  دوخ  لاـبند  هب  هک  یهلا  یلک  هماـنرب 
. دشابیم دوعوم » زور   » ینعی

: دومرف هک  لاعتم  راگدرورپ  نخس  رذگهر  زا  هک  تسا  نآ  هشیدنا  نیا  لصاح 
. دنتسرپب ارم  هک  نآ  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  و  « 1  » ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو 

نیا دشابیم . يو  ندیناسر  لامک  هب  وا ، هب  رایتخا  رّکفت و  يورین  ود  ياطعا  رـشب و  شنیرفآ  زا  یهلا  دنمجرا  ضرغ  هک  تفایرد  ناوتیم 
«2 . » درک دهاوخن  رییغت  زگره  یهلا ، يراذگفده  نیا  گرزب و  راگدرورپ  هناصلاخ  شتسرپ  زج  تسین  يزیچ  لامک 

: دیآیم ریز  رد  هک  تسا  یطیارش  هب  طونم  دنوادخ ، یقیقح  شتسرپ  هناصلاخ و  یگدنب 
هعماج يارب  ریگارف  یـساسا و  ینوناق  دراد و  تفایرد  دنوادخ  يوس  زا  ار  نآ  رـشب  هک  روحم  تلادـع  لماک و  ياهمانرب  حرط و  دوجو  . 1

. ددرگ يرشب 
. دیامن ارجا  لماک  روط  هب  دوعوم » زور   » رد ار  نوناق  نآ  هک  میکح  ییاوشیپ  دوجو  . 2

«3 . » دنهد يرای  شتیرومأم  بولطم  يارجا  رد  ار  اوشیپ  نآ  هک  صلخم  نانمؤم  زا  یفاک  يرامش  دوجو  . 3
ناوراک دادتما  رد  نآ و  ددم  هب  ار  رشب  هدراذگ ، ناینب  ار  ینوناق  نینچ  هک  تسا  نآ  دنوادخ  همانرب  تسخن : طرـش  هرابرد  یحیـضوت  ( 2)

. دریذپ تروص  تیقفوم  اب  مالسا  بتکم  بوچراچ  رد  همانرب  نیا  يارجا  ماجنارـس  ات  دهد  شرورپ  خیرات  يانزارد  رد  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا 
لماک و همانرب  حرط و   » نآ هک  تسا  نشور  و 

______________________________
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هیآ 56. (، 51  ) تایراذلا هروس  (. 1)
. دعب هب  ص 233  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

. دعب هب  ص 476  نامه ؛ ك : ر . (. 3)
ص:38  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » تسین مالسا  زج  يزیچ  روحم » تلادع 
تسا هداد  رارق  هنومن  هوسا و  يربهر  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  رد  ار  طرش  نیا  لاعتم  دنوادخ  مود : طرـش  هرابرد  یحیـضوت  ( 1)

هدنز نانچ  مه  اهناسنا ، زا  یناوارف  ياهلسن  تشذگ  زا  سپ  ار  وا  دـنوادخ  دزاس . هدایپ  دوعوم  زور  رد  ار  لماک  نوناق  نآ  شترـضح  ات 
مزال و يرما  دوعوم ، زور  رد  یناهج  مایق  يربهر  نتفرگ  هدـهع  هب  يارب  نارود ، نیا  لوط  رد  شندوب  هدـنز  کـشیب  تسا و  هتـشاد  هگن 

«2 . » تسا يرورض 
ترابع هب  تسا . هدـش  ریذـپناکما  مالـسا  نید  روهظ  زا  سپ  اـهنت  یهلا ، هماـنرب  رد  طرـش  نیا  ققحت  موس : طرـش  هراـبرد  یحیـضوت  ( 2)

رب دارفا  تیبرت  اریز  دـهد ؛ شرورپ  دوعوم  زور  رد  یناهج  ربهر  يرای  يارب  ار  یـصلخم  ناـنمؤم  ناـنچ  دـناوتیم  هک  تسا  مالـسا  رگید ،
. دشاب شخبرمث  دیآ و  راک  هب  دوعوم ، زور  رد  تلادع »  » هب ندیشخب  ققحت  رد  دناوتیمن  هتشذگ ، نایدا  هب  لمع  كرد و  ساسا 

هک تسا  یمالسا  تّما  طقف  هتشادن و  ار  روحم » تلادع  لماک و  همانرب   » يالاو میهافم  مضه  مهف و  ناوت  هتـشذگ ، ناربمایپ  نامز  رد  رـشب 
ات « 3 « ؛ دریگ رارق  تیبرت  تحت  نآ ، زا  یلمع  يوریپ  رظن  زا  مه  نآ و  میهافم  كرد  ظاحل  زا  مه  همانرب ، نوناق و  نآ  ساـسا  رب  دـناوتیم 

يارب یناهج ، لدع  تموکح  ياههیاپ  میکحت  دوعوم و  زور  ققحت  رد  تکراشم  يرای و  مه  قیفوت  یلمع ، یملع و  كولس  ریس و  نیا  رد 
. دیآ مهارف  تما  نیا  تشرس  كاپ  ناصلخم  زا  یهورگ 

رد دوخ  نیا  و  دیامیپب ، ناور  حور و  شیالاپ  ناحتما و  نوچ  مه  ياهژیو  طیارش  رد  ار  تیبرت  ینالوط  ریسم  دیاب  یمالـسا  تما  ور  نیا  زا 
: دریذپیم ناماس  ینامیا  یلقع و  تیبرت  تحاس  ود 

یمالـسا و نارکفتم  ناـملاع و  ياـههزومآ  رذـگهر  زا  تیرـشب ) هـمه  میقتـسم  ریغ  روـط  هـب  زین  و   ) یمالــسا تـما  ینـالقع : تـیبرت  ( 3)
كرد ناوت  هک  دنـسرب  تینالقع  زا  یحطـس  هب  ات  دـنریگیم  رارق  تیبرت  تحت  مالـسا ، يالاو  فراـعم  هراـبرد  ناـنآ  ياهیـشیدناكزان 

. دنیامن ادیپ  دش ، دهاوخ  نالعا  دوعوم  زور  رد  هک  ار  يدیدج  نیناوق  اههشیدنا و 
رـس زا  ار  تاـفارحنا  دادـیب و  ملظ و  راوـشد  طیارـش  یمالـسا ، تما  هک  دوـشیم  لـصاح  هاـگنآ  تیبرت  زا  هبنج  نـیا  یناـمیا : تـیبرت  ( 4)

اهیژک و نیا  ربارب  رد  ناشلمعلا  سکع  هک  دنـشاب  هتـشاد  ياهدارا  نامیا و  صالخا و  نانچ  نآ  تما ، نیا  حلاص  ناگدـیزگرب  دـنارذگب و 
. دشاب مالسا  زا  مامت  مات و  يوریپ  رگید ، یترابع  هب  ای  و  لماک » نوناق   » نآ يارجا  ياتسار  رد  اهنت  اهنت و  اهیتشز ،

هک نانچ  مه  دنکیم - ادیپ  ینوزف  ناصلخم  نیا  رامـش  دنیآرف ، نیا  یط  رد  دباییم و  رارمتـسا  بیترت  نیا  لسن ، رد  لسن  بیترت  نیمه  هب 
دوعوم زور  رد  یناهج  مایق  يارب  صلخم  نانمؤم  نیا  دادعت  هک  دسر  ارف  يزور  ات  ددرگیم - هدوزفا  زین  متس  روج و  ناهاوخاوه  رامش  رب 

. تسا هدش  ققحم  هتفگ ، شیپ  طرش  هس  اریز  دش ، دهاوخ  یمتح  یهلا  هدعو  ققحت  ماگنه  نآ  رد  دسرب ؛ یفاک  يرامش  هب 
______________________________

ص 261. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 501  نامه ؛ (. 2)
. دعب هب  ص 255  نامه ؛ (. 3)
ص:39  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تیدوبع هک  تسا  زور  نآ  رد  اتقیقح  اریز  تفایرد ؛ ینشور  هب  یهلا » یلک  همانرب   » اب ار  دوعوم » زور   » طابترا نازیم  ناوتیم  اجنیا  رد  ( 1)
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. دنکیم ادیپ  ققحت  شنیرفآ - یلصا  فده  ناونع  هب  راگدرورپ - یعقاو  شتسرپ  و 
رظن دروم  یعیبط و  هجیتن  هکلب  ریذـپلاوز ، تقوم و  ياهدـیدپ  هن  تسا و  یفداصت  هرظتنم و  ریغ  يدادـیور  هن  روهظ  زور  تروص ، نیا  رد 

. دشابیم رشب  شنیرفآ  زا  دنوادخ 
شیوخ رصع  رد  اهنآ  هناصلاخ  يوپاکت  هچ  رگا  دناهدومن و  ناوارف  ياهتدهاجم  اهشالت و  نادیهـش  ایلوا و  ناربمایپ ، هار ، نیا  رد  يرآ 

. تسا هدیدرگ  هریخذ  دوعوم  زور  يارب  اهنآ  شالت  یلو  هدیسرن  بولطم  هجیتن  هب 
اریز تسا ، هدوب  يزور  نانچ  هب  ندیـسر  يارب  خـیرات ، لوط  رد  نمؤم  ياهناسنا  یناشفناج  يراکادـف و  زین  اهیتخـس و  اهجـنر و  لمحت 

گرزب تلادع  هدنروآدیدپ  نامولظم و  جنر  درد و  هدـننکفرطرب  نادـنموزرآ ، يوزرآ  ناهاوخ ، دایرف  سردایرف  گرزب ، زور  نآ  ربهر 
. تسا

ص:41  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

روهظ زا  سپ  نارود  رد  يربک  تبیغ  تاریثأت  مود  لصف 

هب تبـسن  زین  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  دوخ  هب  تبـسن  روهظ ، زا  سپ  نارود  رد  يربـک  تبیغ  تاریثأـت  جـیاتن و  هراـبرد  لـصف  نیا  رد 
. تفگ میهاوخ  نخس  تیرشب ، یمامت  هکلب  یمالسا و  تما  نینچمه  ناشیا و  باحصا 

: دشاب هتشاد  انعم  هس  دناوتیم  شاهنمادرپ ، میظع و  موهفم  رد  يربک  تبیغ 
. مولعمان يدعوم  رود و  ینامز  ات  دوعوم  زور  نداتفا  ریخأت  هب  . 1

تما زا  يرایـسب  ياهلسن  اـب  يو  ندوب  رـصاعم  زین  تسا و  هدـش  هریخذ  دوعوم  زور  رد  یناـهج  تیرومأـم  يارب  هک  یماـما  رمع  لوط  . 2
(. هیماما تشادرب  ساسا  رب   ) یمالسا

«1 . » شایگدنز یگنوگچ  تنوکس و  لحم  زین  وا و  صخش  زا  مدرم  یعالطایب  ربهر و  نآ  تبیغ  . 3
. تشاذگ دهاوخ  ياج  رب  دوعوم  زور  رد  مهم  یقیقح و  يریثأت  موهفم ، هس  نیا  زا  مادک  ره 

دزن رد  ملـسم  نشور و  روما  زا  دوعوم ، زور  نداتفا  ریخأت  هب  هلأسم  اریز  دنراد ؛ لوبق  هیماما  ریغ  هیماما و  ار  موهفم  نیا  لوا : موهفم  اما  ( 2)
ایند هب  ترـضح  نآ  ینالوط ، نامز  نیا  لالخ  رد  هک  دنکیمن  یتوافت  موهفم ، نیا  بوچراچ  رد  دشابیم . مالـسا  ردص  زا  ناملـسم  همه 

. رضاح ای  دشاب  بیاغ  هک  نیا  ای  ریخ و  ای  دشاب  هدمآ 
ياج هب  دوخ  زا  یناـهج ، تلود  دوعوم و  زور  اـب  طاـبترا  رد  ار  فرژ  يراـثآ  مهم و  یتارمث  فلتخم ، تاـهج  زا  نداـتفا » ریخأـت  هب   » نیا

: دراذگیم
قیمعت هار  رد  نانآ  ندرپس  هر  حـلاص و  ياهناسنا  رد  نامیا  هرهوج  روهظ  تاـئالتبا و  اـهشیامزآ و  هندرگ  زا  یمالـسا  تما  روبع  فلا )

. يرادیب صالخا و 
دربن یهدنامرف  راختفا  هک  دش  دهاوخ  یلماک  صلخم و  ياهناسنا  زا  یفاک  يرامـش  ندـمآ  رب  ثعاب  ینالوط ، تخـس و  طیارـش  نیا  ب )

. دوشیم ناشبیصن  دوعوم ، زور  رد  یناهج  هناهاوختلادع 
______________________________

ص 34. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:42  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

همانرب كرد   ) یلقع تحاس  ود  رد  یمالـسا  تما  ياـهلسن  تیبرت  ندرک  لـماک  رادهدـهع  یبرم ، کـی  ناـنوچ  ینـالوط ، ناـمز  نیا  ج )
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. دشابیم نآ ) هار  رد  یناشفناج  همانرب و  نآ  زا  تعاطا  يارب  تسرامم  نیرمت و   ) یلمع ینامیا و  و  یهلا ) لماک  روحم و  تلادع 
دوجو اب  زین  ار  نارگید  هک  ریگارف  تسا  يرما  هکلب  تسین  صلخم  لماک و  نانمؤم  صوصخم  اهنت  تیبرت ، نیا  هک  دـش  روآداـی  دـیاب  ( 1)

مزـال یگداـمآ  هک  دریگ  رارق  یحطـس  رد  یمالـسا  تما  ددرگیم  بجوم  یتـیبرت  نینچ  دریگیم . رب  رد  یلمع ، یملع و  هبترم  فـالتخا 
، هناگهس تاهج  نیا  میتفگ  هک  نانچ  مه  دشاب . هتـشاد  دش ، دهاوخ  نالعا  یناهج  تلود  رد  هک  ار  ییاههشیدـنا  زین  نیناوق و  كرد  يارب 
- ترـضح نآ  دوجو  هب  لاح  نیع  رد  تشاد و  رواب  اـهنآ  یهد  هجیتن  هب  ناوتیم  هکلب  درادـن  مالّـسلا  هیلع  بیاـغ  ماـما  دوجو  هب  یگتـسب 

. دنانینچ هیماما  ریغ  هک  روط  نامه  تشادن ؛ نامیا  الثم -
هیلع يدـهم  ماما  تسا ، هدیـسر  یهد  هجیتن  هب  لـماک ، هماـنرب  نآ  قبط  روما  نیا  هک  دـبایرد  شیوخ  نارکیب  ملع  اـب  دـنوادخ  هک  هاـگنآ 

. دناسرب تلادع  حلص و  لحاس  هب  دوخ  يربهر  اب  ار  تیرشب  یمالسا و  تما  ات  دروآ  دهاوخ  دیدپ  شیوخ  نامز  رد  ار  مالّسلا 
هب نت  هراب  نیا  رد  دیابن  اما  تسین  یطابترا  بیاغ  ماما  دوجو  هناگهس و  تاهج  نیا  نیب  هک  مینآ  رب  لامجا  روط  هب  دـنچ  ره  دـنامن  هتفگان 

: مییامنیم بلج  هتکن  ود  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  نخس ، نیا  ندش  نشور  يارب  میهد . هغلابم 
تساهنآ زا  یکی  هب  رـصحنم  تیناقح ،»  » هک دناكرتشم  رواب  نیا  رد  دنراد ، هک  یتافالتخا  دوجو  اب  یمالـسا  بهاذم  همه  لوا : هتکن  ( 2)

. تسا شیوخ  ندوب  قح  رب  یعدم  یبهذم ، ره  اجنیا  رد  دنرود . یعقاو  مالسا  زا  شیب  مک و  یگمه  رگید ، بهاذم  و 
تروـص قـح »  » ياـنبم رب  زج  تسا ، يرورـض  يرما  دوـعوم  زور  هـب  دورو  يارب  هـک  ناـنمؤم  ياـهلد  شیـالاپ  هـیکزت و  مود : هـتکن  ( 3)

ساسا نیا  رب  دـباییمن . انعم  وا ، هب  تبـسن  يراذـگصالخا  راـگدرورپ و  تعاـطا  رذـگهر  زا  زج  تاـناحتما  اـهشیامزآ و  دریذـپیمن و 
هک دنچ  ره  تسین  لطاب  ساسا  رب  زج  دنرود ، یقیقح  مالسا  زا  هک  یبهاذم  ای  بهذم  ساسا  رب  اهناسنا  تیبرت  شزومآ و  تفگ  ناوتیم 

. دشاب نآ  يور  مالسا  مسا 
دشاب دنوادخ  تیاضر  دروم  مالسا و  اب  قباطم  رادم ، قح  هک  تسا  یبهذم  هب  رـصحنم  نانمؤم ، ياهناج  شیالاپ  هیکزت و  رما  يور  نیا  زا 

. دنزیخ اپب  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  تیالو  تحت  دوعوم ، زور  رد  هک  دهد  شرورپ  ار  یلماک  ياهناسنا  و 
. دوشیمن بترتم  قح ، بهذم  نامه  رب  زج  دیآیم  تسد  هب  لوا  موهفم  زا  هک  یجیاتن  نیاربانب ،

یمامت صاخ و  روط  هب  یمالسا  تما  ینالوط  خیرات  اب  ترضح  نآ  يرصع  مه  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  رمع  لوط  : ) مود موهفم  اما  ( 4)
.( ماع لکش  هب  تیرشب 

ترضح صوصخ  رد  هیماما  هاگدید  هب  طوبرم  اهنت  دیآ ، تسد  هب  موهفم  نیا  زا  هک  ياهجیتن  ره 
ص:43  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دهاوخ روهظ  رـصع  رد  تلادـع  تیبـثت  لـیمکت و  رد  یمهم  شقن  هچ  موـهفم  نیا  مینادـب  هاـگره  هجیتـن  رد  تسا . مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب 
. درب میهاوخ  یپ  عوضوم  نیا  رد  نارگید  رب  هیماما  هاگدید  يرترب  هب  هاگنآ  تشاد ،

هب هک  تساجنیمه  زا  تسا ؛ هداد  رارق  تبیغ  همانرب  حرط و  ار  یناهج  تلود  رد  تلادع  ققحت  يارب  همانرب  حرط و  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ 
«1 . » میربیم یپ  هیماما  هاگدید  یتسرد 

: دش میهاوخ  انشآ  عوضوم  نیا  زا  يرتشیب  لیلحت  اب  کنیا  ( 1)
: تساراد ار  ریز  ياهیگژیو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هیماما ، هاگدید  رد 

. دشابیم موصعم  ماما  نیمهدزاود  ناشیا  تمصع ؛ لوا :
. دشابیم صاخ  روط  هب  یمالسا  تما  ربهر  ماع و  روط  هب  ناهج ، یقیقح  ربهر  هناگی  رضاح ، هچ  دشاب و  بیاغ  هچ  ترضح  نآ  مود :

. ماع روط  هب  تیرشب ، صاخ و  روط  هب  یمالسا  تما  زا  يدایز  ياهلسن  اب  يرصع  مه  موس :
هزور و ره  اهنآ ، ياهیگژیو  جـیاتن و  للع و  ثداوح و  یمامت  زا  هک  يروط  هب  یهاگآ ، تریـصب و  زا  الاب  یقفا  رد  نتـشاد  رارق  مراهچ :
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. ددرگیم هاگآ  هلاس  ره 
دنـسانشیمن و ار  وا  ردان  رایـسب  يدراوم  رد  زج  و  وا ، اب  زین  اهنآ  تسا و  طاـبترا  رد  مدرم  اـب  وا  تبیغ ؛ نارود  رد  مدرم  اـب  طاـبترا  مجنپ :

«2 . » تسا مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  وا  هک  دننادیمن 
رد هک  تسا  یصخش  يو  نانآ ، رواب  رد  دجنگیمن . مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  هیماما  ریغ  روصت  رد  اهیگژیو  نیا  تسا  یهیدب  ( 2)

. دومن دهاوخ  ناسآ  لهس و  شیارب  ار  یناهج  بالقنا  طیارش  دنوادخ  دمآ و  دهاوخ  ایند  هب  هدنیآ 
یمالـسا يرادـیب  دامن  شیوخ و  رـصع  گنهرف  هتـسجرب  هدـنیامن  هک  دـنچ  ره  موصعم ، ریغ  یـصخش  يوس  زا  گرتس  راک  نیا  اـیآ  یلو 

. تشاد دهاوخن  ار  ناهج  يربهر  یگتسیاش  زگره  یموصعم  ریغ  ناسنا  نینچ  درک  فارتعا  دیاب  اقح  تسا ؟ یندش  دشاب ،
یقیقح تباث و  تسا  ییاهیگژیو  هکلب  تسین  لیصا  ریغ  تقوم و  ییاهیگژیو  هّیماما ، هاگن  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ياهیگژیو 

. دیامن يزیرهیاپ  تسا ، هدومرف  هدعو  دنوادخ  هک  ار  روحم  تلادع  ياهعماج  دهدیم  ناکما  وا  هب  هک 
: هکنیا هلمج  زا  دراد ، لابند  هب  ار  یجیاتن  تارمث و  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ماما  تمصع  ینعی  یگژیو  نیا  لوا : یگژیو  حیضوت  ( 3)

مهیلع شموصعم  ناردپ  زا  ار  ملع  نیا  يو  تسا . یناهج  يربهر  رد  رکفت  یلصا  ینابم  نّمضتم  هک  یملع  تسا ؛ تماما  ملع  ثراو  وا  . 1
. تسا هدومن  تفایرد  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  ترضح  نآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  نانآ  مالّسلا و 

______________________________

. دعب هب  ص 497  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
. دعب هب  ص 34  نامه ؛ (. 2)

ص:44  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تسا يزیچ  نیا  هتبلا  و  لاعتم ؛ دنوادخ  يوس  زا  يدیدج  یحو  اب  رگم  تفای  تسد  تمصع  نیا  هب  رخأتم  نارود  رد  ناوتیم  هنوگچ  ( 1)

. دننادیم یفتنم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارب  ار  نآ  عامجا - روط  هب  ناناملسم - ریاس  هک 
هک مییوگن  رگا  تسا ؛ یناهج  يربهر  رد  ییاناوت  تردق و  شیازفا  بجوم  رکفت ، نیا  یلصا  ینابم  رب  هطاحا  یهاگآ و  هک  دنامن  هدیشوپ 

. تسا نکممان  ناهج  رب  يربهر  هطاحا ، یهاگآ و  نیا  نودب 
نیا اریز  دروآ ؛ دهاوخ  دیدپ  ار  نآ  دـنوادخ  عطق  روط  هب  دـشاب ، رتهب  شدوجو  هک  نآ  ای  دـشاب و  مزال  یناهج  يربهر  يارب  يرما  هاگره 

ره نیا  و  تسا ؛ یلاع  فدـه  نآ  زا  فلخت  ینعم  هب  تیرـشب و  هب  ملظ  نآ ، فالخ  رب  تکرح  تسا و  یمدآ  تقلخ  فدـه  اب  وسمه  راک 
. تسا لاحم  لاعتم  دنوادخ  رب  ود 

رد زگره  دشکیم ، ار  نایـشروش  دگنجیم و  نافرحنم  راّفک و  اب  وا  هک  ینامز  اهناسنا . همه  هب  تبـسن  تفوطع  يردپ و  ساسحا  . 2 ( 2)
نخـس ندناسر  ناشیاهنیمزرـس و  رد  ریخ  تلادع و  شرتسگ  اهنآ و  تحلـصم  تهج  رد  طقف  دزرویمن و  ياهنیک  اهنآ  هب  تبـسن  شلد 

. دگنجیم اهنآ ، هب  قح 
ياهگنج یخیرات  هبرجت  هب  هجوت  اب  راتـشک ، گـنج و  یفطاـع و  فرژ  ساـسحا  ینعی  داـضتم ، رهاـظ  هب  تهج  ود  نیا  نیب  ندز  دـنویپ 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  بایغ  رد  هتـشذگ و  رد  هک  یتاحوتف  رد  ور  نیا  زا  تسین . هتخادرپ  هتخاس و  موصعم  صخـش  زا  زج  ناناملـسم ،
دوخ هب  هنابلط  تمینغ  یلکـش  افرـص  اهگنج  نآ  هکلب  دوبن ، يربخ  بولغم  موق  هب  تبـسن  یفطاع  سح  نآ  زا  اـهنت  هن  تفرگیم ، ماـجنا 

. تفرگ
نآ رد  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  دودـحم ، هنماد  اب  تاحوتف  رد  موصعم  ریغ  يربهر  يارب  الاو  ساسحا  نیا  هک  یماـگنه  ( 3)
زا دـناشک ، دـهاوخ  ناهج  مامت  هب  ار  طلـست  هنماد  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  ار  یناوارف  میانغ  تفرگ و  دـهاوخ  اههتـشک  هک  یناهج  دربن 

يدربن دربن ، نیا  موصعم  صخش  روضح  نودب  يرآ ، دشاب ؟ هتشاد  يردپ  ساسحا  بولغم ، موق  هب  تبـسن  تشاد  راظتنا  موصعم  ریغ  ربهر 
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«1 . » دوب دهاوخ  يّدام  میانغ  يروآدرگ  تهج  رد  سّدقمان و  هنایوجدوس و  الماک 
ار تموکح  زا  هدافتسا  ءوس  هنوگره  یقیقح  مالسا  اریز  دش ؛ دهاوخن  فرحنم  شایمالـسا  حیحـص  موهفم  زا  یناهج  مایق  يربهر  . 3 ( 4)

. دیامنیم موکحم  یصخش  ياهعمط  ياضرا  يارب 
هک یماـگنه  دوـب  دـهاوخ  ناـس  هچ  دـشابیم ، هریچ  ناـمکاح  همه  رب  اـبیرقت - دنـسپان - ياـهيوخ  تـشز و  قـالخا  نـیا  هـک  ییاـج  رد 

؟ دسرب دوخ  جوا  هب  يریگارف  هرتسگ و  رظن  زا  ذوفن  هطلس و  دوش و  یناهج  تموکح ،
حلاص نآ  زا  شیپ  هک  دنچ  ره  دـشابن - موصعم  نوصم و  المع  سفن ، ياوه  زا  يوریپ  ناهانگ و  باکترا  زا  ربهر ، کی  هک  ینامز  ات  ( 5)

، تردـق بسک  زا  سپ  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  شیاهيدـنمزآ  يراتفر و  ژک  نازیم  شجنـس  يارب  یکحم  ماقم ، نیا  دـشاب - هدوب  مه  كاپ  و 
ياهیگتسبلد یصخش و  ياههزیگنا  راشف 

______________________________

. دعب هب  ص 96  يرغصلا ؛ ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:45  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دش دهاوخ  رتشیب  مکاح  صخش  رب  يدرف 
شتـسرپ يوس  هب  نانآ  تیادـه  عاـمتجا و  نداد  قوس  رذـگهر ، نآ  زا  و  روحم » تلادـع  یناـهج  هماـنرب   » يارجا رد  لـماک  تقد  . 4 ( 1)

. گرزب دنوادخ  یقیقح 
یـشومارف هابتـشا و  زا  هانگ ، زا  يرود  رب  هوالع  يو  تسا . ریذپناکما  یگداس  هب  موصعم  صخـش  يارب  يزروتقد  نیا  هیماما ، داقتعا  هب 

«1 . » دنامهفیم وا  هب  ار  نآ  دنوادخ  دنادب  ار  يزیچ  دهاوخب  هاگره  تایاور  قبط  تساّربم و  زین 
نیرتکیدزن اهنآ ، عفر  يارب  دناوتیم  تساراد  ار  اهیگژیو  نیا  هک  یماما  دوش ، رتهدیچیپ  یناهج  تالکـشم  هچ  ره  تروص  نیا  رد  ( 2)

نیا ریغ  رد  هنرگو  دـشاب  رما  نیمه  مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  تمـصع »  » تبهوم ياطعا  رد  یـساسا  ّرـس  اسب  هچ  و  دزاس . هدامآ  ار  اهلح  هار 
. دراد لابند  هب  يدرف  تارمث  طقف  موصعم  يارب  هک  تسا  یصخش  يرما  تروص ،

ات دنکیم ، تباث  داشرا  غیلبت و  رما  رد  ار  غورد  هژیو  هب  ناهانگ و  زا  تینوصم  بوجو  رثکا ، دح  تمصع ، هدننک  تابثا  هلدا  لاکـشا : ( 3)
شایگدـنز هتـشذگ  رد  ییوگ  غورد  هقباـس  اـب  ار  وا  هک  یتلاـح  فـالخ  رب  دـشاب . هدـننکعناق  رثؤم و  نارگید  رد  موصعم  نخـس  هک  نآ 

ّهلدا نیا  اب  ناوتیمن  یشومارف  هابتشا و  زا  ار  وا  تمـصع  اما  تشاد . دهاوخن  ار  مزال  يراذگریثأت  نآ  زگره  تروص  نیا  رد  هک  دنـسانشب 
تروص رد  اـی  دـیامن ؛ ناربج  ار  نآ  درب ، دوخ  هابتـشا  هب  یپ  هک  نآ  زا  سپ  موصعم  صخـش  هک  دراد  دوجو  ناـکما  نیا  اریز  درک ؛ تباـث 

. دهد ماجنا  ار  نآ  يروآدای  زا  سپ  يراک ، ندرک  شومارف 
یناهج تلادع  همانرب  يارجا  رد  یلـصا  طورـش  هلمج  زا  یـشومارف ، هابتـشا و  زا  تمـصع  تفگ  دیاب  هتـشذگ  جـیاتن  وترپ  رد  خـساپ : ( 4)

ناـنچ نآ  دـیاب  وا  تسا و  تلادـع  حلـص و  زا  زیربـل  یناـهج  هب  یهاـبت  زا  رپ  ناـهج  رییغت  هک  ماـما  تیرومأـم  نیتـسخن  رد  هژیو  هب  تسا ؛
نآ يارجا  زا  هک  يدرف  هب  تسا  لاحم  دـنوادخ  رب  اساسا  اریز  ددرگن ؛ همانرب  نآ  يارجا  زا  عناـم  زیچ  چـیه  هک  دـشاب  هتـشاد  ییاـهتیلباق 

لمع تحاس  رد  نآ  ندومن  هدایپ  ناکما  اب  رظن ، تحاس  رد  یهلا  تلاسر  نتـشاد  ياعّدا  دـیاب  هکلب  دراپـسب  ار  يراک  تسا ، ناوتان  همانرب 
. دشاب گنهامه 

درپس وا  هب  ار  ناهج  يربهر  دنوادخ  هک  یماگنه  تسا . هدش  لقن  نینرقلا  وذ  زا  هک  دشاب  یتیاور  بلطم ، نیا  يارب  حیـضوت  نیرتهب  دیاش 
: درک یحو  وا  هب  دناریم ] مکح  ناهج  زا  يدودحم  شخب  رب  اهنت  نآ  زا  شیپ  ات  هک  یلاح  رد  ]

. اهبرغم یلإ  سمّشلا  علطم  نم  نیقفاخلا  نیب  ام  قئالخلا  عیمج  یلع  یتّجح  تنأ  نینرقلا  اذ  ای 
. كریغ هردق  ردقی  ال  میظع ، رمأل  ینتبدن  ّکنإ  یهلإ  ای  نینرقلا : وذ  لاقف  كایؤر . لیوأت  اذه  و 
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ّيأب و  مهدقنأ ، رـصب  ّيأب  و  مهیـساقأ ، ربص  ّيأب  و  مهدیکأ ، ۀلیح  ّيأب  و  مهبلغأ ، ددع  ّيأب  و  مهرباکأ ، ةّوق  ۀـّیأب  ۀـّمألا ، هذـه  نع  ینربخأف 
ّيأب و  مهنع ، لقعأ  بلق  ّيأب  و  مهمصاخأ ، ۀجح 

______________________________

. اوملع اوملعی  نأ  اوءاش  اذإ  ۀّمئألا  ّنإ  باب : یطخ ؛) هخسن   ) یفاکلا بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، ك : ر . (. 1)
ص:46  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

لقع ّيأب  و  مهنیب ، لّضفأ  ۀـفرعم  ّيأب  و  مهنیب ، لدـعأ  طسق  ّيأـب  و  مهرباـصأ ، ملح  ّيأـب  و  مهرمأ ، نقتأ  ملع  ّيأـب  و  مهرمأ ، ّربدأ  ۀـمکح 
ّالإ اسفن  فّلکت  يذـّلا ال  میحّرلا  ّبّرلا  ّکنإف  مهیلع ، ینّوقف  ءیـش ! ّبر  ای  ترکذ  اّمم  يدـنع  سیل  ّهنإف  مهلتاقأ ، دـنج  ّيأـب  و  مهیـصحأ .

«1 . » اهتقاط ّالإ  اهلّمحت  و ال  اهعسو ،
نینرقلا وذ  تسوت . يایؤر  لیوأت  نیا  دننکیم و  یگدنز  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  یتسه  ینامدرم  رب  نم  تّجح  وت  نینرقلا ! وذ  يا  ( 1)

اب ورین  مادک  اب  هک  تما  نیا  زا  هد  ربخ  ارم  ینادیم . وت  اهنت  ار  شایگرزب  هک  يدناوخارف  گرتس  سب  يراک  هب  ارم  اهلا ! راب  درک : ضرع 
اب میامن ، ناشلمحت  ربص  نیمادـک  اب  منک ، دروخرب  اـهنآ  اـب  هلیح  مادـک  اـب  موش ، زوریپ  ناـنآ  رب  ناراـی  مادـک  اـب  مزیخرب ، هزراـبم  هب  اـهنآ 
هب مشچ  نیمادک  اب  مونـشب ، ار  ناشنانخـس  شوگ  نیمادک  اب  ممهفب ، ار  ناشیاهنابز  مناوتیم  هنوگچ  میوگ ، نخـس  نانآ  اب  نابز  نیمادک 

ریبدت ار  ناشیا  تاروما  تمکح  نیمادـک  اب  مزیخرب ، هلداجم  هب  نانآ  اب  لیلد  نیمادـک  اب  مهد ، صیخـشت  دـب  زا  ار  بوخ  مرگن و  رد  نانآ 
، منک يرگداد  اهنآ  نیب  رد  تلادع  نیمادک  اب  مزرو ، ییابیکش  اهنآ  اب  ملح  نیمادک  اب  مزاس ، راوتـسا  ار  ناشراک  شناد  نیمادک  اب  میامن ،

؟ مگنجب اهنآ  اب  رکشل  نیمادک  اب  مهد و  حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  تخانش  نیمادک  اب 
یتسه ینابرهم  راگدرورپ  وت  اریز  شخب ؛ توق  ورین و  اهنآ  رب  ارم  وت  سپ  مرادن . دوخ  دزن  رد  متفگزاب ، هک  ار  اهنیا  زا  کی  چـیه  اهلا ! راب 

. یهنیمن راب  وا  رب  شتقاط  زا  شیب  ینکیمن و  فیلکت  وا  رب  یسک  تیفرظ  زا  شیب  هک 
. دهدیم ربخ  دش ، دهاوخ  نآ  رادهدهع  هک  یسک  شود  رب  یناهج  تموکح  نارگ  راب  زا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  ( 2)

دیدپ ار  يدـیدج  تالکـشم  اهیگدـیچیپ و  دوخ ، اّما  هدومن ؛ لح  يدودـح  ات  ار  تالکـشم  نیا  زا  یخرب  نردـم  ّتیندـم  زورما  هچ  رگا 
نآ زا  یضعب  رب  هکلب  ناهج  مامت  رب  يربهر  تیاور ) تحـص  تروص  رد   ) دوبن نینرقلا  وذ  ییامنهار  يارب  یهلا  هدعو  رگا  تسا و  هدروآ 

. دوب لاحم  هکلب  لکشم ، اهنت  هن  دوبن - مه  موصعم  هک  وا - يارب  زین 
ماما هک  داد  میهاوخ  حیـضوت  ادعب  اما  دوش  فرط  رب  میریذپب ، ار  ییاروش  يربهر  هک  یتروص  رد  ندوب  لاحم  نیا  تسا  نکمم  يرآ ، ( 3)

ياهرود يارب  تیرـشب  ناشیا ، دوخ  ياهيراذگتسایـس  اههزومآ و  قبط  هک  نآ  رگم  دریذپیمن  ار  ییاروش  يربهر  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 
هک نیا  دوب و  تمـصع  تیمها  نایب  ثحابم ، نیا  حرط  زا  دوصقم  لاـح  ره  هب  « 2 . » دیآ نوریب  دنلبرـس  دریگ و  رارق  تیبرت  تحت  ینالوط 

. تسین رّسیم  ناهج  يربهر  تیرومأم  راب  نتفرگ  شود  رب  یموصعم  ریغ  چیه  يارب 
______________________________

(. یطخ هخسن   ) ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک  یلع ، نب  دّمحم  رفعج  وبا  قودصلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 477  يربکلا ؛ ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

ص:47  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(: تسا ناملسم  ياهتلم  ناهج و  یهلا  ربهر  هناگی  زین ، تبیغ  نامز  رد  یتح  وا  هیماما ، رظن  رد   ) مود یگژیو  حیضوت  ( 1)

ياهناج شیالاپ  رما  هب  نداد  تعسو  یشخبقمع و  رد  ییازـسب  ریثأت  نینچمه  دراد ؛ یتارمث  ناشیا  يربهر  هب  نادنمرواب  يارب  یگژیو  نیا 
. دراد گرزب  دنوادخ  طسوت  نانمؤم 

صالخا قیمعت  اب  دباییم و  لقیص  یهلا  قیفوت  اب  شنامیا  دراد ، رواب  تبیغ  نامز  رد  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  يربهر  هب  هک  یسک  هجیتن  رد 
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لمع هب  رجنم  ماجنارس  ددرگیم و  سکعنم  شراتفر  رد  مامت  ینـشور  هب  يودهم ، يربهر  هب  درف  نامیا  تارثا  دسریم . لامک  هب  يو ، رد 
لـمع و هب  رت  مک  تسا ، یلاـخ  موـهفم  نیا  زا  شنهذ  هک  یـسک  یعیبـط  روـط  هب  هـک  یلاـح  رد  دـش . دـهاوخ  يراکادـف  یناـشفناج و  و 

. دزرویم تردابم  يراکادف 
: تسا هدروخ  هرگ  قیاقح  زا  يرامش  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يربهر  موهفم  نانمؤم ، نهذ  رد  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  ( 2)

نامه هک  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) شربهر تاروتسد  زا  تعاطا  ادخ و  هار  رد  تکرح  يارب  هک  تسا  يزابرـس  نمؤم  درف  لوا : تقیقح 
، مالـسا تاروتـسد  نیاربانب  تسا . مالـسا  یقیقح  هدنیامن  دامن و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . هدـش  تیادـه  تسا ، یمالـسا » ماکحا   » هب لمع 

. وا تساوخ  شتما ، يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تساوخ  تسوا و  تاروتسد 
زا هدنز و  شیاوشیپ  هک  دنادیم  وا  تسا ؛ هبساحم  دروم  لوئسم و  میقتسم ، ریغ  روط  هب  دنچ  ره  مالّسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  وا  مود : تقیقح 

. ددرگن هدنمرش  شربارب  رد  ناهانگ  زا  يرود  اب  دیامن و  داش  ار  وا  لد  هتسیاش  لامعا  اب  تسا  راوازس  سپ  دشابیم . هاگآ  وا  ياهراک 
زا روـبع  ناـشماما و  تبیغ  هک  تیرـشب  كانفـسا  تیموـلظم  زین  تبیغ و  ناـمز  رد  ربـهر  نـیا  تیموـلظم  تـبرغ و  كرد  موـس : تـقیقح 

. تسا هدش  اهنآ  بوکرس  اهتلذ و  زا  يرایسب  بجوم  فارحنا ، ملظ و  ياهنارود 
عبطلاـب داد . لاـمتحا  هظحل  ره  رد  ار  قح  تلود  ییاـپرب  يو و  روهظ  دوب و  ربهر  نآ  رظتنم  دـیاب  هک  عوضوم  نیا  كرد  مراـهچ : تقیقح 
ترـضح ناکیدزن  زا  روهظ  هاگ  هب  ات  دشخب  قمع  شايراکادف  نامیا و  صالخا و  هب  نید ، هار  رد  صخـش  هک  دـنکیم  اضتقا  تلاح  نیا 

. دیامن ادیپ  ناهج  حالصا  رد  ار  وا  هب  کمک  یگتسیاش  دشاب و  مالسلا  هیلع 
مالـسا طخ  رد  رتشیب  يراکادـف  شـالت و  هار  رد  نمؤم  درف  يارب  يوق  ياهزیگنا  دـناوتیم  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  یقیاـقح  رگید  و  ( ... 3)

و تسا . راگدرورپ » طسوت  ناـنمؤم  ینورد  شیـالاپ   » رما رد  رت  عیرـس  رتشیب و  تیقفوم  بجوم  یعیبط ، روط  هب  دوخ  نیا  دـشاب و  حـیحص 
. دوشیمن لصاح  ناشیا  تبیغ  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  يربهر  هب  نامیا  نودب  تارمث ، نیا  زا  کی  چیه 

ود هب  هک  دراد  يدیاوف  تیرشب  زا  يدامتم  ياهلسن  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  يرصع  مه  موس : یگژیو  حیضوت  ( 4)
ص:48  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: مینکیم هراشا  نآ  دروم 
یخیرات و تالوحت  لوصا  زا  میقتسم  روط  هب  ماما  هک  دوشیم  ثعاب  ترصاعم  نیا  ددرگیم :) رب  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  هب  هک   ) لوا هدیاف 

«1 . » دوش هاگآ  تشاد - دهاوخ  روهظ  زا  سپ  ناشیا  يربهر  رد  یفرژ  رایسب  ریثأت  هک  نآ - ثداوح  هریجنز 
ساسا رب  تسا ؛ زاین  ربهر  کـی  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هب  هک  نآ  رب  هوـالع  ددرگیمرب :) تیرـشب  هب  هک   ) مود هدـیاف 

. تسا هدش  لقن  یفاکلا  رد  هک  تسا  یتیاور  رابخا ، نیا  هلمج  زا  تسا ، ینیوکت  يرورض  زاین  کی  ناس  هب  ناشیا  هب  زاین  هیماما  رابخا 
: دیوگ هزمح  وبا  ( 1)

«2 . » تخاسل مامإ  ریغب  ضرألا  تیقب  ول  لاق : مامإ ؟ ریغب  ضرألا  یقبت  مالّسلا : هیلع  قداّصلا - هّللا - دبع  یبأل  تلق 
رد ار  شلها  نیمز  دوش  نینچ  رگا  اریز ] ریخ ، : ] دومرف دنامیم ؟ یقاب  ماما  نودـب  نیمز  ایآ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب 

. درب دهاوخ  ورف  دوخ  ماک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ۀساره  وبا  زا  زین 

«3 . » هلهأب رحبلا  جومی  امک  اهلهأب  تجامل  ۀعاس ، ضرألا  نم  عفر  مامإلا  ّنأ  ول 
دوخ جاوما  رد  ار  شلها  ایرد  هک  روط  نامه  دعلبیم ، ار  شلها  نیمز  دوش ، وحم  فذح و  نیمز  زا  یتعاس  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ماما  رگا 

. دربیم ورف 
هک دـنراد  نیا  رب  تلالد  رهاظ  رد  تایاور  نیا  تفگ  ناوتیم  یلیوأت ، يزمر و  يروما  رب  تایاور  نیا  لمح  ناکما  زا  یـشوپمشچ  اب  ( 2)
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هدعو ندش  یلمع  ناکما  ات  دـشاب  ینیمز  دـیاب  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  نیا  تسا و  يرورـض  نآ ، نانکاس  نیمز و  ياقب  روظنم  هب  ماما  ياقب 
اهلاس و همه  اب  ماما  دوجو  هک  دباییم  ققحت  یماگنه  زین  نیا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  نآ  يور  رب  یهلا  یلک  همانرب  یهد  هجیتن  دـنوادخ و 

. دشاب رصع  مه  يرشب ، ياهلسن 
ناشرفن هدزای  هک  ور  نآ  زا  و  « 4 ( » هماع تیاور  هب  یتح   ) رتشیب هن  دنرفن و  هدزاود  مالّـسلا  مهیلع  ناماما  هک  نیا  هب  داقتعا  زا  سپ  هژیو  هب 

دارم دیاش  و  تسا . هدراذگ  یقاب  هجیتن  نیا  ققحت  يارب  ار  مهدزاود  ماما  دـنوادخ  هک  دوشیم  مولعم  تروص  نیا  رد  دـناهدومرف ؛ تلحر 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دشاب ، عوضوم  نیمه  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
«5 . » ءامّسلا لهأل  نامأ  موّجنلا  ّنأ  امک  ضرألا ، لهأل  نامأل  ّینإ  و 

. دنانامسآ لها  ناما  هیام  اههراتس  هک  نانچ  منیمز ؛ لها  ناما  هیام  نم  دیدرتیب 
______________________________

. دعب هب  ص 514  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
. ۀّجحلا نم  ولخت  ضرألا ال  ّنإ  باب  یطخ ؛) هخسن   ) نامه بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، (2 و 3 .)

ص 3 و 4. ج 6 ، ملسم ؛ حیحص  جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، ص 101 و  ج 9 ، يراخبلا ؛ حیحصلا  لیعامسا ؛ نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 4)
ص 54. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 5)

ص:49  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
جیاتن بابسا و  اهدادیور و  ثداوح و  زا  هلاس  ره  هزور و  ره  هک  نانچ  نآ  الاو ، الاب و  یقفا  رد  ماما  روضح   ) مراهچ یگژیو  حیـضوت  ( 1)

(: ددرگیم هاگآ  اهنآ 
لصف روهظ 49  زا  سپ  خـیرات  تساراد .) زین  ار  موس  یگژیو  زا  لوا  هدـیاف  هک  نآ  رب  هوـالع   ) تسا يددـعتم  دـیاوف  ياراد  یگژیو ، نیا 

41 ص :  روهظ .....  زا  سپ  نارود  رد  يربک  تبیغ  تاریثأت  مود 
. نانمشد رطخ  عفد  یمالسا و  هعماج  زا  تظفاحم  زا  تسا  ترابع  نآ  هدیاف  نیرتم 

زین دوشیم و  هجاوم  نآ  اب  هک  ياهدـیچیپ  تالکـشم  اهنآ و  لماوع  لـلع و  ثداوح و  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یهاـگآ  هب  هجوت  اـب  هجیتن  رد 
دراوم رد  هتبلا  « ) 1  » تسا هداد  هدعو  نآ  هب  مه  شترـضح  هک  یمالـسا  هعماج  زا  تارطخ  اهررـض و  عفد  ندودز و  يارب  وا  یهلا  فیلکت 
هرابرد يرگید  ياج  رد  ام  دومن . دـهاوخ  لمع  هجو  نیرتهب  هب  شایهلا  هفیظو  هب  دـیدرتیب  «(، 2  » میاهتفگ يرگید  ياج  رد  هک  یـصاخ 

«3 . » میاهتفگ نخس  تبیغ  نامز  رد  مدرم  هب  کمک  يارب  ماما  شور 
. دیامنیم یبایزرا  تسا ، هاگآ  نآ  هب  هک  یفرژ  قیقد و  نازیم  كالم و  قبط  رب  ار  تاعامتجا  مدرم و  ناشیا  اهنیا ، همه  رب  هوالع 

: درمش رب  ار  ریز  دراوم  ناوتیم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  لابند  هب  ار  یتارمث  رما  نیا 
. یگدنز رد  اهنآ  يداقتعا  یلمع و  يوس  تمس و  ناصلخم و  صالخا  نانمؤم و  نامیا  هجرد  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  . 1

هب یهاگآ  نیا  رذگهر  زا  ات  نیملـسم ، مالـسا و  دض  رب  اهنآ  یلامتحا  ياههشقن  راّفک و  نافرحنم و  شور  هار و  زا  ترـضح  نآ  عالطا  . 2
. دزیخرب نانآ  ياههئطوت  اب  هلباقم  يارب  شالت 

. لدع تموکح  نتفرگ  تسد  هب  ناهج و  حتف  يارب  شنایماح  نارای و  زا  یفاک  دادعت  ندش  هدامآ  زا  ناشیا  یهاگآ  . 3
(: نانآ اب  وگوتفگ  مدرم و  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  طابترا   ) مجنپ یگژیو  حیضوت  ( 2)

: یمالسا هعماج  يارب  يرگید  ترضح و  دوخ  يارب  یکی  دراد ؛ هدیاف  ود  لقا  دح  راک  نیا 
اهارحص رد  یگدنز  مدرم و  زا  يرود  لیلد  هب  هدش و  هراشا  نآ  هب  تایاور  یضعب  رد  هک  ياییاهنت  ییاهنت ؛ عفر  مدرم و  اب  طالتخا  فلا )

«4 . » دراد دوجو  ناشیا  يارب  اهنابایب ، و 
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فرطرب رتهداس - یقیرط  هب  هتبلا  يرگید - ناسنا  ره  دننامه  ناشیا  یـصخش  ياهزاین  هک  دوشیم  بجوم  رما  نیا  ییاهنت ، عفر  زا  هتـشذگ 
. ددرگ

یهن فورعم و  هب  رما  نوچ : مه  یفیاظو  دنکیم ؛ لمع  اهنآ  هرابرد  شایمالـسا  فیاظو  هب  مدرم ، اب  طابترا  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  ماما  ب )
حالـصا رذب  ندیـشاپ  هعفنملا و  ماع  ياهراک  هب  ناشیا  قیوشت  هانگ ، زا  ناشندرک  رود  دنوادخ و  تعاطا  هب  اهنآ  ندرک  کیدزن  رکنم ، زا 

باتک رد  هراب ، نیا  رد  هتبلا  نانآ . نایم  رد 
______________________________

ص 167 و ص 175. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 53  نامه ؛ (. 2)

ص 176. نامه ؛ (. 3)
ص 74. نامه ؛ (. 4)

ص:50  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. میاهتفگ نخس  يربکلا  ۀبیغلا  خیرات 

هب لامتحا  ددرگ ، نوزفا  مدرم  صالخا  نامیا و  یتقو  اریز  دباییم  ققحت  روهظ  هناگهس  طیارـش  زا  موس  طرـش  ریـسم ، نیا  ندومیپ  اب  ( 1)
. دش دهاوخ  رتشیب  یناهج  رتسگتلادع  مایق  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  ناروای  ندیسر  باصن  دح 

. مدرم هاگن  زا  ناشیا  یگدنز  لحم  كرابم و  مسج  ندوب  ناهنپ  زا : تسا  ترابع  يربک  تبیغ  هناگهس  میهافم  زا  موس  موهفم  اما 
. دشابیم دوعوم  زور  رد  یهلا  تیرومأم  ماجنا  يارب  نانمشد  ّرش  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  ناج  ظفح  موهفم ، نیا  هدیاف  نیرتمهم 

: تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  تایاور  یخرب  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  هرارز  زا  یسوط  خیش  ( 2)

«1 . » لتقلا فاخی  لاق : مل ؟ و  تلق : هروهظ ، لبق  ۀبیغ  مئاقلل  ّنإ 
. دراد ساره  ندش  هتشک  زا  نوچ ] : ] دومرف ّتلع ؟ هچ  هب  مدرک : ضرع  تسا . یتبیغ  شروهظ ، زا  لبق  مالّسلا  هیلع  مئاق  يارب  اعطق 

: دیوگیم هرارز  يرگید  ثیدح  رد  ( 3)
«2 . » هنطب یلإ  هدیب  أموأ  و  فاخی . لاق : مل ؟ و  تلق : موقی ، نأ  لبق  ۀبیغ  مالغلل  ّنإ  لوقی : مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  ابأ  تعمس 

؟ ارچ متفگ : تسا  یتبیغ  شماـیق ، زا  شیپ  مالّـسلا ،] هیلع  يدـهم  ماـما   ] ناوج نآ  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  مدـینش 
(. ندش هتشک  رطخ  زا  هیانک   ) درک هراشا  دوخ  مکش  هب  ماما  هاگنآ  دسرتیم . دومرف :

: تسا هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  قودص  خیش  ( 4)
فوخلاف و یسوم  اّمأ  و  مالّسلا ...  مهیلع  ءایبنألا  ۀّنـس  نم  ننـس  اّنم  مئاقلا  یف  لوقی : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  دّیـس  تعمس 

«3  ... » ۀبیغلا
، یـسوم زا  اّما  و  دومرف ... ) هک  اجنآ  ات   ... ) تسا ناربمایپ  زا  ییاهتنـس  تیب ، لها  ام  مئاـق  يارب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  مدـینش 

 ... تبیغ سرت و 
: تسا هدش  لقن  ملسم  نب  دّمحم  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( 5)

یل لاقف  هلآ ، یلع  هیلع و  هّللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  نم  مئاقلا  نع  هلأسأ  نأ  دـیرأ  انأ  مالّـسلا و  هیلع  رقاـبلا  ّیلع  نب  رفعج  یبأ  یلع  تلخد 
اهبش مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  نم  مئاقلا  یف  ّنإ  ملسم  نب  دّمحم  ای  ائدتبم :

______________________________
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ص 201. ۀبیغلا ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 202. نامه ؛ (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص:51  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » هتدالو ءافخ  هتبیغ و  لوط  هفوخ و  ماودف  یسوم  نم  ههبش  اّمأ  و  لسّرلا ...  نم  ۀسمخ  نم 
: دومرف یشسرپ  ره  زا  شیپ  ناشیا  اما  منک ، لاؤس  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هرابرد  متشاد  دصق  مدش و  دراو  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  رب 

ندوب ینالوط  سرت و  ماود  مالّسلا ، هیلع  یـسوم  هب  وا  تهابـش  و  دراد ...  ربمایپ  جنپ  هب  ییاهتهابـش  ام ، مئاق  انامه  ملـسم ، نب  دّمحم  يا 
 ... دشابیم شتدالو  ندوب  یفخم  تبیغ و 

نیا اهنت  تایاور ، نیا  رودـص  نامز  رد  اریز  دناهدرمـش ؛ رب  يربک  تبیغ  يارب  تاـیاور  هک  دـشاب  یتحلـصم  اـهنت  هدـیاف ، نیا  دـیاش  و  ( 1)
. تسا هدوب  راگزاس  مدرم  یگنهرف  يرکف و  حطس  اب  تحلصم 
: ددرگیم نکمم  ریز ، بلطم  ود  لوبق  زا  سپ  هدیاف  نیا  تابثا 

رب هک  یمهف  نامه  تسا ؛ مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  مهدزاود  رفن  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  نیا  رب  ینبم  هیماما  تشادرب  مهف و  . 1
. مینکیم تابثا  ار  يربک  تبیغ  میهافم  رتشیب  نآ  هیاپ 

یساسا فده  اریز  دنتشکیم ؛ ار  وا  ناراکمتـس  دوعوم ، زور  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  اعطق  دوبن  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  . 2
. داتسیا دهاوخ  وا  ربارب  رد  دشاب ، تیرومأم  نیا  اب  لباقت  رد  شعفانم  هک  یسک  ره  اتعیبط  تسا و  دادیب  متس و  زا  نیمز  ندرک  كاپ  ناشیا 

رگا درادن و  يروای  رای و  ناشیا  دوب ؛ دهاوخ  ریذپناکما  یگداس  هب  وا  هب  نتفای  تسد  دشاب  هدش  هتخانش  ناگمه  يارب  ترـضح  رگا  ( 2)
رد یلو  داد  دـهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  یناـهج ، ماـیق  يارب  ناراـی  ندیـسر  باـصن  ّدـح  هب  اریز  دـنامک ، رایـسب  دـشاب  هتـشاد  مه 

. تسین ایهم  زین  یفاک  دادعت  نآ  عبطلاب  هدیسرن ، هجیتن  ماجنارس و  هب  یهلا  یلک  همانرب  نوچ  نآ ، زا  شیپ  ياهنامز 
. دنامب یقاب  یناهج  تیرومأم  يارب  ات  دشاب  سانشان  بیاغ و  دیاب  وا  طیارش ، نیا  هب  هجوت  اب 

قبط هک  یلاح  رد  دهدیم  تسد  زا  ار  شیوخ  ربهر  یناهج  بالقنا  مالّسلا ، هیلع  ماما  ندش  هتـشک  اب  هک  تسا  نشور  رگید  يوس  زا  ( 3)
للخ رـشب ، شنیرفآ  زا  یلـصا  فدـه  یناهج و  تموکح  تروص  نیا  رد  درادـن . دوجو  ینیزگیاج  دوعوم ، ياوشیپ  يارب  هیماـما ، هدـیقع 

. دریذپیم
. دنکیم ظفح  هزجعم  اب  ار  وا  دنوادخ  یلو  دراد  دوجو  مالّسلا  هیلع  ماما  ندش  هتخانش  ناکما  لاکشا :

يزیچ ره  تسین و  نآ  هب  يزاین  رگید  دـشاب ، ریذـپناکما  هزجعم  نودـب  فدـه ، هب  ندیـسر  هاـگره  تازجعم ، نوناـق  هب  هجوت  اـب  باوج :
ینالوط دوعوم و  زور  يارب  شفیرـش  دوجو  ظفح  دشابیم ، موصعم  ماما  نیرخآ  ناشیا  نوچ  سپ  دـنکیم . یط  ار  شدوخ  یعیبط  قیرط 

ناشیا رمع  هداد و  خر  هزجعم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اذـل  تسین و  نآ  يارب  ینیزگیاج  تسا و  یعطق  هزجعم  ددـم  هب  شکرابم  رمع  ندـش 
. تسا هدش  ینالوط 

زین تبیغ  قیرط  زا  تسا  نکمم  هکلب  تسین  هزجعم  قیرط  زا  طقف  ناشیا ، زا  ندـش  هتـشک  رطخ  عفد  دوعوم و  زور  يارب  ماما  ظفح  اما  ( 4)
تلفغ زج  یساسا  هک  تسا  يزاجعا  ریغ  یعیبط و  یهار  نیا  و  دشاب .

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص:52  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » درادن تسا ، يدهم  ناشیا  هک  نیا  هب  اهنآ  یهاگآ  مدع  ماما و  تقیقح  زا  مدرم 
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دوجو یعیبط  هار  هک  یماگنه  سپ  دـیامن . ار  شنتـشک  دـصق  تسا ، يدـهم  وا  هک  نیا  زا  عالطا  ملع و  اـب  هک  درادـن  دوجو  یـسک  اذـل  و 
. دسریمن هزجعم  هب  تبون  دشاب ، هتشاد 

يربک و تبیغ  تیمها  ینشور  هب  تیرشب ، لک  زین  یمالسا و  تما  مالّسلا ، هیلع  ماما  يارب  نآ  جیاتن  يربک و  تبیغ  میهافم  تخانش  اب  ( 1)
. دوشیم مولعم  یهلا  یلک  همانرب  رد  نآ  تیروحم 

دـش و دـهاوخ  دـلوتم  شیوخ  نامز  رد  هک  دـننادیم  يدرف  ار  وا  هک  نیا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  زا  هیماما  ریغ  تشادرب  هب  هجوت  اب  اّما 
. دوب دـهاوخن  ناهج  هنالداع  يربهر  هب  رداق  زگره  یـصخش  نینچ  تفگ  دـیاب  دوشیم ، زوریپ  وا  تسد  هب  رادـمتلادع  یناهج و  بالقنا 
. دشاب ناهج  رسارس  رد  مالسا  نوناق  يارجا  نماض  تسناوت  دهاوخن  هراومه  یلو  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  مه  یتدم  يارب  رگا  یتح 
هک نآ  هژیو  هب  تسوا . يدـمآراکان  یگتـسیاش و  مدـع  لیلد  هب  درادـن ، ار  تیرومأم  نیا  ماجنا  ییاـناوت  یناـسنا  نینچ  مییوگیم  هک  نیا 

. تسا هرهبیب  تمصع ، تفص  صوصخ  هب  میاهدرمش  رب  يربک  تبیغ  يارب  هک  یتارمث  همه  زا  یصخش  نینچ 
______________________________

ص 38. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:53  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

روهظ ياههناشن  طیارش و  موس  لصف 

هراشا

رد یعقاو  يریثأت  هک  تساهیگژیو  یخرب  زا  تراـبع  طیارـش »  » هک تسا  نیا  نآ  ياـه  هناـشن »  » روهظ و طیارـش »  » نیب تواـفت  نیرتمهم 
. درک دهاوخن  ادیپ  ققحت  یناهج  تموکح  نآ ، ندش  یفتنم  تروص  رد  دراد و  یناهج  تموکح  هدعو  ققحت  دوعوم و  زور  ییادیپ 

هچ دوش و  ادیپ  اههناشن  نآ  هچ  درادـن و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یناهج  تلود  لیکـشت  هب  یطبر  روهظ ، ياه  هناشن »  » هک یلاح  رد  ( 2)
مدرم هب  نید  ناـیاوشیپ  طـسوت  نآ  ربـخ  هک  گرزب  دـنوادخ  يوس  زا  تسا  يروما  اـههناشن  نیا  دـمآ . دـهاوخ  دـیدپ  دوعوم  زور  دوشن ،

: دنکیم تلالد  بلطم  ود  رب  تسا و  هدیسر 
(. دشاب کیدزن  ياههناشن  زا  رگا   ) روهظ ندوب  کیدزن  فلا )

(. دنشاب رود  ياههناشن  زا  رگا   ) روهظ هثداح  لصا  ب )
لاعتم يادـخ  يوس  زا  شیوخ  ینورد  شیـالاپ  رد  قیفوت  لـیلد  هب  هک  دوعوم  زور  یعقاو  نارظتنم  هک  تسا  نآ  يارب  کـیدزن  ياـههناشن 

«1 . » دنیامن ادیپ  ار  زور  نآ  زا  لابقتسا  يارب  یحور  لماک  یگدامآ  اهنآ  هدهاشم  اب  دناهدش ، هدیزگرب 
. تفگ میهاوخ  نخس  روهظ  زا  سپ  نامز  هب  تبسن  اههناشن »  » و طیارش »  » نآ تاریثأت  زا  اجنیا  رد  ( 3)

: زا دنترابع  تسا ، هتسویپن  عوقو  هب  لاح  ات  هک  روهظ  مهم  طیارش  زا  طرش  ود  هک  میتسناد  لوا  لصف  رد 
روـهظ زا  سپ  هک  ار  يدـیدج  نیناوـق  يارجا  مهف و  يریگارف ، یگتـسیاش  هک  نآ  يارب  هشیدـنا  رکف و  تحاـس  رد  مالـسا  تما  تیبرت  . 1

. دنیامن ادیپ  دوشیم ، نالعا 
. دنشاب يراکادف  هدامآ  یهلا ، لماک  روحم و  تلادع  همانرب  ندومن  هدایپ  يارب  هک  لماک  صلخم و  دارفا  زا  یفاک  يرامش  تیبرت  . 2

یکدنا دش ، هتفگ  البق  هک  یطیارش  تحت  تّما ، تدمزارد  تیبرت  هجیتن  رد  جیردت و  هب  رما  ود  نیا  ( 4)
______________________________
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ص 530. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:54  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

عالطا اّما  دش . دهاوخ  رادیدپ  شطیارـش  مامت  اب  مه  دوعوم  زور  رما ، ود  نیا  ققحت  اب  رگید  ترابع  هب  ددنویپیم . عوقو  هب  روهظ  زا  شیپ 
ققحت زا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  طقف  هجیتن  رد  دش ؛ دهاوخن  ریذپناکما  روهظ  ماگنه  رد  زج  نآ ، عوقو  مدـع  ای  عوقو  زا  مدرم 

. ددرگیم هاگآ  طرش  ود  نیا 
. دنتسه شوداشود  رگیدکی  اب  بولطم ، فده  هب  ندیسر  دوخ و  یجیردت  ریس  رد  ابیرقت  طرش ، ود  نیا  ( 1)

یقرت تفرـشیپ و  لاح  رد  هراومه  ینامیا ، یلقع و  تهج  زا  دـناوتیم  تما  اریز  دـشابن ؛ اـقترا  لـباق  طرـش ، ود  نیا  هک  تسین  نینچ  هتبلا 
یگدنلاب دشر و  دومن و  دهاوخ  هرهچ  دوعوم  زور  دـیدرتیب  نآ ، ققحت  اب  هک  تسه  مه  یلقا  دـح  طرـش ، ود  نیا  يارب  نینچ  مه  دـشاب .

دـشر نامز ، زا  ياهرود  رد  هک  دوش  ضرف  رگا  اما  تفای . دهاوخ  همادا  روهظ  زا  سپ  نامز  رد  نامیا  لقعت و  تحاس  ود  رد  تما  رتنوزفا 
دشر زا  رتعیرس  الومعم  هک  یلقع  يرکف و  دشر  دننام  دسرب ؛ بولطم  لقا  دح  هب  رتدوز  دشاب و  يرگید  زا  رتعیرس  طرش ، ود  نآ  زا  یکی 

هتـساک ورف  هاگچیه  يرکف  دشر  اریز  دش ؛ دـهاوخن  دراو  ام  بولطم  هب  ياهشدـخ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدارا  يورین  صالخا و  نامیا و 
زین تما  یلقع  ياهتیلباق  ماگنه ، نآ  رد  دنیآ و  مهارف  ناهج  حتاف  هاپـس  لیکـشت  يارب  دارفا  لقا  دح  ات  دنام  رظتنم  دیاب  طقف  دوشیمن و 

«1 . » دسریم میکحت  تابث و  هناتسآ  هب  هتفر و  رتارف  لقا  دح  زرم  زا 
نیا هک  مییوگن  رگا  دیآیمن ، دیدپ  یلاکـشا  زاب  دشاب  یلقع  دـشر  زا  رتعیرـس  نامیا ، صالخا و  دـشر  هک  دوش  ضرف  رگا  نینچ  مه  ( 2)

. تسا رتدوسرپ  روهظ  زور  يارب  تلاح 
بتکم بلاق  رد  لماک  هدیا  حرط و  نآ  هجیتن ، رد  تسا و  هدمآ  درگ  نامز  کی  رد  مزال  طیارـش  مامت  دوش ، لصاح  طرـش  ود  نیا  هاگره 

ادـیپ ار  نآ  تیلباق  هدـش ، تیبرت  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  نآ  ياههزومآ  ددـم  هب  زین  تما  دـش و  دـهاوخ  رادـیدپ  تیرـشب  نایم  رد  مالـسا 
«2 . » دیامن كرد  دشابیم ، دوعوم  زور  رد  رودص  هناتسآ  رد  هک  ار  يدیدج  نیناوق  هک  درک  دهاوخ 

راگزاس هیماـما  ریغ  هیماـما و  مهف  اـب  هک  يوحن  هب  دـباییم  ققحت  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  صخـش  رد  ناـهج  يربهر  ناـمز  نیا  رد  ( 3)
. دوشیم ایهم  هدامآ و  نآ ، طاقن  یـصقا  رد  تلادع  حلـص و  رـشن  ناهج و  حتف  يارب  حـلاص  نازابرـس  زا  یفاک  دادـعت  نینچمه  دـشابیم .

دوخ نیناوق  يرـشب و  ياههبرجت  فعـض  طاقن  ندش  الم  رب  دوب ، دهاوخ  یناهج  تضهن  رد  تیقفوم  يارب  نانآ  راکددـم  هک  یمهم  لماع 
«3 . » دشابیم یهلا  ریغ  نارکفتم  ياهلحهار  زا  نایمدآ  يدیماان  یناسنا و  داینب 

یهلا تمکح  رد  ضرغ  ضقن  هدـعو و  زا  فلخت  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  یمتح  یهلا  هدـعو  ققحت  دـمآ ، درگ  طیارـش  نیا  هک  یماـگنه  ( 4)
. تسا طیارش  نیا  ندمآ  درگ  هب  لوکوم  روهظ ، نامز  سپ  تسا . لاحم 

یفن ار  روهظ  تقو  نییعت  هک  یعیش  تایاور  یخرب  اب  بلاطم  نیا  دسر  رظن  هب  نینچ  تسا  نکمم 
______________________________

ص 265. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 261. نامه ؛ (. 2)

. رگید تاحفص  ص 249 و  نامه ؛ (. 3)
ص:55  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دیوگیم لیضف  هک  یتیاور  دننام  دراد . تافانم  دناوخیم ، وگغورد  ار  تقو  ناگدننک  نییعت  دنکیم و 
«1 . » نوتاّقولا بّذک  نوتاّقولا ، بّذک  نوتاّقولا ، بّذک  لاقف : تقو ... ؟ رمألا  اذهل  له  مالّسلا : هیلع  رفعج  ابأ  تلأس 

، نک بیذکت  ار  روهظ ]  ] تقو ناگدننک  نییعت  دومرف : دراد ؟ ینیعم  نامز  روهظ )  ) رما نیا  ایآ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ( 1)
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( راب هس  ات  )
: دومرف هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین 

«2  » نوملسملا اجن  نولجعتسملا و  کله  نوتاّقولا و  بذک 
[ دـنوادخ رما  ربارب  رد   ] ناگدشمیلـست دـندرگیم و  كاله  روهظ ] رما  رد   ] ناگدـننک باتـش  دـنیوگیم و  غورد  تقو ، ناگدـننک  نییعت 

. دنباییم تاجن 
: دومرف ترضح  نآ  نینچ  مه  ( 2)

«3 . » اتقو دحأل  ّتقون  انسلف  هبذکت  نأ  نباهت  الف  ائیش ، ساّنلا  نم  ّتقو  نم 
. مینکیمن نییعت  ار  یتقو  یسک  يارب  زگره  ام  هدم . هار  لد  هب  یسرت  نآ  بیذکت  زا  درک ، نایب  روهظ ] يارب   ] ار ینامز  وت  يارب  سک  ره 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنکیم  لقن  یمرضح  رکب  یبا  زا  ینامعن  و  ( 3)
«4 . » رمألا اذه  ّتقون  ّانإ ال 

. مینکیمن نییعت  روهظ )  ) رما نیا  يارب  ار  یتقو  ام 
. دیامنیم تقو  نییعت  ییاوران  رب  تلالد  ینشور  هب  دراد و  ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  هک  تسا  يدادعت  هب  تایاور  نیا 

؟ تسا تقو  نییعت  ینعم  هب  دیآیم ،» دیدپ  دوعوم  زور  روهظ ، طیارش  ققحت  ماگنه  هب   » هک نخس  نیا  ایآ  لاح 
رد روهظ  دوش  هتفگ  هکنیا  دننام  دـشابیم . صخـشم  خـیرات  اب  تقو  نییعت  تسا ، هدـش  یفن  تایاور  رد  هک  یتیقوت  اریز  ریخ ؛ تفگ  دـیاب 
زا ینامعن  هک  یتیاور  نوچ  مه  دـنکیم ؛ یفن  ار  نّیعم » تیقوت   » هک تسا  یتایاور  نخـس ، نیا  هنیرق  تسا . يرجه  ای  يدـالیم  لاس 2000 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  یفریص  راّمع 
«5  » ّلج ّزع و  هّللا  هرّخأف  هومتعذأ ، هب و  متثّدحف  ۀئام ، نیعبرأ و  ۀنس  یف  ناک  و  تقو ، رمألا  اذهل  ناک  دق 

مه دنوادخ  هجیتن  رد  دش و  هدنکارپ  مدرم  نایم  رد  دیدرک و  لقن  ار  نآ  امش  اّما  دوب  يرمق ) يرجه   ) لاس 140 رد  روهظ )  ) رما نیا  نامز 
. تخادنا ریخأت  هب  ار  نآ 

______________________________

ص 262. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (1 و 2 و 3 .)
ص 155. ۀبیغلا ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)

ص 157. نامه ؛ (. 5)
ص:56  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگیم : یلامث  هزمح  وبا  ( 1)
اّملف ۀئام . نیعبرأ و  یلإ  هرّخأف  هّللا  بضغ  ّدتـشا  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اّملف  نیعبـس . ۀنـس  یف  رمألا  اذه  ّتقو  دـق  ناک  هّللا  ّنإ  تباث  ای 

ّمأ هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هّللا  وحمی  اتقو ، اندـنع  کلذ  دـعب  رمألا  اذـهل  هّللا  لـعجی  ملف  رتّسلا ، عاـنق  متفـشک  متعذأ و  کلذـب  مکانثّدـح 
«1 . » باتکلا

بضغ دیسر ، تداهش  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  یتقو  اما  دوب  هداد  رارق  يرمق ) يرجه   ) لاس 70 رد  ار  رما  نیا  دـنوادخ  تباث ! يا 
ار نآ  میتفگ ، نخـس  هراب  نیا  رد  امـش  اب  ام  هک  یماگنه  یلو  تخاـس  لوکوم  يرمق ] يرجه   ] لاس 140 هب  ار  نآ  تفرگ و  تدـش  یهلا 
ار هچنآ  دنوادخ  تسا . هدرکن  نییعت  ار  یتقو  ام  دزن  رد  رما  نیا  يارب  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  هجیتن  رد  دیدز  رانک  ار  هدرپ  دیدرک و  هدنکارپ 

. تسوا دزن  باتک  لصا  دنکیم و  تابثا  ای  وحم  دهاوخب 
: هلمج زا  تسا ، یتالاکشا  ياراد  نّیعم  تیقوت  ( 2)
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. تسا دنوادخ  ملع  هب  لوکوم  روهظ  نامز  هک  دنراد  عامجا  ناناملـسم  اریز  دوشیمن ؛ هماقا  نآ  رب  یلیلد  چیه  هک  فازگ  تسا  ینخـس  . 1
، ینیعم خیرات  ره  نایب  مییوگیم  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  هدیشوپ  مه  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  دوخ  رب  رما  نیا  ریخا ، تیاور  ربانب  یتح 

. تسا راکشآ  یغورد  ضحم و  فازگ 
هیلع ماما  روهظ  نانمـشد ، هک  تسا  یفاک  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  یناهج  بالقنا  تسکـش  لماع  نیرتیلـصا  روهظ ، نامز  ندوب  مولعم  . 2 ( 3)

. دنزاسیم فقوتم  ار  وا  تضهن  زاغآ ، نامه  رد  هدمآ و  درگ  وا  نتشک  رب  تروص  نآ  رد  هک  دنهد  لامتحا  نامز  نآ  رد  ار  مالّسلا 
: هک تمایق  زور  دننام  دشاب ؛ هناریگلفاغ  یناهگان و  روهظ  رما  دوعوم ، زور  تیقفوم  يارب  هک  دراد  اضتقا  یهلا » یلک  همانرب   » ور نیا  زا 

«2  » َوُه اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ال 
. دنادرگیمن راکشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  سک  چیه  دنوادخ  زج 

. دراد دوعوم  زور  ندیسر  هجیتن  هب  يزوریپ و  رد  یمهم  شقن  هچ  يریگلفاغ  لصا  هک  دید  میهاوخ  نیا  زا  سپ 
دیاب تسا ، هدیسرن  يریذپتیلوئسم  زا  بولطم  حطس  هب  تما  هدادن و  هجیتن  یمالـسا  تما  هرابرد  یهلا » یّلک  همانرب   » هک ینامز  ات  . 3 ( 4)

، يرکف حطـس  زا  رتـالاب  تامدـقم ، دودـح و  نیا  هک  ارچ  تسا  هاـگآان  دوـعوم  زور  تامدـقم  دودـح و  همه  هب  تبـسن  تما ، نیا  تـفگ 
هب روهظ  نامز  زین  نونکا  رگا  دندرکن و  يراددوخ  روهظ  نامز  ياشفا  زا  هتـشذگ  رد  مدرم  ور  نیا  زا  دشابیم . تما  نیا  ینید  یگنهرف و 

نآ مان  ندرب  يرغص  تبیغ  هرود  رد  لیلد  نیمه  هب  تخاس . دنهاوخ  شاف  ار  نآ  کشیب  دوش ، مالعا  اهنآ 
______________________________

ص 157. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
هیآ 187. (، 7  ) فارعالا هروس  (. 2)

ص:57  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » تسا هدوب  عونمم  ترضح 

هک مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نخـس  دننام  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  تسنامه  تما  رد  یمومع  فعـض  نیا 
: دومرف

«2 . » هوکردت اوشیعت  نإ  نکل  و  هلمح . نع  قیضت  مکمالحأ  اذه و  نع  فعضت  مکلوقع  ّینب  ای 
ار نآ  دینک  یگدنز  نامز  نآ  رد  رگا  یلو  تسـس ، نآ  لمح  زا  ناتیاهدرخ  تسا و  فیعـض  رما ، نیا  مهف  يارب  امـش  ياهلقع  مرـسپ  يا 

. درک دیهاوخ  كرد 
هک تسا  يزیچ  مالحا »  » زا روظنم  میمانیم و  یگنهرف  يرکف و  حطـس  ار  نآ  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ـالاب ، تیاور  رد  لوقع »  » زا دارم 

. میهنیم مان  يریذپتیلوئسم  هدارا و  يورین  صالخا و  ار  نآ 
رارق ینّیعم  تقو  نآ  يارب  هک  تسا  رتهب  شطیارـش  للع و  هب  هجوت  اب  اّما  تسا  نیعم  راگدرورپ  یلزا  ملع  رد  هچ  رگا  روهظ  نامز  . 4 ( 1)

: ددرگ حرطم  حطس  ود  رد  تسا  نکمم  صخشم ، نامز  نییعت  اریز  دوشن ؛ هداد 
. دریگیم قلعت  اهنآ  تاببسم  بابسا و  هارمه  هب  تاقولخم  هب  هک  تادوجوم ؛ هب  یهلا  نیشیپ  یلزا و  ملع  لوا : حطس  فلا )

نآ رد  نامز  يوس  زا  یتلاخد  هنوگ  چیه  نودب  تلع  ندش  دوجوم  اب  لولعم  اریز  شتّلع ؛ دوجو  هطـساو  هب  لولعم  دوجو  مود : حطـس  ب )
. دیآیم دوجو  هب 

طونم نآ  نامز  میجنسب ، هدرک  راک  نآ  رد  هک  يرـشب  يدام و  يورین  هب  تبـسن  ار  ینامتخاس  يانب  لیمکت  نامز  تدم  هک  یماگنه  لاثم :
نامز ندوب  هاتوک  ای  ندوب  ینـالوط  زا  یـشوپمشچ  اـب  دوش ، هتـشاذگ  ناـمتخاس  تشخ  نیرخآ  هک  یناـمز  تسا . تامدـقم  نیا  ققحت  هب 

. دوشیم لیمکت  هناخ  نیا  تخاس ،
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. دنکیم رییغت  تاناکما ، اهییاناوت و  طیارش ، ساسا  رب  نامز  تدم  نیا 
هدرپ اهنآ  تیعقاو  زا  دریگیم و  قلعت  اهنآ  هب  طقف  هکلب  تسین  ایشا  ّتلع  دنوادخ  یلزا  ملع  هک  دش  تباث  یفـسلف  رظن  زا  هک  یماگنه  ( 2)

. دومن یشوپمشچ  نآ  هب  دنوادخ  ملع  قلعت  زا  درک و  رظن  يزیچ  تیعقاو  هب  ناوتیم  تروص  نیا  رد  درادیم ، رب 
دوجو هب  طونم  يزیچ  ره  دوجو  دشابیم و  حیحص  تسا ، رظن  رد  مود  حطـس  رد  هک  ییانعم  رد  تیقوت  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  ( 3)

یتح هکلب  ددرگ ، ظاحل  نآ  ثودـح  نامز  نییعت  يارب  یخیراـت  اـقلطم  هک  نآ  نودـب  تسا  نآ  تامدـقم  طیارـش و  ندـمآ  درگ  تلع و 
یلزا ملع  زا  رگا  هجیتن  رد  تسا . هلوقم  نیا  زا  زین  روهظ » زور  . » دوشیم مک  داـیز و  ناـمز  نیا  میتـفگ - ـالبق  هک  ناـنچ  تاـقوا - یهاـگ 

هب صوصخم  للع  طیارش و  ققحت  هب  لوکوم  اهنت  روهظ  رما  اریز  تشاد ؛ میهاوخن  روهظ  يارب  ینیعم  نامز  رگید  میـشوپب ، مشچ  دنوادخ 
هدومزآ ناصلخم  زا  یفاک  يرامش  هاگره  مییوگیم : لاثم  روط  هب  دشابیم . دوخ 

______________________________

. دعب هب  ص 277  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 78. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص:58  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دـشاب هاتوک  تسا  مزال  یگدامآ  نیا  يارب  هک  ینامز  دنکیمن  یتوافت  رگید  و  دوب . دهاوخ  یعطق  روهظ  دنیآ ، مه  درگ  یناهج  مایق  يارب 

. ینالوط ای 
تیقوت شریذـپ  اـم  هاگدـید  تسا . فازگ  ینخـس  روهظ ، يارب  نیعم » خـیرات  نییعت   » ینعم هب  تیقوـت  هک  نآ  يارب  يرگید  لـیلد  مه  نیا 
ناـشیا تیرومأـم  تسکـش  بجوم  هدوبن و  نیرفآ  رطخ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يارب  زگره  هک  دـشابیم  نیعم ) ناـمز  نییعت  نودـب   ) یلاـمجا

. دش دهاوخن 
(1)

اههناشن رابتعا  هب  روهظ  نامز 

: تسا هنوگ  ود  رب  روهظ  ياههناشن 
اههناشن نیا  رتشیب  کنیا  داد . دـهاوخ  خر  ینالوط ، نامز  اب  دـنچ  ره  روهظ  هعقاو  زا  شیپ  هدـمآ و  تایاور  رد  هک  ییاـههناشن  لوا : هنوگ 

ار شاهدـیاف  نیرتمهم  اجنیا  رد  تسین . روهظ  نامز  نییعت  يارب  یلیلد  اـههناشن  نیا  هتبلا  دـیامنیم . دـییأت  ار  اـهنآ  تاـیاور  هتفاـی و  ققحت 
: میروآیم

هک میباییم  رد  هجیتن  رد  ددرگ  عقاو  روهظ  زا  شیپ  زین  هثداح  نآ  دـنادب و  روهظ  اب  نامزمه  ار  هناشن ) هثداح -(  عوقو  هدراو ، ربخ  هاگره 
هثداـح زا  نداد  ربـخ  رد  تیاور  نیا  هک  میباـییم  رد  زین  شقدـص  نیا  زا  تسا و  هدوـب  قداـص  هثداـح ، نآ  زا  نداد  ربـخ  رد  تـیاور  نآ 

. تسا روهظ  يارب  ياهناشن  هثداح ، نیا  عوقو  ساسا ، نیا  رب  تسا و  قداص  دهد - خر  هدنیآ  ناراگزور  رد  هچ  رگا  روهظ -
. دناهدرک حیرصت  روهظ ، نامز  هب  اهنآ  عوقو  نامز  ندوب  کیدزن  هب  تایاور  هک  ییاههناشن  مود : هنوگ  ( 2)

ندش کیدزن  ات  هداد  رارق  شیایلوا  یهاگآ  يرادیب و  هیام  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلو  دـنرادن  روهظ  زور  اب  یببـس  هطبار  اههناشن  نیا  دـنچ  ره 
نتفرگ هدـهع  هب  اهتیلوئـسم و  لوـبق  ناـشربهر و  ماـما و  زا  لابقتـسا  يارب  يرکف  یحور و  لـماک  یگداـمآ  دـنبایرد و  ار  روـهظ  ناـمز 

«1 . » دنشاب هتشاد  ار  اهتیرومأم 
اههناشن نیا  دوجو  زا  هک  تسا  یناملـسم  ره  لماش  هکلب  تسین  هدومزآ  ناـصلخم  صوصخم  روهظ ، يارب  یحور  یگداـمآ  تسا  ینتفگ 

رگیدـکی اب  اهنآ  یهاگآ  نامیا و  گنهرف ، حطـس  هب  هتـسب  روهظ ، كرابم  دادـیور  زا  لابقتـسا  يارب  دارفا  یگدامآ  هچرگ  ددرگ ؛ هاـگآ 
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. دنزیم رس  هدومزآ  صلخم و  نانمؤم  زا  یگدامآ  لکش  نیرتهب  تسا و  توافتم 
هک تسور  نیا  زا  دـنکیم و  هراـشا  روـهظ  هعقاو  ندوـب  کـیدزن  هب  تسا و  تیقوـت »  » ینعم ياراد  راکـشآ  روـط  هـب  اـههناشن  هنوـگ  نـیا 

: دوشیم حرطم  لاکشا  ود  اجنیا  رد  ددرگیم . نکمم  نآ  زا  لابقتسا  يارب  یگدامآ 
ار دوخ  اهنآ  دزاسیم و  هاگآ  زین  ار  نانمـشد  دشابیم ، ناصلخم  يرایـشوه  يرادـیب و  هیام  هک  روط  نامه  اههناشن  نیا  لوا : لاکـشا  ( 3)

. دنزاسیم هدامآ  شتضهن  بوکرس  مالّسلا و  هیلع  ماما  نتشک  يارب 
هک تسناد  دنهاوخن  دنوشب ، مه  رگا  دش و  دنهاوخن  اههناشن  نیا  ققحت  هجوتم  نانمشد  خساپ :

______________________________

ص 530. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:59  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مه اریز - دنزیخرب ؛ نآ  اب  هلباقم  هب  تسناوت  دنهاوخن  دنمهفب ، مه  ار  نیا  رگا  یتح  تسا . مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  ياههناشن  اهنیا 
. تسین راک  نیا  يارب  یلاجم  رگید  هک  دنکیم  روهظ  ینامز  رد  وا  تفگ - میهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  هک  هک  نانچ 

درک و دهاوخن  نالعا  ار  شاییاهن  فادها  تضهن ، يادتبا  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دروآ ، میهاوخ  هدنیآ  ياهثحب  رد  هک  روطنامه 
. ددرگ هدرتسگ  شتردق  راوتـسا و  شتـضهن  مایق و  ياههیاپ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دنوشیمن  ناشدوخ  دض  رب  وا  رطخ  هجوتم  اهتلود  اذـل 

«1 . » تسا هتفر  تسد  زا  هیلوا  ياهتصرف  هک  دنزیخیمرب  وا  اب  هلباقم  هب  ینامز  اهنآ  تروص ، نیا  رد 
روتـسد تقو  ناگدـننک  نییعت  بیذـکت  هب  دـنکیم و  یفن  ار  تیقوت  هک  یتاـیاور  اـب  اـههناشن ، نیا  ددـم  هب  تقو  نییعت  مود : لاکـشا  ( 1)

. تسا راگزاسان  دهدیم ،
: دشابیم حرط  لباق  حطس  ود  رد  لاؤس  نیا  خساپ 

: مییوگب و  مینآ - رد  نونکا  هک  ینامز  دننام  میرگنب - اههناشن  عوقو  زا  شیپ  نامز  هب  هکنیا  لوا : حطس 
تایاور رد  هدش  یفن  تیقوت  ینعم  هب  زگره  تسا و  تسرد  ینخـس  نیا  دنکیم » روهظ  یکیدزن  رب  تلالد  دـهد ، يور  رگا  اههناشن  نیا  »

، دوش لصاح  طیارـش  رگا  میتفگ  میدرک و  نایب  لیـصفت  هب  روهظ  طیارـش  ثحب  رد  هچ  نآ  دـننام  تسا  یلامجا  تیقوت  کـی  هکلب  تسین 
. درک دنهاوخ  روهظ  مالّسلا  هیلع  ماما  دیدرتیب 

؛ تسا نآ  يارب  تقو  نییعت  مدع  روهظ و  نامز  ندوب  مولعمان  مزلتـسم  یعیبط  روط  هب  اههناشن ، نیا  عوقو  نامز  زا  یهاگآ  مدـع  هجیتن ، رد 
. تسا هدش  یهن  نآ  زا  رابخا  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی 

هدهاشم ار  کیدزن  ياههناشن  زا  یکی  سک  ره  هجیتن  رد  میروآ . رظن  رد  ار  روهظ  نامز  اههناشن و  نیا  عوقو  نیب  نامز  هکنیا  مود : حـطس 
. درک دهاوخ  روهظ  يدوز  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیوگب : دراد  قح  دیامن ،

: میمهفب تروص  ود  هب  ار  نخس  نیا  ام  تسا  نکمم  ( 2)
هب رگا - هجیتـن  رد  تساـهلاس . لاـس و  نیب  هکلب  اـهزور  زور و  نیب  دّدرم  هک  ارچ  تسین ؛ روـهظ  يارب  تقو  نییعت  ینعم  هب  نخـس  نیا  . 1

؛ دوشیمن دراو  ياهشدـخ  هناشن  نآ  ندوب » کیدزن   » هب دوش ، هلـصاف  ماما  روهظ  نامز  کیدزن و  ياههناشن  عوقو  نیب  لاس  هد  لاثم - روط 
. دروآ باسح  هب  تقو  نییعت  ار  نآ  ناوتیمن  اذل  تسا . زیچان  رایسب  هتشذگ ، تبیغ  زاغآ  زا  هک  ینالوط  نامز  لباقم  رد  لاس  هد  نیا  اریز 

تروص نیا  رد  تسا . تقو  نییعت  نّمضتم  درک » دهاوخ  روهظ  يدوز  هب  ماما  : » هک نخس  نیا  مییوگب : هدرک و  یشوپمشچ  الاب  نایب  زا  . 2
ار تقو ) ناگدننکنییعت  بیذکت   ) بیذکت رابخا  دنکیم ، تلالد  کیدزن  ياههناشن  عوقو  رب  هک  یتایاور  هک  میریذپب  ار  بلطم  نیا  دیاب 

غورد روهظ  زور  يارب  تقو  نییعت  عوـن  ره  هک  دوـشیم  نیا  هجیتـن  دـشابیم و  جراـخ  تیاور  نآ  لولدـم  زا  الـصا  دـنزیم و  صیـصخت 
شلوبق هب  یقلت  دیاب  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  کیدزن  ياههناشن  زا  ياهناشن  عوقو  هب  دنتسم  هک  اجنآ  رگم  بجاو ، نآ  ّدر  تسا و  ضحم 
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. دومن
______________________________

ص 532. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:60  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تسا دیعب  فصو ، نیا  اب  دنیامن . لصاح  نانیمطا  روهظ  هعقاو  ندش  کیدزن  زا  صلخم  نانمؤم  هک  تسا  نآ  يارب  کیدزن  ياههناشن  ( 1)
هب دنتـسم  ار  نآ  شاهدنیوگ  رگا  دوب  دهاوخن  یفازگ  نخـس  تقو  نییعت  هک  نانچ  مه  دـنامب . یقاب  تقو  نییعت  میرحت  مکح  ماگنه  نآ  ات 

. دیامن هدهاشم  جراخ  ملاع  رد  مه  ار  نآ  ققحت  لاح ، نیع  رد  هدمآ و  تایاور  رد  هک  دنک  ياهناشن 
يادـخ ملع  رد  تسا  يّرـس  روهظ ، ناـمز  قیقد  نییعت  هنرگو  دـنکیم  تلـالد  دوعوم  زور  ندوب  کـیدزن  رب  رثکا  دـح  اـههناشن ، نیا  هتبلا 

. روهظ ماگنه  ات  ناحبس 
ص:61  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

يراذگنوناق یگدنز و  یتسه ، هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاگن  مراهچ  لصف 

هراشا

هیلع يدـهم  ماما  هک  تسا  یـشنیب  يرادـیب و  نآ  یعقاو  قمع  زا  لـماک  یهاـگآ  هن  میتسه ، نآ  اـب  ییانـشآ  لاـبند  هب  لـصف  نیا  رد  هچنآ 
نکممان روهظ  زا  شیپ  ات  اهنآ  رب  عالطا  هچ  يودهم ؛ هعماج  يژولوئدیا  تایئزج  زا  عالطا  هن  و  تخاس ، دهاوخ  رشتنم  هعماج  رد  مالّسلا 

. تسا
نیا میدرگ . هاـگآ  تسوس  نادـب  يودـهم  دـیاقع  درکیور  دوشیم  روـصت  هک  یّلک  نیواـنع  یخرب  زا  اـت  میـشوکیم  اـجنیا  رد  هکلب  ( 2)

: تسا یسررب  لباق  ریز  روحم  راهچ  رد  نیوانع 
. دیامنیم مالعا  نایناهج  هب  دورگیم و  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ینید  فلا )

. دنیزگیمرب هک  یبهذم  ب )
 ... ییارگیلم و یتسرپداژن ، نوچ : مه  یمیهافم  ربارب  رد  وا  عضوم  ج )

. مسیلایسوس يرادهیامرس و  دننام : روهظ ، زا  شیپ  ياهماظن  اب  يودهم  یتموکح  ماظن  تهابش  مدع  ای  تهابش  د )
: میزادرپیم ثحب  هب  اهروحم  نیا  هرابرد  کنیا 

(3)

مالّسلا هیلع  ماما  نید  فلا )

. تسا مالسا  نید  دیامنیم ، تموکح  نآ  ساسا  رب  دنیزگیمرب و  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  ینید 
. دشخبیم ققحت  تسا ، یمدآ  شنیرفآ  زا  فده  هک  ار  یعقاو  تیدوبع  هک  تسا  یلماک  همانرب  حرط و  مالسا 

: درک تباث  شور  دنچ  اب  ناوتیم  ار  اعّدم  نیا 
لماک تلادع   » هرازگ رگا  هجیتن  رد  تسا . يدـهم  ماما  تلود  رد  مکاح  تلادـع  هرمث  هک  یمهم  ياههدـیدپ  یخرب  نییبت  لوا : شور  ( 4)
راتفر نآ  ساسا  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یتموکح  ماظن  میریگیم  هجیتن  مییامن ، همیمـض  بلطم  نیا  هب  ار  تسا » مالـسا  نید  راـصحنا  رد 
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« مالسا ، » دورگیم نآ  هب  هک  ینید  دنکیم و 
ص:62  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دراد ریز  همدقم  ود  هب  یگتسب  شور  نیا  هتبلا  دوب . دهاوخ 
لیـصفت تسا . يودـهم  یناهج  تلود  رد  تلادـع  تیمکاح  لصاح  هک  یگرزب  تارمث  مهم و  ياههدـیدپ  یخرب  نییبت  لوا : همدـقم  ( 1)

: مییامنیم هدنسب  ییاور  لاثم  دنچ  هب  اهنت  اجنیا  رد  دروآ و  میهاوخ  مود  شخب  زا  موس  راتفگ  رد  ار  ثحب  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  هجام  نبا  . 1

موقیف سودک . ذـئموی  لاملا  و  ائیـش . مهنم  رخّدـت  اهلکأ و ال  یتؤت  ّطق . اهلثم  اومعنی  مل  ۀـمعن  یتّمأ  هیف  مّعنتف  ّيدـهملا ...  یتّمأ  یف  نوکی 
«1 . » ذخ لوقیف : ینطعأ ، ّيدهم  ای  لوقیف : لجّرلا 

همه نیمز  تسا . هداتفین  قافتا  شریظن  زگره  هک  دـنوشیم  اـهتمعن  زا  رادروخرب  ناـنچ  وا  نارود  رد  اـهنآ  تسا ...  نم  تّما  رد  يدـهم 
يدـهم زا  یـسک  رگا  ددرگیم و  مکارتـم  هتـشابنا و  تورث  دزاـسیمن . ناـهنپ  اـهنآ  زا  ار  يزیچ  دوـمن و  دـهاوخ  هضرع  ار  شیاـهتمعن 

! ریگب دیوگ : گنردیب  دهدب ، یلام  وا  هب  هک  دهاوخب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  يراخب  . 2 ( 2)

«2 . » هب یل  برأ  هیلع ال  ضرعی  يذلا  لوقیف  هضرعی  یتم  و  هتقدص . لبقی  نم  لاملا  ّبر  ّمهی  یّتح  ضیفیف ، لاملا  مکیف  رثکی 
دریذپب و ار  شاهقدـص  ات  ددرگیم  یـسک  لابند  دـنمتورث  صخـش  هک  اجنآ  ات  ددرگیم  زاین  زا  شیب  ناوارف و  تورث  يدـهم ] تلود  رد  ]

. دنزیم زابرس  نآ  لوبق  زا  هدرک  يزاینیب  راهظا  يو  دهدیم  یسک  هب  ار  نآ  هاگره 
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  رد  اهنت  تورث  یناوارف  نیا  هک  میاهدرک  لالدتـسا  زین  هتـشذگ  رد  تایاور ، نیا  دوخ  تلالد  زا  هتـشذگ 

«3 . » دوشیم لصاح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هّللا  دبع  نب  رباج  زین  دیعس و  وبا  زا  ملسم  . 3 ( 3)

«4 . » هّدعی لاملا و ال  مّسقی  ۀفیلخ  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 
. دنکیم عیزوت  شرامش  نودب  ار  تورث  هک  دمآ  دهاوخ  ياهفیلخ  نامزلا ، رخآ  رد 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  دیفم  خیش  . 4 ( 4)
نم مکنم  لجرلا  بلطی  و  اههجو . یلع  ضرألا  اهاری  یّتح  اهزونک  نم  ضرـألا  رهظت  و  اـّهبر ...  رونب  ضرـألا  تقرـشأ  ماـق  اذإ  اـنمئاق  ّنإ 

«5 . » هلضف نم  هّللا  مهقزر  امب  سانلا  ینغتسا  و  کلذ . هنم  لبقی  ادحأ  دجی  الف  هتاکز ، نم  ذخأی  هل و  امب  هلصی 
______________________________

ص 1367. ج 2 ، هجام ؛ نبا  ننس  دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 1)
ص 74. ج 9 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 2)

ص 331 و 335. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 3)
ص 185. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 4)

ص 342. دابعلا ؛ یلع  هّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرإلا  دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 5)
ص:63  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هک ییاج  ات  تخاس  دـهاوخ  راکـشآ  ار  شیاهجـنگ  نیمز  دـش و  دـهاوخ  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماـگنه 
یتاکز ای  هقدص  وا  هب  هک  ددرگیم  یـسک  لابند  هب  امـش  زا  یخرب  راگزور  نآ  رد  دنیامنیم . هدهاشم  نیمز  يور  رب  ار  اهجـنگ  نآ  مدرم 

. دش دنهاوخ  زاینیب  هدش ، اهنآ  يزور  هک  دنوادخ  لضف  رطاخ  هب  مدرم  دریذپب و  يزیچ  وا  زا  هک  دباییمن  ار  یسک  یلو  دهدب 
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: تسا هدمآ  رظتنم  لدع  تلود  ياهیگژیو  هرابرد  نیدهع  رد  هک  تسا  یتانایب  تایاور ، نیا  دننام  ( 1)
؛ ینک يربهر  ناشیاهنیمزرس  رب  وت  دوش و  ریزارـس  تیوس  هب  اهتما  تورث  ات  دش  دهاوخن  هتـسب  هدوب و  زاب  نازور  نابـش و  تیاههزاورد 

«1 . » ددرگ دوبان  دشابن ، وت  رازگتمدخ  هک  یتکلمم  تما و  ره  اریز 
: نخس نیا  نوچ  مه  ای  و  ( 2)

. دش دهاوخ  يرواد  فاصنا  هب  ناهج  ناگدیدمغ  يارب  تواضق و  داد  لدع و  هب  نیکاسم ، عفن  هب 
؛ دیباوخ دنهاوخ  مه  اب  ناشیاههچب  دیرچ و  دهاوخ  سرخ  اب  واگ  دیباوخ ؛ دهاوخ  هلاغزب  اب  گنلپ  تشاد ؛ دـهاوخ  تنوکـس  هرب  اب  گرگ 

هنال رب  ار  دوخ  تسد  هدش ، هتفرگ  ریـش  زا  لفط  درک و  دـهاوخ  يزاب  رام ، خاروس  رب  هراوخریـش  لفط  دروخ ؛ دـهاوخ  هاک  واگ ، لثم  ریش 
«2 . » دش دهاوخ  رپ  ادخ  تفرعم  زا  ناهج  هک  اریز  درک  دنهاوخن  يداسف  سدقم ، ياههوک  یمامت  رد  تشاذگ و  دهاوخ  یعفا 

. دروآ میهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  نیدهع  تارابع  رگید  تارابع و  نیا  ریسفت  لیلحت و 
نارود رد  تیرـشب ) همه   ) مالّـسلا هیلع  يدـهم  ماما  تّما  هک  یهافر  یتخبـشوخ و  ياضف  هب  مینک  ياهراشا  میتساوخ  اـهنت  همدـقم  نیا  رد 

. درب دنهاوخ  رس  هب  نآ  رد  ناشیا  تموکح 
. دباییم ققحت  مالسا  بوچراچ  رد  اهنت  لماک  تلادع  مود : همدقم  ( 3)

: تسا نینچ  هصالخ  روط  هب  هک  تسا  یمالک  یلیلحت  دنمزاین  بلطم ، نیا 
تلادـع ندومن  یلمع  هب  زین  دـنوادخ  تسا و  ناوتان  ناهج  رد  لماک  تلادـع  داجیا  زا  یعمج  درخ  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرخآ  مالـسا 

تلادع نیا  اریز  تسا  مالـسا  نامه  رظن ، دروم  تلادع  هک  میریگیم  هجیتن  سپ  تسا ، هداد  هدـعو  نیمز  يور  رب  قلطم  تیدوبع  لماک و 
. دمآ دهاوخن  مالسا  زج  مه  يرگید  نید  دزیخیمنرب و  يرشب  لقع  زا  لماک 

هدایپ هرمث  عقاو  رد  يودـهم  تموکح  رد  دوجوم  هافر  تداعـس و  میباییمرد  دـش ، نایب  شاهمدـقم  ود  ره  اـب  تسخن  شور  هک  لاـح  ( 4)
تلود رد  هک  ینوناق  دورگیم و  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ینید  دوشیم  تباث  بیترت  نیدب  تسا . تموکح  نآ  رد  مالـسا  نیناوق  ندش 

، تساهتکرح یمامت  رادم  ترضح  نآ 
______________________________

( دوعوملا مویلا   ) دوخ يدعب  باتک  رد  دشابیم ؛ لیئارـسا  تختیاپ  دوهی ، رادنپ  هب  هک  تسا  میلـشروا  رهـش  دوصقم  . 13 / 60 ءایعشا : (. 1)
. تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  صوصخ  رد  اهییوگشیپ  نیا  هک  میاهدرک  تباث 

.8 - 4 / 11 ءایعشا : (. 2)
ص:64  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دشابیم مالسا  نید 
. دنکیم یفرعم  مالسا  نید  هدننک  هدایپ  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يرابخا  هئارا  مود : شور  ( 1)

: تسا هنوگ  دنچ  رب  رابخا  نیا 
نیا ياراد  ماما  هاگره  ناـمگیب  دـنادیم . وا  تیب  لـها  تما و  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  لـسن  زا  ار  ناـشیا  هک  يراـبخا  . 1

. دوب دهاوخ  زین  ناملسم  دشاب ، اهیگژیو 
: میروآیم ار  رابخا  نیا  زا  ییاههنومن  ریز  رد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  دیعس  وبا  زا  مکاح  دامح و  نب  میعن  دوواد ، وبا  ( 2)
«1  ... » یّنم ّيدهملا 

 ... تسا نم  لسن ]  ] زا يدهم 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  دیعس  وبا  زا  میعن  وبا  يدرواب و  دمحا ، ( 3)
«2  ... » یترتع نم  شیرق  نم  لجر  ّيدهملاب  مکرّشبأ 

 ... نم نادناخ  زا  تسا و  شیرق  زا  يدرم  هک  يدهم  هب  ار  امش  مهدیم  تراشب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  لقن  هملس  ما  زا  مکاح  یناربط و  هجام ، نبا  دوواد ، وبا  ( 4)

. تسا همطاف  نادنزرف  نم و  نادناخ  زا  يدهم  « 3  » ۀمطاف دلو  نم  یترتع  نم  ّيدهملا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  مه  وا  دیعس و  وبا  زا  میعن  وبا  ( 5)

«4  ... » یتّمأ نم  لجر  تیبلا ، لهأ  اّنم  ّيدهملا 
 ... نم تما  زا  تسا  يدرم  وا  تسا . تیب  لها  ام  زا  يدهم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دامح  نب  میعن  هجام و  نبا  هیبش ، یبا  نبا  دمحا ، ( 6)
 ... تسا تیب  لها  ام  زا  يدهم  « 5  » تیبلا لهأ  اّنم  ّيدهملا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  دوعسم  نبا  زا  مکاح  میعن و  وبا  ینطقراد ، یناربط ، هبیش ، یبا  نبا  ( 7)
«6  ... » یتیب لهأ  نم  الجر  یلاعت  هّللا  ثعبی  یّتح  اینّدلا  بهذت  ال 

 ... دزیگنارب ارم  تیب  لها  زا  يدرم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دریذپیمن  نایاپ  ایند 
: دومرف شترضح  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مه  وا  دوعسم و  نبا  زا  یناربط  ( 8)

«7 . » یتیب لهأ  نم  لجر  اهیف  کلمل  ۀلیل  ّالإ  اینّدلا  نم  قبی  مل  ول 
. دناسریم تموکح  هب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  دنوادخ  دشاب ، هدنام  یقاب  بش  کی  طقف  ایند  زا  رگا 

نیا رد  دنکیم و  تموکح  صاخ - روط  هب  یمالسا - تما  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هکنیا  هرابرد  يرابخا  . 2 ( 9)
______________________________

ص 124. ج 2 ، يواتفلل ؛ يواحلا  نیدلا ، لالج  یطویسلا ، ات 7 .)  1)
ص:65  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: میروآیم ار  رابخا  نیا  زا  ییاههنومن  ریز  رد  دشاب . مالسا  ساسا  رب  زج  دناوتیمن  وا  ینارمکح  تروص 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  يذمرت  ( 1)

«1  ... » جرخی ّيدهملا  یتّمأ  یف  ّنإ 
.( دنکیم تموکح  اهنآ  نایم  رد  ینعی  . ) دنکیم روهظ  تسا و  نم  تّما  رد  يدهم  دیدرتیب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  هجام  نبا  دامح و  نب  میعن  ( 2)
«2  ... » ّيدهملا یتّمأ  یف  نوکی 

 ... تسا نم  تما  رد  يدهم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  رباج  زا  ملسم  دمحا و  ( 3)

«3  ... » ۀفیلخ یتّمأ  رخآ  یف  نوکی 
 ... تسا ياهفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  نم  تما  يارب 

: تایاور نیا  دننام  دیامنیم ؛ یفرعم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ّتنس  مالسا و  نید  هدننک  هدایپ  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يرابخا  . 3
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  میعن  وبا  یناربط و  ( 4)

«4  ... » یتّنسب لوقی  یتیب  لهأ  نم  لجر  جرخی 
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 ... تسا نم  ّتنس  قبط  شراتفگ  هک  دنکیم  جورخ  نم  تیب  لها  زا  يدرم 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  مه  ناشیا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  دامح  نب  میعن  ( 5)

«5 . » یحولا یلع  انأ  تلتاق  امک  یتّنس ، یلع  لتاقی  یترتع  نم  لجر  ّيدهملا 
. مدیگنج یحو  ساسا  رب  نم  هک  نانچ  مه  دگنجیم ، نم  ّتنس  ساسا  رب  تسا و  نم  نادناخ  زا  يدرم  يدهم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  تسا : هتشون  رجح  نبا  ( 6)
«6 . » ضرألا یلع  هناّرجب  مالسإلا  یقلی  مهّیبن و  ۀّنسب  ساّنلا  یف  لمعی  و  ۀفیلخ ...  توم  دنع  فالتخا  نوکی 

. ددرگیم هدایپ  نیمز  رد  لماک  روط  هب  مالسا  نید  دش و  دهاوخ  راتفر  ناشربمایپ  ّتنس  هب  مدرم  نایم  مالّسلا ] هیلع  يدهم  نامز  رد  ]
: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یسوط  خیش  ( 7)

______________________________

ص 126. نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 131. نامه ؛ (. 3)
. نامه (. 4)

ص 148. نامه ؛ (. 5)
ص 98. ۀقرحملا ؛ قعاوصلا  رجح ، نب  دمحا  یمثیهلا ، (. 6)

ص:66  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  ّالإ  یقبی  یّتح ال  ساّنلا  لتقی  و 

. دنامن یقاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  زج  ات  دشکیم  ار  نانمشد  يدهم ] ماما  ]
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  یلعی  وبا  ( 1)

«2  ... » ّقحلا یلإ  اوعجری  یّتح  مهبرضیف  یتیب ، لهأ  نم  لجر  مهیلع  جرخی  یّتح  ۀعاّسلا  موقت  ال 
 ... دندرگزاب قح »  » هب ات  دنزب  ار  نافرحنم  دنک و  مایق  نم  تیب  لها  زا  يدرم  رگم  دوشیمن  اپرب  تمایق 

. تسا مالسا  قح ، زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دارم  دیوگیم : یلعی  وبا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  رمع  نب  لضفم  زا  دیفم  خیش  ( 2)

لوسر ۀّنسب  مهیف  ریسی  نأ  و  هّقح ، یلإ  مهاعد  هّللاب و  مهدشان  هسفن و  یلإ  ساّنلا  اعدف  ربنملا  دعـص  جورخلا  یف  مئاقلل  یلاعت  هّللا  نذأ  اذإ 
«3  ... » هملعب مهیف  لمعی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا 

قح هب  دهد و  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  اهنآ  دناوخ و  ارف  شیوخ  هب  ار  مدرم  دور و  الاب  ربنم  زا  دهد ، روهظ  هزاجا  ام  مئاق  هب  دـنوادخ  هاگره 
 ... دیامن لمع  وا  نوچ  مه  دنک و  راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنس  هب  مدرم  نایم  رد  دیامن و  توعد  دوخ 

هدنکآ دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دزاسیم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنکیم  نایب  رابخا  زا  ياهتـسد  . 4 ( 3)
. دشاب هدش 

. تسین مالسا  زج  لدع ، طسق و  هک  دندقتعم  نایمارگ  نآ  هدش و  لقن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ربمایپ و  زا  رتاوتم  روط  هب  رابخا  هنوگ  نیا 
دهاوخ ارجا  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  تموکح ، تحاس  رد  مه  هشیدـنا و  تحاـس  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هجیتن  رد 

. دومن
؛ دناهدومن لقن  ناوارف  ار  نآ  زین  هماع  عبانم  و  « 4  » تسا هدرک  لقن  دنمجرا  ترابع  نیا  اب  ار  ثیدح  هن  تسیب و  دصکی و  یفاص  هّللا  تیآ 
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هیماما عبانم  اهنیا ، رب  هوـالع  « 5 . » میاهدرمـش رب  هتـشذگ  باتک  رد  هک  يرگید  رایـسب  عبانم  يذمرت و  هجام ، نبا  دوواد ، وبا  حاحـص  دننام :
. تفگ میهاوخ  نخس  رابخا  نیا  زا  يرتنشور  لکش  هب  مود  شخب  رد  دشابیم . دایز  رایسب 

: مییوگیم یلالدتسا  شور  ود  نیا  زا  يریگهجیتن  ماقم  رد  کنیا  و  دوب . مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نید  تابثا  يارب  شور  ود  اهنیا  ( 4)
دومن و دهاوخ  هدایپ  یناهج  تلود  رد  ار  لماک  تلادع  تسا  هدش  تباث  یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  روط  نامه  مالّسلا  هیلع  يدهم  کشیب 

حرط نامه  مالسا  سپ  دومن ؛ دهاوخ  ارجا  ار  نآ  دیورگ و  دهاوخ  مالسا  هب 
______________________________

ص 283. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 131. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

. دعب هب  ص 342  نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 3)
ص 478. رثألا ؛ بختنم  هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 4)

. دعب هب  ص 281  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 5)
ص:67  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا لماک  لداع و 
هراـبرد ون  زا  هدرک و  یـشوپمشچ  شور  ود  نیا  زا  هک  بیترت  نیدـب  دومن . حرطم  سکع  روط  هب  ار  لالدتـسا  نیا  ناوتیم  نینچ  مه  ( 1)

دوجو یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  نانچ  مه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  مییوگب : مییامن و  هلأـسم  حرط  دورگیم  نآ  هب  ماـما  هک  ینید  تقیقح 
هتشذگ باتک  رد  هک  نانچ  تسا ؛ لماک  هنالداع و  حرط  نامه  مالـسا  و  دنکیم ، هدایپ  یناهج  تلود  رد  ار  شلماک  هنالداع و  حرط  دراد 

وا هک  تسین  لوقعم  اریز  تسا ؛ مالـسا  دـیامنیم ، هدایپ  هتفریذـپ و  ماما  هک  ینید  دوشیم  تباث  هجیتن  رد  « 1 . » میدروآ لالدتسا  نآ  يارب 
ناملـسم شایلاع  ربهر  هک  هاگنآ  رگم  دش  دـهاوخن  ارجا  هنالداع  ریگارف و  روط  هب  مالـسا  دـشابن . ناملـسم  دوخ  اّما  دـنک  هدایپ  ار  مالـسا 

رظن رد  یمّوس  شور  ناونع  هب  هتشذگ ، شور  ود  رانک  رد  ناوتیم  ار  لالدتسا  نیا  تسا .) هدیدرگ  تباث  یمالسا  هقف  رد  هک  نانچ   ) دشاب
: تشاد میهاوخ  تیعقاو  ود  ام  تروص  نیا  رد  تفرگ .

. تسا مالسا  وا  نید  فلا )
. تسا لماک  هنالداع و  یحرط  مالسا  ب )

. دوـمن دـییأت  میکحت و  زین  يرگید  لـیالد  اـب  ناوـتیم  ار  ود  ره  تیناـقح  هتبلا  درک و  لالدتـسا  يرگید  رب  ناوـتیم  کـی  ره  اـب  هـک  ( 2)
ریاس ترـضح و  نآ  تلود  نیب  هسیاقم  اب  ناوتیم  درک ، دهاوخ  هدایپ  ار  مالـسا  دوعوم  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـش  مولعم  هک  یماگنه 

هنوـمن روـط  هب  ار  یخرب  طـقف  اـجنیا  رد  دـمآ و  دـهاوخ  مود  شخب  رد  لـماک  روـط  هب  جـیاتن  نیا  دیـسر . یجیاـتن  تارمث و  هـب  اـهتلود 
: میروآیم

: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  روط  نامه  یناهج ؛ نید  هناگی  ناونع  هب  مالسا  هب  داقتعا  . 1
«2  » ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو 

. دوشن هتفریذپ  يو  زا  زگره  دیوج  رگید  ینید  مالسا ، زج  هک  ره  و 
. دزاسیم رقتـسم  نآ  رد  ار  لماک  تلادع  دیامنیم و  لح  ار  نآ  تالکـشم  دـشخبیم و  رگید  یناماس  ار  ناهج  عضو  نید ، نیا  اریز  ( 3)

ياهثحب رد  دروآ . دهاوخ  مهارف  ار  شتامدقم  ترـضح  دوخ  هک  دیآیم  دـیدپ  یـصخشم  طیارـش  تحت  ینید ، يزاسناسکی  نیا  هتبلا 
. تخادرپ میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  هدنیآ 

. تسین زاجم  نآ  ورملق  زا  جورخ  ای  نوناق و  نآ  رد  يرگنیشخب  دش و  دهاوخ  هرادا  دحاو  ینوناق  اب  هدنیآ  رد  ناهج  . 2
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. تسا هدوب  نینچ  نیتسخن  يافلخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نامز  رد  هک  نانچ  مه  تسایس ؛ نید و  ندش  یکی  . 3
. يدام ياهيروئت  بتاکم و  رصع  نایاپ  و  یهلا ، ماکحا  ساسا  رب  یعمج  يدرف و  تفرشیپ  دشر و  زین  تموکح و  سیسأت  . 4

هناداینبدوخ لقع  رب  ینتبم  هک  يرواب   ] اهناسنا يارب  تشونرس » نییعت  قح   » رواب هب  نداد  نایاپ  . 5
______________________________

ص 261. نامه ؛ دمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
هیآ 85. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 2)

ص:68  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
.[ تسا یهولا  ملاع  زا  لماک  عاطقنا  يرشب و 

. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  طوسبم  روط  هب  ادعب  هک  رگید  یجیاتن  و  ... 
(1)

. دنیزگیمرب یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یبهذم  ب )

: دوش هدارا  انعم  ود  بهذم  زا  تسا  نکمم 
رد یبهذم ، ره  ناملاع  تارظن  هک  يروط  هب  دشابیم  هقف  مالک و  زا  هتفرگرب  هک  تسا  ییاههشیدنا  هعومجم  بهذم ، زا  دارم  لوا : يانعم 

. دراد تلاخد  بهذم  نآ  ياههشیدنا  ندش  یلقیص  يدنبلکش و 
. دشابیم بهذم  نآ  يانب  گنس  هک  تسا  يروحم  یلصا و  تاداقتعا  بهذم ، زا  دارم  مود : يانعم 

. تسا تنس  لها  هیماما و  فالتخا  دروم  هک  تماما  لدع و  هب  داقتعا  دننام 
شیارگ مالـسا  رد  حرطم  بهاذم  زا  کی  چیه  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  میـشاب  نئمطم  دـیاب  میریگب  رظن  رد  ار  لوا  يانعم  رگا  ( 2)

تایهیدب ای  نید  تایرورـض  زا  یتقو  تسا و  بهذم  نآ  نادنمـشناد  ياهرواب  زا  یعبات  بهذم ، ره  ياههشیدـنا  زا  يرایـسب  اریز  درادـن ؛
. دوریم نآ  رد  هابتشا  اطخ و  لامتحا  دشابن ، لقع 

هچ دومن ، دـهاوخ  هدایپ  هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  روط  نامه  ار  یعقاو  مالـسا  شفیرـش ، روهظ  ماـگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
ایند ات  دروآ  دهاوخ  ناهج  حالصا  يارب  ار  يدیدج  یمالسا  نیناوق  مالّسلا  هیلع  ماما  دشابن . هچ  دشاب و  بهاذم  لوبق  دروم  ماکحا  قفاوم 

حیرـصت نوگانوگ  ياهتبـسانم  رد  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرامـش  ور  نیا  زا  دهد . رارق  دـننامیب  يدـشر  تفرـشیپ و  هناتـسآ  رد  ار 
هرابرد یبرع  نبا  درادن . تقباطم  نآ ، زج  هناگراهچ و  بهاذم  زا  مادک  چیه  اب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  يوس  زا  هرداص  نیناوق  هک  دـناهدرک 

: دسیونیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
يوریپ دیلقت و  نادهتجم  زا  هک  يدارفا  دنامیمن . یقاب  بان  صلاخ و  نید  زج  دندرگیم و  وحم  نیمز  يور  زا  بهاذـم  وا ، هلیـسو  هب  ( 3)

«1 . » دهدیم اوتف  دنکیم و  مکح  ناشدیلقت ، عجارم  رظن  فالخ  رب  وا  هک  دننیبیم  اریز  دنزیخیمرب  ینمشد  هب  وا  اب  دننکیم 
، ددنبیم راک  هب  يودهم  یناهج  تلود  رد  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ماما  راکددم  رای و   ) مالّسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  یماکحا  هرابرد  ( 4)
رد ایآ  دنکیم ، مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تعیرـش  قبط  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  یتقو  دـسیونیم : هدرک و  حرط  ار  یـشسرپ  یطویس 

«2 « ؟ تسا شیوخ  داهتجا  يور  زا  ای  تسا و  هناگراهچ  بهاذم  زا  یکی  هدودحم 
یطویـس اعقاو  اـیآ  هناـگراهچ »...  بهاذـم  زا  یکی  هدودـحم  رد  دـیوگیم ...«  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رت  بیجع  تسا و  یبیجع  لاؤس  نیا 

هچ هب  سپ  دراد ؛ دوجو  يدایز  رایسب  نادهتجم  تما ، نایم  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؟ بهذم  راهچ  رد  رصحنم  اهنت  مالسا  نید  هدرک  نامگ 
راهچ رد  ار  یمالسا  بهاذم  یطویس  لیلد 
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______________________________

ص 327. ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  (. 1)

ص 280. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)
ص:69  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دـشابیم بهاذم  نآ  زا  یکی  وریپ  مالّـسلا ، هیلع  یـسیع  نوچ  مه  يربمایپ  هک  تسا  هدرک  نامگ  هنوگچ  زین  تسا ؟ هدرک  دودـحم  دروم ،
درک نامگ  ناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ  دیامن . دیلقت  يرگید  دـهتجم  زا  دـناوتیمن  دـهتجم  ناملاع ، همه  ياوتف  هب  هک  یلاح  رد 

؟ دنک دیلقت  دهتجم  کی  زا  يربمایپ 
ماما نیمهدزاود  ناونع  هب  ار - مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  لعف  لوق و  نانآ  اریز  دـنراد ؛ ینـشور  عضوم  هراب  نیا  رد  هیماما  نادنمـشناد  ( 1)

رفن دنچ  ای  کی  هب  رگید ، روما  ای  يراذگنوناق و  رما  رد  ناشیا  هک  دنریذپیمن  دننادیم و  یمالـسا  يراذگنوناق  عبانم  زا  یکی  موصعم -
تسا بجاو  وا  زا  يوریپ  تبیغ  نامز  رد  هک  روطنامه  دشابیم و  لقتـسم  الماک  رما ، نیا  رد  وا  دندقتعم  هکلب  دنک  هعجارم  ناشیاملع  زا 

. تسا نینچ  زین  روهظ  ماگنه  رد 
عبانم رد  میاهدرک - یـسررب  ام  هک  اجنآ  ات  مالّـسلا - هیلع  ماما  بهذم  هرابرد  تفگ  دیاب  دـشاب ، مود  يانعم  بهذـم  زا  دارم  رگا  یلو  ( 2)

اهنآ و يداقتعا  لوصا  هب  تسا و  ّتنس  لها  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ایآ  هک  شسرپ  نیا  يارب  و  تسا . هدماین  نایم  هب  ینخس  تنس  لها 
وا هک  دـناهتفگ  طقف  اهنآ  درک . مهارف  یخـساپ  ّتنـس  لها  تایاور  قیرط  زا  ناوتیمن  ریخ ، ای  دراد  نامیا  اـهنآ  نیرتمهم  هب  مک  تسد  اـی 

. دناهدرکن ریخ ، ای  تساهنآ  بهذم  مه  وا  هک  نیا  هب  ياهراشا  چیه  رگید  دیامنیم و  هدایپ  ار  یقیقح  نید 
نینچ زین  ومه  ددنبیم ، راک  هب  ار  هناگراهچ  بهاذـم  زا  یکی  یهقف  تارظن  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دـنکیم  رکف  هک  نآ  هّتبلا  يرآ  ( 3)

هدومن ضارتعا  رکفت ، زرط  نیا  هب  اهنآ  ناققحم  میتفگ  البق  هک  روط  نامه  یلو  تساهنآ . بهذم  مه  يداقتعا  رظن  زا  ماما  هک  دشیدنایم 
. مییامن تابثا  یخیرات  رظن  زا  یفاک  دح  هب  ار  عوضوم  نیا  میناوتیمن  ام  تروص  نیا  رد  دننادیمن . باوص  رب  ار  نآ  و 

: تسا يرگید  زا  رت  ماع  یلوا  هک  دراد  دوجو  هاگدید  ود  اجنیا  رد  ( 4)
. دشابیم یمالـسا  بان  هشیدنا  اب  فلاخم  لطاب و  رگید  بهاذم  تسا و  قح  رب  یمالـسا  بهاذم  زا  یکی  اهنت  تسا  یهیدب  لوا : هاگدـید 
رب اهنآ  اریز  دنـشابیم ؛ قح  بهذم  نآ  وریپ  اعطق  دـناهدش  شیالاپ  هدومزآ و  تبیغ ، رـصع  رد  هک  ماما  باحـصا  میتفگ  زین  نیا  زا  شیپ 

. تسا لطاب  هدعاقلا  یلع  هک  یبهذم  هیاپ  رب  هن  دناهدش و  ناحتما  تقیقح  قح و  ساسا 
لامتحا دـنیزگیمرب و  ار  وا  باحـصا  نآ  ساسا  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یبهذـم  ناـمه  زین  ماـما  بهذـم  هک  تفریذـپ  دـیاب  فصو  نیا  اـب 

. تسا تسردان  اترورض  بلطم  نیا  دوب و  دهاوخن  قح  رب  ود  نآ  زا  یکی  تروص  نیا  رد  اریز  دشابن  نانآ  بهذم  مه  ماما  هک  دوریمن 
یناملـسم ره  ددرگیم . رب  بهذـم  کـی  تیناـقح  تاـبثا  يارب  وا  لـیالد  ناملـسم و  ره  ینورد  تفاـیرد  هب  قـح ، بهذـم  نییعت  اـما  ( 5)

نیا تسا ،» نم  بهذـم  مه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هجیتن  رد  مراد ؛ لیلد  مه  اـعدا  نیا  یتسرد  رب  تسا و  قح  نم ، بهذـم  : » دـیوگیم
. دنامیم یقاب  لامجا  زا  ياهلاه  رد  ناشیا  بهذم  بیترت  نیدب  دننآ . رب  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  زا  مادک  ره  هک  تسا  ياهدیقع 

ریاس هک  يروط  هب  ماما  بهذم  یلامجا  تخانش  هجیتن  رد  دشابن و  یلاکشا  بلطم  نیا  رد  دیاش  ( 6)
ص:70  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هک ار  یبهذم  ره  دشاب  هتشاد  رایتخا  دوخ  وا  دشاب و  نآ  ماع  لکش  هب  مالسا  زا  نخس  ماما ، هرابرد  دنک و  تیافک  دزاس  عناق  ار  ناناملـسم 
. دزاس هدایپ  ناهج  رد  دهاوخب 

: دشابیم ریز  تاحّجرم  نیارق و  لیلد  هب  نیا  تسا و  يرشع  ینثا  هیماما  بهذم  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  مود : هاگدید  ( 1)
زا يرامـش  میدروآ . رتشیپ  ار  اهنآ  زا  یخرب  دنادیم و  مالّـسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  نادناخ  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يرابخا  . 1
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: میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  دروم  راهچ  هک  تسا  دوجوم  هناگشش  حاحص  رد  تایاور  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  هملس  ما  زا  هجام  نبا  دوواد و  وبا  ( 2)

«1 . » ۀمطاف دلو  نم  یترتع  نم  ّيدهملا 
. تسا همطاف  نادنزرف  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نخس  دوواد  وبا  نینچمه  ( 3)
«2  ... » یتیب لهأ  نم  الجر  هّللا  ثعبل  موی  ّالإ  رهدلا  نم  قبی  مل  ول 

 ... دزیگنایم رب  ار  منادناخ  زا  يدرم  دنوادخ  دشاب ، هدنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدروآ  هجام  نبا  ( 4)

«3  ... » تیبلا لهأ  اّنم  ّيدهملا 
 ... تسا تیب  لها  ام  زا  يدهم 

: هک تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  مه  يذمرت  ( 5)
«4 . » یتیب لهأ  نم  لجر  برعلا  کلمی  یّتح  اینّدلا  بهذت  ال 

. ددرگ مکاح  برع  رب  نم  نادناخ  زا  يدرم  هک  نآ  رگم  دریذپیمن  نایاپ  ایند 
یسراف ناملس  یهاگ  مالّسلا و  مهیلع  نینسح  بلاط و  یبا  نب  یلع  ماما  ارهز ، همطاف  ترضح  زا : تسترابع  تیب » لها   » قادصم نیرتزراب 

ماـما تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد  « 5 . » تسا تیب  لها  ام  زا  ناملـس  دومرف : شاهراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  دوشیم  لـماش  زین  ار 
. تسین خیرات  رد  هدیچیپ  لمجم و  يرما  نیا  تساهنآ و  بهذم  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم 

. تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  هناگهدزاود  ناماما  هرابرد  هماع  عبانم  رد  هک  یتایاور  . 2 ( 6)
مهف و رد  هیماما  درکیور  اـب  طـقف  تاـیاور  نیا  تساـهنآ . نیرخآ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  هدـش  حیرـصت  تاـیاور  نیا  زا  یخرب  رد 

بهذم هک  تفریذپ  دیاب  ریزگان  هتشاد و  قابطنا  لماک  روط  هب  مالسا  زا  تشادرب 
______________________________

ص 1368. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  ص 422 و  ج 2 ، دوواد ؛ وبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 2)

ص 1367. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 3)
ص 343. ج 3 ، حیحصلا ؛ عماجلا  یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 4)

ص 331. ج 2 ، ۀباحصلا ؛ ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسأ  دّمحم ، نب  یلع  ریثالا ، نبا  (. 5)
ص:71  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا درکیور  نیا  قفاوم  يدهم ، ماما 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ةرمس  نب  رباج  زا  يراخب  ( 1)

«1 . » شیرق نم  مهّلک  اریمأ  رشع  انثا  نوکی 
. دناشیرق زا  یگمه  هک  دمآ  دنهاوخ  هفیلخ  ریما و  هدزاود 

«2 . » تسا هدرک  لقن  دسریم ، ةرمس  نب  رباج  ات  هک  دنس  نیدنچ  اب  ار  تیاور  نیمه  زین  ملسم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هرمس  نب  رباج  زا  يذمرت  ( 2)

: لاقف ینیلی ، يّذلا  تلأسف  همهفأ . مل  ءیشب  مّلکت  ّمث  لاق : اریمأ . رشع  انثا  يدعب  نم  نوکی 
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«3 . » شیرق نم  مهّلک  لاق :
اهنآ همه  دومرف : ربمایپ  تفگ : مدیسرپ ، مایتسد  لغب  زا  مدشن . هجوتم  نم  هک  دومرف  يزیچ  سپـس  دوب . دنهاوخ  ریما  هدزاود  نم  زا  سپ 

. دنتسه شیرق  زا 
. تسا هدش  لقن  زین  هرمس  نب  رباج  ریغ  زا  ثیدح  نیا  تسا . هتسناد  نسح  یثیدح  ار  نآ  ثیدح ، نیا  لقن  زا  سپ  يذمرت  ( 3)

نیا ددـم  هب  هاگره  دـناهدرک . لقن  ار  یناوارف  ثیداحا  هناگشـش ، حاحـص  زا  ریغ  یعبانم  رد  نارگید  لبنح و  نب  دـمحا  هراب  نیا  رد  ( 4)
هیلع هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  يریما  نیمهدزاود  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ددرگیم  تباث  دوش ، مولعم  هیماما  درکیور  یتسرد  رابخا ،

. دشابیم ام  بولطم  نیمه  تسا و  هدومرف  هراشا  اهنآ  هب  هلآ  و 
: تسا ریز  تیاور  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  ّتنس  لها  نادنمشناد  دوخ  درادیم و  نایب  تحارص  هب  ار  بلطم  نیا  هک  یتایاور  هلمج  زا  ( 5)

: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  ینیومح  نیطمسلا  دئارف  زا  يزودنق 
 ... نیح ذنم  يردص  یف  جلجلت  ءایشأ  نع  کلأسأ  دّمحم ، ای  لاقف : لثعن . هل : لاقی  ّيدوهی  مدق 

هدعب و  بلاط ، یبأ  نب  ّیلع  یّیصو  ّنإ  لاقف : نون ، نب  عشوی  یصوأ  نارمع  نب  یسوم  انّیبن  ّنأ  و  ّیصو ، هل  ّالإ و  ّیبن  نم  امف  لوقی : نأ  یلإ 
یضم اذإف  ّیلع ، هنباف  نیسحلا  یضم  اذإ  لاق : یل ، مهّمسف  دّمحم  ای  لاق : نیسحلا . بلـص  نم  ۀمئأ  ۀعـست  هولتت  نیـسحلا . نسحلا و  ياطبس 

، دّمحم هنباف  ّیلع  یضم  اذإف  ّیلع ، هنباف  یسوم  یضم  اذإف  یسوم . هنباف  رفعج  یـضم  اذإف  رفعج ، هنباف  دّمحم  یـضم  اذإف  دّمحم . هنباف  ّیلع 
«4 . » رشع انثا  ءالؤهف  ّيدهملا . دّمحم  ۀّجحلا  هنباف  نسحلا  یضم  اذإف  نسحلا ، هنباف  ّیلع  یضم  اذإف  ّیلع ، هنباف  دّمحم  یضم  اذإف 

هک تسا  يرید  دّمحم  يا  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روضح  هب  لثعن  مان  هب  يدوهی  یصخش 
______________________________

ص 101. ج 2 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 1)
ص 3 و 4. ج 6 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 2)

ص 240. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 3)
ص 529. ةدوملا ؛ عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 4)

ص:72  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نون نب  عشوی  هک  نارمع  نب  یسوم  ام  ربمایپ  دننام  دراد ؛ ییصو  يربمایپ  ره  دیـسرپ : هک  اجنآ  ات  مسرپب ...  وت  زا  ار  ییاهلاؤس  مهاوخیم 

نیسح و نسح و  ماهون  ود  وا  زا  سپ  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  ّیـصو  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ وت  ّیـصو  داد ؛ رارق  دوخ  یـصو  ار 
تسا ماما  یلع  شدنزرف  تشذگرد  نیسح  هاگره  دومرف : وگب . ار  اهنآ  مسا  دّمحم  يا  تفگ : دمآ . دنهاوخ  نیسح  لسن  زا  ماما  هن  سپس 

دّمحم و دنزرف  یلع  یلع و  دنزرف  دّمحم  یـسوم و  دنزرف  یلع  رفعج و  دنزرف  یـسوم  دّمحم و  دـنزرف  رفعج  یلع و  دـنزرف  دّـمحم  سپس 
. دنتسه هناگهدزاود  ناماما  نانیا  نسح ؛ دنزرف  يدهم  دّمحم  ۀجح  یلع و  دنزرف  نسح 

دوخ تسا و  یماما  ترضح  نآ  بهذم  هک  نیا  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  تخانش  رد  هیماما  درکیور  یتسرد  ینعی   ) يریگهجیتن نیا  ( 1)
مزال و دنادیم ، يرکسعلا  نسحلا  نب  دّمحم  نامه  ار  يدهم  هک  هماع  نادنمـشناد  زا  کی  ره  يارب  دشابیم ) هناگهدزاود  ناماما  زا  یکی 

: دسیونیم هیکم  تاحوتف  رد  يو  تساهنآ . زا  یکی  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  تسا . يرورض 
نـسح ماما  شردپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  وا  دـج  تسا . همطاف  نادـنزرف  زا  ادـخ و  لوسر  نادـناخ  زا  مالّـسلا ] هیلع  يدـهم   ] وا

قداصلا رفعج  ماما  دـنزرف  مظاکلا  یـسوم  ماما  دـنزرف  اضرلا  یلع  ماما  دـنزرف  یقتلا  دّـمحم  ماما  دـنزرف  یقنلا  یلع  ماما  دـنزرف  يرکـسع 
- داب دونـشخ  اهنآ  همه  زا  دنوادخ  هک  بلاط - یبا  نب  یلع  ماما  دنزرف  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رقابلا  دّمحم  ماما  دنزرف 

«1 . » تسا ادخ  لوسر  مانمه  وا  دشابیم .
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: دسیونیم ینارعش  ( 2)
«2 . » تسا يرکسع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  يدهم 

: تسا هتشون  شباتک  مهدزاود  باب  رد  وا  ۀحلط ؛ نب  نیدلا  لامک  تسا  نینچ  مه 
اـضرلا یلع  دنزرف  مالّـسلا ] هیلع  داوج  ماما   ] عناق دـنزرف  لکوتملا  یلع  دـنزرف  صلاخلا  نسحلا  دّـمحم  دـنزرف  مساقلا  وبا  هرابرد  باب  نیا 

ریما یـضترملا  یلع  دنزرف  یکزلا  نیـسح  دنزرف  نیدباعلا  نیز  یلع  دنزرف  رقابلا  دّمحم  دنزرف  قداصلا  رفعج  دنزرف  مظاکلا  یـسوم  دنزرف 
«3 . » دشابیم رظتنم  حلاص  فلخ  تّجح و  يدهم  ینعی  بلاط ، وبا  دنزرف  نینمؤملا 

: دسیونیم یجنگ  ظفاح  نینچ  مه  ( 3)
زا دیوگیم ): هک  اجنآ  ات  هتخادرپ  عوضوم  نیا  حرش  هب  سپس  يو  . ) تسا هدمآ  یبلاطم  تنـس  باتک و  رد  يدهم  رمع  لوط  اقب و  هرابرد 

طسق و زا  نیمز  زورما  هب  ات  يدهم  ماما  تبیغ  ماگنه 
______________________________

ص 142. نیبغارلا ؛ فاعسإ  دّمحم ، خیشلا  نابصلا ، زا : لقن  هب  (. 1)
ص 288. رهاوجلا ؛ تیقاویلا و  ینارعشلا ، (. 2)

ص 79. لوسرلا ؛ لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  ۀحلط ، نب  دّمحم  نیدلا ، لامک  (. 3)
ص:73  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » دبای ققحت  نامزلا  رخآ  رد  رما  نیا  دیاب  راچان  سپ  تسا  هدشن  هدنکآ  لدع 
بهذم رب  قبطنم  الماک  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  عوضوم  رد  يو  یبهذم  درکیور  هک  دنکیم  تلالد  ینـشور  هب  یجنگ  ظفاح  نخـس  نیا 

. تسا هیماما 
نینچ ناشیا  يردام  يردپ و  بسن  هرابرد  دیوگیم و  نخس  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  طوسبم  روط  هب  هک  اجنآ  تسا ؛ نینچ  زین  غابـص  نبا  ( 1)

: درادیم راهظا 
دنزرف مظاکلا  یـسوم  دنزرف  اضرلا  یلع  دنزرف  داوجلا  دّمحم  دنزرف  يداهلا  یلع  دنزرف  صلاخلا  نسح  دنزرف  تجح  دّمحم  مساقلا  وبا  وا 

نانآ رب  دنوادخ  دورد  هک  دشابیم  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  دنزرف  نیسح  دنزرف  نیدباعلا  نیز  یلع  دنزرف  رقابلا  دّمحم  دنزرف  قداصلا  رفعج 
. داب

«2  ... » نامزلا و بحاص  رظتنم ، مئاق  حلاص ، فلخ  يدهم ، تّجح ، زا : تسترابع  وا  باقلا  اما 
رد  ) يدفص نیدلا  حالص  خیـش  هلمج : زا  تسا ؛ هدروآ  دناهتفگ  نخـس  يدهم  زا  نینچ  نیا  هک  ار  ناملاع  زا  يرامـش  مان  يزودنق  ظفاح 
هّللا ۀمعن  دیس  یمور ، نیدلا  لالج  يزیربت ، نیدلا  سمش  يروباشین ، راطع  خیش  یقمان ، یماج  دمحا  مالسالا  خیش  ةرئادلا ،) حرـش  باتک 

«3 . » یفسن دّمحم  نب  زیزع  خیش  یمیسن و  دیس  یلو ،
قیوشت و ترـضح و  نآ  زا  نانآ  لیلجت  تشادـگرزب و  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هرابرد  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  نانخـس  . 3 ( 2)

. وا جرف  يارب  ندیشک  راظتنا  ناشیا و  زا  يوریپ  هب  مدرم  بیغرت 
، یجنگ ظفاح  نایبلا  دننام : یعبانم  رد  تایاور  نیا  زا  یخرب  تسا . هدمآ  دشابیم ، رتاوت  ّدح  زا  شیب  هک  رابخا  زا  يرامش  رد  نانخس  نیا 

. تسا هدش  لقن  يزودنق و ...  ةدوملا  عیبانی 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هجام  نبا  یجنگ و  ( 3)

«4 . » ۀلیل یف  هّللا  هحلصی  تیبلا  لهأ  اّنم  ّيدهملا 
. دشخبیم ناماس  یبش  رد  ار  وا  راک  دنوادخ  و ]  ] تسا تیب  لها  ام  زا  يدهم 
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: دومرف مالّسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  نارگید  غابص و  نبا  یجنگ و  ( 4)
کلعب وه  هّللا و  یلإ  مهّبحأ  ءایصوألا و  ریخ  یّیـصو  و  كوبأ ، انأ  و  هّللا ، یلإ  نیقولخملا  ّبحأ  هّللا و  یلع  نیّیبّنلا  مرکأ  نیّیبّنلا و  متاخ  انأ 

ای امهنم . ریخ  ّقحلاب - ینثعب  يّذلا  و  امه - وبأ  و  ۀّنجلا ، لهأ  بابش  ادّیس  امه  و  نیسحلا ، نسحلا و  كانبا  امه  ۀّمألا و  هذه  اطبـس  اّنم  و  ... 
«5  ... » نتفلا ترهاظت  اجرم و  اجره و  ایندلا  تراص  اذإ  ۀّمألا ، هذه  ّيدهم  امهنم  ّنإ  ّقحلاب - ینثعب  يّذلا  و  ۀمطاف -

______________________________

ص 109 و 111. نامزلا ؛ بحاص  رابخا  یف  نایبلا  فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 1)
ص 310. ۀمئالا ؛ ۀفرعم  یف  ۀمهملا  لوصفلا  دّمحم ، نب  یلع  غابصلا ، نبا  (. 2)

.569 ص 565 - نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 3)
ص 1367. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  ص 65 و  نامه ؛ فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 4)

. دعب هب  ص 314  نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  غابصلا ، نبا  ص 56 و  نامه ؛ فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 5)
ص:74  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ایصوا و نیرتهب  هک  نم  یصو  ماوت و  ردپ  نم  متـسه . راگدرورپ  دزن  رد  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  نانآ و  نیرتیمارگ  ناربمایپ و  متاخ  نم 
 ... تسوت رسمه  تسادخ ، هاگشیپ  رد  اهنآ  نیرتبوبحم 

هک نآ  هب  دنگوس  دنتسه و  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  نآ  دنانیـسح . نسح و  وت  نادنزرف  تسام ، نادناخ  زا  هک  تما  نیا  طبـس  ود  و 
لـسن زا  تما  نیا  يدهم  دیزگرب ، تلاسر  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  همطاف  يا  تسا . رتهب  ود  نآ  زا  ناشردـپ  تخیگنارب ، قح  هب  ارم 

 ... دنبوشآرب و اههنتف  دوش و  جرم  جره و  راچد  ایند  هک  دنکیم ] روهظ   ] ینامز دشابیم ، ود  نآ 
: دومرف تسیرگن و  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  هرهچ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یطویس 

«1 . » قلخلا یف  ههبشی  مکّیبن  مسا  یّمسی  لجر  هبلص  نم  جرخیس  دّیس . اذه  ینبا  ّنإ 
. دمآ دهاوخ  ایند  هب  تسامش  ربمایپ  هیبش  مانمه و  هک  يدرم  وا  لسن  زا  يدوز  هب  تساقآ . نم ، رسپ  نیا 

: دومرف مردام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مّدج  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  زا  یطویس  ( 1)
«2 . » کنم ّيدهملا  ۀمطاف ، ای  يرشبأ 

. تسوت لسن  زا  يدهم  هک  همطاف  يا  ار  وت  داب  هدژم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ینطقراد  ننسلا  زا  یطویس  ( 2)

هنم فصّنلا  یف  سمّشلا  فسکنت  و  ناضمر ، نم  ۀلیل  لّوأل  رمقلا  فسکنی  ضرألا ، تاوامّسلا و  هّللا  قلخ  ذنم  انوکی  مل  نیتیآ  انیدهمل  ّنإ 
«3 ... »

هام بش  نیلوا  رد  هام  یگتفرگ  تسا ؛ هتـشادن  هقباـس  نامـسآ  نیمز و  شنیرفآ  زاـغآ  زا  هک  دراد  هناـشن  ود  اـم  يدـهم  روهظ ]  ] کـشیب
 ... هام نآ  همین  رد  دیشروخ  یگتفرگ  ناضمر و 

«4 . » تسا هدومن  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ینطقراد  زا  ار  يرگید  تایاور  یطویس  نینچمه 
لقن بقانم  زا  يزودنق  دناهتشاد . یفطاع  تدش  هب  یتلاح  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ماما  زا  درک  دای  ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ( 3)

: تفگ یفریص  ریدس  هک  دنکیم 
یلع اسلاج  هانیأرف  هنع ) هّللا  یـضر   ) قداّصلا رفعج  هّللا  دـبع  یبأ  انالوم  یلع  بلغت  نب  نابأ  ریـصب و  وبأ  رمع و  نب  لّـضفملا  اـنأ و  تلخد 

: انلقف اعزج . انبولق  تعّدصت  ریدس : لاق  يداؤف . ۀحار  یّنم  تبلـس  يداقر و  تفن  کتبیغ  يدّیـس  لوقی : ادیدش و  ءاکب  یکبی  وه  باّرتلا و 
تلّمأت و  مویلا ...  اذـه  ۀـحیبص  عماجلا  رفجلا  باتک  یف  ترظن  لاقف : هفوج . اهنم  خـفتنا  ةرفز  رفزف  کینیع . يرولا  ریخ  نب  ای  هّللا  یکبأ  ـال 
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هرمع و لوط  هتبیغ و  لوط  ّيدهملا و  انمئاق  دلوم  هیف 
______________________________

ص 125. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 137. نامه ؛ (. 2)
ص 136. نامه ؛ (. 3)
ص 141. نامه ؛ (. 4)

ص:75  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » هتبیغ نامز  یف  نینمؤملا  يولب 

هتسشن و كاخ  رب  شترـضح  میدید  میدش . دراو  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامیالوم  رب  بلغت  نب  نابا  ریـصب و  وبا  رمع و  نب  لضفم  نم و 
زا تفگ : ریدـس  تسا . هدناتـس  ار  ملد  شمارآ  هدوـبر و  منامـشچ  زا  باوـخ  وـت  تبیغ  نم ! ياـقآ  دـیوگیم : دـنکیم و  هیرگ  تّدـش  هب 

قیمع یهآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزاسن . نایرگ  ار  تنامـشچ  دنوادخ  تانئاک ، رورـس  دنزرف  يا  میتفگ  میدش و  هتـسکش  لد  مغ ، یناشیرپ و 
يراتفرگ شیامزآ و  تبیغ و  لوط  يدهم و  ام  مئاق  دلوت  عوضوم  رد  و  مدرک ...  هاگن  عماج  رفج  باتک  رد  زورما  حبص  دومرف : دیـشک و 

 ... مدرک لمأت  وا  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یعازخلا  یلع  نب  لبعد  زا  نیطمسلا  دئارف  رد  یعفاش  ینیومح  زا  يزودنق  ( 1)

: اهلّوأ هنع . هّللا  یضر  اضّرلا ، ّیلع  مامإلا  يالومل  ةدیصق  تدشنأ 
: یلوق یلإ  تیهتنا  اّملف  هدنع  ةدیصقلا  یقاب  تأرق  ّمث  تاصرعلا ...  رّفقم  یحو  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 

تاکربلا هّللا و  مسا  یلع  موقیعقاو  ۀلاحم  مامإ ال  جورخ 
فرعت أ  کناسلب . سدقلا  حور  قطن  لبعد ، ای  لاق : ّمث  ادیدش . ءاکب  اضّرلا  یکب  تامقّنلا  ءامعّنلا و  یلع  يزجی  ولطاب  ّقح و  ّلک  انیف  ّزیمی 

؟ مامإلا اذه 
دعب ّیلع و  هنبا  دّمحم  دعب  دّمحم و  ینبا  يدـعب  مامإلا  ّنإ  لاقف : الدـع . اطـسق و  ضرألا  ألمی  مکنم  مامإ  جورخ  تعمـس  ّینأ  ّالإ  ال ، تلق :
اروج تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرألا  ألمیف  هروهظ ، یف  عاطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  وه  و  مئاقلا . ۀّجحلا  هنبا  نسحلا  دعب  و  نسحلا ، هنبا  ّیلع 

«2  ...« » املظ و 
: تسا نینچ  شیادتبا  هک  مدناوخ  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  دزن  ياهدیصق 

تاصرعلا . رّفقم  یحولا  لزنم  وةوالت  نم  تلخ  تایآ  سرادم 
: مدیسر تایبا  نیا  هب  هک  نآ  ات  مدناوخ  ار  هدیصق  یقاب  سپس 

تخاس دهاوخ  ادج  ام  نایم  زا  ار  یلطاب  قح و  هنوگ  ره  تساخ . دهاوخ  اپب  وا  تاکرب  ادخ و  مان  هب  درک و  دهاوخ  مایق  ماما  نآ  کشیب  »
.« داد دهاوخ  رفیک  اهيزوتهنیک ، اهيراوخداش و  رب  ار  کی  ره  و 

ایآ تسا . هتفگ  نخس  وت  نابز  هب  سدقلا  حور  لبعد ! يا  دومرف : هاگنآ  تسیرگ . تدش  هب  مالّسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  ( 2)
دهاوخ زیربـل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  ماـیق  تیب  لـها  امـش  زا  یماـما  ماهدینـش  یلو  ریخ ؛ متفگ : یـسانشیم ؟ ار  ماـما  نیا 

نسح زا  سپ  نسح و  شدنزرف  وا  زا  دعب  یلع و  شدنزرف  وا  زا  سپ  تسا و  دّمحم  مدنزرف  نم  زا  دعب  ماما  دومرف : ترضح  تخاس .
______________________________

ص 545. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 544. نامه ؛ (. 2)
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ص:76  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
لدـع و زا  ار  نیمز  وا  دـننکیم . شتعاطا  روهظ  نامز  رد  دنـشکیم و  ار  شراظتنا  تبیغ ، نارود  رد  هک  تسوا  و  مئاق ؛ تّجح  شدـنزرف 

. دشاب هدش  زیربل  متس  روج و  زا  هک  روطنامه  دنکآیم  داد 
. تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تدالو  هثداح  هرابرد  ار  یتیاور  يزودنق  ( 1)

: دیامرفیم هدرک ، هراشا  شرسمه  هب  ماما  تیاور  نیا  رد 
«1 . » اروج املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرألا  ألمی  ّلج ، ّزع و  هّللا  یلع  میرک  دلو  اهنم  جرخیس  ّهنإ 

روطنامه دزاسیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  لج  زع و  دنوادخ  دزن  رد  یمارگ  دنمجرا و  يدنزرف  وا  زا  يدوز  هب 
. دشاب هدش  رپ  دادیب  روج و  زا  هک 

هتبلا میدروآ . ار  اهنآ  زا  ياهنومن  اهنت  ام  هدیدرگ و  لقن  مالّـسلا  مهیلع  هعیـش  موصعم  ناماما  زا  هماع  عبانم  رد  هک  تسا  یتایاور  اهنیا  ( 2)
. تسین اهنآ  ندروآ  هب  يزاین  هک  هدـیدرگ  لقن  يدـهم  تراشب  رد  یتاـیاور  ناوارف  دادـعت  هب  مالّـسلا  مهیلع  همئا  همه  زا  هیماـما  عباـنم  رد 

رکذ زج  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  هک  دناحلاص  ملاع و  راگزیهرپ ، ییاهناسنا  تماما ، ماقم  زا  رظن  فرص  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
ره دنتسه و  يرـشع  ینثا  بهذم  رب  اهنآ  یگمه  دوش . نایب  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  اهنآ  یمالـسا  بهذم  زین  تسا و  هتفرن  اهنآ  لیمج 

هیلع يدهم  ماما  بهذم  هرابرد  ار  بلطم  ود  نانخـس ، نیا  وترپ  رد  دنراد . نامیا  دوخ  نادنزرف  ناردـپ و  تماما  شیوخ و  تماما  هب  کی 
: میروآیم مالّسلا 

تفگ دیاب  سپ  دراد . یبهذم  فالتخا  اهنآ  اب  هک  دـنزادرپب  یماما  تشادـگرزب  دـییأت و  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تسین  نکمم  فلا )
. تسام رظن  دروم  بولطم و  رما ، نیمه  تساهنآ و  يأرمه  يداقتعا ، درکیور  بهذم و  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 

لطاب ار  وا  بهذم  دیاب  ای  تروص  نیا  رد  تسادج  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  بهذـم  زا  يدـهم  ماما  بهذـم  میـشاب  دـقتعم  رگا  ب )
تـسناد لطاب  ار  ود  ره  ناوتیمن  تسین و  یکی  زا  شیب  عامجا  روط  هب  ریزگان و  قح ، بهذم  مینادیم  یفرط  زا  ار . اهنآ  بهذم  ای  مینادب 

. دنابهذم کی  رب  مالّسلا  مهیلع  تارضح  نآ  همه  تفگ  دیاب  سپ 
زا یطویـس  دـنرادن ؛ يرترب  لضف و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  رب  رمع  رکب و  وبأ  هک  نیا  هب  ّتنـس  لها  ناملاع  زا  يرامـش  فارتعا  . 4 ( 3)

: تسا هدرک  لقن  نیریس  نب  دّمحم 
. تسا هدـمآ  مدرم  نایم  هب  رمع  رکب و  وبأ  زا  رتهب  دیونـشب  هک  نآ  اـت  دینیـشنب  ناـتیاههناخ  رد  ماـگنه  نآ  رد  داد ...  دـهاوخ  يور  ياهنتف 

: تفگ دمآ ؟ دهاوخ  مه  رمع  رکب و  وبأ  زا  رتهب  رگم  دش : لاؤس 
«. 2 ( » دوب دهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  ینعی  . ) دناهتشاد يرترب  رگید  ناسک  رب  یناسک ك  دناهدوب  هتشذگ  رد 

______________________________

ص 540. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 153. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص:77  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: هک تسا  هدرک  لقن  نیریس ) نبا   ) دّمحم نب  فوع  زا  هماسا  وبا  ( 1)
. دنتسین رترب  وا  زا  رمع  رکب و  وبأ  هک  دیآیم  ياهفیلخ  تما  نیا  رد 

. دشابیم حیحص  تیاور  نیا  دنس  دسیونیم : یطویس 
رب نیخیش  يرترب  مدع  هیرظن  قفاوم  وا  تروص  نیا  رد  تسا  نیریـس  نبا  دوخ  زا  هکلب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هن  نخـس  نیا  ارهاظ 

ار دوخ  قفاوم  رظن  دنکیم ، لقن  ار  نیریس  نبا  ربخ  هک  نآ  زا  سپ  وا  تسا . قفاوم  رظن  نیا  اب  مه  یجنزرب  تسا . مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
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: دسیونیم هدروآ و  زین 
وا زا  زگره  ربمایپ و  ورهلابند  تسا و  موصعم  شیاهنامرف  اههشیدـنا و  رد  يدـهم  تسا : هتـشون  هیکم  تاحوتف  رد  یبرع  نب  نیدـلا  یحم 

. دنزیمن رس  ییاطخ 
: دهدیم همادا  سپس  یجنزرب 

تلیـضف ياراد  ود  نآ  دـنچ  ره  تسناد ؛ رترب  ناـنآ  زا  ار  يدـهم  ناوـتیم  ظاـحل  نیا  زا  هدوـبن و  نیخیـش  رد  فـصو  نـیا  کـشیب  ( 2)
. دنشابیم مالسا و ...  رد  هقباس  یحو و  هدهاشم  ربمایپ و  یهارمه 

«1 . » ملاعلا هّللا  و 
: دسیونیم يدهملا  بهذم  یف  يدرولا  برشملا  باتک  رد  يراق  یلع  خیش  ( 3)

. تسا هدش  هدیمان  ادخ  لوسر  هفیلخ  رکب ، وبأ  هک  یلاح  رد  تسا  هدناوخ  ادخ  هفیلخ  ار  يدهم  ماما  ربمایپ ،
هشیدـنا و رد  دـیامن و  يوریپ  لوـضفم  زا  لـضفا  مییوـگب  هک  تـسا  حـیبق  مـه  ـالقع  هـکلب  تـسا  دـیعب  اـهنت  هـن  تـسا ، نـینچ  هـک  لاـح 

یگنارکیب ملاع و  قیاقح  رب  شاهطاحا  رد  مالّـسلا ، مهیلع  ماما  يرترب  تمظع و  زار  هکنیا  رب  هوالع  دـشاب ؛ وا  ورهلاـبند  شیاـهدرکيور 
. دشابیم هرهبیب  نآ  زا  لوضفم  هک  تسا  یلمع  راتفر و  عون  وا و  هاگن 

نامه یّلک ، لوصا  ظاحل  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  بهذـم  هک  دـیامنیم  تابثا  هناگراهچ  نیارق  نیا  زا  مادـک  ره  تروص  نیا  رد  ( 4)
. دنیامن فارتعا  اهنآ  هب  ناناملسم  ریاس  تسازس  هک  تسا  یلیالد  هیاپ  رب  نانخس  نیا  همه  تسا . يرشع  ینثا  بهذم 

هیلع يدهم  ترـضح  هرابرد  هیماما  رابخا  درادن . هار  نآ  رد  دیدرت  کش و  هک  تسا  یمّلـسم  تایرورـض  زا  هیماما  دزن  رد  بلطم  نیا  ( 5)
. تسین اهنآ  ندوب  ضیفتسم  هب  يزاین  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  مالّسلا 

هک تسا  ياهعاطالا  بجاو  ياوشیپ  ماما و  نیمهدزاود  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هک  دنرواب  نیا  رب  نایعیـش  مینادب  تسا  یفاک  هراب  نیا  رد  ( 6)
رتلبق یکدـنا  دـنکیم و  تلالد  بلطم  نیمه  رب  هک  تسا  هدـش  لقن  هعیـش  ناماما  زا  یتایاور  هماع  رابخا  نیب  رد  دوب . شراـظتنا  رد  دـیاب 

. تسا هدش  دای  و ...  ام » يدهم  «، » ام مئاق   » هب مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  تایاور  نآ  رد  میدروآ . ار  اهنآ  زا  یخرب 
______________________________

ص 113. ۀعاسلا ؛ طارش  ۀعاشإلا ال  لوسر ، نب  دّمحم  یجنزربلا ، (. 1)
ص:78  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یتسرپداژن ربارب  رد  ماما  عضوم  ج ) ( 1)

نوخ رد  توافت  لیلد  هب  رگید  داژن  رب  يداژن  هک  ددرگیم  بجوم  یحور ، يراـمیب  نیا  دراد . اـهناسنا  یهاوخدوخ  رد  هشیر  یتسرپداژن 
. دوش هداد  يرترب  اهنیا  دننام  ای  هداوناخ و  ای  نطو  ای  گنر  ای  نابز  ای 

تسا و فلاـخم  یبلـس و  یعـضوم  هراومه  دروآ - میهاوخ  هک  یلیـالد  ساـسا  رب  یتسرپداژن - ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  عضوم 
: دروآ یلیالد  حطس  دنچ  رد  ناوتیم  بلطم  نیا  يارب  دشابیم . ناسکی  رشب  دارفا  همه  يارب  یناهج و  تسا  یتلاسر  ناشیا  تلاسر 

یناهج ياهرتسگ  رد  ار  مالـسا  ترـضح  نآ  تسا . مالـسا  هیاپ  رب  یتوعد  مالّـسلا ، هیلع  ماما  توعد  میتفگ  هک  نانچ  مه  لوا : حطـس  ( 2)
هنوـگ ره  وـغل  رب  ینـشور  هب  مالـسا  هک  مـینادیم  رگید  ییوـس  زا  دوـمن . دـهاوخ  درط  ار  مالـسا  اـب  هناـگیب  رـصانع  درک و  دـهاوخ  هداـیپ 

: دیامرفیم دنوادخ  تسا . هدومن  يراشفاپ  یتسرپداژن 
«1 . » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

رد دینک . لصاح  لباقتم  ییاسانـش  رگیدکی  اب  ات  میدینادرگ  هلیبق  هلیبق  تلم و  تلم  ار  امـش  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا 
. تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا  تقیقح 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


. درادن يرترب  يوقت ، هب  زج  مجع  رب  برع  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ( 3)
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . مدرم  همه  نید  مالسا 

«2 . » ًاعیِمَج ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
. متسه امش  همه  يوس  هب  ادخ  ربمایپ  نم  مدرم  يا  وگب 

«3 . » ًاریِذَن َو  ًاریَِشب  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 
. میداتسرفن مدرم  مامت  يارب  هدنهد  رادشه  رگتراشب و  تمس ] هب   ] زج ار  وت  ام  و 

. درادن یتسرپداژن  هب  یتهابش  چیه  هک  تسا  هدروآ  دیدج  ییاهرایعم  تلیضف ، يرترب و  يارب  مالسا 
: دیامرفیم دنوادخ  شناد . ملع و  لوا : رایعم  ( 4)

«4 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
. دنریذپ دنپ  هک  دننادنمدرخ  اهنت  دنناسکی ؟ دننادیمن  هک  یناسک  دننادیم و  هک  یناسک  ایآ  وگب 

: دیامرفیم دنوادخ  يراکزیهرپ . يوقت و  مود : رایعم  ( 5)
«5 . » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 

. تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتدنمجرا  تقیقح  رد 
: دیامرفیم نآرق  رد  لاعتم  راگدرورپ  داهج . موس : رایعم  ( 6)

______________________________

هیآ 13. (، 49  ) تارجحلا هروس  (. 1)
هیآ 158. (، 7  ) فارعالا هروس  (. 2)

هیآ 28. (، 34  ) أبسلا هروس  (. 3)
هیآ 9. (، 39  ) رمزلا هروس  (. 4)

هیآ 13. (، 39  ) رمزلا هروس  (. 5)
ص:79  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

َو ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَی  ـال 
ًۀَمْحَر َو  ًةَرِفْغَم  َو  ُْهنِم  ٍتاجَرَد  ًامیِظَع  ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  ینْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  ًۀَجَرَد  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ 

«1 . » ًاروُفَغ ُهَّللا  َناک  َو 
، دنوادخ دنشابیمن . ناسکی  دننکیم  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ینادهاجم  نآ  اب  دنتسین  هدید  نایز  هک  نیـشنهناخ  نانمؤم 
و هداد ، وکین  شاداپ ]  ] هدعو ادخ  ار  همه  و  هدیـشخب ، ّتیزم  نانیـشنهناخ  رب  ياهجرد  هب  دـننکیم  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  یناسک 
زا یتمحر  شزرمآ و  تاجرد و  ناونع  هب  هک ] یگرزب  شاداپ  [ ؛ تسا هدیشخب  يرترب  گرزب ، یشاداپ  هب  نانیشنهناخ  رب  ار  نادهاجم  یل ] ]

. تسا نابرهم  هدنزرمآ  ادخ  و  دوشیم ،] نانآ  بیصن   ] وا بناج 
اهراـیعم نیا  زج  هب  دنـشاب . يواـسم  نآ ، هب  لـمع  حیحـص و  هدـیقع  مالـسا و  رد  دارفا  هک  دـنوشیم  حرطم  یناـمز  اـهرایعم  نیا  هتبلا  ( 1)

، شمکاح دزن  رد  دنايواسم . هناش  ياههنادند  دـننامه  لماک ، لدـع  تموکح  رد  مدرم  درادـن . دوجو  مالـسا  رد  يرترب  لماع  هنوگچـیه 
. ددرگ افیتسا  شقح  هک  هاگنآ  ات  تسا  گرزب  کچوک ، دناتسزاب و  وا  زا  ار  قح  هک  یماگنه  ات  تسا  کچوک  گرزب ،

هصرع رد  انبم  نامه  رب  مه  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  سپ  دشاب  نیا  تسا ، ترطف  لقع و  قباطم  هک  مالـسا  حیرـص  رظن  یتقو  هجیتن  رد  ( 2)
حرط و دزاـسیم و  زیربـل  يرگداد  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  اریز  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  دـش و  دـهاوخ  دراو  تواـضق  يراذـگنوناق و 
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اب یلو  تسا  هدومن  حـیبقت  موکحم و  ار  یتسرپداژن  دـنچ  ره  مالـسا  هک  دـنک  نامگ  یـسک  اجنیا  دـیاش  دزیریم . یپ  ار  هنالداع  ياهماـنرب 
هک يدـیدج  روما  هلمج  زا  اسب  هچ  دروآ  دـهاوخ  تواضق  رد  يدـیدج  هویـش  دـیدج و  باتک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  نآ  هب  هجوت 

. دشاب نآ  لاکشأ  زا  یخرب  نتخانش  تیمسر  هب  یتسرپداژن و  نتسناد  اور  دروآیم ،
قیمع و دـیدج ، دـنچ  ره  داتفا  دـهاوخ  قافتا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تلود  رد  هک  یتارییغت  تفگ ، میهاوخ  هک  ناـنچ  مه  خـساپ : ( 3)

نشور تشاد . دهاوخن  نآ  اب  يداضت  هدوبن و  جراخ  تسا ، حرطم  مالـسا  رد  هک  یلـصا  میهافم  تاعیرـشت و  زا  دیدرتیب  اما  دشاب  لصفم 
نیا رد  دشابیم . فیرـش  ّتنـس  میرک و  نآرق  حیرـص  ّصن  مالـسا و  تایهیدب  زا  نآ  لاکـشا  مامت  رد  یتسرپداژن  حـیبقت  درط و  هک  تسا 

. دهد رییغت  ار  روبزم  مکح  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  نکمم  تروص 
نشور و يرما  ترـضح ، نآ  هب  دـقتعم  ناملـسم  ره  يارب  نیا  تسا و  یناهج  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تلود  توعد و  مود : حطـس  ( 4)

. دروآ میهاوخ  ار  نآ  لیالد  ّتنس  باتک و  نتم  زا  نیا  زا  سپ  ام  تسا و  راکشآ 
عماوج رب  يرکف  ّطلـست  لابند  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  یبتاـکم  دوشیم  هظحـالم  ورنیا  زا  تسا . راـگزاسان  یتسرپداژن  اـب  یناـهج  توعد 

. دناهدروآ باسح  هب  هنارظنگنت  یهاگدید  ار  نآ  هتشاد ، یفنم  یعضوم  یتسرپداژن  لباقم  رد  دناهدوب ، یناسنا 
درجم هب  اریز  دشابیم ؛ فلاخم  یتسرپداژن  اب  سپ  تسا  یناهج  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  توعد  هک  اجنآ  زا  ( 5)

______________________________

تایآ 95 و 96. (، 4  ) ءاسنلا هروس  (. 1)
ص:80  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هیلع ماما  توعد  ندوب  یناهج  هرابرد  رتاوت  ترورـض و  فـالخ  رب  نیا  ددرگیم و  دودـحم  شتوعد  هریاد  هناتـسرپداژن ، ياهراعـش  حرط 
. ددرگیمن ققحم  تسا ، یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  یساسا  فده  ترضح و  نآ  روهظ  فده  تروص  نآ  رد  تسا . مالّسلا 

اب درادن  یتافانم  نیا  اما  درک  دهاوخ  ادیپ  الیتسا  ناهج  مامت  رب  رتاوتم ، یعطق و  لیالد  اب  ةرورضلاب و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  لاکشا : ( 1)
. دسانشب تیمسر  هب  ار  یتسرپداژن  ياهلکش  زا  یخرب  ترضح  هک  نیا 

يارب گنج  اریز  تسا ؛ ینتفریذـپ  لاکـشا  نیا  دـشاب ، یماظن  افرـص  يدربن  زا  سپ  ناهج  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يـالیتسا  رگا  يرآ  خـساپ :
. تسین یتسرپداژن  تیموکحم  يدنسپان و  رب  لیلد  ناهج ، رب  هطلس  درجم  هجیتن  رد  نآ ؛ ّدر  اب  مه  دزاسیم و  یتسرپداژن  اب  مه  هطلس ،

يارب روحم  تلادع  تسا  ياهمانرب  يداقتعا و  تسا  یتوعد  ماما  توعد  هکلب  دریذپیمن  تروص  یماظن  دربن  اب  اهنت  ایند  رب  هرطیس  اّما  ( 2)
ضرغ هک  ناـنچ  مه  دـبای ؛ ققحت  نیمز  يور  رب  شایعقاو  ینعم  هب  تیدوبع  اـت  اـهنآ  هتـسیاش  حیحـص و  تیبرت  فدـه  اـب  اـهناسنا  همه 

. تسا هتفهن  یهلا  تیدوبع  رد  مه  دوعوم  زور  ندش  رادیدپ  تقلخ و  زا  یساسا 
: ددرگیم مولعم  رما  ود  هب  تیانع  اب  بلطم  نیا  دراد و  تافانم  یلک  روط  هب  یتسرپداژن  اب  دشاب  یناهج  تروص  نیا  هب  رگا  توعد  ( 3)

ریذـپناکما هعماـج  درف و  یناور  شریذـپ  ماجــسنا و  زا  هدـنکآ  ییاـضف  رد  اـهنت  رادـم ، تلادـع  تـیبرت  زین  تلادـع و  یقیقح  يارجا  . 1
تسد ناکما  يرازیب ، رفنت و  وج  رد  اما  دبای . ماکحتسا  تابث و  اهناسنا  یگدنز  رد  هدیدنـسپ  ياهراتفر  یـساسا و  دعاوق  هک  ات  ددرگیم 
راچد شنیرفآ  زا  یلـصا  ضرغ  هجیتن  رد  دریذپیمن و  ققحت  لماک  تیدوبع  تشاد و  دـهاوخن  دوجو  وکین  جـیاتن  نآ  لاثما  هب  رـشب  یبای 

. ددرگیم للخ 
نآ مه  یتموکح  ماظن  هدشن و  هتخانـش  تیمـسر  هب  هک  يداژن  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  نآ  لکـش  ره  رد  یتسرپداژن  هشیدنا  شریذپ  . 2 ( 4)

ماظن نآ  زا  يرازیب  رفنت و  یناور و  ياههدـقع  راچد  دـنک و  تبرغ  ساـسحا  ماـظن  نآ  رد  هدومن ، ریقحت  بوکرـس و  رترب  داژن  ربارب  رد  ار 
. ددرگ

رگا دـهد . لیکـشت  ار  ناهج  تیعمج  تیرثکا  هک  تفاـی  میهاوخن  ار  يداژن  میریگب ، رظن  رد  دـحاو  کـی  نوچ  مه  ار  ناـهج  هاـگره  ( 5)
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مدرم تیرثکا  راک  نیا  اب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  زا  یتیلقا  حلاصم  عقاو  رد  دشخب ، يرترب  ار  نآ  دنیزگ و  رب  ار  يداژن  یناهج ، یتموکح 
. تسا هدروآ  باسح  هب  رادقمیب  تسپ و  ار 

زا یلـصا  ضرغ  هجیتن  رد  دوشیم ؛ نکممان  بولطم  حیحـص و  تیبرت  دـیزرو و  دـنهاوخ  هنیک  تموکح ، ربارب  رد  تیرثکا  هک  تساجنیا 
هب یبایتسد  روظنم  هب  يودـهم  یناـهج  تلود  هک  میباـییم  رد  تسا  لاـحم  ضرغ ، نیا  زا  فّلخت  نوچ  یلو  ددرگیمن . لـصاح  شنیرفآ 

. تسا اهناسنا  نیب  نداهن  قرف  یتسرپداژن و  هنوگره  فلاخم  تیرشب ، یمامت  يارب  هنالداع  یتیبرت 
هکلب تسین  رگید  داژن  رب  يداژن  يرترب  ینعم  هب  رگید  تسا و  هدش  یتارییغت  شوختسد  یتسرپداژن  موهفم  رصاعم  نارود  رد  لاکـشا : ( 6)

. دنراد كارتشا  اهنامرآ  نطو و  خیرات ، نابز ، رد  هک  تساهناسنا  زا  ياهعومجم  حلاصم  هب  تیانع  مامتها و  ینعم  هب 
دیاب دراد  دوخ  رد  ار  یهاوخ  دوخ  رصنع  نانچ  مه  هک  یموهفم  تارییغت  نیا  زا  یشوپمشچ  اب  خساپ :

ص:81  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هب هجوت  مامتها و  ضورفم ، اجنیا  رد  اریز  تسا  ادـیوه  راکـشآ و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یناـهج  رکفت  زا  بلطم  نیا  یگناـگیب  تفگ 

ياهنامرآ حلاصم و  هب  فوطعم  یناهج  تلود  مامتها  هک  تسا  حـضاورپ  و  تیرـشب ، هعومجم  هن  تساهناسنا و  زا  دودـحم  ياهعومجم 
. دنتسه یصاخ  یگژیو  ياراد  هک  اهنآ  زا  يدودحم  هورگ  هن  تسا و  تیرشب  همه 

فلتخم ياهداژن  اب  اـهتلم  اـما  درادـن ، ییاـج  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح  رد  یتسرپداژن  هک  تسا  تسرد  لاکـشا : ( 1)
نآ هب  دـهاوخب  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  يزکرم  تـلود  هـک  نآیب  دـنیامن ، هجوـت  هدـیزرو و  ماـمتها  دوـخ  یموـب  ياـهیگژیو  هـب  دـنناوتیم 

. دهد رارق  دوخ  تاهّجوت  نوناک  رد  ار  اهنآ  دشاب و  هتشاد  یتیانع  یموق  ياهیگژیو 
. دشابیم فلاخم  لماک  تلادع  اب  تهج  دنچ  زا  درکیور  نیا  اریز  تسا  نکمم  ریغ  زین  نیا  خساپ :

يور يریگرد  شکمـشک و  فـلتخم  ياـهداژن  نـیب  يداژن ، زکرمت  یموـق و  رخاـفت  يدازآ  هجیتـن  رد  هـک  تـسا  نـیا  اـهنآ  نیرتیهیدـب 
. دراد تافانم  تلادع  حور  اب  یلک  روط  هب  هک  يرما  دهدیم ؛

سح نمـضتم  تسا و  روهظ  زا  شیپ  راـگزور  رد  روعـش  كرد و  مدـع  زا  یـشان  هک  ياهدـنکارپ  يدرف  ياـهدرکیور  تسا  نکمم  يرآ 
تلادع همانرب  قبط  رب  یناهج  تلود  هک  يرمتسم  زکرمتم و  تیبرت  تحت  مه  نآ  نکیل  دنامب . یقاب  دشابیم  هقبط  ای  داژن  هب  نداد  تیمها 

. دوریم نیب  زا  جیردت  هب  دزرویم ، مادقا  نآ  هب  یهلا  لماک  رادم و 
: تسا هنوگ  دنچ  رب  رابخا  نیا  دنکیم . تلالد  مالّسلا  هیلع  ماما  تلود  رد  یتسرپداژن  یفن  رب  هک  يرابخا  هب  لالدتسا  موس : حطس  ( 2)
تـسا لیلد  نادب  نیا  دنکیم . فیـصوت  تّدش  اب  مأوت  هناریگتخـس و  ار  اهبرع  رب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  هک  یتایاور  لوا :

هک نآ  لاح  دناهدومنن . راتفر  یمالسا  تعیرش  قبط  هدوب و  قفومان  تبیغ  نامز  رد  یهلا  شیالاپ  شیامزآ و  دنیآرف  رد  برع  تیرثکا  هک 
دناهدرک لقن  نیقیرف  هک  يرابخا  دروم  نیا  رد  دیامن . ادیپ  لیامت  اهبرع )  ) دوخ نانابزمه  هب  دیاب  دشاب ، تسرپداژن  مالّسلا  هیلع  ماما  رگا 

: دنکیم دییأت  ار  رگیدکی 
: تسا هدرک  لقن  شحج  رتخد  بنیز  زا  يراخب  ( 3)

«1  ... » برتقا دق  ّرش  نم  برعلل  لیو  هّللا  ّالإ  هلإ  ال  لوقی : ههجو  اّرمحم  مّونلا  نم  ّیبّنلا  ظقیتسا 
 ... دوشیم کیدزن  هک  يّرش  زا  برع  رب  ياو  هّللا ، الا  هلا  ال  دومرفیم : دوب و  هدش  خرس  شاهرهچ  هک  یلاح  رد  دش  رادیب  باوخ  زا  ربمایپ 

68 ص :  دنیزگیمرب ..... . یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  یبهذم  روهظ 81 ب ) زا  سپ  خیرات 
: دیامرفیم هک  ریز  ثیدح  هنیرق  هب  وا ، تعیرش  زا  اهنآ  لودع  برع و  فارحنا  رب  ناشیا  رادشه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  فسأت 

«2  » رطملا عقوک  مکتویب  لالخ  عقت  نتفلا  يرأل  ّینإف 
. دیآیم دورف  امش  رب  ناراب  وچمه  هک  ار  ییاههنتف  منیبیم  دیدرتیب 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


______________________________

ص 60. ج 9 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دمحم  يراخبلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:82  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ننـسلا رد  هجام  نبا  ار  ثیدـح  نیا  نینچ  مه  « 1 . » دشابیم یحیحـص  نسح و  ثیدـح  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  يذـمرت  ار  ثیدـح  نیا 

«2 . » تسا هدروآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  هجام  نبا  ( 1)

«3 . » راّنلا یف  اهالتق  برعلا ، فظنتست  ۀنتف  نوکت 
. دناشتآ رد  نآ  ياههتشک  هک  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  برع  ياهنتف 

تسکش تبیغ  نامز  رد  اهفارحنا  هنتف و  رصع  رد  یهلا  شیالاپ  شیامزآ و  دنیآرف  رد  بارعا  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا 
. تسا هدومن  خر  قافتا  نیا  نونکا  مه  دنروخیم و 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ریصب  وبا  زا  ( 2)
«4 . » مئال ۀمول  هّللا  یف  هذخأی  و ال  فیّسلا ...  ّالإ  هنأش  سیل  دیدش ، برعلا  یلع  دیدج ، ياضق  دیدج و  باتک  دیدج و  رمأب  مئاقلا  موقی 

يراک ریـشمش  زج  تسا و  ریگتخـس  برع  رب  وا  دروآ . دـهاوخ  دـیدج  یتواضق  دـیدج و  یباتک  دومن و  دـهاوخ  اپرب  دـیدج  يرما  مئاـق ،
. دنکیمن هجوت  یشنزرس  چیه  هب  ادخ  هار  رد  و  درادن ... 

: تسا هدش  لقن  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ( 3)
«5  ... » فیّسلا ّالإ  شیرق  برعلا و  نیب  هنیب و  نکی  مل  مئاقلا  جرخ  اذإ 

. دوب دهاوخن  ریشمش  زج  شیرق  برع و  وا و  نیب  دنک  روهظ  مئاق  هک  هاگنآ 
رد تیقفوـم  ناـمیا و  مالّـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  دزن  رد  يرترب  كـالم  دوـشیم  هدافتــسا  اـهنآ  عوـمجم  زا  هـک  يرگید  ثیداـحا  و  ( 4)
هب هن  دنکیم و  ادیپ  یشیارگ  دنتـسه  يو  نابزمه  هک  یناسک  هب  هن  مالّـسلا  هیلع  ماما  هجیتن  رد  هلیبق . نابز و  هن  تسا و  یهلا  ياهشیامزآ 
. دومن دهاوخ  هبقاعم  هتشذگ ، ياهاطخ  رب  درک و  دهاوخ  هذخاؤم  تدش  هب  راگدرورپ  زا  تعاطا  روظنم  هب  ار  اهنآ  هکلب  شیرق ، شاهلیبق ،

راکیپ شباکر  رد  دننزیم و  هقلح  وا  درگ  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  صاخ  هدش و  شیالاپ  هدومزآ ، باحـصا  دنیوگیم  هک  يرابخا  مود : ( 5)
: دمآ دنهاوخ  یفلتخم  ياهنیمزرس  زا  هکلب  دنتسین  داژن  کی  زا  دننکیم ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  مئاق  باحصا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : ریصب  وبا  ( 6)
«6 . » ردب لهأ  ةدع  الجر ، رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  قافآلا  نم  نوفاوتیف 

. تفر دنهاوخ  شدزن  هب  ردب  گنج  ناگدنمزر  دادعت  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  ناهج ، فلتخم  طاقن  زا 
. دنیآیم وا  يوس  هب  يدارفا  ناهج  فلتخم  ياهنیمزرس  زا  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا 

: دیامرفیم یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
______________________________

ص 325. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 1)
ص 1305. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 2)

ص 1312. نامه ؛ (. 3)
ص 122. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)
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. نامه (. 5)
ص 284. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 6)

ص:83  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » لئابقلا نم  فیرخلا  عزقک  اعزق  نوعمتجی  ّمث 

. دنیآیم مه  درگ  فلتخم  للم ] و   ] لیابق زا  يزییاپ ، هدنکارپ  ياهربا  نوچ  مه  سپس 
، یلصا كالم  هکلب  تسین  اهنآ  نیب  نداهن  قرف  ثعاب  ترضح ، نآ  باحصا  يداژن  یموق و  ياهیگتسباو  هک  دراد  تحارص  تیاور  نیا 

. تساهنآ هدارا  نامیا و  يورین  قیمع و  صالخا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 1)

«2 . » مهضعب مجعلا  دالوأ  نم  الجر . رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  مئاقلا  باحصأ 
. دنشابیم مجع  نانآ  زا  یخرب  هک  دنرفن  هدزیس  دصیس و  مئاق  نارای 

نابز یقیقح ، كالم  هک  میباییم  رد  تیاور  نیا  زا  هدافتسا  اب  دنیوگیم . مجع  ار  یبرع  ریغ  ره  هکلب  دنتـسین  اهیناریا  اهنت  مجع ، زا  دارم 
. تفریذپیمن شنارای  فص  رد  ار  برع  زج  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هنرگو  تسین  داژن  نوخ و  و 

هیلع يدـهم  ماـما  تلود  هیاـس  ریز  رد  مدرم  تیادـه  یناـهج و  تموکح  رد  برع  ریغ  دارفا  تکراـشم  رب  تلـالد  هک  يراـبخا  موس : ( 2)
: دراد مالسلا 

: دومرف ناشیا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هتابن  نب  غبصا 
«3 . » لزنأ امک  نآرقلا  سانلا  نومّلعی  ۀفوکلا  دجسم  یف  مهطیطاسف  مجعلاب  ّینأک 

. دنزومآیم مدرم  هب  هدیدرگ  لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  اهنآ  هدش و  اپرب  هک  منیبیم  هفوک  دجسم  رد  ار  مجع  ياههمیخ  ایوگ 
ماما دوخ  زا  هک  شایعقاو  یناعم  ساسا  رب  ار  نآرق  نانآ  اریز  دـهدیم ، يور  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  نامز  رد  اـهنت  هعقاو  نیا 

. تسین ریذپناکما  تبیغ  نارود  رد  راک  نیا  اتعیبط  دنهدیم و  میلعت  هدش  هتفرگ  مالّسلا  هیلع 
. یتسرپداژن هشیدنا  اب  ماما  دروخرب  یگنوگچ  رب  لالدتسا  مراهچ : حطس  ( 3)

: تفرگ میهاوخ  نشور  ياهجیتن  اهنآ  زا  هدروآ و  همدقم  ود  اجنیا  رد 
رد ترـضح  نآ  هویـش  اب  قباطم  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  شور  نامه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  شور  ناـمگیب  لوا : همدـقم 

. میاهدرک نایب  البق  ار  بلطم  نیا  لیلد  دشابیم . یگدنز  هعماج و 
ياههزومآ ناـیب  زین  یتسرپداژن و  یفن  رب  دـیدرتیب  شاهعماـج ، باحـصا و  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هریـس  مود : همدـقم 

دازآ و هدنب و  هچ  شنارای  نیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . هدوب  راوتـسا  مدرم  همه  يارب  یناهج  یمومع و  يرما  ناونع  هب  یمالـسا 
ناشمالـسا هب  تشون و  همان  ناهج  نایاورنامرف  هب  وا  دروآ . مه  درگ  ار  اهنآ  تسب و  يردارب  ناـمیپ  فلتخم ، فیاوط  زا  مجع  برع و  هچ 

: دننام دنشابیم ؛ برع  ریغ  راوگرزب  نآ  باحصا  نیرتروهشم  یّتح  دندوب . برع  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دومن . توعد 
 ... بیهص و یشبح ، لالب  یسراف ، ناملس 

: تسا هدرک  لقن  ار  نآ  يذمرت  هک  میروآیم  هریره  وبا  زا  یتیاور  تبسانم  نیا  هب 
______________________________

ص 168. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 170. نامه ؛ (. 2)
ص 168. نامه ؛ (. 3)
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ص:84  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ای لجر : هل  لاـق  ْمِِهب » اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو   » غلب اّـملف  اـهالتف . ۀـعمجلا  ةروس  تلزنأ  نیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  دـنع  اـّنک 

یلع هدی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  عضوف  لاق : انیف . ّیسرافلا  ناملس  و  لاق : همّلکی . ملف  انب ؟ اوقحلی  مل  نیّذلا  ءالؤه  نم  هّللا ، لوسر 
«1 . » ءالؤه نم  لاجر  هلوانتل  اّیّرثلاب  نامیإلا  ناک  ول  هدیب ، یسفن  يّذلا  و  لاقف : ناملس ،

َنیِرَخآ َو   » هیآ هب  هک  یماگنه  دومرف و  توـالت  ار  نآ  ترـضح  دـش . لزاـن  هعمج  هروس  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دزن 
. دومرفن يزیچ  ترضح  دناهتـسویپن ؟ ام  هب  زونه  هک  دنایناسک  هچ  اهنآ  ادخ  ربمایپ  يا  دیـسرپ : یـسک  دیـسر ، « 2 « » ْمِِهب اوـُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم 

رگا تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : داهن و  وا  هناش  رب  تسد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دوب . ام  عمج  رد  یسراف  ناملس 
. تفای دنهاوخ  تسد  نآ  هب  وا  موق  زا  ینادرم  دشاب  ایرث  هراتس  رد  نامیا 

. تسا هدش  لقن  زین  يرگید  قیرط  زا  ثیدح  نیا  نینچمه  دنادیم . نسح »  » ار ثیدح  نیا  يذمرت  ( 1)
تروص نیا  رد  دشاب ، برع  ریغ  ناناملسم  دامن  ناونع  هب  یسراف  ناملس  یفرعم  نخـس ، نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  دارم  رگا  لاح 

دراد دوجو  زین  لامتحا  نیا  دـیامنیم . تلالد  یناهج  مایق  رد  برع  ریغ  یلمع  یتدـیقع و  هنانمؤم  تکراشم  رب  يراکـشآ  هب  ثیدـح  نیا 
تروص نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  یفرعم  هشیدنا  صالخا و  بتارم  زا  یـصاخ  هبترم  هدـنیامن  ناونع  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک 

 »... ترابع زا  ترضح  نآ  دارم 
نیا يانعم  زگره  هک  درک  هجوت  دـیاب  لاـح  ره  هب  دنـشاب . هشیدـنا  صـالخا و  زا  هجرد  نآ  ياراد  هک  یناـسک  ینعی  وا »...  موق  زا  ینادرم 
نیا سکع  هک  تسا  حـضاو  میـشیدنیب  یمک  رگا  هکلب  دـش ، دـنهاوخ  قحلم  ادـعب  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  ناملـس  هک  تسین  نآ  ربـخ 

هب ینخس  نآ  ینعم  هرابرد  هدومرف و  هراشا  هیآ  قادصم  هب  اهنت  ثیدح  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هتبلا  دشابیم . تسرد  عوضوم 
. تسا هدرواین  نایم 

زین مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یناهج  تلود  رد  دوبن  یتسرپداژن  زا  يرثا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تموکح  رد  هک  روط  ناـمه  هصـالخ 
. دشابیم نآ  هب  رادافو  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هویش  تنس و  هب  لماع  ناشیا  اریز  دوب ؛ دهاوخ  نینچ 

(2)

مالّسلا هیلع  ماما  یتموکح  ماظن  د )

؟ دشابیم مسیلایسوس  يرادهیامرس و  لیبق  زا  دوخ  زا  شیپ  ياهماظن  هباشم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یتموکح  ماظن  ایآ 
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  یتموکح  ماظن  هب  یتهابش  روهظ ، زا  شیپ  یتموکح  ياهمتسیس  زا  مادک  چیه  تسا . یفنم  اساسا  لاؤس  نیا  خساپ 

اپرب یناـهج  تلود  هک  دـیامنیم  هرهچ  یناـمز  اـهنت  نآ ، ینیع  سوملم و  لـیلد  هچرگ  میروآیم ؛ یلیـالد  نخـس  نیا  يارب  ـالیذ  درادـن .
. ددرگ

رد رگید  يوس  زا  درک . دهاوخ  هدایپ  لماک  هنالداع و  یحرط  ناونع  هب  ار  مالـسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  میتسناد  تسخن : لیلد  ( 3)
چیه دشابیم و  يرشب  تالکشم  لح  يارب  لقتـسم  ياهشیدنا  هدوب و  توافتم  اهماظن  ریاس  اب  مالـسا  هک  تسا  هدش  تباث  یمالـسا  دیاقع 

. درادن هتخاس  رشب  بتاکم  رگید  ياهلحهار  اب  یطابترا  هنوگ 
______________________________

ص 383. ج 5 ، نامه ؛ یسیع ؛ نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 1)
هیآ 3. (، 62  ) ۀعمجلا هروس  (. 2)

ص:85  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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؛ دیـسر بولطم  هجیتن  نآ  هب  ناوتیم  دزاسیم »...  زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  يدهم   » هک يوبن  ثیدـح  نیا  رذـگهر  زا  مود : لیلد  ( 1)
تیاهن رد  ات  دیامن  رذگ  يراوشد  تخس و  طیارش  زا  دیاب  راچان  هب  صاخ  لکش  هب  یمالسا  تّما  ماع و  روط  هب  تیرشب  میاهتفگ  البق  اریز 

طیارش نیا  هجیتن  رد  دنیآ . دیدپ  تفرگ ، دنهاوخ  شود  رب  ار  يودهم  تلود  ياهتیلوئسم  هک  هدش  شیالاپ  ناصلخم  زا  يرامـش  ریـسم ،
زا نیمز  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  يربهر  تحت  ناصلخم ، نآ  شالت  اب  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد  دوشیم . رپ  متـس  ملظ و  زا  نیمز  راوشد ،

«1 . » ددرگیم هدنکآ  لدع  طسق و 
ياهتموکح ياهشور  اهنآ ، نیرتمهم  زا  ددرگیم . قوف  راوشد  طیارش  ندمآ  دیدپ  ثعاب  يراوهریجنز  لاح  نیع  رد  رایسب و  للع  ( 2)

دیدج و میدق و  رامعتـسا  ییاکیرمآ و  ییاپورا و  يرادهیامرـس  ياهمیژر  دوجو  زین  هدـش و  هبرجت  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  يروتاتکید 
يارب شالت  زین  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  صاخ  روط  هب  یمالـسا  تما  ماـع و  روط  هب  ناـهج  مدرم  هک  یتالکـشم  اـیالب و  نینچ  مه 

دراد اعدا  هک  یتسینومک  ماظن  درکلمع  دننام  یگنهرف  يرکف - مجاهت  قیرط  زا  اهتلم  تالکـشم  عفر  يارب  ساسایب  ياهلحهار  لیمحت 
هب اهتلم  یمومع  راکفا  نونک  ات  رگا  دریگیم . یپ  ار  نآ  فالخ  یتسایس  المع  اما  دسانشیم  تیمسر  هب  ار  اهتلم  تشونرس  نییعت  قح 
زین هدنیآ  رد  تسا ، هدش  هاگآ  يرادهیامرـس  رامعتـسا  زین  يروتاتکید و  ياهتموکح  دسافم  زا  یخیرات  راوشد  تخـس و  تایبرجت  ددـم 

«2 . » دش دهاوخ  الم  رب  یتسینومک  ماظن  ياههیاپ  یتسس 
متس و بابسا  نیرتمهم  دامن  لبمس و  روهظ ، زا  لبق  رد  ياهتخاس  رشب  يداحلا ]  ] ماظن ره  دیدرتیب  تفگ  ناوتیم  نخس  نیا  میمعت  اب  ( 3)

. دشابیم ناگتشذگ  فارحنا  ملظ و  هرمث  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  تسا  ناهج  رد  فارحنا 
دهاوخ اهنآ  هشیر  ندنکرب  اهماظن و  نیا  رییغت  يارب  مادقا  دزاسیم ، زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  یماما  یلصا  تیرومأم  بیترت  نیا  هب 

. دوب
تروص هب  هچ  لاح  تسا ؛ هدـش  هداهن  انب  یگدـنز  تالداعم  زا  یهلا  رـصنع  درط  يداـم و  رکفت  هیاـپ  رب  يرـشب  بتاـکم  موس : لـیلد  ( 4)

دیدج ياههخاش  مسیزان و  مسیشاف ، يرادهیامرس ، دننام : میقتسم  ریغ  یناهنپ و  ای  مسیلایسناتسیزگا و  مسینومک ، دننام : راکـشآ  حیرص و 
. تسین اهنآ  رد  لاعتم  دنوادخ  ای  هعیبطلا و  ءارو  ام  هب  رواب  زا  يرثا  هدوب و  راوتسا  يدام  افرص  ياهیاپ  رب  اهماظن  نیا  اهنآ .

هب رـصانع  نیا  نیب  نداد  طبر  حور و  مسج و  نامأوت  تیبرت  زین  راگدرورپ و  ناسنا و  نیب  دـنویپ  تهج  رد  يودـهم  ماظن  هک  میتسناد  ( 5)
تعاطا بوجو  یّتح  دش . دنهاوخ  یمالـسا  یهلا و  نیناوق ، همه  نارود  نآ  رد  هک  میتسناد  زین  دیـشوک . دهاوخ  قیمع  هنالداع و  یتروص 

يارب لاعتم  يادخ  يوس  زا  هک  تسا  یمالـسا  تما  نایاوشیپ  زا  یکی  ترـضح  نآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زا 
هب يدام  رکفت  روهظ  يارب  یلاجم  ترـضح  نآ  تلود  رد  تروص  نیا  رد  تسا . هدـیدرگ  رومأـم  نآ  يارجا  يراذـگنوناق و  تموکح و 

. درادن دوجو  ناهنپ ) ای  ادیپ   ) نآ لکش  ره 
______________________________

. دعب هب  ص 246  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
دیاب دعب  هب  نیا  زا  هر )  ) ینیمخ ماما  ریبعت  هب  هدیدرگ و  فذـح  یناهج  هصرع  زا  یتسینومک  ماظن  هک  تسا  ههد  کی  زا  شیب  نونکا  (. 2)

م] . ] تفای خیرات  هزوم  رد  ار  نآ 
ص:86  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يوحن هب  هجیتن  رد  تسا  هدـش  يزیرحرط  يرـشب  بتاکم  دارفا و  قیقد  شیاـمزآ  ندوب  ریگارف  ساـسا  رب  یهلا  هماـنرب  مراـهچ : لـیلد  ( 1)
یعدم هک  يرشب  توعد  ره  هک  دوشیم  نشور  دراد - لابند  هب  زین  ار  يرـشب  ررکم  ناوارف و  ياههبرجت  هک  یلالدتـسا - سوملم و  الماک 

زا تیرـشب  دـیدرگ و  الم  رب  بتاکم  نآ  فعـض  طاقن  دـش و  نینچ  هک  یماگنه  دروخ . دـهاوخ  تسکـش  تسا  یناـهج  تالکـشم  لـح 
شدوجو رد  دهد ، تاجن  ار  وا  هک  يدـیدج  لح  هار  ندرک  ادـیپ  يوزرآ  هرابود  دـش ، دـیماان  شدوخ  طسوت  یگدـنز  ياههرگ  ندوشگ 
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. دنزیم هناوج 
صخشم روط  هب  مه  اموزل  دوشیم و  تفای  اهناسنا  دوجو  قامعا  رد  هراومه  هک  تسا  یلمجم  هتسب و  رس  یناور  ساسحا  وزرآ ، نیا  ( 2)

نارای مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  تسد  هب  ار  اهناسنا  یقیقح  تاجن  یلاعت  يادـخ  نکیل  دـیامنیمن . هراشا  يودـهم  ماظن  اـی  مالـسا و  هب 
تایبرجت همه  رب  وا  يرترب  هب  دیدرتیب  دیامن  هدهاشم  ار  نآ  تلادع  يودهم و  ماظن  تیرشب ، هاگره  هجیتن  رد  تسا . هداد  رارق  وا  صلخم 

ماظن نامه  دشخبیم ، تاجن  اهيراتفرگ  تالکشم و  هطرو  زا  ار  وا  هک  یلح  هار  اهنت  هک  دنکیم  رواب  دروآیم و  نامیا  قباس  ياهاعدا  و 
دننام تسا . هدـش  هراشا  هیماما  عبانم  رد  همانرب  نیا  هب  تسا . يرـشب  هتـسبرس  يوزرآ  نآ  یلجت  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  تسا .

: دناهدرک لقن  یسربط  دیفم و  خیش  هک  يربخ 
: انتریس اوأر  اذإ  اولوقی  اّلئل  انلبق ، اوکلم  ّالإ  ۀلود  مهل  تیب  لهأ  قبی  مل  لوّدلا و  رخآ  انتلود  ّنإ 

«1 *. » َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  یلاعت : هلوق  وه  ءالؤه و  ةریس  لثمب  انرس  انکلم  اذإ 
یتقو ات  دـسریم  تیمکاح  هب  ام  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یتلود  بحاص  نادـناخ  چـیه  تساهتلود و  نیرخآ  ام  تلود  کـشیب 

. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  دیامرفیم : دنوادخ  درک و  میهاوخ  لمع  نانیا  دننام  میسرب  تموکح  هب  رگا  دنیوگن  دندید  ار  ام  شور 
يژولوئدـیا ناشتلود  رد  هک  تسا  یهورگ  دارم  هکلب  تسین  مکاح  هلیبق  ای  هداوناـخ و  مکاـح ،» نادـناخ   » زا دارم  تیاور  نیا  رد  هتبلا  ( 3)

. دناهتفرگ شیپ  رد  ار  یصخشم 
: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ملاس  نب  ماشه  يرگید  تیاور  رد 

انّیلو ول  ّانإ  لئاق : لوقی  یّتح ال  مهیف  مکحلا  اورـشاب  ینعی  ساّنلا ال  نم  اّولو  دـق  ّالإ و  ساّنلا  نم  فنـص  یقبی  یّتح ال  رمألا  اذـه  نوکی  اـم 
«2 . » انلدعل

تموکح ام  رگا  دـیوگن  یـسک  ات  دیـسر ، دـنهاوخ  تموکح  هب  اههورگ  همه  هک  نآ  رگم  دوشیمن  اپرب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تلود 
. میتشادیم هنالداع  يراتفر  میدرکیم 

تصرف ایند  رد  امش  هک  تسا  نیا  ناشباوج  دنیوگب ، مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  اهنآ  رگا  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  ( 4)
. دیتفر ههاریب  هب  نارگید  نوچ  مه  یلو  دیدرک ، ادیپ  تموکح 

هب رابخا  هنوگ  نیا  رد  دوجوم  رصح  زا  هک  روط  نامه  دوش و  ریگارف  يرـشب  ياهلح  هار  زا  يدیماان  ساسحا  هک  تسا  نینچ  یهلا  ریدقت 
. دشابن دیدج  یلح  هار  نتفای  هب  يدیما  رگید  دیآیم  تسد 

غورد ياشفا  اب  ترـضح  تسا و  داضت  رد  نآ  رب  قباس  ياهماظن  اب  يودـهم  ماظن  هک  میباییم  رد  یگداس  تحارـص و  ماـمت  اـب  هجیتن  رد 
هک تسین  لوبق  لباق  الوصا  و  درادیم . رب  هار  رس  زا  ار  همه  اهنآ ، ندوب 

______________________________

ص 432. يرولا ؛ مالعا  یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، ص 344 و  نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 1)
ص 389. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 2)

ص:87  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیامن يوریپ  يرشب  هتسکشرو  ياهماظن  زا  شروحم ، تلادع  تموکح  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 

دوجو اب  داد و  دـهاوخن  رارق  وگلا  ار  قباس  ياهماظن  زا  کـی  چـیه  تموکح ، رما  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـش  نهربم  بیترت  نیا  هب  ( 1)
هدـهاشم اراکـشآ  ار  يزاینیب  نیا  ایند  مدرم  نامز  نآ  رد  دـش . دـهاوخ  زاـینیب  لـماک  روط  هب  اـهماظن  هیقب  زا  یهلا  رادـم  تلادـع  ماـظن 

فده ود  نیا  زا  یکی  ریزگان  دناهدیزگرب  یگدنز  هار  ناونع  هب  ار  ملاع  حطـس  رد  دوجوم  بتاکم  زا  یکی  هک  یناسک  اریز  درک  دنهاوخ 
ارقف و قوقح  زا  عافد  يارب  نانآ  معز  هب  یعامتجا و  یفده  ای  هافر و  ترهـش و  تورث و  بسک  يارب  یـصخش  یفدـه  دـننکیم : لابند  ار 
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رد هک  میتفگ  رتشیپ  اریز  درک ؛ دهاوخ  ادیپ  ققحت  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تموکح  رد  لکـش ، نیرتلماک  رد  فده  ود  ره  ناشکتمحز .
رد دنناوتیم  دنتـسه  دوخ  رظن  دروم  کین  فادـها  لابند  هب  هک  یناسک  تروص  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  ناوارف  مدرم  تورث  یناهج ، تلود 

. دنبای ییاهر  زین  اهماظن  ریاس  رد  دوجوم  فعض  طاقن  زا  لاح  نیع  رد  دندرگ و  لیان  دوخ  فده  هب  يودهم  ماظن  بوچ  بوچراچ 
دشابیم لماک  هنالداع و  یماظن  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یمالسا  تسا ؛ مالسا  يودهم ، تلود  رب  مکاح  يژولوئدیا  سپ 

. درادن تسا ،] يرشب  هناداینبدوخ  لقع  رب  ینتبم  هک   ] دوخ زا  شیپ  یسایس  ياهماظن  اب  مه  یطابترا  چیه  هتبلا  و 
ص:89  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

روهظ زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  همانرب  مجنپ  لصف 

هراشا

لحم کـنیا  هک  تسا  یلک  ياهماـنرب  ياراد  زین  روهظ  زا  سپ  راـگزور  تسا ، یلک  ياهماـنرب  ياراد  روهظ  زا  شیپ  نارود  هک  ناـنچ  مه 
. دشابیم ام  ثحب 

ات هراومه  همانرب  نیا  هکلب  دریذپیمن  نایاپ  روهظ  زا  شیپ  رد  یهلا  همانرب  ندیسر  هجیتن  هب  اب  ناسنا ، لماکت  يارب  یهلا  همانرب  تقیقح  رد 
. تسوا هارمه  تلادع - رارقتسا  نارود  رد  وا  یگتسیاش  رادقم  هب  رشب - رمع  ياهتنا 

حیضوت نیا  اب  تسا ؛ هدمآ  یمالسا  هفسلف  رد  هک  تسا  یصخشم  ياهرایعم  اب  راگزاس  تسا و  نیشیپ  همانرب  یعیبط  هلابند  همانرب ، نیا  ( 2)
رگا هجیتـن  رد  تسا . هدومرف  هضاـفا  اـهنآ  یگتـسیاش  هزادـنا  هب  تادوجوم  ماـمت  هب  ار  لاـمک  یگتفایدـشر و  تمعن  لاـعتم  دـنوادخ  هک :

يرتالاب هبترم  رد  هک  شدوخ  زا  سپ  یلامک  هبتر  هب  هک  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  اـهنت  دراد ، رارق  ینییاـپ  هبترم  رد  لاـمک  رظن  زا  يدوجوم 
میرک هک  دـنوادخ  دـیآ و  لیان  لامک  يالعا  هجرد  هب  هک  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  دراد ، رارق  ییـالاب  هبتر  رد  رگا  دـبای و  اـقترا  هدـش  عقاو 

بـسک ار  يرگید  هبترم  یگتـسیاش  دیـسر  دـیدج  لاـمک  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  هضاـفا  وا  هـب  ار  يدـیدج  لاـمک  تـسا  قـلطم 
. دباییم اقترا  دنکیم و  ریس  تیاهنیب ، لامک  هار  رد  روط  نیمه  دیامنیم و 

ار نآ  یگتـسیاش  روهظ  طیارـش  ندـش  مهارف  زا  سپ  تیرـشب  هک  میباـییم  رد  میهد  قیبطت  باـتک  نیا  ثحاـبم  اـب  ار  قوف  بلطم  هاـگره 
: زا تسترابع  هک  دیآ  لیان  لامک  زا  يدیدج  هبتر  هب  هک  تشاد  دهاوخ 

. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  روهظ  تکرب  هب  يرشب  عامتجا  رد  لماک  تلادع  ندش  هدایپ 
لیان تلادـع  هجرد  نیرترب  هب  ات  دـیامیپیم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لاـمک  جرادـم  هراومه  يرـشب  هعماـج  تلادـع ، یلمع  ققحت  اـب  ( 3)

هب تیرشب  رمع  هک  دنیـشنیم  راب  هب  یماگنه  همانرب  نیا  ییاهن  هرمث  دبای . تسد  تمـصع »  » یگژیو هب  دبای  قاقحتـسا  نآ  زا  سپ  ددرگ و 
یناسنا يالاو  لامک  ریـس ، تیاهن  رد  ماجنارـس  هک  نآ  ات  دنوش  تیبرت  اهناسنا  تلادع ، ذوفن  قمع و  ساسا  رب  هک  دوش  ینالوط  ياهزادنا 

هار راچان  هب  ددرگ ، اپرب  روهظ  زا  سپ  یهاتوک  نامز  تدـم  زا  سپ  تمایق  دـسر و  ناـیاپ  هب  رـشب  یعمج  تاـیح  رگا  یلو  دوش ؛ رگهولج 
: میسریم رب  ار  لامتحا  ود  نیا  اجنیا  رد  دش . دهاوخ  هتسب  لماکت  یقرت و 

. روهظ هعقاو  زا  سپ  يرشب  هعماج  رمع  یهاتوک  لوا : لامتحا 
ص:90  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. روهظ هعقاو  زا  سپ  يرشب  هعماج  رمع  لوط  مود : لامتحا 
رمع هک  تسا  یعیبط  سپ  دراد  یگتسب  دوعوم  زور  ققحت  هب  همانرب  نآ  یهدرمث  اریز  تسین  يرثا  لوا  لامتحا  زا  یهلا  هتشذگ  همانرب  رد 
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: دراد یلیالد  رما  نیا  دبای و  همادا  دوعوم  زور  ات  رشب 
: دیامرفیم میرک  نآرق  تسا . ریذپانفلخت  دنوادخ  هدعو  تسا و  یهلا  ياهدعو  دوعوم ، زور  ققحت  لوا : لیلد  ( 1)

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 
«1  ... » ْمَُهل یضَتْرا 

رارق دوخ ]  ] نیـشناج نیمز  رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ 
 ... دهد

روط هب  شـضرغ  لوصح  زا  لبق  يزیچ  درادن  ناکما  تسا و  دوعوم  زور  ندـش  رادـیدپ  ناسنا ، شنیرفآ  زا  یلـصا  ضرغ  مود : لیلد  ( 2)
: هلمج زا  تسا  هدش  هراشا  نیقیرف  تایاور  رد  بلطم  نیا  هب  ددرگ . وحم  یتسه  هحفص  زا  لماک ،

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يرفعج  مشاه  وبا  زا  ینامعن  . 1 ( 3)
یبأل تلقف  موتحملا . نم  هرمأ  ّنأ  نم  ۀـیاوّرلا  یف  ءاج  ام  ّینایفّـسلا و  رکذ  يرجف  مالّـسلا ، هیلع  اضّرلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  دـنع  اّنک 

. معن لاق : موتحملا ؟ یف  هّلل  ودبی  له  مالّسلا : هیلع  رفعج 
«2 . » داعیملا فلخی  هّللا ال  و  داعیملا ، نم  مئاقلا  ّنإ  لاقف : مئاقلا . یف  هّلل  ودبی  نأ  فاخنف  هل : انلق 

رد دنوادخ  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  دمآ . نایم  هب  شندمآ  ندوب  یمتح  ینایفـس و  زا  نخـس  هک  میدوب  مالّـسلا  هیلع  داوج  دّـمحم  ماما  دزن 
: دومرف دیآ . شیپ  ءادـب  دـنوادخ  يارب  زین  مئاق  عوضوم  رد  میـسرتیم  ام  میدرک : ضرع  يرآ . دومرف : دوشیم ؟ لصاح  ءادـب  موتحم ، رما 

. دنکیمن فالخ  دوخ ]  ] هدعو رد  دنوادخ  اعطق  تسا و  داعیم  هلوقم ]  ] زا مئاق  روهظ ]  ] دیدرتیب
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هّللا  دبع  زا  مه  وا  ّرز و  زا  دوواد  وبا  . 2 ( 4)

«3  ... » یمسا همسا  ئطاوی  یتیب - لهأ  نم  وأ  ینم - الجر  هیف  ثعبی  یّتح  مویلا  کلذ  هّللا  لّوطل  موی  ّالإ  اینّدلا  نم  قبی  مل  ول 
هتخیگنارب نم  نادناخ  زا  نم و  مانمه  يدرم  ات  دنک  ینالوط  ناس  نآ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا 

 ... دوش
: دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  مه  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  یلع  زا  ومه  . 3 ( 5)

______________________________

هیآ 55. (، 24  ) رونلا هروس  (. 1)
ص 142. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 3)
ص:91  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » یتیب لهأ  نم  الجر  هّللا  ثعبل  موی  ّالإ  رهّدلا  نم  قبی  مل  ول 
 ... تخیگنا دهاوخ  رب  ار  منادناخ  زا  يدرم  دنوادخ  هنیآره  دشاب  هدنام  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع  زا  رگا 

زین دوعوم و  زور  لد  زا  یهلا  قباس  حرط  همانرب و  ندمآ  رب  ترورـض  رب  یگمه  تسا و  رگیدکی  اب  دنویپ  رد  ناوارف و  تادیکأت ، نیا  ( 1)
ققحت یهلا  هدعو  نارود  نآ  رد  هک  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  دوجوم  همانرب  هب  تبسن  اما  دنکیم . تلالد  زور  نآ  ات  رـشب  لسن  يراگدنام 

یلیلد تسین و  رشب  دوجو  هب  يزاین  رگید  نآ  زا  سپ  دسر  رظن  هب  دیاش  هدیسر ، ماجنارـس  هب  ناسنا  شنیرفآ  زا  یلـصا  فده  هدرک و  ادیپ 
. دشاب یقاب  نانچ  مه  رشب  لسن  هک  درادن 

يرـشب هعماـج  رمع  لوط   ) مود لاـمتحا  هک  تسا  نآ  مّلـسم  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  باـتک  موس  شخب  رد  تقد  هب  ار  ثحب  نیا 
: دشابیم حیحص  هدمع  لیلد  ود  هب  روهظ ) هعقاو  زا  سپ 
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: هک میتفایرد  « 2 « » ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو   » هفیرش هیآ  زا  هتشذگ ، باتک  رد  لوا : لیلد  ( 2)
تلود حـلاص و  یعاـمتجا  دوجو  نآ  همزـال  تسا و  نآ  هرهچ  نیرتلـماک  رد  تیدوـبع »  » ندـمآ دـیدپ  ناـسنا ، تقلخ  زا  یـساسا  ضرغ 

هیلع يدهم  ماما  یناهج  تموکح  سیـسأت  درجم  هب  تفگ  دیاب  مینک  افتکا  رظن  دروم  هیآ  زا  تشادرب  نیمه  هب  رگا  تسا . یناهج  هتـسیاش 
«3 . » دش دهاوخ  هدروآرب  ناسنا  شنیرفآ  زا  رترب  فده  مالّسلا 

رگید دشاب و  دودحم  ینامز  رد  هچ  رگا  تسا  تیدوبع  زا  یلاع  هبترم  نیا  ندروآ  دـیدپ  یهلا ، دوصقم  هک  دـسریم  رظن  هب  ساسا  نیا  رب 
هک تسا  یتروص  رد  نیا  هزات  دبای . همادا  ینالوط  ینامز  يارب  ناسنا  لسن  یگدـنز  دوصقم ، نیا  ندـش  هدروآرب  زا  سپ  هک  درادـن  یلیلد 

لاحم یهلا  هقلطم  تمکح  رد  دوش ، اـفیتسا  هدناتـسزاب و  لـماک  روط  هب  شـضارغا  هک  نآ  زا  سپ  ءیـش  ياـقب  اریز  مینادـن  لاـحم  ار  نآ 
. دشابیم

رایـسب میدروآ  تیدوبع  يارب  هک  ییانعم  نآ  هچ  رگا  اریز  میرادرب  يرگید  ماگ  هفیرـش ، هیآ  نیا  زا  دـیدج  یمهف  يارب  مینآ  رب  اـجنیا  رد 
یـسرتسد لباق  ینالوط  ینامز  رد  ناسنا  يارب  بتارم  نیا  همه  دـمآ  دـهاوخ  هک  نانچ  مه  تسین و  رخآ  نخـس  یلو  تسا  یـساسا  مهم و 

نیا رد  تدابع  موهفم  اریز  دـشاب  هیآ  نیا  لولدـم  دـناوتیم  مییامن ، روصت  ار  تیدوبع  زا  لوصو  لباق  ياهبترم  ره  یعیبط  روط  هب  تسا و 
. دشابیم قلطم  هدروخن و  يّدح  چیه  هیآ 

ریگارف تلود  نیا  سیسأت  هفسلف  هکلب  تسا  یناهج  یتموکح  لیکشت  زا  رتارف  رایسب  ناسنا  شنیرفآ  زا  یساسا  ضرغ  تروص  نیا  رد  ( 3)
رد تسا و  راـگدرورپ  قلطم  تیدوبع  ناـمه  لاـمجا  روط  هب  هک  تسا  رترب  یفدـه  هب  ندیـسر  خـیرات ، لوـط  رد  نآ  يارب  يزیرهماـنرب  و 

رـشب شنیرفآ  زا  نیرب  فدـه  ققحت  ینعم  هب  یناـهج  تلود  دوجو  بیترت  نیا  هب  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  یفاـک  هزادـنا  هب  یتآ  ثحاـبم 
هک دراد  دوجو  يدایز  یلامک  لحارم  رـشب  ربارب  رد  هراومه  هکلب  دوشیمن  لصاح  تلود  نیا  سیـسأت  درجم  هب  رترب  فدـه  نآ  تسین و 

نیا سیسأت  زا  سپ  هک  درادن  یلیلد  تروص  نیا  رد  دسرب . اهنآ  هب  دیاب 
______________________________

ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
هیآ 56. (، 51  ) تایراذلا هروس  (. 2)

ص 235. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 3)
ص:92  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

زا فّلخت  نوچ  دیامن  افیتسا  ار  شنیرفآ  زا  دوخ  رتیساسا  ضرغ  ات  دنامب  یقاب  رشب  لسن  دیاب  هکلب  دشاب  هاتوک  يرشب  هعماج  رمع  تلود ،
. تسا لاحم  راگدرورپ  یلزا  تمکح  رد  ضارغا 

يارب مینادیم  اریز  دشاب ؛ تامدقم  ندمآ  مهارف  نامز  تدم  زا  رتمک  رایـسب  هجیتن ، لوصح  نامز  تدم  هک  دیامنیم  دیعب  مود : لیلد  ( 1)
نیدنچ مک  تسد  هک  تسا  هدیشک  لوط  یمدآ  رمع  يازارد  هب  ینالوط  رایسب  نامز  تدم  دوعوم  زور  كرد  تهج  تیرـشب  يزاسهدامآ 
اهنویلیم زا  تسا  هدـنکآ  ینالوط  ناـمز  نیا  دـشابن . نیا  زا  رتشیب  دـندقتعم - ناسانـشهنیرید  هک  ناـنچ  نآ  رگا - هتبلا  دـشابیم  لاـس  رازه 

اهنیا همه  ادهـش و ...  ناحلـصم و  ایلوا و  ایبنا و  ياهشالت  اهندروخ و  لد  نوخ  اهجنر ، اهندش ، ینابرق  دننام : رـشب  یگدنز  رد  هثداح 
سپ درادن ؛ ناکما  طیارش  نآ  دوجو  نودب  زور  نآ  ققحت  هک  تسا  یبولطم  طیارـش  لوصح  يارب  ياهنیمز  دوعوم و  زور  يارب  ياهمدقم 

رد یتشادرب  نینچ  دـشاب ؟ رتمک  ای  لاس  هن  رد  اهنت  یهد  هجیتن  اما  دـماجنا  لوط  هب  لاس  نارازه  تامدـقم ، ندـمآ  مهارف  تسا  لوقعم  ایآ 
رد حیبق و  القع  رما  نیا  دـنوش . ادـف  لسن  کی  تداعـس  يارب  اهناسنا  زا  یناوارف  ياهلسن  ینعی  نیا  تسا . لقع  يرواد  زا  يرود  تیاهن 

دنـسرن تیعمج  یناوارف  زا  يدح  هب  روهظ  زا  سپ  نارود  ياهلسن  هکیمادام  ندوب ، لاحم  نیا  دشابیم . لاحم  راگدرورپ  یلزا  تمکح 
یناوارف تیعمج  تحلـصم  هار  رد  یکدنا  تیعمج  تحلـصم  ندرک  ینابرق  لیبق  زا  اهنآ  هار  رد  قباس  ياهلسن  یناشفناج  يراکادف و  هک 
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دهاوخن دوخ  نیرب  فده  هب  روهظ  هعقاو  فرص  هب  وا  تسا و  ینالوط  روهظ  هعقاو  زا  سپ  رشب  رمع  دش  مولعم  هک  لاح  تسا . یقاب  دشاب ،
يارب رـشب  هک  روط  نامه  دریگ و  تروص  يزیرهمانرب  فده ، نآ  هب  یبای  تسد  يارب  ینالوط  رمع  نیا  لالخ  رد  تسا  مزال  سپ  دیـسر ،

. درادن دوجو  روهظ  زا  سپ  رترب  فده  هب  ندیسر  يارب  وا  يزاسهدامآ  زج  ياهراچ  هدیدرگ ، هدامآ  دوعوم  زور  هب  ندیسر 
روهظ و زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  همانرب  راتخاس  اب  دـیاب  میدـش ؛ انـشآ  روهظ  زا  لبق  نارود  يارب  یهلا  همانرب  اب  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه 

. میوش انشآ  زین  نآ  فلتخم  لحارم 
(2)

یهلا همانرب  ود  طابترا 

رد همانرب  نیا  تروص  نیا  رد  دشاب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هعقاو  هب  ندیـسر  اهنت  روهظ ، زا  شیپ  يارب  یهلا  همانرب  زا  دوصقم  رگا 
یناهج ياهمانرب  همانرب ، نآ  هک  اریز  دوشیمن  زاغآ  روهظ  هظحل  رد  زگره  یعیبط  روط  هب  دیدج  همانرب  یلو  دریذپیم . نایاپ  روهظ  هظحل 
ناـمه رد  نآ  ندومن  یلمع  تلادـع و  يارجا  تسا و  هتفریذـپ  تروص  قلطم  تیدوـبع  هب  ندیـسر  يارب  نآ  رد  تلادـع  يارجا  هک  تسا 
یماظن يدربن  رد  شصلخم  باحصا  مالّسلا و  هیلع  ماما  يوس  زا  هنمادرپ  فرژ و  یـشالت  هب  هکلب  تسین  ریذپناکما  روهظ  نیزاغآ  هظحل 

روهظ زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  تسـشن ، راب  هب  اهشالت  نیا  هاگره  هجیتن  رد  دراد ؛ زاین  ناهج  رب  لـماک  طلـست  یگنهرف و  و 
. دوشیم زاغآ 

: میتسه ورهبور  لامتحا  هس  اب  عوضوم  نیا  مهف  رد  ور  نیا  زا  ( 3)
ماما لماک  ّطلـست  نآ  زا  فدـه  تسا و  یـصاخ  همانرب  ياراد  دوخ  هک  دـشابیم  يدودـحم  ینامز  هلـصاف  همانرب ، ود  نیب  ام  لوا : لامتحا 

. دشابیم یناهج  تلود  رارقتسا  ناهج و  همه  رب  مالّسلا  هیلع 
زور نیلوا  زور ، نآ  دوش ؛ هدایپ  ناهج  رد  لماک  تلادع  دنیشنب و  راب  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهشالت  هک  يزور 

ص:93  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دشابیم مود  همانرب  يارجا  زور  نیلوا  لماک و  تلادع  رارقتسا 

تموکح هک  دنیـشنیم  رمث  هب  لماک  روط  هب  یماـگنه  هتـشذگ  هماـنرب  اریز  تسین  حـماست  زا  یلاـخ  لوا ، ضرف  رّوصت  مود : لاـمتحا  ( 1)
لیلد هب  تسا  قباس  همانرب  رد  جردـنم  ملاع ، رب  طلـست  يارب  شنارای  ماما و  ياهشالت  تفگ  دـیاب  باسح  نیا  اب  ددرگ و  لیکـشت  یناهج 

تلادـع ینامز  ره  هجیتن  رد  تسا ؛ یناهج  تلود  سیـسأت  هریجنز  زا  هقلح  نیرخآ  شباحـصا ، مالّـسلا و  هیلع  ماما  شالت  داهج و  هک  نیا 
نیزاغآ هطقن  یناهج ، تلود  راک  هب  عورش  هظحل  نیلوا  دریذپیم و  نایاپ  هتشذگ  همانرب  ددرگ ، لیکـشت  یناهج  لدع  تلود  دوش و  هدایپ 

. تشاد دهاوخن  دوجو  یکیکفت  لباق  سوملم و  ینامز  هلصاف  همانرب  ود  نیب  رگید  تسا و  مود  همانرب 
اریز هتـشذگ ؛ همانرب  هن  تسا ، دیدج  همانرب  رد  جردـنم  ناهج ، حـتف  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  داهج  شالت و  ینامز  هرود  موس : لامتحا  ( 2)

هظحل رد  هتشذگ  همانرب  تروص  نیا  رد  دشابیم . یناهج  يربهر  ندمآ  روهظ و  هعقاو  دوخ  هتشذگ ، همانرب  زا  فده  هک  تسا  نیا  ضرف 
. دنامب یقاب  نانچ  مه  شایهدرمث ، زا  سپ  همانرب  نآ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  اریز  تفریذپ  دهاوخ  نایاپ  روهظ 

. تسا همانرب  نیمه  رد  جردـنم  ناهج ، هنالداع  حـتف  يارب  شـالت  داـهج و  هرود  دوشیم و  عورـش  روهظ  هظحل  نیزاـغآ  زا  دـیدج  هماـنرب 
ار یناهج  تلادع  تلود  لیکـشت  رترب ، فده  نیا  تسا و  ناهج  لک  رد  دـنوادخ  قلطم » تیدوبع   » ندـمآ دـیدپ  روهظ ، زا  ییاهن  فدـه 

تروص ناهج  حتف  هار  رد  هک  ییاهشالت  نوچ  و  درک ، ادـیپ  ّطلـست  ملاع  رب  دـیاب  تموکح  نیا  لیکـشت  يارب  یعیبط  روط  هب  دـبلطیم و 
. دجنگیم نآ  لیذ  رد  دراد و  رارق  همانرب  نامه  رد  فده  نیا  سپ  تسا  مود  همانرب  فادها  هلمج  زا  دریذپیم 

يرابتعا یحالطـصا و  رتشیب  ثحب  نیا  يور  ره  هب  یلو  دـشاب . حیحـص  مود  لامتحا  دـش ، هدروآ  هک  یتاحیـضوت  اـب  دـسریم  رظن  هب  ( 3)
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رب ّطلـست  هرود  هک  تسا  نیا  دـشابیم  ملـسم  هچنآ  مود . ای  دـشاب  لوا  همانرب  رد  لخاد  ناهج ، رب  هرطیـس  هک  دـنکیمن  یتوافت  اریز  تسا 
فلتخم داعبا  یسررب  تهج  هب  اهنت  ار  ثحب  نیا  ام  دراد و  رارق  تسین - شرارمتسا  زج  ياهراچ  هک  تیرـشب - لماکت  طخ  لوط  رد  ناهج 

. رتشیب هن  میدروآ و  هشیدنا  نیا 
(4)

روهظ زا  سپ  همانرب  یلک  لوصا 

دومن و هجوت  دـش  هتفگ  همدـقم  رد  هچنآ  هب  رگید  راب  دـیاب  روهظ ، زا  سپ  نارود  رد  یهلا  یلک  همانرب  تایئزج  لوصا و  اب  ییانـشآ  يارب 
نارود رد  هک  ار  یقیمع  يرکف  ینوناق و  درکیور  یقیقح  يافرژ  دناوتیمن  دیزیم  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  هک  ياهدـنهوژپ  هک : نیا  نآ 

رد اهنآ  ققحت  نامز  ات  ثحب  نیا  تاعورف  تایئزج و  هک  رتهب  نامه  اذـل  دـیامن . كرد  یتسرد  هب  دوشیم ، مکاح  ناهج  رب  روهظ  زا  سپ 
. دنامب یقاب  هدروخن  تسد  بیغ  ملاع 

یمالـسا گـنهرف  بوچراـچ  رد  مه  نآ  ار  روهظ  زا  سپ  نارود  یمومع  مهم و  لـئاسم  یلک و  طوطخ  دـناوتیم  اـهنت  رگـشهوژپ ، کـی 
. دیامن كرد  شیوخ  رصع  رد  دوجوم 

نآ يارب  یهلا  نیشیپ  همانرب  میسانشیم . ار  همانرب  ود  نآ  نیب  فالتخا  طاقن  زا  یکی  بیترت  نیا  هب 
ص:94  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

روهظ زا  شیپ  نامز  رد  نتسیز  لیلد  هب  ام  رتنشور  ریبعت  هب  دهد ...  ریس  شبولطم  فادها  يوس  هب  ار  رضاح  هتشذگ و  ياهناسنا  هک  دوب 
هچنآ قیرط  زا  زین  هدش و  هتخانـش  یلک و  لوصا  قیرط  زا   ) همانرب نیا  تایئزج  زا  ام  یهاگآ  تهج  نیدب  مینکیم و  یگدنز  لوا  همانرب  اب 
يارب یهلا  همانرب  تخانـش  يارب  اما  تسا ؛ رـسیم  يدایز  ّدح  ات  هدرک ) ادیپ  ققحت  هک  تایئزج  یخرب  دننام  مییامنیم  هدـهاشم  نایعلاب  هک 

: میتسه وربور  یعناوم  اب  روهظ  زا  سپ  نارود 
؛ درک هدهاشم  اصخش  ار  نآ  ياهدادیور  ناوتیمن  هک  يروط  هب  هرود ، نآ  اب  ام  ینامز  هلصاف  . 1

؛ دنامیم رد  تایئزج  نایب  زا  دزادرپیم و  تایلک  هب  اهنت  لوصا ، نیا  دوشیم . هدنسب  یّلک  لوصا  هب  رتشیب  هرود ، نآ  تخانش  يارب  . 2
همانرب نیا  تخانـش  يارب  ار  ام  هار  هک  يزیچ  نامه  ینعی   ) دـش دـهاوخ  نالعا  رـصع  نآ  رد  هک  یتموکح  ماظن  دـیدج و  نیناوق  زا  اـم  . 3

. میتسه عالطایب  دزاسیم ) راومه 
: تسا یسررب  لباق  تهج  هس  زا  روهظ  زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  همانرب  ( 1)

هک تسا  یناهج  ياهعماـج  هعماـج ، نآ  تفگ  دـیاب  تسا ، هماـنرب  نیا  تمیزع  هطقن  هک  ياهعماـج  یلک  ياـهیگژیو  هراـبرد  لوا : روحم 
ندرک هدایپ   » يانعم دش . دهاوخ  هدایپ  نآ  رد  لماک  تلادـع  راب  نیتسخن  يارب  هتفای و  رارقتـسا  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح 

. دوش هتـشادرب  شهار  رـس  زا  یعنام  هنوگ  ره  دشاب و  هدش  راوتـسا  لدـع  هیاپ  رب  ناهج  رد  ریگارف  تیمکاح  هک  تسا  نیا  لماک » تلادـع 
. دنیامنیم ادیپ  لماک  لداع و  یمالسا ، یتیصخش  عامتجا  دارفا  کت  کت  زاغآ ، نامه  رد  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 

هتشذگ همانرب  رد  دوجوم  ياهشیامزآ  رد  هک  ار  يرایسب  دارفا  تفگ - میهاوخ  لیـصفت  هب  هک  روط  نامه  مالّـسلا - هیلع  يدهم  ماما  ( 2)
نیا دوجو  اـب  اـما  تشک . دـهاوخ  دـنوشیم ، بوـسحم  لـعفلاب  يرطخ  دـیدج ، عاـمتجا  رد  لـماک  تلادـع  يارب  دـناهدش و  دودرم  یهلا 

ریذپناکما مه  یماظن  يورین  اب  اتعیبط  هک  اهنآ  ندرک  فرط  رب  هفیظو  هک  دنام  دهاوخ  یقاب  ییاهفعـض  اهیتساک و  نانچمه  اههیفـصت ،
اهیتساک و نیا  زا  یخرب  اـجنیا  رد  ( 3 . ) دشابیم مالّـسلا  هیلع  ماما  هدـهع  رب  صاخ  روط  هب  دـیدج و  همانرب  هدـهع  رب  ماع  روط  هب  تسین ،

: میروآیم ار  صیاقن 
- میـسانشیم کنیا  هک  یمالـسا  دعاوق  قبط  نانآ - هب  یناهج  تلود  نامز  رد  دنـشابیم . هتـشذگ  ناربمایپ  وریپ  هک  همذ  لها  دوجو  فلا )
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؛ دنورگب مالسا  هب  لیامت  تروص  رد  ای  دننامب و  یقاب  دوخ  نید  رب  هیزج  تخادرپ  ربارب  رد  هک  دوشیم  هداد  هزاجا 
؛ دناهتخادرپن دیدج  ماظن  اب  هضراعم  هب  هک  یمالسا  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  دوجو  ب )

ات هک  دناینامدرم  اهنآ  دنوشیم . وربور  مالسا  نیناوق  اب  راب  نیلوا  يارب  هک  یناهج  هب  تبسن  یمالسا  یمومع  گنهرف  یتساک  صقن و  ج )
؛ دنروآیم مالسا  نآ  زا  سپ  یلو  دنربیم  رس  هب  رفک  رد  روهظ  زا  شیپ 

اههنتف و رـصع  لوط  رد  یقیقح  مالـسا  زا  اهنآ  يرود  لیلد  هب  یمالـسا  تّما  دوخ  ناـیم  رد  یمالـسا  یمومع  گـنهرف  دوبمک  صقن و  د )
؛ اهفارحنا

ماما هک  يدـیدج  نیناوق  هب  تبـسن  ماع ، روط  هب  تیرـشب  لک  رد  صاخ و  روط  هب  یمالـسا  تّما  رد  یمالـسا  گـنهرف  دوبمک  صقن و  ه )
حرطم هک  یقیمع  ياههشیدنا  زین  دومرف و  دنهاوخ  رداص  مالّسلا  هیلع  يدهم 

ص:95  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
؛ دنیامنیم

هدوب یقیمع  صالخا  ندـمآ  دوجو  هب  یهلا  لوا  همانرب  لوصحم  هرمث و  اریز  ناناملـسم ؛ رتشیب  دزن  رد  هدارا  يورین  صالخا و  فعـض  و )
هتبلا تسا و  هدادن  يور  یمالـسا  تما  هعومجم  رد  يراذـگرثا  نیا  هدیـسر و  تیلعف  هب  ناناملـسم  زا  یکدـنا  شخب  دزن  رد  اهنت  هک  تسا 

. تسا هدرک  رپ  فارحنا  متس و  ملظ و  ار  نیمز  اریز  تسا  یعیبط  يرما  نیا 
دوشیم وربور  نآ  اب  راب  نیتسخن  يارب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ياهعماج  تسا و  ینید  هبنج  زا  صیاقن  اهفعض و  نیرتمهم  اهنیا  ( 1)

لماک و همانرب  مالـسا ، هک  میتسناد  البق  نوچ  دـشابیم . یناـهج  تلود  ياـنب  رد  لـئاسم  نیرتراذـگریثآت  اـهنیا  زین  تساـهنآ . زا  لاـمالام 
دراد رارق  ییاهشالت  ناکیپ  كون  رد  هک  تسا  یماگـشیپ  تّما  نآ  یمالـسا  تّما  درک و  دهاوخ  هدایپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  ياهنالداع 

سیـسأت فده  هب  لین  هار  رد  عنام  دوجو  ینعم  هب  دشاب  هتـشاد  دوجو  تما  نیا  رد  هک  یلکـشم  ره  هجیتن  رد  دهنیم ؛ انب  ار  تلود  نآ  هک 
. تسا یناهج  تلود 

(2)

یناهج تلود  سیسأت  هار  رس  رب  تالکشم 

هک دراد  دوـجو  اـیند  مدرم  راـبتکالف  تیعـضو  ینید و  ریغ  ياـهيریگتهج  رد  هک  تسا  يروـما  عـناوم ، تالکـشم و  نیا  زا  دوـصقم 
. تسا یتسیرالوکس  هنایارگهدام و  ياهدرکیور  زا  یشان  یگمه 

. درادرب اهنآ  لح  يارب  یعطاق  ياهماگ  ات  دراد  تیلوئسم  ددرگیم  وربور  اهیتساک  تالکشم و  نیا  اب  هک  يودهم  ماظن 
دناوتب درف  یجیردت ، یتکرح  یط  تیاهن و  رد  ات  نیمز  رد  شیوخ  رترب  لامک  هب  رشب  لین  زا  تسترابع  مود  همانرب  فده  مود : روحم  ( 3)

هب اهناسنا  یگمه  زاغآ ، نامه  رد  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  دـسرب . لـماکت  دـشر و  هب  تمـصع ،»  » نیا رد  و  « 1  » دوش موصعم » »
يرادربناـمرف و نازیم  هب  يدرف و  ياـهتیلباق  رادـقم  هب  سک  ره  يارب  هار  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  دنـسریم  يدـنمجرا  هاـگیاج  نـینچ 

. تسا راومه  تلادع ، قح و  هار  رد  شايراکادف 
هب ندیـشخب  قمع  زین  همانرب  نآ  فدـه  میدرک . هظحالم  روهظ  زا  شیپ  همانرب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  هیبش  بلطم ، نیا  ور  نیا  زا  ( 4)

رادقم هب  فادها  نیا  زا  هنوگچ  مدرم  هک  میدید  و  « 2  » دوب تالکشم  ربارب  رد  اهنآ  ینامیا  هدارا  تیوقت  تما و  نایم  رد  یمالسا  گنهرف 
. دشیم اهنآ  یجیردت  لماکت  ثعاب  همانرب  نیا  ناس  هچ  دندربیم و  هرهب  ناشيراکادف  اهتیلباق و 

نیا رد  اما  دندیـسرن  یقیقح  تیقفوم  هب  یکدـنا  زج  قباس  همانرب  لالخ  رد  دراد . توافت  یهد » هجیتن   » رد اـهنت  لـبق  هماـنرب  اـب  هماـنرب  نیا 
. دیسر دنهاوخ  دوصقم  هگلزنم  هب  مارآ  یجیردت و  یتکرح  رد  دارفا  همه  ینالوط  ینامز  یط  رد  دش و  دنهاوخ  قفوم  مدرم  رتشیب  همانرب 
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روبع تمصع  هلحرم  ود  زا  دنکیم  عضو  یناهج  تلود  هک  يریبادت  هجیتن  رد  يرـشب  هعماج  هک  دش  دهاوخ  هداد  حیـضوت  ثحب  همادا  رد 
: درک دهاوخ 

______________________________

. دراد دوجو  یشومارف  اطخ و  لامتحا  یلو  دوریمن  هانگ  ملظ و  لامتحا  نآ  رد  هک  تسا  بجاو  ریغ  تمصع  دارم  (. 1)
. درادن دوجو  يدایز  هّدع  دزن  رد  فرژ  یمالسا  گنهرف  نیا  ور  نیا  زا  دوریم . شیپ  هب  ینید  مهف  رانک  رد  یشخبقمع  نیا  (. 2)

ص:96  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دشابیم موصعم  نانآ  یمومع  راکفا  اما  دناموصعم  ریغ  مدرم  هرود  نیا  رد  لوا : هلحرم 

دهاوخ ادعب  هلحرم  ود  نیا  حیضوت  دشابیم . راوتسا  لماک  تلادع  ساسا  رب  هک  یتمصع  دناموصعم ؛ مدرم  همه  هرود  نیا  رد  مود : هلحرم 
. دمآ

نخـس نکمم  هزادنا  هب  نآ  یلک  لوصا  روهظ و  زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  تایئزج  تخانـش  هرابرد  اجنیا  رد  موس : روحم  ( 1)
ار نآ  هتخاس و  لوحتم  میدش ، انـشآ  شتالکـشم  اب  لوا  روحم  رد  هک  ار  یعامتجا  دـناوتیم  هک  یلوصا  تایئزج و  نامه  تفگ ؛ میهاوخ 

عقاو رد  مییوگیم ، نخس  لوصا  نیا  زا  رگا  اجنیا  رد  میتفگ . نخـس  شاهرابرد  مود  روحم  رد  هک  دیامن  ییاهیگژیو  هب  فاصتا  هتـسیاش 
نیا رد  دوجوم  لوصا  تخانـش  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یناـهج  تلود  سیـسأت  لـیاوا  رد  تسا  نکمم  هک  میزادرپیم  يدراوم  هب  اـهنت 

دیکأت مه  البق  هک  روط  نامه  نوچ  يرـشب ) موصعم  عماوج   ) يدـعب ياـههرود  رد  دوجوم  لوصا  تخانـش  اـت  دراد  يرتشیب  ناـکما  هرود 
عماوـج نآ  زا  تسناوـت  میهاوـخن  هجیتـن  رد  دـنناوتان . اـههرود  نآ  نیناوـق  اههشیدـنا و  یقیقح  ياـفرژ  كرد  زا  ناگدــنهوژپ  مـیاهدرک ،

. میوش هاگآ  لیصفت  هب  موصعم ،
دوجو تبیغ  رـصع  رب  مکاح  یلک  لوصا  ددم  هب  نآ  تابثا  روصت و  ناکما  کنیا  هک  روهظ  زا  سپ  نارود  رب  مکاح  یلک  لوصا  هلمج  زا 

: دشابیم ریز  دراوم  دراد ،
. تسا يودهم  ماظن  لیکشت  لصا  هیاپ و  هک  روحم  تلادع  بان و  مالسا  ساسا  رب  یگنهرف  یگتفایتیبرت  لوا : لصا  ( 2)

، دوش یط  ياهلحرم  هاگره  دوشیم و  اطعا  يزاسگنهرف  ياهشور  هلحرم ، هب  هلحرم  یجیردت و  روط  هب  یتلم  درف و  ره  هب  ساسا  نیا  رب 
هب تفگ  میهاوخ  هک  یلیالد  هجیتن  رد  ناملسم  ریغ  ياهتلم  سپ  دنکیم . ادیپ  ار  یگتخیهرف  زا  يدیدج  هلحرم  یگتسیاش  هعماج  ای  درف 

قباس همانرب  ساسا  رب  هک  یناملـسم  ای  ناملـسم و  هزات  ره  دیورگ و  دنهاوخ  نآ  هب  تیاضر  يدونـشخ و  اب  دش و  دـنهاوخ  توعد  مالـسا 
، دراد دیکأت  تیصعم  زا  يرود  راگدرورپ و  تعاط  رب  هک  یمالسا  یلک  گنهرف  ساسا  رب  دشاب ، هدیسرن  تیبرت  زا  یبولطم  هجرد  هب  یهلا 

نآ رد  هک  یحلاصم  قبط  هک  دـباییم  تسد  یگتخیهرف  نانچ  نآ  هب  ددرگ  لـیان  تیبرت  زا  هجرد  نیا  هب  سک  ره  و  دـش . دـهاوخ  تیبرت 
ادـیپ همادا  لماکت  اـقترا و  زین  نیا  زا  سپ  دـنادرگیم . يدـیدج  نیناوق  میهاـفم و  راـکفا و  لـماک  كرد  هتـسیاش  ار  وا  دراد ، دوجو  زور 

نیا یلـصا  ياههیاپ  نیزاغآ و  لحارم  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوشیم . دنمهرهب  نآ  زا  شـشالت  تیلباق و  هزادنا  هب  يدرف  ره  دـنکیم و 
هک يدعب  لحارم  رد  یلو  دیامنیم  ارجا  تعرـس  یناسآ و  هب  دـناوخ ) دـیهاوخ  باتک  نیا  رد  هک  نانچ  نآ   ) ار يزاسگنهرف  شزومآ و 

. دوب دهاوخ  هتسهآ  یجیردت و  یتما ، ره  تیبرت  روخارف  هب  دشابیم  لوصا  نآ  يارجا  يزاسهدایپ و  هب  تبون 
. یناهج لدع  تلود  رد  دیدج  ياهتیلوئسم  نتفرگ  هدهع  رب  يارب  رشب  رد  صالخا  هدارا و  يورین  تیبرت  مود : لصا  ( 3)

روبع زا  دوب  ترابع  هک  دش  هتفرگ  شیپ  رد  یهلا  لوا  همانرب  رد  هک  تسا  یـشور  اب  هباشم  هشیدنا ، رظن و  هلحرم  رد  یلک ، شور  اجنیا  رد 
رد دیامن . صخـشم  نآ  ربارب  رد  ار  دوخ  لمعلا  سکع  عضوم و  هک  نآ  ات  تلادـع  يوس  هب  اهناحتما  اهیتخـس و  هاگرذـگ  زا  درف  نداد 

رد هنالداع  یمالسا و  يراتفر  رگا  هجیتن 
ص:97  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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دیدج همانرب  ياهنومزآ  اب  هتـشذگ  همانرب  ياهنومزآ  هتبلا  دروخ . دـهاوخ  تسکـش  هنرگو  دوشیم  قفوم  شیامزآ  نیا  رد  دریگ ، شیپ 
شیالاپ شیامزآ و  يارب  نآ ، ربارب  رد  درف  لمعلا  سکع  عون  فارحنا و  متـس و  ملظ و  طیارـش  میتفگ  لوا  هماـنرب  رد  اریز  دراد ؛ تواـفت 

تسا ییاهتیلوئـسم  زا  یـشان  یهلا  شیامزآ  دنامیمن ، یقاب  يرثا  فارحنا  داسف و  طیارـش  ملظ و  زا  نوچ  مود  همانرب  رد  اما  تسا  یفاک 
، دوجوم یتموکح  ماظن  اب  رگید و  ياهناسنا  ادخ ، دوخ ، اب  ناسنا  طباور  رد  تلادع  ظفح  زین  نآ و  يارجا  لماک و  تلادع  زا  يوریپ  هک 

. دراد ار  شیاضتقا 
شیپ یشیامزآ  یسک  يارب  هک  تسا  حیبق  دنوادخ  رب  اریز  دشابیم  وا  ياهتیلباق  یگتخیهرف و  نازیم  هب  يدرف  ره  لماش  ناحتما  نیا  ( 1)

. تسا یهلا  لدع  فالخ  رب  رما  نیا  دروخب . تسکش  ناحتما  نیا  رد  راچان  هب  دشابن و  يو  ياهتیلباق  اب  بسانتم  هک  دروآ 
، نآ زا  راظتنا  دروم  تیقفوم  دوب و  دهاوخ  یتخـس  تقد و  تیاهن  رد  زین  ناحتما  شیامزآ و  دـنیآرف  دـسرب ، دوخ  جوا  هب  تیلباق  هک  اجنآ 

. دش دهاوخ  طبض  تبث و  اهشزغل  نیرتکچوک  اب  اهرایعم و  نیرتقیقد  اب  مه  نآ  رد  تسکش  هتبلا  تسا و  هبترم  نآ  اب  بسانتم  یتیقفوم 
روط هب  یمالـسا  تما  هب  تبـسن  دوخ  مایق  تسخن  هرود  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  ییاهشیامزآ  زا  ییاههنومن  هیماما  عبانم  رد  ( 2)

هک تسا  هدـمآ  دروآیم ، رد  ارجا  هب  دـنتفای ) قیفوت  لوا  همانرب  ياهشیامزآ  رد  هک  یناسک  ناـمه   ) شّـصاخ باحـصا  هب  تبـسن  ماـع و 
. دمآ دهاوخ  ادعب  نآ  لیصفت 

ندیـسر باصن  دـح  هب  قباس ، همانرب  رد  مادـقا  نیا  زا  فدـه  اریز  دراد ؟ دوجو  دـیدج  همانرب  رد  یهلا  ياهنومزآ  هب  يزاین  هچ  شـسرپ :
يارجا هرود  رد  هک  یلاح  رد  دنهدیم  لیکشت  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يربهر  هب  ناهج  حتاف  هاپـس  رداک  هک  تسا  یـصلخم  ياهورین 

همادا نانچمه  شیالاپ  شیامزآ و  دنور  ارچ  سپ  تسین . نآ  هب  يزاین  رگید  هدناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ  تیرومأم  هاپس  نیا  دیدج ، همانرب 
؟ دراد

. تسا دنیآرف  نیا  رذگهر  زا  اهناسنا  تیبرت  شنیرفآ ، ماظن  رد  یهلا  ياهتنس  زا  یکی  خساپ :
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

«1  » ِبِّیَّطلا َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع ، ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 
. دزاس ادج  رهوگ  كاپ  زا  ار  تشرس  دب  شیامزآ ، هب  هکنآ  ات  دراذگناو  ینونک  لاح  نیدب  ار  نانمؤم  زگره  دنوادخ 

توعد و اب  اهنآ  هک  تسا  يرـصع  ره  رد  راگدرورپ  زا  مدرم  يربنامرف  نازیم  صیخـشت  يارب  ریگارف  ینوناق  شیالاپ ، شیامزآ و  نیا  ( 3)
ربارب رد  اهنآ  هدارا  دبای و  افرژ  ناشـصالخا  ات  دنیامن  روبع  هاگرذگ  نیا  زا  دیاب  یمالـسا  تما  دارفا  دنوشیم . وربور  یتیبرت  دیدج  همانرب 

هچ تائالتبا ، ياهیراوشد  یتخس و  ربارب  رد  هک  دوشیم  مولعم  دنوشیم و  ادج  ناکاپ  زا  نادیلپ  بیترت  نیدب  ددرگ . دنمورین  تالکـشم ،
فالتخا هب  يریگعضوم ، رد  توافت  نیا  دنتلغیم . ورف  يژک  فارحنا و  ههاریب  هب  یناسک  هچ  دنریگیم و  یمالسا  حیحص  عضوم  یناسک 

. ددرگیم رب  دارفا  یناور  يرکف و  ياههنیشیپ  اهتیلباق و 
همانرب رد  اهنآ  هدوب و  مالسا  زا  شیپ  ناربمایپ  ياهتوعد  همه  لماش  نوناق ، نیا  هک  میدروآ  رتشیپ  ( 4)

______________________________

هیآ 179. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
ص:98  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

همانرب ساسا  رب  تیرـشب  ات  تسا  نایرج  رد  مه  مالـسا  زا  دـعب  هرود  رد  نوناـق  نیا  هک  میتفگ  زین  « 1 . » دناهتـسج دوس  نآ  زا  دوخ  یتیبرت 
ات توعد  نیا  دیدرگ و  وربور  يدیدج  توعد  اب  مالـسا  ردـص  هعماج  هک  نانچ  مه  « 2 . » دریگ رارق  تیبرت  تحت  یهلا ، لماک  هنـالداع و 

عماوج دنوشیم . تیبرت  روهظ  زا  شیپ  ات  تدم  ینالوط  یجیردت و  يدنیآرف  رد  ناناملـسم  ياهلسن  دراد و  همادا  زین  روهظ  زا  لبق  نامز 
جنک رد  مالـسا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  سپ  نیا  دش . دـنهاوخ  وربور  يدـیدج  یمالـسا  توعد  اب  يدوز  هب  تیرـشب  همه  هکلب  یمالـسا و 
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یمالسا لوصا  رب  هوالع  توعد  نیا  رد  روهظ  رصع  نامدرم  تسا . هدش  یچیپرس  شماکحا  زا  يرایسب  زا  هتـشگ و  بیرغ  هدیزخ ، تلزع 
نوناق روخارف  هب  دـیاب  نانآ  تسا . هتـشادن  هقباس  رتشیپ  هک  دـنوشیم  وربور  یمیهافم  زین  يراذـگنوناق و  ماظن  اب  هتـشاد ، دوجو  ـالبق  هک 
مولعم دـیدج  توعد  ماظن و  هب  تبـسن  اهنآ  عضوم  اـت  هدومن  روبع  هلحرم  نیا  زا  یجیردـت  تدـمزارد و  یتیبرت  لـالخ  رد  یهلا ، ناـحتما 

. دیآ لیان  لامک  تیقفوم و  هب  ششالت  تیلباق و  هزادنا  هب  سک  ره  ددرگ و 
تیقفوم روهظ ، زا  سپ  نارود  رد  نآ  هرمث  اما  دشابیم  رشب  دارفا  تیرثکا  یماکان  تسکـش و  روهظ ، زا  شیپ  نارود  رد  دنیآرف  نیا  هرمث 

. دبای اقترا  موصعم » ياهعماج   » هب تیاهن  رد  يرشب  هعماج  هک  اجنآ  ات  تساهنآ  تیرثکا 
اب هارمه  لماک  تلادـع  یگتـسبمه و  يردارب ، هیاس  رد  يدام  هافر  یتخبـشوخ و  ساسحا  زا  هدـنکآ  يوج  ندـش  مکاـح  موس : لـصا  ( 1)

. دروآ میهاوخ  باتک  مود  شخب  رد  هک  ینیعم  ياهشور 
. دشاب یفاک  رشب  ییاهن  فده  هب  ندیسر  يارب  ییاهنت  هب  دناوتیمن  رما  نیا  اریز  تسین  يدام  هرهب  هب  ندیسر  اهنت  یهافر ، نینچ  زا  فده 

. دیامن ددم  تهج  نآ  رد  ار  وا  دشاب و  راذگرثا  یهلا ، يالاو  فده  يوس  هب  رشب  ریس  رد  دناوتب  هک  تسا  بولطم  ییاج  ات  يدام  هافر 
وحن هب  مدرم  نآ ، رذـگهر  زا  هک  ددرگیم  یناور  يوج  ندـمآ  دـیدپ  تغارف و  تاقوا  شیازفا  بجوم  دوش ، رتشیب  هزادـنا  ره  يدام  هافر 

هافر شنیب ، نیا  قباطم  دریگیم . رارق  يرـشب  يالاو  فدـه  ریـسم  رد  يدام  هافر  بیترت  نیدـب  دـنزرو . مامتها  تدابع  قالخا و  هب  يرتهب 
هب هک  یهار  تسا ؛ هار  کی  اهنت  هکلب  هدوبن  فده  يدام  هافر  هک  دنادیم  یبوخ  هب  وا  اریز  تسین ؛ ناسنا  یلاع  فادـها  هار  رـس  رب  یعنام 

. دوب دهاوخ  تیبرت  تلادع و  دنیآرف  تیبثت  راک  کمک  هافر ، شیازفا  ور  نیا  زا  ددرگیم . متخ  تیدوبع »  » یلاع دصقم 
مدرم نیب  رد  شرامـش  نودـب  ار  لاـم  وا  هکنیا  يدـهم و  ترـضح  هرود  رد  تورث  یناوارف  زا  هک  یتاـیاور  یقیقح  ياـنعم  تسا  نـیا  ( 2)

. میدروآ ار  اهنآ  زا  یخرب  نیا  زا  شیپ  مه  ام  دناهدرک و  لقن  تنس  لها  هیماما و  ار  رابخا  نیا  دهدیم . ربخ  دنکیم ، میسقت 
يارب  ) دایز راک  نوچ  دراد ؛ رشب  یلاع  فده  اب  هنوراو  یتبـسن  رما  نیا  تسا و  دایز  راک  لصاح  هافر ، شرتسگ  تورث و  یناوارف  لاکـشا :
يارب رگید  دـهدیم و  صاصتخا  دوخ  هب  ددـنب ، راک  هب  تدابع  قالخا و  هزوح  رد  دـیاب  ناـسنا  هک  ار  یـشالت  رتشیب ) يداـم  هاـفر  هب  لـین 

. دراذگیمن یقاب  یتصرف  ناسنا 
یلاکشا نینچ  دشاب ، هتشاد  راک  تدابع و  موهفم  زا  یتسرد  روصت  هک  یسک  يارب  زگره  خساپ :

______________________________

ص 255. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 266. نامه ؛ ك : ر . (. 2)
ص:99  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مه نآ  تسا و  بولطم  داصتقا  هب  ندیسر  هار  ندرک ، راک  هک  یلاح  رد  دشاب  راک  يارب  یعنام  دناوتیم  هنوگچ  تدابع  ددرگیمن . حرطم 
زا یلـصا  فدـه  هک  یتروص  رد  دوش  تدابع  زا  عنام  دـناوتیم  هنوگچ  زین  راک  رگید  يوس  زا  تسا . تداـبع  راـک  کـمک  دوخ ، هبون  هب 
هب میناوتیم  ور  نیا  زا  دنراد . رارق  رشب  يالاو  فده  ریسم  رد  ود  ره  تدابع  راک و  تفگ  دیاب  هجیتن  رد  دشابیم . تدابع  ناسنا ، یگدنز 

: میهد خساپ  حطس  ود  رد  لاکشا  نیا 
ناوتیم اریز  درادن  ییاج  یناهج  لدـع  ماظن  رد  تدابع ، زا  دایز  راک  ندوب  عنام  تدابع و  راک و  نیب  يراگزاسان  روصت  لوا : حطـس  ( 1)

. دنزاس هدروآ  رب  ار  رشب  زا  یتیبرت  يزاین  مادک  ره  هک  يروط  هب  درک  یهدنامزاس  لداعتم  یتروص  هب  ار  اهنآ  دومن و  عمج  ود  نآ  نیب 
رارق لماک ) لدع  ماظن  اب  قباطم   ) تدابع ریـسم  رد  راک  رگا  هجیتن  رد  دنراد ؛ يزاسمه  رگیدـکی  اب  تدابع  راک و  موهفم  مود : حطـس  ( 2)

هک طرـش  نیا  هب  هتبلا  دوب . دـهاوخ  نارگید  اب  درف  طباور  رد  اـهتدابع  نیرترب  زا  تروص  نآ  رد  دـشاب و  تداـبع  دـناوتیم  دوخ  دریگ ،
ار دوخ  رازاب و ..  هناخراک ، رد  راک  ماجنا  نامز  رد  وا  هک  دوشیم  ثعاـب  كرد  نیا  اریز  دـبایرد  ار  يریگفدـه  طاـبترا و  نیا  صخش ،
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یمومع و حلاصم  ریسم  رد  دیاب  هکلب  تسین  فده  دوخ  يدوخ  هب  راک  هک  میباییم  رد  میشیدنیب  یبوخ  هب  هاگره  دنادب . تدابع  لاح  رد 
دایز دشاب ، مزال  هاگره  دشاب ؛ هتـشاد  یـصخشم  هزادنا  دـح و  دـیاب  تروص  نیا  رد  دریگ  رارق  راگدرورپ  یعقاو  تدابع  يارب  يزاسرتسب 

. ددرگ مک  دیامن ، باجیا  تحلصم  هک  رگید  یطیارش  رد  دوش و 
. يراذگنوناق یعامتجا و  ياههزوح  رد  یهلا  دیدج  همانرب  يارجا  تایئزج  رب  یناهج  تلود  یمومع  تراظن  مراهچ : لصا  ( 3)

داد و دهاوخ  ماجنا  ار  اهشیامزآ  یخرب  تفگ  میهاوخ  هک  روطنامه  درک و  دهاوخ  تراظن  یمومع  گنهرف  غیلبت  رشن و  رب  لدع  تلود 
تیقفوم هب  ندیـسر  يارب  ناشیگدامآ  دادعتـسا و  نازیم  هب  ار  اهنآ  یلامک ، بولطم  تاـجرد  رد  دارفا  زا  تبقارم  تراـظن و  اـب  نینچمه 

ار نآ  رد  ناگدروختسکـش  ناماکان و  زین  ناحتما و  شیامزآ و  دنیآرف  رد  ناگدشزوریپ  دوخ ، هظفاح  رد  یناهج  تلود  دهدیم . يرای 
. درک دهاوخ  طبض  تبث و 

یلقع و یفطاع ، یناور ، یگدنز  رد  يراذگریثأت  دارفا و  تیبرت  رد  یساسا  مهم و  شقن  هچ  تلود  نآ  هک  دش  دهاوخ  نشور  نیا  زا  سپ 
روبع هک  روط  نامه  دیامنیم ، دییأت  ار  تلادـع  لماک  يارجا  يودـهم و  توعد  تیقفوم  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  دراد و  نانآ  یعامتجا 

. دنکیم قیدصت  لامک  هیلوا  لحارم  زا  ار  دارفا  هداس  عیرس و  زیمآتیقفوم و 
يزاسادج هتـشذگ ، همانرب  زا  فدـه  اریز  دـنراد ، فالتخا  زین  لصا  نیا  رد  فادـها ، رد  فالتخا  ببـس  هب  هتـشذگ  دـیدج و  همانرب  ( 4)

لدع تلود  سیـسأت  ناماگـشیپ  دنناوتب  ات  دوب  اهنآ  صالخا  هب  ندیـشخب  قمع  ناصلخم و  ياهشالت  ندناشن  رمث  هب  نادـیلپ و  زا  ناکاپ 
. دنشاب دوعوم  زور  رد  یناهج 

نایم هب  اهنآ  تیقفوم  يارب  ییاهتصرف  ندروآ  مهارف  ای  یهلا و  ياهنومزآ  رد  ناگدـشدودرم  هب  کمک  زا  ینخـس  هتـشذگ ، هماـنرب  رد 
هب يزاـین  رگید  باـسح  نیا  اـب  دـنرادن . تبوقع  تازاـجم و  زج  یقاقحتـسا  دنتـشاد ، اور  دوـخ  هب  هک  یملظ  اـب  دارفا  نیا  هکلب  دـیآیمن ،

يزاسگنهرف و دنیآرف  رب  زکرمتم  تراظن 
ص:100  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هجیتن هب  یطیارـش  ره  رد  راکدوخ و  روط  هب  تراظن و  نیا  نودب  هک  دراد  دوجو  یهلا  یلک  همانرب  رد  ناکما  نیا  درادن و  دوجو  شیامزآ 
. دسرب دوخ 

هب زین  نیا  هک  تسا  ناهج  همه  حطـس  رد  یناسنا  یلاع  فادها  هب  لوصو  هکلب  قوف ، دنیآرف  ققحت  اهنت  هن  دیدج  همانرب  زا  فدـه  اما  ( 1)
: دراد یگتسب  هتسویپ ، مه  هب  رما  ود 

هب تبسن  يریگتخـس  زین  دش و  دهاوخ  نالعا  زور  نآ  ناهج  رد  هک  یمالـسا  گنهرف  قیمعت  لابند  هب  شیامزآ  دنیآرف  هب  یـشخبقمع  . 1
گنهامه اونمه و  قلطم ، لدع  هعماج  اب  دارفا  نیا  اریز  دـماجنایب  اهنآ  نتـشک  هب  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  دـنیآرف  نیا  رد  ناگدـشدودرم 

؛ دنتسین
رتهدرتسگ هداس و  عیرـس ، ندیـسر  يارب  دـنرادن ، یقیمع  گنهرف  الاو و  ياهیگتـسیاش  هک  يدارفا  هب  یفاک  تصرف  نداهن  راـیتخا  رد  . 2

. ددرگیم ارجا  لدع  تلود  تراظن  تحت  رما  نیا  دیدج . همانرب  هجیتن  هب  اهنآ 
. دناگنهامه راظتنا ، دروم  جیاتن  هب  ندیسر  رد  ود  ره  هکلب  دنرادن  یتافانم  رگیدکی  اب  رما  ود  نیا 

مغر هب  شیالاپ ، شیامزآ و  دنیآرف  رد  هک  یـسک  اریز  درک  دـهاوخ  ادـیپ  يرتشیب  تیمها  حوضو و  مود ، بلطم  رانک  رد  لوا  بلطم  ( 2)
قح و زا  دراد و  يرتشیب  مرج  هتـشادن ، رایتخا  رد  یتصرف  نینچ  هک  یـسک  زا  تسا ، هدـش  دودرم  تیقفوم  يارب  یفاک  ياـهتصرف  دوجو 

. دنراد رگیدکی  اب  جیاتن  رد  هتشذگ  همانرب  دیدج و  همانرب  هک  تسا  ییاهقرف  زا  یکی  نیا  تسا . رترود  تلادع 
يریذپتیلوئـسم ساسحا  زا  هتـساخرب  الماک  دیدج  همانرب  «، 1  » دـشیم یـشان  اهناسنا  یتیلوئـسمیب  زا  هتـشذگ  همانرب  هک  یلاح  رد  ( 3)

تسا یناهج  رد  یمومع  ياهدرکیور  اب  تفلاخم  ینعم  هب  هتـشذگ  همانرب  رد  تلادع  يارجا  هک  دشاب  نیا  لیلد  نیرتمهم  دیاش  تساهنآ .
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فک رب  شتآ  ياهراپ  هک  تسا  یسک  دننام  رادنید  صخـش  تسا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هک  اجنآ  ات  دشابیم  متـس  روج و  زا  زیربل  هک 
. دراد تسد 

نیگنس یمرج  گرزب و  یتیلوئسم  بجوم  زین  نآ  زا  یناوتان  هتبلا  دشابیم و  نیدالوپ  مکحم و  ياهدارا  دنمزاین  يراک  نینچ  تسا  یهیدب 
زا هدنکآ  هک  تسا  یناهج  یمومع  درکیور  اب  وسمه  تلادع ، يارجا  همانرب ، نیا  رد  اریز  تسین  نینچ  دـیدج  همانرب  رد  اما  دوب . دـهاوخن 

رادروخرب ياهژیو  تیمها  زا  درف  تیلوئـسم  هجیتن  رد  تسا  هعماج  یمومع  نایرج  اب  تفلاخم  ینعم  هب  نآ  زا  فارحنا  تسا و  داد  لدع و 
. دراد لابند  هب  تازاجم  نآ  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  تسا و 

لوصا و نیا  ددم  هب  مییامن . ینیبشیپ  ار  اهنآ  میناوتیم  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  کنیا  هک  دنایمهم  لوصا  میدرمـش ، رب  هک  اهنیا  ( 4)
هتبلا دزرو . مادقا  یمالسا  تما  تیبرت  میلعت و  هب  تلوهـس  تعرـس و  هب  تسناوت  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  تساهنآ  دننام 

یگریچ و نیا  یگنوگچ  دـمآ . دـهاوخ  راک  هب  زین  نامدرم  رگید  تیبرت  رد  لوصا  نیا  ناهج ، ياهشخب  ریاـس  رب  لـماک  هرطیـس  زا  سپ 
. تسشن میهاوخ  ثحب  هب  هدنیآ  لصف  رد  ار  طلست 

______________________________

. دعب هب  ص 451  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:101  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

روهظ نامز  هب  کیدزن  ثداوح  مود  راتفگ 

هراشا

ص:103  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

همدقم

عوقو ناـمز  یکیدزن  لـیلد  هب  یلو  دـیامنیم  هرهچ  يربـک  تبیغ  رـصع  رد  یگمه  دوشیم ، رادـیدپ  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  هک  یثداوح 
. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  هب  باتک  نیا  رد  روهظ ، نامز  هب  اهنآ 

: میوش يروآدای  ار  هدمع  بلطم  هس  تسا  مزال  اجنیا  رد 
داهنـشیپ ار  یلیوأت  يزمر و  ریـسفت  شور  هدـمآ ، تایاور  رد  هک  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  زا  يرایـسب  مهف  يارب  نیـشیپ ، باـتک  رد  . 1 ( 2)

نآ دوصقم  هکلب  هدوبن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  رظن  دروم  تایاور  نیا  يرهاظ  یناـعم  دراوم ، رتشیب  رد  میراد  ناـنیمطا  اریز  « 1 « ؛ میدرک
دوجو لیالد  نیرتمهم  زا  یخرب  اجنیا  رد  دـهدیم . يور  روهظ  زا  شیپ  هک  یثداوح  هب  دوش  ياهراـشا  ظاـفلا ، رهاـظ  زا  روبع  اـب  هک  هدوب 

: میروآیم ار  تایاور  هنوگ  نیا  رد  يزمر  نابز 
؛ تسا هتشادن  ار  ثداوح  نآ  حیرص  میقتسم و  مهف  بات  تایاور ، نیا  رودص  نامز  نامدرم  يرکف  حطس  فلا )

هب رجنم  هک  يروط  هب  اهنآ  لباقم  رد  يریگعـضوم  هدافتـسا و  ءوس  ناکما  دـشیم ، دای  ثداوح  نآ  زا  ینـشور  تحارـص و  هب  هاگره  ب )
؛ تشاد دوجو  دوش ، یهلا  یلک  همانرب  ضقن 

يرهاظ تشادرب  نیا  هک  یلاح  رد  داد ؛ دهاوخ  خر  هزجعم  هار  زا  یگلمج  ثداوح  نآ  هک  دیآیم  رب  تایاور  نیا  زا  يرایسب  رهاظ  زا  ج )
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زا هکنیا  ای  مینادـب و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  هتـشاذگ و  رانک  ار  تایاور  نآ  دـیاب  ای  تروص  نیا  رد  « 2 . » تسا ضراعت  رد  زاجعا  نوناق  اـب 
. میهد تسد  هب  یلیوأت  يزمر و  يریسفت  اهنآ 

زین ار  یخیرات  تابثا  تیحالص  دنشاب و  هدرک  لقن  يدایز  رابخا  ار  هثداح  کی  هک  اجنآ  هژیو  هب  مینادیم  حیحـص  ار  مود  لح  هار  ام  هتبلا 
. دنشاب هتشاد 

روهظ زا  سپ  شیپ و  ثداوح  نیب  هتبلا  میتسه . وربور  يرگید  لکـش  هب  یلو  لئاسم  نیمه  اب  زین  روهظ  زا  سپ  عیاقو  راـبخا  دروم  رد  ( 3)
: دراد دوجو  فالتخا  دروم  ود  رد 

لماک كرد  ناکما  میدـقتعم  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  دروم  رد  یلو  میباـیرد ؛ ار  روهظ  زا  سپ  ثداوح  یقیقح  قمع  میناوتیمن  اـم  فلا )
؛ دراد دوجو  يدایز  دح  ات  اهنآ 

رب ربخ  نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا  یلکـشم  راک  درک ، يزمر  یموهفم  رب  لـمح  دـیاب  ار  ربخ  هک  اـجنآ  رد  يزمر  ياـنعم  شنیزگ  ب )
رد اما  دـش ؛ هاگآ  ربخ  يزمر  يانعم  زا  ناوتیم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفاـک  لـیالد  نیارق و  رگا  دـشاب . قیبطت  لـباق  موهفم ، کـی  زا  شیب 

نیا زا  سپ  هاـگره  تسا . رتکـیدزن  یلک  لوصا  تیعقاو و  هب  هک  تخادرپ  یلمتحم  یناـعم  یـسررب  هب  دـیاب  ینیارق  نینچ  دوـبن  تروـص 
یسررب و

______________________________

. رگید تاحفص  ص 212 و  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 217. نامه ؛ (. 2)

ص:104  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا شریذپ  دروم  نیعتم و  انعم ، نآ  تروص  نیا  رد  دش  هداد  لامتحا  انعم  کی  اهنت  شالت ،

تسا یلیوأت  يزمر و  تایاور ، ظافلا  ای  ظفل  مادک  مینادیمن  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  تایاور  یخرب  مهف  رد  هک  يرگید  لکـشم  ( 1)
يزمر ریغ  ار  رگید  یخرب  هنوگ و  زمر  ار  یخرب  دش ، لئاق  توافت  ثیدح ، کی  ظافلا  نایم  رد  ناوتیم  ایآ  يزمر . ریغ  حیرـص و  مادک  و 

؟ ریخ ای  مییامن  انعم  يزمر  ار  تایاور  نیا  لاثما  هک  مینآ  دنمزاین  ام  الوصا  ایآ  و  درک ؟ انعم 
رگیدـکی اب  ضراعت  رد  ثیدـح ، ظافلا  زا  اـم  یلک  مهف  هک  نآ  طرـش  هب  هتبلا  تسا  یندـش  راـک  نیا  تفگ  دـیاب  لوا  لاؤس  هب  خـساپ  رد 

. دشاب هتشاد  دوجو  ییاونمه  ماجسنا و  میمهفیم  هک  یناعم  نیب  دیاب  اترورض  ینعی  دشابن ؛
ییانعم ناوتیمن  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ظفل  یقباطم  يانعم  مهف  ناکما  هاگره  میاهتفگ  طوسبم  روط  هب  نیا  زا  شیپ  مود : لاؤس  خساپ  اما  و 

«1 . » دسریمن يزمر  يانعم  هب  تبون  دشاب ، هتشاد  دوجو  يزاجم  يانعم  رب  لمح  ناکما  هک  ینامز  ات  یتح  دومن . راب  ظفل  نآ  رب  ار  يزمر 
تلالد یلک و  نیناوق  قیرط  زا  ار  ظافلا  حیرص  ای  يزمر و  يانعم  مینکیم  یعس  تسخن  لکشم ، نیا  لح  يارب  دعاوق  نیا  رذگهر  زا  ( 2)

اریز مینکیم ؛ هدافتسا  لکـشم  نیا  لح  يارب  فلتخم  تالامتحا  حرط  شور  زا  دوبن  نکمم  راک  نیا  رگا  مییامن ؛ صخـشم  رگید  تایاور 
نآ رب  میقتـسم  حیرـص و  وحن  هب  زین  زمر و  وحن  هب  هک  ار  يرابخا  عبطلاب  مییاـمن ، هضرع  ار  ینهذ  هب  بیرق  نیعم و  لاـمتحا  اـم  هک  یناـمز 

. تخانش میهاوخ  دننکیم ، تلالد 
هنوگ نیا  ام  دـناهدرک . لـقن  ار  ثداوح  نیا  هک  تسا  یتاـیاور  هیفـصت  شیـالاپ و  رد  ثحب  همدـقم ، نیا  رد  هدـمع  بلطم  نیمود  . 2 ( 3)

: مییامنیم میسقت  شخب  ود  هب  يزاجعا  لئاسم  حرط  ظاحل  زا  ار  تایاور 
. دنراد تلالد  یعامتجا  يزاجعا و  ریغ  ثداوح  رب  يزمر  ای  یظفل و  تلالد  هب  هک  یتایاور  فلا )

: درک تاعارم  ار  رما  ود  دیاب  شخب  نیا  رد  دنراد . تلالد  يزاجعا  ثداوح  رب  اهنت  تحارص ، هب  هک  یتایاور  ب )
هنرگو دـشاب  هتـشاد  یناوخمه  زین  زاجعا  نوناق  لوصا  اب  امتح  هک  مینک  يزاجعا  یناعم  رب  لمح  ار  یتایاور  نینچ  میناوتیم  یتقو  ام  لوا :
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. داهن يرانک  هب  ار  اهنآ  دیاب 
، میدروآ باتک  نیا  همدـقم  رد  هک  يایلک  شور  اـب  هک  تسا  یفاـک  دـش ، هراـشا  نآ  هب  فلا »  » تمـسق رد  هک  یثداوح  لوبق  يارب  مود :

نیشیپ باتک  رد  ام  یشم  هک  روط  نامه  دراد ؛ دوجو  يدنس » يریگتخـس   » هب يرتشیب  رایـسب  زاین  ب »  » مسق رد  اما  دشاب . هتـشاد  یناوخمه 
«2 . » تسا هدوب  نینچ 

هتفریذپن ار  نآ  هتـشذگ  خیرات  رد  هک   ) ار هتبثم  نیارق  زا  یلاخ  روآنانیمطا و  دحاو  ربخ  رـضاح ، باتک  همدـقم  رد  هک  یلاح  رد  سپ  ( 4)
دوجو لیلد  هب  تسا ، تازجعم  رابخا  لقن  رادهدهع  هک  ب »  » تمسق رابخا  رد  ار  طرش  نیا  میناوتیمن  هک  یطیارـش  رد  میتفریذپ و  میدوب )

رابخا نآ  رد  فیرحت  اطخ و  نامگ 
______________________________

. دعب هب  ص 218  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص 208. نامه ؛ (. 2)

ص:105  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ضیفتـسم هک  میریذـپیم  ار  ییاهنآ  ب »  » تمـسق رابخا  دروم  رد  باسح  نیا  اب  سپ  «- 1  » میتفگ هتـشذگ  خیرات  رد  هک  نانچ  میریذـپب -

. دشاب هقفاوم  نیارق  هب  هدیشوپ  ای  هدوب 
هتـشذگ خـیرات  رد  طوسبم  روط  هب  ار  روهظ  زا  شیپ  ثداوح  اـم  میوـش  روآداـی  هک  تسنآ  همدـقم  نیا  رد  هدـمع  بلطم  نیموـس  . 3 ( 1)

؛ ریخ ار  مادک  درک و  يزمر  ریسفت  دیاب  ار  مادک  تسا ؛ هداتفین  قافتا  زونه  کیمادک  هداتفا و  قافتا  کیمادک  هک  میتسناد  هدرک و  یسررب 
«2 . » تسین اهنآ  رارکت  هب  يزاین  باتک  نیا  رد  هک  میدرک  حرط  ار  يرگید  ياهیگژیو  نینچمه 

: میزادرپیم ریز  روحم  راهچ  نوماریپ  یسررب  ثحب و  هب  اجنیا  رد  ( 2)
زا روخ  رد  یتشادرب  هئارا  تایاور و  نآ  شیالاپ  يارب  شـالت  دوب و  هدـماین  هتـشذگ  باـتک  رد  هک  روهظ  ياـههناشن  زا  يرامـش  نییبت  . 1

؛ اهنآ
؛ میدروآ باتک  نیا  همدقم  رد  هک  یخیرات  تابثا  شور  قباطم  هدش ، هدروآ  البق  هک  ییاههناشن  یخرب  تابثا  رد  یعس  . 2

هتخادرپ نآ  هب  هتـشذگ  باتک  رد  هک  هبیرق ) تامالع   ) کیدزن ياـههناشن  یـضعب  زا  هزاـت  يداـعبا  زین  ون و  یتشادرب  هئارا  يارب  شـالت  . 3
؛ دوب هدش 

. میدنمزاین نآ  هب  باتک  نیا  رد  اما  میاهتخادرپن  رما  نیا  هب  هتشذگ  باتک  رد  ثداوح . یخیرات  هریجنز  ظفح  يارب  شالت  ناکما  دح  ات  . 4
ره هب  دراد . دوجو  رـضاح  باتک  زا  شخب  نیا  هتـشذگ و  باتک  نیب  یـساسا  قرف  هچ  هک  دـید  میهاوخ  روحم  راـهچ  نیا  یـسررب  زا  سپ 

: دوشیم میسقت  یلصا  شخب  ود  هب  روهظ  هب  کیدزن  ثداوح  يور ،
؛ تسا نوریب  دارفا  رایتخا  زا  هک  یعیبط  ياههدیدپ  فلا )

. یعامتجا ياهدادیور  اههدیدپ و  ب )
. تفگ میهاوخ  نخس  لقتسم  لصف  ود  رد  شخب ، ود  نیا  زا  کی  ره  هرابرد 

______________________________

ص 204. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 280 و ص 521  نامه ؛ (. 2)

ص:107  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)
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یعیبط ياههدیدپ  لوا  لصف 

هراشا

، تایاور شیالاپ  زین  راصتخا و  تهج  اجنیا  رد  داد . دـهاوخ  يور  تعیبط  ناهج  رد  هزجعم ، ناونع  اب  دـنچ  ره  هک  تسا  یثداوح  دوصقم 
: دشاب هتشاد  ار  ریز  طرش  هس  هک  میروآیم  ار  یثداوح 

. دشاب روهظ  نامز  هب  کیدزن  فلا )
. دشاب تابثا  لباق  ام  شور  ساسا  رب  ب )

. دشاب هدش  حیرصت  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  اب  هثداح  نآ  طابترا  هب  رابخا ، رد  ج )
: تسا هدمآ  هّماع - عبانم  رد  تردن  هب  و  هیماما - عبانم  رد  هک  میسریم  رب  ار  یثداوح  اهنت  طورش ، نیا  هب  هجوت  اب  نونکا 

(2)

هام دیشروخ و  نتفرگ  . 1

هاـم يرمق و  هاـم  لوا  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  هراومه  رگا  داد . دـهاوخ  خر  یعیبـط  ریغ  یلکـش  هب  هکلب  لومعم  روـط  هب  هن  قاـفتا  ود  نیا 
. نآ لوا  رد  هام  تفرگ و  دهاوخ  هام  همین  رد  دیـشروخ  دـش ؛ دـهاوخ  هنوراو  بیترت  نیا  نامز  نآ  رد  دـتفایم ، قافتا  هام  همین  رد  یتفرگ 

. دوب دهاوخ  هقباسیب  شعوقو ، نامز  ات  رشب  تقلخ  زاغآ  زا  هثداح  نیا 
ینامعن خیش  دیفم و  خیـش  یـسوط ، خیـش  زا  ار  تیاور  هس  هتـشذگ  باتک  رد  ام  دناهتفگ و  نخـس  هثداح  نیا  هرابرد  تایاور ، زا  يرامش 

«1 . » میدرک لقن 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  يدزألا  ردب  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  يرگید  ثیدح  رد  ( 3)

لاقف هرخآ . یف  رمقلا  ناضمر و  رهـش  نم  فصّنلا  یف  سمّـشلا  فسکنت  ضرألا ؛ یلإ  مدآ  طبه  ذـنم  انوکت  مل  مئاقلا  لبق  ناـنوکت  ناـتیآ 
مل ناتیآ  امهّنکل  لوقت و  امب  ملعأل  ّینإ  رفعج : وبأ  لاقف  فصّنلا . یف  رمقلا  رهّـشلا و  رخآ  یف  سمّـشلا  فسکنت  هّللا ، لوسر  نب  اـی  لـجر :

«2 . » مدآ طبه  ذنم  انوکت 
قافتا نیمز  رب  مالّسلا  هیلع  مدآ  طوبه  ماگنه  زا  هک  دش  دهاوخ  رادیدپ  مئاق  روهظ  زا  شیپ  هناشن  ود 

______________________________

ص 574. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)

ص 270. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 2)
ص:108  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

[ هک تسنآ  حیحص  ، ] ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : یـسک  تفرگ . دهاوخ  نآ  رخآ  رد  هام  ناضمر و  هام  همین  رد  دیـشروخ  تسا ؛ هداتفین 
. دریگیم نآ  همین  رد  هام  هام و  رخآ  رد  دیشروخ 

. تسا هدادن  خر  مالّسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  هک  دنتسه  ییاههناشن  ود  نآ  اما  مرتاناد ؛ ییوگیم  هچنآ  هب  نم  دومرف : ترضح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ینطقراد  ننسلا  زا  یطویس  ( 1)

. هنم فصّنلا  یف  سمّشلا  فسکنت  و  ناضمر ، نم  ۀلیل  لّوأل  رمقلا  فسکنی  ضرألا : تاوامّسلا و  هّللا  قلخ  ذنم  انوکی  مل  نیتیآ  انّیدهمل  ّنإ 
«1»
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نآ همین  رد  دیشروخ  ناضمر و  زاغآ  رد  هام  تسا ؛ هتشادن  هقباس  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زاغآ  زا  هک  دراد  هناشن  ود  ام  يدهم  روهظ ] ]
. دریگیم

مهدراهچ مهدزیس ، رد  ار  یگتفرگ  دیـشروخ  ناضمر و  مجنپ  تسیب و  رد  ار  یگتفرگ  هام  هک  میدروآ  ار  یتیاور  هتـشذگ  باتک  رد  هتبلا 
. دنکیم تلالد  روهظ  زور  هب  اههدیدپ  نیا  عوقو  نامز  یکیدزن  رب  تایاور  ریاس  تیاور و  نیا  قایس  تسنادیم . هام  نآ  مهدزناپ  ای  و 

نیا یخیرات  تابثا  يارب  میدرب ، دوس  نآ  زا  هتـشذگ  خـیرات  رد  هک  يدنـس » يریگتخـس   » هویـش لاـمعإ  اـب  یتح  تیاور  دادـعت  نیا  ( 2)
میتخادرپ روهظ  زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  همانرب  رد  هعقاو  ود  نیا  ندـش  هدـیناجنگ  تلع  هیجوت  هب  اجنامه  رد  ام  دـنکیم . تیافک  اـههناشن 

: زا دوب  ترابع  راصتخا  روط  هب  هک 
. هناشن نیا  عوقو  ماگنه  هب  يودهم  رکفت  تیبثت  . 1

. روهظ نامز  ندوب  کیدزن  دروم  رد  صاخ  ناصلخم  هب  شاب  هدامآ  مالعا  . 2
، تسا یعیبط  رگا  و  یعیبط ؟ ای  تسا و  يزاجعا  قیرط  هب  نآ  عوقو  اـیآ  دیـسرپ : تخادرپ و  هناـشن  نیا  ینیوکت  هیجوت  هب  دـیاب  نونکا  ( 3)

رارق یسررب  دقن و  دروم  ار  لامتحا  دنچ  نآ ، هیجوت  يارب  اجنیا  رد  یلو  میاهتفگن . يدایز  نخس  هتـشذگ ، باتک  رد  هراب  نیا  رد  هنوگچ ؟
: میهدیم

رد یفالتخا  كدـنا  اب  هتبلا  تساهیگتفرگهام ؛ دیـشروخ و  ریاس  رد  یلومعم  یملع و  ببـس  نامه  دادـیور ، نیا  ببـس  لوا : لامتحا  ( 4)
ببـس هب  زین  فوسخ  دیـشروخ و  نیمز و  نیب  هام  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  فوسک  هک  هدـش  تباث  کیزیف ]  ] شناد رد  یتقو  هجیتن  رد  ناـمز .

اب لامتحا ، نیا  دهد . يور  زین  يرگید  نامز  رد  قافتا  نیا  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  دهدیم ، يور  هام  دیشروخ و  نیب  نیمز  ندش  عقاو 
، یملع دـیدج  تایرظن  قباطم  یلو  تسا . رتراگزاس  مییاـمن - ضرف  يزاـجعا  ریغ  یعیبط و  ار  ثداوح  نیا  رگا  تاـیاور - ییادـتبا  روهظ 

رون هک   ) هام اریز  تشادرب ؛ تسد  تاـیاور  نآ  ییادـتبا  روهظ  زا  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا و  هشقاـنم  لـباق  راکـشآ  روط  هب  لاـمتحا  نیا 
ردب هک  یلاح  رد  درادن  ناکما  دیامن ) ادیپ  يدایز  يانحنا  دناوتیمن  دراد و  یمیقتسم  ریس  طخ  رون ، نیا  دریگیم و  دیـشروخ  زا  ار  دوخ 
نیمز هب  ور  هک  تسا  هام  زا  یشخب  ندوب  کیرات  اب  هارمه  اترورض  ندناشوپ ، نیا  اریز  دناشوپب  ار  دیـشروخ  هام  مهدزناپ  رد  تسا ، لماک 

. درادن یناوخمه  نآ  ندوب  لماک  ردب  اب  اموزل  تلاح  نیا  دراد و 
. دهدیم يور  یگتفرگ  هام  هام ، رب  نیمز  هیاس  نداتفا  اب  دیشروخ و  هام و  نیب  نیمز  نتفرگ  رارق  اب 

______________________________

ص 136. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص:109  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هب دهدیم . خر  تسا  لماک  ردب  هام  هک  هام  مهدزناپ  رد  اهنت  قافتا  نیا  تسا و  رتکیدزن  دیـشروخ  هب  هام  زا  نیمز  هک  تسانعم  نادب  نیا 
مه دـنچ  ره  یملع  ياههیرظن  تفگ  درک و  راکنا  ار  یملع  هیرظن  نیا  اـساسا  هک  نآ  رگم  تخاـس  دراو  ياهشدـخ  ناوتیمن  لاکـشا  نیا 

ناگدنناوخ هب  ار  يرواد  اجنیا  رد  دنناشنیمن . راب  هب  ار  یلماک  نانیمطا  دنـشابیم و  راوتـسا  ینیقی  ریغ  ییاههیـضرف و  رب  زاب  دـشاب  مکحم 
. میهنیماو دنمجرا 

م لاس 1971  رد  دریذـپ . تروص  یـسمش  هموظنم  ياههرایـس  رگید  دـننام  نیمز ، زج  یناکم  زا  دادـیور  نیا  هدـهاشم  مود : لاـمتحا  ( 1)
دیـشروخ هام و  نیب  نیمز  ماگنه  نآ  رد  درک . هدـهاشم  ار  دیـشروخ  لماک  یگتفرگ  اجنامه  زا  دـمآ ، دورف  هام  حطـس  هب  هک  يدروناضف 

ناوتیم اما  تسا . هداتفین  قاـفتا  نونکاـت  یگتفرگ  هاـم  نآ  یلو  دـهدیمن . يور  هاـم  همین  رد  زج  لومعم  روط  هب  قاـفتا  نیا  تسا و  هدوب 
نآ هاگن  رد  دریگ ، رارق  هرایـس  نآ  هام و  نیب  نیمز  لاح  نآ  رد  رگا  دورب و  خیرم  ای  هرهز  دننام  رگید  ياهرایـس  هب  یناسنا  هک  درک  روصت 
هام نایاپ  ای  زاغآ  رد  تسا  نکمم  هکلب  دتفا  هام  همین  رد  یقافتا  نینچ  درادن  یموزل  هک  تسا  یهیدب  دراد . دـهاوخ  يور  فوسخ  صخش 
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. دهد يور  زین 
: تسا دراو  یتالاکشا  لامتحا ، نیا  هب  ( 2)

مییوگب هک  نآ  رگم  خیرم . هام و  هن  دنانیمز و  نانکاس  یگتفرگ ، هام  دیـشروخ و  نآ  ناگدـننیب  هک  دـیآیم  رب  تایاور  هیلوا  روهظ  زا  . 1
. دنیشنب دادیور  نیا  ياشامت  هب  اجک  زا  وا  هک  دنکیمن  یتوافت  دراد و  تیعوضوم  ناسنا »  » صخش تایاور ، رد 

ناهج رد  لاح  هب  ات  رما  نیا  دوشیم و  رادیدپ  ناضمر )  ) هام کی  رد  ود  ره  تمالع ، ود  نیا  هک  تسنآ  رگنایب  تایاور  ییادـتبا  روهظ  . 2
. تسا هداتفین  قافتا  تعیبط 

یکی رگا  هجیتن  رد  داد ، دهاوخ  خر  دوعوم  زور  هب  کیدزن  ینامز  رد  دادیور  نیا  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  رهاظ  زا  ینشور  هب  . 3
. تسا هداتفین  قافتا  روهظ  هب  کیدزن  ینامز  رد  عقاو  رد  دشاب  هدرک  ادیپ  ققحت  هناشن  ود  نیا  زا 

نوماریپ رد  نهپ  رایـسب  ياهلاه  هک  یمارجا  ای  اضف  رد  نادرگرـس  مارجا  یخرب  ببـس  هب  یگتفرگ  هاـم  دیـشروخ و  نیا  موس : لاـمتحا  ( 3)
. دریذپ تروص  نیعم  ریغ  ینامز  رد  دنراد ، دوخ 

تاـیاور نیا  تسا . هتـشادن  هقباـس  مالّـسلا  هیلع  مدآ  طوبه  ناـمز  زا  هک  دـناییاههناشن  ود ، نآ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  کـی  زا  شیب  رد 
روبع نامز  دـشاب و  هدز  مقر  ار  هدـیدپ  نیا  رـشب ، شنیرفآ  زا  لبق  اضف  رد  ینادرگرـس  مرج  اسب  هچ  اریز  دـننکیم  تیوقت  ار  موس  لامتحا 

لاکشا ناوتیمن  نینچمه  دشاب . روهظ  نامز  هب  کیدزن  رایسب  ینامز  اب  فداصم  هک  تسا  یصخشم  خیرات  یـسمش ، هموظنم  زا  شددجم 
. دراد رارق  نیمز  يور  رب  هدننکهدهاشم  صخش  اجنیا  رد  اریز  تسناد  دراو  لامتحا  نیا  هب  ار  هتشذگ  لامتحا  لوا 

زا هک  يرادهلابند  هراتـس  دـننام  دـهد . خر  هام  کـی  رد  ییاـضف  مرج  کـی  طـسوت  هثداـح  ود  ره  هک  دومن  روصت  ناوتیم  ینـشور  هب  زین 
هثداح ود  ره  نایم ، نیا  رد  دراد  ناکما  هتبلا  درذگب و  یـسمش  هعومجم  ياضف  زا  ات  دشکیم  لوط  یتدم  دـنکیم و  روبع  نیمز  کیدزن 

. دنیامن رظن  راهظا  نآ  هرابرد  نادنمشناد  دیاب  هک  تسا  یبلطم  دتفا ، قافتا  ناضمر  هام  رد  طقف  هکنیا  اما  دهد  يور 
تاقیقحت تهج  نیمز  زا  هک  یماسجا  هطساو  هب  یگتفرگ  هام  دیشروخ و  نیا  مراهچ : لامتحا  ( 4)

ص:110  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیآ دوجو  هب  دنوشیم ، باترپ  اضف  هب  یماظن  دصاقم  ای  یملع و 

؟ تسناد روهظ  يارب  ياهناشن  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  دریذپ ، ماجنا  رشب  تسد  هب  مادقا  نیا  رگا  لاکشا : ( 1)
: خساپ

نیا عوقو  رگا  هجیتن  رد  دـهد . يور  یقافتا  روط  هب  هثداح  نیا  دـنک و  باترپ  اضف  هب  يرگید  فادـها  يارب  ار  ماـسجا  نیا  رـشب  دـیاش  . 1
. تسنآ يارب  يرورض  يرهق و  ياهمدقم  هلزنم  هب  قافتا  نیا  دشاب ، يرورض  يرهق و  هناشن 

هیلع يدهم  ترـضح  زا  هژورپ ، نیا  ناراکردناتسد  اما  دـهدیم  يور  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  راک ، نیا  اب  هک  دـننادب  مه  رگا  یتح  . 2
. دنعالطایب شروهظ  ياههناشن  مالّسلا و 

تفرشیپ زا  یحطس  نانچ  هب  نانآ  هک  تسانعم  نآ  هب  مهزاب  تسا  روهظ  ياههناشن  زا  یگژیو  نیا  اب  یفوسک  فوسخ و  دننادب  مه  رگا  . 3
نامه دوعوم ، هناشن  نآ  رما ، عقاو  رد  هک  تسا  نکمم  اریز  دنهد ؛ ناماس  ار  ینف  یملع و  مادقا  نینچ  دناهتـسناوت  هک  دناهدیـسر  تیندم  و 
رودص رصع  رد  مدرم  ینالقع  حطـس  اب  بسانتم  رما و  نیمه  هب  هراشا  يارب  زین  فوسک  فوسخ و  تایاور  دشاب و  ینف  یملع و  تفرـشیپ 

. دشاب هدش  رداص  رابخا  نیا 
ار طابنتسا  نیا  ناوتیم  هنوگچ  لاح  تسا ، هداتفا  قافتا  رشب  تقلخ  زا  شیپ  هثداح ، ود  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  لاکـشا : ( 2)

؟ تسناد راگزاس  لامتحا  نیا  اب 
شیپ اهنآ  نداد  يور  هرابرد  اما  تسا  هدادن  خر  هثداح  ود  نیا  تیرـشب ، رمع  لوط  رد  هک  دنرادن  تلالد  نیا  زا  رتشیب  تایاور  نیا  خساپ :
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، مراهچ لامتحا  دییأت  اب  هتبلا  دنرادن و  ینعم  نیا  رد  یمامت  مات و  روهظ  اما  دـنراد  هراشا  نآ  هب  یکدـنا  تایاور  هچرگ  ناسنا ، شنیرفآ  زا 
. دزابیم گنر  مه  كدنا  هراشا  نآ 

رب ینتبم  هک  رگید  تـالامتحا  یـضعب  هتبلا  دـش . ناـیب  هناـشن  ود  نیا  يزاـجعا  ریغ  یعیبـط و  عوقو  يارب  هک  دوب  تـالامتحا  یخرب  اـهنیا 
. تسین اهنآ  حرط  هب  يزاین  هک  دراد  دوجو  زین  دشابیم  تیبسن » هیرظن  : » نوچ مه  یملع  تایرظن 

، نیارق یخرب  دـهد . خر  یعیبط  هدـش  هتخانـش  ياهبوچراچ  زا  جراخ  اسآهزجعم و  روط  هب  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  مجنپ : لامتحا  ( 3)
: دیامنیم دییأت  ار  لامتحا  نیا 

؛ تسا هداتفین  قافتا  مالّسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  هک  دناییاههناشن  ود  نآ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  دنچ  رد  . 1
. دادیم خر  رشب  رمع  لوط  رد  راب  کی  زا  شیب  دیاب  دوب  یعیبط  ثداوح ، نیا  رگا  سپ 

دهاوخ تسـس  هنیرق  نیا  رابتعا  میهدب ، زین  ار  شلامتحا  رگا  یتح  ای  دوش و  تباث  مراهچ ) ای  موس   ) هتـشذگ لامتحا  ود  زا  یکی  رگا  دـقن :
رما نیا  هجیتن  رد  تسا  هدادـن  خر  رـشب  رمع  لوط  رد  ثداوح  نیا  هک  دـنروآیم  یعیبط  هیجوت  زین  لاـمتحا  ود  نآ  نارادـفرط  نوچ  دـش ؛

. دوب دهاوخن  يزاجعا  ارصحنم 
ود نآ  رگا  اما  دراد . بسانت  الماک  صاخ ، نانمؤم  يارب  یگدـننک  هاگآ  یگژیو  زین  اهنآ و  ندوب  هناشن  اب  هثداـح  ود  نیا  ندوب  هزجعم  . 2

. مینادب روهظ  هناشن  ار  اهنآ  میتسناوتیمن  رگید  دندوب ، یعیبط  يدادیور  هثداح 
« هناشن لعج   » ینعم زا  تلفغ  یعون  هدنرادربرد  اریز  تسین ؛ یلماک  هنیرق  مه ، هنیرق  نیا  دقن :

ص:111  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يوـس زا  روـهظ  يارب  هناـشن  نداد  رارق  هکلب  تسین  يزاـجعا  يرما  هناـشن ،» لـعج   » یلـصا ّرـس  هک  میدروآ  هتـشذگ  خـیرات  رد  دـشابیم .

دناهتفرگ و رظن  رد  هدوب  هجوت  دروم  هک  ار  یمهم  رما  مالـسا ، ناگرزب  « 1 . » رگید زیچ  هن  تسا و  نداد  ربخ  تهج  افرـص  گرزب ، دنوادخ 
نآ اب  رـصاعم  ياهناسنا  يارب  ربخ  نآ  یتسار  تحـص و  داد ، خر  هثداح  نآ  هاگره  ات  دراد ؛ طابترا  روهظ  هلأسم  اب  رما  نیا  هک  دناهدومرف 

لـصا زا  دـشاب ، یقلطم  هناشن  رگا  لاح  دـنربب . یپ  مه  دراد ) هراشا  روهظ  هب  هک   ) ربخ ياوتحم  یتسرد  یتسار و  هب  هجیتن  رد  دوش و  تباث 
. دنکیم روهظ  یکیدزن  زا  تیاکح  دشاب ، یکیدزن  هناشن  رگا  دهدیم و  ربخ  روهظ 

. دشاب هدش  دای  هناشن  ناونع  هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  نآ  رگم  تسناد  هناشن  ناوتیمن  ار  ياهثداح  چیه  تفگ  دیاب  زین  رذگهر  نیا  زا 
تابثا يارب  رابخا  نیا  هک  یتقو  ات  نآ و  ندوب  هزجعم  هن  تسا و  نآ  یهد  ربخ  تیهام  يزیچ ، ندوب  هناـشن  رد  لـصا  هک  نآ  هصـالخ  ( 1)

. دزاسیمن شودخم  ار  هناشن » لعج   » هیرظن زگره  اهنآ ، يزاجعا - هن  و  یعیبط - نداد  خر  دشاب ، یفاک  یخیرات 
. میشاب هتشاد  ياهراشا  تسا ) هتفرگ  لکش  زاجعا  روحم  لوح  هک   ) لامتحا نیا  توق  فعض و  طاقن  هب  تسا  هتسیاش  فاصوا ، نیا  همه  اب 
يراگزاس و « 2 « » دشاب هتـشاد  رارق  اهناسنا  تیادـه  ریـسم  رد  دـیاب  هزجعم   » هک تازجعم  نوناق  طورـش  زا  طرـش  نیا  اب  لامتحا  نیا  ( 2)
رد رصحنم  تیاده ، ریـسم  هک  تفریذپ  زین  ار  تیعقاو  نیا  دیاب  یفرط  زا  اما  دشابیم  لامتحا  نیا  يارب  یتوق  هطقن  نیمه ، دراد و  تقفاوم 

( مجنپ لامتحا   ) لامتحا کی  نیمه  طقف  رگا  تسناد . تازجعم  نوناق  اـب  قفاوم  ار  لاـمتحا  نیا  ناوتیمن  ور  نیا  زا  تسین . زاـجعا  هلأـسم 
نیا رد  رـصحنم  رما  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  یلو  میهن ؛ يرانک  هب  دـنراد  تلالد  يزاجعا  يانعم  رب  هک  ار  يراـبخا  دـیاب  دـنامب ، یقاـب 

. دنامیمن یقاب  يزاجعا  ریغ  یعیبط و  تالامتحا  زا  یکی  رب  تایاور  لمح  لامتحا و  نیا  در  زج  ياهراچ  تروص  نیا  رد  تسین و  لامتحا 
(3)

ینامسآ يادص  ساره و  لوه و  . 2

لامتحا تفگ  میهاوخ  هک  روط  ناـمه  اریز  میاهدروآ ؛ اـج  کـی  ار  ود  نآ  اـم  هدـمآ و  تاـیاور  رد  هک  تسا  ییاـههناشن  هلمج  زا  ود  نیا 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب زیچ  کی  ود ، نآ  زا  دوصقم  هک  دوریم 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  مه  وا  ملسم و  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 4)

______________________________

. دعب هب  ص 529  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص 575. نامه ؛ ك : ر . (. 2)

ص:112  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  » ناضمر رهش  یف  ءامّسلا  نم  ۀحیص  و  مالّسلا ...  هیلع  هجورخ  تامالع  نم  و 

. ناضمر هام  رد  ینامسآ  تسا  ییادص  روهظ ...  ياههناشن  هلمج  زا  و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدومن  تیاور  هریغم  نب  ثرح  زا  يو  نینچمه  ( 1)

«2  » ناضمر رهش  نم  نیضم  نیرشع  ثالثل و  ۀعمجلا  ۀلیل  نوکت  ناضمر  رهش  یف  یّتلا  ۀّحیصلا 
. تساخ دهاوخ  رب  ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ینامسآ ]  ] ییادص

: دومرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  هک  تسا  هدرک  لقن  هلظنح  نب  رمع  زا  قودص  خیش  زین  ( 2)
«3 . » ۀحیّصلا و  تاموتحم ...  تامالع  سمخ  مئاقلا  مایق  لبق 

. ادص هلمج ] زا   ] و دومن ...  دهاوخ  هرهچ  یمتح  هناشن  جنپ  دزیخاپب ، مئاق  هک  نآ  زا  شیپ 
: دیامرفیم اجنآ  رد  ترضح  هک  توافت  نیا  اب  تسا ، هدروآ  ینامعن  ار  ثیدح  نیا  دننام 

«4 . » ءامّسلا یف  ۀحیّصلا  و  ... 
. نامسآ زا  ییادص  و  ... 

: دنکیم لقن  ار  ریز  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  مه  وا  یجاجد و  دوواد  زا  شباتک  رد  ومه  ( 3)
: دومرف دش . لاؤس  ْمِِهْنَیب *» ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف   » هیآ هرابرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا 

. ناضمر رهش  یف  ۀعزفلا  و  لاقف ... : ّنه !؟ ام  نینمؤملا ، ریمأ  ای  لیقف  ثالث ! نم  جرفلا  اورظتنا 
ْتَّلَظَف ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ  : » نآرقلا یف  ّلـج  ّزع و  هّللا  لوق  متعمـس  اـم  وأ  لاـقف : ناـضمر ؟ رهـش  یف  ۀـعزفلا  اـم  و  لـیقف :

«5 . » ناظقیلا عزفی  مئانلا و  ظقوت  اهردخ  نم  ةاتفلا  جرخت  ۀیآ  یه  َنیِعِضاخ » اَهل  ْمُُهقانْعَأ 
؟ دنتسیچ هس  نآ  نینمؤملا  ریما  ای  دندیسرپ : دیشک . راظتنا  ار  جرف  هناشن ، هس  عوقو  زا  سپ 

نآرق رد  هک  ار  لج  زع و  يادـخ  نخـس  دیاهدینـش  دومرف : تسیچ ؟ ناضمر  هام  رد  ساره  دـنتفگ : ناضمر . هاـم  رد  یـساره  و  دومرف ... :
زا ار  نارتخد  هعقاو  نیا  ددرگ » عضاخ  ناشیا  ندرگ  نآ ، ربارب  رد  ات  میروآیم ، دورف  نانآ  رب  نامـسآ  زا  ياهزجعم  میهاوخب ، رگا  : » دومرف

. دزادنایم تشحو  هب  ار  رادیب  رادیب و  ار  هتفخ  دروآیم و  نوریب  هدرپ  سپ 
: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مه  وا  نانس و  نب  هّللا  دبع  زا  ینامعن  زین  ( 4)

«6 . » اهردخ نم  ةاتفلا  جرخت  و  ناظقیلا ، عزفت  مئانلا و  ظقوت  ناضمر  رهش  یف  ۀعزف  و 
جراـخ هدرپ  سپ  زا  ار  ناوـج  نارتـخد  هدز و  تشحو  ار  رادـیب  رادـیب و  ار  هتفخ  هـک  دـهدیم ] يور   ] ناـضمر هاـم  رد  یـسرت  ساره و  و 

. دزاسیم
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  مه  وا  ریصب و  وبا  زا  يرگید  ثیدح  رد  ینامعن  ( 5)

اذإ قلخلا ...  اذه  یلإ  لیئربج  ۀحیص  یه  هّللا و  رهش  ناضمر  رهش  یف  ّالإ  نوکت  ۀحیّصلا ال 
______________________________
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(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
. نامه (. 2)
. نامه (. 3)

ص 133. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)
ص 133. نامه ؛ (. 5)
ص 134. نامه ؛ (. 6)

ص:113  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رهـش یف  ۀحیّـصلا  اوعّقوتف  اوفلتخا  اذإف  نالف . ینب  فالتخا  یف  ّالإ  مکجرف  سیل  و  جرفلا . اورظتناف  کلذ  دنعف  مهنیب ، امیف  نالف  ونب  فلتخا 

«1  ... » ءاشی ام  لعفی  هّللا  ّنإ  مئاقلا . جورخ  ناضمر و 
نالف ینب  هفیاط ]  ] نیب هک  یماگنه  تسا ...  مدرم  هب  باطخ  لیئربج  يادـص  نآ  دوب . دـهاوخ  ادـخ - هام  ناضمر - هام  رد  طـقف  ادـص  نآ 

ندینـش هدامآ  نامز  نآ  رد  سپ  تسین . نالف  ینب  فالتخا  ماگنه ]  ] رد زج  امـش  جرف  دیـشاب و  جرف  رظتنم  تقو  نآ  رد  دریگرد ، فالتخا 
. دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  ره  دنوادخ  دیشاب . مئاق  روهظ  ناضمر و  هام  رد  ادص 

تشون و شیوخ  مراهچ  صاخ  بیان  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دشاب  ياهمان  ینامـسآ ، يادص  عوقو  ییاور  لیالد  نیرتمهم  زا  دیاش 
. داد ربخ  وا  گرم  زا  مه  نایاپ  رد 

: دیامرفیم اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ( 1)
«2 . » رتفم باّذک  وهف  ۀحیّصلا ، ینایفّسلا و  جورخ  لبق  ةدهاشملا  یعّدا  نمف  الأ 

. تسا دنبارتفا  ییوگغورد  دیامن ، هدهاشم  ياعدا  سک  ره  ینامسآ ]  ] يادص ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  سپ و  نیا  زا  شاب  هاگآ 
. تسا هدروآ  ار  رابخا  نیا  زا  یخرب  ةدوملا  عیبانی  رد  يزودنق 

: تخاس حرطم  ار  لامتحا  دنچ  ناوتیم  ینامسآ  يادص  نیا  مهف  يارب 
رادـیب هتفخ  نآ  ساره  لوـه و  تدـش  زا  هک  میظع  سب  ییادـص  دـناینعم ؛ کـی  هب  ود  ره  ساره  لوـه و  ادـص و  تـسخن : لاـمتحا  ( 2)

سنج زا  زین  دـیآیم و  دـیدپ  هزجعم  اب  ادـص  نیا  دـنیآیم . نوریب  اههدرپ  سپ  زا  ناوج  نارتخد  ددرگیم و  هدز  تشحو  رادـیب  دوشیم ،
. راجفنا ای  دعر و  نوچ  مه  تسا  ییادص  هکلب  دشاب ، هتشاد  انعم  هک  تسین  هملک 

- ریزگان دنمجرا - هتـشرف  نآ  يادص  اریز  تسا ؛ نامدرم  هب  باطخ  نیما  لیئربج  يادص  ادـص ، نآ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  اما 
. دشابیم انعم  ياراد 

یهلا گرزب  ناگتشرف  زا  یکی  يادص  اریز  دشابیم  هزجعم  هلوقم  زا  مه  نآ  ببـس  تسا . لیئربج  يادص  ادص ، زا  دارم  مود : لامتحا  ( 3)
. دـیآیم دـیدپ  ینیعم  حـلاصم  تهج  هب  هک  دـشابیم  زیمآزاـجعا  يرما  لاـمتحا ، ود  ره  رد  ادـص  نیا  تسا . یعیبـط  ارف  يرما  هـک  تـسا 

ترضح نآ  زا  لابقتسا  يارب  ناناملسم  ناصلخم و  هک  نآ  ات  روهظ  ندوب  کیدزن  هب  تبسن  تسا  یـشاب  رادیب  اهتحلـصم ، نیا  نیرتمهم 
. دنیامن ادیپ  یحور  یگدامآ 

تسا يریبعت  هعزف ) ساره -( » لوه و   » هجیتن رد  يزاجعا ؛ هن  تسا ، یعیبط  یناعم  ساره » لوه و   » و ادص »  » زا دوصقم  موس : لامتحا  ( 4)
يادص هحیص ) ادص -( »  » زا دارم  دیآیم و  دوجو  هب  يریگاو  يرامیب  ای  گنج  زا  ینارگن  ببـس  هب  لاثم - روط  هب  هک - يریگارف  سرت  زا 

یمتا و ياههناخدارز  یخرب  رد  راجفنا  ای  اهامیپاوه و  طسوت  یتوص  راوید  ندـش  هتـسکش  ای  کشوم  ای  بمب  راـجفنا  زا  هک  تسا  یبیهم 
...

. دیسر دهاوخ  اهشوگ  هب 
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هفیرش هیآ  هب  لالدتسا  اب  هژیو  هب  تسا ؛ رود  رایسب  اهنآ  یلک  قایس  تایاور و  تلالد  زا  لامتحا ، نیا 
______________________________

ص 133. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 297. ج 2 ، جاجتحالا ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، (. 2)

ص:114  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تـسا هدش  قیبطت  زین  هحیـص » ادـص و   » رب یتیاور  رد  هیآ  نیا  هک  « 1 « » َنیِعِـضاخ اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ًۀَـیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ  »

.( میدروآ نیا  زا  شیپ  هک  ساره » لوه و   » رب نآ  قیبطت  رب  هوالع  )
: دیوگیم يوار  دناهدرک . لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  يزودنق  یفاص و  هّللا  تیآ  ار  تیاور  نیا  ( 1)

هّللا ءادعأ  قانعأ  تعضخ  ۀحیّصلا ، تناک  ول  معن . لاق : ۀحیّصلا ؟ یه  أ  تلقف : ۀیآ ...  ءامّـسلا  نم  مهیلع  لّزنن  أشن  نإ  ۀیآلا : هذه  تولتف  ... 
«2 . » ّلج ّزع و 

: دومرف تسا ؟ هحیـص  ادـص و  هرابرد  هیآ  نیا  ایآ  مدیـسرپ : ترـضح  زا  سپـس  مدرک ، توالت  ار  ِءامَّسلا »...  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ   » هیآ
. دوش عضاخ  دتفا و  ورف  لج  زع و  يادخ  نانمشد  ندرگ  دیآ ، دیدپ  یتقو  يرآ 

ینیوکت و یقافتا  هجیتن  رد  هکلب  تسین  امیپاوه  ای  کشوم  راجفنا  يادـص  نوچ  مه  هداـس  ياهثداـح  هجیتن  ادـخ ، نانمـشد  ندـش  عضاـخ 
. دراد دوجو  زاجعا  رصنع  نآ  رد  هک  دریذپیم  تروص  هقباسیب 

لامتحا اب  یتح  و  دیامن . تیوقت  ار  لوا  لامتحا  ساره ،» لوه و   » هب مه  یهاگ  و  هحیص » ادص و   » هب یهاگ  روکذم ، هیآ  ریـسفت  دیاش  ( 2)
دیدپ نیما  لیئربج  يادص  زا  هک  دشاب  یـساره  لصاح  دریگیم  ياج  ادخ  نانمـشد  لد  رد  هک  یـسرت  دـشاب و  هتـشاد  یناوخمه  زین  مود 

. تسا کیدزن  ییاهر  زور  ناه  هک : تسا  نانمؤم  هب  هدژم  نیرتگرزب  ادص  نیا  دیآیم .
نیشنهدرپ ایح و  اب  ناوج  نارتخد  هدز و  تشحو  رادیب  صخش  دوشیم ، رادیب  هتفخ  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم  رایـسب  ادص  نیا  ور  نیا  زا 

. اهنآ ریغ  زا  هن  تسا و  هدرک  دای  دنتسه  ایح  اب  هک  یناوج  نارتخد  زا  تایاور  تسا  ینتفگ  تخیرگ . دنهاوخ  نوریب 
روهظ زا  شیپ  یمک  ادص  نیا  هک  تسادیپ  دنراد » ار  مئاق  مایق  ادص و  راظتنا  سپ  دیامرفیم ...« : هک  اجنآ  اصوصخ  تایاور ، نیا  قایس  زا 

. تساخ دهاوخرب 
(3)

ادن . 3

: دراد دوجو  تیاور  هتسد  هس  هناشن ، نیا  هرابرد 
: دننکیم نایب  ار  نآ  ندوب  یمتح  ادن و  دوجو  لامجا  روط  هب  هک  یتایاور  فلا )

: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  وا  نابلا و  نومیم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 4)
«3 . » ءامّسلا نم  يدانی  يدانملا  و  مئاقلا ...  مایق  لبق  سمخ 

. نامسآ زا  ياهدنهدادن  و  دیآیم ...  دیدپ  مئاق  روهظ  زا  شیپ  هناشن  جنپ 
: دنکیم لقن  یلامث  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  دیفم  خیش  ( 5)

«4  » موتحملا نم  ءادّنلا  و  معن ؛ لاق : موتحملا ؟ نم  ینایفّسلا  جورخ  مالّسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق 
مه ادن  و  يرآ ، دومرف : تسا ؟ یمتح  ینایفس  جورخ  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هب 

______________________________
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هیآ 6. (، 26  ) ءارعشلا هروس  (. 1)
ص 426. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، ص 404 و  نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص 338. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 4)

ص:115  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا یمتح 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  مه  ینامعن  ( 1)
«1  ... » موتحملا نم  ءادّنلا 

. تسا یمتح  يرما  ادن 
: داد دهاوخ  يور  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  لطاب  يادن  قح و  يادن  دیوگیم : نخس  ادن  هنوگ  ود  زا  هک  یتایاور  ب )

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مه  وا  نابلا و  نومیم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 2)
هیلع هّللا  یّلص  هّللا  لوسرب  يدان  امک  ضرألا ، نم  هّللا - هنعل  سیلبإ - يدانی  و  همساب . مامإلا  وه  نالف  نب  نالف  ّنأ  ءامّـسلا : نم  دانم  يدانی 

«2 . » ۀبقعلا ۀلیل  هلآ  و 
نامه دنکیم ، ادن  نیمز  زا  زین  نوعلم  سیلبا  دروآیم . مه  ار  شمـسا  تسا و  ماما  نالف  نب  نالف  هک  دهدیم  ادن  نامـسآ  زا  ياهدنهدادن 

. درک ادن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هبقع ، نامیپ  بش  رد  هک  روط 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مه  وا  ریصب و  وبا  زا  ینالوط  یتیاور  ینامعن  ( 3)

هیلجر یلع  ماق  ّالإ  دعاق  دعق و ال  ّالإ  مئاق  ظقیتسا و ال  ّالإ  یقبی  ال  برغملاب . نم  قرشملاب و  نم  عمسیف  مئاقلا ، مساب  ءامّسلا  نم  دانم  يدانی 
: مالّسلا هیلع  لاق  و  نیمألا . حورلا  لیئربج  توص  توّصلا  ّنإف  باجأف . توّصلا  کلذب  ربتعا  ادبع  هّللا  محرف  توصلا . کلذ  نم  اعزف 
سیلبا توص  راهّنلا  رخآ  یف  و  اوعیطأ . اوعمسا و  و  کلذ ، یف  اوّکشت  الف  نیرـشع ، ثالث و  ۀلیل  ۀعمج ، ۀلیل  یف  ناضمر  رهـش  یف  توّصلا 
متعمـس اذإف  رانلا . یف  يوه  دـق  ّریحتم  ّكاـش  نم  مویلا  کـلذ  مکف  مهنتفی . ساـّنلا و  کّکـشیل  اـمولظم  لـتق  اـنالف  ّنإ  ـالأ  يداـنی : نیعللا 
هعمـست یّتح  مالّـسلا ، امهیلع  هیبأ  مسا  مئاقلا و  مساب  يدانی  کلذ  ۀـمالع  لیئربج و  توص  ّهنإ  هیف  اوّکـشت  الف  ناضمر ، رهـش  یف  توّصلا 

«3  ... » هب اونتفت  نأ  ریخألا  مکاّیإ و  لّوألا و  توّصلا  اوعّبتاف  جورخلا ...  یلع  اهاخأ  اهابأ و  ضّرحتف  اهردخ ، یف  ءارذعلا 
، ادـص نآ  تشحو  ساره و  زا  دنونـشیم . ار  نآ  ناهج  برغ  قرـش و  لها  همه  هک  روط  نآ  دربیم  ار  مئاق  ماـن  نامـسآ  زا  ياهدـنهدادن 

نآ هب  هک  دنک  ياهدنب  لاح  لماش  ار  شیوخ  تمحر  دنوادخ  دـنزیخیم . اپب  ناگتـسشن  همه  هتـسشن و  ناگداتـسیا  همه  رادـیب و  ناگتفخ 
هام موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ادـص  نآ  تسا . نیمـالا  حور  لـیئربج  يادـص  ادـص ، نآ  نوچ  دـهدب ؛ ار  شخـساپ  هدومن ، هجوت  ادـص 
ادـن نیعل  سیلبا  زور  رخآ  رد  دـینک . تعاطا  دـیهد و  ارف  شوگ  نآ  هب  دـیهدم و  هار  لد  هب  کـش  سپ  دیـسر  دـهاوخ  شوگ  هب  ناـضمر 

رد هک  ینادرگرـس  ناگدننک  کش  دنرایـسب  هچ  دزادنا و  رد  کش  هنتف و  هب  ار  مدرم  ات  دش  هتـشک  هنامولظم  ینالف  دیـشاب  هاگآ  دهدیم :
هب هک  تسنآ  مه  شاهناشن  تسا . لیئربج  يادص  دینکن ؛ دیدرت  نآ  رد  دیدینـش  ناضمر  هام  رد  ار  ادص  نآ  رگا  سپ  دنتلغیم . ورف  خزود 

ار ادص  نیا  دهدیم . ادن  مالّسلا  امهیلع  شردپ  مئاق و  مان 
______________________________

ص 134. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 2)

ص 134. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
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ص:116  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يادص زا  دنرادیماو ...  ادص ) نآ  لابند  هب   ) هناخ زا  نتفر  نوریب  هب  ار  ناشناردارب  ناردپ و  دینـش و  دنهاوخ  نیـشنهدرپ  ناگزیـشود  یتح 

 .... دیتفا هنتف  رد  هک  ادابم  رذح ، مود  يادص  زا  دییامن و  يوریپ  تسخن 
: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  دامح  نب  میعن  زا  یطویس  ( 1)

نوکی و ال  هّبح ، نوبرشی  و  ساّنلا ، هاوفأ  یلع  ّيدهملا  رهظی  کلذ  دنعف  مالّسلا . مهیلع  دّمحم  لآ  یف  ّقحلا  ّنإ  ءامّـسلا : نم  دانم  يدان  اذإ 
«1 . » هریغ رکذ  مهل 

زا مدرم  دـتفا ، اهنابز  رـس  رب  يدـهم  مان  ماگنه  نآ  رد  تسا » مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  اب  قح  : » هک تساخرب  نامـسآ  زا  ادـن  نیا  هاگره 
. دننکن دای  ار  وا  زج  دنوش و  باریس  وا  یتسود 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  دامح  نب  میعن  زا  نینچمه  یطویس  ( 2)
اّمنإ و  هیف - کش  ساّبعلا  لاق : وأ  یـسیع - لآ  یف  ّقحلا  ّنإ  ضرألا : نم  دانم  يداـنی  و  دّـمحم . لآ  یف  ّقحلا  ّنإ  ءامّـسلا : نم  داـنم  يداـنی 

«2 . » ایلعلا هّللا  ۀملک  یلعألا  توّصلا  ناطیّشلا و  ۀملک  لفسألا  توّصلا 
يوار زا  کش  «. ) تسا سابع  لآ  ای  یـسیع  لآ  اب  قح   » هک نیمز  زا  ییادن  و  تسا » دّـمحم  لآ  اب  قح   » هک دزیخیم  رب  نامـسآ  زا  ییادـن 

. هبترم دنلب  دنوادخ  زا  الاب  يادص  تسا و  ناطیش  زا  نییاپ ، يادص  تسا )
. تسا هدروآ  ةدوملا  عیبانی  رد  ار  تیاور  نیا  زا  یشخب  يزودنق ،

: دنهدیم ربخ  لطاب ، يادن  هب  نتخادرپ  نودب  مالّسلا  هیلع  مئاق  مان  هب  يادن  زا  هک  یتایاور  ج )
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 3)

«3 . » هیبأ مسا  همساب و  يدانی  دانم  و  ینایفّسلا ...  جورخ  هتامالع : نم  و 
. دهدیم ادن  شردپ  و  مالّسلا ) هیلع  مئاق   ) وا مان  هب  هک  تسا  ياهدنهدادن  ینایفس و ...  جورخ  روهظ ، ياههناشن  زا 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 4)
ءامّـسلا فوج  یف  همـساب  يدانی  یّتح  مئاقلا  جرخی  و ال  ّتقون ...  تیب ال  لهأ  ّانإ  دّمحم ، ابأ  ای  لاقف : مئاقلا ؟ جورخ  یتم  كادـف ، تلعج 

، دّـمحم لآ  مئاق  نالف  نب  نالف  ّنأ  الأ  هیبأ . مسا  همـساب و  لاق : يدانی ؟ مب  تلق : ۀـعمج . ۀـلیل  ناضمر ، رهـش  نم  نیرـشع  ثالث و  ۀـلیل  یف 
ءارذعلا جرخت  و  هراد ، نحص  یلإ  جرخی  مئانلا و  ظقوتف  ۀحیّصلا . عمـس  ّالإ  حوّرلا ، هیف  هّللا  قلخ  نم  ءیـش  یقبی  الف  هوعیطأ . هل و  اوعمـساف 

«4 . » مالّسلا هیلع  لیئربج  ۀحیص  یه  و  عمسی ، اّمم  مئاقلا  جرخی  و  اهردخ . نم 
روهظ مئاق  مینکیمن ...  نییعت  روهظ ] يارب   ] ار یتقو  تیب  لها  اـم  دّـمحم ، اـبا  يا  دومرف : تسا ؟ یناـمز  هچ  رد  مئاـق  روهظ  موش ، تیادـف 

رد ییدانم  ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  هک  نآ  رگم  دنکیمن 
______________________________

ص 140. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 151. نامه ؛ (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص 134. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)

ص:117  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نب نالف  دیشاب  هاگآ  : » دربیم هنوگ  نیا  ار  شردپ  مئاق و  مان  دومرف : دهدیم ؟ ادن  ار  يزیچ  هچ  مدیـسرپ : دهد . رد  ادن  وا  مسا  هب  نامـسآ 

«. دییامن شتعاطا  دیهد و  ارف  شوگ  شنخس  هب  تسا . دّمحم  لآ  مئاق  نالف 
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هک نانچ  نآ  دونـشیم . ار  ادص  نآ  هک  نآ  رگم  دوب  دهاوخن  هدش  هدیمد  حور  اهنآ  رد  هک  ادـخ  ياههدـیرفآ  زا  زیچ  چـیه  لاح ] نآ  رد  ]
لیئربج يادـص  ادـص ، نآ  دـنوریم . نوریب  اههدرپ  ارـس  زا  ناگزیـشود  زین  دوریم و  شاهناـخ  طاـیح  هب  دوشیم و  رادـیب  هتفخ ، صخش 

. تسا
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 1)

هیلجر یلع  ماق  ّالإ  دعاق  دعق و ال  ّالإ  مئاق  ماق و ال  ّالإ  دقار  یقبی  الف  برغلا . یلإ  قرشلا  نیب  ام  عمسیف  مئاقلا ، مساب  ءامّـسلا  نم  دانم  يدانی 
«1 . » نیمألا حوّرلا  لیئربج ، توص  وه  و  توّصلا . کلذ  نم 

نآ رگم  تسین  ياهتفخ  هجیتن  رد  دنونشیم ؛ ار  نآ  ناهج  برغ  قرش و  لها  همه  گنردیب  دنزیم و  ادص  مئاق  مان  هب  نامسآ  زا  ییدانم 
يادص ادـص ، نیا  دتـسیایم . هک  نآ  رگم  تسین  ياهتـسشن  چـیه  دنیـشنیم و  هک  نآ  زج  تسین  ياهداتـسیا  دتـسیایم و  دزیخیمرب و  هک 

. تسا نیمالا  حور  لیئربج 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  نینچمه  ( 2)

«2  ... » نیرشع ثالث و  ۀلیل  همسا  يدانی  هیلع ، هّللا  تاولص  مئاقلا  ّنإ 
 ... دوشیم هداد  ادن  داب - وا  رب  ادخ  دورد  هک  مئاق - مان  هب  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  رد  دیدرتیب 

هب هتـسد  هس  ره  ادـن ،»  » و ساره » لوـه و  «، » هحیـص ادـص و   » تاـیاور هک  دـیآیم  تسد  هب  هتـشذگ  راـبخا  راـبخا و  نـیا  عوـمجم  زا  ( 3)
نوگانوگ ربخ ، نایب  ياههویـش  دـنچ  ره  تسین . اهنآ  نیب  یـضراعت  تقیقح ، رد  دـننکیم و  هراـشا  دـحاو  يدادـیور  كرتشم و  یموهفم 

. دشابیم
: دراد دوجو  ینیارق  رابخا ، نیا  دوخ  رد  نخس  نیا  يارب 

. تسا هدش  هداد  تبسن  لیئربج  هب  ود  ره  ضیفتسم  روط  هب  ادن ، هحیص و  فلا )
. دشابیم ناضمر  هام  موس  تسیب و  هعمج  بش  رد  ود  نآ  عوقو  نامز  ب )

. دش دنهاوخ  ناوارف  هجوت  بلج  بجوم  ادن ) ساره و  لوه و  هحیص ،  ) اهنآ همه  ج )
. دنتسه روهظ  یمتح  ياههناشن  زا  ادن  هحیص و  د )

: میسریم ریز  جیاتن  هب  لصفم  رب  لمجم  زین  دیقم و  رب  قلطم  لمح  اب  تیاهن  رد  ( 4)
. تسا مالّسلا  هیلع  مئاق  مان  هب  لیئربج  يادن  تسا ، یمتح  هک  ییادن  زا  دوصقم  . 1

. تسین ادن  نیا  زج  قح ،» هب  يادن   » زا دارم  . 2
. تسادن نیمه  لیئربج  يادص  زا  روظنم  . 3

. تسادن نیمه  دنادرگیم ، عضاخ  ار  ادخ  نانمشد  ندرگ  هک  ياهناشن  نآ  . 4
. تسادن نیمه  لصاح  دروآیم ، نوریب  ناشیاههدرپ  سپ  زا  ار  ناگزیشود  هک  یساره  لوه و  . 5

______________________________

ص 274. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)

ص 274. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 2)
ص:118  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا ناضمر  هام  موس  تسیب و  زین  ادن  يارب  هدش  نییعت  نامز  . 6
نآ رد  ساره » لوه و   » و هحیـص »  » رابخا هک  رظن  نآ  زا  شردـپ ) مالّـسلا و  هیلع  مئاـق  مسا  هب  ادـن   ) ادـن نوماریپ  راـبخا  زا  موس  هتـسد  ( 1)

رابخا نیا  رد  هک  يرگید  فاصوا  نینچمه  دشاب . اهنآ  حراش  رـسفم و  دـناوتیم  هجیتن  رد  دـشابیم ؛ تایاور  نیا  مامت  نیرتصاخ  تسا ،
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. دشابیم زین  ادن  یگژیو  نآ ، نامز  ندوب و  یمتح  دننام : هدمآ 
؛ دوب دـهاوخ  رتاوت - دـح  زا  رتشیب  هکلب  رتاوتم - دـنکیم ، تلالد  كرتشم  موهفم  نیا  رب  هک  يرابخا  دوش ، لـصاح  یلک  مهف  نیا  هاـگره 

. دش دنهاوخ  رتاوتم  مییازفیب ، ساره » لوه و   » و هحیص » ادص و   » رابخا هب  ار  نآ  هاگره  تسا و  ضیفتسم  ییاهنت  هب  ادن  رابخا  اریز 
: مییامنیم حرط  نآ  خساپ  هارمه  هب  ار  شسرپ  ود  اجنیا  رد 

؟ تسیچ ادن  نآ  ياوتحم  تسخن : شسرپ  ( 2)
: دناهداد خساپ  لکش  ود  هب  شسرپ  نیا  هب  تایاور 

. شردپ مالّسلا و  هیلع  يدهم  مسا  هب  ادن  . 1
. تسا مالّسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  اب  قح  هک  نیا  هب  ادن  . 2

: دنامیمن یقاب  یضراعت  تیاور  ود  نیا  نیب  ریز ، تاهیجوت  زا  یکی  ظاحل  اب  عقاو  رد 
هک میوش  ییادـن  هب  لئاق  هک  تسنآ  رتهب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، تابثا  يارب  یفاک  لـیلد  ياراد  نومـضم  ود  ره  مییاـمن  ضرف  رگا  فلا )

نیا نیب  یتافانم  و  تسا » نالف  نب  نالف  امش  ماما  کشیب  تسا و  دّمحم  لآ  اب  قح  انامه  : » تسا نینچ  نآ  دشاب و  نومـضم  ود  ره  لماش 
. درادن دوجو  رما  ود 

طیارـش هجیتن  رد  مود  لکـش  تسا و  لوا  لکـش  اهنت  دهدیم  يور  جراخ  رد  هچ  نآ  المع  ددرگیمزاب و  لوا  لکـش  هب  مود  لکـش  ب )
. تسا هدش  حرطم  یخیرات  صاخ 

رامـش اریز  تسا ؛ دودرم  مود  تروص  لوبق و  لـباق  تسخن  لکـش  تروص  نیا  رد  دراد  دوجو  ضراـعت  ادـن  ود  نیب  مینک  ضرف  رگا  ج )
. كدنا مود ، لکش  رابخا  دادعت  اما  تسا ؛ رایسب  دنکیم  تلالد  لوا  لکش  رب  هک  يرابخا 

؟ تسا یفاک  نآ  تابثا  يارب  لطاب  يادن  رب  رظان  رابخا  ایآ  مود : شسرپ  ( 3)
. دروآ مهارف  یفنم  یخساپ  شسرپ ، نیا  يارب  اهنآ  زا  ناوتب  دیاش  ات  میروآیم  همدقم  ود  اجنیا  رد  خساپ :

. دیوگیم نخس  قح  يادن  زا  هک  تسا  يرابخا  زا  رتمک  رایسب  لطاب ، يادن  رابخا  رامش  لوا : همدقم 
زیمآزاجعا يرما  ار  لطاب  يادن  تسه ، زین  اهنآ  ییادتبا  روهظ  اب  قباطم  هک  رابخا  نیا  زا  لوادتم  روهشم و  تشادرب  قبط  رگا  مود : همدقم 

تـسا لاحم  يرما  نیا  تسا و  هداتفا  قافتا  لطاب  ناوریپ  عفن  هب  هزجعم  نیا  هک  میریذپب  دـیاب  تروص  نیا  رد  مینادـب ، ياهعیبطلا  ءارو  ام  و 
«1 . » دنارب فارحنا  هنتف و  يوس  هب  هتفیرف ، ار  مدرم  هک  تسین  اور  میکح  يادخ  رب  اریز 

زا تسا و  كدنا  ناشرامش  اریز  دومن ؛ در  ار  رابخا  نیا  دیاب  دوش  هتفریذپ  همدقم  ود  نیا  هاگره 
______________________________

ص 577. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:119  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا لاحم  زین  اهنآ  نومضم  لوبق  هجیتن ، رد  دنراد ؛ لاحم  رب  تلالد  یفرط 
يزاجعا ریغ  یعیبط و  ییاـنعم  رب  لـمح  صاـخ ، روط  هب  ار  لـطاب  ادـن  اـی  مومع  روط  هب  ار  ادـن  هدومن و  هشقاـنم  مود  همدـقم  رد  رگا  هتبلا 

. دوب دهاوخ  هشقانم  لباق  دروآ  میهاوخ  هک  نانچمه  رما  نیا  یلو  تفریذپ . ار  رابخا  نآ  ناوتیم  مییامن ،
. دش میهاوخ  وربور  يزاجعا  یتالامتحا  زین  یعیبط و  یلامتحا  اب  میشاب ، ادن  ود  نیا  زا  يرتیلاع  مهف  لابند  هب  هاگره 

دوخ زا  هیانک  لیئربج ، تروص  نیا  رد  دـشاب . لطاب  ناراـی  قح و  ناراـی  يزاـجم  روط  هب  سیلبا ، لـیئربج و  زا  دوصقم  لوا : لاـمتحا  ( 1)
. دشابیم فرحنم  ياهناسنا  یلک  روط  هب  ناشیا و  نانمـشد  زا  هیانک  مه  سیلبا  تسا و  قح  يادن  وا  يادن  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

نویزیولت ویدار و  دـننام  یعمج  ياـههناسر  طـسوت  نآ  شخپ  زین ، ملاـع  برغ  قرـش و  رد  نآ  ندـش  هدـنکارپ  ادـص و  شرتـسگ  زا  دارم 
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. دنکیم روبع  اضف  زا  اههناسر  نیا  جاوما  هک  تسا  نآ  ظاحل  هب  تسا  نامسآ  زا  ادص  نآ  هک  هدمآ  تایاور  رد  رگا  دشابیم و 
هاگآ عوضوم  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناراداوه  ههبج  زین  نردـم  رازبا  نیمه  قیرط  زا  مییاـمن  روصت  تسا  یعیبط  دوجو ، نیا  اـب 

. دنوش
لیلد هب  هکلب  تسین ، نآ  يادص  ندوب  دنلب  لیلد  هب  دیامنیم ، داجیا  ناهج  حطـس  رد  هک  یـشاب  رادـیب  ایند و  رد  قح  يادـن  يراذـگریثأت 

يدهم ماما  یناهج  بالقنا  زا  ینـشور  موهفم  هئارا  راب و  نیتسخن  يارب  روهظ  هعقاو  یمومع  نالعا  تسا . نآ  ياوتحم  نومـضم و  تیمها 
ناهج حطس  رد  یفلتخم  ياهباتزاب  کش  نودب  دنربیم ، رس  هب  یجنم  راظتنا  رد  هک  ییاهناسنا  یمامت  هب  هکلب  ناناملسم  هب  مالّسلا  هیلع 

. تشاد دهاوخ 
قح و يادـن  دـیآیمرب  راـبخا  نیا  قایـس  زا  هکنیا : هلمج  زا  تسا  تالاکـشا  یخرب  ياراد  اـما  تسا  یقطنم  نشور و  هچرگ  لاـمتحا  نیا 
هب رظاـن  لاـمتحا  نیا  اریز  دراد  تاـفانم  لاـمتحا  نیا  اـب  بلطم  نیا  داد و  دـهاوخ  خر  نآ  زا  سپ  هـن  روـهظ و  زا  شیپ  اـهنت  لـطاب  يادـن 

. دنوشیم حرطم  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یلطاب  قح و  ياهتوعد 
ریغ یعیبط و  هار  زا  یلو  دنهدیم  خر  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  لبق  يادن  ود  نیا  هک  میوش  نآ  رب  تایاور  رهاظ  قباطم  مود : لامتحا  ( 2)

. یتاغیلبت دیدج  ياههناسر  دننام  يزاجعا ؛
ارف حیحـص  مالـسا  هب  تسا و  قـح  رب  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  مالـسا  ناـهج  رد  مصاـختم  شبنج  ود  دوـجو  ادـن ، ود  نـیا  شیادـیپ  تـّلع 
هیلع ماما  هنابلط  قح  بالقنا  قیدـصت  دـییأت و  دـنکیم . توعد  لـطاب  هب  اـهنآ  نیب  رد  ینکفاههبـش  مدرم و  بیرف  اـب  يرگید  دـناوخیم و 
نیا يرای  رب  ار  ناشناردارب  ناردـپ و  نانز ، هک  اجنآ  ات  دراذـگیم  ياجب  مدرم  نایم  رد  یناوارف  ریثأت  هک  تسا  نانچ  نآ  زاغآ  رد  مالّـسلا 

تبسن ار  مدرم  شعضاوم ، حیرص  نالعا  اب  لطاب  یشبنج  نآ ، لباقم  رد  دروآیمن و  ماود  نادنچ  دنور  نیا  اما  دنیامنیم ؛ قیوشت  تکرح 
رتاناد ادخ  هتبلا   ) هتشک زا  روظنم  و  دش » هتشک  هنامولظم  ینالف  : » تسا نینچ  شیاهراعش  زا  یکی  دیامنیم . ههبش  کش و  راچد  مالـسا  هب 

رد نخـس  داد  وا  تیموـلظم  زا  مود  تکرح  اذـل  تسا . هدـش  هتـشک  تسخن  هناـبلط  قـح  تکرح  تسد  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  تـسا )
. دهدیم

نیمز زا  مود  شبنج  يادن  دسریم و  شوگ  هب  نامسآ  زا  تسخن ، تکرح  يادن  هک  ریبعت  نیا  دیاش  ( 3)
ص:120  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دشاب مود  يادن  یشزرایب  نالطب و  زین  نآ و  ندوب  قح  رب  لوا و  يادن  تمرح  رگنایب  دزیخیمرب ،
قح يدابم  يوس  هب  تسا  یتوعد  عقاو  رد  قح  رب  تکرح  نآ  هک  تسا  نشور  اریز  تسین  حیحـص  مود ) لامتحا   ) لامتحا نیا  تفگ  دیاب 

مسا هب  ادن  لامتحا ، نیا  هیواز  زا  نیاربانب  تسا ) هدمآ  تایاور  زا  يرامـش  رد  هک  روط  نامه  ( ؛ شردپ مئاق و  مان  هب  ییادن  هن  تلادع و  و 
. دنام دهاوخ  یقاب  ریسفت  نودب  شردپ  مئاق و 

یتسردان لامتحا  دـشابن ، یناهج  مه  شتـضهن  هنماد  هک  دـنچ  ره  دـشاب  هنابلط  قح  یتکرح  ربهر  مئاـق ، ظـفل  زا  دارم  هک  زین  لاـمتحا  نیا 
تایاور یـضعب  رد  یتح  تسومه و  يدـهم  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  وا  هک  دـنرادیم  راهظا  ینـشور  هب  رابخا  اریز  تسا 

. ددرگیمن قبطنم  يرگید  سک  رب  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  رب  زج  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد و  دوجو  زین  هیلع » مالسلا  ةالصلا و   » هلمج
: هک تسنآ  زا  ترابع  دراد  یناوخمه  اهنآ  یلک  قایس  رابخا و  رهاظ  اب  هک  لامتحا  نیا  موس : لامتحا  ( 1)

نامز رد  یحور  یگدامآ  يارب  تامدقم  هلمج  زا  ار  نآ  مینادب و  يزاجعا  یتروص  هب  دـشابیم ، شردـپ  مئاق و  مسا  هب  هک  ار  قح  هب  ادـن 
ار گرزب  ربهر  نآ  مان  دوب و  دهاوخ  روهظ  زور  يارب  یگرزب  سب  دمآرد  شیپ  رما ، نیا  مییامن . یقلت  مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  هب  کیدزن 

ربهر نیا  دوش : هتفگ  داتفا ، دـهاوخن  ریخأـت  هب  ادـن  نیا  زا  سپ  نادـنچ  هک  روهظ  هعقاو  زا  دـعب  هک  تسا  یفاـک  دومن و  دـهاوخ  صخـشم 
. دادیم یهلا  درم  دار  نیا  زا  تعاطا  هب  نامرف  میظع ، هزجعم  نآ  داد و  رس  ادن  شمان  هب  يدانم  هک  تسا  یسک  نامه  گرزب 
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هراصع روهظ ، زور  هک  میتسناد  البق  داهن . دهاوخ  ياج  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  توعد  شرتسگ  يزوریپ و  رد  قیمع  سب  يریثأت  هزجعم ، نیا 
تسین یتفگش  هیام  هجیتن  رد  تسا ؛ ناسنا  شنیرفآ  زا  الاو  ضرغ  نامه  نیا  تسادهـش ؛ احلـص و  ایـصوا و  ناربمایپ و  ياهشالت  هجیتن  و 

. دیامن ینیچهمدقم  ار  دوعوم  یجنم  روهظ  یتازجعم ، نینچ  اب  یلاعت  يادخ  هک 
تازجعم نوناق  اب  اهناسنا ، تیاده  رد  نآ  ندوب  رثؤم  لیلد  هب  دنیامنیم و  دـیکأت  يرتاوتم  رابخا  هتفگ  نیا  رب  میتسناد ، هک  نانچ  مه  ( 2)

ناضمر هام  موس  تسیب و  بش  رد  ادص  نیا  دومن . فارتعا  نآ  یتسرد  هب  دش و  شمیلـست  دیاب  ریزگان  تروص  نیا  رد  درادن . یتافانم  مه 
هب يرتشیب  لابقا  بش  نآ  رد  نیملـسم  تسا و  لاس  بش  نیرترب  بش  نآ  تساخ . دهاوخ  رب  تسا  رتشیب  نآ  ندوب  ردـقلا  ۀـلیل  لامتحا  هک 

. تسا رتشیب  رایسب  ینید  بان  میهافم  یسدق و  روما  شریذپ  يارب  اهنآ  یگدامآ  هتشاد ، تایونعم 
: دریگیم همشچرس  لماع  هس  زا  نآ ، زا  ساره  سرت و  ادن و  نیا  هب  هداعلا  قوف  تیانع  هجوت و 

. دینش دنهاوخ  ار  نآ  ایند  مدرم  همه  هک  يروط  هب  نآ  عاعش  هرتسگ  ادص و  يدنلب  فلا )
. تسا هدرب  نیب  زا  ابیرقت - ار - شايدام  ریسفت  ناکما  هک  نآ  يزاجعا  هبنج  ب )

متـس و زا  هک  روطنامه  تخاـس ، دـهاوخ  زیربل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  دراد  يربهر  هب  هراـشا  تسا و  مهم  سب  هک  نآ ، ياوتحم  ج )
. دشاب هدش  هدنکآ  دادیب 

: موش روآدای  ادن  نیا  هرابرد  ار  یتاظحالم  ملیام  اجنیا  رد  ( 3)
نآ هک  دهدیم  خر  نآ  اب  نراقم  روهظ و  هظحل  رد  ادن  دنرادنپیم  یخرب  ساسا  نآ  رب  هک  دراد  دوجو  ادن  دادیور  زا  روهشم  یتشادرب  . 1

حیحـص ار  نآ  ناوتیمن  اذـل  دـیامن و  دـییأت  ار  تشادرب  نیا  هک  درادـن  دوجو  یتیاور  اما  دـیامن ؛ نـالعا  ناـیناهج  هب  ار  كراـبم  دادـیور 
لصا ناوتیمن  دوجو  نیا  اب  یلو  تسناد .

ص:121  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رتحیحص نآ ، عوقو  زا  لبق  یمک  روهظ ، ربخ  نالعا  تفگ  ناوتب  دیاش  درمش و  حیحصان  درک و  در  ار  روهظ  ربخ  نالعا  ترورض  هشیدنا 

دهاوخ مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  رب  قبطنم  ادن  نآ  دیدرتیب  دنیآ ، دیدپ  نامز  کی  رد  ود  ره  روهظ ، ادن و  رگا  اریز  دـسریم ؛ رظن  هب 
فده هتـشگن ، تیبثت  شایهدنامرف  زونه  دـشابیم و  شیوخ  ناهج  تکرح  تسخن  ماگ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  تروص  نیا  رد  دـش و 

نآ يزوریپ  هرابرد  نیا  زا  سپ  هک  تسا  ییاهتنامـض  فالخ  رب  نیا  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  ناهج  حطـس  رد  فلاخم  ياهورین  تـالمح 
. دروآ میهاوخ  درمگرزب 

هاگن رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تکرح  اریز  داتفا ؛ دـهاوخن  یقافتا  نینچ  رگید  دـهد ، خر  روهظ  زا  شیپ  ادـن  نیا  هاگره  یلو  ( 1)
، تسا هدرک  زاغآ  ار  شیوخ  تکرح  اجنآ  زا  ماما  هک  ياهقطنم  ناـمدرم  ناـنمؤم و  زج  دـش و  دـهاوخن  قبطنم  ادـن  نآ  رب  اـموزل  نانمـشد 

. دراد يرتشیب  بسانت  تفگ ، میهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  يارب  هک  ییاهتنامض  اب  نخس  نیا  دش . دهاوخن  رما  نیا  هجوتم  یسک 
روط هب  تفگ  دیاب  دزاسیم ، هجاوم  لاکشا  اب  ار  وا  يزوریپ  روهظ ، اب  نامزمه  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  مان  هب  ادن  هک  دشاب  نیا  ضرف  رگا 

يرتشیب يراگزاس  نآ  یگدـننکرادیب  یگژیو  اب  رما ، نیا  داد و  دـهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  یمک  ادـن  داتفا و  دـهاوخن  یقاـفتا  نینچ  عطق 
. دراد

روهظ ادن و  نیب  ینامز  هلصاف  رد  هک  یتبیغ  اب  ادن  نیا  تسا و  تبیغ  رصع  رد  نآ  عوقو  يانعم  هب  روهظ ، نامز  زا  شیپ  ادن  دادیور  . 2 ( 2)
دنچ ره  مالّسلا  هیلع  ماما  صخش  تقیقح  هب  تبسن  مدرم  قلطم  لهج  زا  تسترابع  تبیغ ، یقیقح  يانعم  اریز  درادن ؛ یتافانم  دراد ، دوجو 

و دنـسانشب . تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  شتقیقح  هب  ار  وا  هکنآ  نودـب  دـننکیم  ترـشاعم  يو  اب  دـننیبیم و  ار  وا  مدرم  هک 
ادن نآ  درادرب و  شیوخ  یقیقح  تیـصخش  زا  هدرپ  ناشیا  دوخ  هک  نآ  رگم  دنکیمن  يرییغت  ادـن  ققحت  اب  تیعـضو  نیا  هک  تسا  نشور 

. دیامن قیبطت  دوخ  رب  ار 
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بش رد  ادن  عوقو  رب  هتـشذگ  تایاور  تفگ  دیاب  دماجنایم ؟ تدم  هچ  روهظ  ادن و  نیب  ینامز  هرود  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  . 3 ( 3)
لومعم ریغ  یلکـش  هب  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  نآ  رد  هک  دشاب  یهام  نامه  نیا ، اسب  هچ  و  « 1 . » دنراد تلالد  ناضمر  هام  موس  تسیب و 

هدوب و ضیفتسم  ادن ، تایاور  رد  تقو  نییعت  نیا  هک  تسا  ینتفگ  دشاب . کیدزن  نآ  هب  اتبـسن  هک  يرگید  ناضمر  هام  ای  دتفایم و  قافتا 
. دسریمن هضافتسا  دح  هب  فوسک  فوسخ و  تایاور  رد  تقو  نییعت  نیا  یلو  دراد . ار  یخیرات  تابثا  تیلباق 

رد دـننادیم . اروشاـع ) زور  مارحلا -(  مرحم  مهد  زور  رـصع  رد  ار  روـهظ  دادـیور  تاـیاور ، یخرب  هـک  دروآ  میهاوـخ  نـیا  زا  سپ  ( 4)
نآ رد  روهظ  هک  یمرحم  نآ  تفگ  دیاب  تروص  نآ  رد  مییامن  نایب  الدتـسم  ار  روهظ  ادن و  هعقاو  نیب  نامز  یهاتوک  میناوتب  هک  یتروص 
هام هس  اهنآ  نیب  يرمق ، لاـس  ره  رد  دراد و  رارق  دـهدیم ، خر  نآ  رد  ادـن  هک  یناـضمر  زا  سپ  هک  تسا  یمرحم  ناـمه  دـهدیم ، يور 

. دش دهاوخ  زور  هدفه  هام و  هس  دادیور  ود  نیا  نیب  هلصاف  ناضمر ، هام  ندوب  زور  یس  تروص  رد  هجیتن ، رد  تسا  هلصاف 
. دنکیم تیافک  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  زا  لابقتسا  تهج  ناشندمآ  درگ  نانمؤم و  ندرک  رایشه  يارب  ینامز  هلصاف  نیا 

______________________________

. دعب هب  ص 31  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:122  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

یپردیپ ياهیگدنراب  . 4

هیلع يدـهم  ترـضح  زا  اجنآ  رد  ناشیا  هک  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  یتیاور  یمعثخلا  میرکلا  دـبع  زا  لـقن  هب  یـسربط 
: تسا هدومرف  نآ  نمض  رد  هتفگ و  نخس  مالّسلا 

خیرات « 1 . » دشاب هدیدن  ار  نآ  دننام  یسک  هک  درابب  یناراب  نانچ  بجر ، هام  زا  زور  هد  رخآلا و  يدامج  هام  رد  دسر ، ارف  هک  وا  مایق  نامز 
122 ص :  یپردیپ .....  ياهیگدنراب  روهظ 122 4 . زا  سپ 

: دسیونیم دیفم  خیش  ( 2
هک اجنآ  ات  هدروآ  ار  اـهنآ  زا  يدادـعت  سپـس  . ) تسا هدیـسر  اـم  تسد  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  ياـههناشن  هراـبرد  ییاـهربخ 

همه رب  نآ  تاکرب  دوشیم و  هدـنز  شگرم  زا  سپ  نیمز  هجیتن  رد  دریذـپیم و  نایاپ  یپایپ  ناراب  راـهچ  تسیب و  هب  رما  نیا  دـیوگیم ):
«2 . » ددرگیم مولعم 

: تسا هدرک  لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 3)
«3 . » دش دهاوخ  هدید  شتاکرب  راثآ و  هک  درابیم  ناراب  راهچ  تسیب و  دیامن ، روهظ  يدهم  هک  یلاس  نآ  رد 

. تسا يزرواشک  تالوصحم  یناوارف  نیمز و  یباداش  توارط و  هطـساو  هب  روهظ  يارب  یگدامآ  یگدنراب ، نیا  تمکح  هک  دـنامن  ناهنپ 
رد یتساک  فعـض و  طاقن  یخرب  هب  اجنیا  رد  دـشابیم . زیمآزاجعا  یگدـنراب ، نازیم  تدـم و  هکلب  تسین  اسآهزجعم  اهشراب ، نیا  دوخ 

: مینکیم هراشا  تیاور  نیا 
ماما زا  هدرک ، لقن  ریبج  نب  دیعس  زا  یـسوط  خیـش  هک  ینخـس  دنـشابیم و  لسرم  ود  ره  دیفم  یـسربط و  تایاور  يدنـس : فعـض  فلا )

. درادن ار  یخیرات  تابثا  تیحالص  هجیتن  رد  تسین ؛ مالّسلا  هیلع  موصعم 
يریگتخـس  » لصا هب  دـقتعم  تازجعم ، تاـیاور  رد  اـما  تسا  دـحاو  ربخ  شریذـپ  باـتک  نیا  رد  اـم  شور  هچ  رگا  كدـنا : رامـش  ب )

. میتسه يدنس »
تیافک دـح  هب  زاـب  دوب ، مه  لـسرم  رگا  یتح  تسین . یفاـک  یخیراـت  تاـبثا  يارب  مه  نآ  هک  دـنامیم  یقاـب  یکدـنا  تاـیاور  نیارباـنب ،
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. دیسریمن
( هام ود  ای  کی  رد  ناراب   24  ) ینامز نینچ  رد  ناراب  رادقم  نیا  اریز  تسین  اسآلیس  میظع و  رایسب  ياهناراب  زا  نخس  تایاور  نیا  رد  ج )
ار اهناراب  نیا  ناوتیمن  فاصوا  نیا  اب  نارابرپ . ياهنیمزرس  هب  دسر  هچ  دتفایم  قافتا  دنراد  یطـسوتم  شراب  هک  زین  ییاهنیمزرـس  رد 

. تسین نینچ  اهناراب ، نیا  هک  نآ  لاح  دهد ؛ ربخ  هجوت  لباق  مهم و  يرما  زا  دیاب  روهظ » هناشن   » اریز تسناد  روهظ  يارب  ياهناشن 
. تسا هدماین  نایم  هب  ینخس  اهیگدنراب  ناکم  هرابرد  تایاور  نیا  رد  د )

اوه بآ و  عون  ود  ره  زا  هقطنم  نیا  رد  دـیراب . دـهاوخ  هنایمرواخ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  رد  اـهناراب  نیا  تفگ  ناوتیم  عومجم  رد  ( 4)
ناوتب دـیاش  ینابایب . کشخ و  امومع  فجن  زاجح و  نوچمه  یقطانم  تسا و  یناراب  درـس و  نانبل ، ناریا و  لاثم : روط  هب  دوشیم ، تفاـی 

: داد رظن  ود  اهشراب  نیا  ناکم  دروم  رد 
. تسا هجوت  لباق  رایسب  اجنآ  رد  ناراب  رادقم  نیا  شزیر  درابب . هنیدم  هکم و  سدقم  ياهرهش  رد  ( 1

______________________________

ص 432. يدهلا ؛ مالعأب  يرولا  مالعإ  نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 1)
ص 337. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 269. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)
ص:123  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. درابب هنایم  رواخ  قطانم  مامت  رد  ( 2
کیدزن ياههناشن  ثداوح  زا  يرایـسب  تروص ، نیا  رد  میدش . هاگآ  یخیرات  تابثا  تهج  تایاور  نیا  تیحالـص  مدـع  زا  رتلبق ، یمک 

هثداح نیا  تایاور  زا  رتهب  یتیعـضو  میالع ، ثداوح و  نیا  لکـش  رد  زین  اهنآ  اریز  دـشابیم ، تاـبثا  لـباق  ریغ  زین  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک 
. میراذگاو شلها  هب  ار  نآ  ملع  هک  تسنآ  رتهب  ور  نیا  زا  دنرادن  ناراب ) )

نیرتتیمها و اـب  هک  میتـسناد  درادـن و  يرـشب  عماوج  اـب  یطاـبترا  هک  دوـب  روـهظ  ینیوـکت  یعیبـط و  ياـههناشن  زا  نخـس  اـجنیا  اـت  ( 1)
-2 مالّسلا . امهیلع  شردپ  مئاق و  مسا  هب  ادن  - 1 تسا : هناشن  ود  اهنآ  نیرتنشور 

تیلباق اههناشن  ریاس  دروم ، ود  نیا  زج  هب  مییوگب  دیاب  میشاب  دنبیاپ  تایاور  شیالاپ  رد  شیوخ  شور  هب  رگا  یگتفرگ و  هام  دیـشروخ و 
. دنرادن یخیرات  تابثا 

ص:125  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

یعامتجا ياههناشن  مود  لصف 

هراشا

(2)

لاّجد . 1

هراشا
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هئارا تایاور  رد  نآ  ياهیگژیو  فاصوا و  اب  بسانتم  دیدج و  یتشادرب  میتفگ و  نخس  لاجد  هرابرد  طوسبم  روط  هب  هتشذگ  باتک  رد 
نیا رد  دـیآیم ، باسح  هب  کیدزن  ياـههناشن  زا  دناهتـسناد و  روهظ  هعقاو  هب  کـیدزن  ار  شندـمآ  راـبخا ، یخرب  هک  ور  نآ  زا  میدرک و 

. تشاد میهاوخرب  هناشن  نیا  رتشیب  مهف  يارب  ار  يرگید  ياهمدق  زین  باتک 
(3)

یمالسا تما  لاجد و  فلا )

: دناهدرک لقن  ار  یتایاور  هیماما  ياملع  یضعب  زین  يراخب و  ملسم و  نوچ  مه  هماع ، ياملع  هراب  نیا  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم 

تأیلف دحأ ، نکردأ  امأف  جّجأت . ران  نیعلا  يأر  رخآلا  و  ضیبأ ، ءام  نیعلا  يأر  امهدحأ : نایرجی ، نارهن  هعم  هنم . لاّجدلا  عم  امب  ملعأ  انأل 
. رفاک هینیع : نیب  بوتکم  نیعلا ، حوسمم  لاّجدلا  ّنإ  و  دراب . ءام  ّهنإف  هنم ، برشیف  هسأر  ئطأطیل  ّمث  ضمغیل ، و  اران ، هاری  يّذلا  رهّنلا 

«1 . » بتاک ریغ  بتاک و  هؤرقی 
یـشتآ يرگید  دـشاب و  دیفـس  یبآ  دـسریم  رظن  هب  یکی  تسا : يراج  رهن  ود  وا  اب  مرتهاگآ . وا  دوخ  زا  تسا  لاـجد  هارمه  هچنآ  هب  نم 

. تسا کنخ  یبآ  هک  دشونب  نآ  زا  دنک و  مخ  ار  شرس  سپس  ددنب ، ورف  مشچ  دورب و  نیشتآ  رهن  تمـس  هب  دبایب  ار  وا  سک  ره  روهلعش .
. دناوخیم ار  نآ  يداوسیب  داوس و  اب  ره  و  رفاک » : » تسا هدش  هتشون  شنامشچ  ود  نیب  دراد و  بویعم  یمشچ  لاجد 

: دومرف لاجد  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناعمس  نب  ساون  زا  ملسم  يرگید  ثیدح  رد  ( 4)
ضرألا و  رطمتف ، ءامّـسلا  رمأیف  هل . نوبیجتـسی  هب و  نونمؤیف  مهوعدـیف  الامـش ... ، ثاع  انیمی و  ثاعف  قارعلا . ماّشلا و  نیب  ۀـّلخ  جراخ  ّهنإ 

ام لوطأ  مهتحراس  مهیلع  حورتف  تبنتف .
______________________________

ص 195. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص:126  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. هلوق هیلع  نوّدریف  مهوعدیف  موقلا ، یتأی  ّمث  رصاوخ . هدمأ  اعورض و  هغبسأ  ارذ و  تناک 
«1  ... » مهلاومأ نم  ءیش  مهیدیأب  سیل  نیلحمم ، نوحبصیف  مهنع . فرصنیف 

هب دنریذپیم . مه  اهنآ  دـناوخیم  دوخ  هب  ار  مدرم  دـیامنیم ...  شدرگ  نیمز ]  ] تسار پچ و  هب  دـنکیم و  جورخ  قارع  ماش و  نایم  زا 
ینامز ره  زا  رتهب  اهنآ  ياهماد  ماگنه  نآ  رد  دـنایوریم . سپ  نایورب ، دـیوگیم : نیمز  هب  درابیم و  سپ  رابب ؛ دـهدیم : ناـمرف  نامـسآ 

رب يو  دننکیم ، بیذکت  ار  وا  اهنآ  اما  ناشدناوخیم  دوخ  يوس  هب  دیآیم و  یموق  دزن  هب  سپ  دنهدیم . ریش  نآ  بسانت  هب  دنروخیم و 
. دنرادن طاسب  رد  يزیچ  هک  یلاح  رد  دننکیم  حبص  اهنآ  و  دربیم ] هلیح  رکم و  اب  ار  اهنآ  لاوما  همه  هک  یلاح  رد   ] ددرگیم

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  يراخب  ( 1)
«2 . » قفانم رفاک و  ّلک  هیلإ  جرخیف  تافجر ؛ ثالث  ۀنیدملا  فجرت  ّمث  ۀنیدملا ، ۀیحان  یف  لزنی  یّتح  لاّجدلا  ءیجی 

. تفر دنهاوخ  وا  يوس  هب  یقفانم  رفاک و  ره  نآ  لابند  هب  دیزرل و  دهاوخ  راب  هس  رهش  نآ  سپس  دیآیم ، رهش  زا  ياهیحان  هب  لاجد 
: دومرف نینچ  لاجد  هرابرد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 2)

. هّللا ّودع  بذک  و  یلعألا . مّکبر  انأ  يدهف  رّدق  يّوسف و  قلخ  يّذلا  انأ  یئایلوأ . ّیلإ  لوقی : نیقفاخلا ...  نیب  ام  عمسی  هتوص  یلعأب  يدانی 
هّللا یلاعت  لوزی ، و ال  قاوسألا ، یف  یـشمی  ماعطلا و ال  معطی  روعأـب و ال  سیل  مّکبر  ّنإ  و  قاوسـألا . یف  یـشمی  ماـعّطلا و  معطی  روعأ  ّهنإ 
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«3  ... » رضخلا ۀسلایّطلا  لهأ  و  انزلا ، دالوأ  ذئموی  هعابتأ  رثکأ  ّنإ  الأ و  اریبک . اّولع  کلذ  نع 
: دیوگیم و  دروآیم ...  رب  دایرف  دسریم ، شوگ  هب  ناهج  برغم  قرشم و  رد  هک  يدنلب  گناب  اب 

راگدرورپ نم  دومن . تیاده  درک و  يریگهزادنا  دیـشخب و  یگنهامه  دیرفآ و  هک  ماییادـخ  نامه  نم  دـییآ . نم  يوس  هب  نم  ناتـسود  »
امـش راگدرورپ  یلو  دوریم  هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذغ  تسا ، مشچ  کی  وا  اریز  دیوگیم  غورد  ادـخ ، نمـشد  نآ  میامـش ». يالاو 

. دنشابیم زبس  ياهناسلیط  ناگدنشوپ  ناگدازانز و  نامز ، نآ  رد  وا  ناوریپ  رتشیب  دیشاب  هاگآ  تسین . ریذپانف  تسین و  نینچنیا 
دایز رمع  لوط  اب  یـصخش  ار  وا  هک  روهـشم  تشادرب  نامه  یکی  میتخاـس . حرطم  ار  لاـمتحا  ود  لاـجد  هراـبرد  هتـشذگ  باـتک  رد  ( 3)

«4 . » دـنکیم تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  رابخا  زا  یمک  دادـعت  و  دزاس . هارمگ  ار  مدرم  اـت  دـمآ  دـهاوخ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  دـنکیم  یفرعم 
. دزرویم ینمشد  ادخ  هب  نامیا  مالسا و  اب  هک  دشاب  يژولوئدیا  ندمت و  زا  یحطـس  رگنایب  تقیقح  رد  لاجد  هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا 

باتک نآ  رد  ام 
______________________________

ص 195. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص 71. ج 9 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
زین ص 617. دعب و  هب  ص 578  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 4)

ص:127  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
عافد مود  لامتحا  زا  هداهن ، يراـنک  هب  مه  ار  ثیداـحا  لـیلق  نآ  راـچان  هب  میدومن و  در  هدیـشک و  شلاـچ  هب  ار  تسخن  لاـمتحا  الدتـسم 

. میدومن شتابثا  میدرک و 
رازبا ود  اب  هتـسناوت  هنوگچ  ندمت  نیا  هک  مینادیم  یبوخ  هب  میراد و  یهاگآ  شیوخ  نامز  يدام  الماک  ندمت  تیعـضو  زا  ام  نونکا  ( 1)
شوگ هب  نردـم  ياهناسر  ياهرازبا  قیرط  زا  ادـص  نیرتاـسر  اـب  ار  شیوخ  نخـس  درب و  شروی  یمالـسا  عماوج  هب  يرگیماـظن  شناد و 
راتفرگ شیاههسوسو  ماد  رد  هدروآ و  نامیا  وا  یگریچ  تمظع و  هب  هک  نانامه  دناوخب ، دوخ  يوس  هب  ار  شناراداوه  دـناسرب و  نایناهج 

. دناهدمآ
. تسا هتخاس  شناوریپ  ینازرا  ار  يدام  تاناکما  تورث و  طلسم ، ندمت  نیا  هنوگچ  هک  مینیبیم  زین 

. دیزگ دهاوخ  لزنم  دنکن ، هجوت  بلج  هک  ییاج  رد  دش و  دهاوخ  دراو  يرهـش  هب  دـمآ و  دـهاوخ  تسا ، ندـمت  نیا  دامن  هک  لاّجد  ( 2)
هس رهش  نآ   » ینازور نابش و  تشذگ  زا  سپ  اما  دشاب . یناتسرامیب  ای  هسردم و  نایحیسم ، یگنهرف  زکرم  هناخترافـس ، اجنآ  تسا  نکمم 

دنیآرف نیا  رد  دش و  دـنهاوخ  شراتفرگ  زور  نآ  عماوج  هک  تسا  ییاهجـنر  اهیتخـس و  زا  هیانک  ییاور ، ریبعت  نیا  دـیزرل .» دـهاوخ  راب 
. دروخ دهاوخ  تسکش  ناحتما  نیا  رد  المع  و  تفر » دهاوخ  وا  يوس  هب  یقفانم  رفاک و  ره   » هک تسا  شیامزآ 

نادـنمتورث اـهنآ  هک  دـشاب  ینعم  نیدـب  دـیاش  دـناهدش  یفرعم  زبس  ياـهناسلیط  ناگدنـشوپ  لاـجد ، ناوریپ  رتشیب  تیاور ، رد  هکنیا  ( 3)
. دنرادروخرب یعامتجا  ذوفن  زا  یمالسا  عماوج  رد  هک  دنتسه  یتردق  بحاص 

: دشاب ریز  ینعم  ود  زا  یکی  هدش  دای  انز  نادنزرف  هب  اهنآ  زا  تایاور  رد  هکنیا  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
. دناهتفریذپ ار  اهنآ  تیالو  هدیزگرب و  يردپ  هب  ار  نارگید  هدش و  ادج  ناشناردپ  زا  تاداقتعا  هشیدنا و  تهج  زا  اهنآ  . 1

کنیا هک  روط  نامه  دنهدیم . هداوناخ  لیکشت  طرش ، نیا  نودب  اهنآ  هدش و  جاودزا  دقع  راکنا  بجوم  يدام ، ياههشیدنا  زا  يوریپ  . 2
يدام گنهرف  لوغ  ناهد  رد  ذیذل  ياهمقل  دنامیم ، ياج  رب  اهنآ  زا  هک  ینادنزرف  دنراد و  ار  رواب  نیمه  ياهدع  یمالـسا  ياهروشک  رد 

. دوب دهاوخ 
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لماش لاجد  موهفم  نیاربانب  دنانینچ . خیرات  لوط  رد  یهلا  ریغ  يدام و  ياهندمت  همه  هکلب  تسین  نینچ  ام  نارود  يدام  ندمت  اهنت  ( 4)
. دشابیم خیرات  لوط  رد  يدام  ياهندمت  مامت 

ینعم نادب  دیآ ، دیدپ  کیدزن  هناشن  ناونع  هب  روهظ  زا  لبق  یمک  ای  دشاب و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نارود  رصاعم  لاجد ، رگا 
نآ ات  دش  دهاوخ  یهلا  ياهناحتما  رتشیب  هچ  ره  قیمعت  بجوم  ندمت  نیا  موادت  دروآ . دـهاوخ  ماود  نامز  نآ  ات  يدام  ندـمت  هک  تسا 

. دسرب شیوخ  بولطم  هجیتن  هب  ماجنارس  هک 
ملظ راگزور  تشاذگ و  دنهاوخ  نایاپ  هطقن  يدام ، ندمت  رب  تشک و  دنهاوخ  ار  لاجد  مالّسلا ، امهیلع  حیسم  يدهم و  ترضح  ماجنارس 

. دیمد دهاوخ  هافر  فاصنا و  تلادع و  دادماب  دیسر و  دهاوخ  رس  هب  يژک  متس و  و 
(5)

مالّسلا هیلع  حیسم  لاجد و  طابترا  ب )

: تسا هدومرف  لاجد  هرابرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  ناعمس  نب  ساون  زا  ار  یثیدح  ملسم 
ص:128  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

، ّدل بابب  هکردی  یّتح  هبلطیف  نیکلم ...  ۀحنجأ  یلع  هیّفک  اعضاو  قشمد ، ّیقرش  ءاضیبلا  ةرانملا  دنع  لزنیف  میرم ، نبا  حیسملا  هّللا  ثعب  اذإ 
«1  ... » ۀّنجلا یف  مهتاجردب  مهثّدحی  و  مههوجو ، نع  حسمیف  هنم  هّللا  مهمصع  دق  موق  میرم  نب  یسیع  یتأی  ّمث  هلتقیف .

ار شناتسد  فک  هک  یلاح  رد  دیآیم  دورف  قشمد  قرش  رد  دیفس  هرانم  رانک  رد  وا  سپ  دزیگنا ، رب  ار  میرم  نب  حیـسم  دنوادخ  هک  نآ  ات 
. دشکیم دـباییم و  ّدـل  هزاورد  رد  ار  وا  هک  نآ  ات  دزیخیم  رب  لاجد  يوجتـسج  هب  سپـس  تسا ...  هداد  رارق  هتـشرف  ود  ياهلاب  يور  رب 
اب دشکیم و  ناشیاههرهچ  رب  تسد  یسیع  تسا . هتـشاد  هگن  ناما  رد  لاجد  رـش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دنیآیم  وا  دزن  هب  یهورگ  هاگنآ 

 ... دیوگیم نخس  تشهب  رد  ناشتاجرد  زا  نانآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  ملسم  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1)

. هکلهیف هبلطیف  دوعسم ، نب  ةورع  ّهنأک  میرم ، نب  یسیع  هّللا  ثعبیف  یتّمأ ...  یف  لاّجّدلا  جرخی 
«2  ... » ةوادع نینثا  نیب  سیل  نینس  عبس  سانلا  ثکمی  ّمث 

لاـبند هب  وا  تسا ، دوعـسم  نب  ةورع  هک  ییوگ  دزیگنا ، رب  ار  میرم  نب  حیـسم  دـنوادخ  سپ  دوشیم ...  رادـیدپ  نم  تما  ناـیم  رد  لاـجد 
. دنام دهاوخن  یقاب  یتموصخ  رگید  دیامنیم و  گنرد  لاس  تفه  مدرم  نایم  رد  سپس  دناسریم . شلتق  هب  دوریم و  لاجد 

مالّـسلا و هیلع  حیـسم  لاجد و  طابترا  يروآدای  هب  اهنت  عبانم  نیا  دراد . دوجو  نومـضم  نیمه  هب  يرگید  رابخا  تنـس ، لها  عبانم  رد  ( 2)
. دناهدرک افتکا  مالّسلا  هیلع  حیسم  تسد  هب  وا  لتق  هثداح 

. دریگرد مالّسلا  هیلع  حیسم  وا و  نیب  زارفوبیشنرپ  يدربن  لاجد ، ندش  هتشک  زا  شیپ  دیاب  یقطنم  روط  هب 
دهاوخن تسد  هب  هزجعم  اب  يزوریپ  نیا  دش . دهاوخ  یهتنم  لاجد  ندش  هتشک  هب  تسا و  یعطق  گنج  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  يزوریپ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هنرگو  تسین . راوتـسا  هزجعم  رب  دـنکن  باجیا  ترورـض  ات  یهلا  توعد  شور  میتفگ  رتشیپ  اریز  دـمآ ؛
زا دبای . هرطیس  ناهج  همه  رب  دزاس و  هرـسکی  ار  اهنآ  راک  هبـش  کی  دیامن و  هدافتـسا  هزجعم  زا  شیرق  رب  يزوریپ  يارب  هک  دوب  رتراوازس 
نآ يارب  هک  یـصاخ  دراوـم  رد  رگم  مییوـگیمن  ینخـس  تازجعم  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يزوریپ  ریـسم  رد  هـک  تـسور  نـیا 

. دوشن تفای  یعیبط  یلیدب  نیزگیاج و 
مولعم تابثا  تروص  رد  اما  تسین ؛ ناسآ  عوضوم ، نیا  یخیرات  تاـبثا  دـش . دـهاوخ  هتـشک  قشمد  رد  لاـجد  تسا  هدـمآ  راـبخا  رد  ( 3)
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ینعم هب  قشمد  رد  وا  لتق  میراد ، لاجد  زا  هک  یتشادرب  اب  تسا و  لاـجد  یلـصا  هاـگیاپ  روضح و  مهم  هنحـص  نیمزرـس ، نآ  هک  دوشیم 
قـشمد رد  هدومزآ  نینمؤم  زا  یهورگ  روـضح  هراـبرد  يراـبخا  نیا ، زا  سپ  دـشابیم . ناـمیا  هب  رفک  فارحنا و  زا  رهـش  نآ  ینوـگرگد 

. دروآ میهاوخ 
دهاوخ نانمؤم  دوجو  رد  نامیا  صالخا و  نوزفازور  قیمعت  بجوم  رما  نیمه  دهن ، ینوزف  هب  ور  ياهعماج  رد  ملظ  فارحنا و  هاگره  ( 4)

هیلع میرم  نب  یـسیع  هک  دنایناسک  نامه  اهنیا  تسا ؛ هدش  ریبعت  لادـبأ » ایلوا و   » هب قشمد  رد  رـضاح  نانمؤم  زا  رابخا  نآ  رد  اذـل  دـش .
. دیوگیم نخس  نانآ  اب  تشهب  رد  ناشتاماقم  زا  دشکیم و  ناشیاههرهچ  رب  تسد  دوریم و  ناشدزن  هب  مالّسلا 

______________________________

ص 197 و 198. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص 201. نامه ؛ (. 2)

ص:129  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دنهاوخن تکراشم  لاجد  نتـشک  رد  وا  اب  اهنآ  دوریم و  اـهنآ  دزن  هب  لاـجد  نتـشک  زا  سپ  وا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تیاور  نیا  رهاـظ  زا 
يراکمه ثیدـح  رهاظ  رگید  ییوس  زا  دـهدیم ». تشهب  هدژم  اهنآ  هب  دوریم و  قشمد  ناصلخم  دزن  هب  لاـجد ، نتـشک  زا  سپ  وا  . » درک

دح ات  دـننکیم  ادـیپ  ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یتشهب  تاماقم  دـیاش  اریز  دـنکیمن  در  وا  اب  ندـیگنج  ای  لاجد  نتـشک  رد  یـسیع  اب  ار  نانآ 
. دشاب تکراشم  يراکمه و  نیا  لصاح  يدایز 

(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  لاجد و  طابترا  ج )

: تسا هدش  دراو  یتایاور  تنس - لها  عبانم  هن  و  هیماما - عبانم  رد  هراب  نیا  رد 
نآ زا  سپ  دومرفیم . ینارنخـس  ام  يارب  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تفگ : وا  هک  دنکیم  لقن  هربس  نب  لازن  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خـیش 

: دومرف داتسرف ، دورد  شنادناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رب  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  رکش و  هک 
هّللا عمس  دقف  دعقأ  هل : لاقف  لاّجّدلا ؟ جرخی  یتم  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف : ناحوص . نب  ۀعصعص  هیلإ  ماقف  اثالث - ینودقفت - نأ  لبق  ینولس 
نم یلع  ۀـعمجلا  موی  نم  تضم  تاعاس  ثالثل  قیفأ ، ۀـبقعب  فرعت  ۀـبقع  یلع  ماّـشلاب  ّلـج  ّزع و  هّللا  هلتقی  تدرأ ...  اـم  ملع  کـمالک و 

«1  ... » هفلخ میرم  نب  یسیع  یّلصی 
ضرع تفر و  وا  يوسب  ناحوص  نب  هعـصعص  دومرف ) رارکت  راب  هس  ار  نخـس  نیا  و   ) دیهدب متـسد  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک  لاؤس  نم  زا 

: دومرف دنکیم ؟ جورخ  یک  لاجد  نانمؤم  ریما  يا  دومن :
زا سپ  ار  وا  دـنوادخ  دومرف ): ینـالوط  ياهباـطخ  زا  سپ  هک  اـجنآ  اـت   ... ) تشگ هگآ  تروظنم  زا  دینـش و  ار  تنخـس  دـنوادخ  نیـشنب ،

، دناوخیم زامن  شرـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  یـسک  تسد  هب  ماش ، رد  قیفا »  » مان هب  ياهندرگ  رد  هعمج ، زور  زا  تعاس  هس  تشذـگ 
 ... تشک دهاوخ 

. دناوخ دهاوخ  زامن  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رس  تشپ  مالّسلا  هیلع  یسیع  مینادیم ، هدیسر و  ضیفتسم  رابخا  رد  هک  روطنامه 
: تسا هدمآ  ملسم  يراخب و  حیحص  رد  ( 2)

«2 . » مکنم مکمامإ  مکیف و  میرم  نب  یسیع  لزن  اذإ  مکب  فیک 
دوخ زا  مالّـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) امـش ماما  هک  یلاح  رد  دـیآ  دورف  امـش  نایم  رد  میرم  نب  یـسیع  هک  ینامز  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ 
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. تسامش
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب  زین  قودص  ( 3)

نم و  هّللا ، لوسر  نب  ای  هل : لیقف  اـنحاورأ . یهف  ماـع ؛ فلأ  رـشع  ۀـعبرأب  قلخلا  قلخ  لـبق  ارون  رـشع  ۀـعبرأ  قلخ  یلاـعت  كراـبت و  هّللا  ّنإ 
لاّجّدلا لتقیف  ۀبیغ  دعب  موقی  يّذلا  مئاقلا  مهرخآ  نیسحلا ، دلو  ۀّمئألا  و  نیسحلا ، نسحلا و  ۀمطاف و  ّیلع و  دّمحم و  لاقف : رشع ؟ ۀعبرألا 

و
______________________________

( یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 94. ج 1 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، ص 205 و  ج 4 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 2)

ص:130  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » ملظ روج و  ّلک  نم  ضرألا  رهّطی 

. دیرفآ تاقولخم  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  رون  هدراهچ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
: دومرف دننایک ؟ نت  هدراهچ  نآ  ادخ  لوسر  يا  دش : لاؤس  دشابیم . تیب ] لها   ] ام حاورا  اهنآ 

، دنکیم روهظ  تبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مئاق  اهنآ  نیرخآ  مالّـسلا . هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، دّـمحم ،
. دزاسیم كاپ  یمتس  روج و  ره  زا  ار  نیمز  دشکیم و  ار  لاجد 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ( 1)
«2 . » لاّجّدلا لتقی  يّذلا  ّيدهملا  و  ۀّمألا ، هذه  اطبس  و  ۀّنجلا ، یف  راّیطلا  رفعج  ءادهّشلا و  دّیس  هّیصو و  هّللا و  لوسر  اّنم  و  ... 

تسام زا  مه ]  ] يدهم تسام ، زا  تما  نیا  طبس  ود  زین  تسام و  زا  رایط  رفعج  ادهشلا و  دیس  هزمح ] ، ] وا یـصو  تسام . زا  ادخ  لوسر  ... 
. تشک دهاوخ  ار  لاجد  هک 

امهیلع يدهم  ماما  حیسم و  زین  لاجد و  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  نیب  طابترا  هرابرد  یثیداحا  تنـس  لها  حاحـص  رد  هک  تسا  یتفگـش  هیام 
. تسا هدشن  هدراو  يربخ  لاجد  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  طابترا  زا  یلو  هدمآ  مالّسلا 

هجیتن رد  دوب ، دهاوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  لوزن  تنـس ، لها  تایاور  ربانب  رگید  ییوس  زا  ( 2)
ماما میرب  نامگ  هکنیا  اما  دوشیم ؛ لمع  دراو  وا  دـض  رب  يزیرهمانرب  اب  هک  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  لاجد  يدوباـن  یلـصا  لـماع 
اریز لطاب ؛ تسا  ینامگ  دزادنایم ، قیوعت  هب  نامسآ  زا  مالّسلا  هیلع  حیسم  لوزن  نامز  ات  ار  وا  اب  دربن  دیگنج و  دهاوخن  وا  اب  مالّسلا  هیلع 

. تسا يژک  رفک و  اب  هزرابم  ناهج و  مدرم  يرگتیاده  رد  وا  یهلا  فیلکت  اب  فلاخم  يراک  نینچ 
هتفرگ و رارق  لاجد  هرـصاحم  رد  یلو  دـیگنج  دـنهاوخ  لاجد  اب  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  زین  یجنزرب  نخـس  نیا  ( 3)
زا مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یلقع ، نیهارب  زین  تایاور و  رتاوت  نید و  تایرورـض  لیلد  هب  اریز  تسا ؛ لـطاب  « 3 ، » دروخ دنهاوخ  تسکش 

. دروآ درگ  لدع  قح و  مچرپ  ریز  ار  تیرشب  دنک و  حتف  ار  ناهج  همه  ات  دوشیم  يرای  راگدرورپ  يوس 
. تسا مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دروآ  دهاوخ  دورف  وا  ماظن  لاجد و  قرف  رب  ار  هدـننکدرخ  ییاهن و  هبرـض  هک  نآ  بیترت ، نیا  هب  ( 4)

: دیامن يراکمه  ماما  اب  ریز  لامتحا  ود  زا  یکی  نمض  رد  لاجد  نتشک  رد  زین  مالّسلا  هیلع  حیسم  هک  درک  ضرف  ناوتیم  يرآ 
شقن مالّـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  دشکیم . هطـساو  اب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  میقتـسم و  روط  هب  ار  لاجد  حیـسم  لوا : لامتحا 

ود ره  اب  لامتحا  نیا  تسا . مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یتموکح  ماظن  رد  یلـصا  ناربهر  زا  یکی  حیـسم  دراد و  تیرمآ  یهدـنامرف و 
. دراد يراگزاس  میدرک  لاجد  هرابرد  البق  هک  يریسفت 

نامز نآ  رد  دـشابیم . لاجد  اب  دربن  لاح  رد  هدومرف و  روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دـیآیم  دورف  یتقو  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  مود : لامتحا 
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. دراپسیم وا  هب  ار  تیرومأم  نیا  همادا  ناشیا 
لتاق ار  مالّسلا  هیلع  حیسم  هک  یثیداحا  نیب  یگداس  هب  ناوتیم  هجیتن  رد  تسین ؛ یتافانم  لامتحا  ود  نیا  نیب  ( 5)

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 172. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 2)

ص 135. نامه ؛ لوسر ، نب  دّمحم  یجنزربلا ، ك : ر . (. 3)
ص:131  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دومن عمج  دنادیم ، وا  هدنشک  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  یتایاور  دنادیم و  لاجد 
(1)

جوجأم جوجأی و  . 2

هراشا

یخرب یتح  دنرادن ؛ یقفاوت  رگیدکی  اب  ابیرقت  هک  تسا  هدش  نآ  زا  یفلتخم  ياهریـسفت  هدمآ و  شربخ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ياهناشن 
نیا طابترا  نازیم  هک  مینآ  لابند  هب  میوش ، تایئزج  دراو  میهاوخب  هک  نآیب  ام  دناهدروآ . یبیرغ  بیجع و  فاصوا  نآ  يارب  نیرسفم  زا 

. میبایرد روهظ  هعقاو  اب  ار  رما 
هک دـننآ  رگنایب  تایاور ، همیمـض  هب  میرک  نآرق  تایآ  هک  میتفگ  میدروآ و  جوجأم  جوجأی و  هرابرد  ار  رابخا  یخرب  هتـشذگ  باتک  رد 

؟ ریخ ای  دراد  ینعم  نیا  رد  روهظ  ایآ  میرک  نآرق  دوخ  هک  میتفاین  رد  یلو  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  شیپ  جوجأم  جوجأی و  جورخ 
«1 . » درادن یخیرات  تابثا  تیلباق  تسا و  یلامتحا  يرما  دشاب ، هتشاد  مه  رگا 

: مییامنیم رارکت  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  میدروآ  هورگ  نیا  هرابرد  ملسم  زا  ار  یتیاور  باتک  نآ  رد  ( 2)
. ءامّـسلا یف  نم  لـتقنلف  ّمله  ضرـألا ، لـهأ  اـنلتق  دـقل  نولوقیف : سّدـقملا ، تیب  لـبج  وه  و  رمخلا ، لـبج  یلإ  اوهتنی  یّتح  نوریـسی  ّمث  ... 

«2  ... » مّدلاب ۀبوضخم  مهباشن  مهیلع  هّللا  ّدریف  ءامّسلا ، یلإ  مهباشنب  نومریف 
دییایب میتشک ، ار  نیمز  يور  مدرم  دنیوگیم : سپـس  دنـسریم . سدقملا  تیب  رد  رمخ  هوک  هب  ات  دـنهدیم  همادا  دوخ  تکرح  هب  سپ  ... 
هتـشغآ هک  یلاح  رد  ار  اهریت  نآ  دـنوادخ  هجیتن  رد  دـنیامن ؛ باترپ  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهریت  هاگنآ  میـشکب . زین  ار  نامـسآ  لها 

 ... دنادرگیم رب  ناشدوخ  يوس  هب  دنتسه  نوخب 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  وبا  زا  لقن  هب  هجام  نبا  ( 3)

یتح نوملـسملا ، مهنم  زاحنی  ضرألا و  نوّمعیف  نولـسنی . بدـح  ّلک  نم  مه  و  یلاعت : هّللا  لاق  امک  نوجرخیف ، جوجأم ، جوجأـی و  حـتفت 
، مهرثأ یلع  مهرخآ  ّرمیف  ائیـش . هیف  نورذی  ام  یتح  هنوبرـشیف ، رهّنلاب  نوّرمیل  مّهنإ  یّتح  مهنوصح ، مهنئادـم و  یف  نیملـسملا  ۀـّیقب  ریـصت 
. مّدلاب ۀبـضخم  عجرتف  ءامّـسلا  یلإ  هتبرح  ّزهیل  مهدحأ  ّنأ  یّتح  ءامّـسلا . لهأ  ّنلزاننل  و  مهنم ، انغرف  دق  ضرألا  لهأ  ءالؤه  مهلئاق : لوقیف 

بکری دارجلا ، توم  نوتومیف  مهقاـنعأب ، ذـخأتف  دارجلا ، فغنک  اـّباود  هّللا  ثعب  ذإ  کلذـک  مه  اـمنیبف  ءامّـسلا . لـهأ  اـنلتق  دـق  نوـلوقیف :
هسفن نّطو  دق  لجر  مهنم  لزنیف  اولعف ؟ ام  رظنی  هسفن و  يرشی  لجر  نم  نولوقیف : اّسح . مهل  نوعمسی  نوملسملا ال  حبصیف  اضعب . مهـضعب 

یعر مهل  نوکی  امف  مهیـشاوم . لیبس  نّولخی  ساّنلا و  جرخیف  مکّودع . کله  دقف  اورـشبأ ، أ ال  مهیدانیف : یتوم . مهدـجیف  هولتقی ، نأ  یلع 
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«3 . » ّطق هتباصأ  تابن  نم  ترکش  ام  نسحأک  اهیلع  رکشتف  مهموحل ، ّالإ 
______________________________

. دعب هب  ص 633  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 1363. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  ۀجام ، نبا  (. 3)
ص:132  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رضاح نیمز  ياج  همه  رد  دنزاتیم ،». ياهتـشپ  ره  زا  اهنآ  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  روطنامه  دوشیم و  هدوشگ  جوجأم  جوجأی و  هار 
ار نآ  همه  دنرذگیم و  يرهن  زا  جوجأم  جوجأی و  دنوریم . دوخ  ياهژد  اهرهـش و  هب  دنریگیم و  هرانک  اهنآ  زا  ناناملـسم  دنوشیم و 

. تسا هدوب  بآ  اجنیا  رد  البق  دنیوگیم : دنرذگیم  اجنآ  زا  هک  رگید  یهورگ  دوش . کشخ  هک  نآ  ات  دنشونیم 
هب يریت  اهنآ  زا  یکی  میگنجب . نامـسآ  لها  اب  دـیاب  لاح  میدرک . مامت  ار  نیمز  مدرم  راک  دـنیوگیم : هدـش و  زوریپ  نیمز  لـها  رب  سپ ] ]

. ددرگیم رب  اهنآ  يوس  هب  دولآنوخ  اّما  دنکفایم  نامسآ 
دنریگیم و ار  اهنآ  ندرگ  هک  دروآیم  دیدپ  ار  مرک  نوچ  مه  یناروناج  دـنوادخ  لاح  نیا  رد  میتشک . ار  نامـسآ  لها  دـنیوگیم : سپ 

. دنتفایم رگیدکی  يور  رب  هدرم  ياهخلم  زا  یهوبنا  دننام 
راهظا يدرم  دروآیم ؟ يربخ  اهنآ  زا  دـنکیم و  يراکادـف  یـسک  هچ  دـنیوگیم : دنونـشیمن . اـهنآ  زا  ییادـص  ناناملـسم  ناـهاگحبص 

. دناهدرم اهنآ  همه  دنیبیم  دوریم ] یتقو   ] دنکیم و یگدامآ 
يارب ار  هار  دـنوشیم و  جراـخ  ناـشاههناخ  زا  مدرم  دـندش . كـاله  ناتنانمـشد  ار ، امـش  داـب  تراـشب  دـنزیم : ادـص  ار  ناناملـسم  سپ 

. دننکیم لوانت  ناهایگ  زا  ییوگ  هک  نانچ  دننکیم ، هیذغت  اههتشک  ندب  تشوگ  زا  زین  اهنآ  دننکیم  زاب  ناشنایاپراچ 
: دناهدرک تیاور  شحج  تنب  بنیز  زا  يراخب  ملسم و  ( 1)

جوجأی و مدر  نم  مویلا  حـتف  برتقا . دـق  ّرـش  نم  برعلل  لیو  هّللا ، ّالإ  هلإ  ـال  لوقی : وه  همون و  نم  ظـقیتسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبّنلا  ّنإ 
«1 . » ثبخلا رثک  اذإ  معن ، لاق : نوحلاّصلا ؟ انیف  کلهنف و  أ  هّللا ، لوسر  ای  تلق : ةرشع . هدیب  نایفس  دقع  و  هذه . لثم  جوجأم 

جوجأی و دوشیم . کیدزن  هک  يرـش  زا  برع  رب  ياو  دومرف : هتـشگ و  رادـیب  باوخ  زا  نایوگ  هّللا  ّالا  هلا  ـال  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 
یگمه اـیآ  ادـخ ، لوـسر  يا  مدرک : ضرع  درب . ورف  رگیدـکی  رد  ار  دوـخ  تسد  ود  ناتـشگنا  هاـگنآ  دـنروآیم . شروـی  نینچ  جوجأـم 

. ددرگ ناوارف  يدیلپ  هک  یماگنه  يرآ ، دومرف : دنراد ؟ دوجو  زین  یحلاص  ياهناسنا  ام  نایم  رد  هک  یلاح  رد  میوشیم  كاله 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يرافغ  هفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا  ( 2)

«2 . » جوجأم جوجأی و  جورخ  و  تایآ ... : رشع  اهلبق  نوکی  یّتح  ۀعاّسلا  موقت  نل 
. جوجأم جوجأی و  جورخ  هلمج ] زا   ] و دیآ ... : دیدپ  هناشن  هد  نآ  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دوشیمن  اپرب  تمایق 

: مییامن نایب  ار  یتاکن  رابخا  نیا  هرابرد  تسا  هتسیاش  ( 3)
هتـشاد اهنآ  زا  حیرـص  ریغ  يزمر و  یتشادرب  میراچان  دـنرادن ، دوصقم  رب  يراکـشآ  حیرـص و  تلالد  راـبخا  نیا  هک  ور  نآ  زا  لوا : هتکن 

: میروآیم تسا  رابخا  نیا  حیرص  مهف  عنام  هک  ار  يدراوم  الیذ  میشاب .
ملـسم هک  يربخ  لاثم  لوط  هب  تسا . یخیرات  تابثا  رد  اهنآ  ییاراک  مدـع  ثعاب  هک  رابخا  نیا  یناعم  زا  یخرب  رد  فعـض  دوجو  . 1 ( 4)
مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  جوجأم ، جوجأی و  ندش  هدنکارپ  نامز  رد  هک  دراد  تلالد  میدومن ، لقن  هتشذگ  خیرات  رد  ار  نآ  ام  هدروآ و 

نیا هب  رابخا  ریاس  اما  تسا  ناناملسم  نیب  رد 
______________________________
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ص 265. ج 8 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، ص 76 و  ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص 429. ج 2 ، ننسلا ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 2)

ص:133  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هیلع یـسیع  دوجو  هک  نآ  لاـح  دـنرادن  یتلـالد  تسا ) ناناملـسم  نیب  رد  ناـمز  نآ  رد  وا  هک   ) ینعم نیا  رب  ییوـگ  دـناهتخادرپن . بلطم 

. دوب انتعایب  نآ  هب  تبسن  ناوتب  هک  تسین  یمک  زیچ  مالّسلا 
اهنآ داسجا  يدوبان  زین  دنکیم و  ادیپ  ققحت  شنارای  مالّسلا و  هیلع  حیسم  ياعد  اب  جوجأم  جوجأی و  يدوبان  ملسم ، تیاور  ساسا  رب  ( 1)

دوبان یهلا  میقتـسم  هدارا  اب  اـهنآ  هک  دراد  تلـالد  هجاـم  نبا  ربخ  یتح  دنـشوماخ و  هراـب  نیا  رد  راـبخا  ریاـس  هک  یلاـح  رد  تسا . نینچ 
زا سپ  هعقاو  نیا  تسـش . دهاوخ  نیمز  زا  ار  اهنآ  نفعت  يوب  دمآ و  دـهاوخ  یناراب  تسا  هدـمآ  ملـسم  ربخ  رد  هک  روط  نامه  دـنوشیم .
هب ار  اهنآ  داسجا  یناگدـنرپ  هک  تسا  هدـمآ  ملـسم  ربخ  رد  دـنتکاس . عوضوم  نیا  هب  تبـسن  تایاور  ریاس  دـشابیم . ناشداسجا  يدوباـن 

ناهایگ زا  هک  ینامز  زا  رتهب  دنروخیم و  ار  اهنآ  دسج ]  ] تشوگ ینادنفسوگ  تسا  هدمآ  هجام  نبا  ربخ  رد  اما  دنربیم  دنهاوخب  اجکره 
. دنوشیم قاچ  دننکیم ، هیذغت 

: هلمج زا  دراد  تافانم  تازجعم  نوناق  اب  اما  دنوشیم  هزجعم  رب  لمح  ارهاظ  هدمآ ، رابخا  نیا  رد  هک  یعیاقو  زا  يرامش  . 2 ( 2)
تـسد هب  یهلا  توعد  شور  رد  اریز  تسین  یندش  تازجعم  نوناق  رد  هک  تسا  يرما  جوجأم  جوجأی و  ياسآهزجعم  یناهگان و  گرم  - 

، دیآیم تسدب  یعیبط  قیرط  زا  هک  هچنآ  ره  لیصحت  يارب  رگید  ریبعت  هب  تسا . ریذپناکما  هدهاجم  هزرابم و  هار  زا  اهنت  يزوریپ  ندروآ 
نک هشیر  ای  جوجأم و  جوجأـی و  بیدأـت  تیبرت و  هک  تسا  نشور  دوشیمن و  هدافتـسا  هزجعم  زا  دـشاب ، مه  رب  ناـمز  تخـس و  دـنچ  ره 

. دشابیم نکمم  یعیبط  هار  زا  هک  تسا  يزیچ  ندشن ، بیدأت  تروص  رد  اهنآ  ندرک 
. درادن تازجعم  نوناق  رد  یهیجوت  تسا و  نهذ  زا  رود  بیجع و  يرما  نادنفسوگ ، ندروخ  تشوگ  - 

نآ ات  بآ  رهن  زا  ندیشون  ای  ملـسم ) ربخ   ) دوش مامت  هک  نآ  ات  هیربط  هچایرد  بآ  ندیماشآ  دننام  جوجأم ، جوجأی و  دوخ  ياهراک  (- 3)
نآ دشاب ، ینالوط  ناشرمع  دـنمونت و  ناشیاهندـب  دایز و  اهنآ  تیعمج  مه  ردـق  ره  اهربخ  نیا  ینعم  هجام .) نبا  ربخ   ) دوش کشخ  هک 

. دنامیم هناسفا  هب  رتشیب  تسین و  نشور  نانچ 
هب هتـشغآ  ياهریت  تشگزاب  هکلب  تسین  یتفگـش  بجوم  راک  نیا  رد  اهنآ  تقامح  نآ . نانکاس  اب  گـنج  يارب  نامـسآ  هب  ریت  باـترپ  - 

نوناق اب  شايراگزاسان  زا  هتشذگ  عوضوم  نیا  تسا . یتفگـش  بجعت و  ثعاب  تسا ، هتـشک  ار  نامـسآ  لها  ییوگ  هک  نامـسآ  زا  نوخ 
. تسا لوقعمان  ياهناسفا  تازجعم ،

تـشادرب هب  تالاکـشا ، نیا  تروص  نآ  رد  دـندنویپیم  تقیقح  هب  اهنآ  رتشیب  میرگنب ، یلیوأت  يزمر و  یهاگن  اب  ار  راـبخا  نیا  رگا  هتبلا 
. اهنآ یقیقح  یناعم  هب  هن  دوشیم و  دراو  ثیداحا  نیا  زا  روهشم 

مینادـب اتمدـقم  تسا  مزال  مییاـمن  ادـیپ  یلیوأـت ) يزمر و  یهاـگن  اـب   ) جوجأـم جوجأـی و  زا  یقیقد  تفاـیرد  هک  نآ  يارب  مود : هتکن  ( 4)
: تسا هدرک  هبرجت  يداقتعا  شنیب  ظاحل  زا  ار  زیامتم  الماک  هلحرم  ود  یهلا ، یلک  ریدقت  ساسا  رب  تیرشب 

. دیمان مات  داحلا  ای  ضحم  تیدام  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  رکنم  هدننیرفآ  اب  ار  ناهج  طابترا  یلک  روط  هب  هک  يدرکیور  فلا )
. دهدیم طبر  شاهدننیرفآ  دوجو  هب  ار  ناهج  هک  يدرکیور  ب )

ص:134  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دشابیم توافتم  يرشب ، هعماج  یندمت  یلقع و  حطس  فالتخا  هب  هتسب  هک  دراد  ییاهشخب  ریز  درکیور ، ود  نیا  زا  مادک  ره 

اب  ) مود درکیور  اـب  عقاوم  رتـشیب  رد  حـلاص ، ياـهناسنا  میلاـعت  اـیبنا و  ياـهشالت  هجیتـن  رد  دوخ ، رمع  لوط  رد  تیرـشب  تفگ  ناوتیم 
. تسا هدومن  یگدنز  شتوافتم ) حوطس 
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. دناهتسشن راگدیرفآ  زا  تسد  يور  ره  هب  اما  دناهدش  راتفرگ  فارحنا  داسف و  هب  يرایسب  دنچ  ره 
«1  » یْفلُز ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام  دیامرفیم : شیرق  ناکرشم  نابز  زا  میرک  نآرق 

. میتسرپیمن دننادرگ ، کیدزن  ادخ  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  هکنیا  يارب  زج  ار  اهتب )  ) اهنآ ام 
. دنجنگیم مود  درکیور  لیذ  رد  ور  نیمه  زا  دنراد و  نامیا  هدننیرفآ  هب  رفک ، بناج  رد  طارفا  مغر  هب  نانآ  سپ 

زج میباییمن  یهجوت  لباق  هنومن  دهدیم - وا  دوخ  تسد  هب  ار  ناسنا  هرادا  تشونرس و  مامز  هک  لوا - درکیور  يارب  خیرات  رذگ  رد  ( 1)
: هرود ود  رد 

. تسا هتشاد  دومن  جوجأم  جوجأی و  دروم  رد  یصاخ  لکش  هب  هک  ییادتبا  هداس و  داحلا  لوا : هرود 
. نآ فلتخم  عاونا  اب  نردم  تیدام  هتفرشیپ و  داحلا  مود : هرود 

ییاهتلم هب  تبسن  صوصخ  هب  تسا  ینشور  رما  هتفرشیپ ) داحلا   ) مود درکیور  ناگدنراد  هب  تبسن  نیتسخن ، نادحلم  ررـض  رطخ و  ( 2)
يودب نیتسخن و  لیابق  هک  تسا  ییاهتراغ  لتق و  يداصتقا و  یعامتجا و  ياهبیسآ  تارطخ ، نیا  نیرتمهم  دناهدوب . ناربمایپ  وریپ  هک 

. دناهتشادیم اور  نمؤم  عماوج  هب  تبسن 
هب داـحلا  هنتف و  ههبج  نآ  نینرقلا ، وذ  ردنکـسا  ینعی  اـناوت ، گرزب و  يربهر  روهظ  اـب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  دـنوادخ  هدارا  يور  نیا  زا 

. دوش هدیشک  تسکش 
: دندرک تیاکش  گرزب  ربهر  نیا  هب  جوجأم  جوجأی و  تالمح  زا  هدیدمتس  مدرم  ( 3)

«2 . » ادَس ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  َلَعَْجت  ْنَأ  یلَع  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسْفُم  َجوُجْأَم  َو  َجوُجْأَی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اُولاق 
ام و نایم  ات  میهد  رارق  وت  رایتخا  رد  ار  یلام  تسا ) نکمم   ) ایآ دننکیم ، داسف  نیمز  رد  تخـس  جوجأم  جوجأی و  نینرقلا ، وذ  يا  دنتفگ :

؟ یهد رارق  يدس  نانآ 
دـیامن و دودـحم  رایـسب  ار  دـساف  تعامج  نآ  ياهتیلاعف  دزاـس و  رـشتنم  نیمز  رد  ار  راـگدرورپ  توعد  تسناوت  گرزب  ربهر  نیا  ( 4)

تروص هب  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  زین  ینیدحلم  هتبلا  دنادرگرب ؛ تسا  دنوادخ  يراگدیرفآ  هب  رارقا  هک  شقباس  دهع  رب  ار  يرـشب  هعماج 
: تشاد یلصا  لکش  ود  نینرقلا ، وذ  درکلمع  دندنام . یقاب  هدنکارپ 

. دننزب یماظن  تالمح  هب  تسد  دحلم  يودب و  لیابق  هک  دوش  نآ  زا  عنام  ات  سم  نهآ و  زا  يدس  نتخاس  لوا :
دض رب  نانآ  رد  هدارا  يورین  تیوقت  داجیا و  نانمؤم و  عامتجا  رد  يونعم  يدس  نتخاس  مود :

______________________________

هیآ 4. (، 39  ) رمزلا هروس  (. 1)
هیآ 94. 18 ؛)  ) فهکلا هروس  (. 2)

ص:135  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. داسف فارحنا و 

نهآ و دزاسیم و  ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  تشاگنا  يونعم  يدس  ار  دس  نآ  میرک ، نآرق  زا  يرتفرژ  تفایرد  اب  ناوتب  دـیاش  ( 1)
«« 1 . » ٌْریَخ یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  ام  : » تفگ تفریذـپن و  ار  اهنآ  یلام  کمک  نینرقلا  وذ  تیونعم . نآ  یلـصا  ياـههیام  زا  دـشاب  يریبعت  مه  سم 
هک يدس  دوب . ود  ره  یهلا  تیاده  تنطلس و  وا  دارم  هک  تسا » رتهب  امش ) یلام  کمک  زا  ، ) هداد نکمت  نآ  رد  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  »
اَم َو  ُهوُرَهْظَی  ْنَأ  اوُعاطْـسا  اَـمَف  . » دوش رورـش  موق  نآ  ذوفن  موـجه و  عناـم  تسناوـتیم  هک  دوـب  تمظع  اـب  گرزب و  ردـق  نآ  تخاـس ، وا 

رـشن لابند  هراومه  يداحلا  ياهدرکیور  دننک ». خاروس  ار  نآ  دنتـسناوتن  دنور و  الاب  عنام ]  ] نآ زا  دنتـسناوتن  اهنآ  « » 2 .« » ًابْقَن َُهل  اوُعاطَتْسا 
عنام هک  دوب  مکحتـسم  ردق  نآ  نینرقلا  وذ  دس  یلو  دناهدوب ؛ نانمؤم  صالخا  هدارا و  يورین  رب  هبلغ  ینامیا و  دس  رد  ذوفن  دوخ و  دیاقع 
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. دشیم اهنآ  يراذگریثأت 
هب دوخ  ناوت  هزادنا  هب  یلو  فیعـض ، دـنچ  ره  نانآ  هکلب  دربب ؛ نیب  زا  لماک  روط  هب  ار  نادـحلم  نآ  تسناوتن  زین  نینرقلا  وذ  يور ، ره  هب 
نآ رد  و  « » 3 « » ًاعْمَج ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ٍضَْعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَـضَْعب  انْکََرت  َو  . » دـندنام یقاب  عامتجا  رد  راذـگریثأت  یتروص 
رد دروآ ». میهاوخ  درگ  ار  اهنآ  همه  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک ] نیمه   ] دنزیمآرد و یخرب  اب  یضعب  اسآجوم  ات  مینکیم  اهر  ار  نانآ  زور 

، میتفگ نخس  نآ  زا  البق  هک  یـشیامزآ  دنیآرف  رد  اهنآ  تکرـش  ناکما  هک  نآ  ات  دنوش  نک  هشیر  اهنآ  هک  دوبن  نآ  رب  ریدقت  یهلا  همانرب 
نیمه هب  دشیم . افتکا  نانمؤم ، لد  رد  ای  نیمز  يور  رد  يدس  ندش  هتخاس  اب  نانآ  هوکش  نتخیر  ورف  هب  دیاب  اهنت  اذل  دشاب . هتشاد  دوجو 

هتبلا دروآرب . رـس  نردم  تیدام  ناماد  زا  مود  راب  يارب  لاس ، رازه  هس  دودح  تشذگ  زا  سپ  ات  دنام  یقاب  خـیرات  رد  درکیور  نیا  رطاخ ،
ياراد دراد و  یقربوقرزرپ  ياهراعش  هک  تسامنیفـسلف  هدیچیپ و  هتفرـشیپ ، يدرکیور  هکلب  تسین  يودب  يداحلا ، درکیور  نیا  راب  نیا 

حیـضوت و نیا  درک و  دوبان  ار  نآ  ناوتب  هک  دسر  هچ  داتفا ، نآ  اب  زیتس  رکف  هب  ناوتیمن  یتح  هک  تسا  یگدنرادزاب  تردـق  ورین و  نانچ 
«. دسریمن اهنآ  نتشک  هب  یسک  تسد  : » میاهدروآ رتشیپ  هک  تسا  یثیدح  ریسفت 

. تسین یفاک  نامز  نیا  يارب  هتـشاد و  بسانت  نارود  نآ  یماظن  یگنهرف و  یلقع ، حطـس  اب  هدـش ، بارخ  نونکا  هک  نینرقلا  وذ  دـس  ( 2)
زا اهنآ  دوش و  هدوشگ  ناشهار )  ) جوجأم جوجأـی و  هک  یتقو  اـت  « » 4 .« » َنُولِْـسنَی ٍبَدَـح  ِّلُک  ْنِم  ْمُه  َو  ُجوُجْأَم  َو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح  »

. تسا هدش  رشتنم  ریگاجهمه و  نینچ  نیا  نردم ، تیدام  و  دنزاتب » یتهج  ره 
. دنکیم يزادناگنچ  زین  نآ  یعیبط  عبانم  یمالسا و  ياهنیمزرس  تورث  رب  ناهج ، لک  رب  شاهرطیس  اب  نامزمه  يدام  ندمت 

دوخ عفن  هب  یعیبط  عبانم  نیا  زا  رگهطلس  ياهتردق  ینعی  دنماشآیم ؛» ار  اهدور  اههچایرد و  بآ   » راگزور نآ  رد  تایاور ، ریبعت  هب  ( 3)
هجیتن دنوشیم . اهنآ  نابحاص  هدافتسا  عنام  دنربیم و  هرهب 

______________________________

هیآ 95. (، 18  ) فهکلا هروس  (. 1)
هیآ 97. نامه ؛ (. 2)
هیآ 99. نامه ؛ (. 3)

هیآ 96. (، 21  ) ءایبنالا هروس  (. 4)
ص:136  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مدرم نآ  يارب   » تایاور ریبعت  هب  هک  دشکیم  اجنآ  هب  راک  نامز  نآ  رد  تسا . هدز  رامعتسا  ياهنیمزرس  نیا  رد  یطحق  رقف و  اهراک ، نیا 
«. دوب دهاوخ  راگزور  نیا  مدرم  امش  يارب  رانید  دصکی  زا  رتدنمشزرا  رایسب  يواگ  رس  هدز  یطحق 

ياهقطنم البق  اجنآ  هک  دـننادیم  دـنراد و  یهاگآ  خـیرات  زا  اهنآ  اریز  تسا ». هدوب  بآ  اجنیا  رد  ـالبق  : » تفگ دـنهاوخ  هدـنیآ  ياـهلسن 
. تسا هدوب  زیخلصاح 

. دنزرویم يراددوخ  نانآ  اب  یتسدمه  زا  دنیوجیم و  يرود  اهنآ  زا  دوخ  نامیا  لاوز  زا  سرت  رطاخ  هب  صلخم  ناناملسم  اما 
ار نیمز  لـها  راـک  : » دـیوگیم دزودیم و  نامـسآ  هب  عمط  مشچ  داد ، شرتسگ  نیمز  رب  ار  دوخ  هرطیـس  يداـم ، دـحلم  ندـمت  یتقو  ( 1)
هک نآ  زا  سپ  يدام  ندـمت  تسا . هداتفا  یقافتا  نینچ  ام  نامز  رد  کنیا  میورب » نامـسآ  لها  اب  گـنج  هب  دـیاب  نونکا  میتخاـس ، هرـسکی 

ریاس لابند  هب  هدرک و  عورـش  تارایـس  نیرتکیدزن  زا  راک  نیا  يارب  و  تسا . هدروآ  ور  ییاضف  گنج  هب  هتفرگ  شیوخ  هضبق  رد  ار  نیمز 
. دشابیم تارایس 

، نآ يزمر  يانعم  هب  رما  نیا  دـنادرگیمرب » ار  اهنآ  نوخ  هب  هتـشغآ  ياـهریت  دـنوادخ  دـننکیم و  باـترپ  نامـسآ  هب  ار  ناـشیاهریت  سپ  »
. تسا هداتفا  قافتا  اهامیپاضف  اههراوهام و  باترپ  همانرب  بوچ  بوچراچ  رد  نونکا 
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یناـیب اـب  زج  شیوخ  رـصع  مدرم  يارب  ار  نیتسار  ياهییوگـشیپ  نیا  هتـسناوتیمن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  تفگـش  ( 2)
ياج رب  ار  شبولطم  رثا  دهدیم و  هجیتن  اهنآ  شالت  هک  تسا  نآ  نوخ  هب  هتـشغآ  ياهریت  تشگرب  يانعم  دیامن . نشور  یلیوأت  ییانک و 

نادنمـشناد رظن  دروم  تافاشتکا  زین  ییاضف  ياهرفـس  درواهر  دوشیم ، نوخ  هب  هتـشغآ  نتـشک  رثا  رد  هلاتق  تلآ  هک  روط  نامه  دهنیم .
هدنـشوج و ینوخ  هب  هتـشغآ  ددرگیمزاب  نامـسآ  زا  هک  ییاهریت  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هاـم و ...  هرک  زا  كاـخ  ندروآ  دـننام  تسا ؛

ناـیب دراوم ، نیا  زا  دوـصقم  دـشوجیمن ؛ نوـخ  اـهنآ  زا  رگید  یلو  دوـشیم  ینوـخ  یلوـمعم  ياـهریت  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا . ناوارف 
. دشابیم ناهج  رد  نآ  راشتنا  جیاتن و  هرتسگ  ییاضف و  ياهرفس  تیقفوم 

نیمز لها  رب  : » دنیوگیم هدش  رابکتـسا  رورغ و  راچد  دـنیآ ، قئاف  رما  نیا  رب  شیوخ  تیندـم  شناد و  اب  ندـمت ، نآ  نابحاص  هاگره  ( 3)
مکح دیاب  راچان  دروخب ، تسکش  یهلا  شیامزآ  دنیآرف  رد  دوش و  رورغ  راچد  یندمت  ره  و  میتفای » يرترب  نامسآ  لها  رب  میدش و  هریچ 

: تسا هدش  دای  نآ  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یهلا  نوناق  نامه  نیا  داد . نآ  لماک  تسکش  هب 
نامرف يزور  ای  یبش  دنراد ، تردق  نآ  رب  نانآ  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  دـیدرگ و  هتـسارآ  تفرگرب و  ار  دوخ  هیاریپ  نیمز  هک  هاگنآ  ات  ... 

هک یمدرم  يارب  ار  دوخ ] ي   ] اـههناشن هنوگ  نیا  تسا . هتـشادن  دوجو  زورید  ییوگ  هک  میدرک  هدـیرد  ناـنچ  ار  نآ  دـمآ و  اـم  یناریو ] ]
«1 . » مینکیم نایب  ینشور  هب  دننکیم  هشیدنا 

دربن رد  ار  شقن  نیرتمهم  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تشاد ، يودب  تیدام  اب  زیتس  رد  ار  شقن  نیرتمهم  نینرقلا  وذ  هک  روط  نامه  ( 4)
هـسیاقم نینرقلا  وذ  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  میروآیم ، هک  یتایاور  زا  يدادـعت  رد  ور  نیا  زا  درک ؛ دـهاوخ  افیا  نردـم  تیدام  اب 

. تسا هدش 
______________________________

هیآ 24. (، 10  ) سنوی هروس  (. 1)
ص:137  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

زا هک  نانچ  مه  دیاش  تشاد و  دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یلاعف  تکراشم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یهدنامرف  تحت  زین  مالّسلا  هیلع  حیـسم 
. دوشیم طوبرم  بانج  نآ  شالت  یعس و  هب  جوجأم  جوجأی و  تکاله  تفگ  ناوتب  دوشیم ، هدافتسا  رابخا  یضعب 

(1)

اهنآ گرم  یگنوگچ 

: تخاس حرطم  ناوتیم  ار  لامتحا  ود  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب 
. دراد يراگزاس  زین  تایاور  رهاظ  اب  لامتحا  نیا  درم . دنهاوخ  راد  ریگاو  يرامیب  راشتنا  لیلد  هب  اهنآ  . 1

دنوادـخ لاـح  نیا  رد  هـک  تـسا  هدروآ  زین  هجاـم  نـبا  دـهدیم . رارق  ناـشیاهندرگ  رب  ییاـهمرک  دـنوادخ  تـسا : هدرک  تـیاور  ملـسم 
. دنزاسب هتشپ  نانآ  ياههدرم  زا  دنریگب و  ار  اهنآ  ندرگ  هک  دزیگنایم  رب  اهمرک  نوچ  مه  ار  یناروناج 

ناوریپ تکاله  هرابرد  ییوگشیپ  یعون  ربخ ، نیا  عقاو  رد  مینادب . اهبورکیم  نامه  ار  « 1 ( » فغن اهمرک -(  نآ  هک  تسا  نآ  رت  بسانم 
. دنریمیم نآ  دننام  یبورکیم و  ياهگنج  ای  رادریگاو  ياهيرامیب  ببس  هب  هک  تسا  نردم  تیدام 

امهیلع حیـسم  يدـهم و  ترـضح  هک  یتیرومأـم  نیرتگرزب  یعیبط . گرم  هن  دـشابیم و  فارحنا  رفک و  گرم  گرم ، زا  دوصقم  . 2 ( 2)
« ِْلتَْقلا َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو   » تساهندب گرم  زا  رتدب  تسا و  نامیا  لتاق  رفک ، رگا  تسا . تیرومأم  نیمه  دـنزرویم ، مادـقا  نآ  هب  مالّـسلا 

. دشابیم تایح  لکش  نیرترب  هک  تسا  رفک  لتاق  مه  نامیا  سپ  « 2»
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نیا ددرگیم . نشور  دهدیم ، يور  کیدزن  رایسب  ینامز  هلصاف  رد  تعرـس و  هب  اهنآ  همه  گرم  هک  هتـشذگ  رابخا  ریـسفت  بیترت  نیدب 
رب هرطیـس  تهج  رـشب  تیبرت  يزروتلادع و  يزروتلادـع  ببـس  هب  هک  تسا  يرایـسب  ياهشالت  لصاح  هجیتن و  مود ، لامتحا  قبط  رب 

. تسا دوعوم  زور  رد  اهشالت  نآ  عیرس  یمتح و  تیقفوم  رب  لیلد  نیا  تسا و  هتفرگ  تروص  ناهج 
زا ینابیتشپ  رد  يدایز  ریثأت  نیمه ، تسا و  میظع  رایـسب  يداـم ، يداـحلا و  ندـمت  نآ  زا  هدـنام  ياـج  رب  یملع  یتعنـص و  ياهدرواتـسد 

. تشاد دهاوخ  يرشب  هعماج  رد  حیحص  تیبرت  ياههشیر  تیبثت  یناهج و  لدع  تلود 
. تشاد دهاوخ  توافت  نینرقلا  وذ  يریگعضوم  اب  مالّسلا  امهیلع  حیسم  يدهم و  ترضح  يریگعضوم  یلو 

يدهم ترضح  اما  دندشن  دوبان  دندرک و  یگدنز  دس  يوس  نآ  رد  فرحنم  ماوقا  نآ  یهلا  یلک  همانرب  قبط  اما  تخاس  يدس  نینرقلا  وذ 
دزاـس زیربـل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  نآ  اـت  دوب  دـهاوخ  یهارمگ  رفک و  فارحنا و  هنوگره  ندوـمن  نک  هشیر  لاـبند  هب  مالّـسلا  هیلع 

. تسا هدش  هدنکآ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه 
ندمت هب  ار  جوجأم  جوجأی و  میناوتیم  هنوگچ  لاجد : جوجأم و  جوجأی و  توافت  موس : هتکن  ( 3)

______________________________

. دمانیم ۀفغن  ار  تسپ  ریقح و  زیچ  ره  برع  دوشیم و  تفای  رتش  رد  هک  تسا  یکچوک  ياهمرک  فغن ، (. 1)
. فغن هدام  لیذ  دراوملا ، برقا  ك : ر . . 

هیآ 217. (، 2  ) ةرقبلا هروس  (. 2)
ص:138  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

اهنآ قیاقح  ددـعت  رب  لیلد  یماسا ، ددـعت  هک  نآ  هب  هجوت  اب  میاهدرک ؟ ریـسفت  هنوگ  نیا  زین  ار  لاجد  هک  یلاـح  رد  مییاـمن  ریـسفت  يداـم 
؟ مینادب ینعم  کی  هب  ار  ود  ره  هک  تسا  تسرد  ایآ  دشابیم ،

: تسا لماک  یخساپ  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  داد  ییاهباوج  شسرپ ، نیا  هب  ناوتیم  ( 1)
هب ار  ندمت  نیا  جوجأم ، جوجأی و  موهفم  اما  دشابیم . ندمت  نیا  هعومجم  لماش  تسا و  يدام  ندـمت  تیمامت  هب  رظان  لاجد ، موهفم  ( 1

. دیامنیم میسقت  زیامتم  شخب  ود 
خیرات لوط  رد  تیدام  لبمس  جوجأم ، جوجأی و  موهفم  اما  مینیبیمن ؛ نآ  زا  يرثا  مالسا ، زا  لبق  اذل  تسا و  نردم  تیدام  دامن  لاّجد  ( 2

. تسا نردم  دیدج و  جوجأم  جوجأی و  موهفم  نامه  لاجد ، عقاو  رد  دراد . دیدج  نهک و  یتیدوجوم  ور  نیا  زا  تسا .
يریذپریثأت هیواز  زا  ندمت  نیا  هب  رگا  هکلب  تسین  ینعم  نیا  هب  الماک  لاجد  اما  يدام ؛ ندمت  ود  لیصا  دوجو  ینعی  جوجأم  جوجأی و  ( 3
ياهنیمزرـس رد  ندـمت  نآ  نارودزم  نارازگراک و  زا  تسترابع  لاـجد  هجیتن  رد  دریگیم . لاـجد  ماـن  دوش ، هتـسیرگن  نآ  زا  ناناملـسم 

زا هتخاس و  ادج  شیوخ  نید  زا  ار  اهنآ  ات  دنشوکیم  ناناملسم  ناهذا  رد  ههبش  رذب  نتشاک  اب  یـسایس و  تردق  نتـشاد  اب  اهنآ  یمالـسا .
. دنزاس رود  راگدرورپ  هار 

دیامنیم توعد  وس  نامه  هب  ار  مدرم  دتلغیم و  فارحنا  رفک و  نماد  هب  ادعب  هک  تسا  یناملسم  لصا  رد  لاجد  هک  نخس  نیا  دیؤم  ( 2)
جیاتن یـصخش و  عفانم  هب  دراد  یعـس  یمالـسا  هدش  فیرحت  میهافم  يریگراکهب  اب  هداد و  بیرف  ار  اهنآ  دوخ ، ياههشیدنا  تابثا  يارب  و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دوواد  وبا  هک  تسا  یثیدح  دسرب ، یلطاب 
«1 . » تاهبّشلا نم  هب  ثعبی  اّمم  هعبتیف  نمؤم ، ّهنأ  بسحی  وه  هیتأیل و  لجّرلا  ّنإ  هّللا  وف  هنع . أنیلف  لاّجدلا  عمس  نم 

ار شبیرف  هجیتن  رد  تسا  نمؤم  وا  دنکیم  نامگ  دور  شدزن  هب  سک  ره  دنگوس  ادـخ  هب  دوش . رود  وا  زا  دینـش  ار  لاجد  يادـص  هک  ره 
. دیامنیم يوریپ  وا  ياهههبش  زا  هدروخ و 

. تسین اهنآ  همه  ندروآ  هب  يزاین  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهخساپ  هتبلا 
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روهظ هعقاو  زا  شیپ  نیمز ، رد  ناشن  دش  هدنکارپ  ّدس و  زا  اهنآ  روبع  هک  میریگیم  هجیتن  دـش  هتفگ  جوجأم  جوجأی و  هرابرد  هچنآ  زا  . 4
. دندرگ كاله  اهنآ  یمامت  دیآ  دورف  نامسآ  زا  مه  مالّسلا  هیلع  یسیع  دیامرف و  روهظ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  هاگنآ  تسا و 

هدروآ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  مکاح  هک  یثیدح  هلمج  زا  دننادیم ، روهظ  زا  سپ  ار  ماوقا  نآ  ندش  هدنکارپ  رابخا  یخرب  هتبلا  ( 3)
: دیامرفیم همادا  رد  هدمآ و  نایم  هب  نانآ  طسوت  نایدوهی  راتشک  ناناملسم و  ینارمکح  حیسم و  لوزن  زا  نخس  نآ  رد  و 

دنوادخ هک  تسا  لاح  نیا  رد  دنیامنیم . ارجا  ار  هیزج  نوناق  دنشکیم و  ار  اهكوخ  دننکشیم ، ار  اهبیلص  دنوشیم ، زوریپ  ناناملسم 
«2  ... » تخاس دهاوخ  رادیدپ  ار  جوجأم  جوجأی و 

یناهج لدع  تلود  ییاپرب  زا  يرگید  ریبعت  ار  بیلص و ...  نتسکش  نوچ : مه  يدراوم  هاگره 
______________________________

ص 431. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 291. ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يروباشینلا ، مکاحلا  (. 2)

ص:139  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا تلود  نیا  سیسأت  زا  سپ  جوجأم  جوجأی و  جورخ  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا  مینادب ، مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  حیسم  لوزن  يروآدای  زا  سپ  هدرک ، لقن  ملسم  هک  يرگید  ثیدح  رد  ( 1)
هّللا ثعبی  روّطلا و  یلإ  يدابع  زّرحف  مهلتاـقب ، دـحأل  نادـی  ـال  یل  اداـبع  تجرخأ  دـق  ّینأ  یـسیع  یلإ  هّللا  یحوأ  ذإ  کلذـک ، وه  اـمنیبف 

«1 . » نولسنی بدح  ّلک  نم  مه  و  جوجأم ، جوجأی و 
ار مناگدنب  سپ  دسریمن ، اهنآ  نتشک  هب  یسک  تسد  هک  ماهدروآ  دیدپ  ار  یناگدنب  هک  دنکیم  یحو  یـسیع  هب  دنوادخ  لاح ، نآ  رد 

. دنوشیم هدنکارپ  وس  ره  زا  هک  دزیگنایم  رب  ار  جوجأم  جوجأی و  دنوادخ  ربب و  هوک  هب 
جوجأم جوجأی و  ندش  هدنکارپ  زین  تسا و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  لوزن  هک  مییامن  تابثا  هاگره 

روهظ زا  سپ  اهنآ  ندش  هدنکارپ  تروص  نیا  رد  دنکیم - دییأت  ار  نآ  قوف  ربخ  هک  روطنامه  دشابیم - مالّسلا  هیلع  حیسم  لوزن  زا  دعب 
. دوب دهاوخ  ترضح 

: تخاس دراو  یتالاکشا  تایاور  هنوگنیا  هب  ناوتیم  هیواز  ود  زا  ( 2)
دنهاوخ روهظ  زا  شیپ  جوجأم  جوجأی و  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  دـشابیم و  ضراعت  رد  رابخا  هنوگ  نیا  اب  رابخا ، زا  ياهتـسد  فلا )

هک تسا  ینعم  نادـب  نیا  دـنتفایم  ساره  هب  جوجأم  جوجأی و  يزوریپ  زا  ناناملـسم  هدـمآ  راـبخا  نآ  رد  هک  تسنآ  لـیلد  نیرتهب  دـمآ .
سپ اریز  دشاب  هتشاد  انعم  روهظ  زا  لبق  هرود  رد  دناوتیم  اهنت  سرت  نیا  دنناوتان و  اهنآ  اب  هزرابم  زا  دنتسه و  فوخ  رد  اهنآ  زا  ناناملسم 

: دیامرفیم دنوادخ  تسا . هتفای  رارقتسا  تینما  تسا و  یعطق  يزوریپ  نامز  نآ  رد  نوچ  درادن  ییاج  سرت  رگید  روهظ  هعقاو  زا 
يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 

«2 . » ًاْئیَش ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا 
( دوخ  ) نیـشناج نیمز  نیا  رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دـناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ 
هب تسا  هدیدنـسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  و  داد ، رارق  دوخ )  ) نیـشناج دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ؛ رارق 

. دننادرگن کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ) ، ) دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دنک ، رقتسم  ناشدوس 
يورین ناناملسم  هک  روهظ  زا  شیپ  دوشیم ، ناناملسم  ساره  ینارگن و  بابـسا  هک  جوجأم  جوجأی و  ندش  هدنکارپ  تروص  نیا  رد  سپ 

. دتفایم قافتا  دنرادن ، یهجوت  لباق 
وا دنربیم و  رس  هب  سرت  ینارگن و  رد  اهنآ  ناناملسم ، نایم  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  دوجو  مغر  هب  هک  دیآیم  رب  رابخا  نیا  زا  لاکـشا : ( 3)
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هک روط  نامه  دـشاب - روهظ  زا  سپ  حیـسم  لوزن  رگا  هجیتن  رد  دـیامن . عافد  جوجأم  جوجأی و  تازواجت  ربارب  رد  اهنآ  زا  ات  تسا  رومأـم 
. دوب دهاوخ  روهظ  زا  سپ  زین  جوجأم  جوجأی و  هلمح  تروص  نیا  رد  تشذگ -

______________________________

ص 197. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
هیآ 55. (، 24  ) رونلا هروس  (. 2)
ص:140  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

راچد ناناملـسم  هک  ینامز  رد  ینعی  دنکیم  لوزن  روهظ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  خساپ :
داد و میهاوخ  رارق  هشقانم  دروم  باتک  نیمه  مود  شخب  رد  ار  هیرظن  نیا  دنکیم . دادیب  اهنآ  نیب  رد  اههنتف  دنتسه و  فعـض  یناماسبان و 

. دنادیم روهظ  زا  سپ  ار  مالّسلا  هیلع  حیسم  لوزن  هک  دراد  دوجو  يرابخا  هک  مینکیم  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  کنیا 
هیلع حیـسم  لوزن  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  زا  شیپ  ار  جوجأم  جوجأی و  ندش  هدـنکارپ  دـیاب  راچان  هب  تروص  نیا  رد 
انـشآ نآ  اب  شیپ  یمک  هک  تسا  یتالامتحا  زا  یکی  اب  قباطم  نیا  میـشکیم و  رادقم  نیمه  هب  ربخ  نیا  تلالد  زا  تسد  مینادب و  مالّـسلا 

. میدش
هب ياهراـشا  مادـک  چـیه  هک  دروآ  میهاوـخ  روـهظ  زا  سپ  ثداوـح  دروـم  رد  ار  یتاـیاور  يدوز  هب  رگید : ياـهضراعت  دوـجو  ب ) ( 1)

دنهاوخ هدنکارپ  يزور  راچان  اهنآ  هک  میاهتـسناد  تنـس  میرک و  نآرق  رذـگهر  زا  هک  تهج  نآ  زا  و  دـنرادن . جوجأم  جوجأی و  عوضوم 
هیلع حیسم  لوزن  زا  سپ  ار  اهنآ  ندش  هدنکارپ  هک  یتایاور  یمامت  زا  دیاب  هجیتن  رد  تسا و  روهظ  هعقاو  زا  لبق  نامز ، نآ  امتح  سپ  دش ،

. درک رظن  فرص  دنادیم ، مالّسلا 
دوجو دـشابیم ، روهظ  زا  سپ  ثداوح  رگنایب  هک  یتایاور  نیب  جوجأـم و  جوجأـی و  راـبخا  نیب  یـضراعت  چـیه  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 

دنتـسه و يدام  ناهج  دامن  هفیاط ، ود  نیا  عقاو  رد  تسا . یفتنم  هدـش  لـقن  اـهنآ  يارب  هک  یبیاـجع  نآ  همه  اـم  هاگدـید  قبط  رب  درادـن .
. درک دهاوخ  ادیپ  هرطیس  ناهج  لک  رب  تایاور  قبط  مه  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

زا شیپ  يدام  ندمت  ای  جوجأم و  جوجأی و  يدوبان  لابند  هب  شفیرـش ، روهظ  يادتبا  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ام  هاگدـید  قباطم 
ماـن هب  هراـشا  مدـع  راـبخا و  نیا  رد  ناونع  رییغت  ینعی  نیا  تسا . هدـماین  روهظ  زا  سپ  عیاـقو  راـبخا  رد  موهفم  نیا  دوب و  دـهاوخ  روـهظ 

. تسین ام  هاگدید  رد  لاکشا  دوجو  ینعم  هب  نیا  و  جوجأم . جوجأی و 
(2)

ینایفس . 3

رب تنـس - لـها  تاـیاور  یلو  تسا ؛ ینایفـس  شروش  دـنراد ، ناوارف  دـیکأت  نآ  رب  هیماـما  عباـنم  هک  روهظ  یعاـمتجا  ياـههناشن  هلمج  زا 
. دشابیم نیملسم  هعماج  نایم  رد  ناوارف  ذوفن  هرتسگ  اب  یفارحنا  یتکرح  دامن  ینایفس  دناهداهناو . ار  نآ  يدایز  دودح  ات  لاجد - فالخ 
هب میرگنب ، دوشیم  عقاو  روهظ ، زا  شیپ  هک  ياهلئـسم  ناونع  هب  ینایفـس  عوضوم  هب  هک  تسنآ  دراد  تیمها  باتک  نیا  رد  اـم  يارب  هچنآ 

رهاظ هک  روط  نامه  ، ) دهدیم همادا  دوخ  توعد  هب  تسا و  شیوخ  راک  لابند  نانچ  مه  ینایفـس  اما  دهدیم  خر  روهظ  هعقاو  هک  يوحن 
: میزادرپیم ثحب  نیا  هب  روحم  دنچ  نوماریپ  کنیا  دنیامنیم .) دییأت  ار  نآ  مه  تایاور 

هیلع قداص  ماما  زا  ار  ینایفس  مان  يو  هک  تسا  هدرک  لقن  یلجب  روصنم  وبا  زا  قودص  خیش  ینایفـس  هرابرد  یتایاور  لقن  لوا : روحم  ( 3)
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  دیسرپ . مالّسلا 

ۀعـست کلمی  تلق : جرفلا . اوعّقوتف  نیرـسّنق ، ندرألا و  نیطـسلف و  صمح و  قشمد و  سمخلا : ماّشلا  روک  کـلم  اذإ  همـساب ؟ عنـصت  اـم  و 
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رهشأ ال ۀینامث  کلمی  نکل  و  ال ، لاق : رهشأ ؟
ص:141  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » اموی دیزی 
جرف رظتنم  درک ، ادـیپ  تموکح  نیرـسنق  ندرا و  نیطـسلف ، صمح ، قشمد ، ماش : هناگجـنپ  قطانم  رب  وا  هاگره  يراد ؟ راـک  هچ  وا  ماـن  اـب 

؟ تسا هام  هن  وا  تموکح  هرود  ایآ  دیسرپ : دیشاب .
. رتشیب زور  کی  هن  تسا و  هام  تشه  هکلب  ریخ ، دومرف :

: دیامرفیم نآ  زا  یشخب  رد  هک  تسا  هدروآ  ینالوط  ثیدح  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ینامعن  ( 1)
نم اذه  ّینایفّـسلا . ّیناسارخلا و  مهیلع  جرخی  یّتح  مهرمأ . ّتتـشت  وأ  مهکلم  قّرفت  اوفلتخا  ّمث  اوکلم  اذإف  اوکّلمی  نأ  نم  نالف  ینبل  ّدب  ال 
. امهیدیأ یلع  نالف  ینب  كاله  نوکی  یّتح  انه . نم  اذه  انه و  نم  اذه  ناهر . یسرفک  ۀفوکلا  یلإ  ناقبتسی  برغملا . نم  اذه  قرشملا و 

هضعب عبتی  زرخلا ، ماظنک  دحاو ، رهش  یف  ةدحاو ، ۀنس  یف  ّیناسارخلا  ّینامیلا و  ّینایفّـسلا و  جورخ  لاق : ّمث  ادحأ . مهنم  نوقبی  مّهنأ ال  امأ 
«2  ... » اضعب

هک نآ  ات  دیشاپ  دهاوخ  مه  زا  اهنآ  هطلس  دندرک ، فالتخا  سپس  دش و  نینچ  هاگره  دیـسر . دنهاوخ  تموکح  هب  ینالف  نادنزرف  ریزگان 
، دنباتشیم هفوک  يوس  هب  هقباسم  بسا  دننام  ود  ره  برغم ، زا  يرگید  قرشم و  زا  یکی  درک  دنهاوخ  جورخ  اهنآ  رب  ینایفس  یناسارخ و 
، ینایفـس جورخ  دومرف : سپـس  دنـسریم . تکـاله  هب  ینـالف  نادـنزرف  اـهنآ  تسد  هب  هک  نآ  اـت  فرط ؛ نآ  زا  یکی  فرط ، نیا  زا  یکی 

. دیآیم يرگید  زا  سپ  یکی  هک  حیبست  ياههناد  نوچ  مه  تسا ، هام  کی  لاس و  کی  رد  یناسارخ  ینامی و 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  مه  وا  ثراح و  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)

یلع نیمیقملا  نم  فئاوط  ّالإ  ماّشلا  لهأ  هل  داقنیف  ماّشلاب ، جرخی  رهشأ . ۀعـست  ةأرما ، لمح  ردق  کلمیف  ّینایفّـسلا  جرخ  کلذ ، ناک  اذإ  و 
ّزع هّللا  لوق  کلذ  و  هب . هّللا  فسخ  ۀنیدملا  ءادیب  یلإ  یهتنا  اذإ  یّتح  راّرج ، شیجب  ۀنیدملا  یتأی  و  هعم . جورخلا  نم  هّللا  مهمصعی  ّقحلا ،

«3 . » بیرق ناکم  نم  اوذخأ  توف و  الف  اوعزف  ذإ  يرت  ول  و  هباتک : یف  ّلج  و 
درادیم رب  شروش  هب  رس  ماش  رد  دنکیم . تموکح  هام  هن  ینعی  ینز ، يرادراب  تدم  ردق  هب  دنکیم و  جورخ  ینایفس  دش ، نینچ  هاگره 

دیآیم هنیدم  هب  هوبنا  يرکـشل  اب  سپـس  دنوشیم . قحلم  وا  هب  دیامنیم ، ظفح  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  قح  ناوریپ  زا  ریغ  اجنآ ، مدرم  همه  و 
تسا میرک  نآرق  رد  دنوادخ  نخس  قادصم ]  ] نیا و  دربیم . ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دسریم ، ادیب  هقطنم  هب  رکـشل  نآ  هک  یتقو  و 
راـتفرگ کـیدزن  ییاـج  زا  تسا و  هدـنامن  يزیرگ  هار ] هک  اـجنآ   ] دـناهدز تشحو  نارفاـک ]  ] هک ار  یماـگنه  يدـیدیم  شاـک  يا  : » هـک

.« دناهدمآ
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنس  هب  ینامعن  زین  ( 3)

«4 . » راّنلا يراث و  ّبر  ای  راّنلا ، يراث و  ّبر  ای  لوقی : ّطق . ۀنیدملا  ۀّکم و ال  ری  مل  و  ّطق ، هّللا  دبعی  مل  قرزأ ، رفصأ  رمحأ  ّینایفّسلا 
______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 135. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 163. نامه ؛ (. 3)

ص 164. نامه ؛ (. 4)
ص:142  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نینچ وا  تسا . هدـیدن  ار  هنیدـم  هکم و  هدرکن و  تداـبع  ار  ادـخ  زگره  هک  یبآ  مـشچ  يوـم و  خرـس  يور ، خرـس  تـسا  يدرف  یناـیفس 
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!. شتآ هاگنآ  ماقتنا ! نم ! راگدرورپ  شتآ ! هاگنآ  ماقتنا ! نم ! راگدرورپ  دیوگیم :
: دومرف ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  بلاغ  نب  رشب  زا  یسوط  خیش  ( 1)

«1 . » بیلص هقنع  یف  ارصتنم ، موّرلا  دالب  نم  ّینایفّسلا  لبقی 
. دراد ندرگ  هب  یبیلص  هک  یلاح  رد  دمآ  دهاوخ  هنادنمزوریپ  مور  زا  ینایفس 

: دومرف هک  هدروآ  یثیدح  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ومه  زین  ( 2)
. مه رد  فلأ  هلف  ّیلع ، ۀعیش  سأرب  ءاج  نم  هیدانم : يدانف  ۀفوکلاب ، مکتبحر  یف  هلحر  حرط  دق  ّینایفّـسلا - بحاصل  وأ  ّینایفّـسلاب - ینأک 

. مهنم اذه  لوقی : و  هراج ، یلع  راجلا  بثیف 
«2 . » مهرد فلأ  ذخأی  هقنع و  برضیف 

ياهعیش رس  هک  ره  دهدیم : ادن  شايدانم  تسا و  هدرک  اپرب  هفوک  رد  ار  دوخ  هاگودرا  هک  منیبیم  ار  ینایفس - راکمه  ای  ینایفس - ایوگ 
سپ تسا ، نایعیـش )  ) اهنآ زا  نیا  تفگ : دـهاوخ  هدرب و  هلمح  شاهیاسمه  رب  هیاسمه  سپ  تفرگ . دـهاوخ  شاداپ  مهرد  رازه  دروایب ، ار 

. دریگیم هزیاج  مهرد  رازه  دنزیم و  ار  شندرگ 
: دشاب ریز  تیاور  ود  تسا ، هدرک  نایب  ار  وا  ياهگنج  ینایفس و  شروش  هک  یتایاور  نیرتمهم  دیاش  ( 3)

: تسا هدروآ  رسای  رامع  لوق  زا  یسوط  خیش  فلا )
بهـصأ و لجر  عقبأ و  لجر  کلملا : بلطی  مهّلک  ماّشلاب  رفن  ۀـثالث  رهظی  و  تارامإ ...  اهل  ناـمّزلا و  رخآ  یف  مکّیبن  تیب  لـهأ  ۀـلود  ّنإ 

ةرامإ کـلتف  اولخد  اذإـف  رـصم . یلإ  برغلا  لـهأ  جرخی  و  قشمدـب ، ساـّنلا  رـضحی  و  بلک ، نم  جرخی  نایفـس ، یبأ  تیب  لـهأ  نم  لـجر 
یقتلی یّتح  هّللا  دبع  هّللا  دبع  قبـسی  و  نیطـسلف . موّرلا  لزنت  و  ةریحلا . كرتلا  لزنت  و  دّـمحم ، لآل  وعدـی  نم  کلذ  لبق  جرخی  ینایفّـسلا و 

لزنی یّتح  سیق  یف  عجری  ّمث  ءاسّنلا . یبسی  لاجّرلا و  لتقیف  برغملا  بحاـص  ریـسی  و  میظع . لاـتق  نوکی  رهّنلا و  یلع  ایـسیقرقب  اـمهدونج 
ّمث مهیمسم . نم  الجر  لتقی  دّمحم و  لآ  ناوعأ  لتقیف  ۀفوکلا  یلإ  ریسی  ّمث  اوعمج . ام  ّینایفّسلا  زوحی  و  ّینامیلا ، قبسیف  ّینایفّسلا . ةریزجلا 

لتقت کلذ  دنعف  ۀّکمب . اوقحلاف  نایفس ، یبأ  نبا  یلع  اهرمأ  عمتجا  دق  ماّشلا  لهأ  يأر  اذإ  و  حلاص . نب  بیعـش  هئاول  یلع  ّيدهملا  جرخی 
اطـسق و ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدهملا  وه  کلذ  و  نالف . مکریمأ  ساّنلا ، اهّیأ  ءامّـسلا : نم  دانم  يدانیف  ۀعیـض . ۀّکمب  هوخأ  و  ۀّیکزلا ، سفّنلا 

«3 . » اروج املظ و  تئلم  امک  الدع 
دنهاوخ اپب  ماش  رد  رفن  هس  دـیوگیم : هک  اـجنآ  اـت  دراد ...  ییاـههناشن  نآ  دوشیم و  اـپرب  ناـمزلا  رخآ  رد  امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  تلود 

هایس و اهنآ  زا  یکی  دنتموکح : ناهاوخ  هس  ره  تساوخ و 
______________________________

ص 278. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 273. نامه ؛ (. 2)
ص 278. نامه ؛ (. 3)

ص:143  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ادیـص و نیب  رد  عقاو  تسا  یلحم  هک   ) بلک هلیبـق  زا  وا  دـشابیم . نایفـس  وبا  راـبت  زا  مه  یموس  تسا و  دیفـس  خرـس و  يرگید  دـیفس و 

. دناوخیم ارف  قشمد  رد  ار  مدرم  دیامنیم و  جورخ  توریب )
هب توعد  ار  مدرم  هک  دنکیم  مایق  یـسک  نیا ، زا  شیپ  تسا . ینایفـس  ندمآ  هناشن  رـصم  هب  اهنآ  دورو  دنربیم . شروی  رـصم  هب  اهیبرغ 
رد دنکیم و  مایق  لاّجد )  ) هّللا دـبع  ماگنه  نآ  رد  دـنیآیم . دورف  نیطـسلف  رد  نایمور  هریح و  رد  اهكرت  دـیامنیم . ربمایپ  لآ  زا  يوریپ 
اپ ریز  ار  اج  همه  برغم  هاشداپ  دریگیم و  رد  یتخـس  گنج  دـسریم و  مور  كرت و  رکـشل  هب  تارف ) دور  رانک  رد  یلحم   ) ایـسیقرق رهن 
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هریزج رد  ینایفـس  ددرگیم . رب  لـین ) دور  برغ  رد  ياهقطنم   ) سیق هـب  هاـگنآ  دـنکیم  ریـسا  ار  ناـنز  دـشکیم و  ار  نادرم  دراذـگیم .
تمینغ هـب  برغم  ناطلـس  ینمی و  صخــش  ار  هـچ  ره  دـنکیم . جورخ  زین  ینمی  یــصخش  و  دـیآیم . دورف  هـلجد ) تارف و  نـیب  یلحم  )

. دشکیم ار  اهنآ  نارومان  زا  يدرم  دناسریم و  لتق  هب  ار  ربمایپ  لآ  ناروای  دوریم و  هفوک  هب  سپس  دریگیم و  اهنآ  زا  ینایفـس  دناهدرب ،
تعیب نایفس  وبا  رسپ  اب  ماش  مدرم  دندید  یتقو  تسا . حلاص  نب  بیعش  مان  هب  يدرم  وا  رکـشل  هدنامرف  دنکیم . مایق  يدهم  ماگنه ، نآ  رد 

ادـیپ یـسرتسد  وا  هب  یلو  تسا  هکم  رد  زین  يو  ردارب  دـسریم . لـتق  هب  هیکز  سفن  تـقو  نآ  رد  دـنوریم  هـکم  هـب  وا  اـب  هـمه  دـندرک ،
زا ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  وا  تسا و  ینالف  امش  ریما  مدرم ! يا  دیوگیم : هک  دوشیم  هدینش  نامـسآ  زا  ییادص  هاگنآ  دننکیمن .

. دشاب هدش  هدنکآ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دزاسیم  زیربل  داد  لدع و 
هک تسا  هدرک  تیاور  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا  زین  وا  یفعج و  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ب ) ( 1)

: دومرف
ّینایفّـسلا و هلتقیف  نولتتقیف . عقبأب  ّینایفّـسلا  یقتلیف  ّینایفّـسلا . ۀیار  عقبألا و  ۀیار  بهـصألا و  ۀیار  تایار ، ثالث  یلع  کلذ  دنع  نوفلتخی 

ۀئام نیراّبجلا  نم  اهب  لتقیف  اهب ، نولتتقیف  ایـسیقرقب ، هشیج  ّرمی  و  قارعلا . وحن  لابقإلا  ّالإ  ۀّـمه  هل  نوکی  ّمث ال  بهـصألا . لـتقی  و  هعبت ، نم 
. فلأ

تایار تلبقأ  اذإ  کلذک ، مه  امنیبف  ایبس . ابلص و  التق و  ۀفوکلا  لهأ  نوبیصیف  افلأ ، نوعبس  مهتّدع  و  ۀفوکلا ، یلإ  اشیج  ّینایفّسلا  ثعبی  و 
شیج ریما  هلتقیف  ءافعض ، یف  ۀفوکلا  لهأ  یلاوم  نم  جرخی  ّمث  مئاقلا . باحـصأ  نم  رفن  مهعم  و  اثیثح ، اّیط  لزانملا  يوطت  و  ناسارخ ، نم 

ّنأ ّینایفّسلا  شیج  ریمأ  غلبیف  ۀّکم . یلإ  اهنم  مالّسلا  هیلع  ّيدهملا  رفنیف  ۀنیدملا ، یلإ  اثعب  ّینایفّسلا  ثعبی  و  ۀفوکلا . ةریحلا و  نیب  ّینایفّسلا 
ریمأ لزنی  و  نارمع . نب  یـسوم  ۀّنـس  یلع  ّبقرتی  افئاخ  ۀّکم  لخدی  یّتح  هکردی  الف  هرثأ ، یلع  اشیج  ثعبیف  ۀّکم . یلإ  جرخ  دق  ّيدـهملا 

«1  .... » رفن ۀثالث  ّالإ  مهنم  تلفی  الف  مهب ، فسخیف  موقلا ، يدیبأ  ءادیب  ای  ءامّسلا : نم  دانم  يدانیف  ءادیبلا ، ّینایفّسلا  شیج 
اب ینایفس  ینایفس . مچرپ  عقبا و  مچرپ  بهصا ، مچرپ  دمآ : دنهاوخ  نوریب  دنراد - فالتخا  مه  اب  هک  رادمچرپ - هورگ  هس  ماگنه  نیا  رد 

عقبا و وا  دیامنیم . راکیپ  هدومن و  دروخرب  عقبا 
______________________________

ص 149. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص:144  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

گنج هب  مادقا  اجنآ  رد  درذگیم  ایسیقرق  زا  وا  هاپس  دنکیم . قارع  گنهآ  هاگنآ  دناسریم . لتق  هب  زین  ار  بهـصا  دشکیم و  ار  شنارای 
لها يارب  اهنآ  دنرفن . رازه  داتفه  نانآ  دادـعت  هک  دتـسرفیم  هفوک  يوس  هب  يرکـشل  دـشکیم و  ار  رفن  رازه  دـص  ناراکمتـس  زا  هدرک و 

تعرـس هب  ار  لزانم  دـیآیم و  نوریب  ناسارخ  يوس  زا  ییاهمچرپ  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  درب . دـهاوخ  هارمه  ار  تراسا  راتـشک و  هفوک 
. دنتسه ناشهارمه  مئاق  باحصا  زا  ياهدع  درک . دهاوخ  یط 

دهاوخ هفوک  هریح و  نیب  ار  وا  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  دومن و  دـهاوخ  جورخ  رهـش  نآ  نایاونیب  زا  یعمج  اب  هفوک  نایلاوم  زا  يدرم  هاگنآ 
ینایفس رکشل  هدنامرف  هب  ربخ  دوریم . هکم  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  نآیب ، یپ  رد  دتـسرفیم و  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفـس  تشک .

، نارمع نب  یسوم  تنس  هب  رظتنم ، ناسرت و  ترضح  هک  نآ  ات  دنسریمن ؛ وا  هب  یلو  دتسرفیم  ترضح  بیقعت  هب  ار  يرکشل  وا  دسریم .
دوبان ار  موق  نیا  ادیب ، يا  : » دهدیم ادن  نامسآ  زا  ياهدننک  ادن  ماگنه  نیا  رد  دسریم . ادیب  هب  ینایفـس  هاپـس  هدنامرف  دوشیم . هکم  دراو 

. دنامیمن یقاب  نانآ  زا  یسک  نت  هس  زج  دریگیم و  دوخ  رد  ار  نانآ  نیمز  سپ  نک ».
. دروآ میهاوخ  باتک  نیمه  مود  شخب  رد  ار  نآ  هک  دزادرپیم  روهظ  ثداوح  حرش  هب  همادا  رد  ثیدح  نیا 

. یخیرات تابثا  يارب  رابخا  نیا  تیحالص  یسررب  مود : روحم  ( 1)
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: دیآیم ریز  رد  هک  دراد  دوجو  یفعض  طاقن  رابخا  نیا  رد 
ناراوگرزب نآ  شناد  لالز  زا  راّمع  دنچ  ره  تسین . موصعم  صخش  نخـس  هدرک ، تیاور  رـسای  نب  راّمع  زا  یـسوط  خیـش  هک  يربخ  - 1

هدـنیوگ عقاو  رد  امـش ...  ربماـیپ  تیب  لـها  تلود  دـیوگیم : نخـس  زاـغآ  رد  اریز  تسین ؛ موصعم  يور ، ره  هب  یلو  تسا  هتـشگ  باریس 
قوف ربخ  بیترت  نیدب  دشاب . موصعم  دناوتیمن  نخـس  نیا  هدـنیوگ  سپ  تسا . هدرواین  باسح  هب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  ار  شدوخ 
جراخ ملاع  رد  ربخ  نآ  ققحت  ای  رگید و  رابخا  اب  نآ  لقن  كارتشا  ای  نئارق ، هب  فقوتم  شتحـص  درادـن و  ار  یخیراـت  تاـبثا  یگتـسیاش 

. دشابیم
اذل تسا ، بلاغ  نب  رشب  دوخ  ربخ  هدنیوگ  ارهاظ  اریز  تسا ؛ دراو  زین  هدرک  تیاور  بلاغ  نب  رشب  زا  خیش  هک  يربخ  دروم  رد  لاکشا  نیا 

. درادن ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش 
، هریح هب  اهكرت  ندـمآ  زا  روظنم  وا ، ربخ  رد  تسا . شیپ  سپ و  یناـمز  رظن  زا  نآ  ثداوح  درادـن و  یناـمز  بیترت  راـمع ، ربخ  - 2 ( 2)

یعیش هّللا  دبع  وبا  احیجرت - برغم - بحاص  دشابیم و  یبیلص  ياهگنج  زین  نیطسلف  هب  مور  ندمآ  زا  دارم  قارع و  رب  اهینامثع  طلـست 
. تسا هدش  تیاور  شایخیرات  تیعقاو  سکع  رب  ثیدح ، نیا  رد  هدش  نایب  عیاقو  هک  دوشیم  مولعم  یخیرات  نوتم  هب  هعجارم  اب  تسا .

. دشاب نینچ  زین  روهظ  زا  سپ  عیاقو  رابخا  اسب  هچ  دشاب ، هتفشآ  مه و  رد  نینچنیا  ثیدح  نیا  رد  هتشذگ  ثداوح  نایب  یتقو 
: دننام دراد ؛ دوجو  ماجسنا  مدع  یگتخیرمهرد و  یعون  اهربخ  نیا  نیماضم  نیب  - 3 ( 3)

ار وا  تموکح  تدم  هدرک و  در  ار  نآ  تحارص  هب  يرگید  ربخ  اما  تسا  هام  هن  ینایفـس  تموکح  تدم  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  فلا )
. دنادیم هام  تشه 

ص:145  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تـسد هب  تسا ) سابع  ینب  نآ  دوصقم  ارهاظ  هک   ) نالف ینب  تلود  يدوبان  تسا  هدمآ  رابخا  یخرب  رد  ینایفـس  جورخ  نامز  هرابرد  ب )

هک یلاح  رد  « 1 . » تسا هدیسر  نایاپ  هب  هدمآ و  دوجو  هب  رود  ياههتشذگ  رد  ینایفس  شروش  تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دشابیم  وا 
. تشک دهاوخ  ار  وا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زین  تسا و  طبترم  ادیب  رد  نایرکـشل  نتفر  ورف  هلأسم  اب  ینایفـس  عوضوم  رابخا  ریاس  رد 

. تسا هداتفین  قافتا  نونک  ات  ینایفس  تکرح  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  يانعم 
دای یناملسم  ناونع  هب  وا  زا  رگید  یخرب  رد  اما  تسا . نازیوآ  یبیلص  شندرگ  رب  تسا و  یحیسم  ینایفـس  هک  هدمآ  رابخا  یـضعب  رد  ج )
. درادن یمامتها  نینچ  یحیسم  کی  الومعم  دیامنیم و  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  نایعیش  نتخاس  نک  هشیر  فرص  ار  شتمه  هک  تسا  هدش 
رد ای  هدـماین ، ینایفـس  مسا  زج  رابخا  یخرب  رد  لاثم  روط  هب  روهظ . زا  شیپ  رد  دوجوم  ناهدـنامرف  زا  ندرب  مان  رد  رابخا  یناوخمهاـن  د )

. ینامی ینایفس و  بهـصا ، عقبا ، مینکیم : دروخرب  هدنامرف  دنچ  مسا  هب  رگید  تایاور  رد  تسا . هدمآ  ینایفـس  یناسارخ و  مان  اهنت  یخرب 
رقتـسم اجنآ  رد  هدش و  طلـسم  رهـش  نآ  هب  ینایفـس  هک  هدمآ  یخرب  رد  دـشابیم . هفوک  رهـش  دروم  رد  رابخا  یگنهامهان  رگید  دراوم  زا 

. دروآیم رد  دوخ  فرصت  هب  ار  اجنآ  یناسارخ  هک  هدمآ  رگید  یضعب  رد  اما  ددرگیم 
. دمآ دهاوخ  مور  زا  ینایفس  دیوگیم  رگید  يربخ  هک  یلاح  رد  دیامنیم  یفرعم  قشمد  ار  ینایفس  مایق  هاگتساخ  رابخا ، یخرب  ( 1)

. تخادرپ میهاوخ  اهنآ  زا  یخرب  هب  نیا  زا  سپ  تسا و  لح  لباق  یسررب  لمأت و  یکدنا  اب  رابخا  نیب  ماجسنا  مدع  هتبلا 
: دناهتفگ نخس  اهنآ  هرابرد  رابخا  نیا  هک  ییاهدادیور  یلیوأت  ریغ  حیرص و  مهف  يارب  شالت  موس : روحم  ( 2)

طابترا زا  هک  اجنآ  رد  ادـعب  تسا ، هدرک  یفرعم  مور  ار  وا  مایق  هاگتـساخ  هک  يربخ  هرابرد  یلو  مور ؛ هن  تسا و  ماش  ینایفـس  مایق  لـحم 
. درک میهاوخ  ثحب  مییوگیم  نخس  لاجد  ینایفس و 

مادک ره  دـنفرحنم و  قح  هار  زا  یگمه  هک  دوب  دـهاوخ  ياهناگهس  ياههورگ  نیب  یلخاد  هناحلـسم  ياهگنج  هنحـص  هدـنیآ ، رد  قشمد 
یکاح اهنآ ، گنر  فالتخا  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا . هدشن  دای  ینـشور  هب  اهنآ  دیاقع  زا  تایاور  رد  دـنهاوخیم . دوخ  يارب  ار  تموکح 
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. تسا اهنآ  نیب  رد  دوجوم  فالتخا  زا 
ماش رب  يو  تسوا . نآ  زا  يزوریپ  يریگرد ، نیا  رد  تسا و  ینایفس  نامه  هک  یبآ  درز  خرس  یموس : و  بهـصا ؛ یمود : عقبا ؛ یلوا : ( 3)

يوریپ وا  زا  هدش ، دای  لادبأ  ایلوا و  هب  اهنآ  زا  تایاور  رد  هک  صلخم  نانمؤم  زا  یکدنا  هدـع  زج  ماش ، مدرم  همه  دـنکیم و  ادـیپ  طلـست 
دش تیبثت  شتموکح  هک  یماگنه  « 2  » نیرسنق ندرا و  نیطسلف ، صمح ، قشمد ، دنکیم : ادیپ  هرطیس  هقطنم  جنپ  رب  ینایفس  درک . دنهاوخ 

رد دوشیم . اجنآ  هناور  یهاپس  اب  هجیتن  رد  دروآ ؛ رد  دوخ  یماظن  لاغشا  هب  زین  ار  قارع  ات  دتفایم  عمط  هب 
______________________________

ص 624. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . میاهداد ؛ رارق  دقن  دروم  طوسبم  روط  هب  البق  ار  ربخ  نیا  (. 1)
جات ك : ر . تسا . هدوب  ماش  یماظن  ياهناگداپ  زا  یکی  مالـسا  ردـص  راگزور  رد  هک  بلح  رهـش  کـیدزن  تسا  ياهقطنم  نیرـسنق  (. 2)

. رسنق هدام  ص 508 ؛ ج 3 ، سورعلا ،
ص:146  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دریگیم رد  نیگمهس  يدربن  « 1  » ایسیقرق هقطنم  رد  دوشیم و  ریگرد  دناهداتسرف  وا  اب  هلباقم  يارب  قارع  نامکاح  هک  ییاهورین  اب  هار  نیب 
هدش ریبعت  فرحنم » ناقـساف   » هب هاپـس ، ود  نیا  زا  تایاور  رد  ( 1 . ) دنوشیم هتـشک  رفن  رازه  دـصکی  هب  کیدزن  هارمگ ، هاپـس  ود  ره  زا  و 

مالّـسلا هیلع  ماما  ربارب  رد  روهظ  ماگنه  رد  دوریم  لامتحا  هک  یماظن  ناهدنامرف  نیرتکانرطخ  رـش  زا  هقطنم  يریگرد ، نیا  یپ  رد  تسا .
دربن هب  « 2  » هریزج هقطنم  رد  دوشیم و  قارع  دراو  هنادنمزوریپ  ینایفـس  دربن ، نیا  زا  سپ  لاح  ره  هب  دباییم . ییاهر  دـنیامن ، يریگههبج 

دراذگیم و مامت  گنس  اجنآ ، مدرم  ندروآ  رد  تراسا  هب  راتشک و  رد  دوریم و  هفوک  هب  سپـس  دوشیم . زوریپ  دروآیم و  ور  ینامی  اب 
. دشکیم ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  نادناخ  زا  یهورگ  نایعیش و 

هیلع یلع  نایعیـش  زا  یکی  رـس  سک  ره  دهد : ادـن  هک  دتـسرفیم  مدرم  نایم  هب  ار  ياهداتـسرف  وا  میدروآ ، یثیدـح  رد  البق  هک  روطنامه 
سپ تسا . نایعیـش  زا  نیا  دـیوگیم : دربیم و  هلمح  شاهیاـسمه  هب  هیاـسمه  هجیتـن  رد  دریگیم . هزیاـج  مهرد  رازه  درواـیب ، ار  مالّـسلا 

. دریگیم هزیاج  مهرد  رازه  دهدیم و  لیوحت  ینایفس  ياهورین  هب  ار  وا  رس  دنزیم و  ار  شندرگ 
. دوب دهاوخن  تسکش  زج  نآ  ماجنارس  یلو  داد  دهاوخ  يور  هفوک  رد  دودحم  یشروش  انمض  ( 2)

. تشک دهاوخ  هدرک و  ریگتسد  هفوک  هریح و  نیب  رد  ار  مایق  نآ  ربهر  ینایفس 
هک دوـشیم  موـلعم  دراد . هعقاو  نیمه  هب  هراـشا  هک  دزیریم  نیمز  رب  هفوـک  هریح و  نیب  یناوارف  ياـهنوخ  تسا  هدـمآ  راـبخا  یخرب  رد 

. دیامن فرصت  ار  اجنآ  یگداس  هب  دناوتیمن  ینایفس  هک  يروط  هب  تسا ، یمهم  هاگیاپ  ياراد  اجنآ  رد  تضهن  نیا  هدنامرف 
رکـشل روظنم  نیا  هب  درب . شروـی  زین  زاـجح  سدـقم  ياهنیمزرـس  هب  دـنکیم  عـمط  قارع ، رد  شتردـق  ياـههیاپ  میکحت  زا  سپ  وا  ( 3)

هیلع يدهم  ترضح  تسین . رکشل  نیا  هارمه  ینایفس  دوخ  تسا  هدمآ  تایاور  رتشیب  رد  درادیم . لیـسگ  هنیدم  فرـصت  يارب  ار  یمیظع 
، هدروآ مهارف  ار  ییورین  وا  دنهدیم . عالطا  وا  هب  ینایفـس  ناسوساج  ار  ربخ  نیا  دوریم . هکم  هب  عوضوم  نیا  زا  یهاگآ  زا  سپ  مالّـسلا 
زا یـشخب  دـنوشیم  راپـسهر  هکم  هب  هک  ییاهورین  هک  تسادـیپ  نینچ  رابخا  رهاظ  زا  دـیامنیم . هکم  یهار  شنارای  ماـما و  نتـشک  يارب 

. دناهدش مازعا  هنیدم  هب  هک  دنتسه  ییاهورین 
تیادـه هیاـم  دوـعوم و  زور  يارب  دـنوادخ  هریخذ  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تسا و  یهلا  نـما  مرح  هـکم  مـیرک ، نآرق  صن  هـب  ( 4)

یماظن يورین  نآ  یهلا  زاجعا  هب  ور  نیا  زا  دیدرگ . دهاوخ  زین  یهلا  ياهتیامح  لومشم  هکلب  دش  دهاوخن  هتـشک  اهنت  هن  تسا ، نایناهج 
دهاوخن یقاب  یسک  دنناسریم ، مدرم  هب  ار  هثداح  ربخ  هک  اهنآ  زا  رفن  هس  ای  ود  زج  دش و  دهاوخ  دوبان  هتفر ، ورف  نیمز  رد  ادیب  هقطنم  رد 

نیطـسلف و ندرا ، قارع ، هیروس ، ياهنیمزرـس  یگدرتسگ  هب  هک  شتموکح  هکلب  دـسریمن  ناـیاپ  هب  ینایفـس  راـک  اـجنیا  رد  هتبلا  دـنام .
ترضح دنام و  دهاوخ  رارقرب  ادیب  نیمزرس  رد  شنایهاپس  نتفر  ورف  زا  سپ  یمک  تدم  ات  تسا ، ناتـسبرع  هریزج  هبـش  زا  یعیـسو  هقطنم 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیناسر دهاوخ  شتکاله  هب  دیگنج و  دهاوخ  وا  اب  هتفر ، قارع  هب  شنارای  هارمه  هب  روهظ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  يدهم 
ود اهنت  دشاب . هتشادن  دوجو  نآ  اب  فلاخم  ضراعم و  يربخ  هک  میاهدروآ  ار  يرابخا  اهنت  اجنیا  رد  ( 5)

______________________________

. قارع زرم  کیدزن  ینونک ، هیروس  رد  تسا  ياهقطنم  (. 1)
. تارف هلجد و  نیب  قارع ، رد  تسا  ینیمزرس  (. 2)

ص:147  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یخرب کنیا  دنتـسین . موصعم  مادکچیه  هک  بلاغ  نب  رـشب  ربخ  يرگید  رـسای و  نب  رامع  ربخ  یکی  دشابیم ؛ هشقانم  لباق  هک  تسه  ربخ 

: میزادرپیم اهنآ  دقن  هب  هدرک ، حرط  ار  تالاکشا 
نآ رد  هک  تسا  نایسابع - هرود  رد  الثم  یمیدق - ياهگنج  هویش  هب  هدمآ ، رابخا  رد  هک  ینایفس  یماظن  تاکرحت  عون  لوا : لاکشا  ( 1)

يرـشب و دیدج  ندـمت  ییادـیپ  زا  سپ  هک  یلاح  رد  تسا . هتـشادن  دوجو  اهروشک  نیب  هدـش  فیرعت  ياهزرم  یللملا و  نیب  نیناوق  هرود 
. دوب ییاهیشکرکشل  نینچ  دهاش  ناوتیمن  رگید  یللملا ، نیب  ياهداهن  داجیا 

: مییامنیم هدنسب  باوج  ود  هب  اهنت  لاکشا  نیا  هب  خساپ  يارب  ( 2)
عفاـنم زا  هتـساخرب  یگمه  ییاـیفارغج ، ياـهزرم  زین  لـلم و  ناـمزاس  نتخانـش  تیمـسر  هب  نآ  لاـبند  هب  نوناـق و  هب  نداـهن  شزرا  فـلا )
نکمم الباقتم  مه  نارگید  دـنک ، یـشوپمشچ  دوخ  تعفنم  زا  یکدـنا  یتلود  اـی  درف  هاـگره  اریز  نآ ؛ زا  رتشیب  يزیچ  هن  تساـهتلود و 

. دوشیم ظفح  رتهب  یلیخ  اهتلود  ای  دارفا  عفانم  هجیتن  رد  دننک ، نینچ  تسا 
مه یکدـنا  شیوخ  تعفنم  زا  دـهدن و  اهنآ  هب  يزایتما  هنوگچـیه  دـنک و  ادـیپ  طلـست  نارگید  رب  دـناوتب  یتلود  ای  درف  هک  یماـگنه  یلو 

یناهج نیناوق  هن  هک  تسور  نیا  زا  دنیامنیم . ضقن  ار  رگیدکی  هتفرگ ، رارق  مه  يوربور  نوناق ، وا و  تروص  نیا  رد  دنکن  یـشوپمشچ 
دهاوخن فیعـض  ياهتلم  رب  وگروز  ياهتلود  يزادناتسد  زواجت و  عنام  کی  چـیه  يرواد ، یللملا  نیب  ناوید  هن  للم و  نامزاس  هن  و 

. تسین اهيرگلاغشا  تازواجت و  نیا  زا  رتالاب  ینایفس  شروش  میتسه و  نآ  دهاش  هزورما  هک  تسا  يزیچ  نیا  دوب و 
یللملا نیب  ینامزاس  ای  هیداحتا و  رد  تیوضع  ای  یللملا  نیب  يدادرارق  نوچ  مه  ینوناق ، یبوچراچ  رد  ینایفـس  تکرح  تسا  نکمم  ب )
تروص وا  شترا  هیلع  یتمواقم  چیه  زاجح  هب  ینایفـس  دورو  ماگنه  رد  هک  تسنآ  رگنایب  رابخا  رهاظ  هک  لاکـشا  نیا  بیترت  نیدب  دشاب .

مکاح نآ  یتسس  فعض و  مک  تسد  ای  زاجح و  مکاح  ینایفـس و  نیب  یتاقفاوت  هجیتن  دناوتیم  دادیور  نیا  اریز  دوشیم ؛ عفر  دریگیمن 
. دشاب ینایفس  رگلاغشا  شترا  ربارب  رد 

يارب شفیرش  روهظ  زا  لبق  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوشیم  مولعم  میدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  رابخا  یخرب  رهاظ  زا  مود : لاکـشا  ( 3)
نآ زا  دشابیم . مالّـسلا  هیلع  ماما  نتـشک  زاجح ، هب  ورین  مازعا  رد  ینایفـس  یلـصا  فدـه  هک  تسا  نشور  تسا و  هدـش  هتخانـش  ینایفس 

رکشل نتفر  ورف  دزیرگیم و  هکم  هب  هنیدم  زا  ناساره  نیدم ، هب  رارف  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  ّتنـس  هب  ناشیا  هک  تسور 
. دوشیم وا  تاجن  هیام  ادیب ، نیمزرس  رد  ینایفس 

ياپ روهظ  زا  شیپ  اـت  ماـما  تبیغ  رب  دومن و  در  ار  ربخ  نیا  تلـالد  دـیاب  اذـل  تسا ، راـگزاسان  ماـما  تبیغ  هفـسلف  اـب  ربخ  نیا  رهاـظ  ( 4)
. میراشفب

مان اب  اما  دننیبیم  ار  وا  مه  مدرم  دنیبیم و  ار  مدرم  شفیرش  تبیغ  لوط  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  میوش  روآدای  هرابود  تسا  بسانم  هتبلا 
ياهربخ دسانشیم و  هنوگ  نیا  ار  وا  مه  ینایفس  دیاش  تروص  نیا  رد  دنتسه . انشآ  وا  راعتسم  مسا  اب  هکلب  دنسانشیمن ؛ ار  وا  شایلـصا 

لیـسگ دسانـشیم ، راعتـسم  مسا  فاصوا و  نآ  اب  هک  يدـهم  نآ  لتق  يارب  ار  شیاهورین  یتح  دـنکیم و  لابند  یگژیو  نیا  اب  ار  يدـهم 
رگا درادیم .
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ص:148  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا رابتعا  نیا  هب  دنوریم  ورف  نیمز  رد  شنانمـشد  مه  رگا  تسوا و  یقیقح  تیـصخش  رابتعا  هب  هدش  دای  يدهم  مان  هب  وا  زا  رابخا  رد 

مدرم اریز  دننادیمن  ار  عوضوم  نیا  زین  مدرم  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دوخ  لتق  لابند  هب  اعقاو  وا  هک  دنادیمن  ینایفـس  یلو 
. دنسانشیمن شایلصا  مان  اب  ار  ماما  مه 

دناهتفگن نخس  ینشور  هب  اهنآ  زا  تایاور  هک  دراد  دوجو  اهتسسگ  یخرب  روهظ ، زا  شیپ  نارود  ثداوح  هریجنز  رد  موس : لاکـشا  ( 1)
. تسا لکشم  اههقلح  نآ  میمرت  زین  یعیبط  روط  هب  و 

: میروآیم ار  دراوم  نیا  زا  یضعب  ریز  رد 
. دنراد روضح  مئاق  نارای  زا  يدادعت  اهنآ  نایم  رد  هک  دنیآیم  قارع  يوس  هب  یناسارخ »  » یهدنامرف هب  ناسارخ  زا  یهورگ  - 

شقن تسا ؟ هنوـگچ  اـهنآ  ربارب  رد  تسوا  فرـصت  رد  قارع  هک  ینایفـس  عـضوم  یگنهرف ؟ اـی  تسا و  یماـظن  قارع  رد  هورگ  نیا  شقن 
؟ تسا رادقم  هچ  دنوشیم  هکم  راپسهر  مالّـسلا  هیلع  ماما  يریگتـسد  يارب  هک  یهاپـس  دارفا  رامـش  یگنهرف ؟ ای  یماظن و  تسیچ ؟ ینامی 

؟ مک ای  دندایز  ایآ 
رابخا یخرب  ار  تشادرب  نیا  دوشیم . هتفگ  یماظن  يورین  يدایز  رایسب  دادعت  هب  هک  تسا  هدش  ریبعت  شیج »  » هب اهنآ  زا  رابخا  یـضعب  رد 

هب هک  هدـش  ثعب »  » هب ریبعت  یمازعا ، ياهورین  نآ  زا  رگید  يربخ  رد  « 1 . » دنرفن رازه  داتـشه  اهنآ  هک  هدمآ  اجنآ  رد  دنکیم ؛ دییأت  رگید 
. دناهدرک شیج »  » هب ریبعت  اهنآ  زا  تایاور  رتشیب  اما  « 2 « ؛ تسا رامش  مک  اتبسن  یهورگ  ینعم 

ملـسم وبا  تضهن  دوصقم  هک  میدرک  هدافتـسا  نینچ  ناـسارخ  زا  هایـس  ياـهمچرپ  جورخ  ربـخ  زا  هتـشذگ  باـتک  رد  مراـهچ : روحم  ( 2)
«3 . » دروآ مهارف  ار  سابع  ینب  تموکح  ییاپرب  هنیمز  دومن و  طقاس  ار  هیما  ینب  تموکح  هک  تسا  یناسارخ 

. دشاب یناسارخ  ملسم  وبا  نامه  مینکیم  دای  وا  زا  باتک  نیا  رد  هک  زین  یناسارخ  نآ  دوش  نامگ  دیاش 
نیا تروص  نیا  رد  مییاـمن  طابنتـسا  ار  ساـبع  ینب  هن  و  هیما ، ینب  میدرک ، لـقن  یناـمعن  زا  هک  يربـخ  رد  نـالف » ینب   » زا میناوتب  رگا  هتبلا 

: تسا ریذپهشدخ  تهج  دنچ  زا  تشادرب  نیا  اما  دوب ؛ دهاوخ  یحیحص  نامگ 
رب یناسارخ  دش ، نینچ  یتقو  دنـسرب . تموکح  هب  نالف  ینب  دیاب  راچان  هک ...« : میدروآ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  يربخ  البق  - 1 ( 3)

.« دزاسیم ناشدوبان  دنکیم و  جورخ  اهنآ 
تروص نیا  رد  اریز  مییامن  ریـسفت  هیما  ینب  هب  ار  نالف  ینب  میناوتیمن  رگید  مینادب ، هیما  ینب  تلود  رـصاعم  ار  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رگا 
نـشور دشاب و  هدشن  اپرب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  هک  دـشاب  یتموکح  نالف  ینب  زا  دارم  دـیاب  سپ  دـش . دـهاوخ  ینعمیب  ربخ  نیا 

. دشاب هدرک  شدوبان  هکنآ  هن  هدومن ، سیسأت  ار  نایسابع  تلود  ملسم  وبا  هک  تسا 
یفرط زا  دنرگیدکی و  رصاعم  یناسارخ  ینایفس و  شبنج  هک  دراد  تحارص  ابیرقت  ربخ  نیا  - 2 ( 4)

______________________________

. تسا سابع  نبا  زا  هکلب  مالّسلا  هیلع  موصعم  زا  هن  ربخ  نیا  هتبلا  ص 601 . نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 599. نامه ؛ (. 2)
ص 547. نامه ؛ (. 3)

ص:149  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یناـسارخ تکرح  سپ  تسا . هدـشن  زاـغآ  زونه  زین  یناـسارخ  تضهن  هجیتـن  رد  تسا ؛ هدرکن  جورخ  نوـنک  اـت  ینایفـس  هک  تسا  یعطق 

. تشاد دهاوخن  ملسم  وبا  مایق  هب  یطبر 
يربهر هب  میدروآ و  رابخا  نیا  رد  هک  تسا  یتضهن  زا  ریغ  میدومن ، هراشا  نآ  هب  هایس » ياهمچرپ   » رابخا رد  هک  ار  یتکرح  بیترت  نیا  هب 
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. دشابیم یناسارخ 
؛ میروآ تسدب  رتاوتم  ای  ضیفتسم و  يربخ  مییامن و  همیمض  یناسارخ  رابخا  هب  ار  هایس  ياهمچرپ  رابخا  میناوتیمن  رگید  تروص  نیا  رد 
ود نیا  زا  مادک  ره  هکلب  تسین  یخیرات  تابثا  يارب  اهنآ  یگتسیاش  مدع  ینعم  هب  نیا  هتبلا  دنتسه . ادج  رگیدکی  زا  دادیور  ود  نیا  نوچ 

. دنرادروخرب یخیرات  تابثا  تیلباق  زا  دوخ  دح  رد  ربخ ، هتسد 
عبانم رد  ضیفتسم  روط  هب  هک  نیمز » رد  يرکشل  نتفر  ورف   » عوضوم هک  دوشیم  تباث  رگید ، رابخا  رابخا و  نیا  ددم  هب  مجنپ : روحم  ( 1)

. دشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نتشک  یپ  رد  هک  تسا  ینایفس  رکشل  هب  طوبرم  اهنت  هدمآ ، ینس  هعیش و 
نتفر ورف   » ضیفتـسم رابخا  ندرک  همیمـض  اـب  تسناوت  میهاوخ  هکنیا  نآ  میـسریم و  یمهم  هجیتن  هب  یلبق  روحم  سکع  رب  بیترت  نیا  هب 
يربخ هب  تسا ) هدشن  هدرب  یمان  تحارص  هب  ینایفس  زا  فسخ  رابخا  رد  دنچ  ره   ) ینایفـس ضیفتـسم  رابخا  هب  فسخ ) رابخا  « ) نیمز رد 

. میسرب رتاوتم 
مالّسلا هیلع  يدهم  ترضح  تسد  هب  ینایفس  ندش  هتشک  مشش : روحم  ( 2)

: هلمج زا  تسا  هدیسر  يرایسب  رابخا  هراب  نیا  رد 
: تسا هدمآ  نیبغارلا  فاعسا  رد 

. ربخملا ّالإ  مهنم  اوجنی  الف  ءادیبلاب  مهب  فسخیف  اشیج ، ماّشلا  نم  هیلإ  ثعبی  ّینایفّسلا  ّنإ 
«1 . » ّینایفّسلا حبذی  و  ّيدهملل ، ةرصّنلا  نوکتف  هعم ، نمب  ینایفّسلا  یلإ  ریسی  و  هعم ، نمب  ّینایفّسلا  هیلإ  ریسیف 

ربخ هک  یصخش  زج  دوریم و  ورف  نیمز  رد  ادیب  هقطنم  رد  هاپـس  نیا  اما  دتـسرفیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  لابند  هب  ماش  زا  ار  یهاپـس  ینایفس ،
اما دنکیم  تکرح  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  شیاهورین  هدنامیقاب  هارمه  هب  ینایفـس  دنامیمن . هدنز  اهنآ  زا  یـسک  دناسریم  ار  هعقاو  نآ 

. تشک دهاوخ  ار  ینایفس  هدش ، زوریپ  ترضح  نآ 
ثداوح هرابرد  نآ  زا  یتمـسق  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  ار  يدنلب  ثیدـح  یـسلجم  همالع  ( 3)

: دیامرفیم روهظ  زا  سپ 
سان هب  قحلأ  دق  هعم و  نم  وه و  ءارذعلا  یتأی  یّتح  ریسی  ّمث  اهیلع ، رهظی  یّتح  ثکمی ، نأ  هّللا  ءاش  ام  ثکملا  اهیف  لیطیف  ۀفوکلا  یتأی  ّمث 
سان جرخی  دّمحم و  لآ  ۀعیـش  نم  ّینایفّـسلا  عم  اوناک  سانأ  جرخی  لادبإلا ، موی  وه  اوقتلا و  یّتح  ۀلمّرلا . يداوب  ذـئموی  ّینایفّـسلا  ریثک و 

یلإ سان  ّلک  جرخی  و  مهب . اوقحلی  یتح  هتعیش  نم  مهف  ّینایفّسلا ، یلإ  دّمحم  لآ  عم  اوناک 
______________________________

ص 138. نامه ؛ دّمحم ، خیشلا  نابصلا ، (. 1)
ص:150  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » هعم نم  ّینایفّسلا و  ذئموی  لتقی  مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لاق  لادب . الإ  موی  وه  مهتیار و 
( قشمد رد  « ) ءارذع  » ياتـسور هب  شنارای  هارمه  سپـس  دنامیم . اجنآ  رد  دهاوخب  ادخ  تقو  ره  ات  هدش و  هفوک  دراو  مالّـسلا  هیلع  يدهم 
ار رگیدـکی  اـهنآ  هکنیا  اـت  تسا . هدز  ودرا  هلمر »  » هقطنم رد  زور  نآ  رد  ینایفـس  دـنورگیم . وا  هـب  يداـیز  ناـمدرم  اـجنآ  رد  دوریم و 
دندنویپیم و ینایفـس  رکـشل  هب  هدـش و  جراخ  ماما  رکـشل  زا  یهورگ  تسا . دارفا ) ییاج  هب  اج   ) لادـبإ زور  زور ، نآ  دـننکیم . تاقالم 

هتـشک یگمه  شنارای  ینایفـس و  زور  نآ  رد  دـیامرفیم : نانمؤم  ریما  دـنوشیم . قحلم  ماـما  رکـشل  هب  ینایفـس  نایرکـشل  زا  زین  یهورگ 
. دش دنهاوخ 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  تسا ، هدروآ  یبلح  یلعالا  دبع  زا  یسلجم  همالع  هک  يرگید  ینالوط  ربخ  رد  ( 1)
هل لوقیف  املـس ، ۀـعیبلا  نم  ّینایفّـسلا  هیطعیف  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتک  یلإ  وعدـیف  ۀـبیغ ...  رمألا  اذـه  بحاـصل  نوکی 
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هل لوقی  مث  هلبقتسیف . هلبقتسا ... ! نولوقیف : عنـصأ  ام  لوقیف : ادبأ ...  اذه  یلع  کعیابن  ام  هّللا  و  تعنـص ؟ ام  اذه ؟ ام  هلاوخأ - مه  و  بلک -
. اریسأ ینایفسلا  ذخأی  و  مهفاتکأ . هّللا  هحنمیف  مهلتاقیف . حبـصیف ، کلتاقم ، انأ  و  کیلإ ، تیّدأ  یّننإف  كرذح ، ذخ  هیلع : هّللا  یّلـص  مئاقلا 

«2  ... » هدیب هحبذی  هب  قلطنیف 
شربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  وا  ینایفـس ] هاپـس  اب  دروخرب  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح   ... ] تسا یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص 

- دنتـسه بلک  هلیبق  زا  هک  وا - ياهییاد  دنکیم . تعیب  ماما  اب  ینایفـس  هجیتن  رد  دریگیم ] رد  ییوگتفگ  ود  نآ  نیب  و   ] دیامنیم توعد 
ینایفـس درک ...  میهاوخن  تعیب  وت  اـب  رما  نیا  رد  زگره  دـنگوس ، ادـخ  هب  يدرک ؟ دوب  يراـک  هچ  نیا  دـنیوگیم : هدرک  ضارتـعا  يو  هب 

هک ریگرب  ار  تحالـس  دیامرفیم : وا  هب  ماما  سپـس  دنکـشیم ] ار  شتعیب  مه  وا  ! ] گنجب وا  اب  دنیوگیم : وا  هب  منک ؟ هچ  سپ  دـیوگیم :
تسد هب  هتفرگ و  تراسا  هب  ار  ینایفس  هدش و  زوریپ  اهنآ  رب  درک و  دهاوخ  راکیپ  نانآ  اب  ماما  حبص  ادرف  دیگنج . مهاوخ  وت  اب  حبص  ادرف 

. تشک دهاوخ  شیوخ 
هتسیاش ور  نیا  زا  تسا . یکی  اهنآ  یلک  ياضف  نوچ  درادن ، رابخا  نآ  زا  ام  یلک  تشادرب  اب  زین  هتشذگ و  رابخا  اب  یتافانم  الاب  رابخا  ( 2)

. دناهتفگ نخس  اهنآ  زا  رابخا  نیا  هک  میزادرپب  يرگید  ثداوح  هب  ارصحنم  اجنیا  رد  تسا 
نیا زا  دش . دهاوخن  راک  نیا  زا  عنام  قارع ، تیرومأم  رد  وا  هاپس  تسکـش  دوشیم و  لقتنم  قارع  هب  ماش  زا  ینایفـس  تموکح  زکرم  ( 3)

تـسادیپ هک  نانچ  نآ  هتبلا  دـش . دـهاوخ  هجاوم  ینایفـس  رابج  ماـظن  اـب  قارع  هب  دورو  ماـگنه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  تسور 
ماما بیترت  نیا  هب  دیامنیم . یبایزرا  دوخ  يارب  اسرفتقاط  یتالکشم  داجیا  بجوم  ار  راک  نیا  اریز  درادن ، يریگرد  هب  ياهقالع  ینایفس 

شیارب هکنیا  ات  دیامنیم ، گنرد  هفوک  رد  دهاوخب  ادخ  هک  ینامز  ات  یمدرم  يربهر  ناونع  هب  هدش و  قارع  دراو  شمارآ  اب  مالّـسلا  هیلع 
. دیآ مهارف  ینایفس  اب  میقتسم  يریگرد  تموکح و  نتفرگ  تسد  رد  يارب  یفاک  تاناکما  ورین و 

______________________________

ص 160 و 161. ج 13 ، راونالا ؛ راحب  رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 189. نامه ؛ (. 2)

ص:151  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دربن هب  شریذپ ، مدع  تروص  رد  دومن و  دهاوخ  هضرع  ینایفس  رب  ار  یمالسا  بان  دیاقع  تسخن  یمالـسا ، نیناوق  قبط  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. تخادرپ دهاوخ  وا  اب 
تعیب ناشیا  اب  هداد و  یهاوگ  ماما  تیناقح  هب  دراد ، مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ربارب  رد  ینایفـس  هک  یفراعت  هلماجم و  هیحور  لیلد  هب 

. دنز تسد  ماما  دض  رب  رایع  مامت  ییورایور  کی  هب  هک  دنهاوخیم  يو  زا  هدرک و  ضارتعا  ادیدش  وا  هب  شناکیدزن  اما  دیامنیم 
يدهم ترضح  هاپس  هب  دنتسه  ینایفـس  هاپـس  رد  هک  ینانمؤم  هک  دروآ  دیدپ  ار  یتصرف  دش ، نایب  ینایفـس  زا  هک  یحور  تلاح  نیا  دیاش 

نیا دنوش . قحلم  ینایفس  هاپس  هب  دناهدش ، دودرم  یهلا  شیامزآ  دنیآرف  رد  هک  هفوک  لها  ناقساف  رگید ، يوس  زا  دندنویپب و  مالّسلا  هیلع 
. دهدیم يور  گنج  ندش  یعطق  زا  شیپ  ارجام 

ادیپ مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ربارب  رد  یلاعفنا  یعـضوم  دنکیم ، ینیـشنبقع  شکیدزن  نایفارطا  ضارتعا  ربارب  رد  ینایفـس  یتقو  ( 1)
. دریگیم رد  گنج  هاپس  ود  نیب  دوشیم . ماما  هیلع  تمواقم  هب  راچان  ینایفس  دنکیم . دیدهت  گنج  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیامنیم .

مالّسلا هیلع  ماما  بیترت  نیدب  دشکیم . ار  وا  ماما  دوشیم و  ریـسا  يو  دریذپیم . نایاپ  ینایفـس  تموکح  دوشیم و  ماما  بیـصن  يزوریپ 
یناهج دربن  ههبج  هک  تساجنیا  زا  دیامنیم . ادیپ  طلـست  نیطـسلف ) ندرا و  ماش و   ) ینایفـس ذوفن  ریز  قطانم  مامت  رب  هکلب  قارع  رب  اهنت  هن 

. تخادرپ میهاوخ  عوضوم  نیا  هب  باتک  مود  شخب  رد  دوشیم . هدوشگ 
هک تسا  ریذپناکما  هاگنآ  تشادرب  نیا  مینک . هئارا  ینایفس  زا  ار  یلیوأت  يزمر و  یتشادرب  ات  مییامنیم  شالت  اجنیا  رد  متفه : روحم  ( 2)
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: مییامن ظاحل  ار  یساسا  طرش  ود 
يرهاظ تشادرب  نآ  یتسردان  رب  ینیارق  نوچ  تشاد ، ینـشور  میقتـسم و  تشادرب  نآ  زا  ناوتن  دـشاب و  نکممان  رابخا  رهاظ  هب  لـمع  - 1

زا هک  اهنآ - هب  هزجعم  نداد  تبـسن  اریز  میدوب ؛ وربور  نآ  اب  جوجأم  جوجأی و  لاجد و  دروم  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دراد . دوجو 
. دنلطاب رب  اهنآ  نوچ  تسا  لاحم  يرما  دوشیم - هدافتسا  رابخا  رهاظ 

زا ار  اکتا  لباق  لماک و  ریگارف ، يریوصت  ناوتب  ات  دـشاب  کـیدزن  راـبخا  رهاوظ  هب  یلیوأـت  يزمر و  ياـهتشادرب  نیا  ناـکما  دـح  اـت  - 2
تابثا لباق  الوصا  دـشاب و  ّذاش  هک  نآ  رگم  دوشن  راذـگورف  يربخ  هک  يوحن  هب  داد ؛ تسد  هب  رابخا  رد  دوجوم  میهافم  رهاوظ و  عومجم 

. دشابن یخیرات 
هزجعم هنوگ  چیه  هک  دوشیم  مولعم  هدش ، دراو  يو  هرابرد  هک  يرابخا  یسررب  زا  سپ  اریز  تسا  لوا  طرـش  دقاف  ینایفـس ، عوضوم  ( 3)

. درادن دوجو  دشابیم  قح  ههبج  زا  عافد  يارب  مه  نآ  هک  ادیب  نیمز  رد  نتفر  ورف  دروم  رد  زج  وا  دروم  رد  یتداع  قراخ  و 
لاح رد  ياهورین  فلتخم و  راکفا  نامز  نآ  رد  هک  دنکیم  هراشا  اهشیامزآ  هنتف و  راگزور  رد  تیرـشب  عاضوا  هب  رابخا  نیا  روط  نیمه 

رد تسام و  رـصاعم  نارود  یلـصا  یگژیو  میدرمـش  رب  هک  اهنیا  همه  كدنا . قح  زا  ناگدننکعافد  دنناوارف و  رگمتـس  نامکاح  گنج و 
يزمر تشادرب  لابند  هب  هدومن  در  ار  نآ  رهاظ  هک  نآ  ات  دـهدیمن  هئارا  یلومعم  ياهناسنا  اب  فلاخم  يریوصت  راـبخا  نیا  تروص ، نیا 

. میشاب اهنآ  زا  یلیوأت  و 
هک هچنآ  اهنت  هکلب  میشاب و  هتشاد  يزمر  تشادرب  رابخا  نیا  زا  هک  درادن  یموزل  تروص  نیا  رد  ( 4)

ص:152  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هب ناوتیم  هک  تسا  يدراوم  نداهن  رانک  هدـش و  دراو  ینایفـس  هرابرد  هک  تسا  یفاـصوا  اـهیگژیو و  نتفرگ  رظن  رد  تسا  ریذـپناکما 

حیحص میتفگ ، نخس  نآ  زا  هتـشذگ  خیرات  رد  هک  یتشادرب  میهن ، يرانک  هب  ار  یخرب  ای  اهیگژیو  نآ  مامت  هک  یتروص  رد  داهن . يرانک 
یحیحص ریغ  ياههاگدید  اهشبنج و  همه  هک  تسا  مالسا  ناهج  رد  فرحنم  يرکفت  دامن  ینایفـس  هک  تسا  نآ  زا  ترابع  هک  دشابیم 

نآ لـیذ  رد  تسا ، روـهظ  ناـمز  اـت  نایـسابع  طوقـس  ناـمز  زا  نآ  یخیراـت  هرتـسگ  دـننکیم و  بستنم  مالـسا  هب  ار  دوـخ  غورد  هب  هـک 
. دنجنگیم

رد ینایفـس  زا  هک  ياهنمادرپ  موهفم  میروآ ، رظن  رد  دـنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  تایاور  هک  ار  ینایفـس  ياهیگژیو  زا  يرامـش  هاـگره  ( 1)
فرحنم تموکح  نیرخآ  اب  ربارب  ار  ینایفـس  موهفم  تسا  لیام  هدـنراگن  ددرگیم . قبطنم  انعم  کی  رب  اهنت  هدـش و  رت  گنت  میراد  نهذ 

. دنادب روهظ ، زا  لبق  نامز  رد  هقطنم  رد 
: درمش رب  ار  ریز  ياهیگژیو  تموکح ، نیا  يارب  ناوتیم 

. وسمه تلود  ود  ای  تلود و  کی  هطلس  ریز  قارع ، هیروس و  نتفرگ  رارق  - 1
. قح ناوریپ  هب  تبسن  تموکح  نیا  هنیک  - 2

مان و اب  مه  ترـضح  نآ  هک  قح  صلخم  ناوریپ  زا  یهورگ  دـض  رب  ای  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  اـب  هلباـقم  يارب  یهاپـس  مازعا  - 3
. تساهنآ نایم  رد  راعتسم  یناونع 
. نیمز رد  هاپس  نیا  نتفر  ورف  - 4

تلود اب  راچان  هب  دوشیم  قارع  دراو  مالّسلا  هیلع  ماما  یتقو  اریز  درب  دهاوخ  نیب  زا  ار  ینایفس  تموکح  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ( 2)
تیاهن رد  تساخ و  دـهاوخ  رب  هلباقم  هب  قارع  رد  ماما  اب  اتعیبط  دـشاب  فورعم  ینایفـس  نامه  رگا  مکاح  نیا  ددرگیم و  وربور  یناـیفس 

رگید ياهیگژیو  اما  دیسر . دهاوخ  رس  هب  هقطنم  رد  رگمتس  فرحنم و  مکاح  نیرخآ  هرود  بیترت  نیدب  تخاس و  دهاوخ  شدوبان  ماما 
یتایئزج نیطسلف و  ندرا و  رب  وا  هطلـس  ینامـسج ، تایـصوصخ  سبای ، يداو  زا  شجورخ  هسبنع ، نب  نامثع  هب  شندیمان  نوچ  مه  ار  وا 
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نیا هرابرد  هک  يرابخا  هتبلا  درپس . شلها  هب  ار  نآ  هب  ملع  تسیرگن و  یلیوأت  يزمر و  ياهتـشادرب  اب  دـیاب  ار  يو  یماـظن  عضاوم  هراـبرد 
. دراد ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  يدایز  دودح  ات  تسا  هدش  دراو  اهیگژیو 

رگیدـکی زا  ادـج  عوضوم  ود  اهنیا  میاهدرک  تباث  مه  البق  دوشیم . نشور  زین  لاجد  اـب  ینایفـس  طاـبترا  تشادرب ، نیا  رذـگهر  زا  ( 3)
ادج لماک  روط  هب  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  تایاور ، ییادـتبا  روهظ  قباطم  لاجد ، ینایفـس و  زا  لوادـتم  روهـشم و  تشادرب  رد  « 1 . » دنتسه

ناهج رد  ینایفـس  هک  نآ  نودب  دناسریم  لتق  هب  ار  لاجد  قشمد  رد  دـنکیم و  لوزن  حیـسم  نانآ ، هاگدـید  رد  ور  نیا  زا  دناهتـسنادیم .
. دشاب هتشاد  دوجو  ایند  رد  لاجد  هک  نآ  نودب  دزادرپیم  دربن  هب  ینایفس  اب  دیامرفیم و  روهظ  يدهم  دشاب و  رضاح 

هیلع حیـسم  هک  اجنآ  ات  تسا  نامز  کی  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  لوزن  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  میتسناد  هک  یماگنه  اما  ( 4)
درکیور نیا  نالطب  تروص  نیا  رد  دتسیایم ، زامن  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  رس  تشپ  یمالسا  تما  میرکت  تشادگرزب و  يارب  مالّـسلا 

ار ینایفس  لاجد و  دیاب  ریزگان  دش و  دهاوخ  نشور  یمیدق  روهشم و 
______________________________

. دعب هب  ص 630  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:153  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ار ینایفـس  يدام و  نردم  ندمت  زا  ترابع  ار  لاجد  رگا  دراد . دوجو  طابترا  یعون  ود ، نآ  نیب  هک  میریذـپب  هتـسناد و  رگیدـکی  رـصاعم 
ود نآ  نیب  طابترا  زا  یتسرد  روصت  هب  هک  دوب  دـهاوخن  تخـس  اـم  رب  رگید  مینادـب ، نیمز  قرـشم  رد  رگمتـس  فرحنم و  مکاـح  نیرخآ 

. میسرب
(1)

هّیکز سفن  . 4

نخس وا  هرابرد  هتشذگ  باتک  رد  تسا . مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  اب  نراقم  شندیـسر ، تداهـش  هب  هکم و  هب  هّیکز  سفن  نتفر 
. تسنادیم یمتح  روما  زا  ار  وا  ندش  هتشک  هک  میدروآ  ار  يرابخا  و  « 1  » میتفگ

سفن هکنیا  نآ  مییامن و  در  یخیرات ) تابثا  رد  دوخ  شور  ساسا  رب   ) هیکز سفن  هراـبرد  ار  لاـمتحا  کـی  میتسناوتن  هتـشذگ  خـیرات  رد 
رد تسا ؛ هدش  هتـشک  یـسابع  نیتسخن  هرود  رد  هک  دشابیم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللا  دبع  نب  دّمحم  نامه  هیکز 

. دوب هدنیآ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتشک  هثداح  رظتنم  دیابن  رگید  هجیتن 
، هتسش تسد  يدنس » يریگتخس   » شور زا  روظنم  نیا  يارب  مییامن . یسررب  دیدج  یلکش  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  مینآ  یپ  رد  کنیا  یلو 

. میریذپیم دوشن ، هماقا  شایتسرد  رب  مه  یجراخ  ییاههنیرق  دنچ  ره  زین  ار  قثوم  ربخ 
: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  ریز  روحم  دنچ  لوح  رد  هیکز  سفن  نوماریپ  ( 2)

: میاهدرواین هتشذگ  باتک  رد  ار  یکدنا  زج  هک  عوضوم  نیا  نوماریپ  يرابخا  هئارا  لوا : روحم 
هب کیدزن  ظافلا  اب  ار  یثیدح  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  قودص  یـسوط و  خیـش  زین  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  دیفم  خیش 

: تسا هدرک  لقن  دیفم  دناهدرک . تیاور  رگیدکی 
«2 . » ۀلیل ةرشع  سمخ  نم  رثکأ  ۀیکّزلا  سفّنلا  لتق  مئاقلا و  مایق  نیب  سیل 

. تسین هلصاف  بش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  مئاق و  روهظ  نیب 
رد یمشاه  يدرم  ندش  هتشک   » اهنآ هلمج  زا  هک  تسا  هتفر  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  تامالع  زا  نخس  « 3  » داشرالا رد  نینچمه 

. دشابیم ماقم » نکر و  نیب 
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یثیدح نمض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح  زا  مه  وا  ریـصب و  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  زا  یـسلجم  ( 3)
: تسا هدروآ  ینالوط 

ّجتحی نأ  یلثمل  یغبنی  امب  مهیلع  ّجـتحأل  مهیلإ  لسرم  یّنکل  و  یننودـیری ، ۀّـکم ال  لـهأ  ّنإ  موق ، اـی  هباحـصأل : مالّـسلا  هیلع  مئاـقلا  لوقی 
تیب لهأ  ّانإ  لوقی : وه  و  مکیلإ ، نالف  لوسر  انأ  ۀّـکم ! لهأ  ای  لقف : ۀّـکم ، لـهأ  یلإ  ضما  هل : لوقیف  هباحـصأ ، نم  ـالجر  وعدـیف  مهیلع .
انّیبن ضبق  ذنم  انّقح ، اّنم  ّزتبا  انرهق و  اندهطضا و  انملظ و  دق  ّانإ  و  نیّیبنلا . ۀلالـس  دّمحم و  ۀّیرذ  نحن  و  ۀفالخلا ، ۀلاسّرلا و  ندعم  ۀمحّرلا و 

اذه مّلکت  اذإف  انورصناف . مکرصنتسن  نحنف  اذه . انموی  یلإ 
______________________________

. دعب هب  ص 604  نامه ؛ دمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص 339. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 336. نامه ؛ (. 3)
ص:154  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » ۀّیکزلا سفنلا  یه  و  ماقملا . نکرلا و  نیب  هوحبذف  هیلإ  اوتأ  مالکلا ، اذهب  یتفلا 
نانآ يارب  تسا  ینم  وچمه  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ات  مرومأم  نم  یلو  دـنهاوخیمن  ارم  هکم  لـها  موق ! يا  دـیوگیم : شباحـصا  هب  مئاـق 

ام وگب : اهنآ  هب  ناسرب و  هکم  لها  هب  ار  ماغیپ  نیا  دیوگیم : وا  هب  هدناوخ و  ارف  ار  شباحـصا  زا  يدرم  سپـس  میامن . لیلد  تجح و  هماقا 
هّللا یّلـص  ربمایپ  هک  ینامز  زا  میناربمایپ . لسن  زا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  هیرذ  ام  میتفالخ ، تلاـسر و  ندـعم  تمحر و  تیب  لـها 

ام زین  امش  میهاوخیم  يرای  امش  زا  ام  دندوبر . ار  ام  قح  دنتشگ و  طلـسم  ام  رب  ناراکمتـس  دش و  ملظ  ام  هب  درک  تلحر  ایند  زا  هلآ  هیلع و 
ار وا  ماـقم  نکر و  نیب  هدرب ، موجه  شیوس  هب  دـناسرب  هکم  لـها  هب  ار  نخـس  نیا  درمناوج  نآ  هک  یماـگنه  هجیتن  رد  دـیناسر . يراـی  ار 

. تسا هیکز  سفن  نامه  وا  دنشکیم و 
هیلع يدهم  ترـضح  هرابرد  ار  ثیدـح  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  وا  جارـس و  بوقعی  زا  شدنـس  هب  یفاکلا  زا  یـسلجم  زین  ( 1)

: تسا هدروآ  مالّسلا 
، ۀّکم لهأ  هیلع  بثیف  جورخلا ، یلإ  ّینسحلا  ردتبیف  ربخلا ، هربخیف  ّینسحلا  یتأیف  هیلاوم . ضعب  کلذ  یلع  علّطیف  هروهظ : یف  هّللا  نذأتسی  و 

«2  ... » رمألا بحاص  کلذ  دنع  رهظیف  ماّشلا ، یلإ  هسأرب  نوثعبی  هنولتقیف و 
ینـسح هب  ار  ربـخ  نیا  دوشیم و  هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  شنارادتـسود  زا  یـسک  سپـس  دریگیم  نذا  دـنوادخ  زا  شروـهظ  يارب  يدـهم 

. دنتسرفیم ماش  هب  ار  وا  رس  دنناسریم و  شلتق  هب  هدرب ، شروی  وا  رب  هکم  لها  اما  هدرک ، جورخ  ربخ ) نیا  ندینش  زا  سپ   ) يو دناسریم 
 ... دنکیم روهظ  رمالا  بحاص  هک  تسا  نامز  نآ  رد 

: تسا هدرک  تیاور  يدنوار  ( 2)
«3 . » دّمحم لآ  مئاق  هّللا  ثعبی  کلذ  دنعف  لتق  اذإف  مرج . الب  لتقی  نسحلا  نب  دّمحم  همسا  دّمحم  لآ  نم  مالغ  وه  ۀّیکّزلا  سفّنلا  ّنأ 

مئاق دنوادخ  دش ، نینچ  هک  هاگنآ  دوشیم . هتـشک  هانگیب  تسا و  نسحلا  نب  دّمحم  وا  مسا  تسا ، ربمایپ  نادـناخ  زا  یناوج  هیکز ، سفن 
. دزیگنایمرب ار  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ 

. تسا هتسناد  مّلسم  ار  ربخ  نیا  نومضم  رثالا  بختنم  رد  زین  یفاص  هّللا  تیآ  ( 3)
: دیوگیم هک  هدینش  شردپ  زا  وا  هک  دنکیم  لقن  يریرح  میهاربا  نب  نایفس  زا  وا  دنس  هب  یسوط  خیش  زا  یفاص  هّللا  تیآ 

یف رذاع و ال  ءامّـسلا  یف  مهل  قبی  مل  هولتق  اذإف  بنذ . مرج و ال  الب  لتقی  نسحلا ، نب  دّـمحم  همـسا  دّـمحم ، لآ  نم  مـالغ  ۀـّیکّزلا  سفّنلا 
«4  ... » دّمحم لآ  مئاق  هّللا  ثعبی  کلذ  دنعف  رصان . ضرألا 
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دننک نینچ  یتقو  دنـشکیم . ار  وا  یهانگ  مرج و  چیه  نودب  تسا و  نسحلا  نب  دّـمحم  شمـسا  تسا . دّـمحم  لآ  زا  یناوج  هیکز ، سفن 
دنام و دهاوخ  نامسآ  رد  ياهدنزرمآ  هن  اهنآ  يارب  رگید 

______________________________

ص 180. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 178. ج 13 ، نامه ؛ (. 2)

ص 196. حیارجلا ؛ جئارخلا و  هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوارلا ، (. 3)
ص 455. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 4)

ص:155  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دزیگنایم رب  ار  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  دنوادخ  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  نیمز . رد  يروای  هن 

. دومن مهاوخ  هیارا  اهنآ  زا  ون  یتشادرب  تایاور ، نیا  شیالاپ  زا  سپ  يدوز  هب 
اهنآ تیلباـق  زین  تحـص و  تروص  رد  تاـیاور  نیا  هعومجم  زا  یحیحـص  تشادرب  هب  هک  درک  میهاوخ  شـالت  اـجنیا  رد  مود : روحم  ( 1)

. میدومن نایب  ینایفس  تایاور  زا  هک  تسا  یلک  تشادرب  هدننکلیمکت  تایاور  نیا  زا  ام  تشادرب  میسرب . یخیرات ، تابثا  يارب 
يرای دنوریم ، هکم  هب  هنیدم  زا  ینایفس  يوس  زا  یمازعا  هاپس  دیدهت  ببس  هب  شصاخ  نارای  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه 

نوچ مه  یملاظ  نمشد  هک  دنتسه  یمولظم  نانمؤم  يرای  هب  فلکم  ناملـسم ، کی  ناونع  هب  اهنآ  اریز  دوشیم  بجاو  هکم  مدرم  رب  اهنآ 
. دنراد ینایفس 

. دننکیمن يرای  ار  وا  ینایفس ، هنارباج  هطلس  هنمیه و  زا  ساره  رطاخ  هب  ای  مالّـسلا و  هیلع  ماما  اب  یبهذم  فالتخا  لیلد  هب  هکم  مدرم  یلو 
تمواقم چـیه  نودـب  ینایفـس  طسوت  زاجح  فرـصت  زا  هک  میوش  روآدای  ار  يربخ  تسا  یفاک  هکم  مدرم  لد  رد  سرت  نیا  قمع  هراـبرد 

عفانم لابند  نوچ  هکم  لها  هتشاک . مدرم  لد  رد  ینایفس  هک  تسا  قیمع  یتشحو  سرت و  زا  هتـساخرب  قافتا ، نیا  دیوگیم . نخـس  یماظن 
شايرای يارب  اهنآ  یگدامآ  مدع  زا  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  دنیامنیم . یلاخ  هناش  شیوخ  یهلا  تیلوئسم  راب  ریز  زا  دنتسه ، دوخ  یـصخش 

هک نانچ  نآ  ات  متـسرفیم  اهنآ  يوس  هب  ار  یـسک  نم  یلو  دـنهاوخیمن  ارم  ناـیکم  موق ، يا  دـیامرفیم : شـصاخ  ناراـی  هب  تسا  هاـگآ 
. میامن لیلد  تجح و  هماقا  ناشیا  رب  تسا  ینم  وچمه  هتسیاش 

. دشاب هدیسرن  وا  هب  شمایپ  هک  دنامن  یقاب  یسک  رگید  ات  دیامنیم  تجح  مامتا  اهنآ  اب  راک  نیا  اب  ماما  ( 2)
. دیامن غالبا  اهنآ  هب  ار  مایپ  نیا  ات  دتسرفب  هکم  مدرم  يوس  هب  ار  یسک  دتفایم  رکف  هب  ناشیا  ور  نیا  زا 

دجسم رد  ات  دهدیم  وا  هب  یهافش  یمایپ  دناوخیم و  ارف  تسا  هدومزآ  نیصلخم  زا  یمـشاه و  يدرم  هک  ار  شباحـصا  زا  یکی  ترـضح 
. دناسرب هکم  مدرم  شوگ  هب  ار  نآ  ماقم  نکر و  نیب  مارحلا 

هیلع ماما  مسا  امتح  وا  هک  درادن  دوجو  یلیلد  میامـش ...  يوس  هب  ینالف  هداتـسرف  نم  دـیوگیم : وا  یتقو  مییامن  يروآدای  تسا  مزال  ( 3)
رد شاهدشهتخانـش  مان  اب  ماما  زا  الامتحا  هکلب  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  وا  دارم  هک  دنمهفب  مه  ناگدنونـش  دروایب و  ار  مالّـسلا 

. دنکیم دای  راگزور ، نآ  مدرم  نیب 
هتخاس و ادج  ندب  زا  زین  ار  وا  رس  الامتحا  دنناسریم . شتداهـش  هب  ماقم  نکر و  نیب  دندنبیم و  وا  لتق  هب  رمک  نایکم  مایپ ، غالبا  زا  سپ 

نیا زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـنادیم  ماش  ار  ینایفـس  تلود  زکرم  تیاور ، نیا  هتبلا  دنتـسرفیم . ماـش  هب  ینایفـس ، هب  يراداـفو  مـالعا  يارب 
نآ رد  هک  دومن  هیجوت  نینچ  ناوتیم  ار  ـالاب  تیاور  هتبلا  دوب . دـهاوخ  قارع  رد  هکلب  ماـش ، رد  هن  ناـمز  نآ  رد  وا  تلود  زکرم  میتـسناد 
دعب یتدـم  دـیامنیم و  رفـس  ماش  هب  یلیـالد  هب  دـنکیم و  كرت  قارع  رد  ار  شتلود  زکرم  ینایفـس  هیکز ) سفن  لـتق  ناـمز  رد   ) ماـگنه

. ددرگیمزاب قارع  هب  هرابود 
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، دـنراگنایم هدـیدان  ار  نید  تایرورـض  ماکحا و  زا  يرامـش  عقاو  رد  دـنوشیم ، یتیانج  نینچ  بکترم  هکم  لـها  یتقو  يور  ره  هب  ( 4)
یهانگ و مرج و  چیه  نودب  نمؤم  درف  نتـشک  زین  دنادیم و  نما  مرح  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  مارحلا  هّللا  تیب  تمرح  ندرک  لامیاپ  دننام :

روهظ هب  نامرف  هجیتن  رد  دریگ و  مشخ  نیمز  لها  رب  دنوادخ  دش  نینچ  هک  هاگنآ  مولظم . ییوجقح  يرای  زا  ندز  زابرس  نینچمه 
ص:156  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نامه زج  تسین  یسک  مالّسلا  هیلع  ماما  هداتسرف  دهد . تسکش  ار  ناراکمتس  دناتسب و  نامولظم  قح  ات  دهد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
. دوب دهاوخن  بش  هدزناپ  زا  شیب  روهظ ، وا و  تداهش  نیب  هلصاف  و  دش . دهاوخ  هتشک  ماقم  نکر و  نیب  هک  هیکز  سفن 

نخس شاهرابرد  ادعب  هک  زیچان  تالاکشا  زا  یـشوپمشچ  اب  دننکیم و  میـسرت  یخیرات  هرود  نآ  زا  رابخا  هک  دوب  یلک  يریوصت  نیا  ( 1)
رابخا نتـسناد  يزمر  اریز  تسین ؛ رابخا  نیا  لـیوأت  هب  يزاـین  رگید  فصو  نیا  اـب  دـشابیم . صقن  بیعیب و  يداـیز  دـح  اـت  مییوگیم ،

. دشابن تسد  رد  يزمر  ریغ  حیرص و  يانعم  ندوب  باوصان  رب  یلیلد  هک  تساور  یماگنه 
هک دشاب  هتشاد  زین  ار  یخیرات  یتابثا  تیحالـص  هدوب ، حیحـص  رابخا  دیاب  دسرب ، یخیرات  تابثا  هجرد  هب  تشادرب  نیا  میهاوخب  رگا  هتبلا 

. تسشن میهاوخ  ثحب  هب  شاهرابرد  يدوز  هب 
. اهنآ هب  خساپ  دقن و  هارمه  هب  یلک  تشادرب  نیا  تالاکشا  نایب  موس : روحم  ( 2)

؟ دیوگ نخس  يزاجعا ، هن  یعیبط و  یلکش  هب  رهش  کی  مدرم  اب  دناوتیم  اهنت ، درم  کی  هنوگچ  تسخن : لاکشا  ( 3)
مارحلا دجسم  رد  نارضاح  اب  هتفرشیپ ، یتوص  ياهمتـسیس  زا  يریگهرهب  اب  ناوتیم  یناسآ  هب  اریز  تسا ؛ هداس  رایـسب  لاؤس  نیا  هب  خساپ 

لاؤس تسا  نکمم  دـنناسرب . دـنرادن ، روضح  مارحلا  دجـسم  رد  هک  ینارگید  هب  ار  ربخ  تعاس  کـی  زا  رتمک  رد  زین  اـهنآ  تفگ و  نخس 
رایتخا رد  ار  یتوص  ياهمتـسیس  هنوگچ  زین  دروآ و  مه  درگ  مارحلا  دجـسم  رد  ار  یتیعمج  ناـنچ  دـناوتیم  هنوگچ  هیکز  سفن  هک  دوش 

؟ دریگیم
رخاوا رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هژیو  نارای  زا  یکی  ناونع  هب  وا  زا  میاهدروآ  نایم  هب  ینخـس  هیکز  سفن  زا  هاگره  لاـح  هب  اـت  خـساپ :

، وا مایپ  ندناسر  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  تباین  هک  یلاح  رد  میاهتفگن . ینخس  وا  یعامتجا  تیـصخش  زا  میاهدرک و  دای  يربک  تبیغ  هرود 
زا وا  شنیزگ  رد  نامگیب  یعامتجا  دعب  نیا  دشاب و  ییالاب  یعامتجا  يرکف و  ياهتیلباق  ياراد  بیان  صخـش  دـیاب  تسین و  یمک  زیچ 

. دشابیم رثؤم  ماما  يوس 
هب دیآیم . مهارف  مارحلا  دجـسم  رد  وا  يارب  ناکما  نیا  هک  تسا  یمالـسا  هعماج  رد  یتیلوئـسم  ياراد  ای  تسا و  روهـشم  يرونخـس  ای  وا 

. تسا هدروخن  مه  هب  جح  کسانم  زا  سپ  نارضاح  عمجت  هک  دیامنیم  نخس  داریا  مدرم  يارب  ینامز  رد  وا  هک  نآ  هژیو 
زور هیکز  سفن  ینارنخـس  نامز  مینک ، مک  نآ  زا  ار  بش  هدزناپ  هاگره  دنادیم ، مارحلا  مرحم  مهد  ار  روهظ  زور  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 

. جح مسارم  نایاپ  زا  سپ  زور  هد  دودح  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  هجح  يذ  مجنپ  تسیب و 
هکم هب  ار  یمایپ  ناشیا  فرط  زا  تخانـش و  دـهاوخ  تبیغ  رـصع  رد  شایقیقح  ماـن  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هنوگچ  وا  مود : لاکـشا  ( 4)

؟ درب دهاوخ 
راکـشآ یـسک  ره  يارب  ار  دوخ  یقیقح  تیـصخش  دناوتیم  دنیبب ، تحلـصم  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگره  هک  داد  خـساپ  ناوتیم  یگداس  هب 

چیه يارب  ار  دوخ  یعقاو  تیـصخش  ماما  سپ  تسا  يرگید  تحلـصم  ره  زا  رتالاب  تبیغ  تحلـصم  نوچ  هک  دوش  لاکـشا  رگا  اما  دزاس .
اشفا دشاب - یحلاص  ناسنا  دنچ  ره  سک -

ص:157  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: درک هئارا  ار  ریز  ياهخساپ  ناوتیم  « 1 ، » دیامنیمن

نآ روهظ  تامدقم  ندش  مهارف  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ناج  ظفح  يرگید ، تحلـصم  ره  رب  تبیغ  تحلـصم  ندوب  مدقم  زار  - 1 ( 1)
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مدقم يرگید  تحلصم  ره  رب  دوعوم ، زور  رد  روهظ  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  ناج  ظفح  تحلصم  هجیتن  رد  تسا . دوعوم  زور  رد  ترضح 
دسانـشب و ار  ماما  يو  هک  تسا  نآ  هب  طونم  دوعوم ، زور  ماـما و  روهظ  تحلـصم  اـساسا  هک  تفگ  دـیاب  هیکز  سفن  دروم  رد  اـما  تسا .

. دروآ مهارف  ار  ناشیا  روهظ  تامدقم  زا  یکی 
دـشاب و هدـمآ  نوریب  دـنلب  رـس  یهلا  شیامزآ  هصرع  زا  هک  ياهتفای  قیفوت  نمؤم  ره  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  میاهتفگ  زین  ـالبق  - 2 ( 2)
؛ ددرگ لیان  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  رادید  هب  تبیغ  رصع  رد  دشاب ، هدرک  بسک  ار  روهظ  رصع  ياهتیرومأم  رد  تکرش  یگتسیاش 

. دوشیمن بوسحم  ماما  يارب  يدیدهت  یحور ، ياهیگژیو  نینچ  اب  وا  اریز 
لها زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـش ، لقن  رورـس  نآ  اب  رادـید  زا  هک  یتایاکح  زین  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  زا  يرایـسب 
نیا هک  تسا  نشور  و  دنوشیم . بایفرش  شرضحم  هب  تبیغ  رـصع  رد  دنـسانشیم ، شایقیقح  ناونع  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تفرعم 

زا دـندرگ . رتهدامآ  دوعوم  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاپـس  رد  یهدـنامرف  ياهتسپ  نتفرگ  هدـهع  هب  يارب  ناـنآ  دوشیم  ببـس  عوضوم 
درگ دوخ  دزن  رد  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یصاخ  دارفا  نآ  زا  درم  نیا  هک  تسادیپ  هکم ، هب  هیکز  سفن  نداتـسرف  تیاور  قایس 

ناوـنع اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هـیکز  سفن  درادـن  یلاکـشا  ور  نـیا  زا  دـیامنیم  یفرعم  اـهنآ  هـب  ار  دوـخ  یقیقح  تیـصخش  دروآیم و 
. دسانشب شایقیقح 

وا زا  شاینارنخـس  رد  هک  درادـن  یموزل  دسانـشب ، اتقیقح  مه  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  یتح  هیکز  سفن  هک  دومن  هظحالم  دـیاب  اجنیا  رد 
. دنکیم دای  هعماج  رد  ترضح  نآ  راعتسم  مان  زا  ماما  دوخ  زا  يوریپ  هب  الامتحا  هکلب  دربب ، یمان 

ار یمایپ  ات  دوریم  وا  هکلب  دـشاب ، ربخیب  درادیم  مازعا  هکم  هب  ار  وا  هک  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تقیقح  زا  هیکز  سفن  دراد  لاـمتحا  - 3 ( 3)
. دربیم مان  وا  زا  مه  شاینارنخس  رد  دناسرب و  مدرم  هب  هدش  رداص  ینالف  فرط  زا  هک 

. تسا یفاک  مدرم  ربارب  رد  تجح  هماقا  يارب  هزادنا  نیمه 
مالّـسلا هیلع  يدـهم  ناسر  مایپ  هک  نآ  لیلد  هب  اهنت  ار  وا  اهنآ  هک  درادـن  یلیلد  تفگ  دـیاب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  لـیلحت  رد  نینچمه 

زین شایلصا  ناونع  مان و  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنچ  ره  دنـشکب . شمایپ  ياوتحم  لیلد  هب  ار  وا  تسا  نکمم  هکلب  دنـشکب ؛ تسا 
. دینش دنهاوخ  ار  شمایپ  هن  دمآ و  دنهاوخ  رد  شزاس  رد  زا  هیکز  سفن  اب  هن  هجیتن  رد  تساهنآ ؛ هنیک  مشخ و  دروم 

دیدرتیب دبای  ققحت  روهظ  طیارش  رگا  هک  لالدتسا  نیا  اب  دش ، نایب  یخیرات  ثداوح  هریجنز  زا  هک  یلک  تشادرب  نیا  موس : لاکـشا  ( 4)
. دراد تافانم  دومرف ، دنهاوخ  روهظ  ماما 

لاـح هیکز . سفن  ندـش  هتـشک  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  لـتق  هب  ینایفـس  دـیدهت  تسا : روـهظ  ببـس  زیچ  ود  راـبخا ، نیا  قباـطم 
؟ مینادب روهظ  ببس  ار  کیمادک 

______________________________

ص 49. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:158  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يوس زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیدهت  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  عقاو  رد  دنرادن . یتافانم  رگیدکی  اب  دنقداص و  ود  ره  ببـس ، ود  نیا  خـساپ :
. دشابیم روهظ  طیارش  ققحت  جیاتن  هلمج  زا  ینایفس 

. میاهتخادرپ نآ  هب  هتشذگ  باتک  رد  هک  دراد  لابند  هب  ار  یجیاتن  روهظ ، زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  همانرب 
: مییامنیم يروآدای  ار  نآ  مهم  دروم  ود  اجنیا  رد 

هاگره «. 1  » مالّـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  يربهر  هب  یناهج  هنالداع  دربن  يارب  هدومزآ  صلخم و  ياهناسنا  زا  یفاک  دادـعت  دوجو  فلا )
. دش دهاوخ  عقاو  ماما  روهظ  دیامنیم و  هرهچ  دوعوم  زور  دبای ، ققحت  طرش  نیا 
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. مالسا تاروتسد  زا  ینامرفان  یمالسا و  ریغ  ياههشیدنا  زا  يوریپ  هب  ناناملسم  زا  يرایسب  یطارفا  لیامت  ب )
کی رد  دیامنیم . خر  رتهدرتسگ  یلکـش  هب  قوف ، هجیتن  ود  دوشیم و  رتراکـشآ  یهلا  ياهشیامزآ  جـیاتن  درذـگیم ، نامز  هچ  ره  ( 1)
هعماج رد  داسف  فارحنا و  نایرج  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  دادـیب  فارحنا  ملظ و  رگید ، بناـج  رد  دـهنیم و  ینوزف  هب  ور  قح  ياـهورین  وس 
لایما عفاـنم و  اـب  قبط  ار  تعیرـش  میرح  دوش و  نید  تایرورـض  رکنم  ددرگ و  ناـمرفان  مالـسا ، ماـکحا  نیرتیهیدـب  هب  تبـسن  یمالـسا 

. دیامن ریسفت  دوخ  یصخش 
هب تبـسن  مالّـسلا  هیلع  ماما  عضوم  هجیتن  رد  دوب و  دـهاوخ  یعیبط  الماک  دوشیم ، هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  هجیتن  ود  نیا  باـسح ، نیا  اـب 

سکع ینایفـس  هک  دوشیم  ثعاب  رما  نیا  تسین . دراد - ناکما  تبیغ  لاح  رد  ناشیا  يارب  هک  يدودح  ات  راکنا - تفلاخم و  زج  ینایفس 
مولعم شاینارنخس  زا  ینایفس  ربارب  رد  هیکز  سفن  عضوم  اما  دهد . ناشن  لتق  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دیدهت  هاپس و  مازعا  اب  ار  شیوخ  لمعلا 
مارحلا دجـسم  رد  وا  ندـش  هتـشک  مه  شاهجیتـن  تسا و  ینایفـس  هب  تبـسن  تفلاـخم  زاربا  یعون  دوـخ  ینارنخـس  نیا  تقیقح  رد  تسا .

. دشابیم
تبسن ترضح  نآ  مشخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ببس  تایاور ، قایس  ربانب  درب  نامگ  یسک  تسا  نکمم  مراهچ : لاکشا  ( 2)

( هیکز سفن  ندش  هتشک  زین  ینایفس و  طسوت  لتق  هب  دیدهت  بیقعت و   ) تسالاب دادیور  ود  هب 
همه حالصا  يارب  دنوادخ  هریخذ  ترضح  نآ  هک  دنادیم  دراد  رواب  ار  يودهم  هشیدنا  سک  ره  نوچ  تسین  یحیحص  نامگ  نیا  خساپ :

مالّـسلا هیلع  ماما  روهظ  ببـس  ار  دادیور  ود  نیا  ناوتیم  هنوگچ  هجیتن  رد  درادن ، یتیمها  اقلطم  یـصخش  حـلاصم  وا  يارب  تسا و  ناهج 
؟ تسناد

تایرورض ندش  لامیاپ  زا  ناشن  اریز  تخیگنا ؛ دهاوخ  رب  زین  ار  لاعتم  دنوادخ  بضغ  هکلب  ترـضح  مشخ  اهنت  هن  عیاقو  نیا  تقیقح  رد 
رتهدرتسگ و رایـسب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تیرومأم  اریز  تسین ؛ ثداوح  نیا  زا  ماقتنا  رطاـخ  هب  زگره  روهظ  هعقاو  اـما  دراد  نید 

. دشابیم تیمها - اب  دنچ  ره  دودحم - عوضوم  نیا  زا  رتقیمع 
اب یطابترا  ود  نیا  تسا و  هثداح  ود  نیا  عوقو  نامز  هب  کیدزن  روهظ ، نامز  هک  تسا  نآ  نخس  مامت 

______________________________

. دعب هب  ص 475  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . تسا ، دوعوم  زور  ققحت  هناگهس  طیارش  زا  طرش  نیموس  نیا  (. 1)
ص:159  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نیـصلخم يرایـشه  بجوم  رما  نیا  دنـشاب . نآ  يارب  ياهناشن  نوچ  مه  روهظ و  طیارـش  ققحت  رگنایب  هک  ياهزادنا  هب  رگم  دـنرادن  روهظ 
. تسا روهظ  هعقاو  ندوب  کیدزن  هب  تبسن  هدومزآ 

«1 . » دشابیم نآ  ياههناشن  روهظ و  طیارش  نیب  یساسا  يرهوج و  ياهتوافت  زا  یکی  عقاو  رد  هلأسم  نیا 
. یخیرات تابثا  يارب  اهنآ  تیلباق  مدع  ای  تیلباق  ظاحل  زا  لوا ، روحم  رد  هدش  لقن  رابخا  شیالاپ  يارب  شالت  مراهچ : روحم  ( 1)

: میسریم رب  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 
هتبلا هک  دراد  دوجو  لاجد  ای  ینایفس  دروم  رد  هک  یتایاور  فالخ  رب  دنشابیم ؛ كدنا  اتبسن  ضیفتسم و  ریغ  تایاور ، نیا  لوا : هتکن  ( 2)

. میاهدرواین زین  ار  اهنآ  همه  ام 
هضافتسا نتسنادن  طرش  زین  نانیمطا و  دروم  دنس  نتـشاد  ای  نومـضم  رد  یگنهامه  تروص  رد  ار  تایاور  نیا  كدنا  دادعت  ناوتیم  هتبلا 

. تسناد یخیرات  تابثا  لباق  ار  اهنآ  تشاگنا و  هدیدان  یخیرات ، تابثا  رد 
اهنآ رد  هک  میرگنیم  هیکز  سفن  رابخا  عومجم  هب  یتقو  هک  تسنآ  قح  یلو  دـشابیم ؛ ضیفتـسم  هیکز ، سفن  رابخا  دـسر  رظن  هب  دـیاش 

؛ تسا یلامتحا  رابخا  نیا  ندوب  ضیفتسم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدش  هتسناد  مئاق  روهظ  ياههناشن  زا  زین  یمتح و  روما  زا  وا  ندش  هتـشک 
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اریز دـنکیمن  لح  ار  ام  لکـشم  اذـل  دـیامنیم و  تباث  لامجا  روط  هب  مه  نآ  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  اـهنت  راـبخا ، نیا  عومجم  یلو 
نآ ای  دیوگیم  نخس  تایئزج  زا  هک  يرابخا  اما  دومن . قیبطت  هیکز  سفن  هب  بقلم  ینسح ، هّللا  دبع  نب  دّمحم  رب  ار  تایاور  نیا  ناوتیم 
مدع نیا  هچرگ  تسین ؛ ضیفتـسم  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  هدـنیآ  رد  هک  دراد  دوجو  بقل  نیا  هب  يرگید  صخـش  هک  دـهدیم  حیـضوت  هک 

. دزاسیمن دراو  يررض  میتفگ  الاب  رد  هک  نانچ  مه  زین  هضافتسا 
: تسا دراو  یتالاکشا  تایاور  زا  هتسد  نیا  هب  مود : هتکن  ( 3)

رد یفاص  هّللا  تیآ  ربخ  ای  هدرک و  لقن  يریرح  میهاربا  نب  نایفس  زا  یـسوط  خیـش  هک  يربخ  دننام : تسین . موصعم  زا  تایاور  یخرب  - 1
. رثالا بختنم 

. حیارجلا جئارخلا و  ربخ  داشرالا و  ربخ  دننام  دنتسه . لسرم  تایاور ، زا  يرامش  - 2
. دشابیم نینچ  تسا ، هیکز  سفن  نانخس  هدنرادربرد  هدرک و  لقن  یسلجم  هک  یتیاور  دشابیم . عوفرم  تایاور ، زا  یخرب  - 3

يدرم ندش  هتـشک  ار ، روهظ  ياههناشن  هلمج  زا  هدـمآ و  داشرالا  رد  هک  يربخ  دـننام  دنتـسه . اسران  دوخ ، تلالد  رد  تایاور  یخرب  - 4
نب دّمحم  هیکز  سفن  نامه  یمشاه ، درم  نیا  ایآ  هک  دیامنیمن  مولعم  قیقد  روط  هب  ربخ  نیا  درامشیم . رب  ماقم  نکر و  نیب  رد  یمـشاه 

هک دیامنیم  دیعب  اریز  تسا  هیکز  سفن  نامه  یمـشاه  درم  نیا  يوق ، نامگ  هب  دنچ  ره  هدش ؟ دای  وا  زا  رگید  رابخا  رد  هک  تسا  نسحلا 
سدقت و زا  ناناملسم  دزن  رد  مارحلا  هّللا  تیب  نوچ  دنسر  لتق  هب  ماقم  نکر و  نیب  رد  رفن  ود  روهظ  زا  لبق 

______________________________

. دعب هب  ص 470  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:160  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا رادروخرب  ناوارف  یمارتحا 
 ...« دیامنیم جورخ  هب  مادقا  ینسح  سپ  دیوگیم ...« : طقف  هدربن و  مان  هیکز  سفن  زا  تحارـص  هب  هک  یـسلجم  مود  ربخ  تسا  نینچمه 

. تسین یعطق  وا  رب  زین  تیاور  نیا  قابطنا 
تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هداتـسرف  نامه  هیکز  سفن  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  تایاور . نیا  زا  یخرب  نیب  ضراعت  دوجو  - 5

نیا رد  دیامنیم . یفن  ار  نآ  میدومن  لقن  وا  زا  هک  یمود  ربخ  اما  دـهدیم  تبثم  خـساپ  میدرک  لقن  یـسلجم  زا  هک  یتسخن  ربخ  ریخ ؟ ای 
تسا هدیبلطن  تصخر  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  اجنیا  رد  وا  هک  تسا  راکشآ  و  دیامنیم »...  جورخ  هب  مادقا  ینسح  هک ...«  تسا  هدمآ  تیاور 

. دشاب هتشاد  مالّسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  مه  یمایپ  هک  نآ  هب  دسر  هچ 
: رابخا نیا  توق  طاقن  یخرب  نایب  موس : هتکن  ( 1)

يربخ باتک ، نیا  رد  ام  شور  ساسا  رب  تسا » بش  هدزناـپ  مئاـق ، روهظ  هیکز و  سفن  ندـش  هتـشک  نیب  یناـمز  هلـصاف  : » هک ربخ  نیا  - 1
زا مه  وا  و  لامج )  ) مثیم نب  حـلاص  زا  دادـح  بیعـش  زا  نومیم  نب  ۀـبلعث  زا  دـیفم  خیـش  ار  تیاور  نیا  تسا . یخیرات  تابثا  لباق  قثوم و 
رد هک  دنتـسه  یگرزب  دنمجرا و  قوثو ، دروم  ییاهتیـصخش  نایوار ، نیا  همه  تسا . هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  ترـضح 

. تسین اهنآ  تمظع  هرابرد  نخس  لقن  يارب  یلاجم  اجنیا 
نانیمطا داـمتعا و  دروم  نادنمـشناد  زا  هک  هبلعث و ...  زا  لاـضف  نب  یلع  نب  نسح  زا  ناذاـش  نب  لـضف  زا  زین  یـسوط  خیـش  ار  تیاور  نیا 

يریگتخـس  » شور ساسا  رب  میتشاد  ثیدـح  نیا  دنـس  دروم  رد  هتـشذگ  باـتک  رد  هک  ياهشقاـنم  نیارباـنب ، تسا . هدرک  لـقن  دنتـسه ،
. مینکیمن يوریپ  شور  نیا  زا  اجنیا  رد  اما  میدوب  دنبیاپ  نآ  هب  باتک  نآ  رد  هک  دوب  يدنس »

: زا دنترابع  نآ  نایوار  دشابیم و  قوثو  دروم  میدرک  لقن  یسلجم  همالع  زا  هک  زین  یمود  ربخ  - 2
یـصاخشا اهنآ  یگمه  هک  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  جارهم  بوقعی  زا  بوبحم  نبا  زا  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  ییحی  نب  دّـمحم  زا  ینیلک 
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. دنتسه قوثو  دروم  دنمجرا و 
زا ار  هیکز  سفن  عوـضوم  هک  يریرح  میهاربا  یفاـص و  هـّللا  تـیآ  يدـنوار ، لاـثما  نانخـس  زا  زین  راـبخا و  نـیا  عوـمجم  زا  ناوـتیم  - 3
رد روهظ  زا  لبق  یکدنا  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هک  دراد  دوجو  ياهنمادرپ  ترهـش  ای  رظن و  قافتا  هک  تفایرد  دناهدرمـش ، رب  تاملـسم 

. دراد ار  بقل  نیمه  هک  تسا  ینسح  ندش  هتشک  زا  ریغ  نیا  دوب و  دهاوخ  ماقم  نکر و  نیب 
: تسا هشدخ  لباق  تهج  دنچ  زا  موس  توق  هطقن  هتبلا  ( 2)

رب هیکت  اب  اهنت  اهنآ  زج  یفاص و  يدنوار و  نانخس  تسا و  هدشن  تباث  هدمآ  رابخا  رد  هچنآ  زا  رتشیب  يرظن  قافتا  ای  ترهـش  دوجو  فلا )
. تسا هدش  نایب  رابخا  نیا 

یفتنم تفر ، وا  رکذ  البق  هک  ینـسح  اب  ار  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  يارجام  نتـسناد  یکی  لامتحا  تابثا - تروص  رد  ترهـش - نیا  ب )
يدهم ترـضح  هداتـسرف  وا  هکنیا  لیبق  زا  تسا  هدشن  تباث  ینـسح  هرابرد  میاهدرمـش ، هیکز  سفن  هرابرد  هک  ییاهیگژیو  اما  دزاسیم ؛

. تسا هتخانشان  زین  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  ندش  هتشک  ببس  یتح  و  تساهنآ . نیب  رد  ینارنخس  هب  رومأم  مدرم و  يوس  هب  مالّسلا  هیلع 
ار نآ  ناوتیم  یلو  درادن  ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  موس  توق  هطقن  هچرگ  اهنیا  همه  زا  هتشذگ 

ص:161  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. داد رارق  هجوت  دروم 

. داد دهاوخ  خر  روهظ  زا  شیپ  رد  تایاور  ساسا  رب  هک  یعامتجا  ثداوح  زا  دوب  ياهدیزگ  اهنیا 
، یناهج عاضوا  تایئزج  هرابرد  هتبلا  میتخادرپن . نآ  هب  یخیرات  تاـبثا  رد  ییاـسران  لـیلد  هب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  هدـنکارپ  لـئاسم 

. تفگ میهاوخ  نخس  يدعب  شخب  رد  دشابیم ، روهظ  نارود  زا  سپ  ماما  ياهيزوریپ  زاسهنیمز  هک  روهظ  زا  شیپ  یکدنا 
ص:163  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

ترضح نآ  تافو  ات  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تلود  ییاپرب  روهظ و  نارود  ثداوح  مود  شخب 

هراشا

ص:165  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

دهدیم يور  قارع  يوس  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تکرح  زاغآ  ات  روهظ  ماگنه  زا  هک  یثداوح  زین  نآ و  یگنوگچ  روهظ و  يانعم  لوا  راتفگ 

هراشا

ص:167  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

همدقم

، دندمآ دیدپ  ناهج  هنالداع  حتف  يارب  صلخم  نانمؤم  زا  یفاک  يرامش  تسشن و  رمث  هب  تبیغ  رـصع  يارب  یهلا  یلک  همانرب  هک  یماگنه 
: ددرگیم نکمم  مهم  رایسب  رما  ود 
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رانک تبیغ  هدرپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوشیم . ریذـپناکما  اسآهزجعم - هن  و  یلومعم - ياههار  زا  ترـضح  نآ  ناج  زا  تظافح  فلا )
. تخاس دنهاوخ  رود  وا  زا  دنوادخ - يرای  هب  ار - يرطخ  ره  زین ، ترضح  نآ  صلخم  نارای  تسا . هدش  هتخانش  ناگمه  يارب  وا  هتفر و 

، دـشابن تبیغ  لصا  هب  يزاین  هاگره  تسین و  « 2  » یعیبط هچ  و  « 1  » يزاجعا هچ  نآ ، لکـش  ود  ره  رد  تبیغ  هب  يزاین  رگید  بیترت  نیدـب 
ور نآ  زا  دش و  دهاوخ  دوعوم  زور  رد  یهلا  فده  ققحت  زا  عنام  تبیغ ، هرود  رارمتسا  اریز  دوب ؛ دهاوخن  نآ  موادت  هب  زین  یتجاح  رگید 
رد رگید  تسین  اور  ترـضح  نآ  رب  سپ  تسا ، بجاو  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  رب  راگدرورپ  نامرف  هب  فده  نیا  هب  ندیـشخب  ققحت  هک 

. دنامب یقاب  تبیغ  هدرپ  سپ 
ایلوا و ناربمایپ ، خـیرات ، لوط  رد  دـش . دـهاوخ  ریذـپناکما  هنالداع  ياهویـش  هب  ناـهج  حـتف  راذـگصالخا ، ناراـی  زا  دادـعت  نیا  اـب  ب )

يزاسهنیمز يارب  دوخ  مهس  هب  دنتسناوت  اهنت  یهلا ، یلک  همانرب  ساسا  رب  دنناسر و  ماجنا  هب  ار  گرتس  تیرومأم  نیا  دنتـسناوتن  ناحلـصم 
. تسا ترضح  نآ  روهظ  هب  طونم  هبیط ، هرجش  نیا  نتسشن  راب  هب  یلو  دنرادرب ؛ ییاهمدق  گرزب  هثداح  نآ 

نیا ددرگیم . بجاو  نآ  هب  مادـقا  هجیتـن  رد  تسا ، ریذـپناکما  صلخم  ناـنمؤم  زا  دادـعت  نیا  اـب  ناـهج  حـتف  نوـچ  بیترت  نـیا  هـب  ( 2)
: هتفای لیکشت  رما  ود  زا  تسا و  يراج  یناکم  نامز و  ره  رد  هک  تسا  یمالسا  یفیلکت  زا  هتساخرب  بوجو ،

رگا یتح  دـشابیم ؛ بجاو  نکمم ، رادـقم  ره  هب  یمالـسا  تاحوتف  تسا ، هدـمآ  تنـس  باتک و  رد  هک  داهج  ماـکحا  میهاـفم و  قبط  - 1
. تسناد بجاو  دیاب  مه  ار  نآ  ریزگان  ددرگ ، رسیم  زین  نآ  لماک  ینعم  هب  ییاشگناهج 

هاـگره هجیتن  رد  دراد ؛ نآ  تامدـقم  ندـمآ  دـیدپ  هب  یگتـسب  اهنیمزرـس - ندوشگ  بوجو  هلمج  زا  مالـسا - رد  یفیلکت  ره  ماـجنا  - 2
167 ص :  همدقم .....  روهظ 167  زا  سپ  خیرات  وا  رب  زین  نآ  هب  لمع  دشاب ، اناوت  فیلکت  ماجنا  رب  فلکم ، صخش 

____________________________________________________________

. دنیبیمن ار  وا  یسک  دیزیم و  ناهن  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  صخش  هک  تسا  نآ  ضرف  تبیغ ، زا  لکش  نیا  رد  (. 1)
. دنسانشیمن ار  وا  اهنآ  اما  دربیم  رس  هب  مدرم  نایم  رد  ترضح  هک  تسا  نآ  ضرف  تلاح ، نیا  رد  (. 2)

ص:168  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تروص نآ  رد  هک  دـشاب ، ناوتاـن  فـیلکت  ماـجنا  زا  هک  نآ  رگم  دوـشیم ؛ تازاـجم  یتسـس  یهاـتوک و  تروـص  رد  ددرگیم و  بجاو 

. دهنیمن راب  وا  رب  یسک  ناوت  زا  شیب  دنوادخ  اریز  ددرگیم ؛ طقاس  يو  شود  زا  تیلوئسم 
موصعم ناماما  ربمایپ و  راکددم  رای و  یعقاو ، نانمؤم  زا  یفاک  يرامـش  نوچ  هک  تفایرد  ناوتیم  دش  مولعم  بلطم  نیا  هک  یماگنه  ( 1)

دوجو هزجعم  اـب  زج  ناـهج  حـتف  ناـکما  دناهتـسیزیم ، ناراوگرزب  نآ  هک  یطیارـش  رد  دناهتـشادن . مه  یفیلکت  دـناهدوبن ، مالّـسلا  مهیلع 
، دوخ ناوـت  هزادـنا  هب  ناـنآ  زا  کـی  ره  تسا . هتفرگن  لکـش  هزجعم  هیاـپ  رب  خـیرات  لوـط  رد  یهلا  توـعد  هک  یلاـح  رد  تسا . هتـشادن 

شراکادف ناوریپ  زا  دادعت  نامه  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رگا  لاثم  روط  هب  دناهداد ؛ ماجنا  قح  نتشاد  اپرب  يارب  راذگریثأت  ییاهراک 
حطـس رد  ناـشیا  هک  ور  نآ  زا  و  دوبیم . بجاو  وا  رب  راـک  نیا  ماـجنا  دروآ ، رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  نیمز  قطاـنم  زا  یـشخب  تسناوتیم 

. تسا هداد  ماجنا  تروص  نیرتهب  هب  زین  ار  دوخ  فیلکت  هک  تفگ  دیاب  هتشاد ، رارق  يریذپتیلوئسم  زا  ییالاب 
ار وا  صلخم ، نانمؤم  زا  یفاک  يرامـش  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  ماما  اـهنت  یهلا ، یلک  هماـنرب  ساـسا  رب  ناـیم  نیا  رد  ( 2)

تـسین ناشیا  هجوتم  اهنت  فیلکت  نیا  هتبلا  ددرگیم . وا  هجوتم  گرزب  تیرومأم  نیا  ماجنا  فیلکت  داد و  دنهاوخ  يرای  ناهج  حـتف  يارب 
یهلا روتسد  زا  يوریپ  رد  ار  تیلوئسم  نیرتالاب  هک  یسک  دنچ  ره  دوب . دنهاوخ  فلکم  زین  اهناسنا  همه  طیارـش ، ققحت  تروص  رد  هکلب 
عفانم اب  يودهم  تلادـع  هک  ینافرحنم  نارفاک و  تسا  یهیدـب  دـشابیم و  راوگرزب  نآ  نارای  مالّـسلا و  هیلع  ماما  دوخ  دراد ، نآ  ماجنا  و 

. دننزیم زابرس  یهلا  فیلکت  ماجنا  تیلوئسم و  شریذپ  زا  تسین ، راگزاس  اهنآ  یصخش 
داهج هب  ییاناوت  تروص  رد  هدـش و  وسمه  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  یناهج  بالقنا  اب  ناوت  مامت  اب  ناگمه  تسا  مزـال  نینچمه 
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اهنآ زا  هتخاس و  گنهامه  يودـهم  بالقنا  نیناوق  اب  ار  دوخ  مک  تسد  هک  تساهنآ  رب  هنرگو  دـنزرو  مادـقا  ماما  نآ  باکر  رد  یماـظن 
. دنیامن يوریپ 

ص:169  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

نآ نامز  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عالطا  هوحن  روهظ و  یگنوگچ  انعم و  لوا  لصف 

مهف ساسا  رب  تسا و  قداص  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  تبـسن  ود  ره  هیماما ، تشادرب  قباـطم  هک  دراد  مه  هب  کـیدزن  ینعم  ود  روهظ ،
. دیآیم هک  دراد  زین  یموس  يانعم  روهظ  نینچمه  دنکیم . قدص  ناشیا  رب  یناعم  نآ  زا  یکی  اهنت  هیماما  ریغ 

هدنایامن مدرم  هب  ار  دوخ  دنز و  رانک  ار  تبیغ  باجح  مالّسلا  هیلع  ماما  هاگره  ندمآ . نوریب  هدرپ  سپ  زا  ینعی  روهظ  تسخن : يانعم  ( 2)
. دنشابیم ترضح  نآ  تبیغ  هب  دقتعم  هک  تسا  هیماما  هژیو  تشادرب ، نیا  تسا . هداتفا  قافتا  روهظ  دناسانشب ، و 

نیا تسا . میدق ) حالطصا  رد   ) ریـشمش هب  مایق  ای  و  دیدج ) حالطـصا  رد   ) بالقنا کی  تیدوجوم  مالعا  روهظ ، زا  دارم  مود : يانعم  ( 3)
نیرتگرزب ترـضح  نآ  هک  دـنرواب  نیا  رب  همه  اریز  تسا ؛ قداص  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  تبـسن  هیماما  ریغ  هیماـما و  هاـگن  رد  ینعم 

. دشابیم دادیب  ملظ و  دض  رب  یبالقنا  ربهر 
هیلع هّللا  ۀـیقب  ترـضح  یناـهج  تموکح  هک  تسا  تسرد  یماـگنه  اـنعم  نیا  تسا . یگریچ  يزوریپ و  روهظ ، زا  دارم  موس : ياـنعم  ( 4)

ود هب  رـصحنم  شنیزاغآ  تاظحل  رد  روهظ » ، » هجیتن رد  تسین ؛ يراک  ینعم  نیا  اـب  ار  اـم  اـجنیا  رد  دوش . تیبثت  هتفاـی و  رارقتـسا  مالّـسلا 
. تسا تسخن  يانعم 

یتقو هک  روط  نامه  مییامن . شسرپ  زین  نآ  نداد  يور  یگنوگچ  زا  هک  میدنمزاین  مییوگیم  نخـس  روهظ  تسخن  يانعم  زا  هک  یماگنه 
ناشیا ندش  هاگآ  هار  روهظ و  نامز  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  عالطا  هویـش  هرابرد  هک  میدنمزاین  میرگنیم ، یناهج  یبالقنا  ناونع  هب  روهظ ، هب 

. میزادرپب یسررب  ثحب و  هب  یهلا ، یلک  همانرب  نتسشن  رمث  هب  زا 
تبیغ زا  سپ  روهظ  یگنوگچ  تسخن : روحم  ( 5)

ره و  يرظن ، يرگید  تسا و  یلمع  یکی  هک  میباییم  ار  رگیدـکی  هب  کیدزن  ینعم  ود  میرگنیم ، روهظ  هعقاو  هب  هیواز  نیا  زا  هک  ینامز 
: دنکیم قدص  ترضح  نآ  رب  مه  ود 

ص:170  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ینابیتشپ يرای و  هدومن و  یفرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ  ترـضح  نآ  دـننیبب و  روهظ  زاغآ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدرم  هکنیا  یلمع : يانعم  - 1

. تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  شخب  نیمه  رد  هراب  نیا  رد  دهاوخب .
هدش راکـشآ  ماما  تیـصخش  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هدیزگرب  شور  کی  ناونع  هب  ار  نآ  ماما  هک  یتبیغ  ندش  فرط  رب  يرظن : يانعم  - 2

هیرظن هب  لیاق  ای  میشاب و  ماما  صخش  ندوب  یفخم  هیرظن  هب  دقتعم  هک  دنکیمن  یتوافت  رگید  اجنیا  رد  تخانـش . دنهاوخ  ار  وا  نامدرم  و 
. ترضح نآ  یقیقح  ناونع  مان و  ندوب  یفخم 

ناگدـید ربارب  رد  ماما  كرابم  مسج  ندـش  راکـشآ  هزجعم و  ندـش  فرط  رب  ینعی  روهظ  میـشاب ، دـقتعم  « 1  » تسخن هـیرظن  هـب  رگا  ( 1)
. دزاس ناشهاگآ  شیوخ  تقیقح  زا  هدناسانـش ، اهنآ  هب  ار  دوخ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  هک  تسا  يرورـض  مه  اجنیا  رد  هکنیا  رب  هوالع  مدرم ؛

دنامب هدنز  هک  نآ  ات  دشابیم  راوگان  ثداوح  نانمشد و  دنزگ  زا  وا  ناج  ظفح  تهج  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  یناهن  یگدنز 
دهاوخن یلیلد  هنایفخم ، یگدـنز  نیا  موادـت  رگید  دـسر  ارف  زور  نآ  هاگره  دریگ . هدـهع  رب  دوعوم  زور  رد  ار  یناهج  بـالقنا  يربهر  و 

. تشاد
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شیوخ یقیقح  ناونع  ماـن و  يور  زا  هدرپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  ینعم  نادـب  روهظ  میـشاب ، دـقتعم  « 2  » مود هیرظن  هـب  مـه  رگا  ( 2)
رد دروایب . تجح  لیلد و  رما  نیا  رب  تفگ ، میهاوخ  ادـعب  هک  ياهویـش  اـب  دناسانـشب و  مدرم  هب  ار  دوخ  تحارـص ، ینـشور و  هب  درادرب و 
زا هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  نامه  درکیم ، ار  راک  نالف  تشاد و  ار  مسا  نالف  هک  یـصخش  دوشیم  تباث  نیقی  روط  هب  هجیتن 

. دریگیم یپ  اصخش  دوخ  ار  شگرزب  ياهتیرومأم  نونکا  مه 
زا شیپ  ار  صخش  نیا  ام  دنیوگیم : مدرم  زا  ياهدع  روهظ ، زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  اهنآ  رد  دنیامنیم . دییأت  تایاور  یخرب  ار  هیرظن  نیا 

. میدوب هدید  نیا 
نآ بیقعت  زین  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  تاـکرحت  زا  ینایفـس  یهاـگآ  هراـبرد  رتـشیپ  هچنآ  میوش  روآداـی  تسا  بوـخ  اـجنیا  رد  ( 3)
رد اهنت  تشاد و  دهاوخن  تیعوضوم  رگید  تسخن ، هیرظن  ندوب  تسرد  تروص  رد  دش ، نایب  هکم  هب  هنیدم  زا  تبیغ  رـصع  رد  ترـضح 

. میریذپب ار  مود  هیرظن  هک  تسا  رادانعم  یتروص 
هیکز سفن  مادقا  و  دوریم ، ورف  نیمز  هب  مه  ببس  نیمه  هب  دزادرپیم و  شبیقعت  هب  ینایفس  هاپس  هک  یـصخش  میباییم  رد  بیترت  نیا  هب 

یقیقح تیصخش  تفر و  دهاوخ  مارحلا  دجسم  هب  هک  تسا  یصخش  نامه  ددرگیمن ، وا  يارب  یعامتجا  یهاگیاپ  ندش  ادیپ  بجوم  مه 
دهاوخ يراکادف  يرای و  بلط  مدرم  زا  رگمتـس  ياهتوغاط  رگید  ینایفـس و  دض  رب  شفادـها  يارب  تخاس و  دـهاوخ  راکـشآ  ار  دوخ 

. دومن
؟ دوشیم هاگآ  شیوخ  روهظ  تقو  زا  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  ماما  مود : روحم  ( 4)

______________________________

. دراد زیمآهزجعم  یتروص  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  صخش  ندوب  یفخم  هیرظن  (. 1)
. اهنآ يارب  بانج  نآ  ندوب  سانشان  مدرم و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  روضح  (. 2)

ص:171  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مه زین  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  اریز  دوب ؛ میهاوخ  زاـینیب  لاؤس  نیا  حرط  زا  میرگنب ، عوضوم  نیا  هب  یعیـش  ریغ  درف  هاـگن  هیواز  زا  رگا 
نیا یلو  دـیامنیم . یبایزرا  ار  دوخ  تیقفوم  ناـکما  یـسررب و  ار  فلتخم  طیارـش  شتکرح  زاـغآ  يارب  يرگید  یبـالقنا  ربهر  ره  نوچ 

: دراد توافت  تهج  ود  زا  اهبالقنا  ریاس  ناربهر  ناشیا و  دروم  رد  عوضوم 
هک یلاح  رد  دـنرگنیم ؛ شیوخ  یـصخش  عفانم  گنت  هچیرد  زا  ار  اهتصرف  طیارـش و  یعاـمتجا و  لاوحا  عاـضوا و  ناربهر ، نآ  فلا )

لاوحا عاضوا و  هب  تسا - رون  هب  ندیـسر  تاملظ و  زا  رـشب  ییاهر  نماض  هک  یمالـسا - يالاو  حـلاصم  هیواز  زا  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
. دنکفایم رظن  یناهج 

و « 1  » یبرع نبا  هک  روطنامه  تسا ؛ درم  گرزب  نآ  رگتیاده  یهلا ، تسد  دوشیم و  ماهلا  ترـضح  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ب )
. دروآیم لیلد  حیحص  فشک  زا  هکلب  تایاور ، میرک و  نآرق  زا  هن  عوضوم ، نیا  تابثا  يارب  یبرع  نبا  هتبلا  دننآ . رب  وا  زج 

نکممان ابیرقت  نآ  تابثا  هیماما ، ریغ  هاگدـید  ساسا  رب  اما  میاهدرک ؛ تباـث  هیماـما  هشیدـنا  قباـطم  ار  رما  نیا  هتـشذگ ، باـتک  رد  اـم  ( 1)
يدهم ماما  دالیم  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  دنوادخ  صوصخم  یهلا ، همانرب  رد  روهظ  طیارـش  یهدهجیتن  نامز  زا  یهاگآ  اریز  دشابیم ؛

نتـسشن رمث  هب  اب  نامزمه  ناشیا ، تیـصخش  يدنبلکـش  دشر و  هک  دروخ  دهاوخ  مقر  ینامز  رد  هیماما ) ریغ  هاگدید  قبط   ) مالّـسلا هیلع 
رما نیا  شیوخ ، هژیو  يدنمشوه  اب  ترـضح  نآ  دسرب ، ارف  روهظ  نامز  هاگره  هجیتن  رد  دشاب . روهظ  طیارـش  ندمآ  مهارف  یهلا و  همانرب 

. دیامن زاغآ  ار  یناهج  زاستشونرس  دربن  ات  دنیوا  راظتنا  رد  نمؤم  نارای  زا  یفاک  يرامش  هک  دمهفیم  هتفایرد و  ار 
روهظ نامز  ربارب  رد  ار  نآ  میرگنب و  تبیغ  ياهزور  هب  یحطس  یهاگن  اب  رگا  اریز  تسا  یتسرد  شسرپ  هیماما ، رظنم  زا  شـسرپ  نیا  ( 2)

هیلع ماما  يارب  هراب  نیا  رد  یـصاخ  يرایـشوه  ای  رتنوزفا  یـشناد  هک  نآ  رگم  دـنرادن ، یتوافت  رگیدـکی  اب  اهزور  نیا  میباییم  رد  میهنب ،
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شایلک همانرب  یلزا و  تمکح  اب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دمآ و  دهاوخ  شیپ  بیاغ  ماما  يارب  یهاگآ  نیا  تسین  یکـش  دیآ . دـیدپ  مالّـسلا 
، فدـه نیا  ققحت  دـیامن . نیمأت  ار  روهظ  یلاع  فدـه  دـناوتب  ات  ددرگ  هاگآ  شروهظ  نامز  زا  وا  هک  دروآ  دـهاوخ  دـیدپ  ار  ناکما  نیا 
هک تسا  نآ  دـنامیم  یقاب  اجنیا  رد  هک  یـشسرپ  دوب . دـهاوخ  يرورـض  عوضوم  نیا  هب  ماما  ملع  هجیتن  رد  تسا و  یهاـگآ  نآ  هب  طونم 

نیا هب  خـساپ  يارب  تسا ؟ یعیبط  یـشور  اب  هکنیا  ای  تسا و  زاـجعا  هار  زا  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  روهظ  ناـمز  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یهاـگآ 
تابثا لباق  ندوب ، لدتـسم  تروص  رد  ار  اهنآ  یگمه  ناوتیم  هک  مییاـمنیم  یـسررب  هیماـما  تاـیاور  ساـسا  رب  ار  لاـمتحا  دـنچ  لاؤس ،

. تسناد یخیرات 
ادخ ربمایپ  نآ  رد  هک  دراد  تسد  رد  مالّـسلا  مهیلع  شموصعم  ناردـپ  زا  ار  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دـیاش  تسخن : لامتحا  ( 3)

. تسا هداد  ربخ  وا  روهظ  نامز  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
یلقتسم لامتحا  دوخ  کی  ره  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  تروص  دنچ  ناوتیم  یلامتحا  تیاور  نیا  يارب 

______________________________

. دعب هب  ص 327  ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  ك : ر . (. 1)
ص:172  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دوریم رامش  هب 
. دشاب هدش  نییعت  صخشم  روط  هب  روهظ  لاس  زور و  تعاس ، تیاور  نآ  رد  لوا : تروص 

رد ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  هیکز ، سفن  ندش  هتشک  دننام : روهظ  هعقاو  اب  رصاعم  ینیعم  ثداوح  ای  هثداح  زا  تیاور  نآ  رد  مود : تروص 
. دشاب هدش  هداد  ربخ  ای ...  نیمز و 

نامز روهظ ، دـعوم  دـشاب و  هدـش  دای  ناشیاهراک  زین  رتشیب و  هچ  رفن و  کی  هچ  اهنآ  مان  اب  یـصاخ  لسن  زا  تیاور  نآ  رد  موس : تروص 
. دشاب اهنآ  رمع  زا  یصخشم 

روهظ نامز  هرابرد  یتایاور  ای  میرک  نآرق  رد  یـصن  هک  عقوت  نیا  دـنچ  ره  دوریم . اهنآ  همه  لامتحا  هک  يرگید  ياـهتروص  و  ( ... 1)
صوصخم هک  دروم  نیا  رد  یلو  دـشاب  مدرم  هب  غـالبا  روـظنم  هب  هک  دوـشیم  دراو  ییاـج  رد  صن  اریز  تساـجیب  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو 

. تسا انعمیب  صن ، دورو  تسا ، مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  صخش 
. تسا هیماما  ریغ  هیماما و  نیب  یساسا  ياهقرف  زا  یکی  رگنایب  لامتحا  نیا  تشاد . رظن  رد  نانچ  مه  دیاب  ار  تسخن  لامتحا  دوجو ، نیا  اب 
، تیاور نآ  هک  نآیب  دشاب ، یتیاور  یـصخش  دزن  رد  مالـسا ، ردـص  هرود  ندـش  يرپس  زا  سپ  هک  دـجنگیمن  هیماما  ریغ  روصت  رد  اریز 

. دشاب هدمآ  ییاور  عبانم  رد  هدش و  لقن  نابز  هب  نابز 
تمکح هب  دـنوادخ  هاگره  هک  بیترت  نیا  هب  دـشاب ؛ زیمآزاجعا  ياهویـش  هب  روهظ ، نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  یهاـگآ  مود : لاـمتحا  ( 2)

نآ ات  دروآ  دـیدپ  ماما  ناگدـید  ربارب  رد  ار  هزجعم  یعون  دـنیبب ، بسانم  یناهج  بـالقنا  يزوریپ  روهظ و  يارب  ار  تصرف  شیوخ ، یلزا 
. ددرگ هاگآ  شفیرش  روهظ  نامز  ندیسر  ارف  زا  ترضح 

: دریذپ تروص  اهنآ  يود  ره  ای  ریز و  هویش  ود  زا  یکی  هب  دناوتیم  رما  نیا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدنوار  لوا : هویش  ( 3)

علتقا هجورخ  تقو  ناح  اذإ  هّللا  فیـس  هل  و  هّللا . ءادـعأ  لتقأ  هّللا ؛ ّیلو  ای  جرخأ  ملعلا : هاداـنف  هسفنب ، ملعلا  رـشتنا  هجورخ ، تقو  ناـک  اذإ 
«1 . » هّللا ءادعأ  نع  دعقت  نأ  کل  ّلحی  الف  هّللا  ّیلو  ای  جرخا  فیّسلا : هادانف  هدمغ  نم  فیّسلا 

ّیلو يا  دیامن : باطخ  وا  هب  دمآ و  دهاوخ  رد  زازتها  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  مچرپ   ) مچرپ نآ  دسر ، ارف  روهظ  نامز  یتقو 
روهظ نامز  هاگره  هک  تسا  لاعتم  يادخ  يوس  زا  يریشمش  مالّسلا ، هیلع  ماما  يارب  نینچمه ] . ] شکب ار  ادخ  نانمشد  امن و  روهظ  ادخ ،
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نانمشد ربارب  رد  هک  تسا  مارح  وت  رب  سپس ] نیز  ، ] امن جورخ  ادخ  ّیلو  يا  دیوگ : نینچ  ترـضح  نآ  هب  هدش و  جراخ  ماین  زا  دسر ، ارف 
. ینیشنب تکاس  ادخ 

نامز زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زیمآزاجعا  یهاگآ  رد  يرتشیب  تحارص  هدمآ ، تیاور  نیا  رد  هک  هویش  نیا 
______________________________

. تسا هدش  تیاور  زین  يرگید  ناسک  زا  لسرم  روط  هب  ربخ  نیا  ص 198 . نامه ؛ هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوارلا ، (. 1)
ص:173  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. مینکن لمح  يزمر  ییانعم  رب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  هتبلا  دراد ؛ روهظ 
: هویش نیا  ياهلاکشا  ( 1)

. درک دامتعا  اهنآ  هب  ناوتیمن  لیلد ، نیمه  هب  دنشابیم . لسرم  زین  اهنآ  یگمه  هدوب و  كدنا  تسد ، نیا  زا  یتایاور  - 1
دنامیمن و یقاب  هزجعم  يارب  ییاج  رگید  دشاب ، هتشاد  دوجو  یعیبط  ینیزگیاج  هاگره  اریز  تسا  راگزاسان  زاجعا  نوناق  اب  هویـش  نیا  - 2
، روهظ نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یهاـگآ  هجیتن ، رد  دراد . دوجو  نیزگیاـج  هدـمآ ، راـبخا  رد  هک  لـیبق  نیا  زا  یتازجعم  يارب  تسادـیپ 

. دیزگرب دنزادرپیم ، يزاجعا  ریغ  یعیبط و  روما  هب  هک  ار  موس  لوا و  لامتحا  ناوتیم  تسین و  اههزجعم  نیا  رد  رصحنم 
رد مالّـسلا  هیلع  ماما  حالـس  هکنیا  دـننام  تسا . یمیدـق  نهک و  یمیهاـفم  رب  ینتبم  دراد ، دوجو  هویـش  نیا  رد  گـنج  زا  هک  يروصت  - 3

رییغت نامز  تشذگ  اب  رازبا  اهشور و  هک  تسا  نشور  دوب . دهاوخ  گرزب  یمچرپ  ددم  هب  زین  وا  یهدنامرف  تسا و  ریـشمش  روهظ ، نامز 
. درک دهاوخ 

کنیا مه  ارچ  سپ  دومن ، میهاوخ  لمح  يونعم  یهدنامرف  رب  ار  مچرپ  و  یحالـس ، ره  رب  ار  ریـشمش  يدعب  ياهشخب  رد  هک  ام  لاکـشا :
؟ میهدن ماجنا  ار  ییانعم  لمح  نیا 

رابخا هنوگ  نیا  اما  دـنراد . تحارـص  یناعم  نیا  رد  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دومن و  لمح  یناعم  نیا  رب  ناوتیم  ار  رگید  رابخا  یخرب  خـساپ :
دوجو زیمآزاجعا - دـنچ  ره  نتفگ - نخـس  مالک و  يونعم ، يربهر  رد  هک  تسا  نشور  اریز  درک ؛ راـب  یناـعم  نیا  رب  ناوتیمن  ار  لـسرم 

. دمآ دنهاوخ  رد  نخس  هب  اهنآ  تفگ  درک و  لمح  کشوم  پوت و  رب  ار  ریشمش  ناوتب  تسا  دیعب  رایسب  هک  روط  نامه  درادن .
. دباییم رد  یهلا  ماهلا  هب  ار  شیوخ  روهظ  نامز  مالّسلا ، هیلع  يدهم  ماما  مود : هویش  ( 2)

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  نب  رمع  زا  قودص 
«1  » رهظف ۀتکن  هبلق  یف  تکن  هرمأ ، راهظإ  ّلج  ّزع و  هّللا  دارأ  اذإف  ... 

. دنک روهظ  هک  نآ  ات  دزادنایم  وا  لد  هب  يزیچ  دیامن ، راکشآ  ار  شیوخ  رما  هک  دیامرف  هدارا  دنوادخ  هاگره  ... 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یئاسلا  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  ( 3)

یف رقن  بولقلا و  یف  فذقف  ثداحلا  اّمأ  و  روبزمف ، رباغلا  اّمأ  و  رّسفمف ، یضاملا  اّمأف  ثداح . رباغ و  ضام و  هوجو : ۀثالث  یلع  انملع  غلبم 
«2 . » انّیبن دعب  ّیبن  انملع و ال  لضفأ  وه  عامسألا و 

اما هدش ؛ هتـشون  زین  هدنیآ  تسا و  هدش  ریـسفت  ام  يارب  هتـشذگ  اما  هدنوش ؛ دیدپ  هدنیآ و  هتـشذگ و  دراد : دادـتما  تهج  هس  رد  ام  شناد 
رد ریثأت  لد و  هب  ماهلا  هار  زا  ثداح ،)  ) هدنوش دیدپ 

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
. مالّسلا هیلع  ۀمئألا  مولع  تاهج  باب  یطخ ،) هخسن   ) نامه بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، (. 2)

ص:174  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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ینعی  ) تسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ  و  تسا ) تماما  رارـسا  زا  اریز   ) تسام شناد  نیرتهب  نآ  دشابیم و  شوگ 
(. میتسین ربمایپ  میراد ، هک  یمولع  همه  دوجو  اب 

: تسا هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  زین  ( 1)
: لاقف عامسألا  یف  رقن  بولقلا و  یف  تکن  و  روبزم ، رباغ و  انملع  ّنإ  لاق : ّهنأ  مالّسلا  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأل  تلق 

«1 . » کلملا رمأف  عامسألا  یف  رقّنلا  اّمأ  ماهلإف و  بولقلا  یف  تکنلا  اّمأ  انیتأی و  امف  روبزملا  اّمأ  انملع و  نم  مدقت  امف  رباغلا  اّمأ 
هتـشذگ هب  طوبرم  ای  ام  شناد  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  امـش ] دـنزرف  : ] مدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  هب 

هب طوبرم  هتـشذگ  شناد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  شوگ . رد  راذگریثأت  لد و  رد  هدش  دراو  ای  هدـش و  هتـشون  ای  تسا ،
تسا و ماهلا  دوشیم ، دراو  لد  هب  هچنآ  اما  هدماین ؛ زونه  هک  تسا  هدنیآ  هب  طوبرم  هدش  هتـشون  شناد  و  مینادیم ، هک  تسا  نیـشیپ  روما 

. تسا هتشرف  رما  دراذگیم ، ریثأت  شوگ  رد  هچنآ 
هب مود ، تیاور  رد  لد » هب  ندـش  دراو   » هک تسا  نیا  دراد - هک  یقیمع  تاـکن  زا  هتـشذگ  تساـم - رظن  دروـم  تیاور  ود  نـیا  رد  هـچنآ 

مهیلع ناراوگرزب  نآ  هب  هک  تسا  یـشناد  نیرترب  نیا  هک  هدـش  حیرـصت  و  اهلد ؛» رد  ندـنکفا   » هب لوا  تیاور  رد  هدـش و  ریـسفت  ماهلا » »
. دسریم مالّسلا 

ناشیا هب  روهظ  نامز  نیاربانب ، تسا . قداص  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هلمج  زا  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  همه  دروم  رد  نخـس  نیا 
. دوشیم ماهلا 

وا هب  ار  نآ  دـنوادخ  دـنادب ، ار  يزیچ  دـیامن  هدارا  موـصعم  ماـما  هاـگره  هک  نومـضم  نیا  هـب  مـیدروآ  یتـیاور  هتـشذگ ، باـتک  رد  ( 2)
نآ راتساوخ  تبیغ ، نارود  لوط  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  کشیب  دنکیم . دییأت  ار  الاب  رابخا  نومـضم  تایاور ، لیبق  نیا  دنامهفیم .

هدمآ تایاور  رد  هک  ییاهشور  ریاس  ای  ماهلا  هار  زا  ار  هتـساوخ  نیا  مه  لاعتم  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنادب ، ار  شروهظ  نامز  هک  تسا  هدوب 
. دیامرفیم تباجا 

اجنیا رد  مییامن . لمح  یعیبط  یناعم  رب  ار  نآ  تسناوت  میهاوخ  مییامن ، یـشوپمشچ  لد » رد  يربخ  ندـش  دراو   » زیمآزاجعا يانعم  زا  رگا 
: میروآیم ار  یناعم  نیا  زا  دروم  ود 

نیمه دزیگنایم و  رب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  مشخ  دناهدش ، نآ  راتفرگ  ناناملسم  هک  يراب  فسأت  فارحنا  یفطاع : یساسحا و  يانعم  فلا )
. دناوخیم ارف  روهظ  هب  ار  وا  هک  دوشیم  شکرابم  بلق  رد  یتلاح  ندمآ  دیدپ  بجوم 

هدـماین رـس  هب  فارحنا  رـصع  هک  ینامز  ات  ماما ، سدـقم  مشخ  اریز  دـشاب ؛ روهظ  يارب  یفاک  یهیجوت  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  نیا  هتبلا  ( 3)
يزیچ نیا  ددرگ و  نئمطم  هاگآ و  يوحن  هب  روهظ  ماگنه  رد  شبـالقنا  يزوریپ  زا  هک  تسا  دـنمزاین  ترـضح  نآ  تساـجرباپ و  هراومه 

. تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  موس  لوا و  لامتحا  رد  هک  تسا 
______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، (. 1)
ص:175  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. نآ ياههناشن  ندش  لماک  روهظ و  طیارش  ندمآ  مهارف  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  ینعی  یلقع : يانعم  ب ) ( 1)
رب تسا  یلیلد  دوخ  دـشاب  ینعم  نیمه  هتـشذگ ، ربخ  زا  دوصقم  هاـگره  ددرگیمزاـب و  دـیآیم  يدوز  هب  هک  موس  لاـمتحا  هب  ینعم ، نیا 

دامتعا و دروم  یتایاور  دوب ، مود  لامتحا  هاگهیکت  هک  يربخ  نیا  يور ، ره  هب  درادـن . يزاجعا  يانعم  رب  تلـالد  موس و  لاـمتحا  یتسرد 
نیا بیترت  نیدـب  درادـن . ار  یخیرات  تاـبثا  تیلباـق  هجیتن  رد  میتفاـین ؛ دـشاب  نآ  اـب  نومـضم  مه  هک  زین  يرگید  ثیدـح  درادـن و  قوثو 

. دشابیم دودرم  ناوارف ، ياهیتساک  لیلد  هب  لامتحا 
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روهظ نامز  هدرب ، ثرا  هب  شدنمجرا  ناردـپ  زا  هک  دوخ ، هب  صوصخم  تسارف  یگنازرف و  اب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  موس : لامتحا  ( 2)
. دهدیم صیخشت  ار 

. تخادرپ میهاوخ  لامتحا  نیا  تابثا  هب  اههتکن ، یخرب  نایب  نمض  کنیا 
: تسا نینچ  هصالخ  روط  هب  روهظ  طیارش  نیرتمهم  لوا : هتکن  ( 3)

. دناسر ماجنا  هب  ار  ناهج  رد  تلادع  شرتسگ  روهظ و  زور  گرزب  ياهتیرومأم  هک  ورشیپ  يربهر  دوجو  - 1
همه رد  ار  متـس  دادیب و  ددرگ و  يرـشب  عماوج  تالکـشم  لح  رادهدهع  هک  لماک  هنالداع و  ياهمانرب  روحم و  تلادع  ینوناق  دوجو  - 2

. دزاس نک  هشیر  نآ  ياهتروص 
. لدع تموکح  سیسأت  ناهج و  هنالداع  حتف  يارب  صلخم  نانمؤم  زا  یفاک  يرامش  دوجو  - 3

تلود رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ار  يدیدج  ياههویـش  دنناوتب  هک  اجنآ  ات  یمالـسا  تما  دارفا  یگنهرف  يرکف و  یگتخپ  غولب و  - 4
. دنیامن كرد  لماک  روط  هب  دریگیم ، شیپ  رد  شایناهج 

. یعرش ماکحا  نیرتیهیدب  هب  یهجوتیب  یمالسا و  ننس  بادآ و  زا  هقباسیب  راکشآ و  فارحنا  - 5
. ناهج تالکشم  عفر  يارب  يرشب  ياهلح  هار  زا  نایناهج  یمومع  راکفا  یگدروخرس  يدیماان و  - 6

هعقاو داد و  دهاوخ  خر  روهظ  زا  لبق  یمک  یهلا ، یلک  همانرب  هجیتن  رد  یگمه  میدرواین ، اجنیا  رد  هک  يرگید  طیارش  طیارـش و  نیا  همه 
. درادیم رب  هدرپ  طیارش  نیا  ندمآ  مهارف  زا  روهظ 

ناوتیم هدـش و  دای  اـهنآ  زا  هیماـما  ییاور  عماوج  رد  هک  دراد  دوجو  یلک  ییاههویـش  موصعم  ماـما  ملع  اـب  ییانـشآ  يارب  مود : هتکن  ( 4)
ار يزیچ  دـنک  هدارا  موصعم  ماما  هاگره   » هک هدـعاق  نیا  ای  و  شوگ » رد  ریثأت  ماـهلا و  : » دـننام داد ؛ حیـضوت  اـهنآ  ددـم  هب  ار  ماـما  شناد 

«. دوشیم هضرع  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  رضحم  هب  هعمج  ره  ناگدنب  ياهراک   » هک نخس  نیا  ای  و  دیامرف » هاگآ  ار  وا  دنوادخ  دنادب ،
هب یلومعم  یعیبط و  یلکش  ثحب ، نیا  ات  هدومن  روبع  اهشور  نیا  همه  زا  میراد  دصق  هکلب  میتسین  اههویـش  نیا  تابثا  یپ  رد  ام  اجنیا  رد 

. دشاب هتشادن  دوجو  يزاجعا  شور  یعیبط و  هویش  نیب  مه  یتافانم  تسا  نکمم  هچرگ  دریگب . دوخ 
تیودهم و زا  دوخ  یعیش  تشادرب  ظفح  اب  میدرک و  رذگ  یلک  ياهشور  نیا  زا  هاگره  موس : هتکن  ( 5)

ص:176  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يدـهم هک  میریگیم  هجیتن  دنـسانشب ، ار  وا  هک  نآیب  دـنادیم  مدرم  نیب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ياهیرظن  اب  قباـطم  تبیغ  مهف  اـب  زین 

رد لماک  تلادع  نتخاس  اپرب  يارب  هدوب و  رصع  مه  يرشب  یپردیپ  ياهلسن  اب  هک  ینالوط  يرمع  اب  تسا  یصخش  مالّـسلا  هیلع  دوعوم 
زا ربخ و  اب  ناشراکفا  اهنآ و  زا  تسا و  طابترا  رد  شدنـسانشب  هک  نآیب  مدرم  اب  تبیغ  رـصع  رد  وا  تسا ؛ هدـیدرگ  هریخذ  یتیگ  هصرع 

. تسا هاگآ  ناشیاهوزرآ  اهجنر و 
هب يزاجعا ، هن  یعیبط و  روط  هب  ترضح  نآ  هک  تفای  میهاوخرد  ینشور  هب  دش ، نینچ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  ام  تشادرب  یتقو  ( 1)
هب اهنت  دراد  راشرـس  غوبن  هک  یـصخش  اریز  دشابیم ، ییانثتـسا  ياهغبان  ماما  مییامن  روصت  تسین  مزال  هجیتن  رد  دراد . ملع  روما  نیا  همه 

هتـسجرب و ياهیگژیو  ياراد  ترـضح  نآ  اما  تسا ؛ ناوتان  اهنآ  همه  هب  لماک  هطاحا  زا  دـنکیم و  ادـیپ  یهاـگآ  قوف  لـئاسم  زا  یخرب 
نامز لوط  رد  ار  مدرم  تالاوحا  صاخ ، یتیانع  اب  ناشیا  دشابیم . هاگآ  اهنآ  تایئزج  ثداوح و  همه  زا  تسا و  درف  هب  رصحنم  تازایتما 

. ددرگ هاگآ  شفیرش  روهظ  نامز  زا  ات  دراد  قوش  يرگید  سک  ره  زا  شیب  هک  نآ  هژیو  هب  دیامنیم ؛ يریگیپ 
نتخاس رد  ات  تسا  رومأم  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هکلب  دنکیمن  هدنسب  اهنآ  تایئزج  ثداوح و  نتسناد  هب  اهنت  مالّـسلا  هیلع  ماما  هتبلا  ( 2)

زا افرـص  هک  تسین  غباون  دننام  ناشیا  بیترت  نیدب  « 1 . » دزرو تکراشم  یمالسا  تما  زا  ایالب  تالکـشم و  نتخاس  رود  هتـسیاش و  هعماج 
نیرتیئزج و یهاگآ و  عون  نیرترب  ملع ، هنوگ  نیا  و  دراد . رارق  زین  ثداوح  نآ  نتم  رد  یهاگآ ، رب  هوـالع  هکلب  دـشاب  هاـگآ  اهدادـیور 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم شناد  لکش  نیرتقیقد 
هناگادـج روط  هب  مادـک  ره  هرابرد  تسا  بسانم  اـجنیا  رد  میباـییم . رد  ار  روهظ  هناگشـش  طیارـش  هب  ملع  یگنوگچ  ناـیب ، نیا  اـب  ( 3)

: مییامن هئارا  یحیضوت 
. دراد ار  ناهج  حالصا  تیرومأم  هک  دنادیم  يربهر  نامه  ار  دوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تفگ  دیاب  تسخن  طرش  هرابرد  فلا )

هک روط  نامه  دـنچ  ره  دـیامنیم ؛ تفایرد  شناردـپ  قیرط  زا  ار  تعیرـش  لوصا  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ  دـیاب  مود  طرـش  دروم  رد  ب )
. دروآیم تسد  هب  يزاجعا  هن  یعیبط و  ياههار  زا  ار  رگید  ياهتخانش  یخرب  میاهتفگ 

دح هب  زا  الاب ، هار  نامه  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تفگ  دیاب  تسا ، نارادفرط  نارای و  زا  یفاک  يرامش  ندمآ  دیدپ  هک  موس  طرـش  هرابرد  ج )
وجتسج هب  هراومه  ناشیا  زین  اجنیا  رد  دش ؛ دهاوخ  هاگآ  نامیا  صالخا و  حطـس  رظن  زا  هچ  دادعت و  رظن  زا  هچ  نارای  نآ  ندیـسر  باصن 
هصالخ میدرک ؛ هراشا  نآ  هب  هتشذگ  باتک  رد  هک  دراد  یتوق  هطقن  طورـش ، رگید  هب  تبـسن  طرـش  نیا  دزادرپیم . دروم  نیا  یـسررب  و 
ار دوخ  هدروآ و  درگ  دناهدیدرگ ، قفوم  لماک  روط  هب  شیامزآ  دنیآرف  رد  هک  ار  یناسک  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک : تسا  نیا  نآ 

______________________________

ص 53. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:177  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ترـضح نآ  زا  اـم  تخانـش  عناـم  هچنآ  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرتمهم  دراد ؛ دوـجو  يددـعتم  لـیالد  رما  نیا  يارب  دناسانـشیم . اـهنآ  هـب 
دوشیم و نکمم  یناسآ  هب  ماما  رضحم  هب  فرشت  ددرگ ، فرطرب  عناوم  نیا  هاگره  تسام ؛ ياهریصقت  روصق و  عاونا  ناهانگ و  دوشیم ،

هدومزآ ناصلخم  نیا  زا  ماما  تخانـش  بیترت  نیدب  « 1 . » دش دهاوخ  لوا  هجرد  ناراذگصالخا  بیـصن  اهنت  قیفوت ، نیا  هک  تسا  ملـسم 
ظاحل زا  هک  یهلا  نومزآ  رد  ناگدشقفوم  زا  وا  تخانش  اما  تسا . ینیع  میقتسم و  یتخانش  ناشـصالخا ، يافرژ  زین  اهنآ و  دادعت  هدش و 

. میاهتفگ نخس  نآ  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یعیبط  هار  زا  زین  دنراد ، رارق  يدعب  ياههبتر  رد  صالخا 
یهاپس طسوت  مالّـسلا  هیلع  ماما  بیقعت  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  اهنآ ، نیرتزراب  دراد . دوجو  یناوارف  دهاوش  مجنپ ، طرـش  دروم  رد  د )

. تسا هدماین  تایاور  رد  هک  دشاب  دوجوم  ترضح  دزن  رد  زین  يرگید  دهاوش  تسا  نکمم  دوریم . ورف  نیمز  رد  هک  تسا 
. دنشابیم ییاسانش  لباق  یعیبط  هار  زا  هک  تسا  نشور  مه  مشش  مراهچ و  طرش  هرابرد 

: دنشابیم تابثا  لباق  حطس  ود  رد  هدش ، هتفگ  طرش  شش  زا  دروم  راهچ  هک  مینک  هراشا  تسا  بوخ  اجنیا  رد  ( 1)
یلقع و ياـهتیفرظ  دـنکیم ؟ تیاـفک  یناـهج  دربـن  يارب  صلخم  دارفا  زا  دادـعت  هچ  دوـجو  هکنیا  دـننام  يرظن ؛ صیخـشت  لوا : حـطس 
يژک و هب  يدح  هچ  ات  ناناملسم  دنیامن ؟ كرد  ار  يودهم  تلود  دیدج  نیناوق  ات  دشاب  رادقم  هچ  دیاب  یمالـسا  تما  يرکف  ياهتیلباق 

رـشب ياهلحهار  زا  دـیاب  اهناسنا  زا  دـصرد  دـنچ  دـننکیم ؟ طوقـس  رفک  كانلوه  هاگترپ  ياجک  ات  نارفاک  دـنوشیم و  راـچد  فارحنا 
؟...  و دندرگ ؟ دیماان  هتخاس 

تخانش و زا  هک  ینامز  ریخ ؟ ای  تسا  هدرک  ادیپ  یجراخ  ققحت  قوف ، روما  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  یلمع و  صیخشت  مود : حطـس  ( 2)
. تسا حطس  نیمه  ام  روظنم  مییوگیم ، نخس  یهلا  همانرب  جیاتن  زا  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  یهاگآ 

تلاخد ار  هزجعم  هدرک و  رذگ  شور  نیا  زا  رگا  هتبلا  دوشیم . هاگآ  لوا  حطس  دراوم  زا  زیمآزاجعا ، ماع  شور  ددم  هب  مالّسلا  هیلع  ماما 
: تسا عالطا  ییاناد و  هنوگ  ود  زا  یشان  لوا ، حطس  هب  ماما  ملع  تفگ  دیاب  میدادن 

ددـعتم ياهلسن  اب  يرـصع  مه  اهنرق  لوط  رد  هک  خـیرات  نیناوق  زا  عالطا  زین  هتـشذگ و  يرـشب  ياـهلسن  رب  هک  یثداوح  زا  یهاـگآ  - 1
«2 . » تسا هدروآ  تسد  هب  يرشب 

دح ترضح ، نآ  يارب  شناد  نیا  هک  تسا  نیا  ضرف  دیامرفیم . نالعا  یناهج  تلود  رد  هک  ینیناوق  میهافم و  زا  ترـضح  تخانـش  - 2
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. دراد دوجو  یمومع ، ياهشور  یلک و  نیناوق  هیواز  زا  لقا 
______________________________

. میاهتفگ نخس  اجنآ  رد  صالخا  هناگراهچ  تاجرد  هرابرد  ص 248 . نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
. دعب هب  ص 512  نامه ؛ ك : ر . (. 2)

ص:178  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیامن لصاح  عالطا  لوا  حطس  زا  ینشور  هب  دناوتیم  یهاگآ ، هنوگ  ود  نیا  دوجو  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ( 1)

نیا اب  دـشابیم و  حیحـص  دـنادیم ، نکمم  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  روهظ  طیارـش  ندـمآ  مهارف  رب  عالطا  هک  موس  لامتحا  لاـح  ره  هب 
تازجعم نوناـق  فلاـخم  تروـص  نیا  رد  هـکلب  درادـن  دروـم  نـیا  رد  هزجعم  هـب  يزاـین  مود  لاـمتحا  زا  لوا  شور  دـننام  رگید  دوـجو ،

. دشابیم
ص:179  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

روهظ نامز  مود  لصف 

: تخادرپ اهنآ  شنیزگ  دقن و  هب  سپس  تفگ و  نخس  حطس  دنچ  رد  ناوتیم  هراب  نیا  رد 
هدـشن دای  نآ  زا  ینید  نتم  چـیه  رد  تسین و  نآ  نتـسناد  هب  یهار  هتبلا  هک  لاس ، هام و  زور و  هب  روهظ  قیقد  نامز  نییعت  لوا : حطـس  ( 2)

. تسا هدش  دراو  تقو ، ناگدننک  نییعت  نعل  تیقوت و  یفن  رب  یناوارف  تایاور  سکع ، رب  هکلب 
ماـما يزوریپ  يارب  ار  یتصرف  هک  تسا  یهلا  هماـنرب  هریجنز  ياـههقلح  زا  یکی  دوخ  روهظ ، قیقد  ناـمز  ندوب  ناـهن  میتسناد  نیا  زا  شیپ 
. دشابیم ناشیا  يزوریپ  للع  نیرتمهم  زا  يریگلفاغ  لصا  اریز  دروآیم ؛ مهارف  یناهج  تیرومأم  رد  شنارای  مالّسلا و  هیلع  يدهم 

یماگنه ای  دـیامرف ؛ هدارا  دـنوادخ  هک  تسا  یتقو  روهظ  نامز  مییوگب : هک  نیا  دـننام  لامجا ؛ روط  هب  روهظ  نامز  نییعت  مود : حطـس  ( 3)
هتـساوخ یلو  تسا ؛ تسرد  روما  نیا  همه  ای ...  ددرگ و  عقاو  نآ  کیدزن  ياههناشن  هک  تسا  ینامز  ای  دیآ ؛ مهارف  نآ  طیارـش  هک  تسا 

. دیامنیمن نیمأت  ار  ام 
فورح ملع  نیناوق  قیرط  زا  ای ، میرک  نآرق  ياههژاو  یخرب  زا  لیصفت  ای  لامجا و  روط  هب  روهظ  خیرات  ندروآ  تسد  هب  موس : حطس  ( 4)

. درک ادیپ  یهاگآ  هتخانشان ، قیاقح  هب  ناوتیم  ملع  نیا  ددم  هب  هک  دننآ  رب  دنیانشآ و  نآ  اب  هیفوص  امکح و  زا  یخرب  هک 
نینچ هک  تسا  یبرع  نب  نیدـلا  یحم  ناـنآ  زا  یکی  دـناهدرب . هرهب  نیناوق  نیا  زا  روـهظ  ناـمز  نییعت  يارب  ناملـسم ، ناـملاع  زا  یهورگ 

: تسا هدورس 
اماق ّيدهملاف  هّللا  مسببفورح  یلع  نامّزلا  راد  اذإ 

سپ هدرک و  مایق  يدهم  دـسر ، هّللا  مسب  فورح  هب  راگزور  خرچ  هاگره  « 1  » امالّـسلا يدنع  نم  هأرقاف  الأموص  بیقع  میطحلاب  جرخی  و 
نم بناج  زا  يدید  ار  وا  رگا  دش . دهاوخ  رهاظ  میهاربا ) ماقم  دوسألا و  رجح  نایم  تحاسم   ) میطح زا  ناضمر  هام  زا 

______________________________

ص 499. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، ك : ر . (. 1)
ص:180  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. ناسر شمالس 
. دیامن فشک  هّللا » مسب   » هدنهد لیکشت  فورح  زا  ار  روهظ  نامز  تسا  هدیشوک  اجنیا  رد  يو 
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: تسا هتفگ  زین  یماطسب  نمحرلا  دبع  خیش  ( 1)
الع دق  رصّنلاب  تیبلا  وحن  ۀّکمبهنیش  دعب  نم  میملا  فرح  جرخی  و 

دهاوخ رهاظ  يزوریپ  اب  مارحلا  هّللا  تیب  رانک  رد  هکم و  رد  میم  فرح  « 1  » السرم قلخلل  نمحّرلا  نم  یتأیسرهاظ  ّقحلاب  ّيدهملا  وه  اذهف 
. تسا هدش  هداتسرف  قلخ  بناج  هب  نامحر  دنوادخ  يوس  زا  قح  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دش .

نیرتهنمادرپ دشابیم . نکممان  تسانشآ ، اهنآ  جارختسا  هویـش  اب  یبوخ  هب  هک  یـسک  يارب  زج  نآ - یتسرد  تروص  رد  اهزمر - نیا  مهف 
هدروآ مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یتیاور  لقن  لابند  هب  یسلجم  همالع  هک  تسا  یحیضوت  دوشیم ، هدهاشم  هنیمز  نیا  رد  هک  یشالت 

. تسا
: دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگ : دیبل  وبا  ( 2)

یّتح هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ماقف  ُباتِْکلا » َِکلذ  ملا ،  » لزنأ یلاعت  هّللا  ّنإ  اّمج . املعل  ۀـعّطقملا  نآرقلا  فورح  یف  ّنإ  دـیبل ، اـبأ  اـی 
باتک یف  هّللا  باتک  یف  هنایبت  و  لاق : ّمث  نینس . ثالث  ۀنـس و  ۀئام  عباّسلا  فلألا  نم  یـضم  دق  و  دلو ، موی  دلو  هتملک و  تتبث  هرون و  رهظ 

دنع مشاـه  ینب  نم  مئاـق  ماـیق  اـّلإ و  یـضقنی  فرح  ۀـعّطقم  فورح  نم  سیل  و  رارکت ، ریغ  نـم  اهتددـع  اذإ  ۀـعّطقملا ، فورحلا  یف  هـّللا 
جورخ ءدـب  ناک  ّمث  نّوتـس . يدـحا و  ۀـئام و  کلذـف  نوعـست ، داّصلا  و  نوعبرأ ، میملا  نوثالث و  ماّللا  دـحاو و  فلألا  لاـق : ّمث  هئاـضقنا .
مهفاف رلا .»  » اهئاضقنا ب دنع  انمئاق  موقی  و  صملا »  » دـنع ساّبعلا  دـلو  مئاق  ماق  هتّدـم  تغلب  اّملف  هّللا ...  ملا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا 

«2 . » همتکا هع و  کلذ و 
هیلع و هّللا  یّلـص  دّـمحم  دومرف ، لزان  ار  باتکلا » کلذ  ملا   » دـنوادخ یتقو  تسا . يراشرـس  شناد  نآرق  هعطقم  فورح  رد  دـیبل  وبا  يا 
هس دص و  رازه و  تفه  وا  تدالو  ماگنه  تفرگ . ياج  نامدرم  لد  رد  شنانخس  تشگ و  راکشآ  شدوجو  رون  هک  اجنآ  ات  درک  مایق  هلآ 

، ینک شرامش  رارکت  نودب  ار  نآرق  هعطقم  فورح  یتقو  دومرف : سپس  تشذگیم . كاخ  هرک  رب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  طوبه  نامز  زا  لاس 
هاگنآ دـنکیم . مایق  نآ  نتـشذگ  عقوم  رد  مشاـه  ینب  زا  یکی  هک  نیا  زج  درذـگیمن  فورح  نیا  زا  کـی  چـیه  یباـییم . ار  بلطم  نیا 

ماما مایق  يادتبا  نآ  زا  دـعب  دوشیم . کی  تصـش و  دـص و  اعمج  هک  دـشابیم  دون  صملا »  » لهچ و م » ، » یـس مال » ، » کی فلا » : » دومرف
مئاق درذگب ، نآ  نوچ  دنکیم و  مایق  صملا »  » نامز رد  سابع  ینب  مئاق  دیسر ، رس  هب  وا  تدم  یتقو  دوب ؛ هّللا »...  ملا   » مالّسلا هیلع  نیسح 

. راد هدیشوپ  نانمشد  زا  راپسب و  رطاخ  رد  بایرد و  ار  نآ  سپ  دنکیم . مایق  رلا »  » رد ام 
نیا رد  تاقوا  نییعت  زا  یخرب  دروآیم و  ینالوط  ینخس  تیاور ، نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  ( 3)

______________________________

ص 559. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، ك : ر . (. 1)
ص 132. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)

ص:181  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ماما هب  طوبرم  هک  ار  يو  تاحیضوت  زا  ییاهشخب  اجنیا  رد  دنادیم . عقاو  اب  قباطم  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تثعب  نوچ  مه  تیاور 

: میروآیم تسا  مالّسلا  هیلع  يدهم 
: دوریم نآ  رد  لامتحا  دنچ  دنکیم » مایق  رلا  رد  مئاق  : » دومرف هکنیا  ( 1)

طورشم هک  مه  ربخ  ینعم  هتفریذپن ، ققحت  نوچ  هک  تسا  یطرـش  هب  طورـشم  نآ  ققحت  دراد و  هار  نآ  رد  ادب »  » هک دشاب  يرابخا  زا  - 1
. دراد تلالد  نآ  رب  راتفگ  نیا  رابخا  هک  نانچ  تسا . هدیدرگن  ققحتم  دشاب ، نآ 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توبن  ندش  راکشآ  نامز  زین ، نآ  خیرات  أدبم  هدش و  هتشون  رلا »  » هابتـشا هب  هدوب و  ملا »  » لصا رد  رلا » - » 2 ( 2)
ناهنپ افخ و  رد  تماما  رما  هب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  مه ، مئاق  مایق  زا  دوصقم  و  ملا .»  » دننام تسا ؛ ترـضح  نآ  تثعب  کیدزن  ینعی 
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اب مییازفیب  نآ  رب  زین  ار  تثعب  زا  لبق  لاس  هدزای  هک  یماـگنه  سپ  تسویپ . عوقو  هب  يرجه  لاس 260  رد  ترضح  نآ  تماما  اریز  تسا ؛
. دوب دهاوخ  قفاوم  رملا »  » ددع

نآ دادعا  لک  عمج  هدمآ و  نآرق  هروس  جـنپ  يادـتبا  رد  رلا »  » اریز تسا ؛ هدـش  رکذ  نآرق  رد  هک  تسا  ییاه  رلا »  » همه دوصقم ، - 3 ( 3)
زا یکی  شدوصقم  نوچ  دومرف ، رکذ  ار  ملا »  » مالّـسلا هیلع  ماما  یتقو  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  دیؤم  تسا . جنپ  هاجنپ و  دـصکی و  رازه و 

زاغآ هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  مه  نآ  و   ] هدوب روظنم  هروس  کی  يادـتبا  طقف  هک  دـنامهفب  ات  دروآ  اهنآ  اب  مه  ار  هّللا  ظـفل  دوب ، اـهنآ 
. تسا هدوب  رظن  دروم  تاررکم ، همه  هچ  تسین ؛ روط  نیا  رلا »  » یلو دشابیم ] ُموُّیَْقلا » ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ملا   » نآ

« صملا  » دادعا فذح  یلصا ، روظنم  یلو  دوشیم  عورش  رلا »  » زا هک  تسا  نآرق  هعطقم  فورح  مامت  نتـشذگ  ترـضح  نآ  دارم  - 4 ( 4)
ساسا رب  و  جنپ . تسیب و  دـصناپ و  رازه و  مود ، ربانب  و  « 1 . » دوشیم شـش  دون و  دصـشش و  رازه و  دادعا ، همه  عمج  لوا ، رب  انب  تسا و 

نیا راهچ . دون و  دصکی و  رازه و  ود  مود ، شرامش  ربانب  دوشیم و  جنپ  تسیب و  دصیس و  رازه و  ود  لوا ، شرامش  ربانب  هبراغم ، باسح 
یفرح ره  تدم  تشذگ  اب  دومرف : ناشیا  اریز  دراد ؛ يرتشیب  یگنهامه  دـندرک ، نایب  ترـضح  نآ  هک  یلک  نوناق  اب  ندرک  باسح  هنوگ 

نیا یلو  تساـهتلود . همه  نیرخآ  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  لآ  تلود  اـما  دـیآیم  دـیدپ  مشاـه  ینب  زا  یتـلود  نآرق ، هـعطقم  فورح  زا 
زا هبساحم 
______________________________

نآرق رد  هعطقم  تاملک  اریز  دناسرب  ار  وا  دوصقم  ینشور  هب  دناوتیمن  هداد ، تسد  هب  مراهچ  لامتحا  رد  یسلجم  همالع  هک  یماقرا  (. 1)
دـصکی و رازه و  هس  لمج ، باسح  هب  اهنآ  يددـع  شزرا  تسا ، هدـش  هتخاس  فرح  جـنپ  داتفه و  زا  عومجم  رد  هک  دـشابیم  دروم   29

ربانب راهچ ، تصـش و  دـصهن و  رازه و  ود  یقاـب  کـی و  تصـش و  دـصکی و  صملا  شزرا  لوا ، شرامـش  رباـنب  دـشابیم . جـنپ  هاـجنپ و 
تسا و راهچ  داتشه و  رازه و  هس  یقاب  تسا و  کی  داتفه و  شـشزرا  دشاب ، اهنآ  زا  یکی  یـسلجم  روظنم  رگا  ملا ، شزرا  مود ، شرامش 

دراوم همه  شزرا  شدارم  رگا  دوشیم و  هدزیـس  رازه و  هس  یقاب  دشابیم - نآرق  رد  صملا  زا  شیپ  هک  دشاب - اهنآ  زا  ات  ود  وا  دارم  رگا 
دـصتفه و رازه و  ود  یقاب  دوشیم و  شـش  تسیب و  دـص و  راـهچ  هدـش ، رارکت  نآرق  رد  راـب  شـش  هک  دـشاب  میرک  نآرق  رد  هملک  نیا 

اههجیتـن نیا  همه  دوشیم و  تشه  دون و  دـصناپ و  رازه و  ود  یقاـب  مییازفیب ، زین  ار  هدـش  هتفگ  صملا  نیا ، هب  رگا  دوشیم و  هن  تسیب و 
. هبراغم باسح  هب  دسر  هچ  تسا  دجبا  باسح  ساسا  رب  نیا  تسا . هتفگ  یسلجم  همالع  هک  تسا  یمقر  زا  رتشیب 

ص:182  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. میدنسپیمن ار  نآ  مه  ام  تسا و  دیعب  ظفل  تهج 

: دسیونیم همادا  رد  یسلجم  همالع  ( 1)
مهاوخیم دنوادخ  زا  رآ . ياج  هب  ار  تمعن  رکـش  بایرد و  ار  نآ  سپ  دمآ . مرظن  هب  لکـشم  تیاور  نیا  ّلح  حرـش و  رد  هچنآ  دوب  نیا 

. درذگرد رادرک  راتفگ و  رد  نم  شزغل  زا  هک 
: میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدرواین  ناشیا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تالامتحا  ( 2)

رد مینکیم . باسح  ار  رلا  دـسریم ، نایاپ  هب  صملا  مقر  هک  یناـمز  ینعی  دـنکیم ؛» ماـیق  رلا  اـب  صملا  ندـش  يرپس  ناـمز  رد  مئاـق  - » 1
، تسا کی  تصـش و  دص و  صملا ، شزرا  هک  میتسناد  رگا  سپ  تسا . یمتح  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مایق  دـسر ، رـس  هب  نآ  مقر  هاگره  هجیتن 
دصیـس و رازه و  ود ، نیا  عومجم  و  دوشیم ، جنپ  هاجنپ و  دـص و  رازه و  دـشابیم ، دروم  جـنپ  هک  میرک  نآرق  رد  اه  رلا »  » یمامت شزرا 

روهظ خیرات  نآ  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  هدیـسر و  نایاپ  هب  لبق  لاس  داتـشه  هک  تسا  يرجه  خـیرات  نامه  نیا  هدزناش .
. تسا هدومرفن 

. تسا يرجه  ترضح 255  نآ  تدالو  خیرات  میروآ . باسح  هب  ترضح  نآ  تدالو  زا  سپ  خیرات  ار  مقر  نیا  دیاب  ریزگان  دوجو  نیا  اب 
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روهظ رگید  لاس  جـنپ  داـتفه و  دـص و  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ینعی  دوشیم ؛ کـی  داـتفه و  دـصناپ و  رازه و  عومجم  رد  سپ 
«1 . » دومرف دهاوخ 

باـسح هب  فورح ، ياـملع  هک  هزمه  زا  رظن  فرـص  اـب   ) ار مـال  فلا  ینعی : تسا ؛ نآ  فورح  ياـهمسا  شزرا  رلا ،»  » زا دوصقم  - 2 ( 3)
هدزناپ دصهن و  رازه و  نآ  لصاح  مییامن ، برض  جنپ  رد  ار  ددع  نیا  هاگره  دشابیم . هس  داتشه و  دصیـس و  عومجم  رد  هک  دنروآیمن )

ار نآ  رگا  تسا و  هدومرفن  روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  خیرات  نیا  رد  هک  تفگ  دیاب  میراگنیب  يدالیم  خیرات  ار  ددـع  نیا  رگا  دـش . دـهاوخ 
يرود اتبـسن  خـیرات  مییازفیب ، نآ  هب  ار  صملا »  » شزرا ای  میروآ و  باسح  هب  ترـضح  تدالو  خـیرات  زا  ار  نآ  ای  مینادـب  يرجه  خـیرات 

. دش دهاوخ 
شزرا هاگره  دوشیم و  شش  یـس و  دصتفه و  نآ ، عومجم  شزرا  هک  دشاب  رلا »  » هملک فورح  امـسا  زا  يرتالاب  هبترم  دوصقم ، - 3 ( 4)

تسا و هدومرفن  روهظ  خیرات ، نآ  رد  ترـضح  هک  تسا  یخیرات  نیا  دـش . دـهاوخ  تفه  دون و  دصتـشه و  مییازفیب ، نآ  هب  زین  ار  صملا 
زین خیرات  نیا  رد  هک  دش  دهاوخ  ود  هاجنپ و  دص و  رازه و  مییامن ، هفاضا  نآ  هب  ار  مالّـسلا ) هیلع  ماما  دـلوت  لاس   ) ددع 255 هک  یماگنه 

اب هک  دمآ  دهاوخ  تسد  هب  داتـشه  دصـشش و  رازه و  هس  ددع  مییامن ، برـض  جـنپ  رد  ار  رلا  هملک  شزرا  هاگره  تسا . هدادـن  خر  روهظ 
نیا تسا . رود  رایـسب  ام  نامز  زا  اهخـیرات ، نیا  يود  ره  دـش . دـهاوخ  کی  لهچ و  دصتـشه و  رازه و  هس  صملا ، شزرا  ندومن  هفاـضا 

. دومن هبساحم  تدالو  ای  ترجه  نامز  زا  ناوتیم  زین  ار  ددع 
همالع هک  روطنامه  میروآ - نایم  هب  زین  ار  هبراغم  باسح  ياپ  تالامتحا ، نیا  رانک  رد  رگا  لاح  ( 5)

______________________________

م] . ] تسا هدیدرگ  فیلأت  دودح 1350 ش )  ) لاس 1392 ه رد  رضاح  باتک  تسا  يروآدای  هب  مزال  (. 1)
ص:183  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هدارا شیوخ  یلک  هماـنرب  رد  دـنوادخ  هک  ناـنچ  نآ  روهظ - یقیقح  ناـمز  دـیامنیم و  هرهچ  يرتشیب  تـالامتحا  تسا - نآ  رب  یـسلجم 
: تسا ریز  ياهیتساک  ياراد  ربخ  نیا  يور ، ره  هب  دنامیم . یقاب  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  هدومن -

تاـبثا یگتـسیاش  هک  تسا  یفیعـض  ربخ  هجیتـن  رد  دـناهدومنن ؛ قیثوت  ار  وا  یلاـجر  ياـملع  هک  تسا  یموزخم  دـیبل  وبا  نآ  يوار  فلا )
. درادن یخیرات 

. دشابیم لسرم  ربخ  نیا  رگید  ترابع  هب  تسین ؛ نایم  رد  ناشمادکچیه  زا  یمان  دنشابیم و  سانشان  وا  ام و  نیب  نایوار  ب )
هک تسا  فورح  نیا  يریسفت  هوجو  زا  یکی  اهنت  لمج  باسح  رب  انب  هدنیآ ، ثداوح  ییوگشیپ  هب  میرک  نآرق  هعطقم  فورح  ریـسفت  ج )

ریـسفت رگید  ياهنوگ  هب  ار  فورح  نیا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  رابخا  هنرگو  دراد . تلالد  نآ  رب  دیبل  وبا  ربخ  هلمج  زا  تایاور  یخرب 
. دنیامنیم طقاس  یخیرات  تابثا  تیلباق  زا  ار  نآ  هدرک ، در  ار  دیبل  وبا  ربخ  نومضم  رابخا ، نیا  دناهدومن .

شلها هب  ار  نآ  رد  شواک  دیاب  ریزگان  هک  دراد  دوجو  فورح  ملع  یتسرد  رب  لیلد  دوجو  مدـع  نوچ  مه  زین  يرگید  تاشقانم  اجنیا  رد 
. داهناو

. دزادرپب نآ  عوقو  لاس  هب  هک  نآ  یب  دراد  هراشا  روهظ  هام  زور و  هب  هک  یتایاور  رب  هیکت  مراهچ : حطس  ( 1)
: میهد ناماس  روحم  دنچ  رد  ار  ثحب  نیا  تسا  بسانم 

. اهنآ زا  یخیرات  يرادربهرهب  يارب  شالت  تایاور و  هنوگ  نیا  تخانش  لوا : روحم  ( 2)
: درب یخیرات  هدافتسا  اهنآ  زا  ددعتم  يایاوز  زا  ناوتیم  هدوب و  دایز  تایاور  نیا 

: لامجا روط  هب  روهظ  لاس  نییعت  فلا ) ( 3)
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدروآ  ریصب  وبا  زا  لقن  هب  یسربط 
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«1 . » عست وأ  عبس  وأ  سمخ  وأ  ثالث  وأ  يدحإ  ۀنس  نینّسلا : نم  رتو  یف  ّالإ  مئاقلا  جرخی  ال 
. مهن ای  متفه و  ای  مجنپ  ای  موس  ای  مکی  لاس  دنکیمن ؛ روهظ  درف ، لاس  رد  زج  مئاق 

: روهظ زور  هام و  نییعت  ب ) ( 4)
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  یسربط 

مالّسلا هیلع  ّیلع  نب  نیسح  هیف  لتق  يّذلا  مویلا  وه  ءاروشاع و  موی  یف  موقی  ناضمر و  رهش  نم  نیرشع  ّتس و  موی  یف  مئاقلا  مساب  يدانی 
«2 ... »

هیلع یلع  نب  نیـسح  ندـش  هتـشک  زور  هک  اروشاع  زور  رد  وا  سپـس ] . ] دوشیم هداد  ادـن  مئاق  مان  هب  ناضمر  هام  مشـش  تسیب و  زور  رد 
 ... دیامنیم مایق  تسا ، مالّسلا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  یسوط  خیش 
______________________________

ص 430. نامه ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:184  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » مالّسلا هیلع  ّیلع  نب  نیسح  هیف  لتق  موی  ءاروشاع ، موی  موقی  و  نیرشع ، ثالث و  ۀلیل  همسا  يدانی  هیلع  هّللا  تاولص  مئاقلا  ّنإ 

زور هک  اروشاـع  زور  رد  وا  دوشیم و  هداد  ادـن  داـب - وا  رب  ادـخ  دورد  هک  مئاـق - مسا  هب  ناـضمر ] هاـم   ] موس تسیب و  بش  رد  ناـمگیب 
. دنکیم مایق  تسا ، مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتشک 

(: هتفه مایا  زا   ) زور نآ  مسا  نییعت  ج ) ( 1)
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدروآ  رایزهم  نب  یلع  زا  لقن  هب  یسوط  خیش 

«2  ... » تبّسلا موی  ءاروشاع ، موی  مئاقلاب  ّینأک 
 ... منیبیم ار  مئاق  تسا ، يزور  هبنش  هک  اروشاع  زور  رد  ایوگ 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  زا  لقن  هب  مه  قودص  خیش 
«3 . » مالّسلا هیلع  نیسحلا  هیف  لتق  يّذلا  موی  ءاروشاع ، موی  تبّسلا ، موی  مئاقلا  جرخی 

. تسا هدش  هتشک  داب - وا  رب  ادخ  مالس  نیسح - هک  يزور  دنکیم ؛ روهظ  تساروشاع  اب  فداصم  هک  ياهبنش  زور  رد  مئاق 
. یخیرات تابثا  يارب  رابخا  نیا  تیلباق  مود : روحم  ( 2)

هک یتایاور  زین  دیوگیم و  نخس  درف  ياهلاس  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  زا  هک  يرابخا  میباییم  رد  تایاور  هنوگ  نیا  یـسررب  زا  سپ 
فالخ رب  دراد ؛ دوخ  يدنـس  هریجنز  رد  ار  فیعـض  زین  هتخانـشان و  ینایوار  كدنا ، دادعت  زا  هتـشذگ  دـنادیم ، روهظ  زور  ار  هبنـش  زور 

. تسا یخیرات  تابثا  لباق  دایز و  ناشدادعت  هک  دنادیم  مارحلا  مرحم  مهد  زور  رد  ار  روهظ  هک  یتایاور 
. روهظ دادیور  يارب  مرحم ) مهد   ) اروشاع زور  نییعت  تمکح  تخانش  يارب  شالت  موس : روحم  ( 3)

: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  هتکن  ود  نمض  هراب  نیا  رد 
: تسا زیچ  ود  زور ، نیا  نییعت  زا  یلصا  دوصقم  ام  رظن  هب  لوا : هتکن  ( 4)

مالّـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  مایق  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ّدـج  تداهـش  زور  زور ، نیا  - 1
بالقنا تامدـقم  زا  ینیـسح  مایق  تقیقح ، رد  دـنراد . كارتشا  يدوبان  یـشومارف و  زا  مالـسا  ظفح  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  بالقنا 

ییافوکـش يونعم و  يزاـسهدامآ  يارب  تسا  یهلا  یلک  هماـنرب  زا  یـشخب  ینیـسح ، ماـیق  دـشابیم . دوعوم  زور  ندـمآ  دـیدپ  يودـهم و 
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هب یناهج  رادـم  تلادـع  دربن  يارب  نمؤم  نادـهاجم  زا  یفاک  يرامـش  ندـمآ  دـیدپ  فدـه  اب  یمالـسا  تما  نایم  رد  يرادـیب  صالخا و 
. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  یهدنامرف 

ماما نآ  زا  عافد  مالّسلا و  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  یهاوخنوخ  یعون  هب  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  رگید  يوس  زا 
طاسب يزادنارب  تلادع و  يارجا  هک  شیوخ  فده  رد  ماما  ود  ره  اریز  تسا ؛ مولظم 

______________________________

ص 274 نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص:185  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هراب  نیا  رد  دنتسه . ناتسادمه  دشابیم ، رفک  متس و 
هدوب و هدنپت  هدنز و  یخیرات ، راودا  همه  رد  ناهج  ناگدازآ  همه  یمالـسا و  تما  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  دای  مان و 

. تسا هدیمد  تیرشب  دبلاک  رد  ار  صالخا  یناشفناج و  هسامح و  حور 
نیا زا  تساروشاع . زور  مارحلا ، مرحم  مهد  زور  تفگ  نخس  وا  يالاو  فادها  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناوتیم  هک  یتصرف  نیرتهب 

. تسا هدش  باسح  هنامیکح و  یحرط  روهظ ، يارب  زور  نیا  نییعت  هک  تفریذپ  دیاب  ور 
تسا یتصرف  هناگی  زین  جح  ییاپرب  مسوم  دشابیم و  کیدزن  تسا ، ناناملـسم  یناهج  هرگنک  هک  جح  يرازگرب  نامز  هب  اروشاع  زور  ( 2

. دنیآ مه  درگ  هکم  رد  يزاجعا  ریغ  یعیبط و  روط  هب  دنناوتیم  مالّسلا  هیلع  يدهم  نارای  هک 
مالّـسلا هیلع  يدـهم  مسا  هب  هک  ییادـن  تسا  هدـمآ  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هک  تقو  نییعت  تایاور  رد  زین  ادـن و  راـبخا  رد  مود : هتکن  ( 1)

ادن اسب  هچ  دنرترود و  وا  ینامرفان  زا  رت و  کیدزن  راگدرورپ  تعاط  هب  لومعم  روط  هب  دارفا  هام  نآ  رد  دوب . دهاوخ  ناضمر  هام  رد  تسا 
يارب ناـمز  نیرتـهب  هتـشاد ، هاـم  نآ  رد  ياهژیو  هاـگیاج  بش ، نآ  دـهد ؛ يور  تسا ، ردـق  بش  هک  ناـضمر  هاـم  موـس  تسیب و  بش  رد 

. تسا راگدرورپ  اب  زاین  زار و  تدابع و 
. دوب دهاوخ  زور  تفه  دصکی و  دودح  روهظ ، دادیور  ادن و  هعقاو  نیب  ینامز  هلـصاف  دـتفا ، قافتا  مرحم  هام  مهد  زور  رد  روهظ  رگا  ( 2)

دنچ مرحم  هام  رد  روهظ  لاس و  کی  ناضمر  هام  رد  ادن  هک  داد  لامتحا  ناوتیمن  اما  تسا  هدشن  ددع  نیا  هب  حیرصت  تایاور  رد  دنچ  ره 
.( زور تفه  هام و  هس  لاس و  کی  زا  سپ  ینعی   ) دشاب هلصاف  لاس  کی  ود  نآ  نیب  هک  دوریمن  زین  لامتحا  نیا  یتح  دهد . خر  دعب  لاس 

بیرق نالعا  شاب و  رادیب  يارب  ادن »  » هک تسناد  نآ  ار  دادیور  ود  نیا  ندمآ  مه  لابند  لیلد  نیرتمهم  تایاور ، زا  هدافتسا  اب  ناوتب  دیاش 
رد هک  یگرزب  تحلـصم  دوبن  رگا  داد و  دـهاوخ  خر  يدوز  هب  روهظ  هک  تسا  نآ  هاوگ  ادـن  نیا  دـشابیم . مدرم  هب  روهظ  ندوب  عوـقولا 
زا سپ  یکدـنا  ياـهزور  میتفریذـپیم  هک  دوـب  رتـهب  تسا ، هتفهن  زور  نآ  رد  هک  یتـمکح  دراد و  دوـجو  مرحم  مهد  زور  اـت  نآ  ریخأـت 

. ددرگیم ققحم  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  ادن ، دادیور 
نینچمه ناـنآ و  نیب  رد  ادـن  هعقاو  يراذـگریثأت  نازیم  یمالـسا و  تما  لاوـحا  عاـضوا و  هلـصاف ، نیا  رد  هک  دوـمن  روـصت  ناوـتیم  ( 3)

ره هک  تسا  نآ  تقیقح  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هتـسیاش  صلخم و  نارای  شنکاو  زین  راـظتنا و  دروم  ياـهباتزاب 
ناشفشتآ ياههرارش  نیتسخن  دوشیم ، هداد  يدهم  ماما  مان  هب  هک  ییادن  رد  دشاب ، هدمآ  نوریب  دنلب  رس  یهلا  شیامزآ  هتوب  زا  هک  ینمؤم 

. تخاس دهاوخ  هدامآ  یناهج  لدع  تلود  يراذگناینب  رد  تکراشم  ماما و  يرای  يارب  ار  دوخ  دید و  دهاوخ  ار  روهظ 
اهنآ دنیامن . بلج  دوخ  هب  ار  یهاگن  هن  دنزیگنارب و  ار  یکـش  هن  هک  يروط  هب  دنوریم  هکم  هب  یلومعم  هویـش  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای 

ياهزرم زا  بیترت  نیدب  تفر و  دنهاوخ  جح  هب  ناناملسم  ریاس  نوچ  مه 
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ص:186  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مامت زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  همه  دوب . دـنهاوخ  هکم  رد  روهظ  ماگنه  هب  یهلا  هنامیکح  هماـنرب  قبط  و  « 1  » دنیامنیم روبع  ییایفارغج ،
هارمه هب  اهنآ  دسرب . یناهج  هنالداع  دربن  زاغآ  يارب  یفاک  يرامـش  هب  ناشدادعت  هک  نآ  ات  دـنوشیم  دراو  هکم  هب  نینچ  نیا  ناهج  طاقن 

دادـیور نآ  دنـشابن ،) هاگآ  تیقوت  تایاور  زا  رگا  هتبلا   ) دنـشکیم ار  روهظ  راـظتنا  هظحل  ره  هک  یلاـح  رد  درازگ و  دـنهاوخ  جـح  مدرم 
مه دـنروهظ  راظتنا  مشچ  هک  صلخم  نارای  اما  دـندرگیمزاب  دوخ  ياهروشک  هب  نایجاح  دـتفایم ؛ ریخأت  هب  جـح  مایا  زا  سپ  ات  كراـبم 
هک ینامز  ات  دنوشیم  راچان  دنیوگب ، ینخس  شیوخ  تیرومأم  هرابرد  یـسک  اب  هک  نآیب  اهنآ  دننامیم . یقاب  سدقم  رهـش  نآ  رد  نانچ 

. دنايودهم شخبییاهر  شترا  یلصا  رداک  يزکرم و  هتسه  اهنآ  دننامب . اجنآ  رد  دننادن ، ار  نآ  قیقد  روط  هب  مه  دیاش 
نیا هک  اجنآ  ات  دوشیم  وربور  ینوناق  یعناوم  اب  هکم  رهـش  رد  نانآ  روضح  دروآ ، میهاوخ  هدـنیآ  لصف  رد  هک  تاـیاور  یخرب  رباـنب  ( 1)

دهاوخ همادا  تسا ، روهظ  زور  هک  اروشاع  زور  ات  شکمـشک  نیا  ددرگیم . رهـش  نآ  نالوئـسم  نیب  رد  فـالتخا  ثحب و  هیاـم  عوضوم ،
. تشاد

ور نیا  زا  دراد و  دوجو  يزاـجعا  هن  یعیبـط و  لکـش  هب  مه  نآ  هکم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  نتفر  يارب  یفاـک  تصرف  بیترت  نیدـب 
مهف و دـنمزاین  تازجعم و  نوناق  اب  فلاخم  دریگیم ، ماـجنا  يزاـجعا  روط  هب  رفـس  نیا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  اـهنآ  رهاـظ  زا  هک  یتاـیاور 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  لصف  رد  هک  تسا  يدیدج  تشادرب 
خساپ يارب  شالت  دشابیم و  حرطم  یلبق  ثحب  رد  رظن  دروم  تیقوت  هرابرد  هک  ییاهشـسرپ  تالاکـشا و  یخرب  نایب  مراهچ : روحم  ( 2)

. اهنآ هب 
ادن و نیب  ینامز  هلـصاف  رد  دنناوتب  اهنآ  دـسریم  رظن  هب  تفرگ ؟ دـنهاوخ  یعـضوم  هچ  ادـن  دادـیور  ربارب  رد  ماما  نانمـشد  لوا : لاکـشا 

نیا اب  دـنیامن . شبوکرـس  هفطن  رد  نآ ، عورـش  اب  هدومن و  بسک  لماک  روط  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تکرح  اـب  هلباـقم  یگداـمآ  روهظ ،
؟ دهریم ماد  نیا  زا  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  فصو ،

: داد خساپ  حطس  دنچ  رد  ناوتیم  لاکشا  نیا  هب 
نآ هرتسگ  عاعـش و  تسا  نکمم  تسا  اسآهزجعم  يرما  نوچ  هکلب  دسرب  همه  شوگ  هب  ادـن  نآ  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  لوا : حطـس  ( 3)

. دسرب مدرم  زا  ياهدع  شوگ  هب  طقف  ای  دشاب و  هقطنم  کی  هب  دودحم  اهنت  یهلا ، حلاصم  قبط 
ای دنونـشیم » ار  نآ  برغم  قرـشم و  لها  همه  دـنکیم و  ادـن  مئاق  مان  هب  نامـسآ  زا  ییدانم  : » دـیوگیم هک  يرابخا  رهاظ  اـب  بلطم  نیا 
نآ رگم  تسا . راگزاسان  دونـشیم » ار  ادص  نآ  هک  نآ  رگم  دنامیمن  یقاب  هدش ، هدیمد  یحور  وا  رد  هک  دنوادخ  ياههدیرفآ  زا  یـسک  »

ای دارفا  زا  یهورگ  صاخ  ار  تایاور  نیا  هک 
______________________________

ِِکلَْملا ِنیِد  ِیف  ُهاخَأ  َذُخْأَِیل  َناک  ام  َفُسُوِیل  انْدِـک  َِکلذَـک  : » میوش روآدای  ار  فسوی  هکرابم  هروس  هیآ 76  اجنیا  رد  تسا  بساـنم  (. 1)
هاشداپ نییآ  رد  وا  هک ] ارچ  . ] میتخومآ هویـش  فسوی  هب  هنوگ  نیا  « ؛» ٌمِیلَع ٍْملِع  ِيذ  ِّلُـک  َقْوَف  َو  ُءاـشَن  ْنَم  ٍتاـجَرَد  ُعَفَْرن  ُهَّللا  َءاـشَی  ْنَأ  اَّلِإ 

الاـب میهاوخب  هک  ار  یناـسک  تاـجرد  دـیامنب ]. ودـب  یهار  نینچ  و   ] دـهاوخب ادـخ  هکنیا  رگم  دـنک ، تشادزاـب  ار  شردارب  تسناوـتیمن 
«. تسا يروشناد  یشناد ، بحاص  ره  قوف  میربیم و 

ص:187  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دشاب نیرفآ  رطخ  روهظ  زاغآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يارب  دناوتیم  مدرم  همه  هب  نآ  میمعت  نوچ  مینادب ؛ هقطنم  کی 

ناوتیم دوشیم » هدز  تشحو  رادیب ، درف  رادیب و  هتفخ ، صخش   » هکنیا دننام  تسا  هتفر  نخس  نآ  زا  هحیص  رابخا  رد  هک  ار  یـشنکاو  اما 
دراد تحارص  دنادیم ، دنوادخ  نانمشد  ندش  نتورف  ار  هحیـص  هجیتن  هک  تیاور  زا  شخب  نآ  هتبلا  تسناد . هحیـص  ناگدنونـش  صتخم 
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. دنیامن یتمواقم  نآ  ربارب  رد  دنناوتیمن  اهنآ  هک  دنکیم  حیرصت  لاح  نیع  رد  دنونشیم و  ار  ادص  زین  نانآ  هک 
يرطخ ناشیا  يارب  ات  دشاب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يرای  يارب  راکـشآ  توعد  ادن ، نیا  ياوتحم  هک  میرادن  یلیلد  انیقی  مود : حطـس  ( 1)
دهاوخ ینومضم  نینچ  ادن  هجیتن  رد  دوشیم . هدروآ  راوگرزب  نآ  ردپ  مان  مالّسلا و  هیلع  ماما  مسا  اهنت  تایاور  حیرـصت  هب  هکلب  دنیرفایب .

: ای تسا » مالّسلا  امهیلع  نسحلا  نب  دّمحم  امش  ماما  : » تشاد
نامه وا  هکنیا  یتح  روهظ و  هعقاو  زین  وا و  فادـها  هب  ياهراشا  چـیه  نودـب  تسا ؛» راگدرورپ  تجح  مالّـسلا  امهیلع  نسحلا  نب  دّـمحم  »

. تسا دوعوم  يدهم 
يارب زین  تخانش  هنوگ  نیا  تخانش و  دنهاوخ  یمالک و ...  ياهلالدتـسا  دوخ و  ینهذ  هقباس  هب  هجوت  اب  اهنت  ار  ترـضح  نآ  زین  نانمؤم 

. تسا یفتنم  نانمشد 
مایپ ياوتحم  زا  يرگید  لکـش  ره  هب  ای  دسرب و  اهنآ  هب  شربخ  ای  دنونـشب ، ار  ادص  نآ  زین  اهتردق  ربا  مینک  ضرف  رگا  موس : حطـس  ( 2)

یلمع ای  غورد و  ییاعدا  ار  نآ  هکلب  دنیامن . كرد  ار  دادیور  نآ  تسا  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  تسناوت  دـنهاوخن  زگره  زاب  دـنوش ، هاگآ 
زا یکی  اـی  ینویزیولت و  ياههاگتـسیا  اـی  اـهویدار  یخرب  قـیرط  زا  هک  هدرک  دادـملق  اـههورگ  اـی  اـهتلود  یـضعب  يوـس  زا  هناراـکبارخ 

. دننیبیمن نآ  اب  هلباقم  يریگههبج و  هب  يزاین  تروص  نیا  رد  تسا و  هدش  شخپ  ییویدار  ياههمانرب  هژیو  ياههراوهام 
یتح هکلب  دنک  ادیپ  همادا  تروص  نیمه  هب  روهظ ، ادن و  هعقاو  ماگنه  ات  ناهج  ینونک  تیعضو  هک  درادن  دوجو  یلیلد  مراهچ : حطس  ( 3)

. دش دنهاوخ  وحم  راگزور  هنحص  زا  روهظ ، زا  شیپ  اهتردق  ربا  اهندمت و  اهنآ ، دانتسا  هب  هک  دراد  دوجو  یلیالد 
دوجو دزیخرب ، نآ  اب  هلباقم  هب  یناهج  بالقنا  زاغآ  رد  هک  یلـصا  ینمـشد  ناهج  زا  هطقن  چیه  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  باسح ، نیا  اب 

. درک میهاوخ  یسررب  رگید  یلصف  رد  ار  عوضوم  نیا  دنمهفب . دنونشب و  مه  ار  ادن  دنچ  ره  تشاد ؛ دهاوخن 
ادـن رابخا  زا  نخـس  لـالخ  رد  هک  ار  هچنآ  تسا  رتهب  دـیدرگ ، حرطم  حطـس  راـهچ  رد  هک  ـالاب  ياهخـساپ  زا  هتـشذگ  مجنپ : حطـس  ( 4)

زا داد ، دـهاوخ  يور  ادـن  هعقاو  زا  سپ  زور  دـصکی  زا  شیب  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  هکنیا  نآ  مییامن و  رارکت  زین  اـجنیا  رد  میدروآ ،
ره ربارب  رد  دناوتب  هک  ددرگ  دنمورین  نانچ  نآ  يودهم  شبنج  هک  یتقو  رگم  دش ، دـهاوخن  ادـن  نآ  رب  قبطنم  زگره  یمومع  راکفا  يوس 

. دزرو يرادیاپ  یمجاهت ،
هظحل زور و  ره  رد  ماـما  روـهظ  رمتـسم  راـظتنا  اـب  دـش ، هتفگ  هک  روـط  نآ  روـهظ  هعقاو  يارب  ناـمز  نییعت  دـسریم  رظن  هب  مود : لاکـشا 

ریاس رد  روهظ  راظتنا  اروشاع ، زور  نییعت  اب  اریز  دشاب ؛ راگزاسان 
ص:188  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رد ترـضح  روهظ  راظتنا  هب  یـسک  رگید  هک  دوشیم  نآ  بجوم  درف ، ياهلاس  نییعت  لاثم  روط  هب  ای  ددرگیم . ینعمیب  لاـس  ياـهزور 
یناوارف تاکرب  بیترت  نیدب  دوب و  دنهاوخ  روهظ  راظتنا  مشچ  هظحل  ره  رد  مدرم  دـشابن ، نینچ  رگا  هک  یلاح  رد  دـشابن . جوز  ياهلاس 

«1 . » دیدرگ دهاوخ  اهنآ  بیصن 
: داد خساپ  حطس  دنچ  رد  ناوتیم  لاکشا  نیا  هب  ( 1)

خـساپ نیا  هتبلا  دـنام . دـنهاوخ  روهظ  رظتنم  هراومه  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛ یعالطا  ینامز  ياهدـعوم  نیا  زا  مدرم  مومع  اـبیرقت  لوا : حـطس 
، دیامن هعلاطم  ار  رضاح  باتک  لاثما  ای  دشاب و  هاگآ  ینامز  ياهدعوم  نیا  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  اریز  تسین  یلماک  نادنچ 

. دیشک دهاوخن  راظتنا  ار  روهظ  هظحل  ره  رگید 
تابثا اما  دوشیم  تباث  دـنراد ، ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  هک  ياهلدا  اب  دـنچ  ره  اهنآ ، زا  یخرب  ای  یناـمز  ياهدـعوم  نیا  مود : حطـس  ( 2)

اما تسا  یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  لماکلا  باتک  رد  ریثا  نبا  نخـس  لاثم  روط  هب  رگید ؛ يزیچ  ندرک  ادـیپ  نیقی  تسا و  يزیچ  یخیرات 
. درک ادیپ  نیقی  نآ  یتسرد  هب  ناوتیمن  لاح  ره  هب 
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ینظ تارـضح ، نآ  زا  تایاور  نیا  رودـص  سپ  میاهدینـش . اهنآ  نایوار  زا  هکلب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  دوخ  زا  هن  ار  راـبخا  نیا  زین  اـم 
حرطم دناوتیم  زین  يرگید  تالامتحا  دشاب  ینظ  ینامز ، ياهدـعوم  نیا  هاگره  هجیتن  رد  دـنراد . ار  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  یلو  تسا 

ار لامتحا  نیا  لاح  نیع  رد  دومرف ؛ دهاوخ  روهظ  اروشاع  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  میراد  ّنظ  رابخا  قبط  لاثم : روط  هب  دوش .
. دنکیم ادیپ  نایرج  لاس  ياهزور  همه  رد  راظتنا  لالز  بیترت ، نیدب  دهد . خر  لاس  زور  نیرخآ  رد  قافتا  نیا  هک  میهدیم  زین 

هکلب تسین  فرـص  لاـمتحا  کـی  هظحل ، ره  رد  اـی  جوز و  هچ  درف و  هچ  یلاـس ، ره  اـی  يرگید  زور  ره  رد  ماـما  روهظ  موس : حطـس  ( 3)
هب دزاسیمن و  راکـشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  ادخ  زج  تسا و  تمایق  لثم  ماما ، لثم  : » هک تیاور  نیا  دـننام  دراد ؛ زین  رابخا  نایم  زا  یلیالد 
رما : » ینعی ةأجف » ۀتغب  انرمأ  ّنإف  : » دومرف هک  دیفم  خیش  هب  باطخ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ینارون  نایب  ای  و  دهدیم ». يور  ناهگان 

.« تسا یناهگان  هرابکی و  ام  روهظ ] ]
دوجو یـضراعت  ود  نیا  نیب  و  ینامز ؛ دعوم  نییعت  مدع  نتـسناد و  قلطم  مه  تسا و  ریذپتابثا  ینامز  دـعوم  نییعت  مه  تروص ، نیا  رد 

افرع و قالطا ، هلدا  سپ  دـشاب . قالطا  نآ  يارب  یقادـصم  دـناوتیم  نیعم ، ياهنامز  نیا  زا  یکی  رد  ماـما  روهظ  لاـح  ره  هب  اریز  درادـن 
. میشاب روهظ  راظتنا  مشچ  هراومه  هک  دیامنیم  باجیا  القع 

یلامتحا و اهنآ  نومـضم  زاب  دشاب ، یعطق  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يوس  زا  رابخا  نیا  رودـص  مییامن  ضرف  رگا  مراهچ : حطـس  ( 4)
؛ دوریم اهنآ  رد  ادب  ندمآ  دیدپ  خسن و  لامتحا  دنام و  دهاوخ  یقاب  یعطق  ریغ 

______________________________

. دعب هب  ص 438  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:189  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يرامـش رد  هک  ینایفـس  شروش  لاثم  روط  هب  دوش . لصاح  ادب  یموتحم ، رما  ره  رد  دراد  لامتحا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  اریز 
. ددرگ ادب »  » نوناق لومشم  تسا  نکمم  هدش ، یفرعم  یمتح  يرما  تایاور  زا 

: تسا هدومن  لقن  نیعا  نب  کلملا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 1)
! هّللا ال و  لاقف : ّینایفّـسلا . نوکی  الجاع و ال  نوکی  نأ  وجرأ  هل : تلقف  مالّـسلا . هیلع  مئاقلا  رکذ  يرجف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  دنع  تنک 

«. 1  » هنم ّدب  يّذلا ال  موتحملا  نمل  ّهنإ 
دوش ققحم  يدوز  هب  روهظ  هک  مراودیما  مدرک : ضرع  دمآ . نایم  هب  مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  نخس  هک  مدوب  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  دزن 

. تسین نآ  زا  يریزگ  تسا و  یمتح  ینایفس  ندمآ  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دومرف : ماما  دیاین . ینایفس  و 
: تسا هدروآ  یتیاور  رد  يرفعج  مساقلا  نب  دوواد  دوریم . ادب  لامتحا  ینایفس  هرابرد  همه ، نیا  اب  ( 2)

یبأل تلقف  موتحملا ، نم  هرمأ  ّنأ  نم  ۀیاوّرلا  یف  ءاج  ام  ّینایفّـسلا و  رکذ  يرجف  مالّـسلا ؛ هیلع  اضّرلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  دـنع  اّنک 
؟ موتحملا یف  هّلل  ودبی  له  مالّسلا : هیلع  رفعج 

«2 . » داعیملا فلخی  هّللا ال  و  داعیملا ، نم  مئاقلا  ّنإ  لاقف : مئاقلا ! یف  هّلل  ودبی  نأ  فاخنف  هل : انلق  معن . لاق :
ءادب زین  یمتح  روما  رد  ایآ  مدرک : ضرع  دمآ . نایم  هب  ینایفس  شروش ]  ] ندوب یمتح  نخس  هک  میدوب  مالّسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  دزن 

تسا و یهلا  ياههدـعو  زا  مئاـق ، روهظ ] : ] دومرف دـیآ ! شیپ  ادـب  مئاـق ، روهظ  رد  هک  میـسرتیم  میتـفگ : يرآ . دومرف : دوشیم ؟ لـصاح 
. دنکیمن هدعو  فلخ  دنوادخ 

هک یتقو  تسا . مولعم  یمتح  ریغ  ینامز  ياهدعوم  لاح  هتفگان  دشاب ، ریذپناکما  یمتح  روما  رد  ادـب  ندـمآ  دـیدپ  هاگره  هجیتن  رد  ( 3)
يرما راظتنا  میدروآ ، هک  قالطا  تایاور  قباطم  باـسح  نیا  اـب  درک و  هیکت  صاـخ  يدـعوم  هب  ناوتیمن  رگید  دراد  دوجو  لاـمتحا  نیا 

. دوب دهاوخ  یگشیمه 
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غورد ار  رابخا  نآ  دـیاب  ریزگان  دـشاب  نینچ  رگا  دـنوشیم ؟ تیقوت  یفن  رابخا  لومـشم  زین  هام  زور و  نییعت  رابخا  اـیآ  موس : لاکـشا  ( 4)
. تسناد

دوجو لیلد ، نیرتمهم  دنیامنیمن . در  ار  رگیدکی  هتشاد ، ار  دوخ  صاخ  ورملق  رابخا  زا  هتـسد  ود  ره  تسین و  نینچ  تفگ  دیاب  خساپ  رد 
زور هام و  هن  تسا و  لاس  هرامـش  اهنت  هتفرگ ، رارق  بیذکت  دروم  تایاور  نیا  رد  هچنآ  دشابیم . تیقوت  یفن  تایاور  دوخ  رد  ییاههنیرق 

: دیامرفیم نآ  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدروآ  یلامث  هزمح  وبا  زا  ینامعن  هک  یتیاور  دننام  نآ ؛ یگتفه  مان  و 
______________________________

ص 161. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
شروـش هک  تسا  ینعم  نادـب  هکلب  تسین  نآ  نتـسناد  یفتنم  ینعم  هـب  ینایفـس ، عوـضوم  رد  ءادـب  لاـمتحا  هـتبلا  ص 162 . ناـمه ؛ (. 2)

رد تارییغت  نیا  عقاو  رد  دـیآ . شیپ  یتارییغت  همانرب  نیا  رد  تسا  نکمم  اـما  تسا ؛ یهلا  یلک  هماـنرب  رد  لـخاد  لاـثم ) روط  هب   ) یناـیفس
. نآ یلک  لوصا  رد  هن  دهدیم و  يور  همانرب  نآ  ییارجا  ياهتمسق  یضعب 

ص:190  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
اّملف ۀئام . نیعبرأ و  یلإ  هرّخأف  هّللا  بضغ  ّدتشا  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  لتق  اّملف  نیعبّـسلا . ۀنـس  یف  رمألا  اذه  ّتقو  دق  ناک  هّللا  ّنإ  تباث ! ای 

ّمأ هدـنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هّللا  وحمی  اتقو . اندـنع  کلذ  دـعب  رمألا  اذـهل  هّللا  لـعجی  ملف  رتّسلا . عاـنق  متفـشک  متعذأ و  کلذـب  مکانثّدـح 
«1 . » کلذ ناک  دق  لاقف : مالّسلا ، هیلع  قداّصلا  هّللا  دبع  وبأ  کلذب  تثّدحف  ةزمح : وبأ  لاق  باتکلا .

یهلا بضغ  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  اما  دوب  هداد  رارق  يرجه  داتفه  لاس  رد  ار  روهظ )  ) رما نیا  دنوادخ  تباث ! يا 
اب دـیتخاس و  شاف  ار  نآ  میداد ، امـش  هب  ار  ربخ  نیا  هک  زین  ام  داـتفا . ریخأـت  هب  رما  نیا  يرجه  لـهچ  دـصکی و  لاـس  اـت  تفرگ و  تدـش 

دهاوخب ار  هچنآ  ادـخ  . » تسا هدومرفن  مولعم  ام  دزن  رد  ار  ینامز  روهظ ، يارب  نیا  زا  سپ  دـنوادخ  هجیتن  رد  دـیتشاذگ ؛ نایم  رد  نارگید 
قداص ماما  شدنزرف  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  نخـس  نیا  دـیوگیم : هزمح  وبا  تسوا ». دزن  باتک  لصا  و  دـنکیم ، تابثا  ای  وحم 

.[ دومرف مردپ  هک   ] تسا روط  نیمه  دومرف : ناشیا  متشاد ، هضرع  مالّسلا  هیلع 
، هداد نآ  بیذکت  هب  روتـسد  دـنوادخ  هچنآ  دـیمهف  ناوتیم  ینـشور  هب  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  نومـضم  نیا  هب  مه  يرگید  تایاور  ( 1)

. يرگید زیچ  هن  دشابیم و  روهظ  لاس  طقف 
. تسین اهنآ  هب  نتخادرپ  لاجم  اجنیا  رد  هک  دزیگنایم  رب  ار  ییاهشسرپ  رگید ، يایاوز  یخرب  زا  رابخا  نیا  هتبلا 

______________________________

ص 157. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، ( 1)
ص:191  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

ترضح نآ  اب  تعیب  ماقم و  نکر و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  موس  لصف 

: میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ار  عوضوم  نیا  روحم  دنچ  نمض 
ار نآ  ود  ره  تنـس ، لها  هیماما و  دیوگیم و  نخـس  ماقم  نکر و  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  زا  هک  یتایاور  لوا : روحم  ( 2)

. دناهدرک لقن 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ  رسمه  هملس ، ما  زا  دوواد  وبا 

هنوعیابیف هراک  وه  هنوجرخیف و  هّکم  لهأ  نم  سان  هیتأیف  ۀّکم ، یلإ  ابراه  ۀنیدملا  لهأ  نم  لجر  جرخیف  ۀفیلخ . توم  دنع  فالتخإ  نوکی 
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ماّشلا لادبأ  هاتأ  کلذ  ساّنلا  يأر  اذإف  ۀنیدملا . ۀّـکم و  نیب  ءادـیبلاب  مهب  فسخیف  ماّشلا ، لهأ  نم  ثعب  هیلإ  ثعبی  و  ماقملا . نکّرلا و  نیب 
«1 [ ... » ماقملا نکّرلا و  نیب   ] هنوعیابیف قارعلا  لهأ  بئاصع  و 

وا درگ  هکم  مدرم  زا  یهورگ  اما  دزیرگیم  هکم  هب  هنیدـم ، لها  زا  يدرم  نآیب  یپ  رد  دـهدیم . يور  فالتخا  ياهفیلخ ، گرم  ماـگنه 
ماقم نکر و  نیب  رد  وا  اب  اهنآ  ماجنا ] رـس  ، ] دنکیمن لیامت  راهظا  دوخ  وا  هک  یلاح  رد  دننکیم ، تعیب  هب  توعد  ار  وا  دـنوشیم و  عمج 

. دنوریم ورف  نیمز  رد  تسا  هنیدم  هکم و  نیب  هک  ادـیب  هقطنم  رد  اما  دوشیم  لیـسگ  وا  يوس  هب  ماش  زا  یماظن  ییورین  دـنیامنیم . تعیب 
[ ماقم نکر و  نیب  رد   ] دـنوریم و وا  يوس  هب  قارع  لها  زا  یتعاـمج  ماـش و  یعقاو  ناـنمؤم  زا  یهورگ  دـننیبب ، ار  هثداـح  نیا  مدرم  یتقو 

. دنیامنیم تعیب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  هملس  ما  زا  مکاح  یناربط و  زا  یطویس  ( 3)

اذإ یّتح  ماّشلا  لهأ  نم  شیج  هوزغیف  ماّشلا ، لها  لادـبأ  قارعلا و  لهأ  بئاصع  هیتأیف  ردـب . لـهأ  ةّدـع  ماـقملا  نکّرلا و  نیب  لـجرل  عیاـبی 
«2 . » مهب فسخ  ءادیبلاب  اوناک 

. دننکیم تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  يدرم  اب  تسا  ردب  نارواگنج  رامش  هب  ناشدادعت  هک  یهورگ 
______________________________

ص 423 ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 129 ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص:192  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ات دنیآیم  وا  اب  گنج  هب  نایماش  زا  یشترا  نآیب  یپ  رد  دنیآیم . وا  يوس  هب  ماش  لها  زا  یعقاو  ینانمؤم  یقارع و  یتعامج  نآ  لابند  هب 

. دربیم ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  نیمز  ادیب ، رد  هک  نآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هداتق  زا  مه  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  نینچمه  ( 1)

«1 . » هراک وه  و  ماقملا ، نکّرلا و  نیب  هنوعیابیف  مهنیب  نم  ساّنلا  هجرختسیف  ۀّکم ، یلإ  ۀنیدملا  نم  ّيدهملا  جرخی 
نکر و نیب  رد  درادن - یلیامت  راک  نیا  هب  هک  یلاح  رد  وا - اب  دنیامنیم و  جورخ  هب  توعد  ار  وا  مدرم  دوریم و  هکم  هب  هنیدم  زا  يدهم 

. دننکیم تعیب  ماقم 
: دیامرفیم یثیدح  نمض  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دیفم  خیش  ( 2)

«2  .... » ماقملا نکّرلا و  نیب  امئاق  مّرحملا  نم  رشاعلا  تبّسلا ، موی  یف  ّینأکل 
 .... تسا هداتسیا  ماقم  نکر و  نیب  هک  منیبیم  ار  وا  مرحم ، هام  مهد  هبنش ، زور  رد  ایوگ  ( 3)

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رایزهم  نب  یلع  زا  یسوط  خیش 
«3  .... » ماقملا نکّرلا و  نیب  امئاق  تبّسلا ، موی  ءاروشاع ، موی  مئاقلاب  ینأک 

 ... تسا هداتسیا  ماقم  نکر و  نیب  هک  منیبیم  اروشاع  زور  هبنش ، زور  رد  ار  مئاق  ایوگ 
: دیامرفیم یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  ینامعن  ( 4)

«4  .... » ماقملا نکّرلا و  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل  هّللا  و  اوبح . ول  هیلإ و  اوعساف  كّرحتم  كّرحت  اذإف 
نیب ار  وا  ییوگ  ادخ ، هب  دنگوس  دشاب . زیخهنیس  تروص  هب  دنچ  ره  دیباتـشب  شیوس  هب  دمآ  رد  تکرح  هب  ياهدننک  تکرح  هاگره  سپ 

 .... منیبیم ماقم  نکر و 
: ماقم نکر و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ینارنخس  هرابرد  یتایاور  مود : روحم  ( 5)

: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ار  ینالوط  یثیدح  یفعج ، دیزی  نب  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن 
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لها ّانإف  ساّنلا  نم  انباجأ  نم  هّللا و  مکرصنتسن  ّانإ  ساّنلا ، اهّیأ  ای  يدانیف : اریجتسم  مارحلا  تیبلا  یلإ  هرهظ  دنـسأ  دق  ۀّکمب  ذئموی  مئاقلا  و 
ینّجاح نم  و  مدآب . سانلا  یلوأ  انأف  مدآ ، یف  ینّجاح  نمف  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحمب  هّللاب و  ساـّنلا  یلوأ  نحن  دّـمحم و  مکّیبن  تیب 

. دّـمحمب ساّنلا  یلوأ  انأف  دّـمحم ، یف  ینّجاح  نم  و  میهاربإب . ساّنلا  یلوأ  انأف  میهاربإ ، یف  ینّجاح  نم  و  حونب . ساّنلا  یلوأ  انأف  حون ، یف 
َلآ َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : » هباتک مکحم  یف  لوقی  هّللا  سیل  أ  نیّیبنلاب . ساّنلا  یلوأ  انأف  نیّیبنلاب ، ینّجاح  نم  و 

______________________________

ص 152. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 341. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 274. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)

ص 102. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)
ص:193  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ةوفـص میهاربإ و  نم  یفطـصم  حون و  نم  ةریخذ  مدآ و  نم  ۀّیقب  انأف  « 1 « » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا ، یَلَع  َنارْمِع 
، هّللا لوسر  ۀّنس  یف  ینّجاح  نم  الأ و  هّللا . باتکب  ساّنلا  یلوأ  انأف  هّللا ، باتک  یف  ینّجاح  نم  الأ و  نیعمجأ . مهیلع  هّللا  یّلـص  دّمحم  نم 
هلوسر و ّقحب  هّللا و  ّقحب  مکلأسأ  و  بئاغلا . دـهاّشلا  مکنم  غلب  اّمل  مویلا  یمالک  عمـس  نم  هّللا  دـشنأف  هّللا . لوسر  ۀّنـسب  ساـّنلا  یلوأ  اـنأف 
و انئانبأ ، انراید و  نم  اندرط  انملظ و  انفخأ و  دـقف  انملظی . نّمم  انومتعنم  انومتنعأ و  ّالإ  هّللا ، لوسر  نم  یبرقلا  ّقح  مکیلع  یل  ّنإـف  یّقحب ،

«2  ... » هّللا مکرصنی  انورصنا  انولذخت و  انیف ال  هّللا  هّللاف  انیلع . لطابلا  لهأ  يرتفاف  انّقح ، نع  انعفد  انیلع و  یغب 
زا ادخ  ياضر ]  ] يارب ام  مدرم ، يا  دیامنیم : دـنلب  نینچ  شیوخ  يادـص  دـنزیم و  هیکت  مارحلا  هّللا  تیب  راوید  هب  هکم ، رد  مئاق  زور  نآ 

هـشقانم ثحب و  نم  اب  مدآ  دروم  رد  یـسک  رگا  سپ  میرتبرقم . شلوسر  ادخ و  دزن  ام  مییامـش و  ربمایپ  نادناخ  ام  میبلطیم . يرای  امش 
حون هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـیامن جاجتحا  حون  هرابرد  رگا  متـسه و  مدآ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـیامن

هّللا یّلـص  دّمحم  هرابرد  سک  ره  متـسه و  میهاربا  هب  قیالخ  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دیامن هجاحم  میهاربا  دروم  رد  رگا  مشابیم و 
[ هک دننادب   ] دنیامن جاجتحا  ناربمایپ  هرابرد  نم  اب  رگا  متسه و  دّمحم  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دنک هجاحم  نم  اب  هلآ  هیلع و 

نادناخ میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، نیقی ، هب  : » هک دـیامرفیمن  نآرق  رد  دـنوادخ  ایآ  مناربمایپ . هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نم 
دینادب «. ] تساناد ياونـش  دنوادخ  دنرگید و  یـضعب  لسن ]  ] زا نانآ  زا  یـضعب  هک  ینادـنزرف  تسا . هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع 

رب ادخ  دورد  هک  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ ]  ] هدیزگرب میهاربا و  هلالـس  زا  ياهدیزگرب  حون و  هریخذ  مدآ و  هدنامزاب  نم  هک ]
. متسه داب - اهنآ 

تنـس دروم  رد  یـسک  ره  میادخ . باتک  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دیامن هشقانم  ثحب و  ادخ  باتک  دروم  رد  نم  اب  سک  ره 
ره مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  متـسه . ادخ  لوسر  تنـس  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دـیامن جاجتحا  نم  اب  ادـخ  لوسر 

، امش رب  نم  قح  هک  ارچ  نم - قح  هب  وا و  لوسر  قح  هب  دنوادخ و  قح  هب  ار  امش  دناسرب . زین  نارگید  هب  دونشیم  ارم  نخـس  زورما  سک 
هدش متس  ام  هب  هک  دینک  تیامح  نارگمتس  ربارب  رد  ام  زا  دینک و  يرای  ار  ام  هک  مهدیم  دنگوس  تسادخ - لوسر  تیب  لها  قح  نامه ] ]
رظن رد  ام  دروم  رد   ] ار ادخ  سپ  دناهتـسب . غورد  ام  هب  لطاب  لها  هدش و  هدناتـس  ام  زا  ام  قح  میاهدش و  هدنار  نامیاهنیمزرـس  زا  تسا و 

ناتیادخ ات  دییامن  يرای  هکلب ]  ] دیزاسن راوخ  ار  ام  و  دیریگب ]
______________________________

هیآ 34. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
ص 150. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)
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ص:194  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیامرف يروای 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدومن  لقن  رگید  نایوار  زا  مه  وا  بوبحم و  نب  لضف  زا  یسلجم  همالع  ( 1)
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحمب  هّللاب و  یلوأ  انأ  هّللا ، ّیلو  انأ  لوقی : اهب  اریجتسم  ۀبعکلا  دنع  ۀّکمب  ذئموی  مئاقلا  و 

. میهاربإب ساّنلا  یلوأ  انأف  میهاربإ ، یف  ینّجاح  نم  و  حونب . ساّنلا  یلوأ  انأف  حون ، یف  ینّجاح  نم  و  مدآب . یلوأ  انأف  مدآ ، یف  ینّجاح  نمف 
یلع نارمع  لآ  میهاربإ و  لآ  اـحون و  مدآ و  یفطـصا  هّللا  ّنإ  : » لوقی یلاـعت  هّللا  ّنإ  نیّیبنلاـب . ساـّنلا  یلوأ  اـنأف  نیّیبنلا  یف  ینّجاـح  نم  و 

ینّجاح نم  الأ و  دّـمحم . ةوفـص  میهاربإ و  یفطـصم  حون و  ةریخذ  مدآ و  ۀـّیقب  انأف  میلع ». عیمـس  هّللا  ضعب و  نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاعلا 
هتریـس و هّللا و  لوسر  ۀّنـسب  ساّنلا  یلوأ  انأف  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ۀّنـس  یف  ینّجاح  نم  و  هّللا . باتکب  یلوأ  اـنأف  هّللا ، باـتکب 

«1 . » بئاغلا دهاشلا  غلبی  اّمل  یمالک ، عمس  نم  هّللا  دشنأ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ادخ و  هب  همه  زا  رتکیدزن  نم  میادـخ ، ّیلو  نم  دروآیمرب : گناب  هبعک  رانک  رد  هکم و  رد  زور  نآ  رد  مئاق 

هرابرد رگا  متـسه و  مدآ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دیامن هجاحم  ثحب و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هرابرد  نم  اب  یـسک  ره  سپ  متـسه 
نم هک ] دـنادب   ] دـیامن هجاحم  میهاربا  دروم  رد  رگا  مشابیم و  حون  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب  . ] دـنک جاـجتحا  نم  اـب  حون 

. مناربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـنک جاجتحا  نم  اب  ناربماـیپ  هراـبرد  سک  ره  متـسه و  میهاربا  هب  قیـالخ  نیرتکـیدزن 

. تسا هداد  يرترب  ناهج  مدرم  رب  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  دـنوادخ ، نیقی  هب  : » دـیامرفیم هبترم  دـنلب  دـنوادخ 
زا ياهریخذ  مدآ و  هدنامیقاب  نم  هک ] دینادب   ] سپ تساناد ». ياونـش  دنوادخ  دـنرگید و  یـضعب  لسن ]  ] زا اهنآ  زا  یـضعب  هک  ینادـنزرف 

دروم رد  نم  اب  سک  ره  هک ] دینادب   ] ناه مشابیم . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  زا  نیرتهدیزگرب  میهاربا و  زا  ياهدیزگرب  حون و 
ثحب نم  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  تنـس  هرابرد  یـسک  رگا  میادخ و  باتک  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  دیامن  جاجتحا  ادخ  باتک 

هک مهدیم  شدنگوس  دینـش  ارم  نخـس  هک  ره  مشابیم . وا  هریـس  ادخ و  لوسر  تنـس  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دنک هجاحم  و 
. دناسرب زین  نارگید  هب  ار  نآ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  یسربط  ( 2)
مهیف ریـسی  نأ  یلع  هّقح ، یلإ  مهاعد  هّللاب و  مهفّوخ  ّلج و  ّزع و  هّللا  یلإ  ساّنلا  اعدـف  ربنملا  دعـص  جورخلاـب ، مئاـقلل  یلاـعت  هّللا  نذأ  اذإ 

«2  ... » هلمعب مهیف  لمعی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ةریسب 
وا زا  سرت  دنوادخ و  هب  ار  مدرم  دور و  الاب  ربنم  زا  دهد ، روهظ  نذا  مئاق  هب  دنوادخ  هاگره 

______________________________

ص 179 ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 431 نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 2)

ص:195  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
راتفر نانآ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هریـس  هب  هک  نآ  يارب  ددرگ ) رکذـتم   ) دـیامن توعد  شدوخ  قح  هب  ار  اهنآ  دـناوخ و  ارف 

 ... دریگ شیپ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مسر  هار و  دیامن و 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  زا  یسلجم  همالع  ( 1)

موقیف هولتقیل ، هیلإ  نوموقیف  هّللا . ّیبن  هیلإ  مکاعد  ام  یلإ  مکوعدأ  هّللا . ّیبن  نبا  انأ  نالف ؛ نب  نالف  انأ  ساـّنلا ، اـهّیأ  لوقیف : هسفنب  وه  موقیف 
«1 . » هنوعنمیف ۀئام  ثالّثلا  یلع  فّین  وأ  ۀئام  ثالث 

امش میادخ . لوسر  رسپ  دنزرف  نم  متسه . ینالف  رسپ  ینالف  نم  مدرم ، يا  دیوگیم : هتساخاپب و  هیکز ] سفن  ندش  هتشک  زا  سپ   ] دوخ وا 
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ای رفن  دصیـس  اما  دـنناسر  شلتق  هب  هک  دـنوشیم  روهلمح  وا  هب  یهورگ  ماـگنه ] نیا  رد  . ] میاـمنیم توعد  دـناوخ  ارف  ربماـیپ  هچنآ  هب  ار 
. دنوشیم راک  نآ  زا  عنام  هدرک ، مایق  وا  يرای  هب  رفن  يدنا  دصیس و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ریصب  وبا  نینچمه  ( 2)
رکذی هیلع و  ینثی  هّللا و  دمحی  ّمث  دوسألا ؛ رجحلا  یلإ  هرهظ  دنسی  تاعکر و  عبرأ  میهاربإ  ماقم  دنع  هیف  یّلصیف  مارحلا  دجـسملا  یتأی  ّهنإ 

«2  ... » ساّنلا نم  دحأ  هب  مّلکتی  مل  مالکب  مّلکتی  هیلع و  یّلصی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا 
دـمح و دـنزیم و  هیکت  دوسالا  رجح  هب  سپـس  دروآیم . ياج  هب  میهاربا  ماقم  دزن  رد  زامن  تعکر  راهچ  دـیآیم و  مارحلا  دجـسم  هب  وا 

یسک زگره  هک  دیوگیم  ینخس  دتـسرفیم و  دورد  وا  رب  هدومن و  دای  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دروآیم و  اج  هب  ار  يادخ  شیاتس 
 ... تسا هتفگن  ینخس  نینچ 

: ثیداحا نیا  نوماریپ  یتاکن  نایب  موس : روحم  ( 3)
تابثا یگتـسیاش  ترثک ، یناوارف و  لـیلد  هب  ماـقم ، نکر و  نیب  رد  روهظ  زاـغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روضح  تاـیاور  لوا : هتکن 

. دراد ار  یخیرات 
رد ترـضح  نآ  هک  دـنکیمن  تباث  ار  نیا  زا  شیب  دراد ، دوجو  ناکم  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  هرابرد  هک  یتاـیاور  دـیدرتیب 

دروم ار  رابخا  نیا  نایوار  کی  کـی  دـیاب  میوش ، نئمطم  نآ  نومـضم  زا  هکنیا  يارب  یلو  دـیامرفیم  داریا  ینارنخـس  کـی  روهظ  زاـغآ 
رارکت يدـحاو  نومـضم  اب  رابخا ، نیا  مامت  رد  ینارنخـس  نیا  هک  نآ  ای  مییامن . لصاح  نانیمطا  اهنآ  ندوب  قثوم  زا  هداد و  رارق  ییاسانش 

. تشاد دهاوخ  ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  تایاور  نیا  تروص ، نیا  رد  دشاب ؛ هدش 
: تسا قیرط  هس  زا  بوبحم  نب  نسح  ات  ینامعن  خیش  دنس  تفگ  دیاب  دیدرگ  لقن  ینامعن  زا  هک  لوا  ربخ  هرابرد 

دبع نب  نیـسحلا  نب  دمحا  دیعـس و  نب  قاحـسا  نبا  نادعـس  لضفلا و  نب  دّمحم  دیوگیم  هک  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  لوا : قیرط  ( 4)
بوبحم نب  نسح  لوق  زا  یگمه  نسحلا ، نب  دمحا  نب  دّمحم  کلملا و 

______________________________

ص 180 ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:196  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
 ... دناهتفگ

ییحی نب  دّمحم  هک  هدرک  لقن  مشاه ) نب  میهاربا   ) شردپ زا  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلکلا  بوقعی  نب  دّمحم  مالـسالا  ۀـقث  مود : قیرط  ( 1)
نب لهس  زا  یگمه  هک  دناهدرک  لقن  يرگید  ناسک  دّمحم و  نب  یلع  زا  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحا  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  نارمع  نب 

 ... تفگ بوبحم  نب  نسح  هک  میاهدینش  دایز 
دّمحم نب  دمحا  یلع  وبا  لوق  زا  یلصوملا  هّللا  دبع  نب  دحاولا  دبع  هک  تسا  هتفگ  دیعـس ) نب  دّمحم  نب  دمحا  ای   ) ینیلک موس : قیرط  ( 2)

 ... تفگ بوبحم  نب  نسح  هک  تسا  هدرک  ثیدح  ام  يارب  رشان ]  ] رسای یبا ]  ] نب
نیا مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  زین  يو  یفعج و  دـیزی  نب  رباـج  زا  مه  وا  مادـقملا و  یبا  نب  رمع  زا  دوخ  هبون  هب  زین  بوبحم  نب  نسح  ( 3)

. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور 
نب رمع  زا  دـشابیم . هبترم  دـنلب  قوثو و  دروم  نادنمـشناد  زا  بوبحم  نب  نسح  تسا . یفاک  یخیرات  تاـبثا  يارب  هناـگهس  ياـههار  نیا 
ماما مالّسلا و  هیلع  رقاب  ماما  صاخ  باحصا  زا  دیزی  نب  رباج  اما  تسا ؛ هدشن  هدینـش  ییاوران  نخـس  شاهرابرد  هدش و  شیاتـس  زین  مادقم 

لـالتخا راـچد  يریپ ، نارود  رد  يو  هک  دـننآ  رب  زین  ياهدـع  دـناهداد و  یهاوگ  وا  تقاـثو  هب  یهورگ  هک  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  قداـص 
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ربخ هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نامز  رد  وا ، يریپ  راگزور  هک  تسا  ینتفگ  دوجو  نیا  اـب  تسا . هدـش  ساوح 
یخیرات تاـبثا  لـباق  ار  نآ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  تسا . هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  راـگزور و  نآ  زا  شیپ  رباـج  ار  قوف 

. تسناد
دنکیم تیاور  ناذاش ، نب  لضف  باتک  زا  ار  ربخ  نیا  وا  تسا . دیمحلا  دبع  نب  یلع  دـیدرگ ، لقن  راونالا  راحب  زا  هک  مود  ربخ  يوار  ( 4)

نایوار ندرواین  ندوب و  عوفرم  هب  هجوت  اب  ربخ  نیا  دناسریم . مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  ار  ثیدح  هک  نآ  ات  بوبحم ، نبا  زا  مه  وا  و 
. درادن یخیرات  تابثا  تیلباق  ینایم ،

. دشابیم یخیرات  تابثا  لباق  تهج  نیا  زا  تسا و  یکی  هتشذگ  ربخ  اب  ربخ ، نیا  نیماضم  زا  يرایسب  هتبلا 
يارب دتسیایم و  مدرم  ربارب  رد  هدرک ، نآ  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  دوریم و  هبعک  رانک  هب  روهظ  زاغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  مود : هتکن  ( 5)

. دیوگیم نخس  نانآ  اب  راب  نیلوا 
لها هک  تسا  ینیمزرـس  مسا  هب  ینکر  ره  دشابیم و  هبعک  هناگراهچ  يایاوز  زا  یکی  نکر  تسا . ماقم  نکر و  نیب  ماما ، نداتـسیا  ناکم 
نکر زین  یبونج و  هیواز  رد  ینامی  نکر  دشابیم . یقارع  نکر  دراد ، رارق  یلامـش  هیواز  رد  هک  ینکر  دنرازگیم . زامن  يوس  نادـب  نآ ،

دوـسا نکر  هب  هدـش ، بصن  اـجنآ  رد  دوسـالا  رجح  هک  تهج  نادـب  یقرـش  نکر  اـما  تسا ؛ هدـیدرگ  عـقاو  هبعک  یبرغ  هیواز  رد  یماـش 
. تسا رادربمان 

ار نآ  یلیکش  حیرـض  هک  تسا  یلکـش  عبرم  کچوک و  اتبـسن  نیمز  هعطق  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ماقم  زین ، ماقم  زا  دارم 
. دراد رارق  هبعک  یقرش  راوید  يرتم  دنچ  رد  هدرک و  هطاحا 

دراد و رارق  اجنآ  رد  دوسالا  رجح  هک  تسا  دوسا  نکر  نامه  دوصقم  نکر ،»  » دوشیم هتفگ  یتقو  ( 6)
ص:197  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تمس رد  دوسا و  نکر  وا  پچ  تمس  رد  دنک ، هبعک  هب  ور  میهاربا و  ماقم  هب  تشپ  یـسک  هاگره  دوشیم . زاغآ  اجنآ  زا  زین  فاوط  لمع 
. دراد رارق  یقارع  نکر  شتسار 

ماـقم نکر و  نیب  هبعک ، رد  تفگ  ناوتیم  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  عقاو  دوسا  نکر  هب  کـیدزن  یقرـش و  علـض  نیمه  رد  زین  هبعک  رد  ( 1)
هدیدرگ عقاو  نآ  يرتم  دـنچ  هلـصاف  رد  هبعک و  رد  لباقم  رد  زین  ماقم  دـشابیم . رتم  مین  دودـح  دوسا ، نکر  ات  رد  نیا  هلـصاف  دراد . رارق 

. تسا
هیلع ماما  هطقن ، نیمه  رد  تسا . ماقم  نکر و  نیب  عقاو  رد  دراد ، دادـتما  میهاربا  ماقم  اـت  هبعک  رد  يولج  زا  هک  ینیمز  هعطق  بیترت  نیدـب 

. دیامرفیم داریا  ار  ینارنخس  نیتسخن  مدرم  هب  ور  دتسیایم و  هبعک  هب  تشپ  مالّسلا 
دسریم رظن  هب  نینچ  تروص  نیا  رد  دنزیم .» هیکت  دوسالا  رجح  هبعک و  راوید  هب  تشپ  ترضح  نآ   » تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  ( 2)

نآ فوقو  اب  مه  روصت ، نیا  دـنزیم . هیکت  دـشابیم  رتم  مین  دودـح  نآ  لوط  تسا و  دوسا  نکر  هبعک و  رد  نیب  هک  يراوید  هب  ماـما  هک 
هب تلاح  نآ  رد  دوسالا  رجح  هک  ارچ  دوسالا ؛ رجح  هبعک و  راوید  هب  ناشیا  ندز  هیکت  اب  مه  دراد و  يراـگزاس  ماـقم  نکر و  نیب  باـنج 

. تسا کیدزن  رایسب  مالّسلا  هیلع  ماما  تسار  هناش 
: یهلا یلک  همانرب  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  نانخس  طابترا  موس : هتکن  ( 3)

شرازگ ور  نیا  زا  دشابیم . همانرب  نآ  جیاتن  رگنایب  ددرگیم و  داریا  روهظ ) زا  شیپ  نارود  رد   ) یهلا یلک  همانرب  نایاپ  رد  ینارنخس  نیا 
. ددرگ نالعا  همانرب  نآ  جیاتن  هرابرد  تعاس  نآ  رد  تسا  هتسیاش  هچنآ  زا  تسا  لماک  ییولبات  و 

: تسا یسررب  لباق  تهج  دنچ  زا  بلطم  نیا  ( 4)
ایلوا ناربمایپ و  طخ  و  شیادیپ . زاغآ  زا  رـشب  ياهشالت  هجیتن  زج  تسین  يزیچ  دوعوم » زور   » هک دیآیم  رب  نینچ  یلک  همانرب  نآ  زا  - 1
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. دنشابیم زور  نآ  ققحت  نازاسرتسب  یگمه  دراد و  رارق  ریسم  نامه  رد  زین  ناحلاص  ادهش و  و 
تروص نیا  رد  دـشابیم و  ناـهج  رد  لـماک  تلادـع  راذـگناینب  دوعوم و  زور  ياوشیپ  ربهر و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ساـسا ، نیا  رب 

هیلع و هّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ ] زا   ] نیرتهدیزگرب میهاربا و  لسن  هدیزگرب  حون ، دنزرف  نیرتهب  مدآ ، هدنام  یقاب  نم  دیوگب : هک  تسازس 
. متسه هلآ 

نآ کنیا  « 1 . » تسا هدـش  زکرمتم  یناهج  بالقنا  هریخذ  نآ  یهدـنامرف  دـعب  تیبرت  رب  هژیو  روط  هب  هماـنرب ، نآ  يزکرم  هتـسه  - 2 ( 5)
. دشخب ققحت  هتخاس و  یلمع  ار  شایهدنامرف  ات  هداتسیا  مدرم  يوربور  لماک ، ربهر  هتسشن و  یهدرمث  هب  همانرب 

هب ناـمدرم  نیرتکـیدزن  هک  تسا  یقطنم  و  تساـهنآ ، نیرترب  مالـسا ، ردـص  زا  سپ  هکلب  تسا  شیوـخ  هناـمز  رد  اـهناسنا  نیرتـهب  وا 
تلادع لمع و  ملع و  تحاس  رد  وا  دشاب . یهلا  ناگداتسرف  ناربمایپ و 

______________________________

. دعب هب  ص 497 و  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:198  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا رتکیدزن  اهنآ  هب  يرگید  ناسنا  ره  زا 
: دیوگیم نینچ  میونشیم  هک  تساجنیا  زا  ( 1)

نم اب  حون  هرابرد  رگا  متـسه و  مدآ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـیامن هجاحم  ثحب و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  هرابرد  نم  اب  یـسک  ره 
نیرتکیدزن نم  هک ] دـنادب   ] دـیامن هجاحم  میهاربا  دروم  رد  رگا  مشابیم و  حون  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـنک هجاـحم 

دّمحم هب  دارفا  نیرتکیدزن  نم  هک ] دنادب   ] دنک جاجتحا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  دروم  رد  نم  اب  سک  ره  متـسه و  میهاربا  هب  قیالخ 
ناربمایپ هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  هک ] دـنادب   ] دـنک هجاحم  ناربمایپ  هرابرد  نم  اـب  هک  ره  هملک ] کـی  رد   ] متـسه و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. متسه
زا نیمز  دسریم و  دوخ  جوا  هب  اهناسنا  یهارمگ  فارحنا و  دسریم . هجیتن  هب  اهناحتما  شیامزآ و  یهلا  یلک  همانرب  لالخ  رد  - 3 ( 2)

هیلع يدهم  ماما  تهج  نیمه  هب  « 1 . » دنکیم ادـیپ  يرتشیب  يافرژ  قمع و  زین  نانمؤم  نامیا  رگید  ییوس  زا  ددرگیم . زیربل  دادـیب  متس و 
لها میدنام و  مورحم  نامقح  زا  میتشگ ، هدنار  نامراید  رهش و  زا  میدش ، هدناسرت  ام  و  دیامرفیم ... : دوخ  نانخـس  زا  یـشخب  رد  مالّـسلا 

 ... دنتسب و ارتفا  ام  رب  لطاب 
جردنم روهظ  زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  هدـنیآ  ياههمانرب  هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  ینارنخـس  نآ  رد  مراهچ : هتکن  ( 3)

. دش دهاوخ  حرطم  تسا ،
: میزادرپیم بلطم  نیا  هب  شخب  دنچ  رد 

نآ رد  ناشیا  هک  ارچ  تسا . مزال  ناهج  رـسارس  رد  لماک  تلادع  ققحت  يارب  وا  هب  ندناسر  يرای  مالّـسلا و  هیلع  ماما  زا  يرادربنامرف  - 1
. دنک ناتیرای  دنوادخ  ات  دینک  نامیرای  دینکن ، راوخ  ار  ام  دیریگب ،] رظن  رد   ] ام هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  دیامرفیم : ینارنخس 

یفاک ناهج  هنالداع  حتف  يارب  اهنآ  دادعت  هک  دنتسه  ياهدومزآ  ناصلخم  نامه  دنباتشیم ، مالّسلا  هیلع  ماما  يرای  هب  هک  یناسک  نیتسخن 
. تسا

ملع هب  لمع  زین  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هویـش  هریـس و  هب  لمع  اب  دهدیم  هدعو  ینارنخـس  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 2 ( 4)
. دزادنا رد  شایناهج  تلود  رد  ار  لماک  هنالداع و  یحرط  شیوخ ،

، دشابیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياهراتفر  هاگتساخ  هک  تسا  یلک  میهافم  نیناوق و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هریـس  زا  دارم 
. دراد دوجو  راوگرزب  ود  نآ  ياهراتفر  رد  تافالتخا  یخرب  هک  تسا  نشور  اریز  ناشیا ؛ ياهراتفر  ءزج  هب  ءزج  اهیگژیو و  یماـمت  هن  و 
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تواضق دوخ  ملع  هب  هک  نآ  ای  دـیامنیم و  ریگتـسد  بیقعت و  ار  گنج  نادـیم  زا  يرارف  نمـشد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  لاـثم  روط  هب 
رد نآ  دننام  روما و  نیا  بیترت  نیدب  تسا . يرگید  زیچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هریـس  دراوم ، نیا  رد  دوهـش . یهاوگ  هب  هن  دـنکیم 

تسا ییانثتسا  تابثا ، تروص 
______________________________

نانمؤم تیلقا  هب  تبـسن  يرـشب  هعماج  هک  یمتـس  یتلادعیب و  هرابرد  اجنآ  رد  نآ . زا  دعب  ص 266 و  نامه ؛ دّمحم ، دیـس  ردصلا ، (. 1)
. میاهتفگ نخس  درادیم ، اور 

ص:199  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درک دهاوخ  لمع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هریس  هب  دیامرفیم  هدعو  هک  ماما  ینارنخس  زا  شخب  نآ  رب 

درف نیرتهتـسیاش  وا  اریز  دوشیم ؛ راد  هدـهع  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  لمع  ریـسفت و  مالّـسلا ، هیلع  ماما  - 3
. تسا تنس  باتک و  تایئزج  هب  صخش  نیرتاناد  راک و  نیا  يارب 

نآ رد  هک  دشاب  يربنم  دوصقم  رگا  دومن ». دهاوخ  ینارنخس  هتـسشن ، يربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما   » تسا هدمآ  تیاور  رد  مجنپ : هتکن  ( 1)
رارق مارحلا  دجـسم  رد  نونکا  مه  هک  تسا  يربنم  دارم  رگا  اما  تسین ، یثحب  هک  دوشیم  هداد  رارق  ماقم  نکر و  نیب  رد  ماـما  يارب  ناـمز 

؛ تسناد ماقم  نکر و  نیب  رد  فوقو  ار ، نآ  يور  رب  ماما  سولج  ناوتیمن  تسا ، رترود  هبعک  هناخ  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  زا  دراد و 
. دشابیم ضراعت  رد  دنراد ، دیکأت  ماقم  نکر و  نیب  رد  ینارنخس  نامز  رد  ماما  روضح  رب  هک  یتایاور  اب  تیاور  نیا  ور  نیا  زا 

هکلب تسـشن  دهاوخن  ینونک  ربنم  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تفرگ  هجیتن  تسناد و  مدقم  تایاور  نآ  رب  ار  تایاور  نیا  دـیاب  بیترت  نیدـب 
. دشاب يرگید  ربنم  يور  دنچ  ره  دنکیم ، ادیپ  روضح  ماقم  نکر و  نیب  رد 

زاغآ شراوگرزب  ردـپ  دوخ و  یقیقح  ماـن  ناـیب  اـب  ار  نخـس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دوشیم  هدافتـسا  هتـشذگ  تیاور  زا  مشـش : هتکن  ( 2)
مدرم هب  یقیقح  مان  اب  ار  شدوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  دـناهدرک . توکـس  هراب  نیا  رد  تایاور  ریاـس  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـیامنیم .

: میشابیم وربور  توق  هطقن  کی  فعض و  هطقن  کی  اب  تروص  نیا  رد  دناهنوگ - نیا  تایاور  رتشیب  هک  روط  نامه  دیامنن - یفرعم 
رد ار  یناهج  تضهن  تسناوت  دنهاوخن  یعیبط  روط  هب  تخانـش و  دنهاوخن  یقیقح  مان  اب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نانمـشد  توق : هطقن  ( 3)

. دنناشکب تسکش  هب  شنیزاغآ  هطقن 
. دننکن یهجوت  شنانخس  هب  دنهدن و  شايرای  زین  نانمؤم  دنسانشن و  ار  ناشیا  مدرم  هک  ددرگیم  بجوم  رما  نیا  فعض : هطقن 

هن راعتـسم و  مان  اب  دربیم و  رـس  هب  تبیغ  رد  نانچ  مه  هک  تسانعم  نیا  هب  دنکن  نایب  ار  شایقیقح  مسا  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  هکنیا 
ناـهنپ يارب  یهیجوـت  رگید  هدرک و  روـهظ  ماـگنه  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مینادیم  هک  یلاـح  رد  تسا . هدـش  وربور  مدرم  اـب  یقیقح ،

. درادن دوخ  یلصا  مان  ندومن 
کی زین  ضرف  نیا  تروص ، نیا  رد  دـیامرفیم ، مالعا  مدرم  هب  ار  شیوخ  یقیقح  مان  ترـضح  نآ  هک  میریذـپب  ار  زین  ضرف  نیا  رگا  اـما 

: تشاد دهاوخ  فعض  هطقن  کی  توق و  هطقن 
. تسا مارح  وا  رب  تیعضو  نآ  همادا  رگید  اریز  دنزیم ؛ رانک  ار  تبیغ  هدرپ  دوخ ، یقیقح  تیصخش  یفرعم  اب  ماما  توق : هطقن  ( 4)

. دنیآیم رب  يو  اب  هلباقم  یپ  رد  هتخانش و  ار  وا  نانمشد  دراد ، يرای  تیامح و  هب  ناوارف  زاین  ماما  هک  یلاح  رد  فعض : هطقن 
. دشاب هتشادن  زین  ار  نآ  فعـض  طاقن  الاب ، توق  هطقن  ود  ره  نتـشاد  رب  هوالع  هک  دیـسر  ياهیـضرف  هب  تایاور  نیا  عومجم  زا  ناوتب  دیاش 

يدـهم نامه  وا  هک  نیا  هب  ياهراشا  اما  دوشیم  روآدای  ار  شراوگرزب  ردـپ  دوخ و  یقیقح  مسا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا : نیا  هیـضرف  نآ 
. دیامرفیمن تسا ، دوعوم 

ص:200  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دنامیم . ناما  رد  زین  شنانمـشد  زا  لاح  نیع  رد  دوشیم  راکـشآ  ترـضح  یقیقح  تیـصخش  دوریم و  رانک  تبیغ  هدرپ  بیترت  نیدب 
. دوشیم فرط  رب  مود  فعض  هطقن  لصاح و  تسخن ، توق  هطقن  بیترت  نیا 

تاـجرد زا  مود  هجرد  رد  هک  یناـنآ  زین  دنـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  تـسخن  هـقلح  رد  هـک  ياهدوـمزآ  صلخم و  ناـنمؤم  ( 1)
هک نارگید  اما  دومن . دنهاوخ  شقیدصت  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  وا  هک  دـیمهف  دـنهاوخ  یگمه  « 1 ، » دنراد رارق  صالخا  هناگراهچ 

تقیقح نآ  دنـشابیم ، مالّـسلا  هیلع  ماما  نابهذـم  مه  زا  يرایـسب  تیعمج  یتح  فرطیب و  ناناملـسم  زین  ترـضح و  نآ  نانمـشد  لماش 
. تخانش دنهاوخن  دهد ، صیخشت  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  دیامن و  اضتقا  یهلا  تحلصم  هک  يرادقم  هب  زج  ار  گرزب 

نینچ ادن »  » هعقاو رد  هک  روط  نامه  دربیم ، مان  شردپ  دوخ و  زا  لماک  روط  هب  يدهم  ماما  هک  دوشیمن  هدافتـسا  نیا  زا  شیب  تایاور  زا 
. دوشیمن تسا ، دوعوم  يدهم  نامه  وا  هکنیا  هب  حیرصت  مادک  چیه  رد  دوشیم و 

. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  زا  هیماما  روصت  اب  ینارنخس  نیا  طابترا  متفه : هتکن  ( 2)
ار وا  هعیش  هک  دشاب  یموصعم  ماما  هژیو  اهنت  هک  تسین  يزیچ  مدرم ، ربارب  رد  ینارنخـس  داریا  ماقم و  نکر و  نیب  رد  روضح  تسا  یهیدب 

يرگید ذوفن  بحاص  ناسنا  ره  لماش  دـناوتیم  یتح  دـنراد ؛ داقتعا  نآ  هب  نارگید  هک  دوشیم  مه  يدـهم »  » نآ لماش  هکلب  دراد ، لوبق 
. دشابیم نآ  جیاتن  يدعب ، هجرد  رد  ینارنخس و  ياوتحم  تسخن ، هجرد  رد  تسا  مهم  هچنآ  اهنت  دوشب . زین 

یگژیو نینچ  ياراد  دوعوم  يدهم  یهلا ، یلک  همانرب  رد  یناهج . لدـع  تلود  نداهن  ناینب  ناهج و  حـتف  زا  تسا  ترابع  هجیتن  نیرتمهم 
. تسا

روط هب  ینارنخـس  نآ  نیماضم  مینادیم  هچ  رگا  مییاـمن ؛ قیبطت  يدـهم  زا  يرگید  روصت  رب  ار  ینارنخـس  ياوتحم  تسا  مزـال  نونکا  ( 3)
. دشابیم قبطنم  مالّسلا  هیلع  يدهم  زا  هیماما  روصت  رب  لماک 

: دیامن حیرصت  ینارنخس ، نیا  رد  لئاسم  یخرب  هب  دناوتیم  يدهم  هاگدید ، نآ  زا 
. دناسرتب وا  زا  دناوخ و  ارف  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  - 1

مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  ارهز  همطاف  دنزرف  دوخ ، وا  اریز  دهد ؛ دـنگوس  مالّـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  قح  هب  ار  اهنآ  - 2
. دشابیم

. دنک دای  تسا ، هتفر  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  ناصلخم  نانمؤم و  رب  هک  یمتس  ملظ و  زا  - 3
. دیامن کمک  ياضاقت  قح  يرای  يارب  مدرم  زا  - 4

میرک و نآرق  زا  هدـمآ  رب  هک  ار  یمالـسا  هنالداع  نوناق  روما ، تیبثت  رتشیب و  ای  هقطنم  کی  فرـصت  تروص  رد  دـهد  هدـعو  نانآ  هب  - 5
. دیامن ارجا  تسا ، يوبن  تنس 

همانرب هجیتن  رد  یمالسا  هشیدنا  هک  تسا  ياهبترم  ربمایپ ، تنس  ادخ و  باتک  زا  دارم  اجنیا  رد  ( 4)
______________________________

. دعب هب  ص 248  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . صالخا ، هناگراهچ  تاجرد  هرابرد  (. 1)
ص:201  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هشیدنا و نیا  یلاعت  دشر و  تهج  رد  یـساسا  ياهماگ  دناوتیمن  زگره  يدهم  نیا  هتبلا  تسا و  هدیـسر  نآ  هب  نامز  نآ  ات  یهلا  هتـشذگ 
. درادرب تنس ، باتک و  زا  لماکتم  یتشادرب  هئارا 

نیرتالاب هب  یهلا  قباس  هماـنرب  هدودـحم  رد  هک  یلومعم  درف  کـی  زا  شیب  « 1  » میدروآ زین  هتـشذگ  خیرات  رد  هک  روط  نامه  يدـهم  نیا 
رد دناوتیمن  وا  دوش . راد  هدهع  ار  یناهج  یتلود  يربهر  یـصخش  نینچ  درادـن  ناکما  تسین و  تسا ، هدیـسر  یهاگآ  صالخا و  هجرد 

تـسناوت دـهاوخن  يو  دـنک . هئارا  هدیـسر ، هجرد  نآ  هب  وا  هرود  رد  یمالـسا  رکفت  هک  هچنآ  زا  رت  قیمع  یتـشادرب  تنـس  باـتک و  دروم 
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هب تسناوت  دهاوخن  یصخش  نینچ  ور  نیا  زا  دیامن . هضرع  يوبن  تنـس  میرک و  نآرق  زا  یناهج  ارگتلادع و  یتلود  اب  بسانتم  یتشادرب 
: هجیتن رد  دیاشگب ؛ بل  دراد ، دوجو  تایاور - لقن  هب  انب  ترضح - ینارنخس  رد  هک  ینیماضم 

، نامز نآ  ات  ار  یمالـسا  هشیدنا  هک  یمالـسا  يرکف  ناربهر  زا  یتح  يرگید - سک  ره  زا  وا  هک  دوش  یعدم  دناوتیمن  هاگچـیه  - 1 ( 1)
زا یلماک  مهف  ياراد  هک  تسا  یسک  هتسیاش  اهنت  ییاعدا  نینچ  اریز  دراد ؛ تیولوا  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  دناهدناسر - حطـس  نادب 

. دیامن نیمأت  تدمزارد  رد  ار  وا  نیرب  تداعس  تدم و  هاتوک  رد  ار  تیرشب  تیبرت  هک  يروط  هب  دشاب ؛ سدقم  رما  ود  نیا 
الاو و صالخا  یّتح  و  تسین ؛ هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنزرف  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  لسن  زا  مالّـسلا و  هیلع  حون  هیرذ  وا  - 2 ( 2)

زور نآ  رد  هک  میدروآ  میتفگ ، نخـس  یهلا  یلک  همانرب  جـیاتن  زا  هک  اجنآ  رد  دـیامن . رپ  ار  یبسن  هطبار  نیا  ياج  دـناوتیمن  يو  لـماک 
. دنتسین مک  دنشاب ، حطس  نیا  رد  هک  ینانمؤم  ناصلخم و 

ياهشالت ندناشن  رمث  هب  يارب  هک  تسا  يربهر  ناربمایپ ، هب  صخـش  نیرتکیدزن  اریز  تسین ؛ ناربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  وا  - 3 ( 3)
. تسا هدش  هریخذ  ناهج ، رد  لماک  تلادع  ندومن  هدایپ  ایبنا و 

ار یناهج  یتضهن  يربهر  یگتـسیاش  هک  نآ  ای  دـهد  ناماس  ار  هنادـنمزوریپ  یتکرح  هک  نآیب  دریگ ، هدـهع  هب  ار  راک  نیا  هک  یـسک  اما 
. دوش ناربمایپ » هب  یکیدزن  تیولوا و   » هب فصتم  دناوتیمن  دشاب ، هتشاد 

نیا اریز  تسا » هدومنن  نایب  یـسک  هک  دزاسیم  يراج  ناـبز  رب  ینانخـس   » هک تفگ  ناوتیمن  وا  هراـبرد  زگره  فاـصوا ، نیا  اـب  - 4 ( 4)
صخـش ره  زا  هک  ومه  تسا ؛ ناربمایپ  طخ  ثراو  دراد و  یگتـسیاش  یناهج  يربهر  يارب  هک  تسا  يدرف  صتخم  لماک  روط  هب  یگژیو 

دیوگیم و دیدج  نانخس  هک  تسا  یصخش  نینچ  اهنت  يرآ  تسا . رت  کیدزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  يرگید 
. دومن دهاوخ  هئارا  تسا ، هدیسرن  یسک  نهذ  هب  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  یتیبرت  هنالداع  دیدج و  ياهشور  اب  ار  ییاهتشادرب 

هک تسا  نآ  دـشابیم ، نآ  ياههقلح  نیرتگرزب  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  یهلا  توعد  هریجنز  یقطنم  ياضتقا  مراـهچ : روحم  ( 5)
هزجعم دزاسیم - رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  تسا و  دوعوم  يدـهم  نامه  وا  هک  دوخ - ياعدا  یتسرد  تابثا  يارب  روهظ  زاغآ  رد  ناـشیا 

صخش ره  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  دروایب ؛
______________________________

. دعب هب  ص 248  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:202  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هدمآ و ییاور  عبانم  رد  زین  ینارنخس  نیا  نتم  هک  نآ  هژیو  هب  دیامن . داریا  ار  ینانخس  نینچ  دتسیاب و  ماقم  نکر و  نیب  دناوتیم  يروسج 
. تسا ناگمه  سرتسد  رد 

؟ تفریذپ ناکم  نآ  رد  روضح  فرص  هب  یصخش  نینچ  زا  ار  تیودهم  ياعدا  ناوتیم  هنوگچ  سپ 
، دشابن هارمه  یعطق  یلیلد  اب  وا  ياعدا  هک  ینامز  ات  يربمایپ ، یعدم  صخـش  ندرمـش  وگتـسار  اریز  تسا ؛ نینچ  مه  توبن  ثحب  رد  ( 1)
هب میرک - نآرق  اهنآ  سأر  رد  و  یتازجعم - ندروآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسور  نیا  زا  مه  تسین و  ياهنادنمدرخ  راک 

. تساخرب نارکنم  اب  جاجتحا 
یقیقح تیصخش  دراد ، تبیغ  نارود  رد  دارفا  یخرب  اب  هک  ییاهتاقالم  رد  مالّسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  میدروآ  هتـشذگ  خیرات  رد 

اعدا نیا  دییأت  ای  راوگرزب  نآ  تخانش  تروص ، نیا  ریغ  رد  دیامنیم . هدافتـسا  هزجعم  زا  روظنم  نیا  يارب  هدرک و  یفرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ 
. ددرگیم نکممان  تسا ، دوعوم  يدهم  نامه  وا  هک 

: هک نیا  نآ  دراد و  یلک  ینوناق  هکلب  تسین  باتک  باسحیب و  هزجعم ، هک  تشذگ  اج  نامه  رد  ( 2)
هک تسا  نشور  رایسب  دشابیم و  لیلد ) ندوب  صقان  تروص  رد   ) نآ لیمکت  ای  و  لیلد ) دوجو  مدع  تروص  رد   ) لیلد هماقا  يارب  هزجعم 
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لماک يارجا  هب  تسناوت  دهاوخ  هلیـسو  نیدب  تسوا و  ياعدا  یتسرد  تابثا  يارب  روهظ ، زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  طسوت  هزجعم  ندروآ 
«1 . » دزای تسد  ناهج  رد  تلادع 

لمع هماج  دوخ  يالاو  فده  هب  دروآ و  شیوخ  درگ  ار  نانمؤم  تسناوت  دهاوخن  وا  دوشن ، تباث  ماما  تیعقاو  هک  ینامز  ات  تسا  یهیدـب 
. دناشوپ

هب نایناهج  ربارب  رد  ار  شیوخ  تیناقح  مامت ، ینـشور  هب  ات  دروایب  راکـشآ  ياهزجعم  زاغآ ، نامه  رد  دیاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیدب 
. تسا هدشن  مالّسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  هزجعم  هماقا  هب  ياهراشا  چیه  روهظ ، نیزاغآ  لحارم  هب  طوبرم  تایاور  رد  دنچ  ره  دناسر . تابثا 

: تخاس مهارف  بلطم  نیا  يارب  ار  ییاهخساپ  ناوتیم  تهج  دنچ  زا  ( 3)
یکیدزن رد  هک  تسا  ییاهییوگـشیپ  ققحت  لیلد  هب  نیا  درادـن . هزجعم  ندروآ  هب  يزاـین  ـالوصا  روهظ ، زاـغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  - 1

رومأم هک  ینایرکشل  نتفر  ورف  یعیبط ، ریغ  ینامز  رد  یگتفرگ  هام  دیـشروخ و  زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دوشیم  رادیدپ  روهظ 
. دناسریم مدرم  شوگ  هب  ار  وا  مان  تحارص  هب  هک  ینامسآ  يادن  زین  ادیب و  نابایب  رد  دنتسه  يو  نتشک  هب 

هدافتسا ءوس  اب  ینامسآ ، يادن  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ادیب ، رد  نایرکـشل  نتفر  ورف  زا  سپ  يرگهلیح  صخـش  هک  لامتحا  نیا  اما  ( 4)
، دزادرپب نخس  داریا  هب  هدمآ  تایاور  رد  هک  ینیماضم  نامه  اب  مدرم  نیب  رد  دورب و  مارحلا  دجـسم  هب  مرحم  مهد  زور  رد  تیعقوم  نیا  زا 

دهاوخن زگره  دوشیم و  بآ  رب  شقن  شاهشقن  ددرگیم و  ریگتـسد  ای  دوشیم و  هتـشک  اج  ناـمه  اـی  وا  اریز  تسا ؛ نهذ  زا  رود  رایـسب 
. دروآ مهارف  یناهج  زاستشونرس  دربن  يارب  ار  ناروای  زا  یفاک  يرامش  تسناوت 

______________________________

ص 32. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:203  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا دوعوم  يدهم  وا  دیدرتیب  دیآ ، مهارف  ناکما  نیا  یسک  يارب  رگا  نیاربانب 
نآ تخانش  يارب  دنسانشیم و  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  صخـش  هک  یـصلخم  نانمؤم  دنتـسین  مک  ایند  رد  هیماما ، هاگدید  قبط  - 2 ( 1)
اهنآ دـناهدیدرگ . لیان  ماما  نآ  رادـید  فرـش  هب  راب  دـنچ  ای  کی  تبیغ  نارود  لوط  رد  ناـنآ  اریز  دنـشابیمن ؛ هزجعم  دـنمزاین  ترـضح 

. دنشابیم مود  هجرد  ناصلخم  زا  یخرب  لوا و  هجرد  ناصلخم 
رما ره  زا  یـشوپمشچ  اـب   ) ناـنیا مه  تسا  نکمم  دنتـسه و  تبیغ  نارود  رد  مدرم  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  نـیب  ياههطـساو  یعوـن  هـب  ناـنیا 

. دنشاب مدرم  هب  دوعوم  زور  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ندناسانش  يارب  یقداص  ناهاوگ  يرگید )
. تسین هزجعم  ندروآ  هب  يزاین  رگید  دوش ، تباث  وا  فادها  تمظع  یتسار و  راوگرزب ، نآ  نانخس  راتفر و  عومجم  زا  هک  ییاج  رد 
نالعا هک  یمیهافم  دیاقع و  هشیدنا ، زا  یلاع  یحطس  رب  هیکت  اب  دناوتیم  وا  هکلب  درادن  هزجعم  ندروآ  هب  يزاین  مالّسلا  هیلع  ماما  - 3 ( 2)

، تسا يرـشب  هدیچیپ  ریغ  هداس و  راکفا  نتخاس  عناق  يارب  هزجعم  اساسا  اریز  دزادرپب ؛ شفادـها  یتسرد  تیمها و  تابثا  هب  دومن ، دـهاوخ 
هب درکیور  هجیتـن  رد  دـیدرگ . دـهاوخ  نیمأـت  يرتقیمع  لکـش  هب  رکفت ، زا  يدـیدج  حطـس  نـالعا  ناـمز  رد  دوصقم  نیا  هک  یلاـح  رد 

. دوب دهاوخ  رورض  ریغ  يرما  هزجعم ،
: دومن میسقت  حطس  ود  هب  تخاس ، دهاوخ  حرطم  شفیرش  روهظ  زاغآ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  ار  یبلاطم  ناوتیم 

نآ هچ  میاهدینـش و  تایاور  زا  ام  هک  ییاـهشخب  نآ  هچ  دروآیم ؛ شیوخ  ینارنخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتاـنایب  لوا : حطـس  ( 3)
نامه هب  دـیامنیم  داریا  هبعک  راـنک  رد  روهظ  زاـغآ  رد  ترـضح  هک  ینانخـس  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  اریز  میاهدینـشن ؛ هک  ییاهتمـسق 
نامز رد  مدرم  مهف  اب  بساـنتم  نوچ  یلو  دـیامرف  ناـیب  مه  ار  يرگید  بلاـطم  دراد  ناـکما  هکلب  هدـمآ ، تاـیاور  رد  هک  دـشاب  يرادـقم 

. دشاب هدشن  هراشا  اهنآ  هب  هدوبن ، تایاور  نآ  رودص 
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. تسا یفاک  ناهرب  هماقا  يارب  هدمآ ، تایاور  رد  هک  زین  رادقم  نامه  هک  تسین  يدیدرت 
. ددرگیم حرطم  وج ، قح  نارگشسرپ  يوس  زا  هک  ییاهشسرپ  هب  خساپ  مود : حطس  ( 4)

هک مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگیم  يو  دنکیم . لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنـس  هب  ار  یتیاور  ینیلک  خیـش  هراب  نیا  رد 
: دومرف

ناـک اذإ  عنـصن  فیکف  تلق : کلـس . داو  ّيأ  یف  کـله  لاـقی : يرخـألا  و  هلهأ ، یلإ  اـهنم  عجری  امهادـحإ  ناـتبیغ : رمـألا  اذـه  بحاـصل 
«1 . » هلثم اهیف  بیجی  ءایشأ  نع  هولأساف  عّدم  اهاعّدا  اذإ  لاق : کلذک ؟

رد ددرگیمزاب و  شاهداوناخ  يوس  هب  اهنآ  نیتسخن  رد  تسا : تبیغ  ود  رما ، نیا  بحاص  يارب 
______________________________

(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، (. 1)
ص:204  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یـسک هاـگره  دومرف : مینک ؟ هچ  اـم  دـش ، ناـنچ  رگا  مدرک : ضرع  تفر . اـیند  زا  درپـس ، هر  هک  ییاـج  رد  دـنیوگیم : مدرم  رگید  تبیغ 
.[ تسین ماما  وا  دادن ، یتسرد  خساپ  رگا  و   ] دهد باوج  موصعم  ماما  لثم  هک  دیسرپب  وا  زا  یتالاؤس  درک ، تماما  ياعدا 

نایعدـم زا  ناوتب  هک  تسا  یعیبط  اریز  تسین  تایاور  زا  لیلد  ندروآ  هب  يزاین  هک  تسا  حـضاو  نشور و  ردـق  نآ  عوضوم  نیا  هتبلا  ( 1)
. دنامن یقاب  یّکش  نارگشسرپ  يارب  ددرگ و  تباث  اهنآ  ییوگتسار  ات  درک  یفلتخم  تالاؤس  اهنآ ، يود  ره  ای  يراگزیهرپ و  ای  يروشناد 

. دییامن هشیدنا  دیسرپب ، ناشیا  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ  ماگنه  رد  دیلیام  هک  یلاؤس  هرابرد  یمارگ  هدنناوخ  امش  کنیا 
تشذگ زا  سپ  اما  دیامنیم ، زاغآ  حطس  ود  نیا  زا  روهظ ، زاغآ  رد  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تفگ  ناوتیم  هجیتن  رد 

. دنناوارف رایسب  هک  دیآیم  دیدپ  يدیدج  يرکف  ياهورملق  حطس و  روهظ ، ییادتبا  نارود 
هزجعم ندروآ  هب  دـنمزاین  هلـصاف  الب  روهظ ، زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  مییاـمن  ضرف  هدیـشوپ ، مشچ  میاهتفگ  هچنآ  ره  زا  - 4 ( 2)

نیا هـتبلا  تساـناوت و  رما  نـیا  رب  هیماـما  ریغ  هیماـما و  هاگدـید  قباـطم  ترــضح  نآ  دـیدرتیب  ددرگ . تباـث  شیاـعدا  یتـسرد  اـت  تـسا 
هس زا  یشوپمشچ  اب  دراد . رارق  تیاده  لدع و  قح و  ییاپرب  ریسم  رد  اریز  داد ؛ دهاوخ  يور  تازجعم  نوناق  بوچراچ  رد  ینیرفآزاجعا 
قح ییاپرب  هاگره  تسا و  هزجعم  هار  نیمه  دماجنایم ، مالّسلا  هیلع  ماما  تیناقح  یتسار و  تابثا  هب  هک  یهار  اهنت  تفگ  دیاب  لبق ، دروم 

. تسین ماما  ربمایپ و  نیب  یقرف  اجنیا  رد  دیامنیم و  داجیا  ار  نآ  دنوادخ  دشاب ، هزجعم  ندش  رادیدپ  هب  لوکوم 
رد رگا  تسا و  یفاک  نآ  ندمآ  دیدپ  يارب  رما  نیمه  دیامن ، اضتقا  ار  هزجعم  ندمآ  دوجو  هب  یمالـسا ، یلک  دـعاوق  هاگره  ساسا  نیا  رب 

. تسین نآ  ندوبن  رب  لیلد  تسا ، هتفرن  ینخس  نآ  زا  تایاور 
: مییامن یسررب  تایاور  رد  ار  هزجعم  عوضوم  ندشن  حرطم  ببس  اجنیا  رد  تسا  بسانم  ( 3)

. تسا ریذپشخب  یملع  هزجعم  روهشم و  یلومعم و  هزجعم  هب  زین  ماع  هزجعم  دومن ؛ میسقت  ماع  صاخ و  شخب  ود  هب  ناوتیم  ار  هزجعم 
خر دودـحم  ياهدـع  وا و  نیب  ای  رگید  یـصخش  مالّـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  نیب  هک  تسا  ياهداـعلا  قراـخ  رما  صاـخ ، هزجعم  زا  روظنم 

زا هک  نآ  ای  دهد و  خساپ  دنیامن ، یشسرپ  هک  نآ  زا  شیپ  ای  دهد  ربخ  اهنآ  یناهن  هزیگنا  تین و  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  هکنیا  دننام  دهدیم ؛
. تسا نکممان  اهنآ  زا  یهاگآ  شنیرفآ ، ناهج  هدش  هتخانش  نیناوق  قبط  هک  دهد  ربخ  يروما 

نآ صاخ  هزجعم  اب  شایلـصا  توافت  دـیآرد و  شیامن  هب  مدرم  نامـشچ  ربارب  رد  هک  تسا  ياهداعلا  قراخ  رما  ماع ، هزجعم  زا  دارم  ( 4)
حطـس اب  بسانتم  هک  تسا  یفاـک  صاـخ ، هزجعم  یلو  دزاـسیم  عناـق  ار  مدرم  مومع  درادـن و  دوجو  یگدـیچیپ  هزجعم  نیا  رد  هک  تسا 

وا يارب  موصعم  ماما  هک  یصخش  يرکف 
ص:205  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  شندوب  يزاجعا  اهنآ  اساسا  ای  دشابن و  هدننکعناق  نارگید  يارب  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره  دزاس ؛ عناق  ار  وا  دـشاب و  دروآیم  هزجعم 
. دنباین

: ددرگیم میسقت  شخب  ود  هب  ماع  هزجعم  ( 1)
ار شندوب  یعیبـط  قوف  هدـید و  ار  نآ  مدرم  مومع  دـیآیم و  دوجو  هب  عیرـس  هداـعلا و  قراـخ  یتروـص  هب  هک  یلوـمعم  تازجعم  فـلا )

ینامدرم نایم  رد  یلقع  یناور و  عاـنقا  نازیم  نیرتشیب  داـجیا  نآ ، زا  فدـه  تسا و  هدوب  عون  نیا  زا  رتشیب  ناربماـیپ  تازجعم  دـنمهفیم .
ندرک مینود  ناگدرم و  نتخاس  هدنز  ایرد و  ندش  هتفاکـش  اهدژا و  هب  اصع  لیدـبت  دـنرادن ؛ ار  اهدادـیور  قیمع  لیلحت  ییاناوت  هک  تسا 

. تسا لیبق  نیا  زا  هام و ... 
دناوتن تعرـس  هب  یلومعم  درف  کی  دـیاش  درب و  اهنآ  دوجو  هب  یپ  ناوتیم  یـشیدناکیراب  يزروتقد و  اب  اهنت  هک  یملع  تازجعم  ب )

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هزجعم  نیرتمهم  هک  تسا  مـیرک  نآرق  هزجعم ، عوـن  نـیا  هنوـمن  نـیرتنشور  دـبایرد . ار  اـهنآ  زاـجعا 
. دشاب یملع  تازجعم  عون  نیا  زا  زین  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تازجعم  دیاش  دشابیم .

: دومن هصالخ  نینچ  ناوتیم  ار  هزجعم  عون  ود  نیا  نیب  توافت  ( 2)
. تسا نامز  تشذگ  دنمزاین  تافتلا  هجوت و  نیا  مود ، عون  رد  اما  دندرگیم  نآ  هجوتم  تعرس  هب  ناگمه  لوا ، عون  رد  - 1

. دشابیم ییادتبا  عماوج  اب  بسانتم  لوا ، عون  - 2
فالخ زا  يرامش  نیوکت ، ماظن  رد  دیاب  نآ  ققحت  يارب  دنچ  ره  تسا ؛ راکـشآ  حضاو و  ياهيریگهجیتن  لوا ، عون  هزجعم  زا  فده  - 3
تروص تداـع  قرخ  دودـحم ، ـالماک  يدراوم  رد  اـی  دروم ، کـی  رد  اـهنت  هکلب  تسین  نینچ  مود  عون  رد  دـتفیب . قاـفتا  اـهتداع  دـمآ 

رد هکنآ  اـی  دـبای  لـیلقت  فصن  هب  هتفه ، کـی  تدـم  يارب  ـالثم  نیمز  زا  یـصاخ  هطقن  رد  هبذاـج  يورین  نازیم  هک  نآ  دـننام  دریگیم .
هک نآ  زا  سپ  رگم  دننکیمن  ساسحا  یلومعم ، دارفا  ار  تاقافتا  نیا  لصا  ای ...  دوش ، لومعم  ّدـح  زا  رتمک  رون  تعرـس  نیعم ، ياهقطنم 

ندوب هزجعم  دونـشیم ، ار  میرک  نآرق  زا  ياهیآ  هک  راب  نیتسخن  یلومعم  درف  کی  نینچمه  دنیامن . هدـهاشم  عقاو  ملاع  رد  ار  اهنآ  ققحت 
. دباییمن رد  ار  نآ 

نینچنیا میرک  نآرق  دروم  رد  هک  روطنامه  دـشابیم ؛ راگدـنام  ایند  نایاپ  ات  ای  يرـشب و  یپردیپ  ياـهلسن  اـت  تازجعم  زا  مود  عون  - 4
. تسا

نیب ياـهتوافت  هلمج  زا  نـیا  درادـن . دوـجو  نآ  موادـت  ناـکما  دـهدیم و  خر  ناـمز  زا  ياهدودـحم  رد  اـهنت  لوا ، عوـن  هزجعم  اـما  ( 3)
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیواج  هزجعم  نیشیپ و  ناربمایپ  تازجعم 

میـسقت یملع  تازجعم  یلوـمعم و  تازجعم  هب  دوـخ  هـک   ) ماـع تازجعم  صاـخ و  تازجعم  میدـش ؛ انـشآ  هزجعم  عوـن  هـس  اـب  اـجنیا  اـت 
ار هزجعم  نیا  مدرم  مومع  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا  تسا . یلومعم  ماع  تازجعم  اهنت  تسا  هدیدرگ  حرطم  رابخا  رد  هچنآ  یلو  دوشیم ؛)

حطس اب  بسانتم  دننکیم و  كرد 
ص:206  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا هدیسر  اهنآ  هب  شربخ  ای  هداتفا و  قافتا  اهنآ  نامز  رد  هزجعم  نیا  هک  تسا  یلسن  گنهرف  مهف و 
رودص نامز  نامدرم  یگنهرف  يرکف و  حطس  اب  اهنآ  یناوخمهان  لیلد  هب  یملع ، تازجعم  هب  تایاور  نتخادرپن  هک  تسا  نشور  نینچمه 

. دشیم هتفگ  نخس  هدنوش  تیاده  ياهکشوم  امیپاوه و  زا  هرود ، نآ  مدرم  اب  هک  دنامیم  نآ  هب  نیا  دشابیم . تایاور  نیا 
. تسین هعماج  يرکف  حطس  زا  رتالاب  دراد  دوجو  ام  نایم  رد  هک  میرک  نآرق  یملع  هزجعم  تروص  نیا  رد  سپ  لاکشا : ( 1)

یبدا و حطـس  زا  تسا  ترابع  دـشابیم  مهف  لباق  ام  رـصاعم  عامتجا  يارب  هتفای و  انتبا  اهنآ  رب  میرک  نآرق  زاـجعا  هک  یلوصا  لوا : خـساپ 
مهف و لباق  هرابکی  هب  میدز ، لاثم  نآ  يارب  هدـمآ و  دـیدپ  اـهنآ  ساـسا  رب  یملع  تازجعم  هک  یلوصا  هک  یلاـح  رد  میرک . نآرق  یغـالب 
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. تسین كرد 
نیا زین  نآرق و  ندوب  هزجعم  لصا  اما  میسانشیم  ار  نآ  میتسه و  انشآ  میرک  نآرق  زاجعا  لوصا  اب  ام  کنیا  هک  تسا  تسرد  مود : خساپ 

. تسا هدش  نشور  نامز  تشذگ  اب  جیردت و  هب  نآ ، ياهیگژیو  حیرشت  دشابیم و  نادیواج  ياهزجعم  هک 
هّللا یّلص  مرکا  ربمایپ  مالک  رد  سپس  دومن و  مالعا  ار  شندوب  هزجعم  دوخ ، يارب  دننام  لثم و  ندروآ  هب  نارگید  يدحت  اب  نآرق  تسخن 

. دنتخادرپ نآ  زیمآزاجعا  ياهیگژیو  حیضوت  حرش و  هب  یمالسا  نادنمشیدنا  زین  ادعب  دش ؛ هتشادرب  هدرپ  مهم  یگژیو  نآ  زا  هلآ  هیلع و 
تـسین زین  نشور  اـهنآ  لوصا  هک  ییاـههزجعم  فیلکت  سپ  دـشاب ، نینچ  نآ  لوصا  ندوب  نشور  دوجو  اـب  میرک  نآرق  عـضو  یتـقو  ( 2)

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ 
هدـمآ نایم  هب  روهظ  رـصع  تازجعم  رد  یلـصا  شور  ناونع  هب  یملع  هزجعم  زا  ینخـس  تاـیاور ، رد  هک  دوریمن  لاـمتحا  بیترت  نیدـب 

ار نآ  ندوب  هزجعم  دنناوتیمن  نارگید  الومعم  اریز  تسا  رتنشور  مه  نیا  زا  صاخ ، تازجعم  هب  تایاور  نتخادرپن  لیلد  نینچمه  دشاب .
. دسرب اهنآ  هب  ثیداحا ) طسوت   ) تازجعم نآ  ربخ  اهنت  هک  نآ  هب  دسر  هچ  دنبایرد  هرابکی  دهد ، يور  مه  رگا  یتح 

هدـشن نینچ  ارچ  سپ  دـشیم ؛ هراشا  لامجا  روط  هب  صاـخ  تازجعم  زا  یخرب  هب  تاـیاور  رد  هک  هتـشاد  دوجو  ناـکما  نیا  لاکـشا : ( 3)
؟ تسا

زکرمت تسا و  هدمآ  تایاور  رد  اهنآ  زا  یهجوت  لباق  ریغ  كدنا و  رایـسب  دراوم  دراد ، یـصخش  ياهدودحم  هزجعم  عون  نیا  نوچ  خساپ :
. دراد رارق  ترضح  نآ  باحصا  تموکح و  ياهیگژیو  مالّسلا و  هیلع  ماما  ياهراک  نیرتریگارف  نیرتمهم و  يور  رب  رتشیب  رابخا ،

نوچ مه  زین  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  تسا  یلوادـتم  یلومعم و  تازجعم  نایب  دوریم ، راـظتنا  تاـیاور  زا  هچنآ  تروص  نیا  رد  ( 4)
نارود هعماج  اب  بسانتم  اریز  دروآ  دـهاوخن  ار  هزجعم  عون  نیا  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دـیامن ، هئارا  دـیاب  هتـشذگ  ناـماما  ناربماـیپ و 

. دراد یناوخمه  يرشب  هتشذگ  عماوج  اب  اهنت  هدوبن ، شروهظ 
ص:207  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رودص نامز  نامدرم  شنیب  رکفت و  حطـس  زا  اریز  تسا  هدشن  يدای  دروآ ، دـهاوخ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  یتازجعم  زا  ثیداحا ، رد 
. دناهدوب انشآ  یلومعم  تازجعم  اب  اهنت  عماوج ، نآ  هدوب و  رتالاب  رابخا  نیا 

. دنکیم روهظ  « 1 « » هعرک  » مان اب  ییاتسور  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا  هدمآ  رابخا  یخرب  رد  مجنپ : روحم  ( 1)
لقن زا  سپ  یجنگ  تسا . راگزاسان  دـنکیم ، روهظ  ماقم  نکر و  نیب  رد  هکم و  رد  ترـضح  هک  دـمآ  لصف  نیا  رد  هچنآ  اـب  تیاور  نیا 

«2 . » دناهدرک تیاور  ار  نآ  يدهملا  بقانم  رد  میعن  وبا  یلاوعلا و  رد  یناهفصا  خیشلا  وبا  دیازفایم : نآ  نتسناد  نسح  ثیدح و  نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  ورمع  نبا  زا  مجعملا  رد  يرقم  نب  رکب  وبا  میعن و  وبا  هک  تسا  هدروآ  یطویس  ( 2)

«3 . » ۀعرک اهل  لاقی  ۀیرق  نم  ّيدهملا  جرخی 
. دنکیم روهظ  دوشیم ، هتفگ  هعرک  نآ  هب  هک  ییاتسور  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم 

هیلع و هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  میعن  وبا  ظفاح  ثیدح  نیعبرا  باتک  زا  زین  یلبرا  ( 3)
: دومرف هلآ 

«4 . » ۀعرک اهل  لاقی  ۀیرق  نم  ّيدهملا  جرخی 
. دنکیم روهظ  دوشیم ، هتفگ  هعرک  نآ  هب  هک  ییاتسور  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  شدنس  هب  یلیلس  نتفلا  باتک  زا  سوواط  نبا  ( 4)
«5 . » ۀعرک اهل  لاقی  ۀیرق  نم  ّيدهملا  جرخی 

. دنکیم روهظ  دوشیم ، هتفگ  هعرک  نآ  هب  هک  ییاتسور  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم 
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یـسررب ثحب و  هـب  هـیواز  دـنچ  زا  شـسرپ  نـیا  هـب  خـساپ  يارب  داد ؟ يراـگزاس  نیـشیپ  تـیاور  تاـیاور و  نـیا  نـیب  ناوـتیم  هنوـگچ 
: میزادرپیم

دبع ظفل  اب  یجنگ  یطویس و  تیاور  رد  یلو  تسا . رمع  نب  هّللا  دبع  نآ  يوار  اریز  درادن ، ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  ربخ ، نیا  - 1 ( 5)
یـصخش يوار  رگا  یتح  دشابیم . رمع  نب  هّللا  دبع  ثیدح ، نیا  يوار  عقاو  رد  تسا و  شراگن  رد  هابتـشا  هک  تسا  هدـمآ  ورمع  نب  هّللا 

نآ دوجو  اب  دسرپب  یسک  رگا  تسا . هتخانشان  یصخش  يو  اریز  درادن ؛ ار  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  زاب  دشاب  زین  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  ریغ 
خـساپ رد  درادن ؟ ار  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  ارچ  سپ  هدیدرگ ، لقن  نایوار  زا  یهورگ  قیرط  زا  ییاور و  عبنم  دنچ  رد  تیاور  نیا  هک 

. میداد حرش  ار  ود  نیا  عضو  الاب  رد  هک  دنناسریم  ورمع  نب  هّللا  دبع  ای  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  ار  نخس  نیا  نایوار ، نآ  همه  مییوگیم :
______________________________

. تسا حیحص  ۀعرگ »  » ارهاظ (. 1)
ص 61. نامه ؛ فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 2)

ص 137. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 3)
ص 259. ج 3 ، ۀمئالا ؛ ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، (. 4)

ص 114. نتفلا ؛ محالملا و  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 5)
ص:208  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یقاب ضراعم  نودـب  هناگی و  دـنیوگیم ، نخـس  ماقم  نکر و  نیب  رد  هکم و  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  زا  هک  یتاـیاور  هجیتن  رد 
. دننامیم

رب تالامتحا  یخرب  ساسا  رب  رگید  تایاور  اب  ار  نآ  یناوخمهان  ناوتب  دـیاش  مینادـب ، یخیرات  تاـبثا  هتـسیاش  ار  تیاور  نیا  رگا  - 2 ( 1)
: دومن فرط 

هیرظن ساسا  رب  سپـس  هعرک و  رد  تسخن  ترـضح » صخـش  ندوب  ناهنپ   » هیرظن ساسا  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  تسخن : لاـمتحا  ( 2)
. دتفایم قافتا  هکم  رد  ترضح » یعقاو  ناونع  مان و  ندوب  ناهنپ  »

مسج دسر ، ارف  روهظ  هاگره  لامتحا  نیا  قباطم  تسا و  ناهن  مدرم  دید  زا  ناشیا  مسج  مالّسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  زا  روهـشم  تشادرب  قبط 
نکر و نیب  رد  دسر و  هکم  هب  هک  هاگنآ  ات  تخانـش . دنهاوخن  اما  دید  دنهاوخ  ار  وا  مدرم  هدـش و  جراخ  هاگناهن  زا  هعرک »  » رد ترـضح 

دنهاوخ ار  وا  هتـشگ ، راکـشآ  مدرم  يارب  ترـضح  ناونع  ماـن و  هک  تساـجنیا  رد  دـیامن . نـالعا  ار  شردـپ  دوـخ و  ماـن  دتـسیاب و  ماـقم 
. تخانش

، میریذپب « 1 ، » میدوب نآ  رب  زین  هتشذگ  خیرات  رد  هک  نانچ  مه  ار  مالّسلا » هیلع  ماما  ناونع  مان و  ندوب  ناهنپ   » هیرظن رگا  مود : لامتحا  ( 3)
راکـشآ مدرم  يارب  ار  دوخ  تقیقح  دـیامرف ، روهظ  هعرک  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  یتـقو  دـش : دـهاوخ  نینچ  تاـیاور  نیا  نیب  عمج 

رارق ماقم  نکر و  نیب  دسر و  هکم  هب  ات  دـنزیمن  یمادـقا  هب  تسد  اما  تخاس  دـهاوخ  هاگآ  شردـپ  دوخ و  مان  زا  ار  اهنآ  ینعی  دزاسیم 
. دریگ

. دشاب همرکم » هکم   » دوخ زا  يرگید  ریبعت  يزمر ، ای  يزاجم  روط  هب  هعرک » : » موس لامتحا  ( 4)
. تسا هتفر  راک  هب  هکم  هرابرد  ریبعت  نیا  میرک  نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  اریز  درادن  یلاکشا  هکم ، نتسناد  ۀیرق »  » تروص نیا  رد 

نآ تایئزج  دراو  نیا  زا  شیب  درادـن ، ار  یخیرات  تابثا  تیلباـق  تیاور  نیا  نوچ  یلو  تسین  هشدـخ  لاکـشا و  زا  یلاـخ  تـالامتحا  نیا 
. میوشیمن

رگید تایاور  اب  تیاور  نیا  عمج  دروم  رد  ار  الاب  هناگهس  تالامتحا  میریذپب و  ار  تیاور  نیا  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  ام  رگا  یتح  - 3
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. دراد دوجو  يراگزاسان  ماقم  نکر و  نیب  مارحلا و  دجـسم  هکم و  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  تایاور  تیاور و  نیا  نیب  زاب  مییامن ، یفن 
. دنراد تیولوا  مدقت و  رگید ، تیاور  رب  یخیرات  تابثا  تیلباق  رد  دناهدومن و  لقن  هیماما  ریغ  هیماما و  ار  تایاور  نیا 

شناراداوه ناراـی و  زا  تعیب  نتفرگ  هب  عورـش  دـناسریم ، ناـیاپ  هب  ار  شاینارنخـس  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  نآ  زا  سپ  مشـش : روحم  ( 5)
: میروآیم اجنیا  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنهدیم  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  دنچ  یتایاور  دیامنیم .

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 6)
«2  ... » مالّسلا هیلع  لیئربج  مالّسلا ، هیلع  مئاقلا  عیابی  نم  لّوأ  ّنإ 

______________________________

. دعب هب  ص 34  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 2)

ص:209  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
 ... دشابیم مالّسلا  هیلع  لیئربج  مالّسلا ، هیلع  مئاق  اب  هدننکتعیب  نیتسخن 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  زین  وا  ریصب و  وبا  زا  ینامعن  ( 1)
«1  ... » ساّنلا عیابی  ماقملا  نکّرلا و  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل 

 ... دیامنیم تعیب  مدرم  اب  ماقم  نکر و  نیب  هک  منیبیم  ار  وا  ییوگ 
«2 . » تسا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  زین  ار  يرگید  تایاور  ینامعن 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  هدومن  تیاور  رایزهم  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 2)
: يدانی لیئربج  هیدی  نیب  ماقملا ، نکّرلا و  نیب  امئاق  تبّسلا  موی  ءاروشاع  موی  مئاقلاب  ّینأک 

«3 . » اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اهؤلمیف  هّلل . ۀعیبلا 
تعیب دـهدیم : ادـن  لیئربج  وا  شیپاشیپ  هداتـسیا و  ماقم  نکر و  نیب  هک  منیبیم  تسا - يزور  هبنـش  هک  اروشاع - زور  رد  ار  مئاـق  اـیوگ 

. دیدرگ زیربل  دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دزاسیم  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  وا  سپ  ادخ . يارب  دینک ] ]
نومـضم لقن  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  ار  یثیدـح  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  زین  وا  رمع و  نب  لـضفم  زا  یـسربط  ( 3)

: دیامرفیم مالّسلا ، هیلع  يدهم  ماما  ینارنخس 
ّمث عیابی ، نم  لّوأ  انأف  لیئربج : لوقیف  مئاقلا ، هربخیف  وعدـت ؟ ءیـش  ّيأ  یلإ  هل : لوقی  هلأسی و  هیتأی و  یّتح  لـیئربج ، ّلـج  ّزع و  هّللا  ثعبیف 

«4  .... » هنوعیابیف الجر ، رشع  ۀعضب  ۀئامثالث و  هافاو  دق  هدی و  یلع  حسمیف  کّفک ، ّدم  هل : لوقی 
لیئربج سپ  دهدیم . ار  شخـساپ  مئاق  ینکیم ؟ توعد  يزیچ  هچ  هب  دسرپیم : هتفر ، يدهم  دزن  هب  وا  دزیگنایم . رب  ار  لیئربج  دـنوادخ 
دنیآیم شدزن  هب  رفن  يدنا  دصیس و  هاگنآ  دشکیم . شتسد  رب  تسد  سپ  نک . زارد  ار  تتسد  دنناگدننکتعیب ، نیتسخن  نم  دیوگیم :

 ... دنیامنیم تعیب  و 
: میروآیم ار  اهنآ  زا  يدادعت  ریز  رد  هک  تسا  هدیسر  یتایاور  تعیب ، نیا  ياوتحم  نومضم و  هرابرد  ( 4)

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  ینامعن 
«5 . » دیدش برعلا  یلع  دیدج ، باتک  یلع  سانلا  عیابی 

. درک دهاوخ  تعیب  دیآیم ، تخس  برع  رب  هک  يدیدج  باتک  ساسا  رب  مدرم  اب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  دنکیم  لقن  ریصب  وبا  زا  ومه  ( 5)

دیدج ناطلس  دیدج و  باتک  دیدج و  رمأب  ساّنلا  عیابی  ماقملا  نکّرلا و  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل 
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______________________________

ص 39. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 102 و 141. نامه ؛ ك : ر . (. 2)

ص 274. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)
ص 431. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 4)
ص 141. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 5)

ص:210  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » ءامّسلا نم 

. دیامنیم تعیب  مدرم  اب  ینامسآ  دیدج و  ییورین  دیدج و  یباتک  دیدج و  يرما  اب  ماقم  نکر و  نیب  هک  شمنیبیم  ییوگ 
حلاص و وبا  نتفلا  یـسدقم و  نیدلا  لامج  رردلا  دقع  زا  مه  نآ  يرون و  یجاح  راتـسالا  فشک  زا  رثالا  بختنم  رد  یفاص  هّللا  تیآ  ( 1)

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  زین  وا 
الزنم اومجهی  امّرحم و ال  امیرح  اوکتهی  امرحم و ال  اولتقی  املسم و ال  اوبسی  اونزی و ال  اوقرسی و ال  نأ ال  یلع  هباحصأ  نع  ۀعیبلا  ذخأی  ّهنأ 

اوبّرخی نوملعی و ال  امب ال  اودهشی  و ال  میتیلا ، لام  اولکأی  اریعش و ال  اّرب و ال  ۀّضف و ال  ابهذ و ال  اوزنکی  ّقحلاب و ال  ّالإ  ادحأ  اوبرـضی  و ال 
اماعط اوسبحی  الیبس و ال  اوفیخی  اقیرط و ال  اوعطقی  بهّذـلاب و ال  اوقطنمتی  ریرحلا و ال  ّزخلا و ال  اوسبلی  ارکـسم و ال  اوبرـشی  ادجـسم و ال 

نم نشخلا  نوسبلی  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ۀـساّجنلا و  نوهرکی  بیّطلا و  نوّمـشی  لـیلقلاب و  نوضری  ریعـش و  وأ  ّرب  نم 
امک سبلی  نوشمی و  ثیح  یـشمی  نأ  مهل : هسفن  یلع  طرتشی  هداهج و  ّقح  هّللا  یف  نودهاجی  دودخلا و  یلع  باّرتلا  نودّـسوتی  بایّثلا و 
هّللا دبعی  اروج ، تئلم  امک  الدع  هّللا - نوعب  ضرألا - ألمی  لیلقلاب و  یـضری  نودیری و  ثیح  نم  نوکی  و  نوبکری ، امک  بکری  نوسبلی و 

«2  » اباّوب ابجاح و ال  ذّختی  و ال  هتدابع ، ّقح 
اهناسنا تمرح  هدرپ  دنشکن ، ار  یهانگیب  دنهدن ، مانشد  ار  یناملـسم  دنیامنن ، انز  دننکن ، يدزد  زگره  هک  دریگیم  تعیب  شنارای  زا  وا 
هچنادـب دـنروخن ، ار  یمیتی  لام  دـنزودنین ، ار  وج  مدـنگ و  هرقن و  الط و  دـننزن ، قحان  هب  ار  یـسک  دـنزاسن ، ناریو  ار  ياهناخ  دـنردن ، ار 

، دنرواین دورف  رس  رز  میس و  ربارب  رد  دنشوپن ، ریرح  زخ و  دنروخن ، ياهدننک  تسم  دنزاسن ، بارخ  ار  يدجسم  دنهدن ، یهاوگ  دننادیمن 
زا دنـشاب و  یکاپ  رادفرط  دنیامن ، تعانق  ایند ]  ] مک هب  دـننکن ، راکتحا  ار  وج  مدـنگ و  دـننیرفاین ، سرت  بعر و  اههار  رد  دـننکن ، ینزهار 
هار رد  دنزاس و  شلاب  شیوخ  يارب  كاخ  زا  دننک ، نت  رب  ربز  نشخ و  سابل  دنرادزاب ، اهیتشز  زا  دنهد ، نامرف  یکین  هب  نازیرگ ، يدیلپ 

. دنیامن داهج  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ادخ 
راوس نانآ  هچنآ  ره  دنـشوپیم ، اهنآ  هک  دـشوپب  روط  نامه  دورب ، اـهنآ  هار  زا  دریذـپیم : ار  یتادـهعت  نتـشیوخ  رب  زین  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

دنکایب لدع  زا  ادخ - يرای  هب  ار - نیمز  دـشاب ، عناق  یـضار و  ایند ]  ] مک هب  دـشاب ، دـنهاوخیم  نانآ  هک  هنوگ  نآ  دوش ، راوس  دـنوشیم ،
. درامگن ینابرد  نابهگن و  دوخ  يارب  دنک و  تدابع  تقیقح  هب  ار  ادخ  تسا ، هتشگ  زیربل  متس  زا  هک  روط  نامه 

عبانم رد  نومضم  نیا  دیامنیم . تعیب  یلیمیب  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  دنکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو  یتایاور  ( 2)
______________________________

ص 139. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 468. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 2)

ص:211  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: تسا هدمآ  هیماما  عبانم  زا  يرتهدرتسگ  لکش  هب  تنس  لها 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ  رسمه  هملس  ما  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا  ( 1)
هنوعیابیف هراک ، وه  هنوجرخیف و  ۀّکم  لهأ  نم  سان  هیتأیف  ۀّکم  یلإ  ابراه  ۀنیدملا  لهأ  نم  لجر  جرخیف  ۀفیلخ ، توم  دنع  فالتخا  نوکی 

«1  ... » ماقملا نکّرلا و  نیب 
. دزیرگیم هکم  هب  هنیدم  لها  زا  يدرم  سپس  دیآیم ؛ شیپ  فالتخا  ياهفیلخ ، گرم  ماگنه 

روهظ زا  سپ  خـیرات  درادـن ...  راک  نآ  هب  یلیامت  وا  هک  یلاح  رد  دـننکیم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  اب  هکم  مدرم  زا  یهورگ  هاـگنآ 
191 ص :  ترضح .....  نآ  اب  تعیب  ماقم و  نکر و  نیب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ینارنخس  موس  لصف   211

. دناهدرک لقن  « 4  » نابص و  « 3  » يزودنق «، 2  » رجح نبا  ار  تیاور  ن 
: تسا هدرک  لقن  دوعسم  نبا  زا  مه  وا  دامح و  نب  میعن  زا  هراب  نیا  رد  یطویس  ار  یبلاج  تیاور  ( 2)

ریخلا لهأل  هنوفصیف  مهنم ، تلفی  یتح  راصنألا ، نم  لجر  انأ  لب  ال ، لوقیف : نالف ؟ نب  نالف  تنأ  هل : نولوقیف  ۀّکمب  هنوبیـصیف  هنوبلطیف  ... 
. هنوبیـصیف ۀّـکمب  هنوبلطیف  ۀّـکم ، یلإ  مهفلاخیف  ۀـنیدملاب  هنوبلطیف  ۀـنیدملاب  قحل  دـق  هنوبلطت و  يذـّلا  مکبحاص  وه  لاقیف : هب ، ۀـفرعملا  و 

تـسل لوقیف : کعیابن . كدی  ّدمف  ةرم ، اّنم  تلفأ  دق  و  اذک . اذـک و  ۀـیآ  کیف  و  نالف ، ۀـنبا  ۀـنالف  کّمأ  و  نالف ، نب  نالف  تنأ  نولوقیف :
یف انؤامد  و  کیلع ، انمثإ  هل : نولوقی  و  نکّرلا ، دنع  ۀّکمب  هنوبیصیف  ۀّکم . یلإ  مهفلاخیف  ۀنیدملاب ، هنوبلطیف  مهنم . تلفی  یّتح  مکبحاصب ،

ّدمیف ماقملا . نکّرلا و  نیب  سلجیف  مارح . نم  لجر  مهیلع  انبلط ، یف  هّجوت  دق  ّینایفّـسلا  رکـسع  اذـه  کعیابن . كدـی  ّدـمت  مل  نإ  کقنع 
«5 . » لیللاب نابهر  راهنلاب  دسأ  موق  عم  ریصیف  سانلا  رودص  یف  هتّبحم  هّللا  یقلیف  هل . عیابیف  هدی 

يدرم نم  هن ، دیوگیم : یتسه ؟ ینالف  رسپ  ینالف  امش  ایآ  دنسرپیم : و  هدید ] ار  وا   ] سپ دنزادرپیم ؛ هکم  رد  ترضح  نآ  يوجتسج  هب 
بوبحم نامه  وا  دـنیوگیم : اهنآ  دنرمـشیم . رب  عالطا  لها  يارب  ار  وا  فاصوا  اـهنآ  دوشیم . ادـج  اـهنآ  زا  هک  نآ  اـت  متـسه  راـصنا  زا 

هب ددرگیمزاب ، هکم  هب  وا  یلو  دنوریم  هنیدـم  هب  وا  یپ  رد  تسا . هتـشگ  هنیدـم  راپـسهر  نونکا  دـیتسه و  شیوجتـسج  رد  هک  تسامش 
تسا و نالف  رتخد  ینالف  وت  رداـم  یتسه و  ینـالف  دـنزرف  ینـالف  امـش  دنـسرپیم : دـنباییم و  هکم  رد  ار  وا  دـنیآیم و  هکم  هب  وا  لاـبند 

نم دـیوگیم : مینک . تعیب  امـش  اب  ات  دـیهدب  ار  ناتتـسد  نونکا  میداد ، تسد  زا  راب  کی  ار  امـش  تسا و  هدـمآ  اههناشن  نیا  امـش  هرابرد 
یلو دنیوجیم  هنیدم  رد  ار  وا  اهنآ  دوشیم و  ادج  ناشیا  زا  هاگنآ  متسین  امش  رمألا  بحاص 

______________________________

ص 243 ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 98. نامه ؛ رجح ، نب  دمحا  یمثیهلا ، (. 2)

ص 517. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 3)
ص 135. نامه ؛ دّمحم ، خیشلا  نابصلا ، (. 4)

ص 145. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 5)
ص:212  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ار تتـسد  رگا  دنیوگیم : دـنباییم و  نکر  رانک  رد  ار  ترـضح  دـنیآیم و  هکم  هب  ور  نیا  زا  تسا  هتفر  هکم  هب  اهنآ  هتـساوخ  سکع  رب 
اهنآ رب  هداز  مارح  يدرم  تسام و  بیقعت  رد  ینایفـس  شترا  اریز  تسوت  ندرگ  هب  ام  ياهنوخ  اـم و  هاـنگ  مینک ، تعیب  وت  اـب  هک  یهدـن 

دننکیم و تعیب  يو  اب  دهدیم و  نانآ  هب  تعیب  تهج  ار  دوخ  تسد  دنیـشنیم و  ماقم  نکر و  نیب  ترـضح  هاگنآ  دـنکیم ، یهدـنامرف 
. دوشیم هارمه  دنابش  نادهاز  زور و  ناریش  هک  یهورگ  اب  دنکفایم و  مدرم  لد  رد  ار  وا  قشع  تبحم و  دنوادخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  بشوح  نب  رهش  زا  نینچمه  یطویس  ( 1)
!! ... کقنع انبرض  تیبأ  نإ  هل : لاقی  و  هراک . وه  عیابیف و  ماقملا  نکّرلا و  نیب  یتؤیف  مهبحاص ، برهی  یّتح  توص ...  ناضمر  یف  نوکیس 
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«1 . » ضرألا نکاس  ءامّسلا و  نکاس  هب  یضری 
تعیب وا  اب  دوشیم و  هدروآ  ماقم  نکر و  نیب  ام  هب  یلو  دزیرگیم ، ناشیالوم  هک  نآ  اـت  تساـخ ...  دـهاوخ  رب  ییادـص  ناـضمر  هاـم  رد 

لها مینزیم ... !!! ار  تندرگ  ینک  یچیپرـس  رگا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دـنکیمن . لـیامت  راـهظا  دوـخ  وا  هک  یلاـح  رد  دریگیم  تروـص 
. دش دنهاوخ  یضار  دنسرخ و  وا  زا  نیمز  نامسآ و 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  هیماما  ار  لیامت  مدع  نیا  ریسفت  ( 2)
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مه  وا  ةرارز و  نب  دیبع  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن 

دمحلا ةرارز : یل  لاق  لاق : عیابیف . هدـیب  ذـخؤی  ّمث  رظتنت ؟ امف  کمـساب ، يدون  دـق  هل : لاقیف  ماقملا ، فلخ  وه  یتؤیف و  مئاقلا  مساب  يدانی 
«2 . » هیف مثإ  هارکتسا ال  ّهنأ  انملعف  ههارکتسا . هجو  ملعن  نکن  ملف  اهرکتسم  عیابی  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  ّنأ  عمسن  اّنک  دق  هّلل .

ار وا  تسد  هاگنآ  يرظتنم ؟ ارچ  دـش ، هداد  رد  ادـن  وت  مسا  هب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  میهاربا ]  ] ماقم تشپ  رد  سپ  دوشیم  ادـن  مئاـق  ماـن  هب 
: دیوگیم اجنیا  رد  هرارز  دننکیم . تعیب  وا  اب  دنریگیم و 

نیا رد  هک  میتسناد  الاح  میتسنادیمن . ار  شلیلد  اما  میدوب  هدینش  ار  نیا  البق  نوچ  تسا  دونشخان  تعیب  زا  ارچ  میدیمهف  هک  ار  ادخ  رکش 
. تسین یهانگ  يدونشخان ،

: مییامن نایب  ار  یتاکن  تسا  مزال  اجنیا  رد  اما  دوب ؛ تعیب  عوضوم  هرابرد  تایاور  نیرتمهم  تشذگ ، هک  یتایاور  ( 3)
تعیب وا  اب  هک  يربهر  هب  یمومع  روما  رد  رایتخا  تساـیر و  ندرپس  ینعی  راـک  نیا  يربناـمرف و  يارب  نتـسب  ناـمیپ  ینعی  تعیب  لوا : هتکن 

. دوش ناج  لام و  لذب  شیارب  هدش و 
ماجنا ار  ناوضر  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  باحـصا  لاثم  يارب  تسا . هدش  یقلت  عورـشم  يرما  مالـسا ، رد  تعیب 

: دیامرفیم نینچ  میرک  نآرق  راک  نیا  شیاتس  رد  دنداد .
______________________________

ص 161. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 140. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص:213  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » ًابیِرَق ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل 

تخانـشزاب و دوب  ناشیاهلد  رد  هچنآ  دش و  دونـشخ  نانآ  زا  دندرکیم  تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  نانمؤم ، هک  یماگنه  ادـخ  یتسار  هب 
. داد شاداپ  اهنآ  هب  یکیدزن  يزوریپ  داتسرف و  ورف  شمارآ  نانآ  رب 

هتفریذپ ار  نآ  هدیشخب ، ینید  گنر  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالسا  تسا و  هتشاد  جاور  زین  مالسا  زا  شیپ  نامکاح ، مدرم و  نایم  تعیب  ( 1)
میکحت ار  ناـنآ  يوـنعم  یحور و  یگتـسویپ  دراد و  ناـمکاح  مدرم و  نیب  هطبار  رد  یناوارف  ریثأـت  تعیب  هـک  تـسا  نآ  يارب  نـیا  تـسا .

. دشخبیم
دریگب تروص  تعیب  هچ  تسا  بجاو  لاح  ره  رد  یمالسا  مکاح  زا  يوریپ  اریز  درادن  مالـسا  رد  ینوناق  ای  یهقف  الماک  يرثا  تعیب ، هتبلا 

ینعم هب  دنـشاب ، يدـج  وا  ياههتـساوخ  ماجنا  رب  هتـشاد و  رواب  ار  مکاـح  دارفا ، هک  هاـگنآ  زین  ندرکن  تعیب  هک  روط  ناـمه  دریگن . هچ  و 
. دشاب هتشاد  لابند  هب  ار  مکاح  نامرف  زا  یچیپرس  هک  تسا  درمت  يانعم  هب  ینامز  ندرکن ، تعیب  هکلب  تسین  مکاح  رب  جورخ  درمت و 

یّلص ربمایپ  هک  يراک  نامه  ، ) دنک سولج  ناگدننک  تعیب  زا  لابقتسا  يارب  هک  نآ  ای  دهد  تعیب  هب  نامرف  یمالـسا  مکاح  رگا  يرآ  ( 2)
تهج ود  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن و  تعیب  تسا  مزال  همه  رب  درک ) دهاوخ  نانچ  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  درک و  هلآ  هیلع و  هّللا 

: دنراکهانگ
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. تسا ۀعاطالا  بجاو  هک  یمالسا  مکاح  نامرف  هب  یهجوتیب  - 1
تعیب زا  یـسک  رگا  سپ  دـنادیم ؛ تعیب  هب  طونم  ار  شتیمکاح  تیالو و  شریذـپ  وا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  تعیب ، هب  مکاـح  روتـسد  - 2

. تسا هدرک  یچیپرس  شنامرف  زا  هتفریذپن و  ار  وا  تیالو  تقیقح  رد  دنززابرس ،
. دشابیم بجاو  یفلکم  ره  رب  تعیب  یهقف ، دعاوق  ياضتقا  هب  ور  نیا  زا 

دوخ دصق  تسا  یفاک  اهنت  یهقف  ظاحل  زا  ددنب ، تیالو  نامیپ  هک  تساوخ  هدرکن ، تعیب  هک  یسک  دمآ و  رـس  هب  نامرف  تلهم  رگا  يرآ 
هیلع يدهم  ماما  دروم  رد  اهنیا  همه  درادن . دوجو  نداهن ) تسد  رد  تسد   ) ّصاخ تافیرـشت  ماجنا  هب  یترورـض  رگید  دیامن و  مالعا  ار 

. تسا قداص  شفیرش ، روهظ  هاگ  هب  مالّسلا 
؟ دنیامنیم تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  یناسک  هچ  مود : هتکن  ( 3)

ود دـناوتیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  وا  تعیب  تسا . یهلا  گرزب  هتـشرف  راهچ  زا  یکی  یمالـسا  ياـههزومآ  قباـطم  هک  نیما ، لـیئربج  فلا )
: دشاب هتشاد  ینعم 

تضهن و ندوب  كرابم  دـنوادخ و  يوس  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـییأت  زا  يرتالاب  هجرد  هب  هک  یلیوأت ، يزمر و  ییانعم  تسخن : يانعم  ( 4)
دامن و لماک ، نیرب و  یهاگ  رظن  زا  يو  هک  تسا  تهج  نادـب  هدـش  هدرب  مان  لـیئربج  زا  رگا  ددرگیم و  رب  ترـضح  نآ  یناـهج  توعد 

دنوادخ يوس  زا  یحو  روآمایپ  وا  تسا . قح  هدنیامن 
______________________________

هیآ 18. (، 48  ) حتفلا هروس  (. 1)
ص:214  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يارب نشور  ییانعم  نتفای  زا  هک  ینامز  رگم  تسناد ، تسرد  ناوتیمن  ار  تسخن  يانعم  هتبلا  تسا . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  يارب 
. میدرگ دیماان  نآ 

تأیه هب  هک  بیترت  نیدـب  دزرویم ؛ مادـقا  راک  نیا  هب  دارفا  رگید  دـننام  مه  لیئربج  دراد و  یلومعم  ییاـنعم  تعیب  نیا  مود : ياـنعم  ( 1)
: دراد هدیاف  ود  راک  نیا  دیامن . تعیب  ترضح  نآ  اب  دیآ و  رد  يدرم 

هیلع ماما  اب  لیئربج  تعیب  دـنلفاغ و  رما  نیا  زا  اـهنآ  نوچ  ماـقم ؛ نکر و  نیب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تعیب  موزل  هب  مدرم  هجوت  بلج  - 1
رد تعاس  نآ  رد  هک  ار  نارگید  هجوت  كدنا ، هورگ  نیا  تعیب  دش و  دهاوخ  مدرم  زا  دودحم  یهورگ  يرایـشوه  هجوت و  ثعاب  مالّـسلا 

. درک دهاوخ  بلج  دنرضاح  مارحلا  دجسم 
. دش دهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  ياپ  ون  تضهن  زا  ینابیتشپ  تیامح و  بجوم  راک  نیا  - 2

دهاوخن یعامتجا  بات  زاب  ینابیتشپ  تیامح و  نیا  دـشابن ، هدـش  هتخانـش  مارحلا  دجـسم  رد  نارـضاح  يارب  لیئربج  هک  یتقو  ات  هتبلا  ( 2)
تـضهن ندش  هدرتسگ  نامز و  تشذگ  نآ ، هار  اهنت  هکلب  دـتفا . قافتا  اجنآ  رد  یتخانـش  نینچ  هک  تفریذـپ  ناوتیم  یتخـس  هب  تشاد و 

، شایجیردـت زاین  رادـقم  هب  تضهن  نآ  زا  ینابیتشپ  دـییأت و  يارب  زین  هزادـنا  نیمه  دـشابیم . ترـضح  نآ  تاحوتف  مالّـسلا و  هیلع  ماما 
. تسا یفاک 

. تسوا ییوگتسار  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تیناقح  دییأت  نآ  دشاب و  هتـشاد  زین  يرگید  هدیاف  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  لیئربج  تعیب  دیاش 
رگید رانک  رد  زین  تعیب  نیا  اریز  دـشابیم ؛ تسرد  دسانـشب ، دـعب  یقیاقد  اـی  تعیب  ناـمز  رد  ار  لـیئربج  هک  یـسک  دروم  رد  نخـس  نیا 
هبطخ ياوتحم  نینچمه  نیمز و  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  هّیکز ، سفن  ندش  هتـشک  یگتفرگ ، هام  دیـشروخ و  نوچ : مه  یمهم  لیالد 
يارب اجنآ  رد  لیئربج  تخانش  میتفگ  هک  روط  نامه  یلو  تسا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ییوگتسار  رب  مکحم  لیالد  زا  مالّـسلا ، هیلع  ماما 

. دوب دهاوخن  روسیم  یسک  ره 
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. تسا يودهم  تضهن  رتشیب  هچ  ره  دییأت  تعیب ، نایاپ  زا  سپ  لیئربج  تخانش  هدیاف  اما 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  هتکن  رد  هک  دراد  دوجو  اهشسرپ  یخرب  لیئربج  تعیب  دروم  رد 

. دناهتخانشیم زین  يربک  تبیغ  نامز  رد  ار  وا  هک  دناترـضح  نآ  صاخ  نارای  دننکیم ، تعیب  ماما  اب  لوا  هلحرم  رد  هک  یناسک  ب ) ( 3)
رد دـنراد و  یهاگآ  وا  ناکم  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تقیقح  هب  نانمؤم ، زا  یکدـنا  رامـش  ياهرود ، ره  نامدرم  ناـیم  رد  میتفگ  نیا  زا  شیپ 

، دنشابیم یهلا  یلک  همانرب  یلمع  تارمث  دوخ  هک  ینمؤم  ناصلخم  رگید  هارمه  هب  دارفا  نیا  اتعیبط  « 1 . » دراد دوجو  زین  یتایاور  هراب  نیا 
تخانـش يارب  دـناهدمآ و  درگ  عامتجا  نیا  رد  یلبق  هدـعو  اب  دـیاش  دنرـضاح و  مارحلا  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  ناـمز  رد 

نآ زا  ناعفادم  ناگدننک و  تعیب  نیتسخن  لیئربج  زا  سپ  اهنآ  بیترت  نیدب  دنرادن . یلیلد  چیه  هب  زاین  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  صخش 
. دنشابیم ینارنخس  نامز  رد  ناشیا  ناج  هب  دصق  ءوس  رطخ  عفر  يارب  ترضح 

. دنکیم تلالد  انعم  نیا  رب  میدرک  لقن  یسلجم  زا  مالّسلا ، هیلع  ماما  ینارنخس  تایاور  نایم  رد  هک  یتیاور  ( 4)
______________________________

ص 74. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:215  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يدعب هورگ  دنشکیم ، راظتنا  ار  روهظ  هناربصیب  دنراد و  روضح  هکم  رد  هک  یهلا  شیامزآ  رد  نادنمزوریپ  ناراذگصالخا و  ریاس  ج )
زین نانآ  تفگ . میهاوخ  نخـس  ناشیاهیگژیو  رگید  اـهنآ و  ندـمآ  درگ  یگنوگچ  زا  هدـنیآ  لـصف  رد  درک . دـنهاوخ  تعیب  هک  دنتـسه 

لیاـن ترـضح  نآ  تاـقالم  فرـش  هب  يربـک  تبیغ  نارود  رد  هک  تواـفت  نـیا  اـب  دـنهدیم . ماـجنا  ار  یلبق  هورگ  ياـهتیرومأم  ناـمه 
. دناهدشن

دامن و نانیا  درک . دنهاوخ  تعیب  ماما  اب  هنانتورف  هدش ، عناق  لماک  روط  هب  ماجنا  رـس  دنتـسه ، دادـیور  هرظنم و  نآ  دـهاش  هک  ینارگید  د )
. میتفگ نخس  ناشهرابرد  رتشیپ  هک  دنتسه  یناصلخم  هناگراهچ  تاجرد  زا  موس  مود و  تاجرد  هدنیامن 

: مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  اب  لیئربج  تعیب  دروم  رد  ییاهشسرپ  موس : هتکن  ( 1)
؟ دیامنیم تعیب  ناشیا  اب  هنانتورف  هنوگچ  سپ  تسا ، مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  رترب  لامک ، بتارم  رد  لیئربج  لوا : شسرپ 

: میروآیم ار  اهنآ  زا  دروم  ود  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياهباوج  شسرپ  نیا  يارب 
هتـشرف زا  رترب  هتفای  لامک  حـلاص و  ناسنا  دـیدرت  نودـب  اریز  تسا ؛ مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زا  رترب  لیئربج  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  - 1

يرایتخا الصا  ای  ناگتـشرف  درادن . دراد ، گرزب  يادخ  زا  تعاطا  رد  حلاص  ناسنا  کی  هک  ار  یقالخا  شزرا  نامه  هتـشرف  هچ  دشابیم .
یحلاص صخش  فالخ  رب  تساهنآ . هتـساوخ  لیم و  اب  قفاوم  ادخ  زا  تعاطا  یلو  دنرایتخا  ياراد  ای  دنروبجم و  ناشیاهراک  رد  هتـشادن ،

ادخ زا  تعاطا  دوجو ، نیا  اب  وا  دوشیم . لمحتم  ار  یعامتجا  يدرف و  رامـشیب  ياهیتخـس  نآ  يارب  تسا و  راتخم  ادـخ  تعاطا  رد  هک 
. تسا نآ  زا  رتالاب  رایسب  نیا  لامک  دراد و  هتشرف  تعاطا  زا  يرتالاو  شزرا  تعاطا ، نیا  هک  تسا  نشور  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار 

نیا هک  تسا  نشور  تسادـخ و  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  اب  هسیاقم  رد  هتفاـی  لاـمک  حـلاص و  ناـسنا  کـی  دروم  رد  اـهنت  دـش  هتفگ  هچنآ 
. تسا رت  قیمع  بتارم  هب  ایلوا  ناربمایپ و  یهلا و  ناگتشرف  نیب  توافت ،

. درادن دوجو  وا  اب  لیئربج  تعیب  يارب  یعنام  تهج  نیا  زا  دشاب ، لیئربج  زا  رترب  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هاگره  سپ 
تیرومأم زا  شیاتـس  و  ماما ، نآ  هب  یقیقح  یمارتحا  هکلب  تسین ؛ مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ربارب  رد  هداس  یعوضخ  اهنت  لیئربج  تعیب  - 2

. دراد هدهع  رب  ناشیا  هک  تسا  یناهج 
؟ تسیچ لیئربج  يارب  تعیب  نیا  درواهر  مود : شسرپ  ( 2)

. دیامنیم تعیب  هب  مادقا  یصخش ، تحلصم  هن  راگدرورپ و  نامرف  تعاطا  يارب  وا  لوا : خساپ 
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اب رما  نیا  ددرگیم و  رب  لـیئربج  دوخ  هب  شاهدـیاف  هک  تسا  یلاـمک  دوعوم ، زور  ياوشیپ  سیدـقت  قح و  هب  نداـهن  تمرح  مود : خـساپ 
. ددرگیم ققحم  ندرک  تعیب 

، روهظ زا  سپ  يارب  یهلا  یلک  هماـنرب  رد  ور  نیا  زا  ددرگیمرب و  ناـسنا  هب  هک  تسا  یلک  ییاهتحلـصم  ياراد  تعیب  نیا  موـس : خـساپ 
. تسا یفاک  لیئربج  تعیب  يارب  تحلصم  نیمه  هدیدرگ و  جردنم 

ص:216  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يراگزاس تسا ، دونـشخان  تعیب  زا  ترـضح  نآ  هک  عوضوم  نیا  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  لیئربج  تعیب  عوضوم  موس : شـسرپ  ( 1)

اب یتبـسن  چیه  لیئربج  نایم  نیا  رد  دنامتـس و  ملظ و  دـنب  رد  راتفرگ  ياهناسنا  دـننکیم  روبجم  تعیب  هب  ار  ماما  هک  یناسک  اریز  درادـن ؛
؟ دومن عمج  ناوتیم  دننکیم  نایب  ار  هشیدنا  ود  نیا  هک  یتایاور  نیب  هنوگچ  سپ  درادن . نانآ 

رد مالّـسلا  هیلع  ماما  عضاوت  نانآ و  زا  متـس  ندش  فرط  رب  يارب  نامولظم  قایتشا  نمـضتم  هک  ار  یـصاخ  يانعم  رابجا ، نیا  زا  ام  خـساپ :
هکلب درادـن  یتافانم  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  لیئربج  تعیب  اب  تشادرب  نیا  مینکیم و  تشادرب  دـشابیم ، تعیب  نیا  شریذـپ  صوصخ 

. درک دهاوخ  تعیب  تساوخ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  دوخ  لیئربج  دراد و  زین  یناوخمه 
دهاوخن زاب  نیمز  هب  زگره  تفگ  لیئربج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تافو  ماگنه  تسا  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  مراـهچ : شـسرپ  ( 2)

. تشگ
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلبرإلا  یسیع  نب  یلع  ( 3)

«1 . » اینّدلا یلإ  هیف  طبهأ  موی  رخآ  اذه  دّمحم . ای  کیلع  مالّسلا  لاقف : هدوعی . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یلإ  لیئربج  یتأ 
. میآیم دورف  ایند  هب  هک  تسا  يزور  نیرخآ  زورما  دّمحم . يا  وت  رب  مالس  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  هب  لیئربج 

: تسا هدرک  لقن  راسی  نب  ءاطع  زا  ومه  ( 4)
«2 . » ادبأ ضرألا  یلإ  لزنأ  و ال  ءامّسلا ، یلإ  دعصأ  نآلا  دّمحم  ای  لاقف : لیئربج ، هاتأ  رضح  اّمل  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ّنإ 

رگید تفر و  مهاوخ  نامـسآ  هب  کـنیا  دّـمحم ، يا  تفگ : دـمآ و  شدزن  هب  لـیئربج  دیـسر ، ارف  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  تلحر 
. دمآ مهاوخن  دورف  نیمز  هب  زگره 

: تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  زین  ( 5)
یتجاح تنأ  تنک  اّمنإ  اینّدلا ، یلإ  یطوبه  رخآ  اذه  دّمحم ، ای  لیئربج : لاق  کلذ  دنعف  ةافولا ...  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبّنلا  ترـضح  اّمل 

«3 . » اهیف
وت نوچ  میآیم . دورف  ایند  هب  هک  تسا  يراب  نیرخآ  نیا  دّـمحم ، يا  تفگ : لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دیـسر ...  ارف  ربمایپ  تاـفو  هک  یناـمز 

. يدوب ایند  رد  نم  دوصقم  اهنت 
دورف نیمز  هب  هک  تسا  يزور  نیرخآ  نیا  هتفگ : لیئربج  ییوگ  تسا . یفخم  يدیق  هب  طورـشم  تقیقح  رد  تایاور  نیا  لوا : خـساپ  ( 6)

رگا یلو  تشگ . مهاوخن  زاب  ایند  هب  دریگن ، قلعت  رما  نیا  هب  ربمایپ  هتساوخ  ای  یمومع و  یتحلـصم  ای  یهلا  نامرف  هک  یماگنه  ات  میآیم و 
زاب ایند  هب  دیآ ، شیپ  دراوم  نیا  زا  یکی 

______________________________

ص 18 و 19. ج 1 ، نامه ؛ یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، (. 1)
ص 19. نامه ؛ (. 2)

. نامه (. 3)
ص:217  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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. تشگ مهاوخ 
همه ای  قوف و  روما  زا  یضعب  رب  دنیوگیم ، نخس  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  نامز  رد  لیئربج  ندمآ  دورف  زا  هک  یتایاور  مینادیم 
نیا اب  تسا ، یهلا  یلک  همانرب  فادها  هدـننکهدایپ  نیرتگرزب  هک  رظن  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هاگیاج  اریز  دـننکیم ؛ تلالد  اهنآ 

. دراد تبسانم  روما 
هب زگره  : » تفگ هک  لیئربج  رگید  نخـس  درادن و  لالدتـسا  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  ردق  نآ  لیئربج  نخـس  رد  ینمـض  دیق  نیا  دوجو 
زا يرگید  تایاور  رد  هک  نآ  رب  هوالع  داهن . يرانک  هب  ار  نآ  رگید ، تایاور  تلالد  اب  ناوتیم  تسا و  دحاو  يربخ  مدرگیمنزاب » نیمز 

. تسا هتفر  نخس  تیرشب  رمع  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  فلتخم  ياهتبسانم  رد  لیئربج  ندمآ  دورف 
نیا زا  يدوب » وت  ایند  رد  نم  دوصقم  اهنت  : » تسا هتفگ  لیئربج  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  دـیق  تاـیاور  نیا  رد  مود : خـساپ  ( 1)

ترـضح نآ  هنامیکح  ياههتـساوخ  یمومع و  حلاصم  ققحت  ادـخ و  لوسر  اب  تاقالم  لیلد  هب  ایند  هب  لیئربج  لوزن  هک  دـیآیم  رب  نخس 
، دراد لوبق  ار  وا  یلک  فدـه  دوجو و  ترورـض  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دـیؤم  ربماـیپ ، دوخ  مینادـب  هاـگره  هجیتن  رد  تسا . هدوب 

ربمایپ تساوخ  اب  قبطنم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هارمه  هب  لیئربج  لوزن  تروص  نیا  رد  هداد ، تراشب  اـهراب  وا  روهظ  هب  هک  روط  ناـمه 
تسا هتسیاش  دمآیم  دورف  ترـضح  نآ  تساوخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز  رد  لیئربج  رگا  دوب و  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دیامرف لوزن  رطاخ  نیمه  هب  زین  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارب  هک 
نانچ تخاس . دیقم  تسا  هلآ » هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  یحو  ندناسر   » هک وا  فده  اب  ار  لیئربج  لوزن  رابخا  ناوتیم  موس : خـساپ  ( 2)

. دمآ مهاوخن  دورف  نیمز  هب  یحو » ندناسر   » يارب زگره  تسا : هتفگ  لیئربج  ییوگ  هک 
، یلبق خساپ  ود  زا  رظن  فرـص  اب  هک  روطنامه  دراد . تقفاوم  لیئربج  تیرومأم  تعیبط  اب  اما  تسا  فلاخم  رابخا  رهاظ  اب  هچرگ  دیق  نیا 

. دیامنیم باجیا  ار  دیق  نیا  شریذپ  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  وا  لوزن  رابخا 
رد دراد . دوجو  نآ  فلاخم  رابخا  لیئربج و  لوزن  تایاور  نیب  یلماک  یناوخمهان  میرذـگرد ، الاب  ياهخـساپ  زا  رگا  مراهچ : خـساپ  ( 3)

: میهن يرانک  هب  ریز  شور  ود  زا  یکی  اب  یناسآ و  هب  ار  فلاخم  رابخا  میناوتیم  تروص  نیا 
. ناشدنـس ندوب  رتحیحـص  اهنآ و  ترثک  لیلد  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  نامز  رد  لـیئربج  لوزن  راـبخا  شریذـپ  لوا : شور  ( 4)
هک تفایرد  ياهناگهس  رابخا  ندوب  لسرم  زا  ناوتیم  زین  ار  اهنآ  دنـس  تحـص  دیمهف و  ییاور  عبانم  هب  هعجارم  اب  ناوتیم  ار  اهنآ  ترثک 

. تسا هدرواین  يدنس  ناشیارب  یلبرا 
دناهتخانشان و همه  یقاب ، دشابیم و  نایوار  هلسلس  زا  هدش  هتخانـش  يوار  اهنت  وا  هک  تسا  راسی  نب  ءاطع  زا  یلـسرم  ثیدح  اهنآ  زا  یکی 

هتخانشان زین  شنایوار  زا  یکی  یتح  هک  ار  يرگید  تیاور  ود  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسین . یفاک  تیاور  نیا  نتسناد  حیحـص  رد  رما  نیا 
؟ تفریذپ تسا ،

. دشابیم هدش  هتخانش  نایوار  دنس و  ياراد  یگمه  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  لیئربج  لوزن  تایاور  فالخ  رب  نیا 
ص:218  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تلالد رـشب  رمع  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  لـیئربج  لوزن  رب  هک  یتاـیاور  اـب  راـبخا  نآ  ضراـعت  مود : شور  ( 1)
هـس نآ  هجیتن  رد  داهن . يرانک  هب  هناگهس  رابخا  نآ  رطاخ  هب  دنـشابیم  ضیفتـسم  عومجم ، رد  هک  ار  ناوارف  تاـیاور  نیا  ناوتیمن  دراد .

. دنرادن ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  ربخ ،
نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  لیئربج  لوزن  دـننام  دراد ؛ دوجو  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نامز  رد  لـیئربج  ررکم  لوزن  رب  ینبم  یتاـیاور 
ربمایپ تافو  زا  سپ  لیئربج  لوزن  اب  فلاخم  رابخا  بیترت  نیدب  رگید . ياهتبسانم  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  دلوت  ماگنه  مالّـسلا و  هیلع 

. دنوشیم طقاس  یخیرات  تابثا  تیلباق  زا  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


یمالـسا یلک  لوصا  اب  ود  ره  هک  تسا  هدش  نایب  تعیب  يارب  هویـش  ود  دنهدیم ، ربخ  تعیب  ياوتحم  زا  هک  یتایاور  رد  مراهچ : هتکن  ( 2)
. تسا راگزاس 

تقیقح رد  نیا  دومن و  دهاوخ  تعیب  دیدج  ییورین  دیدج و  يرما  دیدج و  یباتک  ساسا  رب  شباحصا  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  لوا : هویش  ( 3)
ریز يانعم  هس  زا  یکی  ناوتیم  تعیب  نیا  زا  تسا . هدوبن  هدش  هتخانش  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  تسا  یمالـسا  يرادیب  زا  ینیون  حطـس  رگنایب 

: تفایرد ار 
يرما دـیدج و  یباتک  ساسا  رب  امـش  نم و  دـیوگیم : تعیب  لاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  میمهفب  ظـفل  رهاـظ  زا  هکنیا  تسخن : ياـنعم  ( 4)

اریز تسا ؛ نهذ  زا  رود  يدودـح  ات  تفگ  میهاوخ  هچنآ  هب  هجوت  اب  ینعم  نیا  یلو  مینکیم ؛ تعیب  رگیدـکی  اب  دـیدج  ییورین  دـیدج و 
يانعم مالّـسلا  هیلع  ماما  یلمع  تامادقا  زا  سپ  اهنت  دشابیم و  راگزور  نآ  مدرم  يارب  موهفمان  ییاههژاو  دـیدج  يورین  دـیدج و  باتک 

يارب شخبهزیگنا  نشور و  یمیهاـفم  زا  هدافتـسا  ياـج  هب  موهفماـن  يریباـعت  ساـسا  رب  تعیب  تسا  یهیدـب  دـش و  دـهاوخ  نـشور  اـهنآ 
. تسین تحلصم  هب  يراکادف ،

قح و يزوریپ  بجوم  هک  دشابیم  تعیب  نیا  هجیتن  دیدج ، باتک  دـیدج و  يورین  دـیدج ، رما  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دارم  مود : يانعم  ( 5)
. نامز لوط  رد  اهنآ  یهد  هجیتن  ینعی  روما  نیا  رب  تعیب  هجیتن  رد  تسا . ناهج  همه  رد  تلادع  ققحت 

. دراد هلصاف  رایسب  دمآ  دهاوخ  موس  يانعم  رد  هک  یتشادرب  اب  تسا و  فلاخم  رابخا  رهاظ  اب  انعم  نیا  یلو 
رد تایئزج ، نیا  دامن  دیامنیم و  تعیب  نآ ، تایئزج  هارمه  هب  یصاخ  طورش  ربانب  شباحصا  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  موس : يانعم  ( 6)

تـسا هتخانـشان  مدرم  يارب  نآ  يانعم  اریز  دـنکیمن ؛ دای  تحارـص  هب  اهنآ  زا  ناشیا  هتبلا  هک  تسا  دـیدج  رما  ورین و  باتک ، ناـمه  عقاو 
يروما زا  تعیب  نآ  رد  هکلب  مود ؛) يانعم  قباطم   ) دراذگیمناو هدنیآ  هب  زین  ار  نآ  طورـش  لماک  نایب  هک  نانچ  مه  لوا .) يانعم  قباطم  )

. تسا دیدج  رما  دیدج و  باتک  نامه  عقاو  رد  هک  دنکیم  دای 
دیدج باتک  هتبلا  تسا . هدمآ  میدروآ  رتشیپ  هک  يرگید  تایاور  رد  دیامرفیم ، نایب  تعیب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  یلئاسم  تایئزج 

هویش ود  ره  ياوتحم  تروص  نیا  رد  تسین . يرگید  زیچ  نآ  زا  ریغ  دروآ و  میهاوخ  مود  هویـش  رد  هک  تسا  یتایئزج  نامه  دیدج  رما  و 
. دشابیم یکی  تعیب  نومضم  اب 

ص:219  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تایئزج نیا  تقیقح  رد  دـیامنیم . تعیب  تسا  مولعم  نآ  تایئزج  هک  یطورـش  ساـسا  رب  شناراـی  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  مود : هویـش  ( 1)

یخرب لصفم ، ياهطرش  نآ  هتبلا  میدروآ . یتیاور  نمض  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  زا  يدنلب  تسرهف  هک  دشابیم  یمالسا  ماکحا  نیرتمهم 
: میزادرپیم اهنآ  دقن  حرط و  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  دوخ  لد  رد  ار  اهشسرپ 

راک نیا  نوچ  دومرف  دـهاوخ  نایب  ناگدـننک  تعیب  کت  کت  يارب  ار  طورـش  نآ  همه  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  لوا : شـسرپ  ( 2)
؟ دبلطیم ار  يدایز  نامز 

ره رد  دومن و  دـهاوخ  نایب  اجنآ  رد  نارـضاح  يارب  راب  کی  ار  نآ  ماما  اریز  تسین ؛ طورـش  نآ  رارکت  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  خـساپ :
. دهدیم هجوت  نآ  هب  اهنت  یتعیب 

نامز رد  یمالـسا  هدش  هتخانـش  ماکحا  هکلب  تسین ؛ يدیدج  ماکحا  تسا ، هدمآ  ینالوط  تسرهف  نآ  رد  هک  یماکحا  مود : شـسرپ  ( 3)
؟ دیدج يرما  دیدج و  یباتک  مییوگیم  ناس  هچ  سپ  تسا . روهظ  زا  شیپ 

اریز دشاب ؛ هدش  فذـح  دـیدج  ماکحا  هداد ، ربخ  ماکحا  زا  يدـنلب  تسرهف  اب  تعیب  نومـضم  زا  هک  یتیاور  رد  دراد  لامتحا  لوا : خـساپ 
يدـهم ماما  دوخ  هب  لماک  روط  هب  ماکحا  نیا  نایب  هک  یلاح  رد  دوبیم . روهظ  زا  شیپ  رد  اهنآ  نالعا  ینعم  هب  تیاور  نیا  رد  اـهنآ  ناـیب 

. دیامرف نایب  روهظ  زا  سپ  ار  اهنآ  ات  تسا  هدش  هدرپس  مالّسلا  هیلع 
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روهظ زا  شیپ  رد  نآ  لوـصا  دـنچ  ره  دـیآ ، باـسح  هب  دـیدج  یمکح  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  يدراوـم  تسرهف  نیا  رد  مود : خـساپ 
شلاب دوخ  يارب  كاخ  زا  دنـشوپیم و  نشخ  سابل  دنایکاپ ، رادفرط  دندنـسرخ ، ایند ]  ] مک هب   » هک نخـس  نیا  دننام  تسا ؛ هدش  هتخانش 

رد ار  يراوشد  ياهشیامزآ  یمالسا  تما  هک  نآ  زا  سپ  اما  هدوب  حرطم  بحتسم  روط  هب  زین  روهظ  زا  شیپ  ماکحا  نیا  اریز  دنزاسیم ».
نیا دیدرگ ، نانآ  زا  يرایسب  هورگ  رد  فرژ  صالخا  الاو و  نامیا  ندمآ  رب  بجوم  تائالتبا  نیمه  دنارذگ و  رس  زا  روهظ  زا  شیپ  رصع 
نیا دـیامن . رییغت  بوجو  هب  بابحتـسا  زا  نآ  مکح  هجیتن  رد  دـندرگ ؛ نآ  لاثما  ماـکحا و  نیا  هب  دـنبیاپ  اـهنآ  هک  دـیآیم  دـیدپ  تیلباـق 

. دروآ دهاوخ  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀّیقب  ترضح  هک  يدیدج  باتک  مهم  ياهيریگتهج  زا  تسا  ياهنومن  بوجو ،
؟ دوشیم بجاو  روهظ  رصع  نامدرم  رب  هنوگچ  راوشد ، ماکحا  نیا  موس : شسرپ  ( 4)

نآ مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اهنت  هکلب  ددرگ ؛ یمالـسا  تما  دارفا  همه  لماش  ماکحا  نیا  هک  میرادن  یلیلد  لوا : خساپ 
هک دنراد  رارق  یحطـس  رد  دنـشابیم و  لوا  هجرد  ناراذگصالخا  زا  اهنآ  هک  تسا  یهیدب  درک و  دهاوخ  طرـش  شباحـصا  اب  ار  ماکحا 

. دنزاسیم یلمع  ار  نآ 
مالسا تما  تدم ، ینالوط  ياهشیامزآ  هجیتن  رد  اریز  دوش  تما  دارفا  همه  لماش  نآ  لاثما  ماکحا و  نیا  هک  درادن  یلاکـشا  مود : خساپ 

تما دروم  رد  دوریم ، الاب  يو  یگتفایلامک  صالخا و  شیازفا  اب  يدرف  ره  زا  تاـعقوت  هک  روط  ناـمه  تسا و  هدیـسر  ـالاو  یلاـمک  هب 
. تسا نینچ  زین  یمالسا 

زا يدودحم  هقلح  رد  تسخن  راک  نیا  دوب . دهاوخ  یجیردت  یماکحا ، نینچ  نالعا  تسا  ینتفگ 
ص:220  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دیامن باجیا  تحلصم  هک  تسا  ینامز  رد  نآ  یناگمه  نالعا  ددرگیم و  حرطم  دنیامنیم  تعیب  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  هک  يدارفا 
؟ دنکیم قدص  زین  وا  دروم  رد  ماکحا  نیا  ایآ  تسا ، هدننکتعیب  نیتسخن  لیئربج  هکنیا  هب  هجوت  اب  مراهچ : شسرپ  ( 1)

هکلب دشابیم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  زا  يوضع  يو  هک  تسور  نآ  زا  هن  وا  تعیب  اریز  دشابیم ؛ یفنم  خساپ  تسا  یهیدب  خساپ :
. میدرک نایب  ار  نآ  زا  ییاههشوگ  هک  تسا  يرگید  حلاصم  يارب  تعیب  نیا 

تعیب شباحـصا  زا  وا   » هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ناـسنا . هن  تسا و  هتـشرف  لـیئربج  تساـهناسنا و  هژیو  ماـکحا ، نـیا  هـکنیا  رب  هوـالع 
ناهج حـتف  يارب  ناشرامـش  هک  ياهداد  ناحتما  ناگدـیزگرب  نآ  رب  باحـصا ،»  » هژاو اما  تسوا  باحـصا  زا  هچ  رگا  لیئربج  و  دریگیم »

. هتشرف هن  دنناسنا و  اهنآ  همه  هک  مینادیم  دنکیم و  قدص  تسا ، یفاک 
تسا يربهر  ناشیا  دهدیم . رارق  شنارای  دوخ و  يارب  ار  ییاهطرش  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  میدروآ  یتیاور  رد  رتشیپ  مجنپ : هتکن  ( 2)

هماج ناسمه  ياهماج  دورب ، مدرم  هار  زا   » هک دنکیم  طرش  دوخ  رب  ور  نیا  زا  دراد . یتافیرشت  لمجت و  زا  رود  هب  یلومعم و  یگدنز  هک 
«. ددرگ دنسرخ  یضار و  ایند ]  ] مک هب  دوش و  راوس  اهنآ  بکرم  نوچ  مه  یبکرم  دشوپب ، اهنآ 

هک تسا  یلع  نیا  دـناهدوب . نینچ  دوخ  تموکح  نارود  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  ( 3)
: دسیونیم ياهمان  رد 

یلإ قیرّطلا  تیدـتهال  تئـش  ول  و  ارمط ...  یبوث  یلابل  تددـعأ  ـال  و  ارف ، اـهمئانغ و  نم  ترخّدا  ـال  و  اربت ، مکاـیند  نم  تزنک  اـم  هّللا  وف 
ّلعل و  ۀمعطألا ، ّریخت  یلإ  یعـشج  یندوقی  و  ياوه ، ینبلغی  نأ  تاهیه  نکل  و  ّزقلا . اذه  جئاسن  و  حمقلا ، اذه  بابل  لسعلا و  اذـه  یّفـصم 

: لاقی نأب  یسفن  نم  عنقأ  أ  عبّشلاب ...  هل  دهع  صرقلا و ال  یف  هل  عمط  نم ال  ۀمامیلا  وأ  زاجحلاب 
«1  .... » شیعلا ۀبوشج  یف  ةوسأ  مهل  نوکأ  وأ  رهّدلا ، هراکم  یف  مهکراشأ  و ال  نینمؤملا ، ریمأ 

هدـش هنهک  کنیا  هک  هماج  نیا  ياج  هب  ماهدرکن و  هریخذ  یلام  نآ  میاـنغ  زا  ماهتخودـنین و  يرز  هراـپ  امـش  ياـیند  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب 
یلو مبای . تسد  نیمـشیربا ، ياـههماج  مدـنگ و  زغم  افـصم و  لـسع  هب  مناوتیم  مهاوخب  رگا  ماهتخاـسن ...  هداـمآ  رگید  ياهماـج  تسا ،
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هک دشاب  ییاونیب  همامی  رد  ای  زاجح  رد  هکنآ ، لاح  دـشکب و  اهماعط  شنیزگ  هب  ارم  يدـنمزآ  دـبای و  هبلغ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  تاهیه 
مدرم اب  دنیوگ و  نینمؤملا  ریما  ارم  هک  مشاب  یضار  نیمه  هب  ایآ  دشاب ...  هدیـشچن  ار  يریـس  هزم  زگره  درادن و  دیما  ینان  صرق  نتفای  هب 

؟ موشن ناشیادتقم  یگدنز  یتخس  رد  هک  نآ  ای  مشاب ؟ هتشادن  تکراشم  ناشراگزور  ياهیتخس  رد 
اریز دشاب ؛ نینچ  نیا  تسا ، یناهج  لدع  تلود  ریما  ربهر و  هک  زین  ماما  نآ  دنزرف  تساور  سپ 

______________________________

. یتیآ دمحملا  دبع  همجرت : همان 45 ؛ هغالبلا ، جهن  (. 1)
ص:221  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا یمالسا  مّلسم و  یلصا  ّتلم ، دارفا  نیرتریقف  اب  ناملسم  مکاح  یحطسمه 
: میروآیم شخساپ  هارمه  هب  هک  تسا  حرطم  ییاهشسرپ  دیامنیم ، طرش  دوخ  رب  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  هک  يروما  هرابرد  ( 1)

روط هب  اهطرـش  نیا  هک  یلاح  رد  دنکیمن ، طرـش  دوخ  رب  دهنیم  شباحـصا  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  ییاهطرـش  ارچ  تسخن : شـسرپ 
دوخ رب  هک  تسا  يدراوم  زا  رتشیب  رایسب  دهنیم  شنارای  رب  هک  ار  ییاهطرش  ارچ  و  تسوا ؟ دوخ  هلمج  زا  ناناملـسم  همه  فیلکت  یعیبط 

رب تبـسن  نیا  هک  دوب  نآ  رتبسانم  دشاب ، دارفا  صالخا  هجرد  نامیا و  يافرژ  فیلکت ، ینوزف  كالم  رگا  هک  نآ  لاح  دیامنیم ؟ طرش 
. تسین شنارای  اب  هسیاقم  لباق  زگره  مالّسلا ، هیلع  دوعوم  ماما  صالخا  نامیا و  هک  تسا  یهیدب  هچ  دشیم ؛ سکع 

زا يربنامرف  موزل  دـننام  درادـن ؛ تماما  ماقم  اب  یبسانت  اهنآ  زا  یخرب  اریز  تسا  ینعمیب  ماـما ، صخـش  يارب  ماـکحا  همه  لومـش  خـساپ :
یلاح رد  دشابیم ؛ لاحلا  طسوتم  نامدرم  تیبرت  رادهدهع  هک  یماکحا  ای  تسا . مکاح  ترـضح  دوخ  راگزور  نآ  رد  اریز  لداع ؛ مکاح 
رتشیب دوجو  نیا  اب  ددرگ . يو  لاح  لماش  دـناوتیمن  یماـکحا  نینچ  لاـثما  هجیتن  رد  تساـهنیا . زا  رتـالاب  رایـسب  ماـما  نأـش  مینادیم  هک 
دوجو ندرک  طرش  هب  يزاین  رگید  تسا ، یهیدب  ترضح  طسوت  نآ  يارجا  هک  رظن  نآ  زا  دوشیم و  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  لماش  ماکحا ،

؟ دشابن اهنآ  هب  دنبیاپ  دوخ  دناوتیم  هنوگچ  دهنیم ، شباحصا  رب  ار  طورش  نیا  وا  یتقو  اریز  درادن ؛
روما نآ  هک  نآ  زج  تسارجالا  مزال  وا  يارب  ود  ره  دـهنیم ، شباحـصا  دوخ و  رب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  ییاهطرـش  هک  نآ  هصـالخ  ( 2)

رب هوالع  تسا . مالـسا  رد  لداع  ربهر  کی  صوصخم  هک  دـیامرفیم  نایب  دوخ  يارب  ار  ییاهطرـش  اهنت  وا  درادـن . ندرک  طرـش  هب  يزاین 
زا ار  نیمز  هکنیا  نآ  دیامرفیم و  نایب  طرش  کی  ناونع  هب  تسا ، هدرب  رس  هب  تبیغ  رد  نآ  رطاخ  هب  هک  زین  ار  دوخ  هژیو  تیرومأم  هکنیا 

. دشاب هدش  زیربل  روج  متس و  زا  هک  روط  نامه  دنک  رپ  داد  لدع و 
يرگنـشور هب  باحـصا ، ربارب  رد  اهنآ  نایب  اب  اما  دراد  اهنآ  يارجا  رب  يدج  هدارا  هتـشاد و  یهاگآ  روما  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دنچ  ره 

. درامشیمرب دوخ  زا  ار  اهنآ  تاراظتنا  هتخادرپ و 
. دهنیم اهنآ  نامشچ  ربارب  رد  تفرگ ، دهاوخ  شیپ  رد  هدنیآ  رد  هک  ار  یشور  زا  ییامنرود  راک ، نیا  اب  ناشیا 

« دنهاوخب شباحـصا  هک  ار  هچ  ره  دهاوخب   » هک تسا  نیا  دنکیم  طرـش  دوخ  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  يروما  هلمج  زا  مود : شـسرپ  ( 3)
تایـضتقم دـنوادخ و  هدارا  هب  اصخـشم  تسین و  مدرم  تساوـخ  هب  طوـنم  یمالـسا ، لوـصا  يارجا  ینید ، ترورـض  رب  اـنب  هک  یلاـح  رد 

هنوگچ سپ  نارگید ؛ تساوخ  يرجم  هن  تسا و  لوصا  نیا  هدننک  هدایپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  دراد و  یگتـسب  یلک  حـلاصم  لماک و  تلادـع 
؟ دهنیم دوخ  رب  ار  طرش  نیا 

یلطاب طرـش  ریزگان  دشاب ، نآ  يارجا  يراذـگنوناق و  رما  رد  باحـصا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوریپ  ینعم  هب  طرـش  نیا  رگا  يرآ  خـساپ :
: تشاد يرگید  تشادرب  طرش ، نیا  زا  دیاب  هجیتن  رد  تسا .

ص:222  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، اهنآ هتـساوخ  هجیتن  رد  تسین . يرگداد  زا  نیمز  ندـش  رپ  قلطم و  لدـع  زج  مالّـسلا ، هیلع  ماما  باحـصا  هتـساوخ  تسخن : تشادرب  ( 1)
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. تسوا هتساوخ  نامه 
لاغتشا ای  نیمز  زا  ییاهشخب  تیکلام  تاسسؤم ، اههاگنب و  سیسأت  نوچ  مه  يروما  هب  تسا  ياهراشا  طرـش  نیا  رد  مود : تشادرب  ( 2)

. دراد یگتسب  یمالسا  تلود  رد  مدرم  قیالع  تساوخ و  هب  یهقف  رظن  زا  هک  نآ  دننام  یمومع و  ياهراک  رد 
هب یللخ  هک  ییاج  ات  ار  نانآ  ياههتـساوخ  تسا و  یـضار  اههتـساوخ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  طرـش ، نیا  ياـنعم  هجیتن  رد 

. دزاسیم هدروآرب  دزاسن ، دراو  یلک  حلاصم  لدع و 
نیا دزاسیم . هدروآرب  ار  نانمؤم  دوخ و  باحصا  یصخش  ياههتساوخ  همه  هکلب  اهزاین  نیا  اهنت  هن  مالّـسلا  هیلع  ماما  موس : تشادرب  ( 3)
. تخادرپ میهاوخ  بلطم  نیا  هب  مییوگیم ، نخس  یناهج  لدع  ماظن  زا  هک  اجنآ  رد  ام  داتفا و  دهاوخ  یناهج  لدع  تموکح  رد  قافتا 

. نآ زا  سپ  تعیب و  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  نتفگ  مالس  هنوگچ  متفه : روحم  ( 4)
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  غابص  نبا 

هتّجح هتفیلخ و  هّللا و  ۀّیقب  انأ  لوقی : ّمث  نینمؤم . متنک  نإ  مکل  ریخ  هّللا  ۀّیقب  ۀیآلا : هذه  قطنی  ام  لّوأف  ۀبعکلا ...  یلإ  هرهظ  دنسأ  جرخ  اذإف 
«1  ... » ضرألا یف  هّللا  ۀّیقب  ای  کیلع  مالّسلا  لاق : ّالإ  هیلع  مّلسی  الف  مکیلع .

: تسا هیآ  نیا  دیوگیم  هک  ینخس  لوا  دنز ...  هبعک  راوید  هب  هیکت  دنک ، روهظ  مئاق  هک  یماگنه  ... 
ماگنه نآ  رد  متسه . امش  رب  وا  تجح  نیـشناج و  هّللا و  ۀیقب  نم  دیوگیم : سپ  دیـشاب . هتـشاد  نامیا  رگا  تسا ، رتهب  امـش  يارب  هّللا  هیقب 

مئاق هب  ندرک  مالس  هویش  تسا : هدرک  تیاور  یفاص  هّللا  تیآ  ( 5  ) نیمز رد  هّللا  ۀیقب  يا  وت  رب  مالس  دنک : مالس  نینچ  وا  رب  یناملـسم  ره 
: دنیوگب هک  تسا  نآ 

«2 . » هضرأ یف  هّللا  ۀّیقب  ای  کیلع  مالّسلا 
: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  هدروآ  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 6)

«3  ... » ۀبعکلا یلإ  هرهظ  دنسأ  جرخ  اذإف  رصّنلاب ...  دّیؤم  بعّرلاب  روصنم  اّنم  مئاقلا 
 ... دنزیم و هبعک  هب  هیکت  روهظ  ماگنه  هب  سپس  دوشیم ...  يرای  دتفایم ) نانمشد  لد  رد  هک   ) سرت اب  ام  مئاق 

: هکنیا هلمج  زا  تسا  هدرک  تیاور  ار  روهظ  ياههناشن  یخرب  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یجنلبش 
«4  ... » ءاسنلاب لاجرلا  هّبشت  اذإ 

______________________________

ص 322. نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  غابص ، نبا  (. 1)
ص 51. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 2)
(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)

ص 171 و 172. راصبالا ، رون  یجنلبشلا ، (. 4)
ص:223  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

 ... دنوش نانآ  هیبش  دنیآرد و  نانز  لکش  هب  نادرم  یتقو 
. دنز هبعک  راوید  هب  هیکت  دیامن ، روهظ  مئاق  هاگره  دیامرفیم : ثیدح  همادا  رد  و 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  مه  وا  رباج و  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  زا  یفاص  هّللا  تیآ  ( 1)
«1 . » ۀلاسّرلا عضوم  ملعلا و  ندعم  ةّوبّنلا و  تیب  لهأ  ای  مکیلع  مالّسلا  هاری : نیح  لقیلف  انمئاق ، مکنم  كردأ  نم 

تلاسر و هاگیاج  شناد و  ناک  توبن و  نادناخ  امـش  رب  مالـس  دـیوگ : نینچ  وا  هب  دومن ، كرد  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  امـش  زا  کی  ره 
. يربمایپ
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: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مه  وا  رهاز و  نب  رمع  زا  شدنس  هب  یلماع  رح  خیش  ( 2)
دحأ هب  یّمسی  هلبق و ال  دحأ  هب  ّمسی  مل  نینمؤملا ، ریمأ  هب  هّللا  یّمس  مسا  كاذ  ال ، لاق : نینمؤملا ؟ ةرمإب  هیلع  مّلـسی  مئاقلا  نع  لجر  هلأس 

نإ مکل  ریخ  هّللا  ۀـّیقب  أرق : ّمث  هضرأ . یف  هّللا  ۀـّیقب  ای  کیلع  مالّـسلا  لوقت : لاق : هیلع ؟ مّلـسی  فیک  كادـف ، تلعج  تلق : رفاک . اـّلإ  هدـعب 
«2 . » نینمؤم متنک 

نب یلع  رب  راگدرورپ  هک  تسا  یمان  نیا  ریخ ؛ دومرف  دوشیم ؟ مالس  نینمؤملا  ریما  مان  اب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هب  ایآ  دیـسرپ  ناشیا  زا  يدرم 
سپ مدرگ ، تیادف  دیسرپ : درم  رفاک . صخـش  رگم  تسین ، نآ  هب  رادربمان  وا  زا  سپ  شیپ و  یـسک  تسا و  هداهن  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: دومرف دننکیم ؟ مالس  وا  رب  هنوگچ 
. نینمؤم متنک  نا  مکل  ریخ  هّللا  ۀیقب  دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  سپ  هضرا . یف  هّللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  ییوگیم 

كرت رد  طایتحا  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یتافاضا  تارایز  باب  رد  اما  تسا ؛ ناوارف  نومـضم  نیا  اـب  ثیداـحا  دـیوگیم : یلماـع  رح  خـیش 
. تساهنآ

: تسا نینچ  شنومضم  اما  مرادن  رطاخ  هب  ار  نآ  عبنم  هک  دراد  دوجو  رگید  یتیاور  ( 3)
: هل لاقی  لب  مالّـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأب  ّصاخ  بقل  ّهنإف  نینمؤملا ، ریمأـب  بّقلی  مل  رهظ  اذإ  مالّـسلا  هیلع  ّيدـهملا  ّنإ 

. هضرأ یف  هّللا  ۀّیقب  ای  کیلع  مالّسلا 
وا هب  هکلب  دش ، دـهاوخن  تسا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هژیو  بقل  هک  نینمؤملا  ریما  هب  بقلم  دـیامرف  روهظ  هک  هاگنآ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ( 4)

. هضرا یف  هّللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  دوشیم : هتفگ 
روهظ يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  ییاحلـص  ایلوا و  ایبنا و  لسن  هدنام  یقاب  اهنت  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  نآ  هّللا  ۀیقب  زا  دوصقم 
هرمث نیرتمیظع  ترضح  نآ  فیرش  دوجو  هجیتن ، رد  دناهدومن . یناشفناج  راثیا و  لدع ، تموکح  ندش  هدایپ  يارب  هدرک و  مهارف  ناشیا 

. تساهنآ رادرک  راتفگ و  نارگ  ياهب  نادنمجرا و  نآ  شالت 
______________________________

ص 517. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 1)
ص 468. ج 2 ، جحلا ، باتک  ۀعیشلا ، لئاسو  رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 2)

ص:224  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسوا قح  رب  توعد  راگدرورپ و  تلادع  لماک  هنومن  درم ، دار  نآ  هک  تسا  رطاخ  نادب  هّللا »  » هب ۀیقب »  » هژاو ندومن  هفاضا 

رد ار  یناهج  لدع  تموکح  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  رطاخ  نادب  هضرا ) یف  هّللا  ۀیقب  « ) ادخ نیمز  رد  هّللا  ۀـیقب   » هدـش هتفگ  هک  نیا  اما 
. تسین نوریب  نآ  زا  ياهقطنم  چیه  نیمز و  هرک  همه  ینعی  ادخ » نیمز   » هک تسادیپ  دومن و  دهاوخ  اپرب  نیمز  هرک  طاقن  همه 

ص:225  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

اهنآ ندمآ  مهدرگ  یگنوگچ  دادعت و  تیلم ، مالّسلا ، هیلع  ماما  نارای  مراهچ  لصف 

هراشا

: دومن میهاوخ  ثحب  روحم  دنچ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  هرابرد 
(2)
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. نانآ فاصوا  اهیگژیو و  ترضح و  نآ  نارای  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : روحم 

: میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  اجنیا  رد  دناهدرک . لقن  ار  نآ  هیماما  هماع و  هدوب و  دایز  رایسب  تایاور ، نیا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  ملسم  ( 3)

ضرألا رهظ  یلع  سراوف  ریخ  نم  وأ  ، ) ذئموی ضرألا  رهظ  یلع  سراوف  ریخ  مه  مهلویخ . ناولأ  مهئابآ و  ءامسأ  مهءامـسأ و  فرعأل  ّینإ 
«1 .( » ذئموی

. دنتسه نیمز  يور  ناراوس  نیرتهب  راگزور  نآ  رد  اهنآ  مرتهاگآ . يرگید ] سک  ره  زا   ] ناشیاهبسا گنر  ناشناردپ و  اهنآ و  مان  هب  نم 
( دنراگزور نآ  رد  نیمز  يور  ناراوس  نیرتهب  زا  ای  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  رسمه  هملس  ما  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا  ( 4)
ساّنلا يأر  اذإف  هنوجرخیف ...  ۀّکم ، لهأ  نم  سان  هیتأیف  ۀّکم ، یلإ  ابراه  ۀنیدملا  لهأ  نم  لجر  جرخیف  ۀفیلخ ، توم  دـنع  فالتخا  نوکی 

«2 . » ماقملا نکّرلا و  نیب  هنوعیابیف  قارعلا ، لهأ  بئاصع  ماّشلا و  لادبأ  هاتأ  کلذ ،
هکم مدرم  زا  یهورگ  سپ  دوریم  هکم  هب  نازیرگ  هنیدم ، لها  زا  يدرم  نآ  لابند  هب  دهدیم و  يور  فالتخا  ياهفیلخ ، گرم  ماگنه  هب 

دنیآیم و شدزن  هب  قارع  زا  ییاههورگ  ماش و  زا  یعقاو  نانمؤم  دـندید ، نینچ  هک  مدرم  دـنروآیم ...  شنوریب  اوزنا ] زا   ] هتفر شیوس  هب 
. دنیامنیم تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  وا  اب 

، رجح نبا  هقرحملا  قعاوصلا  نوچ : مه  رکاسع ، نبا  دوواد و  وبا  زا  رخأتم  عبانم  رد  ثیدح  نیا  ( 5)
______________________________

ص 178 ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص 423 ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 2)

ص:226  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا هدش  لقن  نابص و ...  نیبغارلا  فاعسا  یجنلبش ، راصبالا  رون  يزودنق ، ةدوملا  عیبانی  یجنگ ، نایبلا 

: دیسر اجنیا  هب  ترضح  نآ  نخس  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دزن  تسا : هدرک  تیاور  هّللا  دبع  زا  هجام  نبا  ( 1)
 ... هنولبقی الف  اولأس ، ام  نوطعیف  نورـصنیف . نولتاقیف  هنوطعی . الف  ریخلا ، نولأسیف  دوس ، تایار  مهعم  قرـشملا  لـبق  نم  موق  یتأـی  یّتح  ... 

«1 . » جّلثلا یلع  اوبح  ول  مهتأیلف و  مکنم  کلذ  كردأ  نمف  اروج . اهوئلم  امک  اطسق  اهؤلمیف  یتیب ، لهأ  نم  لجر  یلإ  اهوعفدی  یّتح 
زا هجیتن  رد  دوشیمن  هداد  نانآ  هب  اما  دننکیم  بلط  ار  ریخ  دـنیآیم و  هایـس  ییاهمچرپ  هارمه  هب  قرـشم  بناج  زا  یهورگ  هک  نآ  ات  ... 

لها زا  يدرم  هب  ار  نآ  هکنیا  ات  دـنریذپیمن ...  ار  نآ  اما  دوشیم  هداد  اهنآ  هب  ناشهتـساوخ  يزوریپ  زا  سپ  دـنوشیم و  دراو  گـنج  رد 
ار نامز  نآ  امـش  زا  هک  ره  دـناهتخاس . شرپ  روج  متـس و  زا  هک  روط  نامه  دـنکآیم ، طـسق  زا  ار  نیمز  زین  وا  دـنهد و  لـیوحت  نم  تیب 

. دور زیخهنیس  فرب  يور  دوش  راچان  هچ  رگا  دورب  نانآ  دزن  هب  درک ، كرد 
: تسا هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 2)

«2 . » ّيدهملل نوئّطویف  قرشملا  نم  سان  جرخی 
. دنزاسیم هدامآ  يدهم  تموکح ]  ] يارب ار  هنیمز  دننکیم و  مایق  قرشم  زا  یمدرم 

ترـضح دیـسرپ . يدهم  هرابرد  وا  زا  يدرم  میدوب . بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  تسا : هدرک  لقن  هیفنح  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاح  ( 3)
: دومرف

ال مهبولق ، نیب  هّللا  ّفلؤی  باحّـسلا ، عزقک  عزق  اموق ، هل  یلاـعت  هّللا  عمجیف  لـتق . هّللا ، هّللا  لـجرلا : لاـق  اذإ  ناـمّزلا . رخآ  یف  جرخی  كاذ 
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ددع یلع  و  نورخآلا . مهکردی  نولّوألا و ال  مهقبسی  مل  ردب ، باحصأ  ةّدع  یلع  مهیف  لخدی  دحأب . نوحرفی  و ال  دحأ ، یلإ  نوشحوتـسی 
«3  ... » رهّنلا هعم  اوزواج  نیّذلا  تولاط  باحصأ 

نوچ مه  هدنکارپ  نارای ]  ] یهورگ دنوادخ  دنکیم و  روهظ  دـش ، دـهاوخ  هتـشک  دربب  ادـخ  مان  یـسک  رگا  هک  ینامز  نامزلا ، رخآ  رد  وا 
دادعت دناشوخلد ، یسک  هب  هن  دنراد و  ساره  یـسک  زا  هن  اهنآ  دهدیم . تفلا  رگیدکی  اب  ار  ناشیاهلد  دنکیم و  عمج  شیارب  ار  اهربا 
تولاط باحصا  دادعت  هب  زین  و  تفرگ ، دهاوخن  هتفرگن و  یشیپ  اهنآ  رب  یـسک  هک  دشابیم  ردب  گنج  رد  ربمایپ  باحـصا  رامـش  هب  اهنآ 

 ... دندرک روبع  بآ  رهن  زا  وا  هارمه  هب  هک 
َباذَْعلا ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  يزودـنق  ( 4)

 ...« مینکفا ریخأت  هب  نانآ  زا  یهاگ  دنچ  ات  ار  باذع  رگا  و  « » 4 « » ٍةَدوُدْعَم ٍۀَّمُأ  یلِإ 
______________________________

ص 1366 ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 1)
ص 1368 نامه ؛ (. 2)

ص 554 ج 4 ، نامه ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  (. 3)
هیآ 8. (، 11  ) دوه هروس  (. 4)

ص:227  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دندومرف

امک ةدحاو ، ۀعاس  یف  نوعمتجی  ردب ، لهأ  ةّدعک  الجر ، رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  نامزلا  رخآ  یف  يدهملا  باحـصأ  مه  ةدودعملا  ۀمألا  ّنإ 
«1 . » فیرخلا عزق  عمتجی 

یگمه تسا . رفن  هدزیس  دصیس و  ردب ، باحـصا  دادعت  هب  ناشرامـش  هک  دنـشابیم  نامزلا  رخآ  رد  يدهم  باحـصا  نامه  هدودعم ، تما 
. دنیآیم مه  درگ  يزییاپ  هدنکارپ  ياهربا  دننام  نامز  کی  رد 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  یفوک  مثعا  نبا  حوتفلا  باتک  زا  یجنگ  ( 1)
راصنأ مه  و  هتفرعم ، ّقح  هّللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکل  ۀّـضف و  ـال  بهذ و  نم  تسیل  ازونک  اـهب  ّلـج  ّزع و  هّلل  نإـف  ناـقلاّطلل . اـحیو 

«2 . » نامّزلا رخآ  یف  مالّسلا ، هیلع  ّيدهملا 
هک دناینمؤم  نادرم  هکلب  تسین ، هرقن  الط و  سنج  زا  هک  تسا  ییاهجـنگ  اجنآ  رد  لج  زع و  دـنوادخ  يارب  اریز  ناقلاط ، لاح  هب  اشوخ 

. دنشابیم نامزلا  رخآ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ناروای  اهنآ  دنسانشیم . تسوا ، هتسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادخ 
: تسا هدرک  تیاور  دوعسم  نبا  زا  زین  وا  داّمح و  نب  میعن  زا  یطویس  ( 2)

، الجر رـشع  ۀعـضب  ۀئامثالث و  مهنم  لجر  لکل  عیاب  دق  داعیم . ریغ  یلع  یّتش  قفأ  نم  ۀّکم  یلإ  اوهّجوت  ءاملع  لاجر  ۀعبـس  ّيدـهملل  عیابی 
«3  ... » ساّنلا رودص  یف  هتّبحم  هّللا  فذقی  و  هنوعیابیف . ۀّکمب  نوعمتجیف 

يدنا دصیس و  اهنآ  زا  مادک  ره  اب  دنیامنیم  تعیب  يدهم  اب  هدمآ ، هکم  يوس  هب  یلبق  رارق  نودب  یفلتخم  ياهاج  زا  دنمـشناد  درم  تفه 
 ... دزادنایم مدرم  ياهلد  رد  ار  وا  تبحم  دنوادخ ، دننکیم و  تعیب  رفن 

: دومرف مالّسلا  هیلع  مئاق  نوماریپ  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  غابص  نبا  ( 3)
«4 . » هوعیابی یّتح  ایط ، مهل  يوطت  ضرألا  فارطأ  نم  هراصنأ  هیلإ  ریصیف 

. دنیامنیم تعیب  هتفر و  شیوس  هب  ضرالا  یط  اب  نیمز  رانک  هشوگ و  زا  وا  نارای 
: میروآیم هیماما  عبانم  زا  ار  یتایاور  اجنیا  رد 
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: تسا هدروآ  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يربخ  رد  ینامعن  ( 4)
ّینإ هّللا ، اـمأ و  ۀعـست . غلبی  یّتح  ۀـلیبق ، ّلـک  نم  ۀـثالّثلا  نـالجّرلا و  لـجّرلا و  و  فیرخلا . عزقک  عزق  ناـمّزلا  رخآ  یف  اوتأـی  موق  کـئلوأ 

«5  ... » مهباکر خانم  مهریمأ و  فرعأل 
______________________________

ص 509. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 69. نامه ؛ فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 2)

ص 148. ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 3)
ص 221. نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  عابصلا ، نبا  (. 4)

هدش لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  زا  نومـضم  نیمه  اب  تیاور  نیا  ص 168 و 169 . نامه ؛ میهاربا ، نب  دّـمحم  ینامعنلا ، (. 5)
. تسا

ص:228  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رد  ] درم هن  ات  هس  ود ، کی ، ياهلیبق  ره  زا  دـنیآیم . مه  درگ  نامزلا  رخآ  رد  يزییاپ  هدـنکارپ  ياهربا  نوچ  مه  هک  دنتـسه  یهورگ  اـهنآ 

 ... منادیم ار  نانآ  دورف  لحم  مسانشیم و  ار  نانآ  هدنامرف  دنگوس  ادخ  هب  دوب . دهاوخ  اهنآ ] نیب 
: دیامرفیم یتیاور  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ( 1)

ۀـینامّثلا و ۀعبّـسلا و  ۀّتّـسلا و  ۀـسمخلا و  ۀـعبرألا و  ۀـثالّثلا و  نینثالا و  دـحاولا و  نیب  ام  لـئابقلا  نم  فیرخلا  عزقک  اـعزق  نوعمتجی  ّمث  ... 
«1 . » ةرشعلا ۀعسّتلا و 

. رفن هد  هن و  تشه ، تفه ، شش ، جنپ ، راهچ ، هس ، ود ، کی ، ياهلیبق  ره  زا  دننکیم ؛ عمجت  يزییاپ  ياهربا  ندمآ  درگ  نوچ  مه  هاگنآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 2)

نم مهنم  ۀیولألا . باحصأ  مهف  فیرخلا . عزقک  عزق  رشع ، ۀثالّثلا  ۀئامثالّثلا و  هتباحص  هل  بختناف  ّیناربعلا  همـساب  هّللا  اعد  مامإلا ، نذأ  اذإ 
كادف تلعج  تلق : هبسن  هتیلح و  هیبأ و  مسا  همساب و  فرعی  اراهن  باحّسلا  یف  ریسی  يری  نم  مهنم  و  ۀّکمب . حبـصیف  الیل  هشارف  نع  دقفی 

ُهَّللا ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ۀیآلا : هذه  تلزن  مهیف  و  نودوقفملا ، مه  و  اراهن . باحّـسلا  یف  ریـسی  يذـّلا  لاق : انامیا ؟ مظعأ  امهیأ )  ) مهّیأ
«2 . » ًاعیِمَج

هک دوشیم  هدیزگرب  یباحص  هدزیـس  دصیـس و  شیارب  هاگنآ  دناوخیم . شايربع  مسا  هب  ار  ادخ  دش  هداد  روهظ ]  ] نذا ماما  هب  هک  هاگنآ 
دوخ رتسب  زا  یبش  ناشیا  زا  یخرب  دنـشابیم . ترـضح  نآ  هاپـس ] ناهدـنامرف  و   ] ناراد مچرپ  اهنآ  دـنايزییاپ . هدـنکارپ  ياهربا  نوچ  مه 

ناشردپ و اهنآ و  مسا  دننکیم و  ریـس  اهربا  نایم  رد  نشور  زور  رد  رگید  یـضعب  دوب و  دنهاوخ  هکم  رد  ناهاگحبـص  دـنوشیم و  ادـج 
نایم رد  زور  رد  هک  نآ  دومرف : دنراد ؟ يرترب  نامیا  هتسد  ود  نیا  زا  مادک  مدرگ  امش  يادف  متفگ : تسا . مولعم  اهنآ  يرهاظ  تاصخشم 

ار امـش  یگمه  دنوادخ  دیـشاب  اجکره  « ) ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ   » هیآ دننادوقفم . ناگدشناهنپ و  نانآ  دـنکیم و  ریـس  اهربا 
. تسا هدش  لزان  نانیا  هرابرد  دروآیمزاب )

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ای  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یلباک  دلاخ  وبا  ( 3)
هیلع مئاقلا  باحصأ  مه  و  اعیمج ، هّللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیأ  ّلج : ّزع و  هّللا  لوق  وه  و  ۀّکمب . نوحبصیف  مهشرف  نم  نودقفی  موق  ءادقفلا 

«3 . » مالّسلا
دیشاب اجکره   » هک تسا  دنوادخ  نخس  نیا  دنتسه و  هکم  رد  ناهاگحبـص  هتـشگ و  دیدپان  ناشیاهرتسب  زا  هک  دنایهورگ  ناگدشدیدپان 

. دنشابیم مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  اهنآ  دروآیمزاب .» ار  امش  یگمه  دنوادخ 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ملسم  نب  دّمحم  ( 4)
______________________________

ص 169. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، و 3 .) و 2 . . 1)
ص:229  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

و ۀعاّسلا ، کلت  یف  یفاو  ریـسملاب  یلتبا  ناک  نمف  رـشع . ۀثالّثلا  ۀئامثالّثلا و  ساّنلا  هعیابی  و  لیئربج . ینعأ  هل  ۀـعیابم  هّللا  قلخ  لّوأ  نوکیف 
امنیأ تاریخلا  اوقبتساف  ّلج : ّزع و  هّللا  لوق  وه  و  مهـشرف ، نم  نودوقفملا  مالّـسلا : هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  وه  و  هشرف . نم  دقتفا  نم 

«1  ... » اعیمج هّللا  مکب  تأی  اونوکت 
هچ سپ  مدرم . زا  رگید  رفن  هدزیس  دصیس و  سپـس  تسا  لیئربج  درک ، دهاوخ  تعیب  مالّـسلا ) هیلع  يدهم   ) وا اب  هک  ادخ  هدیرفآ  نیتسخن 

نینمؤملا ریما  نخس  نیا  دنوشیم و  رضاح  وا  دزن  رد  تعاس  نآ  رد  دناهدش  دیدپان  ناشیاهرتسب  زا  هک  نانآ  هچ  دناهدرک و  ریـس  هک  نانآ 
: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع 

هک اجکره  دیریگ . یـشیپ  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رد  سپ   » هک تسا  گرزب  يادخ  نخـس  زین  دنوشیم و  دیدپان  ناشیاهرتسب  زا  نانآ 
.« دروآیمزاب ار  امش  یگمه  دنوادخ  دیشاب ،

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراجلا  یبا  يرگید  ثیدح  رد  ( 1)
هتیلح و هبسن و  هیبأ و  مسا  همـساب و  فرعی  اراهن  باحّـسلا  یف  لمحی  مهـضعب  مجعلا . دالوأ  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  مئاقلا  باحـصأ 

«2 . » داعیم ریغ  یلع  ۀّکم  یف  هیفاویف  هشارف ، یلع  مئان  مهضعب 
ناشناردپ و اهنآ و  مان  هک  دـنوشیم  ربا  رب  راوس  زور  رد  نانآ  زا  یـضعب  دنتـسه . برع  ریغ  رفن  هدزیـس  دصیـس و  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نارای 
وا روـضح  هب  هکم  رد  یلبق  رارق  نودـب  هک  دنتـسه  باوـخ  رد  ناـشیاهرتسب  رد  رگید  یخرب  تـسا و  هدـش  هتخانـش  ناـشيرهاظ  ياـمیس 

. دنسریم
: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دیوگیم  دیعس  نب  میکح  ( 2)

«3 . » حلملا داّزلا  ّلقأ  داّزلا و  یف  حلملاک  وأ  نیعلا  یف  لحکلاک  ّالإ  مهیف  لهک  بابش ال  مئاقلا  باحصأ  ّنإ 
. تسا اذغ  شخب  نیرتمک  کمن  اذغ و  رد  کمن  ای  مشچ  رد  همرس  هزادنا  هب  رگم  تسین  اهنآ  نایم  رد  يریپ  دناناوج و  مئاق  نارای 

«4 . » تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دننام  زین  یسوط  خیش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدروآ  ریصب  وبا  زا  یتیاور  رد  یسربط  ( 3)

فارطأ نم  هتعیـش  ریـصتف  هل . ۀـعیبلاب  يدانی  هیدـی  نیب  لـیئربج  ماـقملا ، نکّرلا و  نیب  اـمئاق  مّرحملا  نم  رـشاعلا  تبّـسلا  موی  یف  هب  ّینأـکل 
«5 . » املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرألا  هب  هّللا  ألمیف  هوعیابی . یّتح  اّیط  مهل  يوطت  ضرألا ،

______________________________

.169 نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 170. نامه ؛ (. 2)

. نامه (. 3)
ص 284. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 4)
ص 430. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 5)

ص:230  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هاگنآ دـنکیم . ادـن  وا  اب  تعیب  يارب  شربارب  رد  لـیئربج  هداتـسیا و  ماـقم  نکر و  نیب  هک  منیبیم  مرحم  مهد  هبنـش ، زور  رد  ار  وا  ییوگ 
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دزاسیم زیربل  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنوادخ  نآ  لابند  هب  دـننکیم و  تعیب  هدـمآ ، شدزن  هب  ضرالا  یط  اب  نیمز  رانک  هشوگ و  زا  وا  ناوریپ 
. تسا هدش  هدنکآ  متس  روج و  زا  هک  روط  نامه 

«1 . » تسا هدروآ  ار  تیاور  نیا  دننام  زین  دیفم  خیش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدروآ  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  يرگید  ربخ  رد  یسربط  ( 1)

هل عمتجا  اذإف  الجر ...  رشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  هیلإ  عمتجا  ۀبعکلا و  یلإ  هرهظ  دنسأ  جرخ  اذإف  رصّنلاب ...  دّیؤم  بعّرلاب ، روصنم  اّنم  مئاقلا 
«2  ... » هّللا نود  دوبعم  ضرالا  یف  یقبی  الف  دقعلا 

راوید هب  دـنک  روهظ  هک  هاگنآ  ددرگیم ...  ینابیتشپ  یهلا ، يرای  کمک و  اب  دوشیم و  يرای  نانمـشد ] لد  رد  نداتفا   ] ساره اب  ام  مئاـق 
نیمز يور  رب  رگید  دـنوش  رفن  رازه  هد  شنارواـی  هک  یناـمز  دـننزیم ...  هقلح  شدرگ  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دز و  دـهاوخ  هیکت  هبعک 

 ... دنام دهاوخن  ادخ  زج  يدوبعم 
زا ندرک  دای  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ار  یتیاور  یفعج  رمع  نب  لـضفم  زا  دـیفم  خیـش  ( 2)

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب 
«3  » ۀنیدملا یلإ  اهنم  ریسی  ّمث  سفن  فالآ  رشع  هباحصأ  ّمتی  یّتح  ۀّکمب  میقی  هنوعیابیف و  الجر ، رشع  ۀعضب  ۀئام و  ثالث  هافاو  دق  و 

زا سپس  دسرب . رفن  رازه  هد  هب  شنارای  رامش  هک  نآ  ات  دنامیم  هکم  رد  وا  دنیامنیم . تعیب  دنسریم و  شروضح  هب  رفن  هدزیس  دصیس و 
. دوریم هنیدم  هب  اجنآ 

: دیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  يدرم  هک  تسا  هدروآ  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 3)
یف ّالإ  جرخی  ام  لاق : الجر . رـشع  ۀـثالث  ۀـئام و  ثالث  ردـب ، لهأ  ةّدـع  لثم  جرخی  ّهنإ  نولوقی : مّهنإف  مالّـسلا ؟ هیلع  مئاـقلا  عم  جرخی  مک 

«4 . » فالآ ةرشع  نم  ّلقأ  ةّوق  اولوأ  نوکی  ام  و  ةّوق ، یلوأ 
ترـضح رفن . هدزیـس  دصیـس و  ینعی  تسا  ردب  نایوجگنج  دادعت  هب  اهنآ  رامـش  دنیوگیم  یخرب  هچ  درک ؟ دنهاوخ  مایق  مئاق  اب  رفن  دنچ 

. دنتسین رفن  رازه  هد  زا  رتمک  اهنآ  درک و  دهاوخن  مایق  هوقلا ) ولوا   ) نادنمورین هورگ  اب  زج  وا  دومرف :
رد تسا . هتفر  نخس  روهظ ) زا  شیپ   ) هکم رد  اهنآ  روضح  ینوناق  عناوم  زا  زین  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نارای  تیلم  زا  تایاور  یـضعب  رد  ( 4)

ناشربهر و هب  هناصلاخ  تدارا  زین  اهنآ و  نامیا  تعاجش و  زا  رگید  یضعب 
______________________________

ص 341. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 1)
ص 433. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 2)

ص 343. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 3)
(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 4)

ص:231  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تفگ میهاوخ  نخس  نیا  زا  سپ  هراب  نیا  رد  تسا . هدمآ  یبلاطم  دوشیم  راذگاو  اهنآ  هب  هک  ییاهراک  نینچمه 

(1)

باحصا هاگیاج  تیمها و  مود : روحم 

اهنآ دنشابیم . يربک ، تبیغ  رصع  رد  یهلا  ياهشیامزآ  رد  تیقفوم  رادماو  ار  دوخ  هاگیاج  تیمها و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  باحـصا 
. دناهدرک تباث  یمالسا  يالاو  فادها  هار  رد  یناشفناج  يارب  ار  دوخ  صالخا  رذگهر ، نیا  زا 
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. دزاسیم ادج  نارگید  زا  دنراد  یلوصا  تکراشم  یمالسا  فادها  ندرک  هدایپ  رد  هک  ار  یقیقح  نانمؤم  هک  دنتسه  یمهم  روما  اهنیا  ( 2)
رگا سپ  تسا  نینچ  هک  لاـح  دریگ . دوخ  هب  رتفرژ  یتروص  دـیاب  صـالخا  ناـمیا و  دوش ، رتهدرتسگ  رتمهم و  فادـها ، نآ  هاـگره  و 

هدروآ مهارف  ار  نآ  تامدقم  زا  یـشخب  اهنت  هکلب  دـشاب  هتفاین  تسد  نآ  هب  یگرزب  ربمایپ  چـیه  هک  دـشاب  حرطم  یناهج  ریگارف و  یفدـه 
صلخم نانمؤم  تیبرت  رب  روهظ ، زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  همانرب  اساسا  دنزیخ . اپب  فده  نیا  ققحت  يارب  یصلخم  ناروای  تسا  مزال  دنشاب ،

نادرم  » نانآ دناهتخادرپ : اهنآ  دیجمت  میرکت و  هب  تایاور  هک  تسور  نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  زکرمتم  گرزب  فدـه  نآ  هب  ندیـسر  يارب 
«، دـنانیمز يور  ناراوس  نیرتـهب  زا  «، » دـنزور ناریـش  بش و  نادـهاز  «، » دنـسانشیم تسا  هتـسیاش  هک  ناـنچ  نآ  ار  ادـخ  هک  دـناینمؤم 

دنور رد  نانآ  هک  تسا  یهاگیاج  رطاخ  هب  فاصوا  نیا  همه  رـصم .» زا  یناگتـسیاش   » و دناقارع » لها  زا  یتعامج  ماش و  یعقاو  نانمؤم  »
. دناهدروآ تسد  هب  لدع  تموکح  ییاپ  رب  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  باکر  رد  داهج  نینچمه  روهظ و  زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  همانرب 

(3)

باحصا دادعت  موس : روحم 

هدزیـس دصیـس و  ینعی  ردب ، هوزغ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  دادعت  هب  اهنآ  رامـش  رتاوت ، هب  کیدزن  ضیفتـسم و  تایاور  رب  انب 
توافت هب  فـالتخا  نیا  دـنادیم . رفن  رازه  هد  مک  تسد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  نینچمه  « 1 . » دشابیم رفن 

«2 . » میاهتفگ نخس  نآ  هناگراهچ  ماسقا  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هک  ددرگیمرب  اهنآ  صالخا  تاجرد 
: دیآیم اجنیا  رد  هک  میاهدیسر  یجیاتن  هب  دروم  نیا  رد  ( 4)

، صالخا تاجرد  ياقترا  همزـال  تسا  یهیدـب  اریز  دراد ؛ تواـفت  ياهجرد  ره  رد  یهلا  یلک  هماـنرب  رد  قفوم  دارفا  رامـش  تسخن : هجیتن 
ناصلخم نآ  دیآیمرب  تایاور  زا  تسین . دایز  يدارفا  نینچ  رامـش  ناهج ، رد  هک  تسادیپ  تسا و  رتقیمع  شنیب  رتشیب و  ياهیگتـسیاش 

هیلع هّللا  ۀـیقب  ترـضح  هک  دنتـسه  يرفن  هدزیـس  دصیـس و  نامه  دـنراد ، رارق  صالخا  هناگراهچ  تاـجرد  زا  لوا  هجرد  رد  هک  هدومزآ 
رد مالّسلا 
______________________________

دصیس و ار  نآ  ياهدع  تسا . هدوب  رفن  هدزیس  دصیس و  ردب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  رامش  تسا : هدروآ  ریثا  نبا  (. 1)
ناناملـسم نیب  روهـشم  نونک  ات  مالـسا  ردص  زا  دشابیم و  حیحـص  تسخن  دادعت  نامه  اما  دناهتفگ . زین  رفن  هدـجه  دصیـس و  هدراهچ و 

. تسا هدوب  ددع  نامه 
ص 82. ج 2 ، خیراتلا ؛ یف  لماکلا  ك : ر .

. دعب هب  ص 248  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 2)
ص:232  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هد زا  شیب  رگا  دـنراد ، رارق  صالخا  مود  هجرد  رد  هک  یهلا  تاناحتما  رد  ناگدـشقفوم  لاـح  نیع  رد  درک . دـهاوخ  روهظ  ناـنآ  ناـمز 
. تسین نیا  زج  رابخا ، نیا  رد  ماما  نارای  رامش  توافت  لیلد  دنتسین . رتمک  دنشابن ، رفن  رازه 

ماما ینارنخس  ماگنه  رفن  هدزیـس  دصیـس و  همه  هک  يروط  هب  دنوشیم ؛ قحلم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  تعرـس  هب  اهنآ  مود : هجیتن  ( 1)
. دنوشیم هکم  دراو  دادیور  نیا  زا  سپ  زور  دنچ  ات  زین  نارای  یقاب  دنراد . روضح  مارحلا  دجسم  رد  تعیب ، هلحرم  نیتسخن  مالّسلا و  هیلع 

. دسرب رفن  رازه  هد  هب  شنارای  رامش  ات  دنامیم  هکم  رد  ترضح  تسا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد 
ره درف  شنیب  نامیا و  هک  تسادیپ  دـنیامنیم . تعیب  ترـضح  نآ  اب  هدروآ و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تعرـس  هب  اهنآ  موس : هجیتن  ( 2)
زا سپ  تعیب  ناماگشیپ  اهنآ  ور  نیا  زا  تسا . رتریذپناکما  وا  يارب  قح  ياوشیپ  قح و  نخس  تخانـش  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  يافرژ  ردق 
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. دنرادن هزجعم  هب  يزاین  تروص ، نیا  رد  هک  دناهتخانشیم  تبیغ  هرود  رد  ار  ترضح  اهنآ  زا  ياهدع  اسب  هچ  دنشابیم و  لیئربج 
هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسلجم  همالع  دوب . دـنهاوخ  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ناگدـننک  عافد  نیلوا  نانیا  مراهچ : هجیتن  ( 3)

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا 
 ... هولتقیل هیلإ  نوموقیف  هّللا . ّیبن  هیلإ  مکاعد  ام  یلإ  مکوعدأ  هّللا ، ّیبن  نبا  انأ  نالف ، نب  نالف  انأ 

«1  ... » هنم هنوعنمیف  ۀئام  ثالّثلا  یلع  فّین  وأ  ۀئام  ثالث  موقیف 
توعد هدناوخ  ارف  وا  هچنآ  هب  ار  امش  میادخ ، ربمایپ  رسپ  نم  متسه . نالف  رسپ  ینالف  نم  دیوگیم ]: دزیخیم و  اپب  مالّـسلا ، هیلع  مئاق  ]... 

ار اهنآ  يولج  دنزیخیم و  اپب  رتشیب  یکدنا  ای  رفن  دصیس  یلو  دنـشکب ...  ار  وا  ات  دنربیم  موجه  شیوس  هب  یهورگ ]  ] سپـس میامنیم ... 
 ... دنریگیم

يدـهم ماما  یلو  دـنناسریم ؛ شلتق  هب  دـنبوشآیم و  وا  رب  هک  نانچ  تسا ، رواییب  اهنت و  ماقم  نکر و  نیب  ینارنخـس  ماـگنه  هیکز  سفن 
، دـنناسر شلتق  هب  ات  دـنربیم  شروی  شیوس  هب  یتقو  دزادرپیم و  نخـس  داریا  هب  دتـسیایم و  اـج  ناـمه  رد  دـعب  زور  دـنچ  مالّـسلا  هیلع 

یناهج بالقنا  ناماگـشیپ  نیتسخن  نانیا  دنیامن ؛ یناشفناج  شیارب  دننک و  عافد  وا  زا  هک  دراذگیم  اهنآ  نیمک  رد  ار  یناعفادم  دـنوادخ 
راظتنا زا  رود  يرما  اجنآ ، رد  ماما  لتق  يارب  شالت  لاح  ره  هب  یلو  تسین  یفاک  یخیرات  تاـبثا  يارب  ییاـهنت  هب  تیاور  نیا  هتبلا  دنتـسه .

. تسا رتاناد  ادخ  و  تسین ... 
توافتم اهنآ ، صالخا  هجرد  فالتخا  لیلد  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  باحـصا  هب  هدـش  هدرپس  ياـهراک  فیاـظو و  مجنپ : هجیتن  ( 4)

. تسا
« تایاّرلا باحـصا   » هب نانآ  زا  ثیدح  رد  تفرگ . دنهاوخ  هدـهع  هب  ار  يودـهم  هاپـس  ياهرکـشل  یهدـنامرف  لماک ، هدومزآ و  نارای  نیا 

رارقتـسا زا  سپ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  دـنمزوریپ  شترا  نآ  ياهورین  مود ، هجرد  ناصلخم  رگید  يوس  زا  تسا . هدـش  دای  نارادـمچرپ ) )
لماک نانمؤم  نآ  یناهج  لدع  تلود 

______________________________

. دعب هب  ص 179  ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص:233  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تخادرپ دنهاوخ  روما  هرادا  هب  اهنآ  رظن  ریز  زین  مود  هجرد  ناصلخم  دش و  دنهاوخ  ایند  فلتخم  ياهروشک  ياسؤر  نارادنامرف و 
طیارش زا  طرش  نیرخآ  هک  ناهج ، حتف  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  ناروای  یفاک  رامـش  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  عومجم  زا  مشـش : هجیتن  ( 1)

ماما نارای  دناهدرک  نامگ  تایاور  نیا  زا  تسردان  تشادرب  اب  ياهدع  تسین . رفن  هدزیـس  دصیـس و  اهنت  تسا ، دوعوم  زور  ندش  رادـیدپ 
هک نآ  رب  هوالع  دنشابیم . ماما  هاپس  یلصا  ناهدنامرف  رفن ، هدزیس  دصیس و  نیا  هک  یلاح  رد  دنتسه  دادعت  نیمه  اهنت  مالّسلا  هیلع  يدهم 

ار اهنآ  راصحنا  تحارص  هب  دنادیم ، دنتسین  رفن  رازه  هد  زا  رتمک  هک  هوقلا ) ولوا   ) يدنمورین صاخشا  روضح  ار  روهظ  طرـش  هک  یتیاور 
. تسین یفاک  گرزب ، فده  نآ  ندناسر  ماجنا  هب  يارب  اهنآ  رامش  اریز  دیامنیم ؛ در  رفن  هدزیس  دصیس و  رد 

. دشابیم یفاک  یناهج  تکرح  زاغآ  يارب  هدنمزر  رفن  رازه  هد  هک  تسناد  میهاوخ  نیا  زا  سپ 
(2)

هکم هب  باحصا  دورو  یگنوگچ  مراهچ : روحم 

: تسام يور  شیپ  لامتحا  ود  هراب  نیا  رد 
حیرـص زا  يدودـح  ات  تایاور و  یخرب  رهاظ  زا  نخـس  نیا  دنـسریم . هکم  هب  رایـسب  تعرـس  اب  اسآهزجعم و  روط  هب  اهنآ  لوا : لامتحا 
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دیدـپان ناشیاهرتسب  زا  اهنآ  «، » يزییاپ هدـنکارپ  ياهربا  هک  روط  نامه  دـنیآیم ؛ مه  درگ  نامز  کی  رد  اهنآ  . » دـیآیم رب  رگید  تاـیاور 
هب مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  داهـشتسا  ًاعیِمَج » ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  هک  تسادخ  نخـس  نیا  دناهکم و  رد  ناهاگحبـص  دنوشیم و 
یط اب  هکم  هب  نانآ  ندیـسر  زا  تحارـص  هب  رابخا  یخرب  رد  تساجنآ . رد  اهنآ  ياسآهزجعم  عمجت  دروم  رد  يرواـبان  عفد  يارب  هیآ ، نیا 

تعرـس دارفا ، صالخا  توافت  نازیم  هب  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  رهاظ  زا  یتح  تسا . يزاجعا  يرما  نیا  تسا و  هدش  دای  ضرالا 
میـسقت هورگ  هس  هب  اهنآ  ور  نیا  زا  رتشیب . هکم  هب  شندیـسر  تعرـس  شیب ، شـصالخا  هک  ره  دـشابیم . تواـفتم  هکم  هب  اـهنآ  ندیـسر 

: دنوشیم
. دنرادن ار  هکم  هب  اسآهزجعم  ندیسر  قیفوت  دننکیم و  یعیبط  يرفس  ینیمز ، هار  زا  هک  یناسک  لوا : هورگ  ( 3)

یلبق رارق  نودب  بش  نآ  يادرف  اما  هدیمرآ  دوخ  رتسب  رد  هاگنابش  صخش ، هک  يروط  هب  دنتسه  اهرتسب  زا  ناگدشدیدپان  مود : هورگ  ( 4)
رد دـننکیم . ضرالا  یط  هک  دـناییاهنامه  نانآ  هک  دـیآیم  رب  تیاور  قایـس  رهاظ و  زا  دـسریم . ماما  مالّـسلا  هیلع  روضح  هب  هکم  رد 

. دنرترب لوا  هورگ  زا  نانیا  هجیتن 
رفس و نیرتعیرس  تسا . هدش  هتخانـش  ناشناردپ  اهنآ و  مان  دننکیم . رفـس  اهربا  نایم  رد  نشور و  زور  رد  هک  دنایناسک  موس : هورگ  ( 5)

. تسا هورگ  نیا  نآ  زا  زاجعا ، نیرتگرزب 
هک دوشیمن  هدافتـسا  تایاور  نیا  رهاظ  زا  اما  دنـشابیم ؛ رفن  هدزیـس  دصیـس و  وزج  ریخا  هورگ  ود  هک  دـیآیم  رب  تاـیاور  نیا  رهاـظ  زا 

. دنیآ هکم  هب  یعیبط  رفس  اب  دنشاب و  لوا  هورگ  نایم  رد  اهنآ  زا  ياهدع  دیاش  هکلب  دنسریم  هکم  هب  هزجعم  اب  رفن  هدزیس  دصیس و  یگمه 
هک یناسک  عضو  دنشاب ، نینچ  هک  اهنیا 

ص:234  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. نکمم ریغ  هزجعم ، هلیسو  هب  هکم  هب  ناشندیسر  تسا و  مولعم  دنراد  اهنآ  زا  يرتمک  صالخا 

. دنوریم هکم  هب  یلومعم  يرفس  یط  اهنآ  مود : لامتحا  ( 1)
هاـم رد  میتفگ  نینچمه  دـهدیم . يور  نارگید  هجوت  بلج  نودـب  یعیبط ، یـشور  اـب  بساـنم و  یتصرف  رد  راـک  نیا  هک  میدروآ  رتـشیپ 

، هّجحلا يذ  هام  رد  هلصاف ، نیا  رد  ددرگیم . عقاو  مرحم  مهد  رد  زین  روهظ  دوشیم و  هداد  ادن  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مان  هب  ناضمر 
دایز روهظ  ادن و  نیب  ینامز  هلصاف  هکنیا  زین  هکم و  رد  روهظ  ندیسر  ارف  زا  هدومزآ  ناصلخم  هک  اجنآ  زا  ددرگیم و  رازگرب  جح  مسارم 
نایاپ زا  سپ  دـنوریم و  جـح  هب  نایجاح  رگید  هارمه  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  رادـید  يارب  هناقاتـشم  لاـس  نآ  رد  نیارباـنب  دـنهاگآ ؛ تسین ،

ناصلخم زا  هک  دـننادیمن  ناشدوخ  هک  نآ  مغریلع  ناسنیدـب  دـننامیم . یقاب  هکم  اـی  زاـجح  رد  دـنبایرد ، ار  روهظ  هک  نآ  يارب  مسارم 
. دننامیم هکم  رد  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  رادید  هب  قوش  نامیا و  رس  زا  دنناسریم و  اجنآ  هب  ار  دوخ  رود  ییاهاج  زا  اما  دنالماک 

یلبق رارق  نودب  يزییاپ ، هدنکارپ  ياهربا  نوچ  مه  فلتخم ، ياهنیمزرس  زا  ار  اهنآ  گرزب  دنوادخ  هنوگچ  میباییم  رد  بیترت  نیدب  ( 2)
اب هک  دـناهدامآ  دنـشکیم و  ار  روهظ  راظتنا  یگمه  دروآیم . مه  درگ  دنـشاب  هاـگآ  مه  دوصقم  زا  دنـسانشب و  ار  رگیدـکی  هک  نآیب  و 

ناعفادـم و نیلوا  وا و  نانخـس  ناگدنونـش  نیتسخن  اهنآ  دـنک  روهظ  دوعوم  یجنم  هاگره  هجیتن  رد  دـنیامن . ینابیتشپ  نآ  زا  لاـم  ناـج و 
. دنیوا اب  ناگدننک  تعیب 

دروآیمن و مه  درگ  ار  اهنآ  هلیبق ، داژن و  تیلم و  لماع  هک  تسا  ینتفگ  دنشابیم . هدنکارپ  ییاهنیمزرـس  فلتخم و  ییاههفیاط  زا  اهنآ 
. دیامنیم ادیپ  ار  عمج  نآ  رد  روضح  قیفوت  رفن  هن  ات  کی  هلیبق  ره  زا  اهنت 

کی ضرالا  یط  اـب  هکم  هار  ندومیپ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـنیآیم ، مهدرگ  تعاـس  کـی  رد  اـهنآ  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هکنیا  ( 3)
نیا هب  هکلب  درادـن ، نامز  هب  يزاین  اساسا  دـشکیمن و  لوط  رتمک  یتح  ای  هقیقد و  دـنچ  زا  رتشیب  هزجعم  اریز  دـماجنایم ؛ لوط  هب  تعاس 

هب مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  یتعاس  نامه  ینعی  تسا ؛ صاخ  تعاس  کی  رد  مارحلا ، دجـسم  رد  ناـنآ  عاـمتجا  ناـمز  هک  تسا  ینعم 
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. دزادرپیم نخس  داریا 
لمح لیاسو  اریز  تسا  نشور  رایسب  دنتسه » هکم  رد  ناهاگحبص  دنوشیم و  دیدپان  ناشیاهرتسب  زا  اهنآ  : » هک تیاور  نیا  موهفم  اما  ( 4)

. دومن شدرگ  نیمز  هرک  رود  راب  نیدنچ  بش ، کی  رد  ناوتب  یتح  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  ناکما  نیا  نردم  ریسلا و  عیرس  لقن  و 
دشاب و جح  هب  هچ  قح ، يوس  هب  رفـس  زا  هک  ناشفرحنم  ناکیدزن  هداوناخ و  دزن  زا  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهرتسب  زا  ندش  دـیدپان  اما 

. دنوشیم ادج  هنایفخم  دندونشخان ، مالّسلا  هیلع  يدهم  يوس  هب  هچ 
رد روما  نیا  تساجنآ . هب  ندیسر  يارب  یلومعم  یشور  هک  دشابیم  هکم  هب  امیپاوه  اب  ییاوه  رفس  نامه  زور ، رد  اهربا  نایم  رد  رفس  ( 5)

دح رد  شاهیلوا ، عبانم  رد  نآ  تبث  نامز  رد  زین  رابخا و  رودص  نامز 
ص:235  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. درادن یتفگش  ياج  رگید  هتفای و  ققحت  ام  نارود  رد  اما  تسا  هدوب  هزجعم 
. دراد نردم  لیاسو  اب  لاقتنا  لقن و  تعرس  هب  هراشا  تسا و  يزمر  ییانعم  ياراد  هک  دیمهف  ضرالا » یط   » زا ناوتیم  زین  ار  بلطم  نیمه 

دنادیم یناسک  زا  رترب  دـننکیم  رفـس  زور  رد  اهربا  نایم  رد  هک  ار  ینانآ  تایاور ، ارچ  هک  تفاـیرد  ناوتیم  هشیدـنا  نیا  هریجنز  زا  ( 1)
شیپ رد  ار  ینیمز  هار  هدـش و  دـیدپان  شرتسب  زا  هاگنابـش  هک  یـسک  هکنیا ، بلطم  حیـضوت  دـنوشیم . دـیدپان  ناـشرتسب  زا  هاگنابـش  هک 
هظحل ره  هک  لامتحا  نیا  قبط  هجیتن  رد  دـسریم . اـجنآ  هب  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  ییاوه  هار  هک  یـسک  زا  رترید  دوریم ، هکم  هب  دریگیم و 

یگدامآ تروص ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ نامیا  صالخا و  رب  هاوگ  نیرتهب  ادـن ، ندینـش  زا  سپ  هکم  هب  عیرـس  ندیـسر  دوریم ، روهظ  راظتنا 
. تشاد دهاوخ  دوجو  روهظ  يارب  يرتشیب 

هک یصخش  ردپ  مان  مان و  يرهاظ و  تایصوصخ  ندوب  هدش  هتخانش  : » هدمآ تایاور  رد  هک  تیصوصخ  نیا  زا  ناوتیم  هک  نانچ  مه  ( 2)
همه هک  درک  ضرف  ناوتیمن  هنرگو  دوشیم  تبث  رفـس  ياههمانرذـگ  رد  دراوم  نیا  هک  تفایرد  دـنکیم ،» رفـس  زور  رد  اهربا  ناـیم  رد 

زاجعا قیرط  زا  دوخ  مه  تخانش  نیا  مییوگب  هک  نآ  رگم  دشاب . زاجعا  قیرط  زا  ترفاسم  نیا  رگا  یتح  دنسانشب  ار  وا  اهنآ  رتشیب  ای  مدرم 
ریزگان هچ  دنتـسین  هدـش  هتخانـش  ینیمز ، نارفاسم  نامه  ینعی  اهرتسب  زا  ناگدـشدیدپان  هک  تسا  هدـشن  حیرـصت  تاـیاور  رد  دـشابیم !!

. تسا طبض  تبث و  یترفاسم  رتافد  رد  زین  نانآ  ریوصت  يدرف و  تاصخشم  و  دنسانشیم ، ار  اهنآ  مدرم  زا  یهورگ 
ار یعیبط ) لامتحا   ) لامتحا نیا  ناوتب  ات  میزادرپیم  نآ  دقن  حرط و  هب  کنیا  هک  دـنام  یقاب  مود  لامتحا  هرابرد  رگید  شـسرپ  دـنچ  ( 3)

. داد رارق  يزاجعا ) لامتحا   ) تسخن لامتحا  ربارب  رد 
رتشیب رد  دنسریم . هکم  هب  صخـشم  زور  کی  حبـص  رد  گنهامه  روط  هب  نانآ  همه  هک  دیآیم  رب  تایاور  یخرب  رهاظ  زا  لوا : شـسرپ 

نیا ریـسفت  دـهدیم و  يور  روهظ  هعقاو  نآ ، يادرف  هک  تسا  یبش  تایاور ، یـضعب  قبط  اـی  تسا و  روهظ  زور  زور ، نآ  هدـمآ  تاـیاور 
؟ داد يراگزاس  مود  لامتحا  نآ و  نیب  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسین . نکمم  يزاجعا  یموهفم  اب  زج  بلطم 

هدـمآ تایاور  رد  هکنیا  اریز  تسا ؛ هشقانم  لباق  تشادرب  نیا  اما  دـسریم  نهذ  هب  يزیچ  نینچ  تایاور ، یـسررب  ماگنه  دـنچ  ره  خـساپ :
درادن دوجو  یلیلد  یلو  تسا  تسرد  رفن  کی  دروم  رد  دناهکم » رد  ناهاگحبـص  هدش و  دیدپان  شیوخ  رتسب  زا  هاگنابـش  اهنآ  زا  یخرب  »

. دنسریم هکم  هب  صخشم  زور  کی  حبص  رد  اهنآ  یگمه  مییوگب  هک 
اریز درادـن  دوجو  دـنیآیم ، مه  درگ  نآ ، زا  شیپ  ياهزور  رد  هن  روهظ ، زور  رد  اهنآ  مییوگب  هک  نخـس  نیا  يارب  ییاور  یلیلد  اـما  ( 4)

هب رفن  هدزیس  دصیس و   » ای دنیامن » تعیب  وا  اب  ات  دنیآیم ...  شیوس  هب  نیمز  فارطا  زا  وا  ناوریپ   » هک تسا  هدماین  نیا  زا  شیب  تایاور  رد 
«. دننکیم تعیب  هدیسر ، شروضح 

هب زین  يدایز  تدم  ات  دنچ  ره  رگید ، يزور  رد  دنسرب و  هکم  هب  زور  کی  رد  هک  تسا  نآ  بسانم 
ص:236  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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. دنیامن تعیب  دتفا ، ریخأت 
ریثأت دودحم ، اتبسن  ینامز  رد  نانآ  ياسآهزجعم  عیرس و  ندمآ  اریز  دراد ؛ یناوخمه  تازجعم  نوناق  اب  تسخن  لامتحا  مود : شسرپ  ( 1)
رثؤم یناهج  لدـع  تلود  تیقفوم  رد  هکم ، هب  نانآ  زیمآهزجعم  ندیـسر  هجیتن  رد  دراد . مالّـسلا  هیلع  ماما  زین  اهنآ و  تیقفوم  رد  يرتشیب 

یلاع و یفده  هب  لوصو  هک  دوشیم  رداص  هاگنآ  هزجعم  تازجعم ، نوناق  قبط  اریز  تسا  يرورض  يرما  اجنیا  رد  هزجعم  ندروآ  تسا و 
. تسا نینچ  اجنیا  رد  دشاب و  هتشاد  یگتسب  نآ  هب  تیاده  قح و  يارجا 

؟ میهد حیجرت  ار  مود  لامتحا  ارچ  دوجو  نیا  اب  لاح  دنکیم ؛ ادیپ  حیجرت  لوا  لامتحا  بیترت  نیدب 
هک یماگنه  اما  دشاب ؛ هتشاد  یگتسب  نآ  هب  لدع ، قح و  نتشاد  اپرب  هک  تسا  یمتح  یتقو  هزجعم  ماجنا  تازجعم ، نوناق  ساسا  رب  خساپ :

ینامز دـنچ  ره  میهدیم ، هلاحا  یعیبط  شور  هب  ار  یهد  هجیتن  دـنناسریم ، هجیتن  کی  هب  ار  اـم  يزاـجعا ) یعیبط و   ) هزجعم شور  ود  ره 
. دزاس دوخ  فورصم  ار  رتناوارف  یشالت  رت و  ینالوط 

هیلع ماما  صاخ  ناروای  دروم  رد  تسا . هیکت  لباق  ریغ  دشاب ، نوناق  نیا  فلاخم  هک  تایاور  رد  يروهظ  ره  میتفگ  هتشذگ  باتک  رد  ( 2)
هیلع يدـهم  ماـما  زا  تیاـمح  زا  تسا  تراـبع  هک  ددرگیم  لـصاح  رظن  دروم  هجیتن  زین  یعیبط  لاـمتحا  رد  اریز  تسا ؛ نینچ  زین  مالّـسلا 

. تسا روهظ  نیزاغآ  تاظحل  نیتسخن  رد  ینارنخس ، داریا  نامز  رد  نانآ  یگمه  روضح  مهم ، ترضح . نآ  تضهن  زا  ینابیتشپ  مالّـسلا و 
. درادن یتیمها  دنسریم ، هکم  هب  هنوگچ  دتفایم و  یقافتا  هچ  نانآ  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  اما 

یقاب ییاج  يزاجعا  لامتحا  يارب  تروص  نیا  رد  تفریذپ و  ار  نآ  دـیاب  دـناشنب ، راب  هب  ار  بولطم  هجیتن  یعیبط  لامتحا  هاگره  هجیتن  رد 
. دنامیمن

(3)

باحصا نابز  تیلم و  مجنپ : روحم 

. ددرگ رت  نشور  عوضوم  ات  مییازفیب  اهنآ  رب  زین  ار  يرگید  تایاور  هدروآ ، ار  هتشذگ  تایاور  زا  یخرب  تسا  بسانم  اجنیا  رد  تسخن 
هب زین  یقارع  یهورگ  ماش و  یعقاو  نانمؤم  دـنیآیم ...  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا يوس  هب  هکم  لـها  زا  یمدرم   » تسا هدـمآ  تاـیاور  رد 
زا درم  هس  درم و  ود  درم و  کی  «، » دنزاسیم مهارف  يدهم  تموکح ]  ] يارب ار  هنیمز  دننکیم و  مایق  قرـش  زا  یمدرم  «، » دـنوریم شدزن 

« دنابرع ریغ  رفن  هدزیس  دصیس و  مئاق ، نارای   » و دسرب » رفن  هن  هب  ناشدادعت  هک  نآ  ات  هلیبق ؛ ره 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدومن  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 4)

«1 . » مهدادجأ مهئابآ و ال  نم  اودلوی  مل  مّهنأ  ۀّکم  لهأ  ملعی  ۀّکم ، دجسم  یلإ  رشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  هّللا  ثعبیس 
هکم مدرم  و ]  ] دزاسیم هناور  مارحلا  دجسم  هب  ار  رفن  هدزیس  دصیس و  يدوز  هب  دنوادخ 

______________________________

ص 169. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص:237  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

( ... دنتسین برع  اهنآ  دننادیم  ینعی   ) دناهدشن هداز  هکم  لها  ناکاین  ناردپ و  زا  اهنآ  هک  دننادیم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ناذاش  نب  لضف  زا  یسوط  خیش  ( 1)

نم رایخألا  ماّشلا و  لهأ  نم  لادـبألا  و  رـصم ، لهأ  نم  ءابّجنلا  مهیف  ردـب . لهأ  ةّدـع  فّین  ۀـئام و  ثالث  ماقملا  نکّرلا و  نیب  مئاقلا  عیاـبی 
«1  ... » قارعلا لهأ 

ناگتسیاش زا  ياهدع  نانآ  نایم  رد  دنیامنیم . تعیب  مالّسلا  هیلع  مئاق  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  ردب  نایوجگنج  رامـش  هب  رفن  دنچ  دصیس و 
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 ... دنراد روضح  قارع  زا  یناکین  ماش و  لها  یعقاو  نانمؤم  يرصم ،
هک تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هملـس  ما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مکاـح  زا  زین  و  طـساوا ) رد   ) یناربط زا  یطویـس  ( 2)

: دومرف
«2  ... » ماّشلا لهأ  لادبأ  قارعلا و  لهأ  بئاصع  هیتأیف  ردب ، لهأ  ةّدع  ماقملا  نکّرلا و  نیب  لجرل  عیابی 

وا دزن  هب  ماش  لها  زا  یعقاو  ینانمؤم  یقارع و  یهورگ  هاگنآ  دننکیم . تعیب  يدرم  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  ردب  باحصا  رامش  هب  ياهدع 
 ... دنوریم

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  ( 3)
«3  ... » قرشملا لهأ  بصع  ماّشلا و  نم  لادبألا 

 ... قرشم لها  زا  یهورگ  ماش و  زا  یعقاو  ینانمؤم 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نتفلا  باتک  رد  یفوک  منغ  وبا  زا  نینچمه  یطویس  ( 4)

«4 . » نامّزلا رخآ  ّيدهملا  راصنأ  مه  هتفرعم و  ّقح  هّللا  اوفرع  لاجر  اهب  نکل  ۀّضف و  بهذ و ال  نم  تسیل  ازونک  هیف  هّلل  ّنإف  ناقلاّطلل  احیو 
نآ ار  دنوادخ  هک  دنتسه  اجنآ  رد  ینادرم  هکلب  تسین ؛ هرقن  الط و  سنج  زا  هک  تسا  ییاهجنگ  اجنآ  رد  ار  دنوادخ  اریز  ناقلاط ، اشوخ 

. دنشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ینامزلا  رخآ  ناروای  نانآ  دننکیم . شتسرپ  تسوا  هتسیاش  هک  نانچ 
نینچمه « 5 . » تسا هدروآ  یجنگ  لوق  زا  ار  نآ  زین  يزودنق  تسا . هدرک  لقن  یفوک  مثعا  نبا  حوتفلا  باتک  زا  یجنگ  ار  تیاور  نیا  ( 5)

یشخب رد  کیدزن ، ییاههژاو  اب  یجنگ ، زا  لقن  هب  ار  ثیدح  يزودنق 
______________________________

ص 284. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 129. نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص 127. نامه ؛ (. 3)

ص 161. نامه ؛ (. 4)
 .... دنسانش ادخ  هدش و  هتخانش  ینادرم  اهنآ  هدرک : تیاور  وا  یلو  ص 589 . نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 5)

ص:238  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا هدروآ  ةدوملا  عیبانی  زا  رگید 

اجنیا رد  تسا . هدرک  نایب  لیـصفت  هب  ار  ناشیاهرهـش  ماـن  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  باحـصا  یماـسا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـیاور  ( 1)
: میروآیم عوضوم  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  ار  ثیداحا  نیا  زا  ییاههنومن 

یثیدح اهنآ  ياهنیمزرس  اهرهش و  ماما و  نارای  رامش  هرابرد  نتفلا ، باتک  رد  یلیلـس  حلاص  وبا  زا  نتفلا  محالملا و  رد  سوواط  نبا  ( 2)
شنارای مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  دیوگیم : وا  دسریم . هتابن  نب  غبصا  هب  شدنس  هک  هدرک  لقن  ار 

. دومرف ینارنخس  نینچ 
: انلق مهددع . هلاجر و  یلع  مّکلدأ  أ ال  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرب  انسح  اقلخ و  اقلخ و  ساّنلا  هبشأ  ّهنإ  الأ 

مالّسلا هیلع  ّیلع  لعج  و  ۀمامیلا . نم  مهرخآ  ةرصبلا و  نم  مهلّوأ  لاق : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تعمس  لاق : نینمؤملا . ریمأ  ای  یلب 
نم لجر  و  مرکم ، رکسع  نم  لجر  زاوهألا و  نم  نالجر  ةرـصبلا و  نم  نالجر  لاقف : نوبتکی  ساّنلا  مالّـسلا و  هیلع  ّيدهملا  لاجر  دّدعی 

: نامع نم  نالجر  و  رفعج ، هّللا و  دبع  و  دمحأ ، همسا : نم  ۀثالث ...  و  ّیلع ، همسا  ناتـسابلا و  نم  لجر  و  قرود ، نم  لجر  و  رتست ، ۀنیدم 
ّیلع یسوم و  ناهفصأ : نم  ۀعبرأ  و  ّیلع ، بوقعی و  صفح و  زاریش : نم  ۀثالث  و  دیدش ، داّدش و  فاریس : نم  نالجر  و  نسحلا ، دّمحم و 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


و هّللا . دبع  همـسا  خرکلا و  نم  لجر  و  دوواد . همـسا  و  جرعلا )  ) جرملا نم  لجر  و  ییحی . همـسا  حدبأ و  نم  لجر  و  نافلغ . هّللا و  دبع  و 
نم ۀثالث  و  دمّـصلا . دـبع  هّللا و  دـبع  رونیّدـلا : نم  نالجر  و  قازّرلا . دـبع  همـسا  دـنواهن و  نم  لجر  و  میدـق . همـسا  درجورب و  نم  لجر 

: مق نم  ةرشع  و  یسوم . قاحسإ و  رفعج و  نادمه :
لهأ یلع  مهؤامسأ  نیّذلا  نم  ۀسمخ  و  دیرد . همسا  ناسارخ  نم  لجر  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  تیب  لهأ  ءامسأ  یلع  مهؤامسأ 

نم لجر  و  ۀـناع ، نم  لجر  و  حارق ، نم  لجر  و  خـلب ، نم  لـجر  و  ةاره . نم  لـجر  و  ناـجرج . نم  لـجر  و  لـمآ . نم  لـجر  و  فهکلا .
نیذـّلا مه  و  ناقلاّطلا ، نم  نورـشع  ۀـعبرأ و  و  دنقرمـس . نم  لجر  ةواس و  نم  لجر  و  رایّـسلا ، نم  ۀـثالث  سخرـس و  نم  لجر  و  ناغماد ،

نم نـالجر  و  هلوسر . هّللا و  مهعمجی  لاـجر  نکل  و  ۀّـضف ، ـال  بهذ و  ـال  زونک  ناـسارخ  یف  و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  مهرکذ 
نم لجر  و  حیرـص ، نم  لجر  خاش و  نم  لجر  و  حومج ، نم  لجر  ناجرب و  نم  لجر  و  رهبأ ، نم  لـجر  و  سراـف ، نم  لـجر  و  نیوزق ،
نم لجر  ساملـس و  نم  لجر  و  يوخ ، نم  لجر  و  ۀغارملا . نم  ۀثالث  و  ۀینیمرأ ، نم  لجر  و  رمدت ، نم  لجر  و  دارم ، نم  لجر  لیبدرأ و 

و الیقلق ، نم  لجر  و  درجرانم ، نم  لجر  و  سیخرـس ، نم  لجر  و  يرکرب ، نم  لـجر  و  روسن ، نم  لـجر  سیلدـب و  نم  لـجر  لـیبدرأ و 
نم لجر  و  ناـجرج ، نم  لـجر  و  ءادیـص ، نم  لـجر  و  لـیّنلا ، نم  لـجر  و  ةارّـسلا ، نم  لـجر  و  ءاروّزلا ، نم  ةرـشع  و  طـساو ، نم  ۀـثالث 
ۀّتـس و  نادابع ، نم  ۀثالث  و  ةدماجلا ، نم  لجر  و  كوبت ، نم  لجر  و  ۀنانحلا ، نم  لجر  و  اربکع ، نم  لجر  و  رابنالا ، نم  لجر  و  روصقلا ،

نیقراف و نم  لجر  و  نورزاک ، نم  لجر  و  نیبیصن ، نم  لجر  و  ایاثلعم ، نم  لجر  و  لصوملا ، نم  لجر  و  لصوملا ، ۀثیدح  نم 
ص:239  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

و سوطرط ، نم  ۀثالث  جـبق . نم  لجر  و  سلاب ، نم  لجر  و  ناّرح ، نم  لجر  ۀـّقرلا و  نم  لجر  و  نیعلا ، سأر  نم  لجر  و  دـمآ ، نم  لجر 
و بلح ، نم  ۀثالث  و  ۀـیکاطنأ ، نم  لجر  و  صروق ، نم  لجر  و  رارع ، نم  لجر  يرمخ و  نم  لجر  ۀـندأ و  نم  لجر  و  رـصقلا ، نم  لجر 

نم لـجر  زارک و  نم  لـجر  تومیق و  نم  لـجر  و  ناوسق ، نم  نـالجر  و  ۀـیروس ، نم  لـجر  و  قشمد ، نم  ۀـعبرأ  و  صمح . نم  نـالجر 
و اّکع ، نم  نالجر  سلاب و  نم  لجر  و  ۀـلمّرلا ، نم  لجر  و  سّدـقملا . تیب  نم  نـالجر  و  راـکد . نم  لـجر  و  رماـع . نم  لـجر  و  حرذأ ،

نم لجر  و  سیمرق ، نم  لجر  و  طاطـسفلا . نم  ۀـعبرأ  و  ةّزغ ، نم  لجر  و  نالقـسع ، نم  لـجر  و  تاـفرع ، نم  لـجر  و  روص ، نم  لـجر 
ناوریقلا و نم  لجر  ۀـجنرفا و  نم  لجر  ۀـجنط و  نم  لجر  و  ۀـقرب ، نم  لـجر  و  ۀیردنکـسإلا ، نم  لـجر  ۀـلحملا و  نم  لـجر  و  طاـیمد ،

لوسّرلا ۀـنیدم  نم  ةرـشع  و  یلالع ، نم  لجر  ندـع و  نم  لجر  و  صوق ، میمح ، نم  ۀـثالث  و  صربق ، نم  نـالجر  و  سوّسلا ، نم  ۀـسمخ 
، ورم نم  ةرـشع  و  دیبز ، نم  لجر  و  ناوریّـشلا ، نم  لجر  و  ریّدلا ، نم  لجر  فئاّطلا و  نم  لجر  و  ۀّکم ، نم  ۀعبرأ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص 

هّللا لوسر  یل  مهاصحأ  مالّسلا : ةالّصلا و  هیلع  ّیلع  لاق  ۀمامیلا . نم  لجر  و  رجه ، نم  لجر  و  فیطقلا ، نم  لجر  ءاسحإلا و  نم  لجر  و 
«1  .... » اهبرغم یلإ  اهقرشم  هّللا  مهعمجی  ردب ، باحصأ  ددعب  الجر ، رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دروآ نایم  هب  نخس  اهنآ  مان  شنارای و  مایق  مالّسلا و  هیلع  يدهم  زا  ياهبطخ  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
نامدرم نیرتهیبش  وا  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف : ترضح  وگب . نخس  نامیارب  وا  زا  نانمؤم  ریما  يا  تفگ : ترـضح  هب  باطخ  یبلح  دلاخ  وبا 

. نانمؤم ریما  يا  يرآ  دـنتفگ : میوگب ؟ اهنآ  دادـعت  شنارای و  زا  ناتیارب  ایآ  تسادـخ . لوسر  هب  هفایق  امیـس و  شنم و  قالخا و  ظاـحل  زا 
هیلع یلع  ماما  دـیوگیم : يوار  تسا . همامی  زا  ناشنیرخآ  هرـصب و  زا  اهنآ  نیتسخن  مدینـش : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  دومرف :

: دومرف دنتشونیم . مه  مدرم  دومرف و  مالّسلا  هیلع  يدهم  نارای  شرامش  هب  عورش  مالّسلا 
ناتـساب زا  رفن  کـی  قرود ؛ زا  رفن  کـی  رتشوش ؛)  ) رتست رهـش  زا  رفن  کـی  مرکم ؛ رکـسع  زا  رفن  کـی  زاوها ؛ زا  رفن  ود  هرـصب ؛ زا  رفن  ود 

رفعج هّللا و  دبع  دـمحا و  ناشمان : هک  دـشاب ) هرمـسا  روظنم  دـیاش   ) همـسا زا  رفن  هس  تسا ؛ یلع  شمان  هک  دـشاب ) ناتـسکاپ  دارم  دـیاش  )
صفح و ياهمان : هب  زاریـش  زا  رفن  هس  دـیدش ؛ دادـش و  ياهمان : هب  فاریـس  زا  رفن  ود  نسح ؛ دّـمحم و  ياهمان : هب  نامع  زا  رفن  ود  تسا ؛
( جرع  ) جرم زا  رفن  کی  ییحی ؛ مان  هب  حدبا  زا  رفن  کی  نافلغ ؛ هّللا و  دبع  یلع ، یسوم ، ياهمان : هب  ناهفصا  زا  رفن  راهچ  یلع ؛ بوقعی و 
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زا رفن  ود  قازرلا ؛ دـبع  مان : هب  دـنواهن  زا  رفن  کی  میدـق ؛ مان : هب  درجورب  زا  رفن  کـی  هّللا ؛ دـبع  ماـن : هب  خرک  زا  رفن  کـی  دوواد ؛ ماـن : هب 
ادخ لوسر  تیب  لها  ياهمان  هب  مق  زا  رفن  هد  یسوم ؛ قاحسا و  رفعج ؛ ياهمان : هب  نادمه  زا  رفن  هس  دمصلا ؛ دبع  هّللا و  دبع  مان : هب  رونید 

مان مه  هک  رفن  جنپ  دیرد ؛ مان : هب  ناسارخ  زا  رفن  کی  مالّسلا ؛ مهیلع 
______________________________

. دعب هب  ص 119  نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 1)
ص:240  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

کی حارق ؛ زا  رفن  کی  خلب ؛ زا  رفن  کی  تاره ؛ زا  رفن  کی  ناگرگ ؛)  ) ناجرج زا  رفن  کی  لمآ ؛ زا  رفن  کی  دنـشابیم ؛ فهک  باحـصا 
زا رفن  راهچ  تسیب و  دنقرمـس ؛ زا  رفن  کی  هواس ؛ زا  رفن  کی  رایـس ؛ زا  رفن  هس  سخرـس ؛ زا  رفن  کـی  ناـغماد ؛ زا  رفن  کـی  هناـع ؛ زا  رفن 

هکلب « 1  » دنتـسین هرقن  ـالط و  زا  هک  تسا  ییاهجـنگ  ناـسارخ  رد  و  تسا ؛ هدرک  داـی  اـهنآ  زا  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـک  ناـقلاط 
ناجرب زا  رفن  کی  رهبا ؛ زا  رفن  کی  سراـف ؛ زا  رفن  کـی  نیوزق ؛ زا  رفن  ود  دـنروآیم ؛ مه  درگ  ار  ناـنآ  شلوسر  ادـخ و  هک  دـناینادرم 

؛ رمدت زا  رفن  کی  دارم ؛ زا  رفن  کی  لیبدرا ؛ زا  رفن  کی  حیرص ؛ زا  رفن  کی  خاش ؛ زا  رفن  کی  حومج ؛ زا  رفن  کی  دشاب ؛) ناجرج  دیاش  )
؛ سیلدـب زا  رفن  کی  تسا ؛) يرارکت   ) لیبدرا زا  رفن  کی  ساملـس ؛ زا  رفن  کی  يوخ ؛ زا  رفن  کی  هغارم ؛ زا  رفن  هس  هینیمرا ؛ زا  رفن  کـی 
زا رفن  هس  الیقلق ؛ زا  رفن  کی  دـشاب ؛) درجورب  دـیاش   ) درجرانم زا  رفن  کی  سیخرـس ؛ زا  رفن  کی  يرکرب ؛ زا  رفن  کی  روسن ؛ زا  رفن  کی 

؛ رابنا زا  رفن  کی  روصق ؛ زا  رفن  کی  ناجرج ؛ زا  رفن  کی  ادیـص ؛ زا  رفن  کی  لین ؛ زا  رفن  کی  ةارـس ؛ زا  رفن  کی  اروز ؛ زا  رفن  هد  طـساو ؛
؛ لصوم هثیدـح  زا  رفن  شـش  نادابع ؛)  ) نادابآ زا  رفن  هس  هدـماج ؛ زا  رفن  کی  كوبت ؛ زا  رفن  کی  هنانح ؛ زا  رفن  کی  اربکع ؛ زا  رفن  کـی 
؛) دـشابیم نیقرافایم  نآ  لصا   ) نیقراف زا  رفن  کی  نورزاک ؛ زا  رفن  کی  نیبیـصن ؛ زا  رفن  کی  اـیاثلعم ؛ زا  رفن  کـی  لـصوم ؛ زا  رفن  کـی 

؛ سوطرط زا  رفن  هس  جـبق ؛ زا  رفن  کی  سلاب ؛ زا  رفن  کی  نارح ؛ زا  رفن  کی  هقر ؛ زا  رفن  کی  نیعلا ؛ سأر  زا  رفن  کی  دـمآ ؛ زا  رفن  کـی 
؛) رعرع  ) رارع زا  رفن  کی  دـشاب ؛) يرمخاب  لصا  رد  دـیاش   ) يرمخ زا  رفن  کی  دـشاب ؛) هنردا  دـیاش   ) هندا زا  رفن  کی  رـصق ؛ زا  رفن  کـی 
زا رفن  کی  قشمد ؛ زا  رفن  راهچ  صمح ؛ زا  رفن  ود  بلح ؛ زا  رفن  هس  هیکاطنا ؛ زا  رفن  کی  دشاب ؛) صربق  روظنم  دیاش   ) صروق زا  رفن  کی 
زا رفن  کی  حرذا ؛ زا  رفن  کی  زارک ؛ زا  رفن  کی  دشاب ؛) توریب  دیاش   ) تومیق زا  رفن  کی  دشاب ؛) ناوسا  دیاش   ) ناوسق زا  رفن  ود  هیروس ؛

کی روص ؛ زا  رفن  کی  اکع ؛ زا  رفن  ود  يرارکت ؛)  ) سلاب زا  رفن  کی  هلمر ؛ زا  رفن  کی  سدقملا ؛ تیب  زا  رفن  ود  راکد ؛ زا  رفن  کی  رماع ؛
؛ هلحم زا  رفن  کی  طایمد ؛ زا  رفن  کی  سیمرق ؛ زا  رفن  کی  طاطـسف ؛ زا  رفن  راهچ  هزغ ؛ زا  رفن  کی  نالقـسع ؛ زا  رفن  کی  تاـفرع ؛ زا  رفن 

سوس زا  رفن  جـنپ  ناوریق ؛ زا  رفن  کی  هسنارف ؛) ای  اپورا   ) گنرف زا  رفن  کی  هجنط ؛ زا  رفن  کی  هقرب ؛ زا  رفن  کی  هیردنکـسا ؛ زا  رفن  کـی 
؛ لوسرلا هنیدـم  زا  رفن  هد  یلـالع ؛ زا  رفن  کـی  ندـع ؛ زا  رفن  کـی  صوق ؛ میمح ؛ زا  رفن  هس  صربق ؛ زا  رفن  ود  دـشاب ؛) رود  قرـش  دـیاش  )

. همامی زا  رفن  کی  رجه و  زا  رفن  کی  فیطق ؛ زا  رفن  کی  اسحا ؛ زا  رفن  کی  ورم ؛ زا  رفن  کی  هکم ؛ زا  رفن  راهچ 
دادـعت هب  دوـمرف  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نم ، يارب  ار  ناـنآ  رامـش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  سپـس  ( 1)

 ... دروآیم عمج  مه  درگ  ار  نانآ  یبرغ  یقرش و  دنوادخ  هک  ردب ، نارواگنج 
______________________________

ثیدح اریز  دـشاب ، دـئاز  ناسارخ » رد  و   » ترابع دـیاش  ناسارخ . هن  دوب و  هدـمآ  ناقلاط  دروم  رد  فیـصوت  نیا  هتـشذگ  تیاور  رد  (. 1)
. درک دهاوخ  ادیپ  يرتمجسنم  يانعم  نآ  نودب 

ص:241  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
فورعم ددع  زا  رتمک  رفن ، تصش  زا  شیب  هک  تسا  رفن  لهچ  تسیود و  دودح  مالّسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  نخـس  رد  دارفا  نیا  رامـش  هتبلا 

. دشابیم
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ار نآ  هسیاقم  يارب  اـما  تسا  ینـالوط  دـنچ  ره  هک  هدرک  داـی  ناشیاهرهـش  ماـن  ماـن و  اـب  اـهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  تیاور  ( 1)
: میروآیم

: تسا هدمآ  دناسریم  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  ات  ار  نآ  هک  یتیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  یفیعض  دنس  اب  بصانلا  مازلا  رد 
ۀبطخ هب  هک  دومرف  ینارنخس  مدرم  يارب  نآ  عماج  دجسم  رد  دمآ و  هرصب  هب  دیسر  تفالخ  هب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  ینامز 

فالتخا هخسن  ود  نیا  نیب  هتبلا  دشابیم . ود  نآ  زا  یکی  قباطم  دیآیم  یپ  رد  هک  ینتم  دراد و  هخسن  ود  هبطخ  نیا  تسا . فورعم  نایبلا 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  مینکیم . لقن  لوا  هخسن  زا  زاین  رادقم  هب  ار  نآ  ام  تسا و  دایز  رایسب 

امهدحأ مسا  نالجر : ةرصبلا  لهأ  نم  نیّذلاف  لادبألا ، نم  مهرخآ  ةرـصبلا و  لهأ  نم  مهلّوأ  ّنإ  مئاقلا ! راصنأ  ءامـسأ  مکل  نّیبأ  اوعمـسا 
: ناشاق نم  نالجر  و  براحم . رخآلا  ّیلع و 

: دنّسلا نم  لجر  و  کلام . رمع و  دّمحم و  ۀمجهملا : نم  لاجر  ۀثالث  و  هّللا . دیبع  هّللا و  دبع 
نم لاجر  ۀـثالث  و  باّهولا . دـبع  زاریـش : نم  لـجر  و  میهاربا . ةروکلا : نم  لـجر  و  ساـبع . یـسوم و  رجح  نم  نـالجر  و  نمحّرلا . دـبع 
نم لاجر  ۀعبرأ  رـصان و  کلام و  ریمح : نم  نالجر  و  دهف . نسح و  دّمحم و  نیز : نم  لاجر  ۀـثالث  و  حالف . ییحی و  دـمحأ و  ةوادـعس :

: ۀّیروصنملا نم  نالجر  دمحأ و  رقع : نم  لجر  و  میهاربإ . رفعج و  حلاص و  هّللا و  دبع  مه : و  ناریش ،
نم لجر  و  حون . زورحم و  خفوخ : نم  نالجر  و  میهاربا . لقرح و  کلام و  دلاخ و  فاریـس : نم  لاجر  ۀـعبرأ  و  بعالم . نمحّرلا و  دـبع 

. رفعج طانزلا : نم  لجر  و  بیلک . سراف و  مالّسلا و  دبع  نیقیوهلا : نم  لاجر  ۀثالث  و  دوه . دادقم و  ننـسلا : نم  نالجر  نوراه و  ۀقثملا :
: ةراعلا نم  لجر  و  سنوی . شوک و  بشاوه و  دوواد و  حلاص و  دّمحم و  نامع : نم  لاجر  ۀّتس  و 

و عیمس . ییحی و  ةزمح و  لیئربج و  ءاعنص : نم  لاجر  ۀعبرأ  و  هّللا . دبع  نامرک : نم  لجر  و  دمحأ . ییحی و  راّفـض : نم  نالجر  و  کلام .
ابس و ّیلع و  فئاّطلا : نم  لاجر  ۀثالث  و  حلاص . یلع و  دمـص : نم  نالجر  و  رثوک . ۀجنول : نم  لجر  و  یـسوم . نوع و  ندع : نم  نالجر 
رماع و نیرحبلا : یه  و  لاوآ ، ةریزج  نم  لاجر  ۀـسمخ  و  كرابم . ریزع و  طخلا : نم  نالجر  و  سوّدـقلا . دـبع  رجه : نم  لجر  و  اـّیرکز .

: شبکلا نم  لجر  و  ثیل . ریکب و  ریصن و  رفعج و 
ءامـسأ یلع  ۀنیدملا  نم  ةرـشع  و  هّللا ، دبع  دّمحم و  میهاربا و  رمع و  ۀّکم : نم  لاجر  ۀعبرأ  میهاربإ و  ادـجلا : نم  لجر  و  دّـمحم .)  ) دـهف

دّـمحم و ۀـفوکلا : نم  لاجر  ۀـعبرأ  و  دّـمحم . میهاربإ و  مساق و  نیـسح و  نسح و  رهاط و  ساـبع و  رفعج و  ةزمح و  ّیلع و  تیبلا : لـهأ 
نم نالجر  و  رجاهم . ّیلع و  روباشین : نم  نالجر  و  ۀفیذح . ورم : نم  لجر  و  بابع )  ) باتع دوه و  ثایغ و 

ص:242  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نم نالجر  و  باّهولا . دبع  نابیـش و  سوسألا : نم  نالجر  و  سنوی . رمقم و  رمع و  نورزاک : نم  لاجر  ۀثالث  و  دهاجم . ّیلع و  دـنقرمس :

: فیّضلا نم  نالجر  و  لاله . دمحأ و  رتسد :
دبع دوواد و  فسوی و  دـعورب : نم  لاجر  ۀـثالث  و  بیعـش . رـشب و  نوقرم : نم  نالجر  و  لاله . نمیلا : فئاط  نم  لجر  و  لیهـس . ملاع و 

، هّللا دبع  دمحأ و  ّبلطملا و  دبع  ءاروّزلا : نم  لاجر  ۀثالث  لیقع و  طساو : نم  لجر  و  نومیم . بیّطلا و  مرکم : رکـسع  نم  نالجر  و  هّللا .
لجر و  رفعج . نسح و  حون و  نالیس : نم  لاجر  ثالث  و  رفعج . مهتملا :)  ) مهسملا نم  لجر  و  رماع . یئارم و  يأر : نم  ّرس  نم  نالجر  و 
ثیل رمع و  حلاص و  رفعج و  هّللا و  دبع  نوراه و  نیوزق : نم  لاجر  ۀینامث  و  لضاف . لصاو و  ۀـبون : نم  نالجر  و  مساق . دادـغب : اخرک  نم 

مه و  ناقلاّطلا ، نم  نورـشع . ۀـعبرأ و  بوقعی و  مق : نم  لجر  ۀـقدص و  ۀـغادملا : نم  لجر  نسح و  خـلبلا : نم  لجر  و  دّـمحم . ّیلع و  و 
هّللا مهزنک  ءالؤه  مهف  ۀّضفلا ،)  ) ۀّضف بهّذلا و ال  نم  سیل  ازنک  ناقلاّطلاب  دجأ  ّینإ  لاقف : هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مهرکذ  نیّذلا 

بّویأ و هّللا و  دـبع  نولع و  دـلاخ و  رباـج و  یـسیع و  لیـضف و  لـیمج و  دوواد و  حـلاف و  دوـه و  ییحی و  رفعج و  حـلاص و  مه  و  اـهیف .
و ّیلع . نابأ و  راحـس : نم  نالجر  و  ّیلع . نمحّرلا و  دـبع  نودـبع و  رجاهم و  ۀـضبق و  دعـس و  ناـمقل و  زیزعلا و  دـبع  رمع و  بعـالم و 
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ۀّتس و  روفغلا . دبع  قرودلا : نم  لجر  و  نیصح . ۀیـسداقلا : نم  لجر  و  ناولع . رابنألا : نم  لجر  و  صفح . ۀیحان و  سیخرـش : نم  نیلجر 
: ۀشبحلا نم  لاجر 

نم نالجر  قداص و  اقلب : نم  لجر  و  دـهف . نوراـه و  لـصوملا : نم  نـالجر  و  ملاـس . دـمحأ و  نادـمح و  دّـمحم و  یـسیع و  میهاربإ و 
لجر و  نیسح . دمحأ و  ۀینیمرأ : نم  نالجر  و  نونسم . ۀبکن و  ناسرخ : نم  نالجر  و  دّمحم . راجنس : نم  لجر  و  ّیلع . دمحأ و  نیبیـصن :

نم لجر  و  شورهن . شاره : نم  لجر  و  بیعش . ایند : نم  لجر  عمجم . يّرلا : نم  لجر  و  نیسح . ناهو : نم  لجر  و  سنوی . ناهفصأ : نم 
. رفعج دّمحم و  طالحلا : نم  نالجر  و  ریثک . شبحلا : نم  لجر  و  نوع . درکلا : نم  لجر  و  دّـمحم . سیقلب : نم  لجر  و  نوراه . ساملس :
. دّمحم سوأ : نم  لجر  و  یسوم . ّیلع و  دیز و  ۀعیّضلا : نم  لاجر  ۀثالث  و  دیعس . دعس و  ءاضیبلا : نم  نالجر  و  ریمع . ابوّشلا : نم  لجر  و 

: بلح نم  نالجر  و  نمحّرلا . دبع  ۀیکاطنألا : نم  لجر  و 
. نمحّرلا دبع  دوواد و  شمد : نم  نالجر  و  رفعج . صمح : نم  لجر  و  دّمحم . حیبص و 

دّـمحم و ناقـسغ : نم  لاجر  ۀـسمخ  نارمع و  دوواد و  رـشب و  سدـقملا : تیب  نم  لاجر  ۀـثالث  و  یـسوم . قیلط و  ۀـیلمّرلا : نم  نـالجر  و 
نم لجر  و  خرف . ۀـفرع : نم  لجر  و  دعـس . ناورم و  اّکع ،)  ) ۀّـکع نم  نالجر  و  ریمع . ةّزغ : نم  لجر  و  نوراـه . دـهف و  رمع و  فسوی و 

هّللا و دبع  دمحأ و  هّللا : هنعل  نوعرف  ۀنیدم  نم  طاطـسفلا )  ) طاطـسقلا نم  لاجر  ۀعبرأ  و  ثراولا . دبع  ناسلبلا : نم  لجر  و  حیلف . ۀّیربّطلا :
لبج نم  لاجر  ۀـسمخ  و  نابیـش . لیبش و  نسحم و  نسح و  ۀیردنکـسالا : نم  لاجر  ۀـعبرأ  و  ریـصق . سلاـب : نم  لـجر  رهاـظ و  سنوی و 

هّللا و دبع  ماکللا :
ص:243  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نالجر و  دمحأ . ّیلع و  جـنرفإلا : نم  نالجر  و  بیبص . نادعـس و  بلـص و  ةداّسلا : نم  لاجر  ۀـثالث  و  تولاط . رحب و  مداق و  هّللا و  دـیبع 
میدقلا دبع  هّللا و  دبع  نیـسح و  بوقعی و  نسح و  دّمحم و  دمحأ و  دیوس و  ةداعملا : نم  الجر  رـشع  ۀعبرأ  و  لیمج . رفاظ و  ۀمامیلا : نم 

: ناداّبع نم  لاجر  ةرشع  رشعم و  ۀطرملا : نم  لجر  و  ریثک . بلغت و  رهاظ و  ناّیح و  ّیلع و  میعن و  و 
کلام شیوح و  ریبج و  نمیلا : نم  رشع  ۀعبرأ  و  دمحأ . دّمحم و  ثراولا و  دبع  نمیهملا و  دبع  رمع و  رفعج و  مساق و  نابیـش و  هزمح و 

. جاود نالجع و  رـصم : ودب  نم  نالجر  و  دّمحم . رباج و  موثلک و  شرجح و  مصاع و  دهف و  رامع و  رماع و  نابیـش و  دمحأ و  بعک و  و 

. ناّیر میمت : نم  لجر  و  شارهن . نابیـش : ودب  نم  لجر  و  رمع . ریغ : اودب  نم  لجر  نایرع و  طباض و  دبنم و  لیقع : ودب  نم  لاجر  ۀثالث  و 
: بالک ودب  نم  لجر  و  رباج . نیق : ودب  نم  لجر  و 

. دوه نومیم و  حایص و  حابـص و  ءایبنألا : ّیلاوم  نم  لاجر  ۀعبرأ  و  كاّرب . فنخم و  هّللا و  دبع  تیبلا : لهأ  ّیلاوم  نم  لاجر  ۀثالث  و  رطم .
نالجر نسح و  نیـسح و  نیـسح و  البرک : نم  لاجر  ۀثالث  و  ّیلع . دّمحم و  ۀّلحلا : نم  نالجر  و  حصان ، هّللا و  دـبع  ناکولمم : نالجر  و 

: فّجنلا نم 
«1  ... » هّللا دبع  مهؤامسأ  مهّلک  لادبألا ، نم  لاجر  ۀّتس  و  دّمحم . رفعج و 

: ياهمان هب  دناسک  ود  اهياهرـصب  لادـبا . زا  ناشنیرخآ  تسا و  هرـصب  لها  اهنآ  نیتسخن  مرامـش . رب  ار  مئاق  نارای  مان  ناتیارب  ات  دیونـشب 
ود نمحرلا ، دبع  دنـس : زا  رفن  کی  کلام ، رمع و  دّـمحم  همجحم : زا  رفن  هس  هّللا ، دـیبع  هّللا و  دـبع  ناشاک : زا  رفن  ود  و  براحم ، یلع و 

دمحا و هوادعس : زا  رفن  هس  باهولا ، دبع  زاریش : زا  رفن  کی  میهاربا ، هروک : زا  رفن  کی  سابع ، یسوم و  دشاب :) رجه  دیاش   ) رجح زا  رفن 
رفعج و حلاص و  هّللا و  دبع  ناریـش : زا  رفن  راهچ  رـصان ، کلام و  ریمح : زا  رفن  ود  دهف ، نسح و  دّـمحم و  نیز : زا  رفن  هس  حالف ، ییحی و 
ود میهاربا ، لقوح و  کلام و  دلاخ و  فاریس : زا  رفن  راهچ  بعالم ، نمحرلا و  دبع  هیروصنم : زا  رفن  ود  دمحا ، رقع : زا  رفن  کی  میهاربا ،
زا رفن  هس  دوه ، دادقم و  دشاب :) دنـس  دیاش   ) ننـس زا  رفن  ود  نوراه ، هقثم : زا  رفن  کی  حون ، زورحم و  دشاب :) يوخ  دیاش   ) خـفوخ زا  رفن 

شوک و بشاوه و  دوواد و  حـلاص و  دّـمحم و  نامع : زا  رفن  شـش  رفعج ، طاـنز : زا  رفن  کـی  بیلک ، سراـف و  مالـسلا و  دـبع  نیقی : وه 
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: اعنـص زا  رفن  راهچ  هّللا ، دبع  نامرک : زا  رفن  کی  دـمحا ، ییحی و  راّفـض : زا  رفن  ود  کلام ، دـشاب :) هناع  دـیاش   ) هراع زا  رفن  کی  سنوی ،
یلع و دشاب :) دفص  دیاش   ) دمص زا  رفن  ود  رثوک ، هجنول : زا  رفن  کی  یـسوم ، نوع و  ندع : زا  رفن  ود  عیمـس ، ییحی و  هزمح و  لیئربج و 

لاوآ هریزج  زا  رفن  جنپ  كرابم ، زیزع و  طخ : زا  رفن  ود  سودقلا ، دـبع  رجه : زا  رفن  کی  ایرکز ، ابـس و  یلع و  فئاط : زا  رفن  هس  حـلاص ،
زا رفن  راهچ  میهاربا ، ادـج : زا  رفن  کی  دّـمحم ،)  ) دـهف شبک : زا  رفن  کی  ثیل ، ریکب و  ریـصن و  رفعج و  رماع و  دـشاب : نیرحب  نامه  هک 

ياهمان اب  هنیدم  زا  رفن  هد  هّللا ، دبع  دّمحم و  میهاربا و  رمع و  هکم :
______________________________

. دعب هب  ص 193  بصانلا ؛ مازلا  یلع ، خیشلا  يرئاحلا ، يدزیلا  (. 1)
ص:244  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دوه ثایغ و  دّمحم و  هفوک : زا  رفن  راهچ  دّمحم ، میهاربا و  مساق و  نیـسح و  نسح و  رهاط و  سابع و  رفعج و  هزمح و  یلع و  تیب : لها 
رمع نورزاک : زا  رفن  هس  دهاجم ، یلع و  دنقرمس : زا  رفن  ود  رجاهم ، یلع و  روباشین : زا  رفن  ود  هفیذح ، ورم : زا  رفن  کی  بابع ،)  ) باتع و 

: فیض زا  رفن  ود  لاله ، دمحا و  رتسد : زا  رفن  ود  باهولا ، دبع  نابیش و  سوسا : زا  رفن  ود  سنوی ، رمقم و  و 
: دعورب زا  رفن  هس  بیعش ، رشب و  نوقرم : زا  رفن  ود  لاله ، نمی : فئاط  زا  رفن  کی  لیهس ، ملاع و 

دمحا و بلطملا و  دـبع  اروز : زا  رفن  هس  لیقع ، طساو : زا  رفن  کی  نومیم ، بیط و  مرکم : رکـسع  زا  رفن  ود  هّللا ، دـبع  دوواد و  فسوی و 
زا رفن  کی  رفعج ، نسح و  حون و  نالیـس : زا  رفن  هس  رفعج ، مهتم :)  ) مهـسم زا  رفن  کی  رماـع ، یئارم و  يأرنمرـس : زا  رفن  ود  هّللا ، دـبع 

یلع و ثیل و  رمع و  حـلاص و  رفعج و  هّللا و  دـبع  نوراـه و  نیوزق : زا  رفن  تشه  لـضاف ، لـصاو و  هبوـن : زا  رفن  ود  مساـق ، دادـغب : خرک 
: ناقلاط زا  رفن  راهچ  تسیب و  بوقعی ، مق : زا  رفن  کی  هقدص ، دـشاب :) هغارم  دـیاش   ) هغادـم زا  رفن  کی  نسح ، خـلب : زا  رفن  کی  دّـمحم ،
الط و زا  هک  مراد  غارـس  ناقلاط  رد  ار  یجنگ  نم  دومرف : درک و  دای  نانآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنایناسک  نامه  اهنآ 
، دوـه ییحی ، رفعج ، حـلاص ، تسا : نینچ  اـهنآ  یماـسا  تسا . هدرک  هریخذ  اـجنآ  رد  یجنگ  نوـچ  مه  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هکلب  تسین  هرقن 
، رجاهم هضبق ، دعـس ، ناـمقل ، زیزعلا ، دـبع  رمع ، بعـالم ، بویا ، هّللا ، دـبع  نولع ، دـلاخ ، رباـج ، یـسیع ، لیـضف ، لـیمج ، دوواد ، حـلاف ،

: راحس زا  رفن  ود  یلع ، نمحرلا و  دبع  نودبع ،
: هیسداق زا  رفن  کی  ناولع ، رابنا : زا  رفن  کی  صفح ، هیحان و  سیخرش : زا  رفن  ود  یلع ، نابا و 

: لصوم زا  رفن  ود  ملاس ، دـمحا و  نادـمح و  دّـمحم و  یـسیع و  میهاربا و  هشبح : زا  رفن  شـش  روفغلا ، دـبع  قرود : زا  رفن  کی  نیـصح ،
: نیبیصن زا  رفن  ود  قداص ، اقلب : زا  رفن  کی  دهف ، نوراه و 

دمحا ناتسنمرا :)  ) هینیمرا زا  رفن  ود  نونسم ، هبکن و  دشاب :) ناسارخ  دیاش   ) ناسارخ زا  رفن  ود  دّمحم ، راجنـس : زا  رفن  کی  یلع ، دمحا و 
، بیعش ایند : زا  رفن  کی  عمجم ، ير : زا  رفن  کی  نیسح ، دشاب :) ناره  دیاش و   ) ناهو زا  رفن  کی  سنوی ، ناهفصا : زا  رفن  کی  نیسح ، و 
، ریثک شبح : زا  رفن  کی  نوع ، درک : زا  رفن  کی  دّـمحم ، سیقلب : زا  رفن  کی  نوراه ، ساملـس : زا  رفن  کی  شورهن ، شاره : زا  رفن  کـی 

: اضیب زا  رفن  ود  ریمع ، ابوش : زا  رفن  کی  رفعج ، دّمحم و  طالح : زا  رفن  ود 
: بلح زا  رفن  ود  نمحرلا و  دبع  هیکاطنا : زا  رفن  کی  دّـمحم ، سوأ : زا  رفن  کی  یـسوم ، یلع و  دـیز و  هعیـض : زا  رفن  هس  دیعـس ، دـعس و 
، یـسوم قیلط و  دشاب :) هلیمر  دیاش   ) هیلمر زا  رفن  ود  نمحرلا ، دبع  دوواد و  قشمد : زا  رفن  ود  رفعج ، صمح : زا  رفن  کی  دّمحم ، حیبص و 

رفن کی  نوراه ، دهف و  رمع ، فسوی ، دّمحم ، دشاب :) نافسع  دیاش   ) ناقسغ زا  رفن  جنپ  نارمع ، دوواد و  رـشب و  سدقملا : تیب  زا  رفن  هس 
، ثراولا دـبع  ناسلب : زا  رفن  کی  حـیلف ، هیربط : زا  رفن  کی  خرف ، هفرع : زا  رفن  کی  دعـس ، ناورم و  اّـکع :)  ) هکع زا  رفن  ود  ریمع ، هزغ : زا 

زا رفن  راهچ  ریصق ، سلاب : زا  رفن  کی  رهاظ ، سنوی و  هّللا ، دبع  دمحا ، نوعرف : رهش  طاطسف )  ) طاطسق زا  رفن  راهچ 
ص:245  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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بلـص و هداس : زا  رفن  هس  تولاط ، رحب و  مداق و  هّللا ، دیبع  هّللا ، دـبع  ماکل : لبج  زا  رفن  جـنپ  نابیـش ، لیبش و  نسحم ، نسح ، هیردنکـسا :
، دّمحم دمحا ، دیوس ، هداعم : زا  رفن  هدراهچ  لیمج ، رفاظ و  همامی : زا  رفن  ود  دـمحا ، یلع و  گنرف :)  ) جـنرفا زا  رفن  ود  بیبص ، نادـعس و 

ناداـّبع زا  رفن  هد  رـشعم ، هطرم : زا  رفن  کـی  ریثـک ، بلغت و  رهاـظ ، ناـیح ، یلع ، میعن ، میدـقلا ، دـبع  هّللا ، دـبع  نیـسح ، بوـقعی ، نسح ،
، شیوح ریبج ، نمی : زا  رفن  هدراهچ  دـمحا ، دّـمحم و  ثراولا ، دـبع  نمیهملا ، دـبع  رماـع ، رمع ، رفعج ، مساـق ، نابیـش ، هزمح ، ناداـبآ :) )

: رصم ودب  زا  رفن  ود  دّمحم ، رباج و  موثلک ، شرجح ، مصاع ، دهف ، رامع ، رماع ، نابیش ، دمحا ، بعک ، کلام ،
زا رفن  کی  شارهن ، نابیـش : ودـب  زا  رفن  کی  رمع ، ریغ : ودـب  زا  رفن  کی  نایرع ، طـباض و  هبنم ، لـیقع : ودـب  زا  رفن  هس  جاود ، نـالجع و 

: بالک ودب  زا  رفن  کی  رباج ، نیق : ودب  زا  رفن  کی  ناّیر ، میمت :
هدرب رفن  ود  دوه ، نومیم و  حایـص ، حابـص ، ناربماـیپ : یلاوم  زا  رفن  راـهچ  كاّرب ، فـنخم و  هّللا ، دـبع  تیب : لـها  یلاوـم  زا  رفن  هس  رطم ،

رفعج و فجن : زا  رفن  ود  نسح ، نیـسح و  نیـسح ، البرک : زا  رفن  هس  یلع ، دّمحم و  هّلح : زا  رفن  ود  حـصان ، هّللا و  دـبع  هدـنب :) كولمم  )
 ... تسا هّللا  دبع  اهنآ  یگمه  مان  هک  لادبا  زا  رفن  شش  دّمحم و 

: مییامن نایب  ار  یبلاطم  تیاور  ود  نیا  هرابرد  تسا  بسانم  لاح  ( 1)
: تسا ریز  حرش  هب  ییاهیتساک  ياراد  تیاور  ود  نیا  فلا )

شنایوار یخرب  هک  تسا  یثیدح  عوفرم ، تسا و  عوفرم  یثیدح  اریز  تسا ؛ رتفیعـض  مود  تیاور  هکلب  دـنراد  فیعـض  يدنـس  ود  ره  - 1
. تسین یخیرات  تابثا  لباق  هجیتن  رد  دشابیم و  مولعمان 

اهنت هکلب  هدرکن  هئارا  یهجوت  لباق  بلطم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ناراـی  هراـبرد  تسا و  هباـشم  ریغ  هخـسن  ود  ياراد  ناـیبلا  ۀـبطخ  - 2
زا هخـسن  ود  نیا  زا  کیمادک  مینادیمن  نوچ  و  تسا . هدروآ  دش  دنهاوخ  هدنکارپ  ناهج  رـسارس  رد  هک  ار  یناهدنامرف  ناربهر و  یماسا 

. دندرگیم طقاس  یخیرات  تابثا  تیلباق  زا  ود  ره  هجیتن  رد  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
هکنیا هوالع  تسا . هدوب  رثؤم  قطانم  اهرهش و  مان  رییغت  رد  يراتشون  تاهابتشا  هژیو  هب  تسا و  هتخانشان  اهناکم  اهرهش و  زا  يرامـش  - 3

. دشابیم راوشد  تسا ، هدنکارپ  ياهرهش  هباشم و  ياهمان  زا  ینالوط  یتسرهف  يواح  هک  ینارنخس  کی  نتشون 
اما دنشاب  هدش  هتخانش  رگید  یخرب  دشاب و  نیمز  رانک  هشوگ و  رد  هتخانـشان  ییاهاتـسور  یماسا  اهنآ  زا  یخرب  اساسا  دیاش  اهنیا  همه  اب 

يزیچ اهنآ  زا  نونکا  دـندرگیم و  انب  هدـنیآ  رد  هک  دنـشاب  ییاهرهـش  اهنآ  زا  یخرب  مه  دـیاش  دـشاب و  هدـنامن  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  نونکا 
. مینادیمن

. دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  ییاهشخب  رد  كرتشم ، نیماضم  یخرب  دوجو  مغر  هب  تیاور  ود  نیا  - 4
ندرب مان  رد  تیاور  ود  نیا  اب  هک  دراد  دوجو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  یماسا  يواح  يرگید  تایاور  - 5

ص:246  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. ترضح یناقلاط  نارای  دادعت  دننام  دنراد ؛ یناوخمه  رگیدکی  اب  یلصا  دراوم  یخرب  رد  دنچ  ره  دراد . فالتخا  صاخشا  اهرهش و  زا 

تشادرب ماما  باحـصا  تیلم  زا  میهاوخب  رگا  دوریم . لاؤس  ریز  يدج  روط  هب  یخیرات  تابثا  يارب  تایاور  نیا  تیلباق  اهیتساک ، نیا  اب 
. تسا دودسم  ابیرقت  تشادرب  نیا  يارب  هار  هنرگو  مینک  یشوپمشچ  اهیتساک  نیا  زا  دیاب  مییامن ، هئارا  یصخشم 

هکنیا هب  طورـشم  دزاسیم ؛ نیبشوخ  اهنآ  هب  ار  اـم  هک  دراد  دوجو  توق  هطقن  ود  تاـیاور  نیا  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  ب ) ( 1)
: زا تسترابع  توق  هطقن  ود  نیا  مینکفا . رظن  اهنآ  همه  هب  عماج  روط  هب  هداد و  دنویپ  تیاور  ود  نیا  هب  زین  ار  هتشذگ  تایاور 

. ددرگ هظحالم  ییاهنت  هب  تایاور  نآ  ود  ره  هاگره  رگید ، تایاور  ياههداد  اب  ریخا  تیاور  ود  زا  کی  ره  نومضم  ینوگمه  - 1
هاگره دشابیم و  نوگمه  هتـشذگ  تایاور  زا  یخرب  نومـضم  اب  لاح  نیع  رد  هک  دراد  دوجو  تیاور  ود  نیا  نیب  كرتشم  ییاهزارف  - 2

نیا اب  تشاد . دـهاوخن  ار  هتـشذگ  فعـض  طاقن  هدوب و  تباـث  یخیراـت  رظن  زا  تفگ  ناوتیم  ددرگ  قفاوت  لکـش  نیدـب  نومـضم  نآ  رب 
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. دنراد قفاوت  نآ  یتسرد  رب  تایاور  زا  يرامش  هک  ظاحل 
: تفای تسد  ریز  جیاتن  هب  ناوتیم  دناهتفگ ، نخس  مالّسلا  هیلع  ماما  باحصا  تیلم  زا  هک  یتایاور  عومجم  هظحالم  اب  ج ) ( 2)

رگیدکی اب  اههژاو  یخرب  رد  دنچ  ره  دناهدرک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هیماما  ریغ  هیماما و  ار  ناقلاط  ثیدـح  نومـضم  - 1
. دنراد فالتخا 

نیا دـشابیم . ناقلاط  یلاها  زا  رفن  راهچ  تسیب و  تخادرپ ، شـشیاتس  هب  داد و  تراشب  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یجنگ  - 2
. دنراد قفاوت  نآ  رب  رگید ، تافالتخا  مغر  هب  مالّسلا ، هیلع  ماما  نارای  یماسا  هدننکلقن  تایاور  همه  هک  تسا  يدراوم  زا  بلطم 

لامجا روط  هب  هیماما  ریغ  هیماما و  تایاور  ار  بلطم  نیا  دـنربیم . رـس  هب  قارع  ماش و  رـصم و  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  یهورگ  - 3
. دناهدرک دای  قطانم  نیا  ياهرهش  زا  يدادعت  زا  تایاور ، هک  روط  نامه  دناهدروآ .

زا هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دنیآیم ، مه  درگ  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نارای  دـناهدرک  حیرـصت  هتـشذگ  تایاور  - 4
. دوشیم هدافتسا  یماسا  تایاور 

همانرب هاگتساخ  نیرتمهم  ناربمایپ و  یلصا  هاگیاپ  هک  ینیمزرس  دنتسه ؛ هنایم  رواخ  لها  مالّـسلا  هیلع  ماما  باحـصا  تیرثکا  هب  بیرق  - 5
. دوریم رامش  هب  یهلا  یلک 

« ناکین  » هب هک  رگید  یهورگ  فجن  هفوک و  هرصب و  زا  هژیو  هب  قارع  زا  دنوشیم و  هدناوخ  ابجن ) « ) ناگتسیاش  » هک یهورگ  رصم ، زا  ( 3)
قشمد هژیو  هب  ماش  زا  تفر . دنهاوخ  هکم  هب  دنفورعم ، رایخأ ) )

ص:247  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رد زین  زاجح  نیمزرـس  دوشیم . نیطـسلف  ندرا و  نانبل ، هیروس ، لماش : ماش  تایاور ، نابز  رد  دنوشیم . لیـسگ  لادبأ ) « ) یعقاو نانمؤم  »

نامه تسج . دـهاوخ  تکراشم  شیاهرهـش ، رگید  هنیدـم و  هکم و  ینعی  دوخ : سدـقم  رهـش  ود  زا  يدارفا  روضح  اب  گرزب  راختفا  نیا 
رب هک  تسا  یمان  قرـشم ، دومن . دـهاوخ  اـفیا  ار  دوخ  شقن  میظع  تیرومأـم  نیا  رد  مه  نیمز  قرـشم  تسا ، هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  روط 

تایاور رد  دراد . قابطنا  يزکرم  يایـسآ  زاقفق و  نیـشنناملسم  ياهيروهمج  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا ، ناریا ، ینعی : قارع  یقرـش  قطاـنم 
. دنشابیم ناریا  ياهرهش  زا  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدمآ  قطانم  نیا  ياهرهش  زا  يرامش  مان  لصفم ،

. تسج دنهاوخ  تکراشم  رتدودحم  ياهریاد  رد  تیرومأم ، نیا  رد  زین  ناهج  قطانم  رگید  مدرم  - 6
اپورا زاجح ، قرش  نمی ، يزکرم ، ياقیرفآ  اقیرفآ ، لامـش  ناملـسم  ياهروشک  زا : دنترابع  تکراشم  نازیم  نیرتشیب  بیترت  هب  قطانم  نیا 

، دنیوگیم نخس  ناهج  رـسارس  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  ندمآ  درگ  زا  هک  یتایاور  زین  ینالوط و  تایاور  ار ، بلطم  نیا  رود . قرـش  و 
. دنیامنیم دییأت 

: میسریم ریز  جیاتن  هب  میروآ  باسح  هب  یخیرات  تابثا  لباق  ار  هتفگ  شیپ  تیاور  ود  رگا  د ) ( 1)
دص و مود ، تیاور  رهش و  شش  تسیب و  دص و  تسخن ، تیاور  هکیلاحرد  دنراد ؛ اهرهـش  دروم  رد  یکدنا  كارتشا  تیاور ، ود  ره  - 1

کی زا  رتمک  هک  دنراد  كارتشا  رگیدـکی  اب  رهـش  جـنپ  یـس و  مان  رد  اهنت  هک  مینیبیم  دربیم ، مان  رگید  نیوانع  هارمه  هب  ار  رهـش  شش 
. تسا تیاور  ود  ره  رد  موس 

: میروآیم ار  تیاور  ود  ره  رد  كرتشم  ياهرهش  یماسا  اجنیا  رد  بلطم ، ندش  نشور  يارب  - 2
، بلح سلاب ، نیبیصن ، لصوم ، نادابآ ، اروز ، هینیمرا ، نیوزق ، ناقلاط ، مق ، خرک ، ناهفصا ، زاریش ، فاریس ، نامع ، مرکم ، رکـسع  هرـصب ،
(، هفرع  ) تافرع رجه ، ورم ، فئاط ، هکم ، هنیدم ، ندع ، اپورا ،) گنرف   ) جنرفا هیردنکـسا ، طاطـسف ، هزغ ، سدقملا ، تیب  قشمد ، صمح ،

. همامی هیکاطنا و  اّکع ، هیلمر ،)  ) هلمر
. دنراد فالتخا  رهش  هدزای  دروم  رد  زج  اهرهش ، نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  دادعت  رد  تیاور  ود  نیا  - 3
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طاطـسف رفن ،) کی   ) هزغ رفن ،) کی   ) تافرع رفن ،) کی   ) سلاـب رفن ،) راـهچ  تسیب و   ) ناـقلاط رفن ،) ود   ) هرـصب زا : دـنترابع  اهرهـش  نیا 
(. رفن کی   ) هیکاطنا رفن ،) ود   ) اکع رفن ،) کی   ) رجه رفن ،) راهچ   ) هکم رفن ،) هد   ) هنیدم رفن ،) راهچ  )

زا کی  چیه  اهرهش  نآ  رد  هک  دیامنیم  دیعب  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدماین  هدمآ ، لوا  تیاور  رد  هک  مهم  رهش  دنچ  مان  مود  تیاور  رد  - 4
زا ناوریق . طایمد و  فیطق ، اصحا ، روص ، ادیـص ، لیبدرا ، ناسارخ ، نادمه ، دنواهن ، درجورب ، دننام : دنربن ؛ رـس  هب  ترـضح  صاخ  نارای 

، دنقرمـس ناشاک ، ناـمع ، دـننام : تسا ؛ هدـماین  هدـش ، رکذ  مود  تیاور  رد  هک  ییاهرهـش  زا  يرامـش  زین  تسخن  تیاور  رد  رگید  يوس 
. نمی نیرحب و  اکع ، هفوک ، فجن ، البرک ، دادغب ،

. تسا تیاور  ود  نیا  ياهیتساک  هلمج  زا  اهنیا 
ص:248  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: میزاسیم حرطم  ار  اهنآ  نیرتمهم  نخس ، هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  هک  دراد  دوجو  ییاهشسرپ  تایاور  نیا  نوماریپ  ه ) ( 1)
؟ تسا نینچ  اعقاو  ایآ  دنادیم . مجع  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  صاخ  نارای  هتشذگ ، تایاور  زا  یضعب  - 1

، اهرهـش زا  يداـیز  دادـعت  تیاور  ود  ره  رد  یناریا . يدرف  هن  تسا و  برع  ریغ  صخـش  ره  مجع ، زا  روظنم  تسناد  دـیاب  تسخن  خـساپ :
دیاش هکلب  هدوبن  فصن  زا  شیب  یبرع ، ریغ  ياهرهش  نآ  یلو  تسا ؛ یبرع  ریغ  يرهـش  ناقلاط ، اهنآ ، نیرتمهم  دنایبرع و  ریغ  ییاهرهش 

ياهرهـش رامـش  اریز  تسناد ؛ برع  ریغ  ار  ناشرتشیب  ای  اهنآ  همه  تیاور ، نآ  رهاـظ  شریذـپ  اـب  ناوتیمن  بیترت  نیا  هب  دـشاب . زین  رتمک 
يزاسرتسب قح و  زا  عافد  تلاسر  ربارب  رد  نآ ، هب  ندـیزرو  بصعت  نابز و  شقن  دومن  دـیکأت  دـیاب  همه  نیا  اب  دـنرتشیب . تبـسن  هب  یبرع 

. تسا تیمهایب  زیچان و  یلاعتم ، یفده  هب  ندیسر  يارب 
تعیب وا  اب  هتخاس ، جراخ  تبیغ  ياوزنا  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هکم  لها  هک  دـیآیم  تسد  هب  نارگید  دوواد و  وبا  ربخ  زا  - 2 ( 2)

؟ دش دنبیاپ  رهاظ  نیا  هب  ناوتیم  ایآ  دناهکم . لها  زا  اهنآ  همه  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  رهاظ  دنیامنیم .
نارای همه  اریز  تسا ؛ حیحص  نخـس  نیا  يرآ  دنراد ، روضح  اجنآ  رد  روهظ  زور  رد  هک  دنـشاب  یناسک  هکم  لها  زا  دوصقم  رگا  خساپ :

. دنـشاب هدمآ  رگید  ياهنیمزرـس  زا  دنچ  ره  دنـشابیم ؛ هکم  لها  ساسا  نیا  رب  دوب و  دنهاوخ  اجنآ  رد  زور  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  صاخ 
تشادرب نآ  تروص  نیا  رد  دنکیم ، ردابت  نهذ  هب  هکم » لها   » ترابع زا  هک  روط  نامه  دشاب ، رهش  نآ  یلومعم  نانکاس  دارم ، رگا  یلو 

زا ياهدع  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  همادا  رد  بلطم  دییأت  رد  ریخ . نانآ ، بلغا  اما  دناهکم  لها  نانآ  زا  یکدنا  يرآ  دوب . دـهاوخن  حـیحص 
 ...« رفن هس  رفن و  ود  رفن ، کی  ياهلیبق  ره  زا   » نینچمه و  قرشم » زا  یمدرم   » زین دنتسه و  قارع » زا  ییاههورگ  ماش و  یعقاو  نانمؤم   » نانآ

. دنرادن تنوکس  هکم  رد  لیابق  نیا  همه  هک  تسا  یهیدب  و 
. تسا هدناوخ  یکم  ریغ  رفن ، راهچ  زج  هب  ار  اهنآ  همه  زین  دنلب  تیاور  ود  نآ  هکنیا  رب  هوالع 

رفن هدزیس  دصیس و  يدوز  هب  دنوادخ  هک : تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  یثیدح  ینامعن  اهنیا ، همه  رب  نوزفا  ( 3)
. دنتسین نایکم )  ) اهنآ ناکاین  ناردپ و  لسن  زا  نانآ  هک  دننادیم  رهش  نآ  لها  درادیم و  لیسگ  مارحلا ) دجسم   ) هکم دجسم  هب  ار 

. تسین تخس  رفن  راهچ  اهنت  دروم  رد  رهاظ  نیا  زا  نتسش  تسد  هتبلا  دنتسین و  هکم  لها  نانآ  یگمه  هک  تسا  نآ  تیاور  رهاظ 
زا زوجم  تفایرد  مدـع  اهنآ و  ندوب  هناگیب  لـیلد  هب  هکم  رهـش  رد  دارفا  نیا  روضح  دروآ ، میهاوخ  تاـیاور  زا  هک  روط  ناـمه  هوـالع  هب 

. دمآیمن شیپ  ناشیارب  لکشم  نیا  دندوب  هکم  لها  اهنآ  رگا  هک  یلاح  رد  دش . دهاوخ  وربور  ینوناق  لکشم  اب  رهش ، نالوئسم 
؟ ریخ ای  دوب  دهاوخ  رهش  نآ  یلاها  يرترب  رخف و  بجوم  يرهش  ره  رد  دارفا  نیا  دوجو  ایآ  - 3 ( 4)

ص:249  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رد ناملـسم  درف  يونعم  دـشر  یگتفایلامک و  یلـصا  تلع  اریز  درک ؛ هغلابم  هراب  نیا  رد  دـیابن  یلو  تسا  تبثم  خـساپ  دـیدرتیب  خـساپ :

شیازفا دـنراد ،) مالـسا  ناهج  رد  یفراعم  یملع و  یهاگیاج  هک  مق  فجن و  هرهاق ، نوچ  مه  ییاهرهـش  يانثتـسا  هب   ) یلومعم ياـهرهش 
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هورگ دـنرادرب ، ماگ  یهابت  داسف و  يوس  هب  راو  هناوید  يراید  رهـش و  ناـمدرم  تقو  ره  تساـهلسن و  همه  رد  ناـنمؤم  رب  ياـفج  متس و 
دیدپ نآ  زا  یعقاو ) نانمؤم   ) لادبأ هک  یلماکت  دـنیآرف  نیا  تلع  «. 1  » درپس دنهاوخ  قح  هب  لد  هناقـشاع  رهـش ، نآ  ناروابادخ  نانمؤم و 

. دنناسریم تیاهن  هب  ار  نانمؤم  رب  متس  يرگدادیب و  هک  تسا  یهورگ  زرم  دحیب و  داسف  ییارگلطاب و  دنیآیم ،
هارمگ نایرهـشمه  رگید  يارب  تاهابم  راختفا و  بجوم  نیا  دـنیآیم و  رب  صلاخ  هتفای و  لامک  یناـنمؤم  اهرهـش ، نیا  زا  هک  تسا  نینچ 

. تسین اهنآ 
(1)

روهظ ماگنه  ات  دورو  نامز  زا  هکم ، رد  نانآ  تماقا  ینوناق  لکشم  مشش : روحم 

: میزادرپیم ثحب  هب  هتکن  دنچ  نمض  رد  هراب  نیا  رد 
لکشم نیا  یساسا  مهف  يارب  شالت  لوا : هتکن 

نیا یمیدق  عماوج  رد  تسا . هکم  رهـش  رد  دایز  ای  مک  یتدم  يارب  بیرغ  ینایانـشآان  لیلدیب  رهاظ  هب  روضح  لکـشم ، نیا  یلـصا  تلع 
وا اب  نتفگ  نخـس  دـنریگب ؛ رظن  ریز  ار  وا  ياهدـمآ  تفر و  دـننک و  هاگن  هبیرغ  مشچ  هب  يدراوهزاـت  ره  هب  هک  هدوب  كرد  لـباق  لکـشم 
رد اهنآ  رگا  لاح  دریگ . تروص  طایتحا  اب  وا  هب  سانجا  نتخورف  یتح  هکلب  دـیآ . باسح  هب  یکانرطخ  راک  وا  اب  یتسود  دـشاب و  تخس 

. دش دنهاوخ  وربور  یلکشم  نینچ  اب  اقیقد  هکم  مدرم  روطچ ؟ دننک ، ادیپ  روضح  رهش  نآ  رد  دایز  تارفن  اب  یهورگ  بلاق 
یللملا نیب  دیدج  نیناوق  رد  لکشم  نیا  يزاجعا ، یتشادرب  هچ  میـشاب و  هتـشاد  یعیبط  یتشادرب  هکم  هب  اهنآ  دورو  هویـش  هرابرد  هچ  ( 2)

هک ینامز  هلـصاف  نیا  هجیتن ، رد  مرحم ؛ هام  مهد  زور  رد  روهظ  دوب و  دـهاوخ  ناضمر  هاـم  رد  ادـن  یعیبط ، تشادرب  قبط  دراد . دوجو  زین 
هکم هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تاقالم  يارب  یلومعم  يرفـس  رد  هک  تسا  یقاتـشم  صخـش  ره  يارب  یفاک  یتصرف  دـشابیم  هام  راهچ  دودـح 

. دیآیم باسح  هب  ینوناق  الماک  يرما  بجاو  نیا  يادا  يارب  هکم  هب  نتفر  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  جح  کسانم  هلصاف ، نیا  رد  دور .
سپ نایجاح  لومعم  روط  هب  تسا و  هلصاف  زور  جنپ  تسیب و  مرحم ، هام  مهد  زور  ات  جح  کسانم  نایاپ  زا  هک  تساجنآ  رد  لکـشم  ( 3)

زا سپ  یهوبنا  تیعمج  دوشیم  هنوگچ  اما  دهدیم . يور  هلاس  ره  هک  تسا  یقافتا  نیا  دندرگیمزاب . دوخ  نطو  هب  جـح  مسارم  نایاپ  زا 
؟ دشاب هتشاد  دناوتیم  یهیجوت  هچ  اهنآ  ندنام  دننامب ؟ اجنآ  رد  زین  يرگید  ینالوط  اتبسن  تدم  جح ، مسارم  ندش  يرپس 

زین رگیدکی  اب  دنناوتن  دیاش  یتح  هکلب  دنیوگ  نخس  یسک  اب  دوخ  دصق  زا  دنناوتیمن  اهنآ  دیدرتیب 
______________________________

. دعب هب  ص 244  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:250  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نالوئسم ای  مدرم  اب  هراب  نیا  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  درادن ، دوجو  اهنآ  نیب  ییانشآ  هقباس  اساسا  اریز  دننزب ؛ یفرح  هراب  نیا  رد  تحارص  هب 
روهظ هک  دیما  نیا  هب  دشابیم ؛ ههامکی  تماقا  زوجم  نتفرگ  دهد ، ماجنا  دناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  هک  يراک  تیاهن  دنیوگ . نخس  هکم 

هب هام  کی  زا  شیب  روهظ  هناتخبشوخ  اما  دنیامن . دیدمت  ار  دوخ  زوجم  رگید  هام  کی  دادن ، يور  مه  رگا  دهد و  يور  مایا  نیا  لالخ  رد 
. داتفا دهاوخن  ریخأت 

ییامن دوخ  رتشیب  لکـشم  نیا  دـنادیم ، زاجعا  هویـش  هب  روهظ  زا  شیپ  بش  رد  ار  اهنآ  ندـمآ  درگ  هک  يزاجعا  تشادرب  قباطم  اـما  ( 1)
هن دـننکیم ؛ شدرگ  رهـش  رد  یـصاخ  فدـه  نودـب  هک  دـننیبیم  ار  هبیرغ  اهدـص  هاـگان  زور  کـی  حبـص  رد  هکم  لـها  نوچ  دـنکیم .

. تماقا يارب  يزوجم  هن  دنراد و  ياهمانرذگ 
هک دـناهدش  ناـیب  ياهعماـج  وج و  رد  زین  دناهتـسیرگن و  عوـضوم  هب  زاـجعا  هیواز  زا  اـهنآ  اـما  دـنرتایوگ ؛ لکـشم  نیا  ناـیب  رد  تاـیاور 
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. تسا هتشادن  دوجو  نآ  رد  ناهج  زورما  ياهتلود  هب  هیبش  ییاهتموکح 
: هراب نیا  رد  یتایاور  لقن  مود : هتکن  ( 2)

باـتک زا  سوواـط  نبا  هک  دـشاب  يربخ  اـهنآ  نیرتنشور  نیرتمهم و  دـیاش  دـناهتخادرپ . لکـشم  نیا  هب  راـصتخا  روط  هب  تاـیاور  رتشیب 
. تسا هدرک  تیاور  هراقرق  میعن  نب  بوقعی 

: تسا هدرک  لقن  هدوتس - تهازن  یکاپ و  هب  ار  وا  راجن  نب  دّمحم  هک  یشاجن - دیوگیم : سوواط  نبا 
دّمحم نب  دـمحا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  تسام - ردـقلا  لـیلج  قوثو و  دروم  باحـصا  زا  هک  میعن - نب  بوقعی 

: دیسرپ مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصب  وبا  هک  هدرک  تیاور  هدعسم  زا  زین  وا  حانج و  نب  دیعس  زا  يدسا 
: مالّسلا هیلع  دّمحم  نب  رفعج  لاقف  مهتّدع ؟ ملعی  ناک  امک  مالّسلا ، هیلع  مئاقلا  باحصأ  عضاوم  ملعی  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناک  له 

. مهلزانم عضاوم  و  الجرف ، الجر  مهئابآ  ءامسأ  مهئامسأب و  مهفرعی  هّللا  يإ و 
هّللا تیب  یف  ۀّکمب  نوحبـصیف  ۀـعمجلا . ۀـلیل  یه  و  ةدـحاو ، ۀـلیل  یف  ۀّـکمب  ّلج  ّزع و  هّللا  مهعمجی  الجر ، رـشع  ۀـثالث  ۀـئامثالث و  ءالؤهف 

مل مّهنأل )  ) کلذ و  ۀّـکم ، لهأ  مهرکنیف  اهنونکـسی ، لزانم  نوبلطی  اهتّقزأ و  یف  ۀّـکمب  نورـشتنیف  دـحاو ، لـجر  مهنم  فّلختی  ـال  مارحلا ،
نم اموق  نورت  ام  ضعبل : مهـضعب  ۀّکم  لهأ  نم  لوقی  نم  لوقیف  ةراجت . ةرمعل و ال  ّجحل و ال  نادلبلا  نم  ةدلب  نم  تلخد  دق  ۀلفاقب  اوملعی 
مه امنیبف  ّباود . لهأ و ال  مهعم  و ال  ةدحاو ، ۀلیبق  نم  مه  ةدـحاو و ال  ةدـلب  لهأ  نم  مه  سیل  اذـه  لبق  اونوکی  مل  اذـه  انموی  یف  ءابرغلا 

اهنم و یبلق  فئاخ و  اهل  انأ  و  ۀـبیجع ، ایؤر  هذـه  یتلیل  یف  تیأر  لوقی : ساّنلا و  باقر  یّطختیف  موزخم  ینب  نم  لجر  لـبقأ  ذإ  کلذـک ،
. كایؤر هیلع  صصقاف  یفقّثلا ، نالف  یلإ  انب  رس  نولوقیف : لج .

دارج اهیف  اذإ  و  هّللا . ءاش  ام  ۀبعکلا  یلع  تضقنا  یّتح  لزت  ملف  ءامّسلا ، نانع  نم  تضقنا  ۀباحـس  تیأر  یموزخملا : لوقیف  یفقّثلا ، نوتأیف 
. الامش انیمی و  تریاطت  ّمث  رضخ . ۀحنجأ  وذ 

دنج ۀلیّللا  هذه  یف  مکقرط  دقل  یفقّثلا : لوقیف  هتمّطح . ّالإ  نصحب  و ال  هتقرحأ ، ّالإ  دلبب  ّرمت  ال 
ص:251  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نوّمتهیف هدـنع  نم  نوضهنی  ّمث  موقلا . رمأب  هنوثّدـحی  و  ابجع ! اـنیأر  دـقل  هّللا ، اـمأ و  نولوقیف : هب . مکل  ةّوق  ـال  و  ّزع ، ّلـج و  هّللا  دونج  نم 
. افوخ ابعر و  مهبولق  هّللا  ألم  دق  و  موقلاب . بوثولاب 

فالخلا و اورهظأ  و ال  حالّسلا ، اورهش  رکنمب و ال  مکوتأی  مل  موقلا و  یلع  اولجعت  موق ال  ای  کلذب : نورمتأی  مه  ضعبل و  مهضعب  لوقیف 
مه و  ۀنسح ، مهامیـس  نوکـسنتمف ، موقلا  اّمأ  مهوجرخأف . هنورکنت ، رمأ  موقلا  نم  مکل  ادب  نإف  مکتلیبق  نم  لجر  موقلا  یف  نوکی  نأ  هّلعل 

و یموزخملا - لوقیف  مهتبراحم . هب )  ) بجی ام  موقلا  ثدحی  مل  ۀثداح و  هیف  اوثدحی  یّتح  هلخد  نم  عزفی  يّذلا ال  ّزع ، ّلج و  هّللا  مرح  یف 
ددـعلا و ۀـّلق  یف  مه  مهوصحاف و  مهنأش ، مظع  مهرمأ و  فشکنا  مهیلإ  تتأ  نإ  و  ةّدام ، مهءارو  نوکی  نأ  نمآ  اـنأ ال  موقلا :- دـیمع  وه 

ضعب لوقیف  اّقح . ّالإ  مکبحاص  ایؤر  لیوأت  بسحأ  ام  و  نأش . مهل  نوکیـس  ّالإ و  مکوتأی  مل  ءالؤه  ّنإف  ةّداملا . مهیتأت  نأ  لبق  دـلبلاب ، ةّزع 
متـضهن شیج  مکاتأ  نإ  و  هیلإ . نوئجلی  نصح  مهعم و ال  حالـس  ّهنأل ال  مهنم ، مکیلع  فوخ  ّهنإـف ال  مهلثم  مکیتأـی  نم  ناـک  نإ  ضعبل :

الف مّونلاـب . مهناذآ  یلع  برـضیف  ساـّنلا . نیب  لـیللا  زجحی  یّتـح  هوحن ، مـالکلا و  اذـه  یف  نولازی  ـالف  نآـمظ . ۀبرـشک  نوـنوکیف  ءـالؤهب 
اوعمتجا ةودغ و  اوقرتفا  مأ ، بأ و  ینبک  اضعب  مهضعب  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  باحـصأ  یقلیف  مئاقلا  موقی  نأ  یلإ )  ) مهفارـصنا دعب  نوعمتجی 

«1  ... » ۀّیشع
ترضح تسا ؟ هتشاد  عالطا  زین  اهنآ  ياهرهش  زا  هدوب ، هاگآ  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  رامش  زا  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  روط  نامه  ایآ 

نانآ تسا . هتخانشیم  ناشیگدنز  لحم  ناشناردپ و  مان  ناشمان و  هب  ار  اهنآ  کت  کت  يرآ ، دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص 
هّللا تـیب  رد  اـهنآ  یگمه  ناهاگحبـص  و  دروآیم ، مـهدرگ  هـکم  رد  ار  اـهنآ  ياهـعمج  بـش  رد  دـنوادخ  هـک  دـنرفن  هدزیـس  دـصیس و 
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اهنآ نایکم  دندرگیم . تماقا  تهج  ییاههناخ  لابند  هب  هکم  رهش  ياههچوک  رد  سپس  تسین . بیاغ  یـسک  دنرـضاح و  همه  دنامارحلا .
هچ دـنیوگیم : رگیدـکی  هب  ور  نیا  زا  دوش . هکم  دراو  تراـجت  اـی  هرمع و  اـی  جـح  يارب  هک  دـناهدیدن  ار  یناوراـک  اریز  دنـسانشیمن  ار 

دحاو هلیبق  کی  ای  نیمزرـس و  کی  لـها  اـهنآ  دـناهدوبن . اـجنیا ] رد   ] نیا زا  شیپ  دـننکیم ] هچ  اـجنیا  رد   ] زورما اـههبیرغ  نیا  دـینیبیم ؟
بشید دیوگیم : دوشیم و  دراو  موزخم  ینب  زا  يدرم  هاگان  لاح  نیا  رد  یبکرم . هلیسو و  چیه  هن  تساهنآ و  اب  ياهچب  نز و  هن  دنتـسین .

يارب ار  تباوخ  ات  میورب  یفقث  یصخش  دزن  هب  مه  اب  ایب  دنیوگیم : وا  هب  تسا . ساره  رد  ملد  مسرتیم و  نآ  زا  هک  مدید  یبیجع  باوخ 
هب ات  دـمآ  نییاپ  جـیردت  هب  دـش و  رهاظ  نامـسآ  قامعا  زا  هک  مدـید  يربا  دـیوگیم : یموزخم  درم  دـنوریم ؛ یفقث  دزن  هب  ینک . لقن  وا 

چیه هب  اهخلم  نآ  دندش . هدنکارپ  تسار  پچ و  هب  هاگنآ  دندوب . زبس  ياهلاب  اب  ناوارف  ییاهخلم  ربا ، نیا  نایم  رد  دیـسر . هبعک  یکیدزن 
یفقث درم  دندرکیم . ناریو  هکنیا  زج  دندیسریمن  ياهعلق  چیه  هب  دندناشنیم و  رتسکاخ  هب  ار  نآ  هکنیا  زج  دندیسریمن  يدابآ 

______________________________

. دعب هب  ص 169  نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 1)
ص:252  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ربارب رد  یگداتسیا  يارای  ار  امـش  هک  تسا ، هدش  دراو  رهـش  نیا  هب  یهلا  ياهرکـشل  زا  يرکـشل  بشما  دیوگیم : باوخ ] نیا  ریبعت  رد  ]
همه هک  یلاح  رد  هاگنآ  هدمآ .! شیپ  یبیجع  زیچ  دنیوگیم : رگیدکی  اب  دنوشیم و  ناساره  نخس  نیا  ندینش  زا  هکم  مدرم  تسین . اهنآ 

ار ناشبلق  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنزادرپیم و  رکشل  نآ  يوجتسج  هب  هدمآ ، نوریب  یفقث  درم  دزن  زا  دنیوگیم ، نخـس  یهلا  هاپـس  نیا  زا 
راک اهنآ  اریز  دینکن  باتـش  هورگ  نیا  هرابرد  دنیوگیم : رگیدکی  هب  یهاوخ  ریخ  هرواشم و  ناونع  هب  تسا ، هدرک  رپ  تشحو  بعر و  زا 

زا اهنآ  نایم  رد  دیاش  تسا و  هدشن  هدید  اهنآ  زا  یتسیاشان  راک  دناهدیـشکن و  ریـشمش  یـسک  يور  هب  دـناهدادن و  ماجنا  رهـش  رد  یفالخ 
دنتـسه و تدابع  لوغـشم  اهنآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیریگب ، یمیمـصت  اهنآ  دروم  رد  دیهاوخب  رگا  دشاب . یـسک  مه  امـش  داژن  هریت و 

زین لاح  ات  هک  دـنیرفایب ، ياهثداح  هک  یتقو  رگم  تسا ؛ ناما  رد  شناج  دوش  یهلا  نما  مرح  لخاد  سک  ره  دـنراد و  ار  ناحلاص  ياـمیس 
هک متـسین  نئمطم  نم  دیوگیم : تسا - یموزخم  کی  هک  هکم - مدرم  ياوشیپ  دشاب . امـش  ییوجهزیتس  يارب  ياهناهب  ات  دـناهدرکن  نینچ 

نیاربانب دوش . ساسح  مهم و  رایسب  هلأسم  نیا  اهنآ ، دورو  اب  هک  دیایب  اهنآ  ینابیتشپ  هب  یمیظع  يورین  دیاش  دشابن ، ییورین  اهنآ  رس  تشپ 
هک منکیم  لایخ  دنتسه و  انشآان  رهش  عضو  هب  كدنا و  ناشدادعت  اریز  دینکش  مه  رد  ار  اهنیا  هدیسرن ، ییورین  ات  هک  تسا  نآ  تحلصم 

دنراد و ياهحلـسا  هن  هک  دشاب  ناشدوخ  دننام  دوشیم ، قحلم  اهنیا  هب  هک  ییورین  رگا  دنیوگیم : یـضعب  دراد . تقیقح  ناتتـسود  يایؤر 
. تسا هنشت  یناسنا  طسوت  بآ  ياهعرج  ندیشون  نوچ  امش  يارب  راک  نیا  دیزاس . ناشدوبان  دیناوتیم  هلمح  کی  اب  يرگنس ، هن 

بش و یکیرات  دوشیم . هریچ  اههدـید  رب  باوخ  درذـگیم و  بش  زا  یـساپ  ات  دـننکیم  وگزاب  رگیدـکی  اـب  لـیبق  نیا  زا  ینانخـس  اـهنآ 
. دزادنایم ییادج  مئاق  نارای  نایم  باوخ ، ینیگنس 

. دننکیم مایق  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هک  نآ  ات  دننکیمن  ادیپ  عامتجا  تصرف  رگید  نآ  زا  سپ 
نوریب هناخ  زا  حبـص  دناهدمآ و  ایند  هب  ردام  ردپ و  کی  زا  ییوگ  هک  دننکیم  تاقالم  يروط  ار  رگیدـکی  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  سپس 

. دناهدمآ درگ  مه  رود  هتشگزاب ، هناخ  هب  همه  هاگنابش  دناهدش و  هدنکارپ  هدمآ ،
: نآ دقن  هارمه  هب  تیاور  نیا  زا  یمهم  ياهزارف  نایب  موس : هتکن  ( 1)

دسر ارف  هک  بش  دننامیم و  اجنآ  رد  زور  کی  اهنت  اهنآ  دیوگیم . نخس  هزجعم  قیرط  هب  اهنآ  ندمآ  درگ  زا  ینـشور  هب  تیاور  نیا  - 1
. دهدیم خر  روهظ 

هب یعیبط  ياهویـش  اب  ناوتب  هاگره  اریز  تسا ؛ راگزاسان  تازجعم  نوناـق  اـب  هکم ، هب  اـهنآ  یلومعم  رفـس  ناـکما  هب  هجوت  اـب  تشادرب  نیا 
. دنامیمن یقاب  هزجعم  يارب  یهار  رگید  تفای ، تسد  یفده 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


هک ییاج  ات  دنکیم . تیاکح  دتفایم ، نآ  نالوئسم  هکم و  مدرم  لد  رد  اهنآ  ندید  زا  هک  یتشحو  بارطـضا و  نازیم  زا  تیاور ، نیا  - 2
ببس هب  گرزب  يادخ  اما  دنتفایم  نانآ  اب  زیتس  گنج و  رکف  هب 

ص:253  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درادیمزاب راک  نیا  زا  ار  اهنآ  یهلا ، مرح  رد  لتق  تیعونمم 

يارب یلومعم  يرفس  رگا  اما  تسیرورـض  نشور و  يرما  رهـش  نآ  مدرم  ینارگن  بارطـضا و  هکم ، هب  نانآ  زیمآزاجعا  دورو  تروص  رد 
. دمآ دهاوخن  دیدپ  یلکشم  ارهاظ  دنهد ، ماجنا  جح  کسانم  ماجنا 

نارئاز ندنام  یقاب  هک  هدوب  یعیبط  ور  نیا  زا  دناهدرکیم ، ییاریذـپ  نایجاح  زا  جـح  مسوم  رد  اهنت  هتـشذگ  ياهنامز  رد  هکم  مدرم  ( 1)
؛ تسین نینچ  اما  کنیا  دشاب . هدننکهجوت  بلج  بیرغ و  يرما  جـح ، مایا  ندـش  يرپس  زا  سپ  ای  جـح  مسوم  زا  ریغ  ینامز  رد  یهلا  مرح 
زا سپ  هکم  رد  ندـنام  دنتـسه و  اهنآ  ياریذـپ  لوصف  همه  رد  اهلته  اهارـسنامهم و  دـنوریم و  هکم  هب  نارئاز  لاس  ياهزور  همه  رد  هچ 

. دیآیم باسح  هب  يداع  يرما  ترایز و ...  ای  یحیرفت و  يراجت ، روما  تهج  هب  جح  مسوم  نایاپ 
نیا رد  دنیامنیم . رداص  ییاهزوجم  نایجراخ  تماقا  يارب  رهـش  نالوئـسم  دـناهدرک و  تداع  اهروشک  رگید  نارئاز  ندـید  هب  هکم  مدرم 

رد جح  زا  دعب  هک  دنتـسین  اهنآ  اهنت  هکنیا  رب  هوالع  دـیامنیم . داجیا  یلکـشم  هن  دـنکیم و  هجوت  بلج  هن  هکم  رد  اهنآ  ندـنام  تروص 
. دننامب یقاب  اجنآ  رد  رگید  لیالد  ای  لیلد  نامه  هب  زین  ینارگید  دیاش  هکلب  دننامیم  اهنآ 

نتـشک زا  هک  دنتـسه  نیدـتم  اجنآ  ات  شمدرم  دراد و  ییادـتبا  یتالیکـشت  هکم ، يرادا  ناـمزاس  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  - 3 ( 2)
هب تالیکـشت  نآ  ام  نامز  رد  هک  نآ  تسخن  تسا ؛ لمأت  لباق  رما  ود  ره  نیا  هک  یتروص  رد  دـنیامنیم . زیهرپ  رهـش  نآ  رد  ماـما  ناراـی 

تسد ای  دنریگیم و  رارق  ییوجزاب  دروم  هدش و  ریگتـسد  اهنآ  دتفا ، قافتا  ياهثداح  نینچ  رگا  تسا و  هداد  لکـش  رییغت  نردم  ینامزاس 
لمتحم ریغ  اهنآ  نیب  يریگرد  هتبلا  و  دنیآیم . رد  شاب  هدامآ  تلاح  هب  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  اهنآ  اهتبقارم  دیدشت  اب  یتینما  ياهورین  مک 

. دسریم رظن  هب 
، هّیکز سفن  ندش  هتـشک  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  نآ  یفن  رب  ربتعم  ياهنیرق  تفگ  دـیاب  نید  هب  هکم  مدرم  يدـنبیاپ  دروم  رد  ایناث 

روضح نامز  رد  هعجاف  نیا  میریذپب ، هکم  هب  ار  ماما  نارای  يزاجعا  ریغ  رفـس  لامتحا  رگا  ماقم . نکر و  نیب  رد  روهظ  زا  شیپ  زور  هدزناپ 
راتـشک نتخادنا  هار  هب  زا  زگره  دننکیم ، يراک  نینچ  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یناسک  تسادـیپ  هتفگان  و  داد . دـهاوخ  يور  هکم  رد  نانآ 

يدونـشخان اب  هک  هیکز  سفن  تیرومأم  نیب  اریز  داد  دـهاوخن  يور  یقافتا  نینچ  الاب  لامتحا  قبط  یلو  تشاد . دـنهاوخن  ییاـبا  اـجنآ  رد 
يدایز تواـفت  دـنزیگنایمن ، رب  ار  یتیـساسح  هدزن و  تسد  یمادـقا  چـیه  هب  روهظ  زا  شیپ  اـت  هک  هورگ  نیا  دوشیم و  وربور  هکم  مدرم 

. دراد دوجو 
(3)

تایاور هاگدید  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  ياهیگژیو  متفه : روحم 

مشخ هاپس  هب  نانآ  يراذگمان  تسخن : یگژیو 
نیا زار  تشذگ . اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  لقن  ار  ییاهربخ  هراب  نیا  رد  « 2  » قودص و  « 1  » ینامعن

______________________________

. دعب هب  ص 167  نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، ك : ر . (. 1)
(. یطخ هخسن  ( ؛ نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، ك : ر . (. 2)

ص:254  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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یـسایس و يداقتعا ، هزاریـش  هک  دنتـسه  يدـساف  هعماج  هب  تبـسن  یهلا  مشخ  داـمن  دوخ ، ماـما  يربهر  هب  اـهنآ  هک  تسا  نآ  يراذـگمان 
یتخبـشوخ و هک  ار  لداع  ياهعماج  هتخادنا و  رد  ون  یحرط  هعماج ، نآ  راموط  ندیچیپ  مه  رد  اب  اهنآ  تسا . هتخیـسگ  مه  زا  نآ  یقالخا 

. دنهنیم ناینب  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  هافر 
اذغ رد  کمن  ای  مشچ  رد  همرس  نوچ  مه  تسین ؛ ناشنایم  رد  ریپ  یکدنا  زج  هک  دنایناناوج  اهنآ  مود : یگژیو  ( 1)

عیسو رایـسب  یـشنیب  ياراد  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نارای  نیرتصلخم  نیرتنمؤم و  كدنا ، رایـسب  ناریپ  نیمه  هک  تسا  نآ  رگنایب  هیبشت  نیا 
، تسا رتمک  نآ  داوم  ریاس  هب  تبسن  اذغ  رد  کمن  رادقم  دنچ  ره  هک  روط  نامه  تسا . يرورـض  عمج  نآ  رد  ناشروضح  هک  دنـشابیم 

. تسا يرورض  تیمها و  اب  رایسب  شدوجو  اما 
؛ تسا ریپ  زا  رتدـنمورین  شاهدارا  هزیگنا و  یعیبط  روط  هب  ناوج  اریز  دراد  بسانت  یمدآ  یحور  ياهیگژیو  اب  یناسنا  يورین  بیکرت  نیا 
هب اما  تسا ، دـنمزاین  هورگ  ود  ره  هب  ورـشیپ  هاپـس  کی  تسا و  ناوج  زا  رترب  شنیب  هبرجت و  يرکف و  دـشر  ظاـحل  زا  ریپ  رگید  ییوس  زا 

. رتدنمزاین هدارا  يورین  هزیگنا و 
رد یهد  رظن  هک  تسا  نشور  دـنکیم و  تیاـفک  مه  مک  دادـعت  تروص  نیا  رد  دـتفا ، جاـیتحا  ناراـی  يوس  زا  یتروشم  رظن  هئارا  هب  رگا 

یّلـص ربمایپ  تاقوا  یهاگ  هک  روطنامه  دـهاوخب ؛ تروشم  شنارای  زا  هک  اجنآ  رگم  تسا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  اب  مهم  ياـهراک  دروم 
«. دنهاوخیم اهنآ  هک  دشاب  هنوگ  نآ  : » ددنبیم نامیپ  نانآ  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  هژیو  هب  درکیم . نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا 

، ماقم نیا  هب  ندیـسر  یلو  دنـشابیم . تمه  بحاص  زاتمم و  نانمؤم  هدومزآ و  ناصلخم  زا  ماـما  ناراـی  هک  تسا  نآ  ضرف  لاکـشا : ( 2)
. دیآیمن تسد  هب  یناوج  رد  دبلطیم و  ار  فلتخم  تاناحتما  ندنارذگ  رس  زا  ناوارف و  یبراجت  زارد ، يرمع 

: خساپ
نیا زا  یمهم  شخب  هکلب  ددرگیمن ، رب  دربیم  رس  هب  نآ  رد  هک  یطیارـش  هب  اهنت  درف ، يونعم  تیبرت  شیالاپ و  میاهتفگ  نیا  زا  شیپ  - 1

یصاخ هجرد  هب  هک  ناحلاص  زا  یلسن  ره  هک  نانچ  نآ  « 3 . » دراد خیرات  لوط  رد  نآ  ياهلسن  یمالسا و  تما  تیبرت  هب  یگتـسب  دنیآرف 
نوناق هب  هجوت  اب  دـنرادرب . يرگید  ياهماگ  زین  اهنآ  ات  دـهنیماو  دوخ  زا  سپ  لسن  هب  ار  هجیتن  ددرگیم ، لیان  دـشر  یگتفاـیتیبرت و  زا 

نانچ نآ  هب  روهظ  زا  شیپ  لسن  ود  رد  دـنور  نیا  ساسا ، نیا  رب  تسا . يراج  يراـس و  تما  همه  ناـیم  رد  دـنیآرف  نیا  اـهلسن ، لسلـست 
روهظ زا  شیپ  لسن  هدـهع  هب  زین  مهم  نیا  دـنامیمن . یقاب  رگید  ماـگ  دـنچ  زا  شیب  لـماک ، یهدهجیتن  اـت  هک  دـسریم  ياهرتسگ  اـفرژ و 

. دومن دنهاوخ  كرد  دوخ  یناوج  نارود  رد  ار  هدنخرف  دادیور  نآ  اهنآ ، هتبلا  هک  دشابیم 
زج يزیچ  دنکیم ، یهلا  شیامزآ  دنیآرف  زا  هنازارفارس  جورخ  هب  قفوم  ار  درف  هک  یللع  - 2

______________________________

. نآ زج  ص 364 و  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 3)
ص:255  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

اهيریگعضوم نیا  ردـق  ره  هجیتـن  رد  تسین . روحم  تلادـع  اـی  زیخمتـس و  یجراـخ  طیارـش  ربارب  رد  وا  ياـهشنکاو  اـهيریگعضوم و 
نامز رورم  یگتسهآ و  هب  طیارـش  نیا  نتـسشن  راب  هب  « 1 . » تسا رتشیب  دـنیآرف  نیا  رد  وا  تیقفوم  دـشاب ، رتهب  اـهشنکاو  نآ  رتتسرد و 

. دنکیم اطعا  وا  هب  ار  هدارا  يورین  صالخا و  زا  ياهداس  هجرد  اهنت  دیآ ، شیپ  درف  نآ  يارب  ياهثداح  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دهدیم ؛ يور 
رمع همه  دیاش  یتح  دماجنایم و  لوط  هب  لاس  اههد  هک  تسا  ینالوط  ناوارف و  ياههبرجت  دـنمزاین  صخـش ، نآ  یگتفایلامک  هجیتن  رد 

. دبای تسد  لامک  نآ  زا  ینییاپ  هجرد  هب  طقف  وا  دشابن و  یفاک  بولطم ، حطس  نآ  هب  ندیسر  يارب  وا 
یگتـسیاش و تروـص  رد  هک  دـشابیم  قـیمع  یـصالخا  میظع و  ياهدارا  دـنمزاین  ددرگیم ، وربور  نآ  اـب  درف  هک  یطیارـش  زین  هاـگ  ( 1)
هب زاین  نودـب  اهماگ ، همه  رد  تیقفوم  تروص  رد  دریگیم و  دوخ  هب  عیرـس  یگنهآ  شتیبرت  وا ، ياـهشنکاو  اـهيریگعضوم و  یتسرد 
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لـماک و یتیبرت  هب  زین  یناوج  نس  رد  ناوتیم  بیترت  نیدـب  دـبای . تسد  لاـمک  زا  بولطم  ياهجرد  هب  تسناوت  دـهاوخ  ینـالوط  یناـمز 
. تفای تسد  ینورد  قیمع  شیالاپ 

هچنآ هب  ار  نآ  دـیامنیم و  بسک  ار  شنیب  صالخا و  دوخ ، زا  شیپ  لسن  زا  درف  تفگ  ناوتیم  مییاـمن ، عمج  خـساپ  ود  نیا  نیب  هاـگره 
اب گرتس و  ثداوح ، نیا  هاگره  هجیتن  رد  دیازفایم . ثداوح ) ربارب  رد  هتسیاش  وکین و  ياهشنکاو  اهيریگعضوم و   ) دراد دوخ  دزن  رد 

. دمآ دهاوخ  رد  لماک  ناصلخم  هرمز  رد  ریزگان  ددرگ ، هفیظو  ماجنا  هب  قفوم  وا  دشاب و  تیمها 
: دندرگیم زاتمم  نارگید  زا  یگژیو  دنچ  اب  هورگ  نآ  موس : یگژیو  ( 2)

. دنباییم راب  صالخا  تسخن  هجرد  هب  روهظ ، زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  ياهشیامزآ  هجیتن  رد  - 1
. دنهدیم ارف  شوگ  ترضح  نآ  نانخس  هب  دنیامنیم و  تعیب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  لیئربج ، زا  سپ  هک  دنایناسک  نیتسخن  اهنآ  - 2

. دنشابیم درمتلود  مکاح و  و  یضاق ، هیقف ، یناهج ، تلود  رد  نانآ  - 3
. هداس یناگدنمزر  هن  دنشابیم و  مالّسلا  هیلع  ماما  هاپس  ناهدنامرف  یناهج ، دربن  رد  اهنآ  - 4

رازه هد  هب  شنارای  دادعت  ات  دـنامیم  هکم  رد   » هدـمآ تایاور  رد  هک  روط  نامه  هکلب  درک  دـهاوخن  هدنـسب  نانآ  هب  اهنت  مالّـسلا  هیلع  ماما 
زج يدوبعم  رگید  دـندمآ ، درگ  وا  دزن  رفن  رازه  هد  هک  هاگنآ   » رگید یتیاور  قبط  و  دـنکیم » تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هاـگنآ  دـسرب ، رفن 

«. دنام دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رب  ادخ 
زا شیب  روضح  نیا  دسریم  رظن  هب  نیارق  عومجم  زا  دنچ  ره  دناهدرک ؛ توکس  هکم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  روضح  تدم  نییعت  زا  تایاور 

. دش دهاوخن  هتفه  کی 
(3)

اهنآ دادعت  رب  تایاور  حیرصت  هب  هجوت  اب  متشه : روحم 

تـسخن هجرد  هب  تسناوت  دـهاوخن  یـسک  رگید  تاـیاور ، نآ  یتـسرد  تروص  رد  دـسریم  رظن  هب  ناشیاهرهـش ، تیـصخش و  یفرعم  و 
لیان صالخا 

______________________________

. دعب هب  ص 307  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:256  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

زا سپ  خیرات  دنام . دهاوخ  رمثیب  دناهدش ، نییعت  شیپ  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  نارای  هک  نآ  هب  هجوت  اب  هار ، نیا  رد  دارفا  شالت  دـیآ و 
255 ص :  اهنآ .....  دادعت  رب  تایاور  حیرصت  هب  هجوت  اب  متشه : روحم  روهظ 256 

، دراد قح  هار  رد  اـهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  ناـمیا و  هب  یگتـسب  تسا و  ناـیرج  رد  روـهظ  زا  شیپ  هک  یهلا  شیاـمزآ  نوناـق  اـب  بلطم  ن 
: داد رارق  یسررب  دروم  حطس  هس  رد  ناوتیم  ار  شسرپ  نیا  دشابیم ؟ راگزاس  هنوگچ 

ناراذـگصالخا نامه  ینعی  رفن - هدزیـس  دصیـس و  نییعت  یهلا و  شیامزآ  یلک  موهفم  نیب  یلاـمتحا  ینوگمهاـن  هکنیا  لوا : حطـس  ( 1)
هرابرد هک  ار  يرگید  ياهزیچ  هن  مینادـب  ربتعم  ار  دادـعت  نیا  نییعت  اهنت  مییاـمن و  یقلت  تاـیاور  رد  یعطق  تباـث و  يرما  ار ، لوا - هجرد 

. تساهنآ
: دومن هئارا  خساپ  هس  ناوتیم  یفانت  نیا  عفر  يارب  ( 2)

نآ هب  تما  دارفا  زا  يرامـش  اریز  تسین ؛ هدـع  نیا  صوصخم  صـالخا ، تسخن  هجرد  هب  ندـش  لـیان  یهلا و  شیاـمزآ  رد  تیقفوـم  - 1
. دناهتفگ تایح  دوردب  روهظ  زا  شیپ  دناهدیدرگ و  لصاو  عیفر  هاگیاپ 
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، دراد دوخ  رد  ار  صلخم  ناورشیپ  نآ  زا  یفاک  يرامش  هک  یلسن  اهنت  هدیسرن و  مزال  باصن  هب  یصلخم  نانمؤم  نینچ  دادعت  لسن  نآ  رد 
. ددرگیم ققحم  روهظ  اهنآ  نارود  رد  هک  تسا  یلسن 

نآ رد  تکرح  دراد و  دوجو  یفاـک  ناـمز  تسا و  راومه  هار  یلاـع  هجرد  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یهلا ، یلک  نوناـق  قـبط  تروـص  نیا  رد 
. تسا هدش  هداهناو  اهناسنا  هدارا  رایتخا و  هب  ریسم 

زا شیپ  روهظ  هک  نانچ  مه  اریز  دریذـپیمن ؛ ینوزف  یتساک و  زین  نآ  و  يرگید ؛ زیچ  هن  تسا و  نامز  هلأـسم  طـقف  هلأـسم ، اـجنیا  رد  - 2
. دتفایمن ریخأت  هب  مه  صخشم  دادعت  نیا  ندمآ  رب  نامز  زا  روطنیمه  دهدیمن  يور  ناصلخم  نآ  زا  یفاک  رامش  ندمآ  مهارف 

دراد دوجو  مدرم  همه  نایم  زا  دادعت  نآ  یجیردت  لیمکت  يارب  یفاک  تصرف  باصن ، دح  هب  ندیـسر  زا  شیپ  یهلا  یلک  نوناق  قبط  یلو 
یلو تسیقاب  دوخ  ياج  هب  نوناق  نیا  دنچ  ره  ندیـسر ، باصن  دح  هب  زا  سپ  اما  دراد . یگتـسب  اهنآ  یگتـشذگدوخ  زا  تمه و  هب  نیا  و 

تیبرت ریس  دسریم و  دوخ  فده  هب  لماک  روط  هب  هتشذگ  نوناق  بیترت  نیدب  دتفایمن و  ریخأت  هب  شدوخ  نامز  زا  یعیبط  روط  هب  روهظ 
يارب ینوناق  تصرف  نایب  رطاخ  هب  اهنت  صاخ ، دادعت  نآ  رد  شیازفا  ناکما  مدع  سپ  ددرگیم . لقتنم  یهلا  دیدج  نوناق  همانرب و  هب  رشب 
يزیچ نامه  تفرگ ؛ دهاوخ  تروص  روهظ  دنوش ، تفای  یفاک  دادعت  نآ  رگا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هکلب  تسین  یهلا  شیامزآ  ناحتما و 

. داد دهاوخ  رییغت  يرگید  نیون  تروص  هب  ار  یهلا  شیامزآ  نوناق  هک 
اب میناوتیم  زاب  تسا ، یّصاخ  دارفا  هژیو  رفن ) هدزیس  دصیس و  ینعی   ) دادعت نآ  مییامن  ضرف  هتـسش و  تسد  میتفگ  هچنآ  همه  زا  رگا  - 3

. دروآ میهاوخ  موس  حطس  رد  يدوز  هب  ار  نآ  هک  میهد  خساپ  شسرپ  نیا  هب  یفسلف  هناسانشهعماج و  یهاگن 
هداد و نایاپ  یهلا  شیامزآ  نوناق  رفن و  هدزیس  دصیس و  دادعت  نیب  یفانت  هب  هک  نآ  زا  سپ  مود : حطس  ( 3)

ص:257  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نونکا دـناجنگب ، رامـش  نیا  رد  ار  دوخ  هدارا  رایتخا و  يریگراک  هب  تروص  رد  دـناوتیم  یناسنا  ره  هک  میتفگ  میدومن و  عمج  اهنآ  نیب 

لح ار  ینیمزرس  ره  زا  ناصلخم  نآ  دادعت  اهرهش و  زا  ندرب  مان  یهلا و  شیامزآ  نوناق  نیب  یلامتحا  يراگزاسان  ات  میتسه  نآیب  یپ  رد 
. درادن دوجو  اهنآ  شیازفا  ناکما  دوشیم  روصت  اریز  مییامن ؛

: دومن هئارا  الاب  هناگهس  ياهباوج  یلک  حور  تازاوم  هب  ار  خساپ  هس  لاؤس ، نیا  يارب  ناوتیم  ( 1)
رد نخـس  اما  میباییم . ار  لـماک  قفوم و  ناـسنا  رفن  راـهچ  زا  شیب  مینکفا ، رظن  هرـصب  هتـشذگ  ياـهلسن  هب  لاـثم - روط  هب  هاـگره - - 1

. دنشابیم هرصب  زا  اهنآ  زا  رفن  راهچ  اهنت  روهظ ، هعقاو  اب  رصاعم  لسن  نایم  رد  هک  تساجنیا 
هتـشاد دوجو  لوا  هجرد  رازگصالخا  رفن  راهچ  زا  رتشیب  هرـصب  ناـمدرم  ياـهلسن  زا  یکی  رد  دـیاش  اریز  نیا  زا  تسا  رتارف  هلأـسم  هکلب 

. دنشاب هدماین  رب  یفاک  رامش  نآ  اهرهش ، رگید  رد  نامز  نامه  رد  اما  دشاب 
زا سپ  نیا  اما  دش . نایب  لوا  حطـس  زا  مود  خساپ  رد  هک  هچنآ  دننام  رگید . يزیچ  هن  تسا و  نامز  تقو و  هلأسم  هلأسم ، تقیقح ، رد  - 2

یفاک رامش  نآ  ندمآ  رب  يارب  یهلا  یلک  همانرب  رد  هک  مالـسا  ناهج  هندب  زا  یـشخب  ناونع  هب  يرگید  رهـش  ره  هرـصب و  هب  هک  تسا  نآ 
دنلب تخب  زا  هتبلا  دـهدیم . يور  روهظ  هعقاو  تارفن ، نآ  ندیـسر  باـصن  دـح  هب  ضحم  هب  هجیتن  رد  دوش . هتـسیرگن  دـنراد ، تکراـشم 
دوخ یناسفن  ياههتـساوخ  زا  یبوخ  هب  تیادـه ، قح و  هار  رد  نانآ  اریز  تسا ؛ رتشیب  دادـعت  نیا  زا  اهنآ  مهـس  قطاـنم ، اهرهـش و  یـضعب 

، تلادـع هار  رد  یناـشفناج  رب  يوـیند  رذـگدوز  ذـیاذل  حـیجرت  مدرم و  يراکتـشز  لـیلد  هـب  اهرهـش  یخرب  رگید  ییوـس  زا  دناهتـشذگ .
. تشاد دنهاوخ  يرتمک  تکراشم 

يروط هب  تسا ، دنمزاین  یقیمع  شنیب  هدارا و  يورین  هچ  هب  دراد و  اهیتخس  هچ  صالخا  زا  الاو  هجرد  نآ  هب  ندیسر  درک  شومارف  دیابن 
. دوشیمن تفای  مدرم  زا  یکدنا  دزن  رد  زج  هک 

شیپ زا  دارفا  يارب  اـهنت  هرـصب  رهـش  يارب  رفن  راـهچ  رامـش  لاـثم - روط  هب  مییاـمن - ضرف  مییاـیب و  هاـتوک  زین  ـالاب  خـساپ  ود  زا  رگا  - 3
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هب ار  نآ  ام  هک  داد  خـساپ  نآ  هب  يرگید  ياـیاوز  زا  ناوتیم  تروص  نیا  رد  مینادـب ، نینچ  زین  ار  رگید  ياهرهـش  تسا و  ياهدـشنییعت 
. مییامنیم هلاحا  موس ، حطس  زا  موس  مود و  خساپ 

صاخ روط  هب  ای  یمومع  روط  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  رامـش  نییعت  نیب  يراگزاس  زا  لدتـسم  روط  هب  هک  نآ  دوجو  اب  موس : حطـس  ( 2)
یقاب تایاور  رد  دارفا  نآ  یماسا  نییعت  یلک و  نوناق  نیا  نیب  یفانت  نانچ  مه  میتفگ ، نخـس  یهلا  یلک  شیامزآ  نوناق  و  رهـش ، ره  يارب 

. دومن اهنآ  نیزگیاج  ار  يرگید  ناسک  ناوتیمن  هدش و  هراشا  ینیعم  صاخشا  هب  تایاور  رد  لاح  ره  هب  اریز  تسا 
: خساپ

روط هب  تایاور  مینیبیم و  یتباث  لکش  هب  تایاور  رد  ار  رفن  هدزیس  دصیس و  مقر  هک  یلاح  رد  - 1
ص:258  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تایاور هک  تشذگ  البق  اریز  درادن ؛ تباث  یعطق و  یلکـش  دارفا ، زا  دادعت  نیا  يراذـگمان  لاح  نیع  رد  دـناهدرک ، لقن  ار  نآ  ضیفتـسم 
یخیرات تابثا  تیلباق  زا  ور  نیا  زا  دنیامنیم ؛ ادیپ  ضراعت  رگیدکی  اب  هاگ  اهمان  رکذ  رد  دنراد و  یمک  دادعت  فیعض و  يدنـس  یماسا ،

. دش دهاوخ  یفتنم  دوخ  هب  دوخ  موس  حطس  لاکشا  رگید  عوضوم ، نیا  ندش  یفتنم  اب  دندرگیم . طقاس 
هک مییامنیم  حرطم  موس  حطس  رد  ار  ود  نآ  لیلد  نیا  هب  اهنت  تسا و  هناگهس  ياهحطس  همه  لماش  دیآیم ، نیا  زا  سپ  هک  یخـساپ  ود 

. دهدیم خساپ  عوضوم  نیا  هب  یفسلف  هیواز  زا  يرگید  یعامتجا و  رظن  هطقن  زا  یکی  دراد . يرتشیب  بسانت  حطس  نیا  اب 
بجوم هک  ناشینورد  ياهیگژیو  اب  ار  اهنآ  ام  هک  یلاـح  رد  مینکفایم . رظن  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  ياـهیگژیو  هب  رگید  راـب  - 2 ( 1)

. میزادرپب زین  نانآ  یعامتجا  تیصخش  یسررب  هب  تسا  بسانم  میسانشیم ، هدش  اهنآ  ینامیا  تیصخش  يریگلکش 
نینچ زا  هک  دـنوشیم  تفاـی  یناـسک  مدرم  ناـیم  رد  اریز  دـناهدز  هیکت  صـالخا ، تسخن  هبتر  رب  هک  دنتـسین  يدارفا  اـهنت  ناـنیا  عقاو  رد 

ار نآ  ناوتیم  هک  دنراد  زین  يرگید  یعامتجا  ياهیگژیو  فاصوا ، نیا  رب  هوالع  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  نارای  اما  دـنرادروخرب  يایگژیو 
يزاجعا روضح  رگا  دراد . هکم  رد  نانآ  ندـمآ  درگ  یگنوگچ  صوصخ  رد  اـم  هاگدـید  هب  یگتـسب  نیا  و  دومن . تشادرب  لکـش  ود  هب 

هب یگژیو  نیا  تسا . مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يرای  يارب  هکم  هب  زیمآزاجعا  رفـس  ناصلخم  نآ  یلـصا  یگژیو  میریذپب ، هکم  رد  ار  نانآ 
يورین نتـشاد  نوچ  مه  دـشاب ؛ تسادـخ ، دزن  نآ  ملع  هک  يرگید  حـلاصم  يارب  تسا  نکمم  هکلب  تسین  اهنآ  نامیا  يالاب  حطـس  رطاخ 

نوناق اب  اهیگژیو  نیا  دـنمورحم . نآ  زا  نارگید  هک  یهدـنامرف  يربهر و  تهج  یـصاخ  شزومآ  شنیب و  ندوب  اراد  ای  ینامـسج  صاخ 
ياهشدخ نوناق  نیا  لومش  هب  يزاجعا  رفس  یگژیو  زین  اهیگژیو و  نیا  لاح ، نیع  رد  یلو  درادن  یمیقتـسم  طابترا  یهلا  شیامزآ  یلک 

. دزاسیمن دراو 
: دومن نایب  نینچ  ار  ثداوح  نیا  هریجنز  ناوتیم  میاهدیزگرب - ار  نیمه  زین  ام  هک  مییامن - رایتخا  ار  نانآ  یعیبط » ریـس   » هیرظن رگا  و  ( 2)

یگتخیگنا رب  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  مان  هب  ادن  دجنگیمن و  یماسا  زا  رامـش  نیا  رد  دادعت و  نیا  رد  صالخا ، تسخن  هجرد  هب  ندیـسر 
روط هب  طقف  دـنرادن و  یعالطا  روهظ  قیقد  نامز  زا  اهنآ  یلو  درک . دـنهاوخ  ترفاسم  هکم  هب  یگمه  تشاذـگ و  دـهاوخ  ریثأت  اهنآ  همه 

اهزور لوط  رد  اـهنآ  همه  هک  تفریذـپ  ناوتیم  لکـشم  یعیبـط  روط  هب  هجیتـن  رد  دنـشکیم . راـظتنا  ار  نآ  جـح ، مسوم  زا  سپ  لاـمجا 
رد سپس  دنربیم . رس  هب  نآ  ياهارـسنامهم  هکم و  رهـش  ياههناخ  رد  هکلب  دنـشاب . روهظ  رظتنم  دننامب و  یقاب  مارحلا  دجـسم  رد  هراومه 
هب مه  نآ  رفن  هدزیـس  دصیـس و  اهنت  مارحلا  دجـسم  رد  تعاس  نآ  رد  اقافتا  دهدیم و  يور  روهظ  تسا  مرحم  مهد  بش  هک  ینیعم  نامز 

وربور ماما  اب  هک  دنـشاب  یناسک  نیتسخن  دادعت ، نیمه  اهنت  دـش  دـهاوخ  ثعاب  ینامزمه  نیا  دـنراد . روضح  فاوط  يارب  ناشقایتشا  لیلد 
نیا هک  تسا  یهیدب  دنسرب و  ناشیا  اب  تعیب  ضیف  هب  دنهد و  ارف  شوگ  شاینارنخس  هب  هتشگ ،

ص:259  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درادن نآ  اب  یتافانم  دزاسیمن و  دراو  ياهشدخ  یهلا  شیامزآ  نوناق  لومش  هب  ینامزمه ،
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هب یفسلف  یهاگن  اب  ناوتیم  تروص ، نیا  رد  تسین ، نکمم  صاخشا  نآ  مان  رییغت  مییامن  ضرف  هدومن ، رظن  فرص  الاب  ياهخساپ  زا  رگا 
. دمآ رد  خساپ  ماقم  رد  راصتخا  روط  هب  تسیرگن و  شسرپ  نیا 

. دنیامن يریگیپ  یفسلف  بتک  رد  ار  طوسبم  خساپ  دنناوتیم  نادنمهقالع 
ملع همـشچ  ناگدنـشون  تارظن  هدـننک  سکعنم  نآ - یتسرد  تروص  رد  مالّـسلا - هیلع  ماما  نارای  یماسا  هرابرد  هدـش  لقن  تایاور  ( 1)

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  یبن  هرابرد  دنوادخ  دشابیم و  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  يوبن ،
«1 . » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو 

. تسین دوشیم  یحو  هک  ییحو  زج  هب  نخس  نیا  دیوگیمن ، نخس  سوه  رس  زا 
دنوادخ ملع  هتفرگ و  قلعت  صالخا  تسخن  هجرد  هب  اهنآ  ندیسر  صاخ و  يدارفا  تیقفوم  هب  یهلا  ملع  تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  سپ 

، دـشاب هتفرگ  قلعت  يدارا  ریغ  يرهق و  یلیلد  هب  دـنچ  ره  یگژیو ، نیا  هب  اهنآ  ندـش  رادربماـن  هب  وا  هدارا  رگا  لاـح  تسوا . هدارا  نیع  زین 
اما تسا . لاحم  دـنوادخ  رب  ملظ  تسا و  نارگید  هب  ملظ  صاخ ، یهورگ  تیقفوم  هب  یهلا  هدارا  قلعت  اریز  دوب  دـهاوخ  دراو  لاکـشا  نیا 

دنیآرف رد  تیقفوم  يانعم  نیا  دراد و  یگتـسب  اـهنآ  دوخ  راـیتخا  هدارا و  هب  صاـخ  هورگ  نآ  ندـش  قفوم  هب  دـنوادخ  هدارا  تقیقح ، رد 
نآ رد  تیقفوم  یلـصا  ياههیاپ  زا  یکی  تسا و  يرورـض  الاب  دـنیآرف  رد  راـیتخا  رـصنع  میتسناد  نیا  زا  شیپ  اریز  تسا ؛ یهلا  شیاـمزآ 
هیام الط ، زا  تالآرویز  نتخاس  هک  روط  نامه  دمآیمن  باسح  هب  تیقفوم  الـصا  تشاد ، يربج  یلکـش  تیقفوم  نیا  رگا  هچ  دـشابیم .

. تسین الط  دوخ  يارب  تاهابم  رخف و 
، ناشدوخ رایتخا  هب  ناگدـش  دودرم  قیفوت  مدـع  هب  زین  ناشرایتخا و  اب  اهنآ  تیقفوم  هب  دـنوادخ  یلزا  ملع  میباییم  رد  بیترت  نیدـب  ( 2)

ملع رب  هک  یهلا  شیامزآ  یلک  نوناق  اب  ود  ره  نیا  هجیتن  رد  تسا . هدرک  ادـیپ  قلعت  رما  نیمه  هب  زین  وا  هدارا  نینچمه  تسا و  هتفرگ  قلعت 
. دشابیم گنهامه  تهج و  مه  دوخ ، هدارا  ملع و  اب  رشب  هب  رایتخا  نداد  و  هدیدرگ ، ینتبم  راگدرورپ  هدارا  و 

درکلمع درک و  دنهاوخ  راتفر  یکین  هب  هک  دنایناسک  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  صاخ  هدع  نآ  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  نیاربانب  ( 3)
مدرم و یهاتوک  دوبن  رگا  دیسر و  دنهاوخن  لامک  زا  هیاپ  نادب  رایتخا  ءوس  لیلد  هب  نارگید  دوب و  دهاوخ  هنالداع  تسرد و  ناشيرایتخا 
. دمآیم تایاور  رد  زین  ناشمان  نامگیب  دوب و  نیا  زا  شیب  زوریپ  قفوم و  دارفا  رامش  شیامزآ ، ناحتما و  رصع  رد  اهنآ  یتیلوئـسمیب  زین 

رامـش هجیتن  رد  دـنزاسیم ؛ دوخ  هشیپ  ار  دولآهانگ  ياهراتفر  هتفر و  اطخ  هار  هب  شیوخ  رایتخا  ءوس  اب  نانآ  تفگ  دـیاب  هنادـنمگوس  اـما 
: دیامرفیم دنوادخ  ددرگیم ؛ سکعنم  تایاور  رد  يدودحم  هورگ  یماسا  ددرگیم و  زیچان  كدنا و  ناگدشقفوم 

______________________________

تایآ 3 و 4. (، 53  ) مجنلا هروس  (. 1)
ص:260  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَح  ای 
. دندرکیم دنخشیر  ار  وا  هک  نآ  رگم  دماین  اهنآ  رب  ياهداتسرف  چیه  ناگدنب ، نیا  رب  اغیرد 

یتازایتما هتـسیاش  دناهدیـسر ، بان  صالخا  عیفر  هاگیاپ  هب  یگتـشذگدوخ  زا  شالت و  اب  شیوخ و  رایتخا  اـب  هک  ناـنآ  تسا  یهیدـب  ( 1)
هّللا ۀـیقب  ترـضح  هژیو  نارای  دـنانوریب . هقلح  نیا  زا  دناهتـشادن ، ار  هبناج  همه  داهج  نیا  هک  نارگید  و  تساهنآ ؛ صوصخم  هک  دنتـسه 

ناـمزلا رخآ  یجنم  نارواـی  رامـش  رد  ار  اـهنآ  ماـن  مالّـسلا  مهیلع  موـصعم  ناـماما  ربماـیپ و  هک  دـناهتفای  تسد  یهاـگیاج  هب  مالّـسلا  هیلع 
. دناهدروآ

نآ هب  لوصو  نوچ  دـنیآ و  لیان  صالخا  رتنییاپ  تاجرد  هب  شیوخ  رایتخا  اب  دـنناوتیم  زین  نارگید  هک  درک  شومارف  دـیابن  همه  نیا  اب 
هقلح رد  جـیردت  هب  زین  اهنآ  یگمه  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  دـنیامنیم  ادـیپ  فرـشت  بتارم  نآ  هب  هک  یناسک  رامـش  تسا ، رتهداس  تاجرد 
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. دش دنهاوخ  دراو  ترضح  ناروای 
______________________________

هیآ 30. (، 36  ) سی هروس  (. 1)
ص:261  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

قارع هب  ندیسر  نامز  ات  مالّسلا  هیلع  ماما  مایق  ياهدرواتسد  مجنپ  لصف 

: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  رد  هراب  نیا  رد 
. دیامرفیم حالصا  هبش ، کی  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  راک  دنوادخ  لوا : روحم  ( 2)

. دوب دهاوخ  روهظ  بش  نامه  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  اریز  میهد  رارق  لصف  نیا  زاغآرس  ار  ثیدح  نیا  دوب  بسانم 
. دشابیم رتشیب  هیماما  ریغ  عبانم  رد  نآ  رامش  دنچ  ره  تسا ؛ هدمآ  نیقیرف  عبانم  رد  ثیدح  نیا 

: تسا هدمآ  نینچ  هیماما  ییاور  ياهباتک  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 3)

«1 . » ۀلیل یف  هرمأ  ّلج  ّزع و  هّللا  حلصی  و 
. دیامرفیم حالصا  یبش  رد  ار  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) وا راک  هبترم ، دنلب  دنوادخ 

«2 . » تسا هدیدرگ  لقن  زین  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تیاور  نیا  دننام 
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  زین  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  یسربط  ( 4)

«3 . » ةدحاو ۀلیل  یف  هرمأ  یلاعت  هّللا  حلصی  تیبلا  لهأ  انمئاق 
. دیامنیم حالصا  بش  کی  رد  ار  تیب  لها  ام  مئاق  راک  گرزب  دنوادخ 

: میروآیم هیماما  ریغ  عبانم  زا  ار  یتایاور  ریز  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  هجام  نبا  ( 5)

«4 . » ۀلیل یف  هّللا  هحلصی  تیبلا  لهأ  اّنم  ّيدهملا 
. دیامرف حالصا  ار  وا  راک ]  ] یبش رد  دنوادخ  تسا ، تیب  لها  ام  زا  يدهم 

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 401. نامه ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، (. 3)
ص 136. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 4)

ص:262  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یطویـس زین  و  دمحا ؛ يذمرت و  دوواد ، وبا  زا  « 2  » ۀنـسلا زونک  حاتفم  بحاص  و  « 1  » ۀقرحملا قعاوصلا  رد  رجح  نبا  ار  تیاور  نیا  دـننام 

. دناهدرک لقن  دامح  نب  میعن  هجام و  نبا  هبیش ، یبا  نبا  دمحا ، زا  « 3»
. تسا هدروآ  « 4  » ةدوملا عیبانی  رد  ار  نآ  يزودنق  نینچمه 

: تسا هدش  هیبشت  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایاور ، یخرب  رد  يور  نیا  زا 
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: تسا هدرک  تیاور  نینچ  ینسح  میظعلا  دبع  هب  باطخ  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  لسرم  روط  هب  يدنوار  بطق  ( 1)
«5 . » اران هلهأل  سبتقیل  بهذ  ثیح  مالّسلا  هیلع  یسوم  همیلک  رمأ  حلصأ  امک  ۀلیل ، یف  هرمأ  حلصی  هّللا  ّنأ  و  يدلو ، نم  ّيدهملا ... 

ياهراپ ات  تفر  هک  هاگنآ  ار ، میلک  ياسوم  راک  هک  روط  نامه  دشخب ، ناماس  هبـش  کی  ار  شراک  دنوادخ  تسا و  نم  لسن  زا  يدـهم ... 
. دریگرب شاهداوناخ  يارب  شتآ 

. تسا راوگرزب  نآ  يزوریپ  يارب  میقتسم  تامدقم  ینیچهنیمز  ای  وا و  يرای  وا ، راک  حالصا  زا  دارم 
. دشابیم داسف  نتفر  نیب  زا  ینعم  هب  ای  تسا  داسف  دض  حلص ، هژاو 

هبـش کـی  درادـن ؛ زین  یتازیهجت  ورین و  دـشابیم و  سانـشان  هدرب و  رـس  هب  تبیغ  رد  روهظ  زا  شیپ  اـت  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ( 2)
نیتسخن و ددرگیم . هریچ  ناهج  همه  رب  هار  نیرتهداس  زا  ناـمز و  نیرتعیرـس  رد  اـهنآ  يراـی  هب  هک  دوشیم  یهورگ  دـنمزوریپ  هدـنامرف 

ینعی دریگیم  ماجنا  بش  کی  رد  راک  نیا  تسا . نانآ  تعیب  وا و  صاخ  نارای  ندـمآ  درگ  يزوریپ ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  ماگ  نیرتمهم 
فرص اهنآ  اریز  تسا ؛ تسرد  یعیبط  يزاجعا و  لامتحا  ود  ره  قبط  رب  نخس  نیا  دیامرفیم . ینارنخـس  ماقم  نکر و  نیب  هک  یبش  نامه 

یساسا زیچ  نامه  ماما ،» باحصا  عامتجا   » تروص نیا  رد  دناهدز . هقلح  ماما  درگ  هب  هظحل  نآ  رد  هکم ، هب  ناشندیـسر  یگنوگچ  زا  رظن 
مالّـسلا و هیلع  ماما  يزوریپ  یجیردت  يریگجوا  هلحرم  نیتسخن  هک  یگژیو  نیا  اب  هدـش ؛ هراشا  نآ  هب  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا  یمهم  و 

. دریگیم تروص  هکم  زا  جورخ  زا  شیپ  دودحم  زور  دنچ  یط  رد  رفن ، رازه  هد  ندمآ  درگ 
شیپ یگمه  نیمز ، رد  وا  رکـشل  نتفر  ورف  لتق و  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دیدهت  ینایفـس و  شروش  هک  میتسناد  نیا  زا  شیپ  مود : روحم  ( 3)

هیلع ماما  دـیدهت  تایاور ، یخرب  یلو  «. 6  » تسا هدـش  یفرعم  روهظ  ياههناشن  زا  نیمز  رد  فسخ  هک  اـجنآ  اـت  دـهدیم ؛ يور  روهظ  زا 
. دننادیم روهظ  هعقاو  زا  سپ  زور  دنچ  ار  نیمز  رد  ینایفس  رکشل  نتفر  ورف  لتق و  هب  مالّسلا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رسمه  هملس  ما  زا  دوواد  وبا  ( 4)
______________________________

ص 97. (. 1)
ص 484. (. 2)

ص 124. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 3)
. فجن پاچ  ص 519 ، (. 4)

ص 199. نامه ؛ هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوارلا ، (. 5)
ص 599. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 6)

ص:263  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مهب فسخیف  ماشلا ، لهأ  نم  ثعب  هیلإ  ثعبی  و  ماقملا . نکرلا و  نیب  هنوعیابیف  هراک . وه  هنوجرخیف و  ۀفیلخ ...  توم  دـنع  فالتخإ  نوکی 

«1  ... » هنوعیابیف قارعلا ، لهأ  بئاصع  ماشلا و  لادبأ  هاتأ  کلذ ، سانلا  يأر  اذإف  ۀنیدملا . ۀکم و  نیب  ءادیبلاب 
نآ هب  یلیامت  هکیلاحرد  دننکیم  تعیب  هب  راداو  ار  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ماما   ) وا هاگنآ  دهدیم ...  يور  فالتخا  ياهفیلخ  گرم  ماگنه 

. دنیامنیم تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  ماجنارس  یلو  درادن .
نیا مدرم  یتقو  دنوریم . ورف  نیمز  رد  هنیدم ، هکم و  نیب  ادیب ، نیمزرس  رد  اما  دنوشیم  لیسگ  وا  يوس  هب  ماش  زا  نانمـشد ] زا   ] يرکـشل

. دننکیم تعیب  وا  اب  دنیآیم و  شدزن  هب  قارع  لها  زا  ییاههورگ  ماش و  هدیزگرب  نانمؤم  دننیبیم ، ار  ارجام 
. تسا هدرک  لقن  یناربط  یلعی و  وبأ  دمحا ، هبیش ، یبا  نبا  زا  یطویس  زین  ار  تیاور  نیا 

تیاور هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  هملـس  ما  هک  تسا  هدرک  لقن  مکاح  زا  زین  یناربط و  طسوالا  باـتک  زا  یطویـس  نینچمه  ( 1)
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: تسا هدرک 
اذإ یّتح  ماشلا ، لهأ  نم  شیج  هوزغیف  ماشلا . لهأ  لادـبأ  قارعلا و  لهأ  بئاصع  هیتأیف  ردـب ، لهأ  ةّدـع  ماقملا  نکرلا و  نیب  لـجرل  عیاـبی 

«2 . » مهب فسخ  ءادیبلاب و  اوناک 
زا ياهدیزگرب  نانمؤم  یقارع و  ییاههورگ  نآ  زا  سپ  دنیامنیم ، تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  يدرم  اب  ردب ، ناگدنمزر  دادـعت  هب  یهورگ 

. دنوریم ورف  نیمز  هب  ادیب  رد  یماکان ] اب   ] اما دنوشیم  لیسگ  وا  يوس  هب  نایماش  زا  يرکشل  هاگنآ  دنیآیم ؛ شیوس  هب  ماش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یبلح  یلعالا  دبع  زا  یسلجم  همالع  ( 2)

و مهمادقأ ، تحت  نم  مهذخأیف  ضرألا  هّللا  رمأیف  ینایفـسلا ، شیج  هیلإ  جرخیف  ءادیبلا ، یلإ  یهتنی  یّتح  ۀبیغ ...  رمألا  اذه  بحاصل  نوکی 
هب اورفک  دـق  دـیعب و  ناکم  نم  شوانّتلا  مهل  ّینأ  هب و  اّنمآ  اولاق  بیرق و  ناکم  نم  اوذـخأ  توف و  ـالف  اوعزف  ذإ  يرت  ول  و   » هّللا و لوق  وه 
«. بیرم ّکش  یف  اوناک  مّهنإ  لبق . نم  مهعایـشأب  لعف  امک  نوهتـشی ، ام  نیب  مهنیب و  لیح  و  دـیعب . ناکم  نم  بیغلاب  نوفذـقی  و  لـبق ، نم 

«3  ... » نالجر ّالإ  مهنم  یقبی  الف  ةروسلا . رخآ  یلإ  دّمحم ، لآ  مئاقب  ینعی  هب » اورفک  دق  و   » دّمحم لآ  مئاقب  ینعی 
تعیب مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  عمجت  روهظ و  ثداوح  نایب  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   ... ) تسا یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب 

ات دهدیم  نامرف  نیمز  هب  دنوادخ  اما  دنزیخیمرب  اهنآ  اب  هلباقم  هب  ینایفس  رکـشل  دنـسریم و  ادیب  هب  هک  نآ  ات  دهدیم ) همادا  وا ، اب  اهنآ 
هک ار  یماگنه  يدـیدیم  شاک  يا  : » دومرف هک  تسادـخ  نخـس  نیا  و  دـنور ] ورف  نیمز  رد  و   ] دناتـسزاب ناشیاهاپ  ریز  زا  ار  اهنآ  ناج ] ]

راتفرگ کیدزن  ییاج  زا  تسا و  هدنامن  يزیرگ  هار ] هک  اجنآ   ] دناهدز تشحو  نارفاک ] ]
______________________________

ص 423. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 129. نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

. دعب هب  ص 188  ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)
ص:264  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نآ لاح  و  تسا ؟ رـسیم  نانآ  يارب  نامیا ] هب   ] نتفای تسد  رود ، نینچ ]  ] ییاج زا  هنوگچ  و  میدروآ ». نامیا  وا  هب   » دـنیوگیم دـناهدمآ و 
دنتـساوخیم وزرآ ] هب   ] هچنآ نایم  ناـنآ و  ناـیم  دـندنکفایم و  راـکنا ] ریت   ] هدـیدان هب  رود ، ییاـج  زا  دـندش و  وا  رکنم  نیا  زا  شیپ  هک 

«1 .« » دندوب یتخس  یلدود  رد  زین ]  ] اهنآ اریز  تفر ، نینچ  ناشیا  لاثما  اب  زابرید  زا  هک  هنوگ  نامه  دریگیم ؛ رارق  یلیاح 
. دنامیمن هدنز  یسک  رفن  ود  زج  هاپس  نآ  زا  و  دنزرویم . رفک  وا  هب  دنراد و  کش  مالّسلا ، هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هب  ینعی 

ریز رد  ار  نآ  توق  هطقن  هس  هک  تسا  یفعـض  توق و  طاقن  ياراد  دـنادیم ، روهظ  هعقاو  زا  سپ  ار  نیمز  رد  نتفر  ورف  هک  رابخا  نیا  ( 1)
: میرامشیم رب 

؛ دریگیم لکش  مالّسلا  هیلع  ماما  تضهن  یبوکرس  يارب  یماظن  یتکرح  دوشیم و  نوگرگد  ناهج  عضو  روهظ ، زا  سپ  تسا  یهیدب  - 1
؟ تفریذپ ناوتیم  هنوگچ  ار  ددرگ  راکشآ  ترضح  نآ  توعد  هک  نآ  زا  لبق  روهظ و  زا  شیپ  ماما  اب  هلباقم  يارب  شالت  اما 

هیلع يدـهم  ماـما  هنوگچ  ینایفـس  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  روـهظ ، هثداـح  زا  نیمز  رد  نتفر  ورف  هعقاو  نداـتفا  شیپ  تروـص  رد  - 2
رگید دشاب ، روهظ  دادیور  زا  سپ  نیمز  رد  نتفر  ورف  رگا  هک  یتروص  رد  دربب ؟ نیب  زا  ار  ترضح  نآ  دنکیم  شالت  هتخانش و  ار  مالّسلا 

. درادن ییاج  شسرپ  نیا 
هب اراکـشآ و  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  هزجعم  دادـیور  نیا  دـتفایم . قاـفتا  روـهظ  هـعقاو  زا  سپ  زور  دـنچ  اـهنت  نـیمز ، رد  نـتفر  ورف  - 3

حیرصت تایاور  دوخ  رد  هزجعم  نیا  ریثأت  هرابرد  دیامنیم . دیکأت  شتوعد  ندوب  هنالداع  مالّسلا و  هیلع  ماما  تکرح  تیناقح  رب  تحارص 
یتح دنیامنیم ». تعیب  دنیآیم و  شیوس  هب  قارع  زا  ییاههورگ  ماش و  یعقاو  نانمؤم  دـندید ، ار  هثداح  نآ  مدرم  هک  هاگنآ   » تسا هدـش 
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. دزیگنایمرب مالّسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ار  وا  تفوطع  تین و  نسح  دراذگیم و  ریثأت  زین  ینایفس  دوخ  رب  هزجعم  نیا 

. تسا قارع  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  يریگرد  شنت و  نودب  دورو  اهنآ ، نیرتمهم  هک  دراد  لابند  هب  ار  یجیاتن  قافتا  نیا 
مالّسلا هیلع  یلع  نب  دّمحم  ماما  زا  زین  وا  ملسم و  نب  دیلو  زا  مه  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  هک  یتیاور  هب  ار  امـش  هجوت  اجنیا  رد  ( 2)

: مییامنیم بلج  تسا  هدرک  لقن 
یف اوخاـسف  تثعب ، اـم  هیلإ  تثعب  ةربع . لـجرلا  اذـه  یف  هّللا  لـعج  دـقل  هّللا ، رمعل  ءاـیلیا : نم  ربـخلا  هغلبی  نیح  شیجلا  ثعب  يذـّلا  لوقیف 

«2  ... » ۀعاطلا ینایفسلا  هیلإ  يدؤیف  ةرصن . ةربعل و  اذه  یف  ّنإ  ضرألا 
نیا دنوادخ  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم دوشیم ] ربخ  اب  نیمز  رد  اهنآ  نتفر  ورف  زا  یتقو  ( ] ینایفس ینعی   ) هتشاد لیـسگ  ار  رکـشل  هک  نآ 

رد نیمز  اما  مداتـسرف  وا  يوس  هب  ار  حلـسم  نادند  ات  هوبنا و  يرکـشل  نم  نوچ ]  ] هداد رارق  تربع  هیام  ار  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما   ) درم
« ناشدرب ورف  دوخ  ماک 

______________________________

.54 تایآ 52 - (، 34  ) أبس هروس  (. 1)
ص 146. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص:265  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دمآ دهاوخ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  تعاطا  هب  ینایفس  هجیتن  رد 

نیمز رد  شنایرکـشل  نتفر  ورف  هجیتـن  ار  ترـضح  نآ  ربارب  رد  وا  فاـطعنا  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  اـب  ینایفـس  تعیب  ینـشور ، هـب  ربـخ  نـیا 
. دنادیم

: تسا ریز  حرش  هب  دنادیم ، روهظ  هعقاو  زا  سپ  ار  نیمز  رد  نتفر  ورف  هثداح  هک  یتایاور  رد  یتساک  فعض و  طاقن  اما  ( 1)
ار تایاور  نیا  زا  یخرب  تسا . راگزاسان  دنادیم ، روهظ  هعقاو  زا  شیپ  ار  نیمز  رد  نتفر  ورف  حیرـص  روط  هب  هک  يرابخا  اب  رابخا  نیا  - 1

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  يربخ  دننام  میاهدروآ ؛ نیا  زا  شیپ 
«1 . » ءادیبلاب فسخ  ینایفسلا و  جورخ  مئاقلا : مایق  لبق  نوکی  نأ  هنم  ّدب  يّذلا ال  موتحملا  نم 

. تسین نآ  زا  يریزگ  تسا و  یمتح  يرما  مالّسلا ، هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  ادیب  نیمزرس  رد  نتفر  ورف  ینایفس و  شروش 
: دسرپیم ترضح  نآ  زا  يوار  يرگید  ربخ  رد  نینچمه  ( 2)

«2 . » ءادیبلا یف  فسخلا  و  یسابعلا ...  كاله  لاق : یه ؟ ام  و  تلق : یلب . لاقف : رمألا ؟ اذه  يدی  نیب  ۀمالع  نم  ام 
. ادیب رد  نتفر  ورف  و  یسابع ...  تکاله  دومرف : تسیچ ؟ روهظ )  ) رما نیا  يور  شیپ  هناشن 

: تسا هدیسر  ترضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد  ( 3)
«3 . » ءادیبلا یف  فسخلا  و  تامالع ... : سمخ  مئاقلل 

. ادیب نیمزرس  رد  نتفر  ورف  و  دراد ... : هناشن  جنپ  مالّسلا ، هیلع  مئاق  روهظ ] ]
. تسا روهظ  زا  شیپ  نامز  رگنایب  تیاور ، نیا  رد  تمالع  ریبعت 

تافانم یتاکرادـت ، هن  دـنراد و  ییورین  هن  هک  دـنادیم  یهورگ  ای  درم  رطاخ  هب  ار  نیمز  رد  نتفر  ورف  هک  يراـبخا  اـب  راـبخا  نیا  - 2 ( 4)
روط نامه  دنتسین . رفن  رازه  هد  زا  رتمک  هک  دش  دهاوخ  یهاپـس  ياراد  روهظ ، درجم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  دراد .

: تسا هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ملسم  هک 
«4 . » مهب فسخ  ضرألا  نم  ءادیبب  اوناک  اذإ  یتح  شیج ، مهیلإ  ثعبی  ةّدع . ددع و ال  ۀعنم و ال  مهل  تسیل  موق  تیبلا  اذهب  ذوعیس 

لیسگ نانآ  يوس  هب  يرکشل  دش . دنهاوخ  هدنهانپ  هبعک )  ) هناخ نیا  هب  دنراد  یتاکرادت  هن  یتارفن و  هن  ییورین ، هن  هک  یهورگ  يدوز  هب 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوریم ورف  نیمز  رد  دیسر ، ادیب  هب  هک  هاگنآ  دوشیم و 
______________________________

ص 600. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
. نامه (. 2)
. نامه (. 3)

ص 167. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 4)
ص:266  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا روهظ  زا  شیپ  نامز  هب  طوبرم  اهیگژیو ، نیا  هک  تسادیپ 
، دیوگیم نخس  روهظ  زا  شیپ  نیمز  رد  نتفر  ورف  هعقاو  زا  درامشیم و  رب  ار  ثداوح  نآ  تایئزج  هک  یطوسبم  رابخا  اب  تایاور  نیا  - 3

. درادن يراگزاس 
: دومرف ینالوط  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 1)

اـشیج ثعبیف  ۀّکم ، یلإ  جرخ  دق  يدهملا  ّنأ  ینایفـسلا  شیج  ریمأ  غلبیف  ۀّکم . یلإ  اهنم  يدهملا  رفنیف  ۀنیدملا  یلإ  اثعب  ینایفـسلا  ثعبی  و 
نم دانم  يدانیف  ءادیبلا ، ینایفـسلا  شیج  ریمأ  لزنی  و  نارمع ...  نب  یـسوم  ۀّنـس  یلع  ّبقرتی  افئاخ  ۀّکم  لخدـی  یّتح  هکردـی  الف  هرثأ  یف 

«1  ... » اریجتسم مارحلا  تیبلا  یلإ  هرهظ  دنسأ  دق  ۀّکمب  ذئموی  مئاقلا  و  مهب ...  فسخیف  موقلا ، يدیبأ  ءادیب  ای  ءامّسلا :
يدهم هک  دسریم  ربخ  هاپس  نآ  هدنامرف  هب  دوریم . هکم  هب  اجنآ  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یلو  دتسرفیم ، هنیدم  هب  ار  یهاپـس  ینایفس 

هب مالّسلا  هیلع  ماما  هک  نآ  ات  دننامیم . ماکان  اما  درادیم  لیسگ  ترـضح  نآ  لابند  هب  ار  يرکـشل  وا  دوریم ؛ هکم  يوس  هب  مالّـسلا  هیلع 
ییدانم هاگنآ  دیآیم . دورف  ادیب  نیمزرس  رد  ینایفس  رکـشل  دوشیم ...  هکم  دراو  نارگن  ناساره و  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  تنس 

هکم رد  مالّـسلا  هیلع  مئاق  زور  نآ  دـنوریم ...  ورف  نیمز  ماک  رد  اهنآ  سپـس  نک . دوبان  ار  هورگ  نیا  ادـیب ! يا  دـهدیم : ادـن  نامـسآ  زا 
 .... دنزیم و هبعک  راوید  هب  هیکت 

لاح نیع  رد  دنوشیم . طقاس  یخیرات  تابثا  تیلباق  زا  تهج  نیا  زا  روهظ ، هعقاو  زا  سپ  نیمز  رد  نتفر  ورف  رابخا  تایاور ، نیا  دوجو  اب 
. تسا یقاب  نانچ  مه  اهنآ  توق  طاقن 

هیلع هک  دـنادیم  یـسک  ار  وا  هکلب  تسا ، يدـهم  وا  هک  تسین  هزیگنا  نیا  اـب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نتـشک  يارب  ینایفـس  مزع  لوا : هتکن  ( 2)
. دوش دوبان  دیاب  هتشادرب و  شروش  هب  رس  تموکح 

؛ دیامنیم یهدـنامزاس  ینایفـس  هیلع  ار  ریگارف  یـشبنج  تبیغ  نامز  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  تشادرب  ناوتیمن  اموزل  نخـس  نیا  زا 
نآ زا  رگید ، یناونع  مان و  اب  دنچ  ره  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  دوجو  مییوگب  هک  نآ  رگم  تسا . راگزاسان  تبیغ  هیرظن  اب  تشادرب  نیا  اریز 

. تسا هتخاس  راتفرگ  مالّسلا  هیلع  ماما  ندوب  یشروش  رادنپ  هب  ار  وا  هتخیگنا و  رب  ار  ینایفس  هنیک  تسا  مدرم  رگتیاده  هک  ور 
. دسانـشیمن شایقیقح  ناونع  مان و  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  زگره  ینایفـس ، میتسناد  میدرک و  ثحب  طوسبم  روط  هب  رتشیپ  مود : هتکن  ( 3)

. دسانشیم شراعتسم  مان  اب  ار  وا  هکلب 
تباـث ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  توـعد  ندوـب  هنـالداع  تسا و  راکـشآ  ياهزجعم  نیمز ، رد  نتفر  ورف  هـک  نآ  هـب  هجوـت  اـب  موـس : هـتکن  ( 4)

. نآ زا  سپ  ای  دهدیم  يور  روهظ  زا  شیپ  هثداح  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  دیامنیم ،
ندوب رود  هزجعم ، نیا  تسا و  يدهم  نامه  هداتفا  یقافتا  نینچ  وا  رطاخ  هب  هک  یـسک  نیا  دزاسیم  نشور  مدرم  يارب  روهظ  رب  نآ  مدقت 

«2 . » دیامنیم تباث  تیرومأم ، نایاپ  ات  هتفرگ  مارحلا  دجسم  رد  تعیب  ینارنخس و  زا  لحارم ، همه  رد  گنرین  بیرف و  زا  ار  وا 
______________________________
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ص 146. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، ك : زین ر . دعب و  هب  ص 149  نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
م] . ] تسا هدش  فذح  باتک  یبرع  نتم  سیون  شیپ  رد  مجنپ  مراهچ و  موس ، روحم  (. 2)

ص:267  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

ناهج هنالداع  حتف  مود  راتفگ 

هراشا

ص:269  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

تکرح نیزاغآ  هطقن  لوا  لصف 

: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نمض  هراب  نیا  رد 
. تایاور لقن  لوا : روحم 

یتقو دش . دهاوخ  ترضح  نآ  یناهج  تلود  زکرم  هک  يرهش  تسا ؛ هفوک  رهش  ناهج ، حتف  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  تکرح  نیزاغآ  هطقن 
تایاور رد  رهـش  نآ  ور  نیا  زا  دـناکیدزن . مه  هب  رایـسب  ود  نیا  اریز  دوشیم ؛ لـماش  مه  ار  فجن  دوریم ، هفوک  زا  نخـس  تاـیاور  رد 

. تسا رادربمان  فجن  هب  یهاگ  هفوک و  هب  یهاگ 
هیلع هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ ، دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  يولع ، یلع  نب  دّمحم  ۀفوکلا  لضف  باتک  زا  يزودنق  ( 2)

: دومرف هلآ  و 
«1 . » ۀفوکلا لهأ  هب  سانلا  دعسأ  ارشع . وأ  اعبس  سانلا  رمأ  يدهملا  کلمی 

. دنتسه هفوک  مدرم  اهنآ  نیرتتخبشوخ  دریگیم ؛ تسد  هب  ار  مدرم  رب  تموکح  مامز  لاس  هد  ای  تفه  مالّسلا ، هیلع  يدهم 
: تسا هدرک  لقن  ینالوط - یثیدح  رد  مالّسلا - هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  زا  غابص  نبا  ( 3)

«2  .... » اهدجاسم عّسوف  ۀفوکلا  یلإ  راس  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
. دهد هعسوت  ار  اجنآ  دجاسم  دور و  هفوک  هب  دیامن ، روهظ  مالّسلا ، هیلع  مئاق  هک  ینامز 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  یمرضح ، رکب  وبا  زا  دیفم  خیش  ( 4)
نع لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  ۀـکئالملا . نم  فالآ  ۀـسمخ  یف  ۀّـکم  نم  اهیلإ  راس  دـق  ۀـفوکلا ، فجن  یلع  مالّـسلا  هیلع  مئاقلاب  ّینأک 

«3 . » دالبلا یف  دونجلا  قّرفی  وه  و  هیدی ، نیب  نونمؤملا  هلامش و 
هک یلاح  رد  هتشرف ، رازه  جنپ  تیامح  اب  هکم  زا  هک  منیبیم  هفوک  فجن  رد  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ییوگ 

______________________________

ص 531. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 321. نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  غابص ، نبا  (. 2)
ص 341. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 3)

ص:270  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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هب ار  شنازابرـس  وا  تسا . هدـمآ  اـجنآ  هـب  دـنتکرح ، رد  وا  شیپاـشیپ  رد  ناـنمؤم  پـچ و  تمـس  زا  لـیئاکیم  تـسار ، تمـس  زا  لـیئربج 
. درادیم لیسگ  یفلتخم  ياهنیمزرس 

: تفگ دومرف و  دای  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمش  نب  رمع  زا  ومه  ( 1)
اذإف ءاکبلا . نم  لوقی  ام  سانلا  يردی  الف  بطخیف . ربنملا  یتأی  یّتح  لخدی  و  هل . اوفصتف  تبرطـضا ، دق  تایار  ثالث  اهب  هفوکلا و  لخدی 

«1 . » كانه مهب  یّلصی  يرغلا و  یلع  دجسم  هل  ّطخی  نأ  رمأیف  ۀعمجلا . مهب  یّلصی  نأ  سانلا  هلأس  ۀیناثلا  ۀعمجلا  تناک 
رگیدـکی اب  هس  ره  هدـش و  هتـشارفا  رب  رهـش  نآ  رد  یعامتجا ] نایرج  و   ] مچرپ هس  هک  دوشیم  هفوک  دراو  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

لاح نآ  رد   ] دنکیم زاغآ  نخـس  دریگیم و  رارق  ربنم  زارف  رب  هدـش ، هفوک  دراو  وا  دوشیم . راومه  شیارب  هار  هاگنآ  دـنافالتخا . راچد 
زامن هک  تساوخ  دـنهاوخ  وا  زا  مدرم  هعمج  نیمود  رد  دـیوگیم . هچ  وا  هک  دـنمهفیمن  هیرگ  تدـش  زا  هک ] دـنیرگیم  ناـنچ  نآ  مدرم 

. درازگیم زامن  اجنآ  رد  نانآ  اب  دنیامن و  صخشم  فجن )  ) يرغ رد  ار  يدجسم  هدودحم  دهدیم  نامرف  مه  ماما  دیامرف . هماقا  ار  هعمج 
«2 . » تسا هدروآ  يرولا  مالعا  رد  ار  ثیدح  نیمه  یسربط ، ( 2)

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  زین  وا  تباث و  نب  رمع  زا  یسوط  خیش 
فلخ ةالـصلا  یهاضت  کفلخ  ةالـصلا  هّللا ، لوسر  نب  ای  سانلا : لاق  ۀیناثلا ، ۀـعمجلا  تناک  اذإف  ءاکبلا ...  نم  لوقی  ام  سانلا  يردـی  و ال 

 ... سانلا عسی  باب  فلأ  هل  ادجسم  ّطخیف  يرغلا  یلإ  جرخیف  مکل . داترم  انأ  لوقیف  انعـسی . دجـسملا ال  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 
«3»

دنزرف يا  دـنیوگیم : مدرم  هعمج ، نیمود  رد  دـیوگیم ...  هچ  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا هک  دـنمهفیمن  مدرم  هیرگ ، يادـص  هـمهمه  زا 
ماما درادن . ار  ام  شیاجنگ  دجـسم ، نیا  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  رـس  تشپ  زامن  دننامه  امـش  رـس  تشپ  زامن  ادـخ ، لوسر 

. میامش هتساوخ  ماجنا  یپ  رد  نم  دیامرفیم :
. دشاب هتشاد  ار  مدرم  شیاجنگ  رد ، رازه  نتشاد  اب  هک  دزاسیم  صخشم  ار  يدجسم  دودح  دوریم و  فجن )  ) يرغ يوس  هب  هاگنآ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخ  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  خیش  نینچمه  ( 3)
یلإ انب  اوریـس  هباحـصأل : لوقی  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  وه  و  اهیلإ . ءیجی  وأ  اهب  وه  ّالإ و  نمؤم  قبی  مل  ۀفوکلا ، مئاقلا  لخد  اذإ 

«4 . » هیلإ ریسیف  ۀیغاطلا ، اذه 
هکنیا ای  تسا و  نکاس  اجنآ  رد  هک  نآ  رگم  دنامیمن  یقاب  ینمؤم  دوش ، هفوک  دراو  مالّسلا  هیلع  مئاق  هاگره 

______________________________

ص 341. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 1)
ص 430. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 2)
ص 281. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)

ص 285. نامه ؛ (. 4)
ص:271  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هب سپ  دـیربب . رگنایغط  نیا  دزن  هب  ار  ام  دـیامرفیم : شباحـصا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  نخـس  نیا  دـیآیم . اجنآ  هب 
. دنتفایم هار  هب  وا  يوس 

، دش دای  هلهـس  دجـسم  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  رد  یتقو  تسا  هدرک  لقن  دوسا  یبا  نب  حـلاص  زا  دوخ  دنـس  هب  خیـش  زین  ( 1)
: دومرف

«1 . » هلهأب مدق  اذإ  انبحاص  لزنم  ّهنإ  امأ 
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. دیامرف روهظ  هک  ینامز  تسام ، بحاص  هناخ  اجنآ 
هدرک لقن  ار  یثیدح  يدایا  دّمحم  نب  دمحا  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀئیـضملا  راونا  باتک  رد  دـیمحلا  دـبع  نب  یلع  دیـس  زا  یـسلجم  همالع  ( 2)

: دیوگیم يو  دناسریم . رامع  نب  قاحسا  ات  ار  شدنس  هک  تسا 
موی مولعملا ، تقولا  لاق : مولعملا . تقولا  موی  یلإ  نیرظنملا  نم  ّکنإ  لاقف : هباتک  یف  هرکذ  امولعم  اتقو  سیلبإ  یلاعت  هّللا  راظنإ  نع  هتلأس 

«2  ... » ۀفوکلا دجسم  یف  ناک  هّللا  هثعب  اذإف  مئاقلا . مایق 
نآ رد  وا  تسا ، مالّسلا  هیلع  مئاق  مایق  زور  مولعم ، نامز  دومرف : مدومن  لاؤس  ترضح  زا  مولعم ، ینامز  ات  سیلبا  هب  دنوادخ  تلهم  هرابرد 

 .... دوب دهاوخ  هفوک  دجسم  رد  ماگنه 
: تسا هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب  یسلجم  نینچمه  ( 3)

مئانغ مسقم  هلام و  تیب  و  اهعماج ، همکح  سلجم  و  ۀفوکلا ، هکلم  راد  لاق : نینمؤملا ؟ عمتجی  يدهملا و  راد  نوکی  نیأف  يدّیـس ، ای  تلق :
: لاق ۀفوکلاب ؟ نونوکی  نینمؤملا  ّلک  يالوم ، ای  لضفملا : لاق  نییرغلا . نیب  ضیبلا  تاوکذلا  هتاولخ  عضوم  هلهسلا و  دجسم  نیملسملا 

«3  .... » اهیلاوح وأ  اهب  ناک  ّالإ  نمؤم  یقبی  ال  هّللا ، يإ و 
زکرم دومرف : دوب ؟ دهاوخ  اجک  نانمؤم  عامتجا  لحم  مالّسلا و  هیلع  يدهم  هناخ  نم ! ياقآ  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  مرورـس ، زا 
هلهـس دجـسم  میانغ ، میـسقت  لاملا و  تیب  يرادهگن  لحم  نآ و  عماج  دجـسم  رد  وا  ياوتف  ماکحا و  رودـص  لحم  تسا ، هفوک  وا  تلود 

؟ دوب دنهاوخ  هفوک  رد  نانمؤم  یگمه  ایآ  مدرک  ضرع  دیوگ : لضفم  فجن . دیفس  ياههپت  وا  فاکتعا  ندرک و  تولخ  لحم  دشابیم و 
. دنیزگیم لزنم  شفارطا  ای  اجنآ  رد  هک  نآ  زج  دنامیمن  یقاب  ینمؤم  يرآ ، دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

دای اهنآ  زا  ترضح  نآ  یتموکح  ماظن  یـسررب  ماگنه  رد  هک  دراد  دوجو  هفوک  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهدرواتـسد  هرابرد  يرگید  رابخا 
. درک میهاوخ 

: دیوگیم مالّسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  يرابخا  ندروآ  زا  سپ  راصبالا ، رون  باتک  رد  یجنلبش  ( 4)
______________________________

ص 282. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 197. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)

. نامه (. 3)
ص:272  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » راصمألا یلإ  دنجلا  قّرفی  مث  ۀفوکلا . یلإ  اهنم  ریسی  ۀّکمب ، ۀعیبلا  هل  دقعت  نأ  دعب  ّهنأ 
. دزاسیم هدنکارپ  نوگانوگ  ياهرهش  رد  ار  شنازابرس  هاگنآ  دوریم . هفوک  هب  هکم ، رد  تعیب  زا  سپ 

تسا ینونک  فرشا  فجن  مه  نآ  دنراد و  قادصم  کی  یگمه  ضیبلا  تاوکذ  يرغ و  هفوک ، فجن  فجن ، نوچ : مه  یفلتخم  تاریبعت 
. دراد رارق  اجنآ  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  دقرم  هک 

. هدیدرگ عقاو  رهش  نآ  لامش  يرتمولیک  کی  رد  هک  تسا  هفوک  دجاسم  زا  یکی  هلهس ، دجسم  ( 1)
ندرازگ زامن  لـحم  هدـش  تیاور  هک  تسا  یـصاخ  ياـهناکم  ياراد  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناراـی  زا  یکی  شاهدـنزاس 

نیرتهتـسجرب زا  مولعلا  رحب  يدـهم  دیـس  هدومن ، طاقن  نآ  نییعت  هب  مادـقا  هک  یـسک  نیتسخن  ارهاـظ  تسا . هدوب  اـیلوا  اـیبنا و  زا  يراـمش 
. دشابیم رتاناد  هداد ، ماجنا  هتفگ و  هچنآ  هب  دوخ  وا  تسا و  يرجه  مهدزاود  نرق  رد  هیماما  ياملع 

ود ناکم  نآ  رد  تبیغ  رـصع  زاغآ  زا  سپ  ترـضح  نآ  هدـش  لقن  تسا . رادربمان  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  ماـقم  هب  اـهناکم ، نآ  زا  یکی 
. تسا هدرازگ  زامن  تعکر 
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تبرـض اب  زین  اج  نامه  رد  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ینارنخـس  تعامج و  زامن  هماقا  تواـضق ، لـحم  هفوک ، گرزب  دجـسم  ( 2)
. درادن یفرعم  هب  يزاین  نیا  زا  شیب  تسا و  هتشاد  مالسا  خیرات  رد  یمهم  شقن  دجـسم  نیا  تسا . هدیـسر  تداهـش  هب  مجلم  نبا  ریـشمش 

«2»
؟ دنراد یخیرات  تابثا  تیلباق  تایاور ، نیا  ایآ  مراهچ : روحم  ( 3)

: دنکیم ییامنهار  تسام ، فادها  ءزج  هک  روما  یخرب  هب  ار  ام  تایاور  نیا 
لقن هیماما  ریغ  هیماما و  زا  بلطم  نیا  تسا . هفوک  دـباییم ، روضح  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  ياهقطنم  هکم ، زا  سپ  - 1 ( 4)

. تسا هدیسر  رتاوت  هب  هتشذگ ، هضافتسا  دح  زا  ور  نیا  زا  هدیدرگ ؛
. دمآ دنهاوخ  مه  درگ  هفوک  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ینابیتشپ  يرای و  يارب  نانمؤم  - 2 ( 5)

. تسا یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  اهنآ  دادعت  دنراد و  تلالد  بلطم  نیا  رب  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  تایاور  زا  يرامش 
. دومرف دهاوخ  داریا  یمهم  نانخس  هفوک  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  - 3 ( 6)

هتـشادن دوجو  هراب  نیا  رد  مه  یتیاور  رگا  دـنچ  ره  دـنهدیم . یهاوگ  میدرک ، لقن  هیماما  یمیدـق  عباـنم  زا  هک  تیاور  ود  بلطم  نیا  رب 
نیا تفگ  ناوتیم  دراد  دوجو  زین  یتایاور  هراب  نیا  رد  هک  لاـح  میریگب . رظن  رد  لاـمتحا  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا  رت  بساـنم  دـشاب ،

. دش دهاوخ  ماجنا  دیدرتیب  ینارنخس ،
رد ارادـم  لهاست و  رد  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  اـب  ماجنارـس  وا  تسا و  ینایفـس  هطلـس  ریز  ناـمز  نآ  رد  قارع  یلک  روط  هب  هفوک و  - 4 ( 7)

، میدید ینایفس  رابخا  رد  رتشیپ  هک  نانچ  مه  یخیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  دمآ . دهاوخ 
______________________________

ص 171. نامه ؛ یجنلبشلا ، (. 1)
م] . ] تسا هدش  فذح  باتک  یبرع  نتم  سیون  شیپ  رد  موس  مود و  روحم  (. 2)

ص:273  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا هدشن  دای  نآ  زا  ینشور  هب  میدروآ  لصف  نیا  رد  هک  يرابخا  رد  دنچ  ره  دراد ؛ تقیقح 

زا يرامـش  ار  بلطم  نیا  دـنیامنیم . یناـبیتشپ  وا  زا  یمرگ  هب  هدـش و  نتورف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ربارب  رد  یگداـس  هب  هفوـک  مدرم  - 5 ( 1)
رگیدـکی اب  هورگ  مچرپ و  هس  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  هفوک  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  تایاور  زا  یکی  هچرگ  دـننکیم . دـییأت  تایاور 

. دیامن ضقن  ار  الاب  بلطم  دناوتیمن  ییاهنت  هب  تیاور  نیا  لاح  ره  هب  یلو  دیوگیم ؛ نخس  دنراد ، فالتخا 
. دنهدیم یهاوگ  بلطم  نیا  رب  زین  مالـسا  یهقف  دـعاوق  تایاور ، رب  هوالع  درک . دـهاوخ  رازگرب  ار  هعمج  زامن  مالّـسلا  هیلع  ماما  - 6 ( 2)

. میرادن غارس  مالّسلا  هیلع  ماما  طسوت  زامن  نیا  ییاپرب  يارب  یعرش  یلیلد  ام  یلو 
دوخ نیب  تجح  ار  وا  اریز  دشابیم ؛ ناشیا  هب  تبسن  مدرم  هژیو  مارتحا  هناصلاخ و  كاپ و  تاساسحا  رگنایب  يروف ، هتـساوخ  نیا  دنچ  ره 

. دننادیم گرزب  راگدرورپ  و 
. داتفا دهاوخ  ریخأت  هب  هفوک  گرزب  دجسم  نامتخاس  مامتا  نامز  ات  هعمج  زامن  ییاپرب  تسا  ینتفگ 

زاغآ هفوک  زا  ار  یناهج  دربن  هتفاـی ، ناـمزاس  ییاهرکـشل  لیـسگ  یماـظن و  ياـهورین  نداتـسرف  اـب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  - 7 ( 3)
. دیامنیم

رب مّلـسم  یلـصا  ار  نآ  یجنلبـش  هک  اجنآ  ات  تسا  هدش  تابثا  یخیرات  رظن  زا  هیماما ، ریغ  هیماما و  عبانم  رد  نآ  لقن  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا 
تسا و هدیدرگ  یفاک  یماظن  يورین  ياراد  هدوب ، هدـشن  هفوک  دراو  هک  ینامز  فالخ  رب  نامز  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  اریز  درامـشیم ؛

. درادن یهیجوت  يزوریپ ، يارب  یفاک  ياهتنامض  دوجو  اب  یناهج  هناهاوختلادع  دربن  رد  ریخأت 
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ص:275  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

ناهج لک  رد  نآ  يریگارف  مالّسلا و  هیلع  ماما  تموکح  هرتسگ  مود  لصف 

: تخادرپ میهاوخ  یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نمض  هراب  نیا  رد 
. تایاور لقن  لوا : روحم  ( 2)

: دناهتفگ نخس  عوضوم  نیا  زا  تحارص  هب  هک  یتایاور  لوا : هتسد  ( 3)
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا  ( 4)

. ضرألا یف  هناّرجب  مالسإلا  یقلی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مهّیبن  ۀّنـسب  سانلا  یف  لمعی  لاملا و  مّسقیف  ۀفیلخ ...  توم  دنع  فالتخإ  نوکی 
«1»

ناشربمایپ تنـس  اب  مدرم  اب  دنکیم و  میـسقت  ار  لام  مالّـسلا ) هیلع  يدهم   ) وا دیـسر ...  دهاوخ  مه  هب  یفالتخا  ياهفیلخ ، گرم  نامز  رد 
. درک دهاوخ  هدایپ  نیمز  رد  لماک  روط  هب  ار  مالسا  دیامنیم و  راتفر 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  وا  نینچمه  ( 5)
«2 . » مالسإلا ّالإ  اهّلک  للملا  هنامز  یف  هّللا  کلهی  و  ... 

. درک دهاوخ  دوبان  ار  مالسا  زج  ینید  ره  وا ، نامز  رد  دنوادخ  و  ... 
: همیرک هیآ  هرابرد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  یتقو  تسا  هدرک  تیاور  هرارز  زا  يزودنق  ( 6)

: دومرف دش ، شسرپ  ِهَِّلل » ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو   » هفیرش هیآ  زین  و  ًۀَّفاَک » ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  »
ام هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  ّنغلبیل  ۀیآلا و  هذه  لیوأت  نم  نوکی  ام  هکردی  نم  يری  دعب ، انمئاق  ماق  اذإ  ۀیآلا و  هذه  لیوأت  ئجی  مل 

لاق امک  ضرألا  رهظ  یلع  كرش  نوکی  یّتح ال  راهنلا ، لیللا و  غلب 
______________________________

ص 423. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 432. نامه ؛ (. 2)

ص:276  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » ّلج ّزع و  هّللا 

و دـید . دـهاوخ  ار  هیآ  نیا  لـیوأت  دـیامن ، كرد  شروهظ ، ناـمز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  اـم  مئاـق  هک  ره  تسا . هدـماین  زونه  هیآ  نیا  لـیوأت 
، تسا هدومرف  دنوادخ  هک  روط  نامه  دیسر و  دهاوخ  دسریم ، زور  بش و  هک  ياهطقن  ره  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نییآ  دیدرتیب 

. دنام دهاوخن  نیمز  يور  رب  كرش  زا  یناشن  رگید 
: دومرف هیآ  نیا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  یعبر  نب  ۀیابع  زا  وا  زین  ( 1)

«2 . » ایشع ةرکب و  هّللا ، لوسر  ادّمحم  ّنأ  و  هّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  ةداهشب  اهیف  يدون  ّالإ  ۀیرق  یقبت  ال  هدیب ، یسفن  يّذلا  و 
ناهاگحبـص و هّللا  لوـسر  دّـمحم  هّللا و  ـالا  هلا  ـال  هب  نآ  رد  هک  نآ  زج  دـنامیمن  يرهـش  تسوا ، تـسد  رد  مناـج  هـک  نآ  هـب  دـنگوس 

. دوشیم ادن  ناهاگماش 
: دومرف دنوادخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دنسم  یثیدح  رد  قودص  ( 2)

نلعی یتح  اهبراغم ...  ضرألا و  قراشم  مهّنکلمـأل  یئادـعأ و  نم  مهرخآـب  ضرـألا  ّنرهطـأل  یتملک و  مهب  ّنیلعـأل  ینید و  مهب  ّنرهظـأل 
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«3  .... » يدیحوت یلع  قلخلا  عمجی  یتوعد و 
اهنآ نیرخآ  هلیسو  هب  ار  نیمز  درب و  مهاوخ  الاب  ار  ماهملک  دیشخب و  مهاوخ  هبلغ  ار  منید  مالّـسلا ) مهیلع  موصعم  ناماما   ) نانآ هلیـسو  هب 

نم توعد  هک  نآ  ات  درک  مهاوخ  نیمز  برغ  قرـش و  بحاص  ار  اهنآ  تخاـس و  مهاوخ  كاـپ  منانمـشد  زا  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماـما  )
 ... دنیامن فارتعا  نم  یگناگی  هب  مدرم  همه  ددرگ و  راکشآ 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تسا  هدرک  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  قودص  نینچمه  ( 3)
ضرألا یف  یقبی  ال  نوکرـشملا . هرک  ول  هّلک و  نیدـلا  یلع  هنید  هب  ّلج  ّزع و  هّللا  رهظی  و  برغملا ، قرـشملا و  هناطلـس  غلبی  اـّنم ...  مئاـقلا 

«4  ... » رمع ّالإ  بارخ 
همه رب  وا  ددـم  هب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  دیـسر و  دـهاوخ  ناهج  برغ  قرـش و  هب  وا  تردـق  تس ...  تیب ] لها   ] اـم زا  مالّـسلا  هیلع  مئاـق 

. دیآ شوخان  ار  ناکرشم  راک  نیا  دنچ  ره  دیشخب ، دهاوخ  هبلغ  اهنید 
 .... دوش دابآ  هک  نآ  زج  دنامیمن  نیمز  رد  يایبارخ 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  یثیدح  رد  دیفم  خیش  ( 4)
َو ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهل  َو  : » هناحبس هّللا  لوق  تعمس  امأ  نامیإلاب . اوفرتعی  مالسالا و  اورهظی  یّتح  نید  لهأ  قبی  مل  و 

«5 «. » َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َو  ًاهْرَک 
ار ادخ  نخس  ایآ  دیامن . ناعذا  نامیا  هب  دروآ و  مالسا  هک  نآ  رگم  دنامیمن  یقاب  يرادنید 

______________________________

ص 507. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 508. نامه ؛ (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
. نامه (. 4)

ص 243. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 5)
ص:277  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  تسا و  هداهن  وا  نامرف  هب  رس  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  ره  دومرف : هک  ياهدینشن 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  یسلجم  ( 1)

ماّکح مه  و  ۀیولألا ، باحصأ  مه  و  ردب . لهأ  ةّدع  الجر ، رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هباحصأ  هلوح  و  ۀفوکلا ، ربنم  یلع  مئاقلا  یلإ  رظنأ  ینأک 
«1 . » هقلخ یلع  هضرأ  یف  هّللا 

ردـب ناـیوجگنج  رامـش  هب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ار  شدرگ  هتـسشن و  هفوـک  دجـسم  ربـنم  يور  هک  منیبیم  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ییوـگ ،
. دنتسه نیمز  يور  رب  دنوادخ  نامکاح  و  مالّسلا ] هیلع  مئاق  هاپس   ] نارادمچرپ نانآ  دناهتفرگ .

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  رباج ، زا  يرگید  ثیدح  رد  وا  زین  ( 2)
«2 . » مهل عیطم  وه  ّالإ و  ءیش  نم  سیل  نیقفاخلا . نیب  امب  اوطاحأ  دق  مئاقلا و  باحصأب  ینأک 

. تساهنآ ربنامرف  هک  نآ  زج  تسین  يزیچ  دناهدش و  طلسم  هریچ و  ناهج  برغ  قرش و  رب  هک  منیبیم  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  ییوگ 
. دنادیم لدع  طسق و  زا  نیمز  هدننکرپ  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  يرابخا  مود : هتسد  ( 3)

اب تیاور  نـیا  « 3 . » دـنراد رظن  قاـفتا  نآ  یتسرد  رب  هیماـما  ریغ  هیماـما و  زا  ثیدـح  ناـیوار  میتـفگ  نیا  زا  شیپ  تسا و  رتاوتم  ربـخ  نیا 
راب کی  هن  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  مرکا و  ربمایپ  هک  تسادیپ  تسا و  هدیسر  فلتخم ، ياهتبـسانم  رد  مه و  هب  کیدزن  ییاههژاو 
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نآ رد  اـهناسنا  هک  تسا  نیمز  داـبآ  ياـهشخب  همه  تیاور ، نیا  رد  نیمز »  » زا روـظنم  زین  دـناهدومن . ناـیب  ار  نآ  اـهراب  هکلب  راـب  ود  و 
. دننکیم یگدنز 

تموکح یگدرتسگ  رد  نینرقلا  وذ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تهابش  موس : هتسد  ( 4)
: دومرف هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  قودص  ( 5)

قرـش هغلبی  و  يدـلو . نم  مئاقلا  یف  هتّنـس  يرجیـس  ّلـج  ّزع و  هّللا  ّنإ  و  هداـبع ...  یلع  ۀّـجح  هّللا  هلعج  اـحلاص  ادـبع  ناـک  نینرقلا  اذ  ّنإ 
تئلم امک  الدـع  اطـسق و  ضرألا  ألمی  هأطو ...  ّالإ  نینرقلا  وذ  هأطو  لبج  لهـس و ال  نم  اعـضوم  الهنم و ال  یقبی  یّتح ال  اهبرغ  ضرألا و 

«4 . » املظ اروج و 
نم لسن  زا  هک  یمئاق  دروم  رد  ار  وا  تنـس  دـنوادخ  داد ...  رارق  تجح  شناگدـنب  رب  ار  وا  راـگدرورپ  هک  دوب  یحلاـص  هدـنب  نینرقلا  وذ 

مدـق نآ  رب  نینرقلا  وذ  هک  يراسهمـشچ  هوک و  تشد و  هک  اجنآ  ات  شدـناسریم  نیمز  برغ  قرـش و  هب  دومرف و  دـهاوخ  يراـج  تسا ،
متـس دادیب و  زا  هک  روط  نامه  دزاسیم ، زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  دراذگ ...  اجنآ  رد  مدـق  زین  وا  هک  نآ  زج  دـنامیمن ، یقاب  هداهن 

. دشاب هدش  رپ 
______________________________

ص 184. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 185. نامه ؛ (. 2)

ص 281. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 3)
(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 4)

ص:278  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » تسا هدروآ  زین  یسربط  ار  تیاور  نیا 

نیمز قطانم  همه  رب  مالّسلا  هیلع  ترضح  طلست  مراهچ : هتسد  ( 1)
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)

«2  ... » رزخلا هاش و  لباک  دنهلا و  دنسلا و  ملیدلا و  كرتلا و  نیصلا و  مورلا و  هل  هّللا  حتفی  مالّسلا ...  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  جرخ  دق  ول 
وا يارب  ار  رزخ  هاش و  لباک  دنه ، دنـس ، ملید ، كرت ، نیچ ، مور ، ياههزاورد  دنوادخ  دنک ... ، روهظ  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  لآ  مئاق  یتقو 

 ... دوشگ دهاوخ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدروآ  ریصب  وبا  زا  لقن  هب  یسربط  ( 3)

 ... ملیدلا لابج  نیصلا و  ۀینطنطسق و  حتفی 
 ... دیامنیم حتف  ار  ملید  ياههوک  نیچ و  هینطنطسق ،

. دنکیم تلالد  يودهم ، تلود  ندوب  یناهج  رب  دیدرتیب  هدوب و  رتاوتم  شاهناگراهچ ، ماسقا  اب  رابخا  نیا 
هفیرش هیآ  ساسا  رب  هک  « 3  » میاهتفگ نیا  زا  شیپ  تسا  یهلا  یلک  همانرب  ياضتقم  مالّسلا ، هیلع  ماما  تلود  ندش  یناهج  مود : روحم  ( 4)

ناوـتیم میرک ، نآرق  رگید  تاـیآ  و  « 4 .« » دنتـسرپب ارم  هک  نآ  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  نج و  . » ِنوُدـُبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِإـْلا  َو  َّنِْـجلا  ُتـْقَلَخ  اـم  َو 
ققحت يانعم  هب  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  تسا  نآ  قیقد  ریگارف و  لـماک ، ياـنعم  رد  تداـبع  شنیرفآ ، زا  یلک  فدـه  هک  دومن  لالدتـسا 

. تسا رگهولج  دنوادخ ، ياهییامنهار  یهلا و  یهاون  رماوا و  تایئزج  رد  رما  نیا  تسا . هعماج  درف و  دوجو  رد  قلطم  تلادع 
يارب هتسیاش  هاگیاج  داجیا  فده و  نآ  ققحت  طیارش  ات  تسا  هدرب  رس  هب  یهلا  تیبرت  یلک  همانرب  تحت  ار  يزارد  راگزور  تیرـشب  ( 5)

هک ومه  دشابیم ؛ مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  هدیدرگ ، هریخذ  گرزب  فده  نآ  ندش  یلمع  يارب  هک  يربهر  دـیآ . مهارف  يو 
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نآ ریـسم  رد  ینامـسآ ، ياهنید  همه  هک  تسور  نآ  زا  نیا  تسا . هداد  تراشب  ار  نآ  زین  مالـسا  دناهداد و  هدژم  ار  شندـمآ  نایدا  همه 
. دنشابیم ترضح  نآ  یناهج  تلود  لیکشت  روهظ و  طیارش  ققحت  لابند  هب  یگمه  هتشاد و  رارق  گرتس  فده 

یفادها نامه  يرـشب ، هعماج  نایم  رد  وا  فادـها  يربهر و  مالّـسلا و  هیلع  ماما  راتفر  هک  ددرگیم  مولعم  ینـشور  هب  رذـگهر  نیا  زا  ( 6)
ایلوا و ایبنا و  همه  ریذپانیگتسخ  ياهشالت  هجیتن  نآ ، تسا و  هدومرف  هدارا  شتاقولخم  يارب  شنیرفآ  زاغآ  زا  گرزب  دنوادخ  هک  تسا 

ندرک هدایپ  ینعی ، نیا  دشابیم و  ناحلاص 
______________________________

ص 413. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 1)
ص 122 و 123. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 234. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 3)
هیآ 56. (، 51  ) تایراذلا هروس  (. 4)

ص:279  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ناوتیمن هتبلا  تسا . هتفگ  نخس  نآ  زا  زین  همیرک  هیآ  هک  نانچ  مه  يرـشب ؛ عماوج  همه  رد  هناصلاخ  تدابع  شتـسرپ و  لماک و  تلادع 

یتبـسن ادـخ  اب  مدرم  همه  اریز  تسناد ؛ تلود  ای  هعماج و  هورگ ، کی  هژیو  ار  نآ  تخاس و  روصحم  گـنت  ياهریاد  نورد  ار  فدـه  نیا 
. دشاب ریگارف  یمومع و  دیاب  زین  فده  نآ  نیاربانب ، دنراد . ربارب 

هدـنریگرب رد  اهناسنا و  همه  لماش  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تموکح  هک  مییامن  طابنتـسا  هیآ  دوخ  زا  تسا  یعیبط  تروص  نیا  رد  ( 1)
. درک میهاوخ  ثحب  یلک  همانرب  نیا  تایئزج  هرابرد  دوخ ، يدعب  باتک  رد  تسا . يرشب  عماوج  مامت 

. تایاور نیا  رتهب  كرد  يارب  تاظحالم  یخرب  نایب  موس : روحم  ( 2)
: تیاور نیا  دننام  تسا . مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  تلود  ندوب  یناهج  يایوگ  تحارص  هب  میدروآ ، لوا  هتسد  رد  هک  یتایاور  مکی :

اهیف يدون  ّالإ  ۀـیرق  یقبت  ضرالا و ال  رهظ  یلع  كرـش  نوکی  ـال  یّتح  راـهنلا  لـیللا و  غلب  اـم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نید  ّنغلبیل  و 
. اّیشع ةرکب و  هّللا  لوسر  ادّمحم  ّنأ  هّللا و  ّالا  هلإ  نأ ال  ةداهشب 

يرهش زین  دنامن و  نیمز  رب  یکرش  هک  ات  دیسر  دهاوخ  دسریم ، زور  بش و  هک  ياهطقن  ره  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  کشیب 
. دوشیم ادن  هاگماش  هاگحبص و  هّللا  لوسر  دّمحم  هّللا و  الا  هلا  گناب ال  نآ  رد  هک  نآ  زج  دنام  دهاوخن 

: میناوخیم میرک  نآرق  رد  دوشیم ؛ هتفگ  ۀیرق »  » ینوکسم هقطنم  ره  هب 
«1 . » ٌدیِصَح َو  ٌِمئاق  اْهنِم  َْکیَلَع  ُهُّصُقَن  يرُْقلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ 

. دناهتفر داب  رب  یضعب ]  ] دنتسه و اپ  رس  رب  زونه ]  ] اهنآ زا  یضعب  مینکیم . تیاکح  وت  رب  ار  نآ  هک  تساهرهش  نآ  ياهربخ  زا  نیا ،
قرش و هب  شذوفن  هطلس و  دیامرفیم : هک  تسا  نینچ  تساخ . دهاوخ  رب  ناذا  گناب  اهرهش ، همه  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 

: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  یسدق  یثیدح  ای  دیسر . دهاوخ  ناهج  برغ 
. دنهد یهاوگ  نم  یگناگی  رب  مدرم  ددرگ و  راکشآ  متوعد  هک  ات  دروآ ...  مهاوخ  رد  اهنآ  تیکلام  هب  ار  نیمز  برغ  قرش و 

تسا ییاورنامرف  نیرتگرزب  نینرقلا  وذ  هک  تسور  نآ  زا  اهنت  يودهم  تموکح  هنماد  نینرقلا و  وذ  تنطلس  هرتسگ  نیب  هسیاقم  مود : ( 3)
؛ دسانـشیم دیدج  خیرات  هک  تسا  ییاوشیپ  ربهر و  نیرتتمظعاب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هدـید و  دوخ  هب  تیرـشب  هتـشذگ  خـیرات  هک 

. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  ود ، نآ  يدام  يونعم و  ياهيدنمناوت  رد  فالتخا  هنرگو 
نیا رد  یـسک  دوش و  هسیاقم  رگیدـکی  اب  نینرقلا  وذ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  تاـحوتف  نازیم  هک  تسا  هدوبن  نآ  هسیاـقم  نیا  زا  دوصقم  یتح 

ار ناهج  همه  نینرقلا ، وذ  تیمکاح  نوچ  هک  دیامن  يریگهجیتن  نایم 
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______________________________

هیآ 100. (، 11  ) دوه هروس  (. 1)
ص:280  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ندوب یناهج  زا  تحارـص  هب  دمآ  مکی  هظحالم  رد  هک  يریباعت  رد  اریز  دوب ؛ دهاوخ  نینچ  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  سپ  هتفرگن  رب  رد 
نیا زا  دارم  تفگ  دـیاب  هجیتـن  رد  درادـن . نیا  زج  ییاـضتقا  یهلا ، یلک  هماـنرب  هک  نآ  زا  هتـشذگ  تسا ؛ هتفر  نخـس  ترـضح  نآ  تلود 

. زرم نییعت  دیدحت و  هن  تسا و  يریگارف  هرتسگ و  نایب  اهنت  هیبشت ،
تاحوتف ورملق  نییعت  دهنیم ؛» ماگ  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا  هداهن  مدق  نینرقلا  وذ  هک  ییاج  ره  هب  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  ( 1)

نیا رد  یگدوزفا  نیا  تشاد . دهاوخ  نینرقلا  وذ  زا  رتشیب  رایسب  يدرواتـسد  ناشیا  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  تیاور  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما 
. دشابیم يودهم  تلود  ندوب  یناهج  تابثا  يارب  یفاک  یلیلد  لوا ، هتسد  تایاور  تیاور و  نیا  ور  نیا  زا  تسا  هدشن  یفن  تیاور ،

: زا دنترابع  قطانم  نآ  تسا ؛ هدمآ  دوشیم  هریچ  اهنآ  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ییاهنیمزرـس  یماسا  مراهچ ، هتـسد  تایاور  رد  موس : ( 2)
. رزخ هاش و  لباک  هینطنطسق ، دنه ، دنس ، كرت ، ملید ،) ياههوک   ) ملید نیچ ، مور ،

هرهب اهنآ  رگا  تسا و  هدوب  تایاور  نیا  رودـص  راـگزور  ناـمدرم  شناد  نازیم  يرکف و  حطـس  اـب  بساـنتم  اهنیمزرـس ، نیا  ندرمـش  رب 
تاحوتف هنماد  یگدرتسگ  نایب  يارب  افرـص  قطانم ، نیا  زا  ندرب  ماـن  تقیقح ، رد  دـشیم . هدوزفا  تسرهف  نیا  رب  دنتـشاد ، ملع  زا  يرتشیب 

میمعت زین  ناهج  طاقن  رگید  هب  ار  تایاور  نیا  ناوتیم  بیترت  نیا  هب  تسا . هدـش  هدروآ  لاـثم  يارب  یماـسا  نآ  دـشابیم و  ترـضح  نآ 
دیگنج مور  نیچ و  اب  دنچ  ره  وا  اریز  تسا ؛ نینرقلا  وذ  تاحوتف  زا  رتشیب  یـسب  يودـهم ، تلود  ورملق  هک  دـیآیم  رب  اهلاثم  نیا  زا  داد .

. دیامنیم ادیپ  اجنآ  رب  یلماک  طلست  یگریچ و  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یلاح  رد  دیاشگب . ار  اجنآ  تسناوتن  اما 
هراق مه  دیاش  اپورا و  لک  ینعی  گنرف  ياهنیمزرـس  لماش  نآ ، رودـص  نامز  رد  مدرم  تشادرب  قباطم  تیاور ، نیا  رد  مور  زا  دارم  ( 3)

. دشابیم اکیرمآ 
. دریگیم رب  رد  زین  ار  ایسآ  قرش  قطانم  ریاس  هرک و  نپاژ ، ياهروشک  نیچ ، روشک  رب  هوالع  هک  تسایسآ  قرش  نیچ ، زا  روظنم 

نیا دـشابیم . ناملـسم  نآ  تیعمج  رتشیب  دراد و  رارق  هیـسور  بونج  رد  کنیا  هک  تسا  یقطانم  ملید ، ياههوک  اـی  ملید  زا  دوصقم  ( 4)
. تسا رادربمان  رهنلا  ءارو  ام  هب  یخیرات  ياهباتک  زا  یضعب  رد  قطانم 

مه ایـسآ  یقرـش  بونج  ياهروشک  دنـس  زا  دارم  اما  دوشیم . زین  ناتـسکاپ  لماش  ینونک ، هدودـحم  رب  هوالع  دـنه  تیاور ، ناـبز  رد  ( 5)
. دشابیم نآ  زج  مانتیو و  يزلام ، يزنودنا ، نوچ 

رهش نیرتمهم  ناونع  هب  تایاور  نابز  رد  الومعم  دراد و  رارق  هیکرت  ییاپورا  شخب  رد  هک  تسا  لوبناتسا  رهـش  هینطنطـسق ، زا  روظنم  ( 6)
. دراد ییازـس  هب  تیمها  کیژتارتسا  رظن  هطقن  زا  يودهم  یناهج  تضهن  رد  نآ  حـتف  هک  يروط  هب  تسا  هدـیدرگ  حرطم  نهک  يایند  رد 

. تساپورا هب  دورو  ياههزاورد  زا  یکی  هینطنطسق  هک  تسور  نآ  زا  نیا 
ص:281  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هب دندناشوپ و  لمع  هماج  نآ  هب  اهینامثع  هک  نآ  ات  دندربیم  رـس  هب  نآ  راظتنا  رد  اهنرق  ناملـسم  تما  هک  تسا  یتراشب  رهـش  نیا  حـتف 
دهاوخ حـتف  رگید  راب  ار  نیمزرـس  نآ  زین  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  « 1 . » دـندرک ادـیپ  ناناملـسم  نایم  رد  یمهم  هاگیاج  اهنآ  رطاخ  نیمه 

. دومن
هاش هژاو  اما  دشابیم  لباک  نآ  فورعم  مان  ناتسناغفا . نیمزرس  همه  حتف  ینعی  نآ  حتف  تسا و  ینونک  ناتـسناغفا  تختیاپ  هاش ، لباک  ( 1)

. تسا هدوب  یهاشداپ  یتموکح  تختیاپ  هک  نآ  رطاخ  هب  ای  دشابیم و  نآ  یمیدق  مسا  لیلد  هب  ای  تسا  نآ  دنوسپ  تیاور  نیا  رد  هک 
داحتا ياهروشک  هدـیدرگ و  عقاو  نآ  یبونج  لحاس  رد  ناریا  هک  دـشابیم  رزخ  يایرد  هیـشاح  ياـهروشک  رزخ ، زا  روظنم  نینچمه  ( 2)
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. دنراد رارق  ایرد  نآ  لامش  برغ و  قرش و  رد  قباس )  ) يوروش
نیا زا  شیب  دناهتسناوتن  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  و  دشابیم . زور  نآ  ناهج  رد  هدش  هتخانـش  طاقن  همه  لماش  اهنیمزرـس  نیا 

اپورا هراق  همه  دناوتیم  تسرهف  نیا  هجیتن  رد  تسا . هدوب  نوگمهان  راگزور  نآ  ناگدنونش  یلقع  یگنهرف و  حطس  اب  اریز  دنیوگ  نخس 
ياکیرما ایلارتسا ، اقیرفآ ، زا  نابطاخم ، ندوبن  هاگآ  لیلد  هب  دمآ  هک  نانچ  مه  اما  ددرگ . لماش  زین  ار  یلامش  ياکیرمآ  الامتحا  ایسآ و  و 

. تسا هدشن  هدرب  یمان  بونج  لامش و  بطق  یبونج و 
انـشآ هقطنم  ود  نآ  اب  راگزور  نآ  مدرم  اریز  دنتـسه ؛ ینثتـسم  رما  نیا  زا  یلاموس ) نادوس و  لـماش   ) هشبح رـصم و  ياـهروشک  هتبلا  ( 3)
باسح هب  ماما  تاحوتف  رد  لخاد  زین  ار  اهنیمزرـس  نآ  ناوتیم  یهلا  یلک  هماـنرب  زین  لوا و  هتـسد  تاـیاور  هب  تیاـنع  اـب  سپ  دـناهدوب .

. یتسینومک ماظن  هطلس  تحت  ای  تسا و  يرادهیامرس  كولب  هرطیس  ریز  ای  قطانم  نیا  همه  ام  نامز  رد  کنیا  دروآ .
ياههصرع رد  هچ  یهابت  داسف و  رهاظم  همه  اب  نینچمه  داتفا . دهاوخ  رد  نآ  لاکـشأ  مامت  رد  يدام  ياهماظن  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما 

. درک دهاوخ  هزرابم  یقالخا  ياهورملق  رد  هچ  ینوناق و 
نیا رد  تسب . دنهاوخ  فص  ششخب  يدازآ  تضهن  وا و  لباقم  رد  یمیظع  يورین  هچ  اب  نانمشد  هک  درک  روصت  ناوتیم  فاصوا  نیا  اب 

. تفگ میهاوخ  نخس  يدعب  لصف  رد  هراب 
هک یفدـه  تسا ؛ گرتس  فدـه  نیا  هب  ماـما  ندیـسر  یگنوگچ  زا  نشور  یتخانـش  ندروآ  تسد  هب  دراد  تیمها  نیا  زا  سپ  هچنآ  ( 4)

يارب مالّـسلا  هیلع  ماما  تیقفوم  يزوریپ و  ياهتنامـض  زا  يدعب  لصف  رد  تسا . هدیـشوپن  دوخ  هب  لمع  هماج  تیرـشب  خـیرات  رد  زگره 
. تفگ میهاوخ  نخس  فده ، نیا  هب  ندیسر 

______________________________

. دعب هب  ص 562  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:283  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  يزوریپ  ياهتنامض  موس  لصف 

هراشا

هیلع يدـهم  ماما  يزوریپ  نماض  هناگی  دـنوادخ  هدارا  هکنیا  هب  هجوت  اـب  نآ  تاـیئزج  یـسررب  ثحب و  نیا  هب  نتخادرپ  دور  ناـمگ  دـیاش 
نآ يزوریپ  يارب  یلیدبیب  نماض  دنوادخ  هدارا  دنچ  ره  تفگ  دیاب  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  یلو  دشاب . هتـشادن  ترورـض  تسا ، مالّـسلا 

يدهم قیرط  نآ  زا  دنوادخ  هک  ییاههار  یـسررب  هعلاطم و  اب  رما  نیا  اّما  درادن ؛ دوجو  نآ  هیاپ  مه  يرگید  لماع  چـیه  تسا و  ترـضح 
. درادن یتافانم  دیامنیم ، يرای  ار  مالّسلا  هیلع  دوعوم 

: تسا حرطم  لامتحا  دنچ  دیامرفیم ، ذاختا  ترضح  نآ  يزوریپ  يارب  گرزب  دنوادخ  هک  ياهویش  شور و  هرابرد  ( 2)
. زیمآزاجعا الماک  یهار  زا  يزوریپ  تسخن : لامتحا  ( 3)

تـسد هب  حالـس  هزجعم ، هار  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  تسا . هدش  هتفریذـپ  ناناملـسم  نایم  رد  یتنـس  روطب  لامتحا  نیا 
هک تروص  نیا  هب  دنیامن ؛ یمادقا  وا  هیلع  تسناوت  دنهاوخن  نانمشد  داتفا و  دهاوخن  رگراک  وا  هاپس  دض  رب  یحالس  چیه  دروآ و  دهاوخ 

. دش دهاوخ  فرصنم  يودهم  تضهن  دض  رب  یماظن  ریغ  ای  یماظن  رثؤم  ياههار  يریگراکهب  زا  اهنآ  رکف 
: میزادرپیم نآ  مهم  لاکشا  ود  هب  اجنیا  رد  دراد . دوجو  نآ  در  رد  حیحص  یعطق و  لیلد  اریز  تفریذپ  ار  لامتحا  نیا  ناوتیمن  هتبلا 
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ارغـص تبیغ  نامز  رد  تسناوتیم  دیاب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  سپ  دوب ، یهلا  توعد  يارب  یتسرد  هار  هزجعم  رگا  تسخن : لاکـشا  ( 4)
داد لدع و  زا  ار  نآ  ددرگ و  هریچ  ناهج  رـسارس  رب  نایمور ) نایناریا و  نایـسابع ،  ) راگزور نآ  دبتـسم  ياهتموکح  تساوخ  فالخ  رب 

شـالت و هب  يزاـین  رگید  دـیآ و  لـیان  یناـمرآ  فدـه  نیا  هب  تسناوتیم  دـیاب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  یتح  دزاـس . زیربـل 
دیماجنایمن و اروشاع  زوسناج  هثداح  هب  راک  تروص  نآ  رد  دشاب ؛ هتـشادن  ناکرـشم  اب  هزرابم  لدع و  تیاده و  رـشن  هار  رد  تدـهاجم 

. دندیسریمن تداهش  هب  هنامولظم  شنارای  هداوناخ و  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
ص:284  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هک نآ  لاح  تسا ؛ تیرـشب  هب  ملظ  نآ  نتخادنا  ریخأت  هب  دشاب ، نکمم  نامز  نیرتعیرـس  رد  یناسنا  گرزب  فدـه  نیا  هب  لین  هاگره  ( 1)
. دتفیب ولج  نکمم  رادقم  هب  نامز  نیا  دیاب  سپ  تسا . رود  یهلا  تحاس  زا  ملظ 

، دوـشیم لـصاح  هزجعم  هار  زا  هـک  یتلادـع  تیادـه و  اریز  تـسین ؛ راوتـسا  هزجعم  رب  یهلا  توـعد  هـک  تـسا  نآ  ریخأـت  نـیا  زار  یلو 
. دیآیم تسد  هب  یعیبط  ياههار  زا  هک  تسا  یتلادع  تیاده و  زا  رتقمعمک 

هکلب دـنامیمن  یقاب  هزجعم  قیرط  زا  نآ  لوصح  يارب  یهار  رگید  دروآ ، تسد  هب  یعیبط  ياههار  زا  ار  ياهجیتن  ناوتب  هاـگره  ور  نیا  زا 
ياهراچ هک  اجنآ  رگم  درادن  ییانثتسا  عوضوم ، نیا  دماجنا . لوط  هب  يزارد  نامز  هک  دنچ  ره  داهناو  یعیبط  ياههار  هب  ار  نآ  ققحت  دیاب 

«1 . » دشاب هتشادن  دوجو  هزجعم  ندروآ  زج 
. دتفایم ریخأت  هب  یعیبط ، هار  زا  نآ  ققحت  نامز  ات  تسا و  نینچ  رما  زین  دوعوم  زور  هب  ندیسر  رد  تیرشب  یلک  فده  دروم  رد 

رد زین  ار  روهظ  زا  سپ  رـصع  هکلب  هدوبن  روهظ  زا  شیپ  هرود  هب  رـصحنم  دباییمن ، ناماس  هزجعم  هار  زا  یهلا  توعد  هک  یلک  نوناق  نیا 
زیمآزاجعا الماک  طلـست  هب  ناوتیمن  هک  نآ  هصالخ  درک . دـهاوخن  رییغت  هاگچـیه  شنیرفآ  ماظن  رد  راـگدرورپ  تنـس  اریز  دریگیم ؛ رب 

. تفریذپ ار  نآ  دوب و  دنبیاپ  ناهج  رب  مالّسلا  هیلع  ماما 
در دباییم ، تسد  یناهج  يزوریپ  هب  هزجعم  ددم  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هک  ار  ضرف  نیا  يرایـسب  تایاور  مود : لاکـشا  ( 2)

: دننام دنیامنیم ؛
دیآ نایم  هب  هزجعم  ياپ  هک  یتروص  رد  دـنکیم ؛ یفرعم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  صاخ  نارای  هک  یتاـیاور  فلا )

. دوب دهاوخن  يزاین  نانآ  زا  کی  چیه  هب  رگید 
، دشاب هزجعم  هب  انب  رگا  هک  یلاح  رد  درامـشیم ؛ رب  رفن  رازه  هد  هکم  زا  جورخ  ماگنه  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  ناهارمه  هک  یتایاور  ب )

. رفن رازه  هد  هن  ددرگ ، جراخ  هکم  زا  رفن  نویلیم  هد  هارمه  هب  دناوتیم  مالّسلا  هیلع  ماما 
. دیسر هفوک  هب  زیمآهزجعم  یتعرس  اب  ناوتیم  هک  یتروص  رد  دشابیم ؛ هفوک  هب  هکم  زا  ترضح  نآ  رفس  رگنایب  هک  یتایاور  ج )

نخـس نودب  ار  میهافم  نآ  هزجعم ، ددـم  هب  ناوتیم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هفوک  هکم و  رد  ترـضح  ياهینارنخـس  هرابرد  هک  یتایاور  د )
. درک لقتنم  مدرم  ناهذا  هب  نتفگ 

یعس نآ  هب  يزاین  هزجعم  دوجو  اب  هک  یتروص  رد  دیوگیم ؛ نخس  ترضح  طسوت  وا  ندش  هتـشک  ینایفـس و  اب  راکیپ  زا  هک  یتایاور  ه )
. دوب دهاوخن  تدهاجم  و 

مه رب  مشچ  زا  رتمک  رد  ناوتیم  هزجعم  اب  هک  یلاح  رد  دـهدیم ؛ ربخ  هام  تشه  لوط  رد  نافرحنم  زا  يرایـسب  راتـشک  زا  هک  یتایاور  و )
. تخاس هرسکی  ار  اهنآ  راک  یندز 

______________________________

. دعب هب  ص 224  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:285  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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ترضح نآ  اریز  دوب ؛ دهاوخن  يزاین  زین  روهظ  هعقاو  لصا  هب  رگید  میشاب ، هتشاد  هزجعم  هب  یمامت  مات و  رواب  رگا  هک  نآ  رتالاب  هکلب  ( 1)
دهاوخن یترورض  مه  مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  دوجو  تروص  نیا  رد  یتح  درامگ . تّمه  ناهج  راک  حالصا  هب  زین  تبیغ  لاح  رد  دناوتیم 

میرک نآرق  رد  دـیامرف . حالـصا  ار  ناهج  راک  دریگ ، رد  یگنج  هک  نآیب  ربهر و  اوشیپ و  روضح  نودـب  دـناوتیم  دـنوادخ  اریز  تشاد 
: تسا هدمآ 

«1  » ًاعیِمَج ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو 
. دندروآیم نامیا  رسکی  اهنآ  همه  تسا  نیمز  رد  هک  ره  اعطق  تساوخیم ، وت  راگدرورپ  رگا  و 

«2  » َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 
. درکیم تیاده  ار  امش  همه  اعطق  تساوخیم  ادخ ]  ] رگا و  تسادخ ، هژیو  اسر  ناهرب  وگب 

رد زاجعا ، دروم  رد  یطارفا  هشیدـنا  اـب  دـنکیم ، تلـالد  ترـضح  نآ  كراـبم  روهظ  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  دوجو  رب  هچ  ره  هک  نآ  هجیتن 
. تسا یعطق  تسخن ، لامتحا  نالطب  تروص  نیا  رد  تسا و  راکشآ  یضراعت 

یعیبط نیناوق  هب  ياهمانرب ، هئارا  ای  تیامح  كدنا  نودب  لماک و  روط  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  دـنیآرف  دـنوادخ  مود : لامتحا  ( 2)
. تسا هداهناو 

هن ّدـح و  نامه  رد  مه  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  دـیامرفیم ، کمک  شنیرفآ  ماظن  رد  ار  شیوخ  تاقولخم  هک  روط  ناـمه  لاـعتم  راـگدرورپ 
. دناسریم ددم  يرای و  رتشیب 

نیناوق قبط  رب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  راتفر  رد  یلک  هویـش  تفگ  دـیاب  دـنچ  ره  داهن ؛ ندرگ  لماک  روط  هب  ناوتیمن  زین  لامتحا  نیا  هب 
هدـیدان مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن  ار  وا  هژیو  تیاـمح  یهلا و  صاـخ  تیاـنع  هرـسکی  عوـضوم ، نیا  رد  هکنیا  اـما  تسا  تعیبـط  ناـهج 

: ددرگیم ریز  حرش  هب  یتالاکشا  ندمآ  دیدپ  بجوم  دوخ  میراگنیب ،
زور مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  زا  راگدرورپ  هژیو  تیامح  تیاـنع و  دوجو  هاوگ  ینـشور  هب  روهظ  زا  شیپ  خـیرات  تسخن : لاکـشا  ( 3)
نیب هک  ياهنالداع  لماک و  همانرب   » زا تسا  ترابع  هک  « 3  » دوعوم زور  ندش  رادیدپ  طیارش  زا  لوا  طرـش  اریز  تسا ؛ راوگرزب  نآ  روهظ 

ندمآ مهارف   » هک مّوس  طرـش  نینچمه  تسا . هدیدرگ  داجیا  مالـسا  نید  بلاق  رد  دـنوادخ  تیانع  هدارا و  اب  دـشاب ،» هدـش  هتخانـش  مدرم 
ادیپ ققحت  راوشد  تخـس و  طیارـش  زا  اهنآ  نتـشذگ  اهناسنا و  شیامزآ  اب  دشابیم ،» ناهج  هنالداع  حـتف  يارب  نانمؤم  زا  یفاک  يرامش 

اب تسا ، رگهولج  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  صخش  رد  هک  یناهج » هنومن  رترب و  يربهر   » زا تسا  ترابع  هک  مود  طرـش  زین  و  دیامنیم .
. دراد راذگریثأت  کیدزن و  یتبسن  مالّسلا  هیلع  ماما  رمع  لوط  تبیغ و  تدم  ینالوط  دنیآرف 

دوعوم زور  يارب  دـنوادخ  هریخذ  هک  ترـضح  نآ  فیرـش  ناج  زا  يرادـساپ  روظنم  هب  راگدرورپ ، يوس  زا  تبیغ  یحارط  اـساسا  و  ( 4)
. دشابیم تسا ،

______________________________

هیآ 99. (، 10  ) سنوی هروس  (. 1)

هیآ 149. (، 6  ) ماعنالا هروس  (. 2)
. نآ زا  سپ  ص 261 و  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 3)

ص:286  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ییاـههناشن دـشابیم ، ماـگنهبان  یگتفرگ  هاـم  دیـشروخ و  ادـیب و  رد  نتفر  ورف  اـهنآ  نـیرتمهم  هـک  روـهظ  کـیدزن  ياـههناشن  نـینچمه 

. دنتسه زیمآزاجعا 
دوشیم و رادیدپ  یتسه  ناهج  یلک  نیناوق  قبط  هک  دـنایعیبط  يروما  عقاو  رد  « 1  » تبیغ یتح  روما  نیا  رتشیب  هک  دوش  لاکـشا  رگا  ( 1)
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روما نیا  هک  تسا  تسرد  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  دـننکیمن ، تلالد  یهلا  تیامح  تیانع و  رب  هجیتن  رد  تسین و  یهار  اهنآ  رد  ار  زاـجعا 
ار روما  نیا  اترورـض  شنیرفآ ، ماظن  نیناوق  اساسا  اریز  دنـشابیم ؛ راگدرورپ  تیامح  تیانع و  رگنایب  رگید  ییوس  زا  اما  دنایعیبط  الماک 

یحارط يزیرهمانرب ، هب  هکلب  میرادـنپب  یعیبط  الماک  یتاعوضوم  ار  اهنآ  هک  نآ  اـت  دـنرادن  ار  نآ  ياـضتقا  دـنروآیمن و  شیوخ  یپ  رد 
. دندنمزاین هژیو  تیانع  صاخ و 

هدارا ددرگ . ققحم  تسا - راگدرورپ  هناصلاخ  شتسرپ  هک  مدآ - هژیو  هب  ملاع و  شنیرفآ  زا  ییاهن  فده  هک  تسا  روظنم  نادب  نیا  ( 2)
تلاصا و رد  يرییغت  هک  نآیب  دـهد ، رییغت  دـهاوخب  هک  وس  ره  هب  ار  یتسه  نیناوق  يریگتمـس  دـناوتیم  وا  لازی  تردـق ال  دـنوادخ و 
زا تسا . هتخاـس  فوطعم  تقلخ  ییاـغ  فدـه  ققحت  يوس  تمـس و  هب  ار  نیناوـق  نآ  دـنوادخ  هجیتـن  رد  دروآ . دـیدپ  نیناوـق  نآ  تقد 

هدوب و یعیبط  روما ، نیا  تروص  نیا  رد  ددرگیم . حرطم  راگدرورپ » هژیو  تیانع  صاخ و  یحارط  يزیرهماـنرب ،  » هشیدـنا هک  تساـجنیا 
. دیامنیم تلالد  زین  یهلا  دییأت  تیانع و  رب  لاح  نیع  رد 

هراـب نیا  رد  تسا . یهلا  ياـهتیامح  تیاـنع و  هاوگ  ینـشور  هب  روهظ  زا  سپ  یکدـنا  زین  روـهظ و  هب  کـیدزن  هرود  مود : لاکـشا  ( 3)
: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  نومضم  هب  هک  تسا  هدیسر  یتایاور 

ترضح يرای  يارب  اهنآ  تاساسحا  اما  تسا  یعیبط  یلومعم و  يرفس  یپ  رد  ناشیا ، دزن  رد  روهظ  زاغآ  رد  ترضح  نارای  ندمآ  درگ  - 
رب نیا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  قح  رد  راگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتیانع  فطل و  راوگرزب ، نآ  زا  تیامح  هب  ناشیبلق  قئالع  زکرمت  و 

. دشابیم روهظ  زا  شیپ  نامز  رد  یهلا  یلک  همانرب  زا  هدمآ 
. تسا نادیم  زوریپ  اهدربن ، همه  رد  ناشیا  - 

. دروآ میهاوخ  ار  یتایاور  هراب  نیا  رد  دنیامنیم ؛ يرای  ار  ترضح  نآ  یهلا  ناگتشرف  - 
دهاوخ ققحت  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ياـناوت  تسد  هب  هک  تسا  یفدـه  یناـهج ، تلود  نداـهن  ناـینب  ناـهج و  ياـههزاورد  ندوشگ  - 

. تسا هتفاین  تسد  نآ  هب  راکمتس  هن  لداع و  هن  يربهر  چیه  نآ  زا  شیپ  هک  یفده  تفای ؛
. دومن هدهاشم  ار  یهلا  تیامح  تیانع و  تسد  ینشور  هب  اهنآ  رد  ناوتیم  هک  يرگید  نیماضم  و  ... 

. دشاب تسرد  دناوتیمن  زین  مود  لامتحا  بیترت  نیدب 
نآ ياـهيزوریپ  يرهق  تلع  هزجعم  تفاـی و  دـهاوخ  تسد  يزوریپ  هب  یعیبـط  ياـههار  زا  مالّـسلا  هـیلع  رـصع  ماـما  موـس : لاـمتحا  ( 4)

یئزج و ياهتیامح  اب  زین  یعیبط  هار  نیمه  هک  دنامن  هتفگان  تسین . ترضح 
______________________________

. دنراد روضح  سانشان  تروص  هب  مدرم  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  تبیغ  زا  دارم  (. 1)
ص:287  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ناسنا شنیرفآ  هرمث  نیرتگرزب  نیرتمهم و  یناهج ، تلود  سیـسأت  هک  تسا  نآ  زین  شتمکح  تسا . هدروخ  دـنویپ  راگدرورپ  يرهق  ریغ 
. تسوا ياهیراکادف  شالت و  و 

حتف نآ ، هنوـمن  نیرتنشور  دراد . هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  راـگدرورپ  تیاـمح  هب  يداـیز  رایـسب  تهابـش  عوـضوم  نـیا  ( 1)
مغر هب  مالـسا  زین  کـنیا  مه  دـشابیم . تازیهجت  مـک  رامـش و  مـک  یهاپـس  طـسوت  نرق ، مـین  زا  رتـمک  یناـمز  رد  عیـسو  ییاـهنیمزرس 

. دهدیم همادا  دنک - یگنهآ  اب  دنچ  ره  دوخ - شرتسگ  دشر و  هب  یللملا  نیب  زیمآگنرین  ياهشالت 
یشوپمشچ وا  زا  ناگتشرف  ینابیتشپ  اهگنج و  همه  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  ياهيزوریپ  زا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  هزات 

. مییامن
نامه میزادرپب ؛ مالّـسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  ياهتنامـض  یـسررب  ینعی  لـصف ، نیا  یلـصا  عوضوم  هب  تسا  مزـال  همدـقم  نیا  زا  سپ  ( 2)
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زا هتبلا  دـشخبیم . تلوهـس  تعرـس و  ناـهج  رب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هنـالداع  ّطلـست  دـنور  هب  بساـنم ، هنیمز  داـجیا  اـب  هـک  ییاـهتنامض 
سک روهظ ، نارود  رصاعم  دارفا  زج  دومن ، دهاوخ  یلمع  ترضح  نآ  هک  ییاههشیدنا  زین  یماظن و  روما  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهشور 

. دروآ میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا  دودحم  دراوم  یخرب  يانثتسا  هب  نیا  تسین ؛ هاگآ  يرگید 
هک تسا  ياهژیو  همانرب  هب  طوبرم  رگید  یخرب  تسا و  روهظ  زا  شیپ  نامز  رد  یهلا  یلک  هماـنرب  هب  طوبرم  اهتنامـض  نیا  زا  یخرب  ( 3)

: مییوگیم نخس  تمسق  ود  رد  اهتنامض  نیا  زا  بیترت  نیدب  ددرگیم . یحارط  روهظ  رصع  رد 
(4)

. روهظ زا  شیپ  نامز  رد  یهلا  یلک  همانرب  زا  هدمآ  رب  ياهتنامض  لوا : تمسق 

. روهظ زا  شیپ  یتموکح  ياهماظن  تسکش  تسخن : تنامض 

هعماج تالکـشم  ّلح  ياعدا  هک  تسا  یبتاکم  تسکـش  روهظ ، زا  شیپ  نامز  يارب  یهلا  یلک  همانرب  جـیاتن  هلمج  زا  « 1  » میاهتفگ رتشیپ 
هدودحم رد  هک  تسا  يرشب  داینب ] دوخ   ] لقع لصاح  دنشابیم ، ناوارف  صیاقن  اهتیدودحم و  راتفرگ  هک  بتاکم  نیا  دنراد . ار  يرـشب 

ياهشیامزآ ررکم و  ياههبرجت  زا  سپ  زج  یتساک ، صقن و  نیا  نامگیب  دـشابیم . ریـسا  ناکم  نامز و  زین  رـشب و  یحطـس  تاساسحا 
. دهدیمن ناشن  ار  دوخ  ینالوط 

هک ساسحا  نیا  دنکفایم و  هیاس  يرشب  هعماج  رب  ياهدنـشک  يدیماان  دماجنایم ، تسکـش  هب  يرـشب  ياههبرجت  نیا  زا  یکی  هاگره  ( 5)
نیا همه  اـب  دراذـگیم . ياـج  رب  فرژ  يرثا  یمدآ  ناور  حور و  رب  دیـسر ، هاـفر  یتخبـشوخ و  هب  دـیهر و  متـس  روج و  ماد  زا  ناوتیمن 

اما هتخانـشان  ییورین  امتح  هک  دزیگنایمرب  ناسنا  رد  ار  ساسحا  نیا  دـنزیم و  وسوس  يدـیما  رون  رـشب  لد  قامعا  رد  نانچ  مه  فاـصوا 
هاگره درادرب . شهار  رس  زا  ار  تالکشم  هدومن و  نیمضت  ار  وا  یتخبشوخ  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  ارگتلادع 

______________________________

. دعب هب  ص 288  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:288  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنکیم ادیپ  يرتشیب  ییانشور  تلاصا و  فرژ ، دیما  نیا  دوش ، راکشآ  رتشیب  هتخاس  رشب  بتاکم  نیا  تسکش 
ره دننکیم ؛ ساسحا  شیوخ  دوجو  مامت  اب  ار  متـس  ملظ و  ود  ره  اریز  تسین  یتوافت  رگیدکی  اب  ار  رفاک  نمؤم و  يراودیما ، نیا  رد  ( 1)

يارب يرـشب  ياهماظن  تسکـش  هب  دوز  ای  رید  دننکیم و  كرد  ار  متـس  یتخـس  یخلت و  اهنآ  دناکیرـش . نآ  ندمآ  دیدپ  رد  دوخ  دنچ 
. دش دنهاوخ  هاگآ  ناشتالکشم  لح 

يارب دمآ  راک  ییورین  أدبم و  هب  ار  رشب  دوب و  دهاوخ  قیمع  اتبـسن  یکرد  هن  هداس و  یتینهذ  لکـش  هب  تاساسحا  نیا  دروخزاب  هجیتن ، رد 
شدوجو رد  یناـمرآ  هاوخلد و  يادرف  نآ  يارب  ار  راـظتنا  زا  یبـیرغ  ّسح  دزاـسیم و  راودـیما  مولعماـن  یناـمز  رد  وا  یتخبـشوخ  ققحت 

. دشکیم راظتنا  ار  روهظ  نشور  حضاو و  یلکش  هب  نمؤم  صخش  کی  هک  روط  نامه  دزیگنایمرب .
عیزوـت شور  نییبـت  تالکـشم و  عـفر  يارب  دـیدج  یلح  هار  هئارا  یعدـم  هک  يراکـشآ  توـعد  نیلوا  هـب  اـهناسنا  رذـگهر  نـیا  زا  ( 2)

!؟ دهاوخن ار  دوخ  یتخبشوخ  تداعس و  هک  تسیک  و  دنورگیم . دوجو  مامت  اب  دشابیم ، ناهج  رساترس  رد  یتخبشوخ 
رـس هب  نآ  راظتنا  رد  يرایـشوه  يرادـیب و  اـب  میتخانـشیم و  شیپ  زا  هک  تسا  يدـیما  هطقن  ناـمه  نیا  دـنیوگ : ناـنمؤم  روهظ  ناـمز  رد 

. میدربیم
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. دناشوپ لمع  هماج  ار  شیاهوزرآ  دهد و  تاجن  ار  تیرشب  دیاش  تسا . شخبدیما  ياهبرجت  یناهگان ، هدیدپ  نیا  دنیوگ : زین  نارفاک 
: دنهدیم شخساپ  مه  ناهج  مدرم  و  مرظتنم ». رگحالصا  نآ  نم  : » دومرف دهاوخ  زین  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 

!« يرظتنم رگحالصا  نامه  وت  يرآ  »
هدوب وا  تالکـشم  لح  یپ  رد  هک  دـیدج  یبتکم  هیرظن و  اب  هاگره  يرـشب  هعماج  لومعم  روط  هب  اریز  تسین  ياهزات  زیچ  قاـفتا ، نیا  ( 3)

اب هارمه  ینامرآ و  ییادرف  هک  دیما  نادب  تسا ؛ هدومن  لابقتـسا  نآ  زا  ّتین  نسح  هداشگ و  ياهنیـس  هدامآ ، یلد  اب  هدـیدرگ ، وربور  تسا 
هیرظن و لابند  هب  هرابود  يرـشب  هعماج  هدـش ، هجاوم  تسکـش  اب  هبرجت  نآ  هک  یتدـم  زا  سپ  اما  دروآ . ناـغمرا  هب  شیارب  ار  یتخبـشوخ 

؟ داتفا دهاوخ  یقافتا  هچ  يرشب  ياههبرجت  رد  یپردیپ  ياهتسکش  نیا  زا  سپ  لاح  دوریم . يرگید  بتکم 
هب وا  دیما  رگید  ییوس  زا  دسریم و  تیاهن  هب  هتخاس  رـشب  تایرظن  بتاکم و  زا  يرـشب  هعماج  یگدروخرـس  سأی و  هک  تسا  نیا  خساپ 

. ددرگیم رتشیب  وا  نظ  نسح  رتهداشگ و  شاهنیس  يرگید ، لماکتم  دیدج و  هیرظن  هب  تبسن  ددرگیم و  رتنایامن  نشور  ییادرف 
یپ نیشیپ  هدروختسکش  بتاکم  اب  نآ  راکـشآ  قیمع و  ياهتوافت  هب  يدوز  هب  مدرم  هک  تسا  یعماج  هنالداع و  همانرب  نامه  نیا  ( 4)

. درب دنهاوخ 
: دنهدیم شخساپ  ناهج  مدرم  مرظتنم ،» رگحالصا  نآ  نم  : » دیامرفیم یتقو  هک  تسور  نیا  زا 

ماما يزوریپ  يارب  تنامض  نیتسخن  هک  تساجنیمه  رد  يرظتنم »! رگحالصا  نامه  وت  يرآ  »
ص:289  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. ددرگیم ققحتم  مالّسلا  هیلع  يدهم 
«1 . » دنکیم هراشا  عوضوم  نیا  هب  میاهدروآ  هتشذگ  باتک  رد  هک  تایاور  زا  یخرب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک : تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  زین  وا  هبتع و  زا  یسربط  دیفم و  خیش  ( 1)
انکلم اذإ  انتریـس : اوأر  اذإ  اولوقی  اّلئل  اهلبق . اوکلم  ّالإ  ۀـلود  مهل  تیب  لهأ  قبی  مل  و  لودـلا . رخآ  انتلود  ّنإ  لدـعلاب ...  مکح  مئاقلا  ماق  اذإ 

: یلاعت هّللا  لوق  وه  ءالؤه و  ةریس  لثمب  انرس 
«2 . » نیقّتملل ۀبقاعلا  و 

یقاب تردـق ] بحاص   ] ینادـناخ تسا و  تلود  نیرخآ  تیب ] لها   ] اـم تلود  دـنک ...  مکح  تلادـع  هب  دزیخاـپب  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  یتقو 
هب ام  رگا   » دـنیوگن دـندید ، تموکح  رد  ار  ام  شور  هک  ینامز  ات  دنـسریم  تموکح  هب  تیب  لـها  تلود  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دـنامیمن 

. تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجرف  هک  تسا  دنوادخ  نخس  نیا  و  میدرکیم » راتفر  هنالداع ]  ] نانیا دننام  میدیسریم  تموکح 
«3 . » تسا هدرک  لقن  زین  یسوط  خیش  ار  ربخ  نیا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)
: لئاق لوقی  یّتح ال  سانلا . نم  اّولو  دق  ّالإ و  سانلا  نم  فنص  یقبی  یّتح ال  رمألا ، اذه  نوکی  ام 

«4 . » لدعلا ّقحلاب و  مئاق  موقی  ّمث  انلدعل ؛ انّیلو  ول  ّانإ 
هب ام  رگا   » دیوگن یـسک  رگید  ات  دنـسرب  تموکح  هب  هک  نآ  رگم  دننامن  یقاب  مدرم  زا  یهورگ  هک  نآ  ات  دهدیمن  يور  روهظ )  ) رما نیا 

. دزیخیم اپب  تلادع  قح و  ساسا  رب  مالّسلا  هیلع  مئاق  سپس  میدرکیم » راتفر  تلادع  هب  میدیسریم ، تموکح 
گرزب ای  کچوک  قطانم  رد  ناهج  تالکشم  لح  یعدم  بتاکم  اهتلود و  ندمآ  راک  يور  زا  ینشور  تحارـص و  هب  تایاور  نیا  ( 3)
دنهاوخ تموکح  یـسرک  رب  ار  یهابت  متـس و  تلادـع ، ياج  هب  دروخ و  دـنهاوخ  تسکـش  اـعدا  نیا  رد  اـهنآ  ریزگاـن  دـیوگیم . نخس 

دننام دیـسریم ، ام  هب  تموکح  رگا   » دیامن اعدا  دناوتیمن  یـسک  رگید  يودهم  تلود  رارقتـسا  ماگنه  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دـیناشن .
یمومع راکفا  ربارب  رد  البق  هک  ارچ  میدرکیم .» راـتفر  تلادـع  هب  میدیـسریم ، تموکح  هب  اـم  رگا   » دـیوگب اـی  میدرکیم » راـتفر  ناـنیا 
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دیتشاد تسد  رد  ار  تموکح  هک  نآ  اب  امـش  تفگ : دیاب  نانآ  هب  هجیتن  رد  تسا . هدش  هتخاون  اهنآ  ییاوسر  تسکـش و  سوک  نایناهج ،
. دیدرکیم هدایپ  دوخ  تلود  رد  ار  نآ  دیتشاد  يرتقیمع  درکیور  هشیدنا و  رگا  دیدرکن و  راتفر  داد  لدع و  هب  نانیا  دننام  یلو 

ار يرمع  دیدرک و  هبرجت  ار  بتاکم  اههیرظن و  نیا  هک  امش  تفگ : دیاب  زین  نایناهج  یمومع  راکفا  هب  ( 4)
______________________________

. دعب هب  ص 288  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص 432. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، دعب و  هب  ص 344  نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 282. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)

ص 146. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)
ص:290  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

، دیاهتـشاد ار  روحم  تلادع  یتموکح  ندمآ  راک  يور  اهنآ و  نتفر  نیب  زا  يوزرآ  هدرب ، رـس  هب  اهنآ  يراکمتـس  تنوشخ و  هیاس  ریز  رد 
تسادخ نخس  نیا  و  ددرگ . نومنهر  میقتسم  هار  هب  دناسر و  رون  هب  اهتملظ  زا  ار  امـش  ات  هدیـسر  ارف  تلادع  رـصع  هک  دیـشاب  شوه  هب 

«1 «. » تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  کین  ماجرف  : » دومرف هک 
تدابع لماک و  تلادـع  مسر  هار و  هک  تسا  یتشرـس  وکین  ناراگزیهرپ  ندیـسر  تموکح  هب  یهلا ، یلک  هماـنرب  رد  هلحرم  نیرخآ  ینعی 

. دنشخب ققحت  مدرم  نایم  رد  تیقفوم  اب  ار  هناصلاخ 
(1)

روهظ اب  رصع  مه  ياهتلود  رد  یتسس  فعض و  مود : تنامض 

یماظن و هتفرشیپ  ياههناخداّرز  هب  اهنآ  زیهجت  لیلد  هب  یللملا ، نیب  رگهطلس  ياهتردق  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  دسریم  رظن  هب 
. ددرگ هجاوم  يّدج  یتالکـشم  اب  دزیخیمرب ، نآ  اب  هلباقم  هب  هدرک و  یبایدر  نیمز  زا  هطقن  ره  رد  ار  یکرحت  ره  هک  ینردـم  ياهحالس 
: هکنیا نآ  تخادرپ و  نآ  تابثا  هب  نئارق  رگید  تایاور و  کمک  اب  تخاس و  حرطم  ار  لامتحا  کی  ناوتیم  لـقاال  هیرظن  نیا  دـقن  يارب 

گنج دراو  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـض  رب  تسناوت  دـنهاوخن  دـنوریم و  نیب  زا  روهظ  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  رگزواجت  وجهطلـس و  ياهتردـق 
: ددرگ ققحم  تروص  ود  هب  دناوتیم  هاگدید  نیا  دنوش .

: نوچ مه  کیژتارتسا  ياهحالـس  يریگراک  هب  شورف و  دیلوت ، نآ  بجوم  هب  هک  یناهج  گرزب  ياهتردق  نیب  داد  رارق  داقعنا  - 1 ( 2)
عونمم یعمج  راتشک  ياهحالس  رگید  هتفرشیپ و  ياهکنات  هدنگنج و  ياهامیپاوه  عاونا  هدنوش ، تیاده  ياهکشوم  ياهتسه ، ياهبمب 

زج هب  اهحالس  نآ  همه  دنشاب ، دنبیاپ  داد  رارق  نیا  هب  اهنآ  هاگره  ددرگ . دوبان  یللملا  نیب  قیقد  تراظن  اب  زین  دوجوم  ياهحالـس  ددرگ و 
هدرتسگ ياـهشزیخ  اـب  ییوراـیور  ناـکما  بیترت  نیدـب  دوشیم . دوباـن  دراد ، دودـحم  یلخاد و  ياههدافتـسا  هک  فراـعتم  ییاـهحالس 

. دوریم نایم  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  مایق  دننام  یناهج ،
. تسا هدـیدرگ  اضما  ییاهنامیپ  زین  هراب  نیا  رد  تسا و  نینچ  ام  نامز  رد  یماـظن  میظع  ياـههناخدارز  ياراد  ياـهروشک  یلک  درکیور 

.[ درادن دوجو  اهنامیپ  نیا  هب  يدنبیاپ  لمع  هنحص  رد  دنچ  ره  ]
، وشدراـنرب دورب . ناـیم  زا  اهحالـس  نآ  همه  یناـهج ، یگنج  رد  تـسا  نـکمم  ددرگن ، دـقعنم  مـه  يداد  رارق  نـینچ  رگا  یتـح  - 2 ( 3)
: تسا هتفگ  دـش ؟ دـهاوخ  هتفرگ  راـک  هب  یناـهج  موـس  گـنج  رد  یحالـس  عوـن  هچ  هک  شـسرپ  نیا  هـب  خـساپ  رد  ییاـپورا ، دنمـشیدنا 

. دیگنج دنهاوخ  بوچ  گنس و  اب  اهناسنا  نامز  نآ  رد  دهد ، خر  یمراهچ  گنج  رگا  هک  منادیم  ار  نیا  یلو  منادیمن ؛
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ندمت اساسا  هکلب  کیژتارتسا  ياهحالـس  اهنت  هن  هک  دوب  دـهاوخ  كانلوه  ردـق  نآ  موس ، گنج  هک  تسا  نآ  دنمـشیدنا  نیا  روصت  ( 4)
یقاب حالـس  نودب  ندـمت و  زا  رود  ینامدرم  زج  تفر و  دـنهاوخ  نیب  زا  نآ  رد  ریگرد  ياهفرط  همه  تخاس و  دـهاوخ  دوبان  ار  يرـشب 

. دنام دنهاوخن 
، شیوخ تیّلک  رد  یبرغ  ندمت  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اما  تسا  زیمآهغلابم  يدح  ات  نخس  نیا  هچ  رگا  ( 5)

______________________________

هیآ 83. (، 28  ) صصقلا هروس  زین : هیآ 128 و  (، 7  ) فارعالا هروس  (. 1)
ص:291  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ياهتلم عضو  نایم  نیا  رد  تسا و  هداتفا  ناهج  نارادمتـسایس  ناج  هب  ياهروخ  نوچ  مه  نآ  زا  سرت  دـبوکیم و  گنج  لـبط  رب  ـالمع 
: دیامرفیم دنوادخ  تساهتلود . نآ  هژیو  هب  اهناسنا و  يارب  یهلا  یلک  همانرب  هجیتن  یگنج ، نینچ  تساهنآ . زا  رترابفسا  فیعض 

َنْغَت َْمل  ْنَأَک  ًادیِـصَح  اهاْنلَعَجَف  ًاراهَن ، َْوأ  اًْـلَیل  اـنُْرمَأ  اـهاتَأ  اـْهیَلَع ، َنوُرِداـق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا ، َو  اـهَفُرْخُز  ُضْرَأـْلا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح 
«1 . » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  ِسْمَْألِاب .

نامرف يزور  ای  یبش  دنراد ، تردق  نآ  رب  نانآ  هک  دنتـشادنپ  نآ  لها  دیدرگ و  هتـسارآ  تفرگ و  رب  ار  دوخ  هیاریپ  نیمز  هک  هاگنآ  ات  ... 
هک یمدرم  يارب  ار  دوخ ] ي   ] اـههناشن هنوگ  نیا  تسا . هتـشادن  دوـجو  زورید  ییوـگ  هک  میدرک  هدـیورد  ناـنچ  ار  نآ  دـمآ و  یناریو ،] ]

. مینکیم نایب  ینشور  هب  دننکیم  هشیدنا 
يارب دوریم  دارفا  یماکان  تسکـش و  لامتحا  هک  روط  نامه  دوشیم و  زین  اهتلود  لاـح  لـماش  دارفا ، رب  هوـالع  یهلا  ياـهنومزآ  ( 1)
ندمآ دـیدپ  قالخا و  نادـجو و  يدوبان  زا : تسترابع  اهشیامزآ  نیا  رد  اهتموکح  تسکـش  دراد . دوجو  یلامتحا  نینچ  زین  اهتلود 

متـس و عون  نیرتدـب  ندـمآ  دوجو  هب  یلخاد ، هصرع  رد  نآ  هجیتـن  هک  تموـکح  نارازگراـک  نیب  رد  ینامگدـب  زین  يرابکتـسا و  هیحور 
. تسا یناهج  هدننکناریو  ياهگنج  شتآ  ندش  روهلعش  یجراخ ، هصرع  رد  تسا و  ینماان  ناقفخ و  ّوج  افعض و  زا  یشکهرهب 

تفرـشیپ و ياههولج  عاونا  اب  اجنآ  رد  نیمز  دراد . یناوخمه  لماک  روط  هب  یبرغ  ندـمت  تیعـضو  اـب  هیآ ، نیا  رد  هدـش  داـی  طیارـش  ( 2)
عفاـنم تهج  رد  هتخاـس ، دوخ  مار  ار  نآ  دـنناوتیم  تعیبط  رب  یگریچ  اـب  هک  دناهتـشادنپ  نآ  ناـنکاس  تسا و  هدـیدرگ  هتـسارآ  تیندـم 

نانچ ار  نآ  دیآیم و  یناریو ]  ] نامرف  » دروآیم رب  رس  یکانلوه  هجیتن  دوش ، رادیدپ  طرش  ود  نیا  هاگره  دنیامن . هدافتـسا  نآ  زا  شیوخ 
«. تسا هتشادن  دوجو  زورید  ییوگ  هک  درک  میهاوخ  هدیورد 

رد اهتلود  نآ  تسکـش  هک : دوشیم  ماـجنا  زین  هار  نیا  زا  هکلب  دریذـپیمن  تروص  زاـجعا  هار  زا  اـهنت  یناریو ، هب  دـنوادخ  ناـمرف  ( 3)
تمظع و هن  دـنامیم و  یقاب  یحالـس  هن  ناشیارب  هجیتن  رد  دزاـسیم و  روهلعـش  اـهنآ  ناـیم  رد  ار  رگناریو  یگنج  شتآ  یهلا ، شیاـمزآ 

. تسا هدش  هداد  ربخ  روهظ  زا  شیپ  رد  رگناریو  یگنج  زا  تایاور  رد  يرادتقا .
: دومرف تمایق  ياههناشن  نوماریپ  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هجام  نبا  ( 4)

«2 . » دحاو مّیق  ةأرما  نیسمخل  نوکی  یّتح  ءاسنلا ، یقبی  لاجرلا و  بهذی  و 
یتسرپرس ار  نز  هاجنپ  درم ، کی  هک  اجنآ  ات  دننامیم  نانز  دنوریم و  نیب ] زا  يرایسب   ] نادرم

______________________________

هیآ 24. (، 10  ) سنوی هروس  (. 1)
ص 1343. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 2)

ص:292  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دنکیم
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ادـیپ ار  تشونرـس  ناـمه  زین  ناـنز  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ؛ نآ  دـننام  رقف و  اـی  يراـمیب  لـیلد  هب  نادرم  نتفر  نیب  زا  هک  تسا  نشور 
نادرم زین  اهگنج  رد  ناگدننک  تکرش  رتشیب  هک  تسادیپ  تسا و  يرـسارس  یگنج  نتفرگ  رد  هجیتن  اهنآ  ندش  هتـشک  هکلب  دندرکیم .

. دنتسه
: هک تسا  هدرک  لقن  نیریس  نبا  زا  زین  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  ( 1)

«1 . » ۀعبس ۀعست  ّلک  نم  لتقی  یّتح  يدهملا  جرخی  ال 
. دنوش هتشک  رفن  تفه  رفن ، هن  ره  زا  هک  نآ  رگم  دنکیمن  مایق  يدهم 

: تسا هدرک  لقن  هرارز  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن 
«2 . » سانلا راشعأ  ۀعست  بهذی  یّتح  رمألا  اذه  نوکی  ال 

. دش دهاوخن  ققحم  روهظ  دنورن ، نیب ] زا   ] مدرم مهد  هن  ات 
هک دناهدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ود  ره  هک  دناهدرک  لقن  ملـسم  نب  دّمحم  ریـصب و  وبا  زا  یـسلجم  همالع  قودص و  خیـش  ( 2)

: تسا هدومرف 
: مالّسلا هیلع  لاقف  یقبی ؟ امف  سانلا  اثلث  بهذ  اذإف  هل : لیقف  سانلا  اثلث  بهذی  یّتح  رمألا  اذه  نوکی  ال 

؟ یقابلا ثلثلا  یف  اونوکت  نأ  نوضرت  امأ 
ایآ دومرف : دنام ؟ دهاوخ  یقاب  یـسک  هچ  تروص  نیا  رد  سپ  دش : ضرع  دنورب . نیب  زا  مدرم  موس  کی  هک  نآ  رگم  دهدیمن  خر  روهظ 

؟ دیشاب هدنام  یقاب  موس  کی  وزج  دیوشیمن  دونشخ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 3)

: دومرفیم هراومه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
«3 « ... » هّللا : » لاقی یّتح ال  نوصقنی  سانلا  لازی  ال 

 ... دوشیمن يراج  یسک  نابز  رب  هّللا »  » هملک هک  ییاج  ات  دناشهاک  هب  ور  مدرم  هراومه 
یشروش درف  کی  نایغط  لیلد  هب  قافتا  نیا  هک  تسا  مولعم  دنادیم و  مدرم  ندش  هتشک  زا  یشان  ار  تیعمج  شهاک  نیا  نیریـس  نبا  ( 4)
هدـهاشم يرامآ  ظاحل  زا  راـبخا  نیا  رد  هک  زین  یتواـفت  تسا . رگناریو  یناـهج و  یگنج  زا  یـشان  هکلب  تسین ؛ ياهقطنم  ياـهگنج  اـی 

؛ تفریذـپ ار  مهد  هن  مقر  ینعی  رامآ  نیرتالاب  ناوتیم  نیاربانب  ناگدشهتـشک . دادـعت  قیقد  نییعت  هن  تسا و  یبیرقت  ماقرا  رگنایب  دوشیم ،
. دنرادن یتافانم  دهدیم ، ربخ  يرتشیب  دادعت  ندش  هتشک  زا  هک  يرابخا  اب  دیوگیم  نخس  يرتمک  دادعت  يدوبان  زا  هک  يرابخا  اریز 

یقاب  ) مهن کی  رگا  دروآ . تسد  هب  ار  هدنام  یقاب  دارفا  تبسن  دومن و  برـض  رگیدکی  رد  ار  اههدنامیقاب  ناوتب  دیاش  رگید  يوس  زا  ( 5)
، مییامن برض  موس ) ود  زا  هدنام  یقاب   ) موس کی  رد  ار  مهد ) هن  زا  هدنام 

______________________________

ص 147. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 146. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 156. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، و  یطخ ) هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص:293  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

کی یبیرقت ، هجیتن  مینک ، برـض  رفن )» تفه  رفن ، هن  ره   » زا هدنامیقاب   ) مهن ود  رد  ار  مقر  نیا  رگا  لاح  دش ؛ دهاوخ  متفه  تسیب و  کی 
نیا دشابیم . کی  تسیب و  دص و  هب  کی  ناگدشهتـشک ، هب  هدنام  یقاب  دارفا  تبـسن  ینعی  دـش ؛ دـهاوخ  ( 1 / 121  ) مکی تسیب و  دـص و 

ره شنیزگ  يور ، ره  هب  تسا . رتاناد  بلطم  تقیقح  هب  دنوادخ  دـسر و  رظن  هب  نهذ  زا  رود  زاغآ  رد  تسا  نکمم  يدنبتبـسن  برض و 
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. میراپسیم یمارگ  ناگدنناوخ  هب  ار  هدش  هئارا  جیاتن  زا  مادک 
لومعم روط  هب  ابو  دننام  ییاهيرامیب  اریز  تسا ؛ ریگارف  هدننکناریو و  یگنج  لصاح  دـشاب ، هک  یتبـسن  ره  هب  كانلوه  راتـشک  نیا  ( 1)
دهاوخن تافلت  همه  نیا  يرـشب ، هعـسوت  دشر و  نارود  رد  ینامرد  یتشادهب و  تاناکما  دوجو  اب  دـنکیمن و  دـیدهت  ار  ناهج  مدرم  همه 

. تسا یناهج  یگنج  لصاح  راتشک ، نآ  بیترت  نیدب  تفرگ .
نآ ربارب  رد  یتدیقع  یماظن و  هناتخـسرس  تمواقم  دـیامن و  هرهچ  روهظ  هعقاو  ات  دروآیم  مهارف  ار  یبسانم  هنیمز  ثداوح ، نیا  همه  ( 2)

ترضح طسوت  یناهج  تلود  سیـسأت  تمحز ، جنر و  نیرتمک  اب  نامز و  نیرتهاتوک  رد  بیترت  نیدب  دریذپن و  تروص  كرابم ، دادیور 
. ددرگ یلمع  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص 

: میروآ مهارف  نآ  يارب  ار  ییاهخساپ  میشوکیم  هک  دراد  دوجو  ییاهشسرپ  هراب  نیا  رد  ( 3)
طـسو هب  زین  ار  ناناملـسم  ياپ  ریزگاـن  هکلب  تفرگ  دـهاوخن  ار  راّـفک  نماد  اـهنت  دـهد ، يور  كاـنلوه  گـنج  نآ  رگا  تسخن : شـسرپ 

، دنـشابیم ترـضح  نآ  هب  کمک  هدامآ  هک  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  یمامت  مه  دیاش  یهورگ و  تروص  نآ  رد  دناشک و  دهاوخ 
ناگدـنمزر و زا  یفاـک  يرامـش  دوـجو  هک  میتـسناد  نیا  زا  شیپ  اریز  دوریم ؛ ناـیم  زا  روـهظ  هـنیمز  دوـش  نـینچ  هاـگره  دـنوش . هتـشک 

ياهرمث زین  روهظ  ددرگ ، یفتنم  يزوریپ  نیا  رگا  هجیتن  رد  تسا ؛ يرورض  يرما  ناهج ، هنالداع  حتف  يارب  صالخا  نامیا و  اب  ناهدنامرف 
. تشاد دهاوخن 

دشاب و حیحص  لاکشا  نیا  دنرب ، رد  هب  ملاس  ناج  هکلهم  نآ  زا  اهناسنا   1 یتح 27 / ای   1 هک 121 / یتروص  رد  تفگ  ناوتب  دیاش  خساپ :
مود و هجرد  ناصلخم  هدرکن ، هدنـسب  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دادـعت  هب  هک  یماگنه  هژیو  هب   ) ماما نارای  همه  هک  تفریذـپ  ناوتب  یتخـس  هب 

نآ بیترت  نیدـب  دراد و  زاین  هزجعم  هب  هیبش  ياهژیو  تیاـنع  هب  اـهنآ  ظـفح  اریز  دـننامب ؛ یقاـب  ملاـس  مییازفیب ) اـهنآ  عمج  هب  مه  ار  موس 
. درادن يراگزاس  روهظ  تحلصم  اب  دریگیم  ینابرق  همه  نیا  هک  یناهج  گنج 

: تسین حیحص  لیلد  ود  هب  يریگهجیتن  نیا  یلو  ( 4)
روهظ و رب  رظاـن  هک  یلیـالد  زا  میناوتیم  تروص  نیا  رد  دـشابیم ، روهظ  تحلـصم  فـالخ  رب  رگناریو  گـنج  نآ  مینک  ضرف  رگا  - 1
رد اهناسنا ، تیعمج  رد  یتساک  نیا  هک  مییامن  هدافتـسا  تسا ، دادیور  نیمه  رـشب ، شنیرفآ  زا  فده  هکنیا  مالّـسلا و  هیلع  ماما  يزوریپ 

دادـعت نیا  ندـش  هتـشک  بجوم  گنج  هک  نآ  ای  دوشیم و  یفتنم  گنج  عوضوم  اساسا  ای  دـهدیمن  يور  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  دروم 
ای و  ددرگیمن ،

ص:294  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دننامیم هدنز  راگدرورپ  هژیو  تیامح  فطل و  اب  ماما  نارای  اما  دوشیم  ماع  لتق  كانلوه ، نازیم  نامه  هب  تیرشب  هک  نآ 

روهظ تحلصم  ررض  هب  اهنآ  دافم  تسا  نکمم  دنیوگیم و  نخـس  رـشب  تیعمج  یتساک  زا  هک  ار  یتایاور  ناوتیم  لیالد  نیا  کمک  هب 
. تخاس دودحم  درک و  دّیقم  دوش ، یبایزرا 

رد اریز  دشابیم ؛ لیلدیب  اهناسنا  زا  یمک  رایـسب  رامـش  ندنام  یقاب  دروم  رد  تایاور  زا  یتشادرب  نینچ  هک  تسا  نآ  هنافـصنم  هتبلا  ( 1)
دحاو يربخ  رد  مهد ، هن  ینعی  يرـسک  ددـع  نیرتالاب  یتح  تسا . هتفرن  نخـس  رگیدـکی  رد  اههدـنامیقاب  برـض  هجیتن  زا  یتیاور ، چـیه 

ار رابخا  نیا  ماقرا  رامآ و  دـیاب  ای  هکلب  تسین . یخیرات  تابثا  لباق  هجیتن  رد  تخاـس و  دنتـسم  نآ  هب  ار  رگید  راـبخا  ناوتیمن  هک  هدـمآ 
، دشابیم دیدرت  دروم  هک  زین  تایاور  یقاب  تفریذـپ . تسا ، رابخا  نایم  رد  مّلـسم  رادـقم  هک  ار  مقر  نیرتمک  هک  نآ  ای  تسناد و  یبیرقت 
رد ام  خساپ  هاگره  تساهنآ و  موس  کی  ندنام  یقاب  اهناسنا و  موس  ود  نتفر  نیب  زا  تبسن ، نیرتمک  درادن . ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش 

. دوب دهاوخ  حیحص  یلوا  قیرط  هب  زین  تبسن  نیرتمک  دروم  رد  دشاب ، حیحص  ناگدشهتشک  يالاب  تبسن  دروم 
: میروآیم ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  هدش  هئارا  زین  يرگید  ياهباوج  هلأسم ، نیا  هب  خساپ  يارب  ( 2)
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زا لیلد  ود  هب  درادـن و  راگدرورپ  هژیو  تیامح  تیانع و  هب  يزاین  دنـشاب ، هک  یماقم  هجرد و  ره  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  ناج  ظـفح 
: تسا ریذپناکما  یعیبط  الماک  هار 

نیا رد  اریز  دش ، دهاوخن  هتفرگ  راک  هب  زگره  دـهدیم  رارق  دـیدهت  دروم  ار  یکاخ  هرک  يور  رب  یگدـنز  هک  يرگناریو  ياهحالـس  - 1
. تفر دنهاوخ  نیب  زا  زین  نآ  ناربراک  تروص 

نانامیپمه عازن و  ياهفرط  هطلـس  ریز  قطانم  رد  يریگرد  هکلب  دریگب ؛ ار  اهروشک  همه  نماد  گـنج  شتآ  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  - 2
هورگ قطانم و  نآ  نانکاس  رتشیب  رگا  هجیتن  رد  تسایند . تیعمج  مراـهچ  هس  زا  شیب  اهنیمزرـس ، نیا  تیعمج  داد و  دـهاوخ  يور  اـهنآ 

. میدومن نایب  لبق  خساپ  رد  هک  دوشیم  نامه  ناگدشهتشک  تبسن  دنوش ، هتشک  اهاج  ریاس  زا  یمک 
زا نوریب  هک  دـنانکاس  ییاهروشک  رد  مالّـسلا ، هیلع  ماما  هب  کمک  هداـمآ  صلخم و  ناراـی  هک  درک  ضرف  ناوتیم  ینـشور  یتحار و  هب 

. دنام دنهاوخ  هدنز  زاب  ددرگ ، اهنآ  هجوتم  یتراسخ  ره  دنشابیم و  گنج  هنودرگ 
نیا رد  تسا . نیمه  دیـشاب ،»؟ هدنام  یقاب  موس  کی  وزج  دیوشیمن  دونـشخ  ایآ  : » دومرف هک  یتیاور  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوصقم 

زا یکی  یناـهج  گـنج  هکنیا  زا  اـم  روظنم  دـش و  دـهاوخ  مک  شناراداوه  ناراـی و  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  نانمـشد  رامـش  تروص ،
. تسا نیمه  دشابیم ، ترضح  نآ  يزوریپ  ياهتنامض 

ياـههناشن یماـمت  هک  تساـنعم  نیا  هب  دوشیم ، اـهناسنا  رتـشیب  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  یگنج  شتآ  ندـش  روهلعـش  مود : شـسرپ  ( 3)
نارود يارب  تفرشیپ  تیندم و  زا  يزیچ  هچ  رگید  سپ  دنوریم . نایم  زا  مولع  فلتخم  ياههخاش  رد  ناصّـصختم  هلمج  زا  يرـشب  ندمت 

؟ دسریم شیاسآ  هافر و  هب  رشب  اهنیا  نودب  هنوگچ  و  دنام ؟ دهاوخ  یقاب  روهظ  زا  سپ 
ص:295  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نآ دـننام  اهلپ و  اهنابایخ ، اهنامتخاس ، ددرگ ، عقاو  دـیفم  روهظ  زا  سپ  نارود  يارب  دـناوتیم  هک  نردـم  يایند  ياهدرواتـسد  خـساپ :
. تسا یصصخت  دانسا  كرادم و  عبانم و  ناسانـشراک و  یتاقیقحت و  ياههاگـشیامزآ  میظع و  ياههناخراک  اهنیا ، زا  رتمهم  هکلب  تسین 

دنامیم ملاس  گنج  نایاپ  ات  اهدرواتسد  نیا  هدمع  تفگ  ناوتیم  و  تساهنیمه . مدرم  هب  یناسرتمدخ  رد  اهیبرغ  درواتـسد  نیرتالاب 
ياهرهـش اهتختیاپ و  اهنآ ، هدنزاس  تاجناخراک  اهحالـس و  یماظن ، ياهورین  دریگیم ، رارق  فده  دروم  اهگنج  رد  هچنآ  اساسا  اریز 

. دوشیمن هلمح  یماظن  ریغ  عیانص  تاجناخراک  هب  الومعم  تساهنآ و  دننام  اهناگداپ و  گرزب ،
زا عیانص  یتاقیقحت و  زکارم  تروص  نیا  رد  دنام و  دهاوخن  یقاب  یسک  يوق  نامگ  هب  اهروشک  رگید  ناصـصختم  ناسانـشراک و  زا  ( 1)

نینچمه تسا و  شیازفا  هب  ور  کچوک  ياهروشک  رد  ناصصختم  ناسانشراک و  رامـش  درک  شومارف  دیابن  اما  دننامیمزاب . تیلاعف  همادا 
ناسانـشراک تیبرت  هب  ات  دروآیم  مهارف  اهناسنا  يارب  ار  تصرف  نیا  گنج ، زا  سپ  هدـش  تظافح  کیژولونکت  یملع و  عبانم  دانـسا و 

. دنزرو مادقا 
یتعنـص یملع - ياـهشخب  رد  ریذـپانناربج  ررـض  ندـمآ  دراو  بجوـم  اـما  دـهدیم  خر  یکاـنلوه  راتـشک  هـچ  رگا  تروـص ، نـیا  رد 

. دش دهاوخ  دوجو  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  اهنآ  زا  يرادربهرهب  ناکما  ور  نیا  زا  ددرگیمن و 
ماما ایآ  دریگن ، رد  یگنج  نینچ  زین  روهظ  نامز  ات  یفرط  زا  مینادب و  یناهج  یگنج  عوقو  ار  يزوریپ  یلصا  نماض  رگا  موس : شسرپ  ( 2)

؟ دش دهاوخ  زوریپ  مالّسلا  هیلع 
هک میرواب  نیا  رب  مینادیم ، يرـشب  فدـه  نیرتالاب  دـماجنایم  یناـهج  لدـع  تلود  لیکـشت  هب  هک  ار  روهظ  هعقاو  نوچ  تسخن : خـساپ 
هار زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دروآ و  دـهاوخ  مهارف  یعیبط  ياههار  زا  تسا  مزال  دوصقم  نیا  هب  لـین  يارب  هک  ار  هچنآ  ره  گرزب  دـنوادخ 

. دیناسر دهاوخ  ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  زاجعا 
شتیاـفک اـب  تسد  هب  یناـهج  لدـع  تلود  تسا و  نادـیم  نیا  یعطق  زوریپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  درک  لالدتـسا  ناوـتیم  بـیترت  نیدـب 
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. دهدن هچ  دهد و  خر  روهظ  زا  شیپ  یناهج  یگنج  هچ  دوشیم ؛ يراذگناینب 
هب راذگریثأت  الماک  یتروص  هب  يزوریپ  ياهتنامض  رگید  اما  ددرگیم  یفتنم  تنامض  نیا  دریگن ، رد  یناهج  یگنج  هاگره  مود : خساپ 

. تسا یقاب  دوخ  ياج 
نآ هب  اهراب  زین  نیا  زا  شیپ  میراد و  غارس  وا  زا  یهدنامرف  يربهر و  رد  هک  یناوارف  ياهيدنمناوت  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  موس : خساپ 

ماـجل متـس و  زا  هدـنکآ  هدز و  بوـشآ  ياـیند  رد  یماـظن  یگنهرف و  يدربـن  یهدـنامزاس  یحارط و  اـب  تسناوـت  دـهاوخ  میدرک ، هراـشا 
حرط و نآ  ياـفرژ  قمع و  میناوـتیمن  میربیم ، رـس  هب  روـهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  اـم  نوـچ  درادرب . هار  رـس  زا  ار  یعناـم  ره  یگتخیـسگ ،

. میهناو روهظ  زا  سپ  رصع  هب  ار  تفایرد  كرد و  نیا  دیاب  راچان  میبایرد و  ار  اهشور 
ص:296  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

لازی ال  هک : میدروآ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لـقن  هب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نیا  زا  شیپ  ار  یثیدـح  مراـهچ : شـسرپ  ( 1)
ییاج ات  تساهنآ  نامیا  رد  هکلب  تسین ، مدرم  دادـعت  رد  یتساک  نیا  دوشیم  هدافتـسا  نخـس  نیا  زا  هّللا » : » لاقی یتح ال  نوصقنی  ساـنلا 

متـس و زا  نیمز  هک  یماگنه  تائالتبا و  اهشیامزآ و  لاـبند  هب  فارحنا  يژک و  نیا  دنـسریم ؛ راـگدرورپ  راـکنا  هب  یتدـیقع  رظن  زا  هک 
صقن و ینعم  هب  تایاور ، رگید  رد  هدـش  دای  یتساک  هک  دومن  تشادرب  تیاور  نیا  زا  ناوتیم  اـیآ  دـیامنیم . هرهچ  دـیدرگ ، زیربل  روج 

؟ تساهناسنا نامیا  رد  یتساک 
تسین نشور  ردق  نآ  تیاور ، نیا  تسا و  رـشب  دارفا  دادعت  ندش  مک  نشور ، الماک  روط  هب  رگید ، تایاور  رد  یتساک  زا  دوصقم  خساپ :

دارم ای  دشاب و  نامیا  یتساک  ناصقن و  نایب  ددص  رد  اهنت  تیاور  نیا  دراد  لامتحا  اریز  دشاب ؛ تایاور  ریاس  مهف  يارب  ياهنیرق  دناوتب  هک 
ریـسفت يارب  اکتا  لباق  ياهنیرق  ار  نآ  ناوتیمن  دوریم ، لامتحا  ود  ره  نیا  نوچ  دـشاب و  مه  اب  اهناسنا  دادـعت  نامیا و  رد  یتساـک  نآ ،

. تسناد تایاور  ریاس 
(2)

فده نتخاس  یلمع  ناهج و  حتف  سدقم  تیرومأم  يارب  یگتسیاش  رامـش و  رد  هک  هدومزآ  ناراذگصالخا  زا  یهورگ  ندش  رادیدپ  موس : تنامض 
. دنشاب یفاک  شنیرفآ ، زا  یهلا  نیرب 

هراشا

نینچمه دروآیم و  دوجو  هصرع  هب  روهظ ، ات  مالـسا  ردـص  یخیرات  يانزارد  رد  ار  نانیا  ياهمانرب  حرط و  هچ  اـب  گرزب  دـنوادخ  هکنیا 
. میتسناد رتشیپ  ار  اهنآ  هب  طوبرم  تایئزج  رگید  ناشیاهمان و  اهنآ و  رامش 

اهنآ تعاطا  تدارا و  تعاجش و  نامیا ، تخانـش  اب  میزادرپب . رادمان  تعامج  نآ  ياهیگژیو  صیاصخ و  رگید  هب  میهاوخیم  اجنیا  رد 
دوـخ ریظنیب ، ياـهیگژیو  نیا  هتـشاد و  ار  ناـهج  حـتف  يارب  مزـال  تیاـفک  تقاـیل و  اـهنآ  هک  ددرگیم  نشور  ناـشبوبحم ، ياوـشیپ  زا 

. تسا یناهج  بالقنا  تیقفوم  يارب  یساسا  یتنامض 
: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نوماریپ  هراب  نیا  رد  ( 3)

تسا هدرک  تباث  گنج  ياهنادیم  هبرجت  تسخن : روحم 

هراشا
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رد تشاد . ار  یعیرس  يزوریپ  راظتنا  نآ  زا  ناوتیمن  دشابن ، ياهژیو  تایـصوصخ  تافـص و  ياراد  گنج ، رد  ریگرد  یناسنا  يورین  رگا 
: دوشیم هراشا  اهیگژیو  نآ  هب  هصالخ  روط  هب  اجنیا 

فده هب  رواب  فلا )

ینایاپراهچ دننام  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ؛ رتکیدزن  تیقفوم  هب  دشاب ، هتشاد  يرتشیب  رواب  یهاگآ و  شیوخ  فده  هب  هک  یشترا  ره  . 
. دنوشیم هدنار  گرم  نادیم  يوس  هب  هک  دنتسه 

يریذپتیلوئسم ب )

ار اهیتخس  جنر و  هدوب و  ماگشیپ  یناشفناج ، يراکادف و  رد  يو  ریزگان  دشاب ، رتشیب  هدنمزر  کی  يزابکاپ  يریذپتیلوئسم و  ردق  ره  . 
رتکیدزن اهنآ  يزوریپ  دـبای ، يرتشیب  ياـفرژ  قمع و  نازابرـس  رد  یگژیو  نیا  هچ  ره  درک . دـهاوخ  لـمحت  يرتشیب  يراـبدرب  ربص و  اـب 

. دوشیم
، دنشابن فده  تمدخ  رد  هنامیمص  هدوبن و  هاگآ  شیوخ  تیلوئسم  هب  هدنمزر  ياهورین  رگا  یلو 

ص:297  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دربن هنحـص  مزاع  رابجا  هب  يزابرـس  نینچ  تسناد . گنج  نادـیم  زوریپ  ار  اهنآ  ناوتیم  یتخـس  هب  دنـشیدنیب ، شیوخ  عفانم  هب  اـهنت  هکلب 

هب هدرک  باـختنا  ار  دـب  رتدـب ، دـب و  نیب  وا  ور  نیا  زا  ددرگیم . موکحم  گرم  هب  یماـظن ، هاـگداد  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  دوشیم ،
. ددرگزاب ههبج  تشپ  هب  يزور  دنامب و  هدنز  هک  دیما  نادب  دوریم  رازراک  هنحص 

رارف ای  گنردیب  درادـن ، لابند  هب  ار  مادـعا  تازاجم  رگنـس  كرت  گنج و  ندرک  اهر  هک  دـنادب  ناـمز  ره  يایماـظن ، يورین  نینچ  ( 1)
هناراکبارخ لامعا  یسوساج و  هب  نمشد ، زا  تاناکما  لوپ و  تفایرد  ربارب  رد  یتح  يدرف  نینچ  دزاسیم . نمشد  ریسا  ار  دوخ  ای  هدرک و 

. دز دهاوخ  تسد  يدوخ  ههبج  رد 
رتشیب يزوریپ  لامتحا  ددرگ ، هدوزفا  ینازابرـس  نینچ  رامـش  رب  ردـق  ره  دور و  الاب  یماظن  ياهورین  ناـیم  رد  يزاـبکاپ  یهاـگآ و  هچ  ره 

. دوشیم

ددرگیم وا  زا  نازابرس  لماک  يوریپ  بجوم  وا  ياهییاناوت  هدنامرف و  هب  قیمع  رواب  ج )

باسح هب  دنمفده  هناهاگآ و  یتعاطا  دشاب ، فقاو  شیوخ  ياهتیلوئسم  هب  يزابرس  رگا  هکلب  تسین  هناروکروک  اهنت  هن  يربنامرف  نیا  . 
. دیآیم

فک زا  يزوریپ  تصرف  ریزگان  دنزیخرب ، هشقانم  هب  هدنامرف  اب  یماظن  تامیمصت  هرابرد  دنیامن و  یچیپرس  اهروتسد  زا  نازابرس  رگا  یلو 
. دوریم

دوشیم هدرپس  وا  هب  هک  ییاهتیرومأم  رد  هدنامرف  یگربخ  ینادراک و  د )

. دنوشن نمشد  ياهدنفرت  راتفرگ  شیاهورین  ات  ددرگیم  بجوم  ، 
ندرمـش رب  اب  میـشوکیم  يدـعب  روحم  رد  دراد ؟ دوجو  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  زارفارـس  صلاخ و  یبتکم ، هاپـس  رد  اهیگژیو  نیا  ایآ 

. میهد روخ  رد  یخساپ  شسرپ  نیا  هب  اهنآ ، تایصوصخ 
(2)
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مالّسلا هیلع  ماما  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  مود : روحم 

: مییامنیم هدنسب  نآ  زا  ییاههنومن  رکذ  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  يرایسب  تایاور  ، 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  يزودنق 

مه و  هباحـصأ ، ةّدش  يدـهملا و  ةّوقل  ایّنمت  ّالإ  « 1 « » ٍدـیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  : » هموقل مالّـسلا  هیلع  طول  لوق  ناـک  اـم 
ال تکدـکدتل ، لابجلاب  اوّرم  ول  دـیدحلا ، ربز  نم  ّدـشأ  مهنم  لجر  بلق  ّنإ  ـالجر و  نیعبرا  ةّوق  یطعی  مهنم  لـجرلا  ّنإـف  دـیدشلا  نکرلا 

«2 . » ّلج ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  مهفویس  نوّفکی 
زج مدربیم ،» هانپ  راوتسا  یهاگهیکت  هب  ای  متشادیم  یتردق  امش  ربارب  رد  شاک  يا  : » تفگ شموق  هب  هک  مالّسلا  هیلع  ربمایپ ]  ] طول نخس 

هداد نت  لهچ  يورین  اهنآ  زا  کی  ره  هب  اریز  دوبن ، دنتسه  دیدش  نکر  هک  وا  نارای  یتخس  رـس  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  تردق  يوزرآ 
مادک ره  بلق  و  دوشیم ،

______________________________

297 ص :  مالسلا .....  هیلع  ماما  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  مود : روحم  روهظ 297  زا  سپ  خیرات  هیآ 80 . (، 11  ) دوه هروس  (. 1)
ص 509. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 2)

ص:298  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
زا دنوادخ  هک  ات  دـنرادیمنزاب ، راکیپ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  نانآ  ددرگ . یـشالتم  دـنرذگب  اههوک  رب  رگا  تسا . نهآ  هراپ  زا  رتتخس 

. ددرگ دونشخ  اهنآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  میعن  وبا  زا  ومه  ( 1)

نم یضمأ  فیـس و  نم  أرجأ  انیّبحم  نم  لجرلا  ناک  مالّـسلا ، هیلع  يدهملا  انمئاق  ماق  اذإف  بعرلا ، انعابتأ  انیّبحم و  بولق  یف  یقلی  هّللا  ّنإ 
«1 . » نانس

زا مادـک  ره  دـیامن ، روهظ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  مئاق ، یتقو  هک  دـهدیم  رارق  یتبیه  نانچ  اـم  ناوریپ  نارادتـسود و  ياـهلد  رد  دـنوادخ 
. دنرتزیت هزین  زا  رتهدنرب و  ریشمش 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دامح  نب  میعن  زا  یطویس  ( 2)
یقلیف فیرخلا ...  عزقک  اعزق  داعیم  ریغ  یلع  ردب  لهأ  ددع  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  یف  رهظیف  ءاشعلا ...  دنع  ۀّکمب  يدـهملا  رهظی 

«2 . » لیللاب نابهر  راهنلاب و  دسأ  موق  عم  ریصیف  سانلا ، رودص  یف  هتّبحم  هّللا 
درگ هک   ] دباییم روضح  دنتسه  ردب  نایوجگنج  دادعت  هب  هک  درم  هدزیـس  دصیـس و  نیب  رد  وا  دنکیم ...  روهظ  هکم  رد  هاگنابـش  يدهم 

هارمه وا  دزادنایم . مدرم  لد  هب  ار  وا  تبحم  دنوادخ  سپ  تسا ...  يزییاپ  ياهربا  نتـسویپ  مه  هب  نوچ  مه  یلبق  رارق  نودب  اهنآ ] ندـمآ 
. دنزور ناریش  بش و  نادهاز  هک  دوشیم  یهورگ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نابوث  نایفس و  نب  نسح  زا  ومه  ( 3)
«3  ... » دیدحلا ربز  مهبولق  ّنأک  قرشملا  لبق  نم  دوسلا  تایارلا  ءیجت 

. تسا دالوف  ياههراپ  ناشیاهلد  ییوگ  دنیآیم ؛ قرشم  يوس  زا  هایس  ياهمچرپ  نابحاص ] ]
زا مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نوماریپ  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ( 4)

: دومرف درک و  دای  وا  مچرپ 
«4 . » الجر نیعبرأ  ةّوق  یطعأ  و  دیدحلا ، ربز  نم  ّدشأ  هبلق  راص  ّالإ  نمؤم  قبی  مل  اهّزه  اذإف 
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. دبای ار  درم  لهچ  يورین  ددرگ و  دالوف  ياههراپ  زا  رتراوتسا  شلد  هک  نآ  زج  دنامیمن  ینمؤم  دزاس ، هتشارفا  رب  ار  نآ  یتقو  سپ 
نینمؤملا ریما  هک  درک  تیاور  شناردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دناهدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  یگمه  يدنوار  قودص و  یـسربط ، ( 5)

: دومرف نینچ  ربنم  يالاب  رب  مالّسلا  هیلع 
یقبی الف  دابعلا ، سوءر  یلع  هدـی  عضو  و  برغملا . قرـشملا و  نیب  ام  اهل  ءاضأ  هتیار  ّزه  اذإف  ناـمزلا ...  رخآ  یف  يدـلو  نم  لـجر  جرخی 

هّللا هاطعأ  دیدحلا و  ربز  نم  ّدشأ  هبلق  راص  ّالإ  نمؤم 
______________________________

ص 538. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 144 و 145. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص 133. نامه ؛ (. 3)
ص 167. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)

ص:299  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » الجر نیعبرأ  ةّوق  ّلج  ّزع و 

رب تسد  ددرگ . نشور  نیمز  برغ  قرـش و  دزارفا ، رب  ار  شمچرپ  هک  هاگنآ  سپ  دنکیم ...  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  نم  نادنزرف  زا  يدرم 
هب ار  درم  لهچ  يورین  دنوادخ  دوشیم و  دالوف  ياههراپ  زا  رتمکحم  شلد  هک  نآ  زج  دنامیمن  یقاب  ینمؤم  هجیتن  رد  دـهن ؛ ناگدـنب  رس 

. دشخبیم وا 
: هک تسا  هدینش  مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  وا  هک  هدرک  تیاور  یقفاغ  نیزر  نبا  زا  سوواط  نبا  ( 1)

. هّللا نذإب  مهمزه  ّالإ  ّودـع  هاقلی  ال  هیدـی ، نیب  بعرلا  ریـسی  و  اورثک . نإ  افلأ  رـشع  ۀـسمخ  و  اّولق ، نإ  اـفلأ  رـشع  ینثا  یف  يدـهملا  جرخی 
«2  ... » مئال ۀمول  هّللا  یف  نولابی  ال  تمأ ، تمأ  مهراعش :

هب دزاتیم ؛ شدوخ  شیپاـشیپ  وا  زا  سرت  دوریم . نوریب  هکم ] زا   ] رفن رازه  هدزناـپ  رثکا  دـح  رازه و  هدزاود  مک  تسد  ناـیم  رد  يدـهم 
. دنیانتعایب اهشنزرس  هب  ادخ  هار  رد  تسا و  ناریمب  ناریمب  ناشراعش  دهدیم . شتسکش  دنوادخ  نذا  هب  هک  نآ  رگم  دسریمن  ینمشد 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دناسریم  راسی  نب  لیضف  هب  ار  نآ  هک  دوخ  دنس  هب  یسلجم  ( 2)
مهتایارب نودـصقی  ال  اهولازأل ، لابجلا  یلع  اولمح  ول  رجحلا ، نم  ّدـشأ  هّللا ، تاذ  یف  ّکش  اهبوشی  ال  دـیدحلا ، ربز  مهبولق  ّنأک  لاـجر  و 

. نابقعلا مهلویخ  یلع  ّنأک  اهوبرخأ ، ّالإ  ةدلب 
لاجر ال مهیف  دـیری . ام  هنوفکی  بورحلا و  یف  مهـسفنأب  هنوقی  هب  نوفحی  ۀـکربلا و  کلذـب  نوبلطی  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  جرـسب  نوحّـسمتی 

مه راهنلاب . ثویل  لیللاب  نابهر  مهلویخ ، یلع  نوحبـصی  مهفارطأ و  یلع  امایق  نوتیبی  لحنلا ، ّيودک  مهتالـص  یف  ّيود  مهل  لیللا ، نومانی 
. نوقفشم هّللا  ۀیشخ  نم  مه  لیدانقلا و  مهبولق  ّنأک  حیباصملاک ، اهدّیسل ؛ ۀمألا  نم  هل  عوطأ 

. رهش ةریسم  مهمامأ  بعرلا  راس  اوراس  اذإ  مالّسلا . هیلع  نیسحلا  تاراثل  ای  مهراعـش : هّللا . لیبس  یف  اولتقی  نأ  نّونمتی  و  ةداهـشلاب ، نوعدی 
«3 . » ّقحلا مامإ  هّللا  رصنی  مهب  الاسرإ . یلوملا  یلإ  نوشمی 

زا ار  نآ  دنرآ ، يور  اههوک  هب  رگا  اههرخـص . زا  رت  تخـس  ینادرم  ادخ ، هب  نیقی  ناشدوجو  همه  و  لد ، دالوپ  دناینادرم  يدـهم ، نارای 
رب هک  دنلاگنچ  زیت  ناباقع  نادرم  نآ  ییوگ  دزاس . راداو  طوقـس  هب  ار  اجنآ  دهن ، يور  يرهـش  ره  هب  نانآ  دنمزوریپ  مچرپ  دننکرب . ياج 

. دنبلطیم كربت  ناسنیدب  دنشکیم و  ماما  بسا  نیز  هب  ار  دوخ  تسد  كربت ، يارب  دناهدش . راوس  اهبکرم 
رد دـنهدیم . ماجنا  لد  ناج و  اب  دـنک  هراشا  ار  هچ  ره  دـنزاسیم و  وا  هانپ  اهگنج  رد  ار  شیوخ  ناج  دـنریگیم و  نایم  رد  ار  وا  ناـنآ 

نآرق و همزمز  دنباوخن و  ماگنه  بش  هک  دناینادرم  ناشنایم 
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______________________________

، هّللا ۀبه  نب  دیعـس  يدنوارلا ، زین  و  یطخ ) هخـسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، ص 435 و  نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یـسربطلا ، (. 1)
ص 195. نامه ؛

ص 52. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 2)
ص. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)

ص:300  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دنـشاب اهبکرم  رب  راوس  نادادماب  دنتـسیاب و  ادخ  تدابع  هب  دادماب  ات  دـنزادنا و  مه  رد  لسع ، ناروبنز  يادـص  نوچ  شیوخ ، تاجانم 

ناسب ناـنآ  رونم  ياـهلد  دـننازورف و  ياهلعـشم  نوچ  شیوخ و  ماـما  ناـمرف  هب  شوگ  دـننانآ  و  دـنزور ، ناریـش  بش و  نادـهاز  ناـنآ 
رد هراومه  تسا و  دـنلب  نانآ  هّللا » ّالا  هلا  ـال   » داـیرف دنـسرتیم و  ادـخ  زا  اـهنت  نادرم  نیا  تسا . هتخیوآ  ناشیاههنیـس  رد  رون  ياهلیدـنق 

، نانآ زا  سرت  دنروآ ، يور  وس  ره  هب  دشابیم . نیسح » نوخ  بلط  هب  دییایب  : » نانآ راعش  دنیادخ . هار  رد  ندش  هتشک  تداهش و  يوزرآ 
يور شیوخ ) ماما  ای   ) دـنوادخ يوس  هب  هتـسد ، هتـسد  نایوجادـخ ، نیا  دریگب .] همه  زا  تمواقم  بات  و   ] دـتفا نامدرم  لد  رد  شیپاـشیپ 

. دنکیم يرای  ار  قح  ماما  نانآ  تسد  هب  ادخ  دنروآیم و 
: مییامن رورم  هرابود  دناهدروآ ، مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  ياهیگژیو  هرابرد  نارگید  ملـسم و  هک  ار  یتارابع  اجنیا  رد  تساجب  ( 1)
، ناهیقف اهنآ  «، » دنیاهمچرپ نابحاص  «، » دنسانشیم یگتـسیاش  هب  ار  ادخ  هک  دناینادرم  «، » دنراگزور نآ  رد  نیمز  يور  ناراوس  نیرتهب  »

 ... و دناقح » تلود  نامکاح  نایضاق و 
(2)

اهنآ ینامیا  تاجرد  موس : روحم 

نادـهاز «، » درادـن هار  ناشلد  رد  ادـخ  هب  کش  زگره  «، » دنـشیدنایمن نارگتمـالم  تمـالم  زا  ادـخ  هار  رد  ناـنآ  : » میدـناوخ تاـیاور  رد 
زاین زار و  هب  دننامیم و  رادیب  ار  بش  «، » تسا لسع  ياهروبنز  يادص  نوچ  مه  ناشزامن  اعد و  همزمز  دـنباوخیمن و  اهبش  «، » دـنابش

.« دنسانشیم یگتسیاش  هب  ار  دنوادخ  هک  دناینادرم  «، » دنزادرپیم راگدرورپ  اب 
: میناوخیم میرک  نآرق  رد  نآ  هرابرد  هک  تسا  ینیدالوپ  گرتس و  نامیا  نینچ 

ِیف َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
«1 . » ُءاشَی ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس 

تـسود ار  نانآ  هک  دروآیم  ار  رگید ]  ] یهورگ ادخ  يدوز  هب  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
شنزرـس زا  دننکیم و  داهج  ادـخ  هار  رد  دنزارفارـس . نارفاک  رب  و ] ، ] نتورف نانمؤم ، اب  نانیا ] . ] دـنراد تسود  ار  وا  زین ]  ] نانآ درادیم و 

. دهدیم دهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  تسادخ ؛ لضف  نیا  دنسرتیمن . يرگتمالم  چیه 
: دیسر میهاوخ  ریز  جیاتن  هب  میزادرپب ، هیآ  نیا  ریسفت  هب  یهلا  یلک  همانرب  رظنم  زا  هاگره  ( 3)

هجیتن رد  هک  ياهتسد  دنوشیم : میسقت  هتسد  ود  هب  شیامزآ  ناحتما و  لحارم  ندنارذگ  رـس  زا  اب  هک  دنتـسه  ینانمؤم  هیآ ، نیا  نابطاخم 
. دنوشیم ّدترم  هتشگرب و  دوخ  نید  زا  اهدادیور ، ربارب  رد  هنانمؤم  ریغ  تسیاشان و  ياهشنکاو  یگدنز و  ياهنومزآ  رد  تسکش 

يدوز هب  : » دومرف ناشهرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یهلا  ياهشیامزآ  رد  ناگدشزوریپ  رگید  هتسد 
______________________________

هیآ 54. (، 5  ) هدئاملا هروس  (. 1)
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ص:301  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نامه هورگ  نیا  یهلا ، یلک  همانرب  قبط  دـنراد ». تسود  ار  وا  زین ]  ] نانآ درادیم و  تسود  ار  نانآ  هک  دروآیم  ار  رگید ]  ] یهورگ ادـخ 

تیاـنع هجوت و  هچ  میرک  نآرق  رد  هک  دـیرگنب  کـین  تسا . هدرک  هریخذ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  يراـی  يارب  دـنوادخ  هک  دـنایناسک 
! تسا هدش  ارگتلادع  هتفای و  لامک  تعامج  نیا  هب  ياهژیو 

نافرحنم و دنزارفرس ؛» دنراد و  يرترب  نارفاک  رب   » دنهاگآ و رگیدکی  اب  نانمؤم  يردارب  لصا  هب  اریز  دنتسه » نتورف  نانمؤم ، اب   » اهنآ ( 1)
. دناهدروخ تسکش  یهلا  ناحتما  رد  دنرفاک و  یگمه  نادترم ،

« دنـسرتیمن يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا   » اهنآ دـنراذگ . ناینب  ار  یناهج  لدـع  تلود  هک  نآ  ات  دـننکیم » داهج  ادـخ  هار  رد  نانمؤم ] » ]
جورخ رد  اهنآ  قیفوت  اساسا  دـشابیم . نارفاک  مشخ  بجوم  ناگـشیپفارحنا و  حـلاصم  فلاخم  هک  دـنزیم  رـس  ییاهراک  اـهنآ  زا  اریز 

ات دناهداد ؛ ناشن  دوخ  زا  یگدنز  لوط  رد  هک  تسا  ییاهیگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  نیمه  هجیتن  اهشیامزآ ، هنودرگ  زا  هنادنمزوریپ 
مسر هویش و  یتقو  دناهتـسب . اهتمالم  اهشنزرـس و  جوم  رب  ار  دوخ  شوگ  هتـشادن و  تیاده  تلادع و  زج  ياهزیگنا  هغدغد و  هک  اجنآ 
روحم تلادـع  الاو و  فدـه  نآ  هب  یبایتسد  يارب  دوخ  ياوشیپ  ماما و  باکر  رد  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  اههنتف  راگزور  رد  نانیا  یگدـنز 

!؟ دنشابن نینچ 
نآ هاگتـساخ  هک  یلـضف  دـهدیم » دـهاوخ  هک  ره  هب  هک  تسادـخ  لضف   » دـشاب هک  نازیم  ره  هب  یگدـنز  تاناحتما  رد  تیقفوم  نیا  ( 2)

لـضف نیا  دنیبب ، نمؤم  ناسنا  دوجو  رد  ار  صالخا  تین و  نسح  تمالـس و  دنوادخ  هک  هاگنآ  تسا . نمؤم  ناسنا  دوخ  تساوخ  هدارا و 
يرما هن  تسا  نمؤم  ناسنا  ینورد  تساوخ  هدارا و  لضف ، نیا  هاگتـساخ  سپ  ُءاشَی ؛*) ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ   ) درادیم وا  ینازرا  ار 

: ددرگیم بترتم  هتسویپ  مه  هب  یگژیو  ود  نامیا ، نیا  رب  ینوریب . يربج و 
. دنوادخ ماکحا  اهنامرف و  يارجا  رد  تعاجش  - 1

. يرادهدنزبش راگدرورپ و  شتسرپ  - 2
. دراد یگژیو  نیا  هب  هراشا  زور » ناریش  بش و  نادهاز   » ییاور ریبعت 

(3)

راگدرورپ تدابع  مراهچ : روحم 

، ددرگ هدوزفا  درف  نامیا  رب  ردـق  ره  رگید  يوس  زا  دراد ؛ درف  نامیا  رب  تلـالد  هک  تسا  ینـشور  یگژیو  نآ ، صاـخ  موهفم  رد  تداـبع 
دوشیم و لـمحتم  زور  رد  هک  یجنر  یگتـسخ و  زا  غراـف  یـصخش  نینچ  ددرگیم . نوزفا  زین  راـگدرورپ  تداـبع  يارب  شتبغر  قوش و 

ددـم يرای و  بلط  وا  زا  هتـسشن ، دـنوادخ  اب  تاجانم  تدابع و  هداجـس  رب  هاگنابـش  ددـنبیم ، راک  هب  نآ  رد  هک  ییاهشـشوک  شـالت و 
. دیامنیم

: میناوخیم تیاور  رد  هک  نانچ  مه  دشابیم . ترضح  باحصا  زا  یخرب  هژیو  اهنت  نینچنیا ، یشتسرپ 
لها زیخبش و  روهظ  زا  شیپ  ترـضح  نارای  همه  لومعم  روط  هب  یکدـنا .»...  رگم  دـنباوخیمن  ار  بش  هک  دـناینادرم  اـهنآ  ناـیم  رد  »

هب ار  شیوخ  ناوت  شوت و  همه  زور  لوط  رد  نوچ  هتـشذگ  ناج  زا  ناروای  نآ  سدـقم ، داهج  زاـغآ  روهظ و  هعقاو  زا  سپ  اـما  دـندجهت 
یندب يورین  يزاسزاب  يارب  دنریگیم ، راک 

ص:302  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
صاصتخا گرزب  راگدرورپ  اب  ینیزگتولخ  هب  ار  بش  همه  اهنآ  رتشیب  بیترت  نیدب  دنزادرپیم . تحارتسا  هب  ار  بش  زا  یـشخب  شیوخ 

. دنهدیمن
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؛ دنراد نامأوت  ار  هسامح  نافرع و  دـناهدیدرگ  لیان  يراذـگصالخا  رد  ییالاب  هبتر  هب  هک  ترـضح  صاخ  باحـصا  تفگ  ناوتیم  ( 1)
دنزرویم و مادقا  تسا ، هدیدرگ  بجاو  یمالسا  تعیرش  رد  هک  داهج  ماجنا  هب  اهنت  هاپس ، دارفا  ریاس  اما  زور ؛» ناریش  دنابش و  نادهاز  »
اب هک  دناهدیسرن  نامیا  زا  ياهجرد  نانچ  هب  نانآ  دنیامنیم . كرت  تسا  بحتـسم  يرما  هک  ار  هنابـش  دجهت  ینامـسج ، یگتـسخ  لیلد  هب 

: هورگ ود  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ناراـی  ور  نـیا  زا  دنـشاب . هتـشاد  راـگدرورپ  تداـبع  يارب  یفاـک  طاـشن  یندـب ، یگتـسخ  دوـجو 
: دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ  مه  دنوشیم ؛ میسقت  اهنآ  زج  نارادهدنزبش و 

«1 . » َکَعَم َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْصن  َو  ِْلیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
ار نآ  موس  کی  ای  نآ  فصن  ای  بش  زا  موس  مود  هب  کیدزن  دناوت ، اب  هک  یناسک  زا  یهورگ  وت و  هک  دـنادیم  تراگدرورپ  تقیقح  رد 

. دیزیخیمرب زامن ] هب  ]
دناهدوبن هنابش  تدابع  دّجهت و  لها  یگمه  دناهتسیزیم ، هکم  رد  نامز  نآ  رد  هک  یناناملـسم  دشابیم و  یکم  هیآ  نیا  هک  تسا  ینتفگ 

همه هـک  نآ  لاـح  تـسا . هتــساخیمرب  هنابــش  زاـین  زار و  دـجهت و  هـب  ناـنآ  زا  یعمج  هارمه  هـب  هـلآ  هـیلع و  هـّللا  یّلــص  ربماـیپ  اـهنت  و 
. دندوب هداتسیا  نایشیرق  راشف  رازآ و  ربارب  رد  یندز  لاثم  يرادیاپ  تعاجش و  اب  هرود ، نآ  ناگدنروآنامیا 

نآ نارای  یگمه  دـنچ  ره  دنایهاگرحـس ؛ تولخ  يزیخبش و  لها  شناراـی ، زا  یهورگ  هارمه  هب  زین  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح 
. دنشیدنایمن نارگتمالم  شنزرس  زا  ادخ  هار  رد  دز و  دنهاوخ  تسد  سّدقم  داهج  هب  مامت  تعاجش  اب  ترضح ،

(2)

اهنآ تعاجش  مجنپ : روحم 

شموق نافرحنم  نارفاک و  رب  ناشیرای  ددم و  هب  ات  تشاد  ار  اهنآ  يوزرآ  ربمایپ  طول  هک  دنتسه  یمکحم » تخـس و  هاگهیکت   » نامه اهنآ 
لهچ يورین  اهنآ  زا  کی  ره  دناهزین ، زا  رتزیت  ریـشمش و  زا  رتهدنرب  ناشمادکره  دالوف ، ياههراپ  نوچ  مه  دـنراد  یلد  اهنآ  ددرگ ؛ زوریپ 

رد اهیگژیو  نیا  زا  يرایـسب  دـنراد و ...  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  يوزرآ  دـنزاس ، شناریو  دـنراذگب ، اـههوک  رب  ياـپ  رگا  دراد ، ار  درم 
نادجو و اجنیا ، رد  لد  زا  دارم  تساهنآ و  تراسج  تعاجش و  یگرتس  رب  دیکأت  يارب  دالوف ، هب  نانآ  ياهلد  هیبشت  تسا . هدمآ  تایاور 

. تسا یمدآ  هشیدنا 
نآ تیاور  موهفم  تسا و  یبیرقت  یمقر  لهچ ، ددـع  زا  روظنم  دراد ، ار  درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  مادـک  ره  هدـمآ  تاـیاور  رد  هکنیا  ( 3)

یهورگ تیلاعف  دـنیآرب  اب  تسا  ربارب  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  ماما  باحـصا  زا  رفن  کی  يراذـگریثأت  تیلاـعف و  دـنیآرب  لـصاح و  هک  تسا 
شزرا ردق و  دیدرتیب ، هنرگو  دشاب  اهنآ  تعاجـش  تراسج و  رد  اهنت  رفن ، لهچ  نیا  تیزم  دـسریم  رظن  هب  نادرم . زا  هرفن  لهچ  ابیرقت 

نارای زا  رفن  کی 
______________________________

هیآ 20. (، 73  ) لمزملا هروس  (. 1)
ص:303  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دسرب نویلیم  اههد  هب  ناشرامش  دنچ  ره  نارصنع ، تسس  ناگیامیب و  همه  زا  تسا  رتشیب  رایسب  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح 
يرای خیرات  ریسم  رییغت  لدع و  تلود  سیسأت  ناهج و  ياههزاورد  ندوشگ  رد  ار  نانآ  ناسهرخص ، هیحور  ریظنمک و  تعاجـش  نیا  ( 1)

. دنهن نایاپ  هطقن  يرگدادیب  یهابت و  خیرات  رب  دوخ  دنمورین  ناتسد  اب  تخاس  دهاوخ  قفوم  ار  اهنآ  دومن و  دهاوخ 
رـس هب  یلومعم  تلاح  رد  هک  ینامز  زا  رتشیب  رایـسب  تسا  رداـق  صاـخ  یطیارـش  رد  ناـسنا  هدـش ، تباـث  یـسانشناور  رد  هک  روط  ناـمه 

. دوش هدز  تفگش  هداد  ماجنا  هک  يراک  زا  وا  دوخ  نایاپ  رد  دیامنن و  مه  یگتسخ  ساسحا  لاح  نیع  رد  دهد و  ماجنا  راک  دربیم ،
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. دنربیم نیب  زا  هتخیر و  مه  هب  دسریم  ناشتسد  هب  ار  هچ  ره  مامت ، تراسج  اب  ینابایخ  ياهشروش  رد  هک  يدارفا  لثم 
يدابع لامعا  زا  هک  هاگنآ  و  دنکیمن ؛ یگتـسخ  ساسحا  هک  دوشیم  کسانم  رد  قرغ  هناصلاخ  نانچ  هک  يرازگجـح  صخـش  دـننام  ای 

. دنراد ياهبرجت  نینچ  نایجاح  زا  يرایسب  دیامنیم ؛ شمارآ  يدونشخ و  ساسحا  دیدرگ  غراف 
لیالد لیلد و  نیمه  هب  دوب ؛ دـهاوخ  رتشیب  شیراذـگرثا  رتنشور و  نآ  ياهدرواتـسد  دوش ، مأوت  ناجیه  روش و  اب  يراـک  یتقو  سپ  ( 2)

هب هناصلاخ  هتفایرد و  شیوخ  ناج  قمع  اب  ار  قح  هک  یلاح  رد  دنشابن  نینچ  ارچ  دنشابیم و  ناوج  مالّـسلا ، هیلع  ماما  نارای  رتشیب  رگید ،
. دشاب هتشاد  دوجو  درم  رفن  اههد  يورین  اهنآ ، زا  مادک  ره  ناهن  رد  هک  تسا  یعیبط  ور  نیا  زا  دناهدروآ ؛ نامیا  دوخ  ياوشیپ 

اریز دوشیم ؛ اهنآ  ینازرا  يزاجعا  هن  یعیبط و  ياهویـش  هب  هک  تسا  یهلا  ياهیطع  درم ، لهچ  تردـق  نتـشاد  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
. دبای تسد  دشر  لامک و  نیا  هب  هک  دراد  ار  نآ  یگتسیاش  حیحص ، تیبرت  تحت  هژیو و  طیارش  رد  ناسنا  سفن  میتفگ  رتشیپ 

یلو ترضح  زابرس  یعون  هب  زین  اهنآ  هک  ار - نانمؤم  همه  هکلب  تسین  يودهم  هاپس  نازابرس  صوصخم  اهنت  ریظن ، مک  تعاجـش  نیا  ( 3)
شلد هک  نآ  زج  دـنامیمن  ینمؤم  : » میناوخیم تاـیاور  رد  هک  تسور  نیمه  زا  دریگیم . رب  رد  دـنوریم - رامـش  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع 

، تعاجـش هک  دوشیم  تشادرب  ترابع  نیا  زا  دیامرفیم » اطع  وا  هب  ار  درم  لهچ  يورین  دـنوادخ  ددرگیم و  دالوف  ياههراپ  زا  رتمکحم 
اب بسانتم  ياهناـنمؤم ، تعاجـش  نینچ  هتبلا  تسا . هدـشن  بلـس  ناـنمؤم  رگید  زا  یگژیو  نیا  یتیاور ، چـیه  رد  تساـهنآ و  همه  یگژیو 

. سکع هب  رتشیب و  شتعاجش  رتنوزفا ، درف  نامیا  ردق  ره  تسا ؛ دارفا  نامیا 
. دوشیم رتنوزفا  شايراکادف  تراسج و  تأرج و  دشاب ، رتشیب  شفده  هب  درف  صالخا  نامیا و  ردق  ره  هک  تسا  مولعم 

، رتعاجش دنروهظ ، زا  سپ  نارود  نامکاح  ناهدنامرف و  هک  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  صاخ  نارای  تفگ  ناوتیم  بیترت  نیدب  ( 4)
رد هدش  دای  ياهیگژیو  همه  دنچ  ره  دننارگید ؛ زا  رتهدارا  مزع و  اب  رتدنمورین و 

ص:304  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دـمآ و رـس  نارگید  زا  فاصوا  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  صاخ  باحـصا  دوجو ، نیا  اب  یلو  دوشیم  لماش  ار  ناـنمؤم  یماـمت  تاـیاور ،

. دنرترب
(1)

مالّسلا هیلع  ماما  زا  اهنآ  يربنامرف  تعاطا و  مشش : روحم 

رد راوگرزب ، نآ  زا  يوریپ  هار  رد  ار  دوخ  يالاو  تأرج  تعاجـش و  دنراد و  رواب  ار  ناشیا  دوجو  مامت  اب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای 
و دوریم » شیپ  ناشدوخ  زا  رتولج  هام  کی  تفاسم  اب  اهنآ ، زا  تشحو  بعر و  : » تسا هدـش  هتفگ  اهنآ  هراـبرد  دـنهنیم . صـالخا  قبط 

نوچ تسا . هدش  دراو  مه  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  دوخ  هرابرد  فاصوا  نیمه  اقیقد  دنرادیمنزاب » راکیپ  زا  ار  دوخ  ياهریـشمش  »
هچ و  درک . حتف  ار  رهـش  هدنامرف  ییوگب : هچ  دـنراد . هناگی  یفدـه  دـحاو و  ياهویـش  ود  ره  تسا و  یکی  اهنآ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  مادـقا 

هدـهع هب  تایلمع  ماـجنا  هدـنامرف و  تسد  هب  اـهورین  شزومآ  تیادـه و  اریز  دـشابیم  تسرد  ود  ره  درک . حـتف  ار  رهـش  رکـشل  ییوگب :
. تسا رکشل  نآ  ياهورین 

دربن ماگنه  هب  دـنیوجیم و  كربت  دنـشکیم و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  بسا  نیز  رب  تسد  : » اـهنآ هک  میدرک  لـقن  راونـالا  راـحب  زا  رتشیپ  ( 2)
رد دنزاسیم ...  هدروآرب  لماک ] روط  هب   ] دیامرف هدارا  ناشیا  هچ  ره  دننکیم و  تظفاحم  هتفرگ ، نایم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  راوهناورپ ] ]

.« دنرتعیطم عیطم ، هدنب  زا  وا  نامرف  ربارب 
ییاج هب  ندیـشک  تسد  دنـشیدنایم  هک  يروط  هب  تسا  هقالع  یتسود و  تیاهن  زا  هیانک  مالّـسلا ، هیلع  ماما  بسا  نیز  هب  ندیـشک  تسد 

، ناـبرهم یتـسود  زا  رگا  تسا . رارقرب  یمـسر  نینچ  ياهدادـلد  تسود و  ره  نیب  هراومه  ددرگیم . تکرب  بجوم  هدیـشک ، تسد  وا  هک 
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بیرغ و یّسح  تسا ، هدوب  زین  وا  ناتسد  رد  لگ  هخاش  نیا  هک  نیا  زا  یسوبیم و  ییوبیم و  هدرک ، شهاگن  دسر ، تتسد  هب  یلگ  هخاش 
مالّسلا هیلع  ماما  تسا  نکمم  اریز  تفریذپ  شایقیقح  يانعم  هب  ناوتیمن  ار  نیز  رب  ندیشک  تسد  دیآیم . دیدپ  تدوجو  رد  زیگناروش 

. دنیامن هدافتسا  نامز  نآ  اب  بسانتم  نردم و  هیلقن  لیاسو  زا  هکلب  هدشن  بسا  رب  راوس  شفیرش  روهظ  زا  سپ 
رـصع رد  میدـق و  ياهنامز  رد  دـنیامنیم » تظفاحم  هتفرگ ، نایم  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  دربن ، ماـگنه   » تسا هدـمآ  تیاور  نیا  رد  ( 3)
نونکا یلو  دننز ؛ هقلح  وا  همیخ  درگادرگ  ریشمش  هزین و  اب  شنازابرـس  هک  دوب  یفاک  هدنامرف  ناج  زا  يرادساپ  يارب  تیاور ، نیا  رودص 

هدروآرب هدنگنج  يامیپاوه  پوت و  کنات و  نوچ  مه  ییاهحالس  يریگراک  هب  اب  ییایرد و  ییاوه و  ینیمز ، تینما  ظفح  اب  یفده  نینچ 
. تسا یندش 

رد لاـح  نیع  رد  دـنربب و  هرهب  وا  شناد  زا  اـت  دـننزیم  هقلح  مالّـسلا  هیلع  ماـما  درگ  ناـنآ  هک  دـشاب  نآ  تـیاور  نـیا  زا  دارم  مـه  دـیاش 
. دنزاس وا  يادف  ار  شیوخ  ناج  ترورض  هاگ  هب  هدومن و  يرادساپ  شفیرش  ناج  زا  زین  اهگنج 

(4)

اهنآ راعش  متفه : روحم 

یمیقتسم طابترا  ثحب  نیا  دنچ  ره  تسا . هدش  هتخادرپ  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  ياهراعـش  هب  تایاور  رگید  تایاور و  نیا  رد 
. میزادرپیم نآ  هب  يدودح  ات  یلو  درادن  لصف  نیا  عوضوم  اب 

ص:305  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
راحب رد  زین  یـسلجم  و  دـشابیم . ناریمب ) ناریمب ، « ) تمأ تمأ ، : » اهنآ راعـش  هک  تسا  هدرک  لـقن  سوواـط  نبا  هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ 

. تسا نیسحلا » تاراثل  ای  : » ناشراعش هک  تسا  هدروآ  راونالا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ینهج  کلام  زا  دوخ  دنس  هب  هیولوق  نبا  ( 1)

: نولوقی لاق : اضعب  مهضعب  يّزعی  فیکف  تلق : مّرحملا ...  نم  ءاروشاع  موی  نیسحلا  راز  نم 
 ... مالّسلا هیلع  دّمحم  لآ  نم  يدهملا  مامإلا  هّیلو  عم  هرأثب  نیبلاطلا  نم  مکاّیإ  انلعج و  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلاب  انباصمب  انروجأ  هّللا  مّظع 

«1»
: دومرف دنیوگب ؟ تیزعت  رگیدـکی  هب  هنوگچ  متفگ : سپـس ]  ... ] دـنک ترایز  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مرحم ، مهد  زور  رد  هک  ره 
ناـهاوخنوخ و زا  ار  امــش  اــم و  دــهد و  رارق  مالـّـسلا  هـیلع  نیــسح  يارب  اــهگوس  رد  ار  اــم  ياــهشاداپ  رجا و  دــنوادخ  دــنیوگب :

. دنادرگب مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  شّیلو  هارمه  هب  وا  ناگدنریگماقتنا 
نآ ندناوخ  رب  تایاور  یخرب  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  یترایز  نامه  تسا ؛ هدـمآ  هفورعم  ياروشاع  ترایز  تیاور ، نیا  همادا  رد 

: میناوخیم نینچ  ترایز  نیا  زا  یشخب  رد  « 2 . » دناهدومن دیکأت  رایسب 
نأ و  هلآ ...  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  نم  روصنم  مامإ  عم  كراـث  بلط  ینقزری  کـب و  ینمرکی  نأ  کـماقم  مرکأ  يذـلا  هّللا  لئـسأف 

«3 . » مکل قطان  يدهم  مامإ  عم  مکراث  بلط  ینقزری 
ماـما اـب  هارمه  ار  وت  یهاوخنوخ  قیفوت  هک  مراتـساوخ  دیـشخب ، تزع  وـت  ساـپ  هب  ارم  دـینادرگ و  ـالاو  ار  وـت  ماـقم  هک  ییادـخ  ناـمه  زا 

و راکـشآ ، هتفای ، هار  ماما  ّتیعم  رد  ار  امـش  یهاوخ  نوخ  و  دیامرف ...  تیانع  نم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  نادناخ  زا  يدـنمزوریپ 
. دنک تمارک  نم  يارب  امش ، زا  یقح  رب  يایوگ 

: دشاب ریز  موهفم  ود  زا  یکی  دناوتیم  راعش  زا  دارم  ( 2)
. دوشیم هداد  رس  نازابرس  رد  يرواگنج  هسامح و  حور  نتخیگنارب  يارب  هک  یتالمج  تاملک و  - 1
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«4 « » تمأ روصنم  ای  : » ردب گنج  رد  اهنآ  راعش  دندادیم . رس  ییاهراعش  دوخ ، ياهگنج  رد  شنارای  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
. تسا هدوب  « 5 « » تمأ تمأ  : » حولملا ینب  گنج  رد  و  ناریمب ) زوریپ ، يا  )

راعـش ام  رـصع  رد  تسا . نیعم  یفده  موهفم و  رگنایب  دوشیم و  هداد  جاور  مدرم  نایم  رد  يزاسگنهرف  يارب  هک  یتارابع  تاملک و  - 2
. دراد یموهفم  نینچ 

. تسا هدوب  هدش  هتخانش  راگزور  نآ  رد  ینعم  نیمه  اهنت  اریز  تسا  تسخن  يانعم  هدش ، لقن  الاب  تایاور  رد  هک  ییاهراعـش  زا  دارم  ( 3)
: تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راعش  هیبش  زین ، مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  نارای  راعش 

______________________________

ص 175. تارایزلا ، لماک  دّمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  (. 1)
ص 148. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

.177 ص 176 ، نامه ؛ دّمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  (. 3)
ص 487. ج 2 ، نامه ؛ رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 4)

. نامه (. 5)
ص:306  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هب راعـش  هک  دوشیم  هدافتـسا  راونالا  راحب  تیاور  زا  مالّـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هّللا  دبع  ابا  ترـضح  یهاوخنوخ  راعـش  دروم  رد  تمأ . تمأ 
مالّـسلا هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  ینعی  دنادیم ؛ مود  يانعم  هب  ار  راعـش  نیا  میدروآ ، نآ  زا  سپ  هک  یتایاور  اما  تسا  تسخن  يانعم 

تروص ود  ره  هب  ار  راعش  نآ  ناوتیم  اریز  دنراگزاس  رگیدکی  اب  ینعم ، ود  نیا  هتبلا  دشابیم . زاسگنهرف  یموهفم  هدش و  مالعا  یفده 
نیسح یهاوخنوخ  راعش  باختنا  هجیتن  رد  تسا ؛ یمالسا  ربهر  نیرتمولظم  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناناملـسم ، همه  هاگن  رد  درب . راک  هب 
شالت دنریگیم : یپ  ار  فدـه  کی  يودـهم ، مایق  ینیـسح و  تضهن  هکنیا  رب  هوالع  دراد . ییازـس  هب  تیمها  هیواز  نیا  زا  مالّـسلا ، هیلع 

. لطاب ینوگنرس  قح و  ندمآ  رب  يارب 
. دنراد ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  باتک ، نیا  رد  ام  شور  بوچراچ  رد  هتشاد و  حیحص  يدنس  تایاور  نیا  زا  یخرب 

(1)

ترضح نآ  دوخ  ياهیگژیو  زا  تسترابع  يودهم ، یناهج  بالقنا  يزوریپ  يارب  تنامض  نیمراهچ  مراهچ : تنامض 

هراشا

همانرب هجیتن  لصاح و  هک  اهنیا  دننام  خـیرات و  نیناوق  ننـس و  زا  یهاگآ  یکابیب ، تعاجـش و  هناردـتقم ، زاتمم و  یهدـنامرف  نوچ : مه 
یناهج تضهن  يزوریپ  يارب  اهتنامـض  نیرتمهم  زا  اهیگتـسیاش ، نیا  عومجم  تسا . هدـش  داـی  اـهنآ  زا  تاـیاور  رد  تسا و  یهلا  یلک 

. دشابیم يودهم 
: مینکیم لابند  روحم  دنچ  نوماریپ  ار  نخس  نیا  ( 2)

. دشابیم روهظ  زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  یلک  همانرب  هجیتن  لصاح و  هک  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  صخش  ياهیگژیو  لوا : روحم 

میاهدرک ثحب  نآ  هرابرد  هدرتسگ  روط  هب  باتک  نیا  رد  زین  هتشذگ و  باتک  رد  اریز  مینک ؛ ینالوط  ار  نخـس  دروم  نیا  رد  تسین  يزاین 
همه یلک  روط  هب  یمالـسا و  تما  اب  کـیدزن  طاـبترا  یپردیپ ، نورق  لوط  رد  يرـشب  عماوج  اـب  ناـشیا  يرـصع  مه  ینـالوط و  رمع  هک 
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نآ تمـصع  هجرد  ياقترا  یگتفایلامک و  رد  ییازـسب  ریثأت  اهنآ ، حـلاصم  يارب  مادـقا  ناـنآ و  ياهدـیما  اهجـنر و  زا  یهاـگآ  تیرـشب ،
، شکین لمع  ددم  هب  راگدرورپ و  تساوخ  هب  دناوتیم  درف  درادن و  ینایاپ  يونعم ، دشر  لماکت و  اریز  دراد  بتارم  نیرتالاب  هب  ترـضح 

«1 . » میاهداد حیضوت  لدتسم  روط  هب  ار  بلطم  نیا  هتشذگ  باتک  رد  دور ؛ الاب  لامک  تفرعم و  ناکلپ  زا  دبا  ات 
، هداس یلکش  هب  دناوتب  وا  دوش و  رتفرژ  یناهج ، يربهر  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  یشیدناکیراب  ییاناوت و  ددرگیم  بجوم  یگتفایلامک  نیا 

. دبای تسد  دوخ  فادها  هب  رتهدرتسگ ، عیرس و 
: زا تسترابع  یگتفایلامک  نیا  ياههنومن  نیرتمهم  ( 3)

اـسرفناوت ياهیتخـس  لمحت  ورگ  رد  راگدرورپ  يدونـشخ  نید و  يرای  یتقو  گرزب ؛ بئاصم  اهجنر و  لمحت  يارب  وا  میظع  يورین  - 1
. دوب دهاوخ  شخبتذل  نیریش و  وا  يارب  راک  نیا  دشاب ،

______________________________

. دعب هب  ص 504  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:307  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا ریظنیب  رشب ، خیرات  لوط  رد  هک  ییالاب  هیحور  هدارا و  يورین  - 2
ون و الماک  ياهویـش  هب  ات  دیامن  ادیپ  ار  تصرف  نیا  هک  يروط  هب  تسا  ناسنا  هعماج و  خیرات ، رب  مکاح  هک  ياهژیو  نیناوق  زا  یهاگآ  - 3

. دهد رییغت  ار  خیرات  ریسم  هتخاس و  نوگرگد  ار  عماوج  هقباسیب 
. دشخب ققحت  نآ  رد  ار  یهلا  يالاو  فده  دنک و  حتف  ار  ناهج  همه  دناوتیم  هک  تخاس  دهاوخ  گرزب  يربهر  وا  زا  دراوم  نیا 

(1)

تایاور رد  راوگرزب  نآ  يدرف  ياهیگژیو  مود : روحم 

ناشیا یکابیب  تعاجش و  ینامسج و  ياهیگژیو  روهظ ، ماگنه  رد  ناشیا  يرهاظ  ّنس  هب  هک  میروآیم  ار  تایاور  زا  هتسد  هس  اجنیا  رد 
. دناهتخادرپ

. دناهدرک نایب  روهظ  ماگنه  رد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  يرهاظ  رمع  نازیم  هک  یتایاور  لوا : هتسد 
. دشابیم رادقم  نیا  زا  رتشیب  رایسب  ناشیا  یعقاو  رمع  هیماما ، هاگدید  زا  تسا  ینتفگ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  یلهاب  همامأ  وبا  زا  غابص  نبا  ( 2)
«1  ... » ۀنس نیعبرا  نبا  يدلو ، نم  يدهملا 

. تسا هلاسلهچ  نم و  نادنزرف  لسن ]  ] زا يدهم 
«2 . » تسا هدرک  لقن  هماما  یبأ  قیرط  زا  عوفرم ، هویش  هب  ار  ثیدح  نیمه  ینیرافس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ثراح  نب  هّللا  دبع  زا  زین  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  ( 3)
«3  ... » نیعبرأ نبا  وه  يدهملا و  جرخی 

 ... دراد لاس  لهچ  هک  یلاح  رد  دنکیم  مایق  يدهم 
نوماریپ یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  ریمح  نب  دّـمحم  زا  مه  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویـس  زین  ( 4)

: دومرف مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
«4  » ۀنس ةرشع  نامث  نبا  وه  و  قشمد ، ربنم  یلع  يوتسی  یّتح  زاجحلا  نم  ءیجی 

. تسا هلاسهدجه  یناوج  دسریم ] رظن  هب   ] هک یلاح  رد  دنیشنیم  نآ ، ربنم  زارف  رب  دیآیم و  قشمد  هب  زاجح  زا 
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لقن مالّسلا ، هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  نوماریپ  ینخس  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  زین  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویـس  نینچمه  ( 5)
: تسا هدرک 

«5  » نیعبرألا یلإ  نیثالثلا  نیب  ام  وه  ثعبی و 
______________________________

ص 217. نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  غابص ، نبا  (. 1)
ص 70. ج 2 ، ۀیهبلا ؛ راونالا  حئاول  ینیرافسلا ، (. 2)

ص 147. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 3)
. نامه (. 4)

ص 147. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 5)
ص:308  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا لاس  لهچ  ات  یس  نیب  شفیرش ] نس   ] هک یلاح  رد  دنکیم  روهظ  يدهم ] ]
: تسا هدرک  تیاور  دسریم ، يوره  تلص  ابا  هب  هک  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 1)

رظانلا ّنأ  یّتح  رظنملا ، ّباش  ّنّسلا ، خیـش  نوکی  نأ  هتمالع  لاق : جرخ ؟ اذإ  مکنم  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ۀـمالع  ام  مالّـسلا : هیلع  اـضّرلل  تلق 
«1 . » هلجأ هیتأی  یّتح  یلایّللا  ماّیألا و  رورمب  مرهی  نأ ال  هتامالع  نم  ّنإ  و  اهنود . وأ  ۀنس  نیعبرأ  نبا  هبسحیل  هیلإ 

؟ تسیچ ش ]  ] روهظ ماگنه  هب  تیب ] لها   ] امش مئاق  هناشن  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب 
ای لاس  لهچ  درب  نامگ  شدنیبب  یـسک  رگا  هک  نانچ  نآ  دراد ، ناوج  ياهرهچ  لاح ] نیع  رد  و   ] دایز یّنـس  هک  تسا  نآ  شناشن  دومرف :

. دسر ارف  شتلحر  هک  هاگنآ  ات  دوشیمن  ریپ  راگزور ، تشذگ  اب  هک  تسنآ  وا  ياههناشن  رگید  زا  نینچمه  دراد . ّنس  رتمک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هزمح  وبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)

«2  ... » اقفوم ّاباش  مهیلإ  عجری  ّهنأل  سانلا ، هرکنأل  مئاقلا  ماق  دق  ول 
. ددرگیمزاب اهنآ  يوس  هب  سرون  یناوج  هرهچ  اب  اریز  تخانش ؛ دنهاوخن  ار  وا  مدرم  دنک ، روهظ  هک  مئاق 

: تسا هدروآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  ینامعن  نینچمه  ( 3)
«3 . » اریبک اخیش  هنوبسحی  مه  ّاباش و  مهبحاص  مهیلإ  جرخی  نأ  ۀّیلبلا  مظعأ  نم  ّنإ  و 

نآ لاح  درک ، دهاوخ  روهظ  ناوج  ییامیـس  اب  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما   ) ناشیالوم هک  تسنآ  نانمؤم ،] يارب   ] اهشیامزآ نیرتگرزب  زا 
. دنتشادنپیم لاسنهک  يدرمریپ  ار  وا  نآ ، زا  شیپ  هک 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  زین  ( 4)
«4  ... » سانلا نم  ۀفئاط  هنع  عجرت  یّتح  ۀنس ، نیثالث  ینثا و  نبا  قفوم  ّباش  ةروص  یف  رهظی  و 

شرواب و   ] دندرگرب وا  زا  مدرم  زا  یهورگ  هک ] دوشیم  ثعاب  نیمه  و  ، ] دومرف دـهاوخ  روهظ  هلاسود  یـس و  سرون و  یناوج  يامیـس  اب 
[ دننکن

. تسا هدرک  لقن  ۀنس ) نیثالث  نبا   ) لاس یـس  ار  ترـضح  كرابم  رمع  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیمه  یـسوط  خیـش  ( 5)
«5»

: تسا هدومن  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  یسوط  خیش  ( 6)
«6 . » رّمشملا ّيوقلا  رمألا  اذه  بحاص  نیعبرألا ؛ زاج  نم  رمألا  اذه  بحاص  سیل 

______________________________
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( یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 99. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

. نامه (. 3)

. نامه (. 4)
ص 259. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 5)
ص 258. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 6)

ص:309  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا هتسب  رب  تمه  رمک  هک  تسا  يدنمورین  وا  درادن ، لاس  لهچ  زا  شیب  مالّسلا ) هیلع  دوعوم  ماما   ) رما نیا  بحاص 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  زین  ( 1)
«1  ... » هقاثیم هّللا  ذخأ  نمؤم  لک  ّالإ  هیلع  تبثی  الف  اقفوم ؛ ّاباش  مهیلإ  عجری  سانلا ، هرکنأ  دقل  مئاقلا  جرخ  ول 

تباث وا  يرای ]  ] رب یسک  ددرگیمزاب . اهنآ  يوس  هب  سرون  یناوج  يامیـس  رد  وا  اریز ]  ] دننکیمن شرواب  نامدرم  دیامرف ، روهظ  هک  مئاق 
. تسا هدناتس  نامیپ  وا  زا  دنوادخ  هک  ینمؤم  زج  دنامیمن  مدق 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  نوماریپ  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسا : هدرک  تیاور  یسربط  ( 2)
ملعیل کلذ  ۀنس . نیعبرأ  نود  ّباش  ةروص  یف  هتردقب  هرهظی  ّمث  هتبیغ  یف  هرمع  هّللا  لیطی  ءامإلا ، ةدّیس  نبا  نیسحلا ، یخأ  دلو  نم  عساتلا 

«2 . » ریدق ءیش  لک  یلع  هّللا  ّنأ 
اب هاگنآ  دنکیم . ینالوط  شتبیغ  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  تسا . نازینک  يوناب  دنزرف  وا ] [ ؛ دشابیم نیسح  مردارب  نادنزرف  زا  ماما ]  ] نیمهن

. تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دننادب  ات  دزاس  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  يامیس  رد  ار  وا  شیوخ  تردق 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  بعک  زا  زین  وا  ایرکز و  زا  شدنس  هب  نتفلا  باتک  رد  سوواط  نبا  ( 3)

 ... نیسمخ يدحإ و  نبا  وه  جرخی و  یمسا و  همسا  يدهملا 
. تسا هلاسکی  هاجنپ و  يدرم ] ، ] دنک روهظ  هک  یماگنه  تسا ؛ نم  مانمه  يدهم 

ار اـهنآ  زا  ییاـههنومن  اـجنیا  رد  دزادرپیم . روـهظ  ماـگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ینامـسج  ياـهیگژیو  هـب  هـک  يراـبخا  مود : هتـسد  ( 4)
: میروآیم

: دومرف نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا  ( 5)
«3  ... » اروج املظ و  تئلم  امک  الدع ، اطسق و  ضرألا  ألمی  فنألا ، ینقأ  ۀهبجلا ، یلجأ  یّنم ، ّيدهملا 

متس دادیب و  زا  هک  روط  نامه  دنکآیم  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دراد . یکیراب  هدیشک و  ینیب  و  ینارون ، زاب و  یناشیپ  تسا . نم  زا  يدهم 
. دشاب هدش  زیربل 

: دومرف مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  نوماریپ  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلهاب  ۀمامأ  وبا  زا  غابص  نبا  ( 6)
______________________________

ص 259. نامه ؛ (. 1)
ص 401. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 2)

ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 3)
ص:310  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » لیئارسإ ینب  لاجر  نم  ّهنأک  ناتیناوطق ، ناتیابع  هیلع  دوسأ ، لاخ  نمیألا  هّدخ  یف  يّرد ، بکوک  ههجو  ّنأک 
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و دنقرمس ) هفوک و  رد  یلحم   ) ناوطق زا  تسابع  ود  وا  شود  رب  تسا . هایس  یلاخ  وا  تسار  هنوگ  رب  تسا . ناشخرد  ياهراتـس  شاهرهچ ،
. تسا لیئارسا  ینب  نادرم  زا  مادنا ] بسانت  رد   ] ییوگ
«2 . » تسا هدروآ  نایبلا  رد  زین  یجنگ  ار  ثیدح  نیا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ۀفیذح  زا  دوخ  دنس  هب  زین  ومه  ( 1)
«3  ... » یلیئارسإ مسج  مسجلا  یبرع و  نول  نوللا  يّردلا ، بکوکلاک  ههجو  يدلو ، نم  لجر  يدهملا 

یلیئارـسا شمـسج  و  نوگمدـنگ )  ) یبرع شگنر  تسا ؛ ناـشخرد  ياهراتـس  نوـچ  شاهرهچ  هک ]  ] نم نادـنزرف  زا  تـسا  يدرم  يدـهم 
. تسا دق ) دنلب  يدح  ات  تماق و  تسار  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  فوع  نب  نمحرلا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  یجنگ  نینچمه  ( 2)
«4  ... » الدع اطسق و  ضرالا  ألمی  ۀهبجلا ؛ یلجأ  ایانثلا ، قرفأ  الجر  یترتع  نم  یلاعت  هّللا  ّنثعبیل 

زا ار  نیمز  وا  تسا . ینارون  زاب و  شایناشیپ  و  ادج ، مه  زا  قاّرب و  شیاهنادند  هک  دزیگنایمرب  ار  يدرم  نم  نادناخ  زا  گرزب  دنوادخ 
. دنکآیم داد  لدع و 

: تسا هدرک  فصو  نینچ  ار  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنس ، نیمه  هب  ( 3)
«5  ... » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀمالع  هفتک  یف  یلجأ ، ینقأ ، لاخ ، ههجو  یف  ایانثلا ، قاّرب  نینیعلا ، لحکأ  ۀیّحللا ، ّثک 

کیراب وا  ینیب  تسا . باّذج  یلاخ  شکرابم  يامیس  رب  فافش و  شیاهنادند  هدیشک ، همرس  شکرابم  ناگدید  ومرپ ، شکرابم  نساحم 
. تسا هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  توبن  تمالع  شاهناش  رد  ناشخرد و  زاب و  شایناشیپ  هدیمخ ، وکین  و 

«6 . » تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیمه  زین  یطویس 
: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریمح  نب  دّمحم  زا  زین  يو  دامح و  نب  میعن  زا  وا  نینچمه  ( 4)

«7  ... » نیعأ جلبأ ، ّجزأ ، يدهملا 
______________________________

ص 317. نامه ؛ دّمحم ، نب  یلع  غابصلا ، نبا  (. 1)
ص 95. نامه ؛ فسوی ، نب  دّمحم  یجنگلا ، ظفاحلا  (. 2)

ص 94. نامه ؛ (. 3)
. نامه (. 4)

ص 96. نامه ؛ (. 5)
ص 147. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، ك : ر . (. 6)

ص 147. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 7)
ص:311  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

 ... یکشم شناگدید  وکین ، شتروص  هدیشک ، شیاهوربا  تسا ]: نینچ   ] يدهم
مالّسلا هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  شدج  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  لاله  نب  نامیلـس  زا  شیوخ  دنـس  هب  ینامعن  ( 1)

: تسا هدرک  تیاور 
، فنألا ینقأ  نیبجلا ، ّیلج  لجر  وه  و  لاق ... : اذـه ، مکّیدـهمب  انئّبن  نینمؤملا  ریمأ  ای  هل : لاقف  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لجر  ءاـج 

«1 . » اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  ضرألا  ألمی  و  ایانثلا ، جلفأ  ۀماش ، ینمیلا  هذخفب  نیذخفلا ، لیذأ  نطبلا ، مخض 
یناشیپ اب  تسا  يدرم  وا  دومرف ... : دییوگب ! نامیارب  ناتدوخ  يدـهم  زا  نینمؤملا ، ریما  يا  درک : ضرع  و  دـمآ ، نانمؤم  ریما  دزن  هب  يدرم 
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دراد دوجو  هلصاف  شیاهنادند  نیب  تسا ، ياهناشن  شتسار  نار  رب  هدیشک ، ياهنار  قاچ ، یمکش  کیراب ، هدیشک و  ینیب  ینارون ، زاب و 
. دشاب هدش  رپ  متس  دادیب و  زا  هک  نانچ  مه  دنکآیم  لدع  زا  ار  نیمز  و 

: تسا هدرک  تیاور  نیعا  نب  نارمح  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 2)
ادهع هّللا  تیطعأ  دـق  و  رانید ، فلأ  هیف  نایمه  يوقح  یف  ۀـنیدملا و  تلخد  دـق  ّینأ  كادـف ، تلعج  مالّـسلا : هیلع  رقابلا  رفعج  یبأل  تلق 

. هنع کلأسأ  امیف  ینبیجت  وأ  ارانید . ارانید  کبابب  اهقفنأ  یّننإ 
رمألا اذه  بحاص  تنأ  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا - لوسر  نم  کتبارقب  کتلأس  تلقف : كریناند . ضّعبت  و ال  بجت ، لس  نارمح  ای  لاقف :

نیب ام  ضیرع  نیبجاحلا ، فرـشملا  نینیعلا ، رئاغلا  ةرمح ، برـشملا  كاذ  لاقف : یّما . تنأ و  یبأـب  وه ؟ نمف  تلق : ـال . لاـق : هب ؟ مئاـقلا  و 
«2 . » نیبکنملا

اب دوب . رانید  رازه  نآ  رد  هک  متـشاد  رمک  رب  ياهسیک  مدش  هنیدـم  دراو  یتقو  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب 
نارمح يا  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  دیهدب . ار  مخساپ  هک  نآ  ات  میامن  قافنا  امش  لزنم  رد  رب  رانید  رانید  ار  نآ  مدوب ، هتـسب  دهع  دنوادخ 

وت ایآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  تیدنواشیوخ  قح  هب  مدرک : ضرع  ینک . عیزوت  ار  تیاهرانید  تسین  مزال  يونـشب و  خساپ  ات  سرپب 
ياهرهچ هک  تسا  یـسک  دوـمرف : تسیک ؟ مئاـق  سپ  تیادـف ، هب  مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع  ریخ . دوـمرف : یتـسه ؟ مئاـق  رما و  بحاـص 

. تسا نهپ  شاهناش  هتشهورف و  شتروص  فرط  هب  شیاهوربا  دراد  يرادهدنزبش ) زا   ) هتفر ورف  یناگدید  نوگلگ و 
يوار زا  دـیدرت   ) مالّـسلا امهیلع  قداص  رفعج  ماما  ای  رقاب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ومه  ( 3)

: دومرف تسا )
نبا و  ۀیبس ، نبا  سآلا ؛ ۀقرو  لثم  ۀـقرو  هیفتک  تحت  رـسیألا ، هبناج  نم  هیفتک  نیب  ۀـماش  هسأر و  یف  ۀـماش  ناتمالع : مئاقلاب  دّـمحم ! ابأ  ای 

«3 . » ءامإلا ةریخ 
______________________________

ص 114. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 115. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
ص:312  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نوچ ياهناشن  شاهناش  ود  ره  ریز  شپچ و  هناش  ریز  توبن ) رهم  هیبش   ) ياهناشن رـس و  رد  ياهناشن  تسا : هناشن  ود  ار  مئاق  دّـمحم ، اـبا  يا 
. تسا نازینک  نیرتهب  ریسا و  ییوناب  دنزرف  وا  تسا . سای  گرب 

: تسا هدرک  تیاور  ریصق  میحرلا  دبع  زا  شدنس  هب  ومه  زین  ( 1)
؟ مالّسلا اهیلع  ۀمطاف  یه  أ  ءامإلا ، ةریخ  نبا  یبأب  مالّسلا : هیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  مالّسلا ، هیلع  رفعج  یبأل  تلق 

«1 . » ةرمح برشملا  هنطب ، خذبملا  كاذ  ریارحلا ، ةریخ  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  ّنإ  لاق :
دنزرف هک  داب  يدـهم )  ) وا يادـف  مردـپ  : » دومرف هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  نیا  رد  مدرک  ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب 

دازآ نانز  نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  همطاف  ریخ ] : ] دومرف مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  تسا ؟ س )  ) ارهز همطاـف  دارم  اـیآ  تسا ،» نازینک  نیرتهب 
. دراد نوگلگ  ياهرهچ  قاچ و  یمکش  هک  تسا  يدهم  دارم ] هکلب  . ] تسا

ریمأ باّطخلا  نب  رمع  لأس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  دـناهدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  ناشدنـس  هب  دـیفم  خیـش  یـسوط و  خیـش  ( 2)
: لاقف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

: لاق هتفص . نع  ینربخأف  لاق : هّللا . هثعبی  یّتح  همساب ، ثّدحأ  نأ ال  ّیلإ  دهش  یبیبح  ّنإف  همسا ، اّمأ  لاقف : همـسا ؟ ام  يدهملا  نع  ینربخأ 
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«2 . » ءامإلا ةریخ  نبا  یبأب  هسأر ، هتیحل و  داوس  ولعی  ههجو  رون  و  هیبکنم ، یلع  هرعش  لیسی  رعشلا ، نسح  هجولا ، نسح  عوبرم ، ّباش  وه 
نامیپ نم  زا  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر   ) متسود دومرف : تسیچ ؟ يدهم  مان  دیسرپ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  باطخ  نب  رمع 

؛ دقزارد هن  یلو  تماق  تسار  تسا  یناوج  دومرف : وگب . میارب  شفاصوا  زا  سپ  تفگ : رمع  مربن . مان  وا  زا  شروهظ  نامز  ات  تسا  هدناتس 
. دراد هبلغ  شفیرش  نساحم  رس و  يوم  یکشم  رب  شاهرهچ  یگدنشخرد  هتخیر و  شـشود  رب  شرـس  يوم  تسا ؛ وم  شوخ  هرهچ و  ابیز 

[. تسا  ] نازینک نیرتهب  رسپ  هک ] وا   ] يادف هب  مردپ 
ماما هک  تسا  هدومن  تیاور  شناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رذـنم  نب  دایز  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  ( 3)

: دومرف ربنم  يالاب  رب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
هرهظب نیبکنملا ، شاشم  میظع  نیذـخفلا ، ضیرع  نطبلا ، حدـبم  ةرمحب ، برـشم  نوللا ، ضیبأ  ناـمزلا ، رخآ  یف  يدـلو  نم  لـجر  جرخی 

«3  ... » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀماش  هبش  یلع  ۀماش  و  هدلج ، نول  یلع  ۀماش  ناتماش :
و تشوگرپ ، شیاهنار  و  قاچ ، شمکـش  دـنزیم ، یخرـس  هب  شدیفـس  هرهچ  هک  دـنکیم  روهظ  نامزلا  رخآ  رد  نم  نادـنزرف  زا  يدرم 

: تسا هناشن  ود  وا  تشپ  رد  تسا . نهپ  شیاههناش 
. تسا توبن  رهم  هیبش  يرگید  وا و  تسوپ  گنر  هب  یکی 

______________________________

ص 120. نامه ؛ (. 1)
ص 281. ۀبیغلا ، دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، ص 281 و  نامه ؛ (. 2)

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)
ص:313  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » تسا هدرک  لقن  هباشم  کیدزن و  ییاههژاو  اب  ار  تیاور  نیا  زین  يدنوار 
. دناهتفگ نخس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یعامتجا  ياهیگژیو  زا  رگید  یخرب  يریلد و  تعاجش ، زا  هک  یتایاور  مود : هتسد  ( 1)

زا ماما  نآ  هک  هدومن  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ار  یتیاور  دناسریم ، لاله  نب  نامیلـس  ات  ار  نآ  هک  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ( 2)
: دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ 

: لاقف اذه ؛ مکّیدهمب  انئّبن  نینمؤملا  ریمأ  ای  هل : لاقف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  لجر  ءاج 
رّمشم تعرطـصا ، ةامکلا  اذإ  لکنی  و ال  تفنتکا ، نونملا  اذإ  زوجی  و ال  تعله ، ایانملا  اذإ  نبجی  ال  نونمؤملا ...  ّلق  نوجرادلا و  جرد  اذإ 
مرکأ یف  هدجم  زراع  و  ددؤسلا ، خذاب  یف  هسأر  ّقشی  میق ، سأر  هّللا ، فویـس  نم  فیـس  رکذ ، شّدـخم ، دـصح  ۀماغرـض ، رفظ  بلولغم ،

 ... دتحم
مزعاف کل  هّللا  راخ  نإف  ۀّمألا . لمش  هب  عمجا  و  ۀّمغلا ، نم  اجورخ  هتعیب  لعجاف  مهّللا  امحر . مکلصوأ  و  املع ، مکرثکأ  و  افهک ، مکعسوأ 

«2 . » هتیؤر یلإ  اقوش  هردص  یلإ  هدیب  أموأ  و  هاه ، هیلإ ، تیده  نإ  هنع  ّنزوجت  و ال  هل ، تقّفو  نإ  هنع  نثنت  و ال 
ترـضح نآ  سپ  دـینک . هاـگآ  دوخ  يدـهم  نیا  زا  ار  اـم  ناـنمؤم  ریما  يا  درک : ضرع  وا  هب  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دزن  يدرم 

یـسرت ار  يدهم )  ) وا دنز ، نوخیبش  گرم  هک  یماگنه  دنوش ....  كدـنا  نانمؤم  دـنوش و  ضرقنم  دـنورب و  اهینتفر  هک  یماگنه  دومرف :
، دیآ كاخ  هب  ناشتـشپ  ناریلد  هک  اجنآ  دربن  نادـیم  رد  دـهدن و  ناشن  دوخ  زا  یناوتان  یتسـس و  دـیامن ، ور  گرم  نوچ  دـشابن و  لد  رد 

ياهناوتشپ نارگمتس ، هدننکنکهشیر  هک  دشاب  تعاجش  هشیب  ریش  دنمزوریپ و  تیعمجرپ و  هدز و  رمک  هب  تمه  نماد  دنکن . ینیـشنبقع 
هـشیر تسا و  فرـش  تلالج و  نادناخ  هدش  گرزب  هک  تسا  يریخرپ  رالاس و  دشاب ، ادخ  ياهریـشمش  زا  يریـشمش  هنادرم و  راوتـسا و 

تسا و رتنوزفا  امش  همه  زا  وا  شناد  رتهداشگ و  امش  همه  زا  شهاگرد  تحاس و  دشاب ...  اههشیر  نیرتلیصا  رد  شايراوگرزب  دجم و 
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ندـمآ رد  بجوم  ار  وا  تعیب  اراگدرورپ ، دـیامنیم . یگتـسویپ  ظفح و  دـنکیم و  یـشکرس  امـش  همه  زا  شیب  ار  ناـکیدزن  ناـشیوخ و 
راوتـسا دوخ  مزع  سپ  تساوخ  ریخ  وت  يارب  دـنوادخ  رگا  سپ  زاـس . عـمج  ار  تما  یگدـنکارپ  وا  هطـساو  هب  هد و  رارق  هودـنا  یگنتلد و 
مالّسلا هیلع  ماما  . ] رذگم رد  وا  زا  یتفای  هار  شیوس  هب  هاگره  درگمزاب و  يرگید  هب  وا  زا  یتفای  قیفوت  وا  هب  ندیـسر  هار  رد  رگا  نادرگ و 

. تسوا يور  ندید  قاتشم  ناسچ  هک  درک  هراشا  دوخ  هنیس  هب  تسد  اب  دروآ و  رب  داهن  زا  هآ  نانخس ] نیا  زا  سپ 
: تسا هدرک  تیاور  تلص  نب  ناّیر  زا  یسربط  ( 3)

تسل یّنکل  رمألا و  اذه  بحاص  انأ  لاقف : رمألا ؟ اذه  بحاص  تنأ  مالّسلا : هیلع  اضّرلل  تلق 
______________________________

ص 195. نامه ؛ هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوارلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 113  نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص:314  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ّنـس یف  ناک  جرخ  اذإ  يّذلا  وه  مئاقلا  ّنإ  و  یندـب . فعـض  نم  يرت  ام  یلع  کلذ  نوکأ  فیک  و  اروج . تئلم  امک  الدـع  اهؤلمأ  يذـّلاب 

تکدـکدتل لابجلا  نیب  حاص  ول  و  اهعلقل ، ضرألا  هجو  یلع  ةرجـش  مظعأ  یلإ  هدـی  ّدـم  ول  یّتح  هندـب  یف  اـّیوق  ناّبـشلا ، رظنم  خویـشلا و 
«1 . » اهروخص

نیمز هک  متسین  یسک  نآ  اما  متسه ؛ رما  نیا  بحاص  نم  دومرف : دیتسه ؟ رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب 
روهظ هک  یماگنه  مئاق  ینیبیم . ار  مندب  یناوتان  هکیلاحرد  مشاب  ناس  هچ  و  دـشاب . هدـش  رپ  دادـیب  زا  هک  روط  نامه  دـنکآیم  داد  زا  ار 

زا دشکب ، شکرابم  تسد  اب  ار  نیمز  يور  تخرد  نیرتگرزب  رگا  هک  تسا  دنمورین  نانچ  نآ  دراد و  ار  ناناوج  يامیس  ناریپ و  ّنس  دنک 
. دزیر ورف  شیاهگنس  دنز ، بیهن  اههوک  رد  رگا  دنکیم و  هشیر 

یخرب يوغل  ریـسفت  کی : میزادرپب : عوضوم  ود  هب  دـیاب  اجنیا  رد  یلو  درادـن . حیـضوت  حرـش و  هب  يزاـین  تساـیوگ و  دوخ  تاـیاور  نیا 
. تخادرپ میهاوخ  تاعوضوم  نیا  هب  يدعب  روحم  ود  رد  تایاور . نیا  زا  یضعب  نیب  ضراعت  لح  يارب  شالت  ود : اههژاو ؛

(1)

تایاور نیا  ياههژاو  یخرب  حرش  موس : روحم 

هک يرمع  هک  هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زارف  نیا  رد  ددرگیمزاب » مدرم  يوس  هب  سرون  یناوج  يامیـس  اب   ...« » اقّفوم ّاباش  مهیلإ  عجری  »
هنمادرپ زین  شیاهوزرآ  دراد و  هدرتسگ  یقفا  وا  هاگن  رد  هدـنیآ  ور  نیا  زا  تسا و  ینالوط  الومعم  دراد ، دوخ  يور  شیپ  رد  ناوج  کـی 

رد ینـشور  ناشخرد و  هدـنیآ  اریز  دـشابیم  نآ  دـقاف  لاسنایم ، درف  هک  يزیچ  نامه  تسا . تیاور  رد  قیفوت »  » ینعم ناـمه  نیا  و  تسا .
. تسا یگدروخرس  سأی و  راچد  دنیبیمن و  دوخ  ربارب 

. دنزیم الاب  نیتسآ  اهراک ، ماجنا  يارب  لومعم  روط  هب  یمدآ  رّمشملا »...  ّيوقلا  رمألا  اذه  بحاص  ( » 2)
. دنانینچ الومعم  ناناوج  دنشابیم و  نآ  ماجنا  لابند  هب  راوتسا  یمزع  اب  دناهربخ و  يراک  رد  هک  تسا  یناسک  یگژیو  نیا 

. دراد ياهداشگ  دنلب و  یناشیپ  هک  تسا  یسک  دارم  ۀهبجلا » یلجأ  »
. هوکش تبیه و  زا  تسا  يریبعت  تسا » ناشخرد  ياهراتس  شاهرهچ ، « » يّرد بکوک  ههجو  ّنأک  »

هیلع مامه  ماما  نآ  بسانتم  مادنا  ربتس و  مسج  رگنایب  ثیدح ، زا  زارف  نیا  یلیئارـسإ »...  مسج  مسجلا  و  لیئارـسإ ...  ینب  لاجر  نم  ّهنأک  »
. تسین اهنآ  لسن  زا  اریز  تسین  لیئارسا  ینب  هیبش  وا ، فیرش  يامیس  تسا  یهیدب  دشابیم . مالّسلا 

. تسا نوگمدنگ  ینعی  یبرع » نول  نّوللا  »
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. دراد دوجو  هلصاف  شیاهنادند ، نیب  ینعی  ایانثلا » قرفأ  »

. تسا ترضح  نآ  ناگژم  یهایس  دارم ، نینیعلا » لحکأ  »
. دراد يدیپس  ياهنادند  ینعی  ایانثلا » قاّرب  »

______________________________

ص 407. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 1)
ص:315  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا هدیشک  کیراب و  شناوربا ، نامک  ینعی  نیبجاحلا » جزأ  »
رد ارهاظ  هدمآ ، رگید  یتیاور  رد  هک  نیذخفلا » میظع   » ترابع اب  ترابع  نیا  تسا . کیراب  رغال و  شیاهنار  ینعی  نیذخفلا » لیذأ  ( » 1)

ياهنار هک  تسا  نآ  دارم  تروص  نیا  رد  تسا ، هدیـشک  ینالوط و  لیذأ ،»  » یناعم زا  یکی  هک  مییامن  هجوت  هاگره  یلو  تسا . ضراـعت 
. ددرگیم فرط  رب  زین  ریبعت  ود  نیا  نیب  ضراعت  هنوگ  نیدب  دشاب . مه  نهپ  دناوتیم  هک  دراد  ياهدیشک 

نیا دشاب . ضیرع  نهپ و  ناوربا  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  الومعم  هدـناشوپ و  ار  شنامـشچ  يالاب  شناوربا  ینعی  نیبجاحلا » فرـشملا  ( » 2)
. تسا ضراعت  رد  هدرک ، یفرعم  ینامک  کیراب و  ار  ترضح  نآ  ناوربا  هک  يرگید  ریبعت  اب  يدودح  ات  ریبعت 

نیا لصا  اب  یگمه  هک  هدمآ  ییاور  عبانم  رد  زین  يرگید  ياهتروص  هب  هژاو  نیا  دراد . قاچ  گرزب و  یمکـش  ینعی  نطبلا » حدبم  ( » 3)
. دشاب طخ  شراگن و  عون  رد  فیرحت  نآ  تلع  تسا  نکمم  هک  حدبم ؛» حلبم و  حدم ، : » تساناوخان هژاو 

هک تسا  شیاـسآ  رد  یگدـنز  ياـنعم  هب  خذـب »  » اریز تسا ؛ ینعم  نیمه  هب  هک  تسا  هدـمآ  هنطب » خذـبملا   » ریبـعت تاـیاور ، رد  نینچمه 
هیبش دروم ، نیا  رد  اهنت  هکلب  دنکیم . یگدـنز  نینچ  ناشیا  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  دوشیم . نآ  یقاچ  مکـش و  ندـمآ  رب  بجوم 

. تساهنآ
. دراد یطسوتم  تماق  ینعی  عوبرم » »

هتفگ یتقو  اههناش . جنرآ و  وناز ، دـننام  تسا  لصافم  اهناوختـسا و  رـس  ینعم  هب  ۀـشاشم و  عمج  شاشم  نیبکنملا :» شاشملا  میظع  ( » 4)
. دراد تلالد  ترـضح  نآ  ياههناش  ندوب  ضیرع  هب  تیاور  زا  زارف  نیا  دراد . یگرزب  لـصافم  وا  ینعی  شاـشملا ، لـیلج  نـالف  دوشیم :
نانمؤم و ندـمآ  درگ  لحم  ترـضح ، نآ  ناتـسآ  هک  تسا  نآ  دارم  دـش . هوبنا  هایگ  ینعی  بشعلا » بلولغا  . » تسا ناکم  مسا  بلولغم » »

ینعم هب  تسا و  هدیدرگ  قالطا  ترـضح  نآ  رب  دیکأت ) يارب  و   ) يزاجم روط  هب  هک  تسا  يردصم  رفظ » . » تسا حلاص  ياهلد  هاگدورف 
. لداع نالف  ینعی  لدع  نالف  مییوگیم : هکنیا  دننام  دشابیم . زارفارس ) زوریپ و   ) رفاظ

. دوریم راک  هب  دراد ، مکحم  يراتخاس  تفاب و  هک  یهرز  نامسیر و  دروم  رد  فصو  نیا  دصح :» »
. تسا مالّسلا  هیلع  ماما  یحور  یمسج و  یگتخپ  لامک و  نایب  نآ ، زا  دارم  اجنیا  رد 

هک تسا  نآ  دارم  تسا و  تحارج  نتـشادرب و  مخز  ینعم  هب  شدخ  هژاو  زا  دوش ، هدـناوخ  لعاف ) مسا   ) لاد رـسک  هب  رگا  شّدـخم » ( » 5)
دیاش دناهتخاس . ادج  ار  شندرگ  هک  یناسنا  ینعی  میناوخب  لوعفم ) مسا   ) لاد حتف  هب  ار  نآ  رگا  یلو  دناسریم . لتق  هب  ار  يرایسب  ناشیا ،

دییأـت ار  نیمه  زین  رگید  تاـیاور  تسا . دـنمونت  يوـق و  شندـب  هجیتـن  رد  دراد و  يربتـس  ندرگ  هک  دـشاب  نآ  روـظنم  تروـص  نـیا  رد 
. دنیامنیم

: دـیوگیم وا  دراد . یناوـخمه  تسا  هداد  يرغـص  تبیغ  هرود  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  صاـخ  بئاـن  نیمود  هک  یـشرازگ  اـب  تشادرب  نـیا 
. دنکیم هراشا  نآ  گرزب  مجح  هب  تسد  اب  تسا و  نینچ  شندرگ 

ص:316  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. ترضح نآ  تفارش  یگرزب و  زا  يزاجم  تسا  يریبعت  ددؤسلا » خذاب  یف  هسأر  قشی  »
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(1)

تایاور نیا  نیب  ضراعت  ياههرگ  نیرتمهم  ندوشگ  مراهچ : روحم 

. دشابیم روهظ  ماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  رمع  نییعت  دروم  رد  لوا ، هتسد  تایاور  رد  اهیناوخمهان  نیا  نیرتمهم 
: دوشیم میسقت  یلصا  شخب  ود  هب  دوخ  لوا  هتسد  تایاور 

. لاس کی  هاجنپ و  هدجه و  ود ، یس و  یس ، لهچ ، دناهدرک ؛ حیرصت  یصخشم  ددع  هب  هک  یتایاور  - 1
. تسین هدش ، دراو  هک  يددع  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک و  ناشیا  نس  هک  دیآیم  رب  تایاور  نیا  زا  مادک  ره  رهاظ  زا 

زا رتمک  ای  هلاسلهچ  يدرم  ناناوج ، يامیس  رد  ریباعت : نیا  دننام  دنراد ؛ تلالد  نّیعم  ریغ  يددع  ای  صخشمان و  هرود  هب  هک  یتایاور  - 2
 ... هرهچ و ناوج  لاس ، لهچ  یس و  نیب  نآ ،

. مییامن نییعت  روهظ  ماگنه  رد  ناشیا  يرهاظ  هرهچ  يور  زا  اهنت  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  ّنس  هک  تسا  نآ  مهم  ( 2)
مالّسلا هیلع  ماما  یعقاو  ّنس  ناوتیم  هنوگچ  دباییم » رتمک  ای  هلاسلهچ  ار  شّنـس  درگنب  وا  هب  سک  ره   » هدمآ تایاور  رد  هک  روط  نامه 

؟ دومن هبساحم  شّدلوت  نامز  زا  ار 
هب دسر  هچ  رگید  درمش ، رب  ناوتیمن  ار  یصخش  نینچ  رمع  لاس  دز و  سدح  یبیرقت  روط  هب  ار  درف  نس  ناوتیم  اهنت  يرهاظ  يامیس  زا 

. نآ تعاس  زور و 
یـس و ای  هلاسیـس ، ای  دـیاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اریز  دراد ؛ ضراعت  الماک  رگیدـکی  اب  لوا  شخب  تایاور  یعیـش ، ریغ  تشادرب  قباـطم  ( 3)

. داد تبسن  وا  هب  ار  دادعا  نیا  زا  ات  ود  ناوتیمن  دشاب و  ای ...  هلاسلهچ و  ای  هلاسود ،
؛ دراد تافانم  ندوب  هلاسلهچ  یـس و  نیب  ندوب و  ناوج  اب  اساسا  لاس  کی  هاجنپ و  اریز  تسین  ضراعت  زا  یلاـخ  زین  مود  شخب  تاـیاور 
. تسناد دادعا  نیا  زا  ددع  ود  ار  وا  رمع  لاس  ناوتیمن  دراد و  یناوخمهان  لاس ، لهچ  یس و  نیب  رمع  اب  زین  ندوب  هلاسلهچ  ای  یس  یتح 

. تفای تسد  ینیعم  ددع  هب  ناوتیمن  هدوب و  ناوارف  تایاور  نیب  ضراعت  یعیش ، ریغ  مهف  قباطم  تروص ، نیا  رد 
. دنامیم ناوج  یگلاس  لهچ  زا  سپ  یتدم  ات  الومعم  مه  ناسنا  دراد و  ناوج  ياهرهچ  وا  هعیش  تشادرب  قبط  یلو 

مه ياهدننیب  رگا  میباییم . یگلاس  لهچ  یـس و  نیب  یبیرقت  روط  هب  ار  وا  میـشیدنیب  ماما  ینامـسج  فاصوا  هب  هاگره  هک  نآ  هژیو  هب  ( 4)
نیدب تسا و  یگلاس  ود  یـس و  کیدزن  زاب  شدـننادب ، هلاسیـس  رگا  ای  تسا . یگلاس  لهچ  یـس و  نیب  زاب  دـنادب ، هلاسود  یـس و  ار  وا 

. درک دنهاوخ  روصت  هلاسلهچ  ار  وا  ياهدع  تایاور ، یضعب  ربانب  یتح  تسا . یگلاس  لهچ  زا  رتمک  بیترت 
: میشکب تسد  تیاور  ود  زا  میراچان  تیاهن  رد 

؛ تسا هدش  تیاور  مالّسلا - هیلع  موصعم  زا  هن  و  ریمح - نب  دّمحم  زا  اریز  یگلاس ؛ هدجه  تیاور  فلا )
ص:317  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دراد تافانم  هتشذگ  تایاور  رتشیب  اب  هک  نیا  هوالع 
هکنیا هوالع  درادن  یتسرد  دنـس  اما  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دنچ  ره  تیاور  نیا  یگلاس ؛ کی  هاجنپ و  تیاور  ب )

. هاجنپ هن  دراد ، لهچ  یس و  نیب  ینس  ناوج  صخش  اریز  تسا ؛ گنهامهان  هتشذگ  تایاور  رتشیب  اب 
(1)

دنادیم نادرمریپ  نس  روهظ ، ماگنه  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  نس  تایاور  یضعب  مجنپ : روحم 

یلاسنایم یناوج و  نس  زا  هک  تسا  یـسک  ریپ  اریز  تسا ؛ حیحـص  الماک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هرابرد  هیماما  هاگدـید  قبط  بلطم  نیا 
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مالّسلا هیلع  رصع  ماما  كرابم  رمع  زا  دشاب . هتشذگ  نس  نآ  زا  هچ  دورب و  ایند  زا  یگلاس  دون  داتشه و  نینس  رد  هچ  لاح  دشاب ، هتـشذگ 
هیلع حون  هب  مالـس  يارب  تاـیاور  رد  تسا  ینتفگ  تسا . خیـش »  » تاـیاور ریبعت  هب  درمریپ و  هجیتن  رد  تسا ؛ هتـشذگ  نیا  زا  رتـشیب  رایـسب 

هدوبن لاس  هاجنپ  دصهن و  زا  رتمک  وا  رمع  میرک ، نآرق  صن  هب  هک  نآ  اب  « 1 « » نیلسرملا خیش  ای  کیلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا 
. تسا

زا یکی  هفایق  راـظتنا  وا  زا  دـیابن  رگید  دـسرب ، هزادـنا  نیا  هب  یـسک  رمع  هاـگره  « 2  » میدرک هراشا  هتـشذگ  باـتک  رد  هک  ناـنچ  مه  ( 2)
رمع لوط  وا  هب  هک  دراد  ییادـخ  تساوخ  هب  یگتـسب  يریپ ، یلاسنایم و  یناوج ، تروص  هب  شاهرهچ  هکلب  تشاد  ار  شرمع  ياـهنارود 
ماـما مینادیمن  هک  ور  نآ  زا  تسا و  ینـالوط  شزارد ، رمع  عبت  هب  یـصخش  نینچ  يارب  هرود  هس  نیا  تدـم  رگید : ریبعت  هب  تسا و  هداد 

رس هب  يریپ ) ای  یلاسنایم  یناوج ،  ) شفیرش رمع  زا  هرود  نیمادک  رد  هک  مینادیمن  زین  ار  نیا  درک ، دنهاوخ  رمع  ردقچ  مالّسلا  هیلع  رصع 
يامیس دراد و  ار  نادرم  ریپ  نس  روهظ ، ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  هک  دیامنیم  دییأت  ار  تایاور  نخـس  هیرظن ، نیا  دربیم .

روهظ لاسنهک  ياهرهچ  ریپ و  یمـسج  اب  ترـضح  نآ  هک  دنرواب  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  نانمؤم  هک  نیا  رب  هوالع  ار . ناناوج 
. درک دهاوخن 

رد يرایسب  هک  تسا  یشیامزآ  ناحتما و  يرهاظ ، يامیـس  یعقاو و  نس  رد  توافت  نیا  دوخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دوجو  نیا  اب  ( 3)
يدرمریپ دنراد  راظتنا  اهنآ  هچ  دروخ . دنهاوخ  تسکش  ناحتما  نیا  رد  مالّـسلا ، هیلع  ماما  تیوه  رد  دیدرت  کش و  اب  هدمآ و  راتفرگ  نآ 

شیپ دنوادخ  هک  دنامیم  رادیاپ  یـسک  نامیا  اهنت  ارجام  نیا  رد  دش و  دنهاوخ  وربور  ناناوج  يامیـس  رد  يدرم  اب  اما  دـنیامن  تاقالم  ار 
. دشاب هدناتس  نامیپ  وا  زا  نآ  زا 

هب نینچمه  تایاور و  صن  زین  نانمؤم و  رواب  رد  میتفگ  اریز  دـندرگ ؛ ناحتما  نیا  راتفرگ  ناگمه  هک  درک  روصت  ناوتیم  یتخـس  هب  هتبلا 
. دیامرفیم روهظ  ناناوج  يامیس  رد  ناشیا  ترضح ، نآ  كرابم  مسج  ندوبن  ریپ  هیرظن  ياضتقم 

: دوشیم حطس  ود  هب  دودحم  اهنت  ناحتما  نیا  هریاد  تروص  نیا  رد  ( 4)
یعقاو رمع  نیب  راکشآ  توافت  اریز  تسین  هرظتنم  ریغ  یشیامزآ  ناحتما و  نینچ  لومعم  روط  هب  - 1

______________________________

( برعم هخسن  . ) ص 34 نانجلا ، حیتافم  سابع ، خیشلا  یمقلا ، (. 1)
ص 12. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

ص:318  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مدرم دناهداد و  ربخ  یتوافت  نینچ  ناکما  زا  تایاور  نوچ  اما  تسا  یـشیامزآ  نینچ  هدـننک  مهارف  دوخ  ترـضح ، نآ  يرهاظ  يامیـس  و 

. دمآ دنهاوخ  نوریب  دنلب  رس  ناحتما  نیا  زا  مدرم  زا  يرایسب  تفگ  ناوتیم  دناهتشگ ، تفتلم  رما  نیا  هب  مه 
رواب ار  مالّـسلا  هیلع  دوعوم  ماـما  رمع  لوط  هک  دـنایناسک  دـنریگیم ، رارق  یهلا  شیاـمزآ  دروم  هنوگ  نیا  هک  مدرم  زا  یهورگ  - 2 ( 1)

ور نیا  زا  تسا و  زجاع  ناشیا  يرهاـظ  يامیـس  یقیقح و  رمع  نیب  تواـفت  كرد  زا  ناـنآ  ینید  ياـهیهاگآ  شنیب و  حطـس  اـما  دـنراد 
. تسین یندرکرواب  ناشیارب  دننکیم  تاقالم  ار  وا  ناوج  هرهچ  یتقو  دننیبب و  لاسنهک  يریپ  يامیس  رد  ار  وا  روهظ  هاگ  هب  دنراد  راظتنا 

روـهظ زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  هماـنرب  رب  بترتـم  هک  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  يزوریپ  ياهتنامـض  زا  دروـم  راـهچ  هـب  اـجنیا  اـت 
. میزادرپیم اهتنامض  نیا  مود  تمسق  هب  کنیا  میتخادرپ . دشابیم ،

(2)

روهظ زا  سپ  نارود  رد  دوجوم  ياهتنامض  مود : تمسق 
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هراشا

ياراد لقتـسم  روط  هب  دوخ  هتـشادن و  تبیغ  رـصع  رد  یهلا  یلک  همانرب  اب  یطاـبترا  تخادرپ  میهاوخ  نآ  هب  اـجنیا  رد  هک  ییاـهتنامض 
، یعامتجا یماظن ، ياهشخب  رد  تسا  روهظ  زا  سپ  رصع  رد  یهلا  یلک  همانرب  هب  طوبرم  هک  اهتنامـض  نیا  تسا . ینیعم  همانرب  حرط و 

. دوب دهاوخ  راذگریثأت  مالّسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  دنور  رد  دیآیم و  دیدپ  نآ  دننام  یتدیقع و 
: دشابیم دروم  راهچ  لوا ، تمسق  ياهتنامض  نوچ  مه  زین  اهتنامض  نیا  ( 3)

. یناهج بالقنا  زاغآ  رد  ای  دربن  عورش  رد  يریگلفاغ  لصا  زا  هدافتسا  تسخن : تنامض 

هراشا

ياهژیو هجوت  نآ  هب  یگنج  ياهیحارط  رد  یماظن  ناهدنامرف  دراد و  یماظن  تایلمع  تیقفوم  رد  ياهدننک  نییعت  شقن  يریگلفاغ  لصا 
اب هک  اـجنآ  اـت  دوشیم ؛ رتشیب  شايزوریپ  لاـمتحا  دربـب ، هرهب  يریگلـفاغ  لـصا  زا  رتـشیب  رتـهب و  دـناوتب  مجاـهم  يورین  هاـگره  دـنراد .

. دشاب گنج  نادیم  یعطق  زوریپ  دناوتیم  لماک  يریگلفاغ 
روبع لیئارـسا  یعافد  طخ  زا  دنتـسناوت  يریگلفاغ  لـصا  زا  يریگهرهب  اـب  هنوگچ  لاـس 1976  رد  اهيرـصم  هک  میراد  داـی  هب  زونه  ( 4)

روط هب  اهيرـصم  هک  دوب  یطیارـش  رد  تیقفوم  نیا  هزات  دنراد ؛ هگن  یقاب  دوخ  فرـصت  رد  زین  نونکات  دننکـش و  مهرد  ار  نآ  دـنیامن و 
. دندوب هدرکن  هدافتسا  لصا  نیا  زا  لماک 

شیک و رفاک  نانمـشد  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  هتفرگ  راک  هب  لماک  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  یناهج  ماـیق  رد  یگنج  هویـش  نیا 
. داتفا دهاوخ  قافتا  هناریگلفاغ  الماک  مایق  نآ  هجیتن  رد  دنشابیم . عالطایب  ناشیا  یناهج  بالقنا  زا  لماک  روط  هب  وا  يارگهدام 

: تسا هدش  دراو  یتایاور  دروم  نیا  رد  ( 5)
: تسا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  ناردپ  زا  دناسریم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ار  نآ  هک  دوخ  دنس  هب  قودص  موحرم 

ص:319  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ّزع و هّللا  ّالإ  اهتقول  اهیّلجی  ۀـعاسلا ال  لثم  هلثم  لاقف : کتّیرذ ؟ نم  مئاقلا  جرخی  یتم  هّللا  لوسر  ای  هل : لـیق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  ّنإ 

«1 . » ۀتغب ّالإ  مکیتأت  ال  ضرألا ، تاومسلا و  یف  تلقث  ّلج ،
: دومرف درک ؟ دـهاوخ  روهظ  ینامز  هچ  تسوت  لسن  زا  هک  یمئاق  نآ  ادـخ ، هداتـسرف  يا  دـش : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب 

نیمز اهنامـسآ و  رب  هثداح ) نیا   ) دـنادرگیمن راکـشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  سک ) چـیه   ) دـنوادخ زج  هک  تسا  تمایق  نوچ  مه  وا  لـثم 
. دسریمن امش  هب  ناهگان  زج  و )  ) تسا نارگ 

: تسا هدمآ  همان  نیا  نایاپ  رد  تسا . هدرک  لقن  ار  دیفم  خیش  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  همان  یسربط ، موحرم  ( 1)
ۀـبوت و ال هعفنی  نیح ال  ةأجف ، ۀـتغب  انرمأ  ّنإف  انطخـس  انتهارک و  نم  هیندـی  ام  ّبنجتی  و  انتبحم ، نم  هب  بّرقی  امب  مکنم  ئرما  ّلک  لـمعیلف 

«2  ... » ۀبوح یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنی 
[، روهظ  ] رما اریز  دنیزگ  يرود  ام  يدونشخان  مشخ و  زا  دوش و  کیدزن  ام  تبحم  یتسود و  هب  هک  دنک  يراک  نایعیش )  ) امش زا  کی  ره 

. دهدیم شتاجن  تازاجم ، زا  هانگ  زا  ینامیشپ  هن  دشخبیم و  دوس  یسک  هبوت  هن  رگید  نامز  نآ  رد  دهد ، خر  یناهگان  هرابکی و 
: مییوگب نخس  روحم  ود  نمض  رد  يریگلفاغ  لصا  هرابرد  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  ( 2)
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دراد ار  دوخ  صاخ  یحارط  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهگان  روهظ  لوا : روحم 

: درک لیلحت  نینچ  ناوتیم  ار  یحارط  نیا  تسا . روهظ  زا  شیپ  نامز  رد  یهلا  یلک  همانرب  هب  طوبرم  هک 
نآ صاخ  نارای  یتح  ناگمه  زا  نآ  نتـشاد  هاگن  هدیـشوپ  روهظ و  ناـمز  هراـبرد  تحارـص  مدـع  رب  مالـسا  نیتسخن  ناـیاوشیپ  ياـنب  - 1

. دشابیم موصعم  نایاوشیپ  دنوادخ و  هژیو  روهظ ، نامز  هب  ملع  تسا و  هدوب  ترضح 
ندوب ناـهن  هدومن و  در  ار  روهظ  يارب  تقو  نییعت  تحارـص  هب  نیـشیپ  تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسورنیا  زا  ( 3)

گرزب زور  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  شدنزرف  يزوریپ  هک  دنادیم  ترضح  نآ  دیامرفیم . دننامه  تمایق  نامز  ندوب  مولعمان  هب  ار  نآ 
. تسا زار  نیا  ندنام  هدیشوپ  هب  طونم 

هتشذگ لصف  رد  ار  یتایاور  هراب  نیا  رد  مالـسا . نایاوشیپ  يوس  زا  روهظ  نامز  ناگدننک  نییعت  ندرمـش  وگغورد  تقو و  نییعت  یفن  - 2
. میاهدروآ

زا بانتجا  مالّـسلا و  هیلع  نیموصعم  يوس  زا  روهظ  يارب  کیدزن  رود و  ياههناشن  رتهب  ریبعت  هب  ای  صاـخ  یمومع و  ياـههناشن  ناـیب  - 3
. اههناشن نآ  یقیقح  نامز  هب  حیرصت 

هدنام یقاب  طرش  اهنت  ققحت  زا  یهاگآ  اریز  یهلا ؛ یلک  همانرب  نتسشن  رمث  هب  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  زج  هب  مدرم  یعالطایب  - 4
سپ اهنت  ترضح ،» نآ  نارای  زا  یفاک  رامش  ندمآ  دیدپ  : » ینعی روهظ ، يارب 

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 324. ج 2 ، جاجتحالا ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، (. 2)

ص:320  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: ددرگیم لصاح  ریز  عوضوم  هس  زا  یهاگآ  زا 

. ینایاپ دربن  يارب  زاین  دروم  دارفا  دادعت  فلا )
. دنشاب اراد  هاپس  نآ  دارفا  تسا  هتسیاش  هک  صالخا و ...  نوچ  مه  ییاهیگژیو  زا  یلک  تخانش  ب )

. دارفا نآ  رد  اهیگژیو  نیا  ققحت  زا  یهاگآ  ج )
. تسین نکمم  ام  يارب  هناگهس  روما  نیا  زا  یهاگآ  میاهدرک  تباث  رتشیپ  هک  نانچ  مه  و 

(1)

. میهدیم خساپ  نآ  هب  هتخادرپ و  روهظ  ندوب  یناهگان  هیرظن  هرابرد  یشسرپ  حرط  هب  اجنیا  رد  مود : روحم 

 ... نابایب و رد  نتفر  ورف  ادـن  نوچ  مه  یکیدزن  ياههناشن  دوجو  اب  ار  روهظ  ندوب  یناهگان  يریگلفاغ و  لـصا  ناوتیم  هنوگچ  شـسرپ :
. دوریم لاؤس  ریز  روهظ  ندوب  یناهگان  لصا  بیترت  نیدب  تسا و  روهظ  يارب  یشاب  رادیب  رادشه و  روما  نیا  اریز  تسناد ؟ گنهامه 
هداد رارق  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  نادنمرواب  همه  زین  هدومزآ و  ناصلخم  نتخاس  رایـشه  يارب  اههناشن  نآ  میاهتفگ  نیا  زا  شیپ  خساپ :

رد زین  اـهنآ  هک  درادـن  اـنعم  اـساسا  دـنکیمن و  قدـص  لـماک  روط  هب  ناـنیا  هراـبرد  روهظ  ندوب  یناـهگان  لـصا  ور  نیا  زا  تسا و  هدـش 
. دنوش رضاح  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  روهظ  هاگ  هب  دیاب  اهنآ  اریز  دننامب ؛ يربخیب 

دش و دنهاوخن  فقاو  اههناشن  نیا  هب  نانمشد  هک  میاهتفگ  اهراب  نانمـشد و  دض  رب  تسا  یحرط  هکلب  ناتـسود  يارب  هن  يریگلفاغ  لصا 
. تسا هناریگلفاغ  الماک  ناشیارب  روهظ  دنربیمن و  راظتنا  ار  روهظ  اساسا  نانآ  تروص  نیا  رد  دنریگیمن . يزیچ  زا  ناشن  ار  اهنآ 

(2)
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. نانمشد لد  رد  ساره  تشحو و  مود : تنامض 

هراشا

: میزادرپیم یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نمض  هراب  نیا  رد 
(3)

هراب نیا  رد  تایاور  یخرب  نایب  لوا : روحم 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  ینامعن  : 
«1  » همامأ ةریسم  بعّرلا  و  مالّسلا ...  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  جرخ  دق  ول 

. دوریم وا  شیپاشیپ  دتفایم ] نانمشد  لد  رد  وا  زا  هک   ] یتشحو بعر و  دیامن ...  روهظ  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  هاگنآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا  وا  نینچمه  ( 4)

«2 . » هفاخ ّالإ  نیقفاخلا  نیب  یقبی  الف  هقنع . برضب  رمأی  ذإ  یهنی ، رمأی و  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  سأر  یلع  لجّرلا  انیب 
وا هک  دهدیم  روتسد  مالّسلا  هیلع  مئاق  تسا ، یهن  رما و  لوغشم  یقفانم ]  ] صخش هک  یعقوم  رد  ناهگان 

______________________________

ص 122. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)

ص 126. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)
ص:321  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دسرتیم وا  زا  هک  نآ  زج  دنامیمن  یسک  ناهج  برغ  قرش و  رد  سپ  دننزب . ندرگ  ار 
: دومرف یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  زا  ومه  ( 1)

«1 . » بعرلاب نینمؤملاب و  ۀکئالملاب و  دانجأ : ۀثالثب  هدّیؤی 
. سرت نانمؤم و  ناگتشرف ، دیامرف : تیامح  هاپس  هس  اب  ار  وا  دنوادخ ] ]

هدومرف مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  مچرپ  هرابرد  یثیدـح  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  ریـصب  وبا  زا  یناـمعن  زین  ( 2)
: تسا

جرخی ّهنأ  دّمحم ، ابأ  ای  لاق : ّمث  ارهش ، اهراسی  نع  ارهش و  اهنیمی  نع  و  ارهش ، اهءارو  و  ارهش ، اهماّدق  بعرلا  ریسی  و  اهرشن ...  ماق  وه  اذإف 
«2  ... » قلخلا اذه  یلع  هّللا  بضغل  افسأ ، نابضغ  اروتوم 

هب تسار  پچ و  بناج  رـس و  تشپ  شیپاشیپ ، زا  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا زا  سرت  و  دزاـس ...  هتـشارفا  رب  ار  مچرپ ]  ] نآ روهظ ، هاـگ  هب 
! دّمحم ابا  يا  دومرف : سپس  دوریم . شدوخ  زا  رتولج  هام  کی  هلصاف 

. تسا نیگمشخ  اهنت و  روهظ ، ماگنه  هب  وا  مدرم ، نیا  رب  ادخ  مشخ  لیلد  هب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دناهدرک  تیاور  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  یسربط  قودص و  خیش  ( 3)

«3 ، ... » رصنلاب دّیؤم  بعرلاب ، روصنم  اّنم . مئاقلا 
. ددرگیم تیامح  یهلا ]  ] ترصن اب  دوشیم و  يرای  بعر  اب  تسا . تیب ] لها   ] ام زا  مئاق 

«4 . » دوب هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  هب  ار  یگژیو  نیا  هک  میدروآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یتیاور  نیا  زا  شیپ 
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(4)

تخاس ناهنپ  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  يدیدش  سرت  ینعم  هب  بعر »  » هژاو مود : روحم 

ددرگیم و تسس  شاهدارا  دنکشیم و  مهرد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هاپس  شروی  ربارب  رد  نمـشد  هیحور  هک  تسا  نآ  دوصقم  نیاربانب  . 
هک تسا  نآ  تیاور ، نیا  رد  تشحو » ساره و  ههاـمکی  تفاـسم   » زا دارم  دـتفایم . ساره  تشحو و  هـب  ناـنآ  يرادـیاپ  تمواـقم و  زا 

دـش و دـنهاوخ  ساره  تشحو و  راچد  تدـش  هب  دـشابیم  هام  کی  مالّـسلا ، هیلع  ماما  هاپـس  رارقتـسا  لحم  ات  اهنآ  هلـصاف  هک  ییاـهرهش 
یتشادرب تفاسم ، نیا  زا  رگا  هجیتن  رد  دـیامیپیم . هام  کی  لوط  رد  ار  نآ  رفاسم  کی  هک  تسا  یتفاـسم  ههاـم ، کـی  هلـصاف  زا  دوصقم 

نامز تدم  هک  ییاهرهش  مدرم  دوشیم : نینچ  ثیدح  زا  شخب  نیا  يانعم  میـشاب  هتـشاد  رابخا  نیا  رودص  نامز  نامدرم  مهف  اب  بسانتم 
. دش دنهاوخ  هدزتشحو  كانمیب و  دماجنایم ، لوط  هب  هام  کی  رتش  بسا و  زا  هدافتسا  اب  يودهم  هاپس  هاگیاپ  زا  اهنآ  هب  ندیسر 

زا رتمک  رد  نردـم  هیلقن  لـیاسو  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتیم  هدوب و  هاـگیاپ  نآ  ترواـجم  رد  اهرهـش  نیا  اریز  تسا  یعیبـط  يزیچ  نینچ  ( 5)
رد درب  رود  ياهحالس  يریگراک  هب  اب  ناوتیم  هکلب  دیسر . اجنآ  هب  یتعاس 

______________________________

ص 128. نامه ؛ (. 1)

ص 165. نامه ؛ (. 2)
ص 433. يرولا ، مالعإ  نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، و  یطخ ) هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 3)

ص 180. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، ك : ر . (. 4)
ص:322  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

قطانم نآ  یلاها  هک  تسا  یعیبط  دوش  نادیم  دراو  دنمورین  ردتقم و  يودهم ، هاپـس  هک  یتقو  هجیتن  رد  دیبوک . مه  رد  ار  اجنآ  هظحل  دنچ 
. دنوش هدزتشحو 

ياـهامیپاوه اـب  ناوـتیم  اریز  دریگیم ؛ رب  رد  ار  نـیمز  هرک  هـمه  تـقیقح  رد  میـشاب ، هتـشاد  دـیدج  یتـشادرب  تفاـسم  نـیا  زا  رگا  ( 1)
توص و قوـف  اـم  هدـنگنج  ياـهامیپاوه  هب  دـسر  هچ  دوـمن ؛ شدرگ  نیمز  هرک  رود  هب  هاـم  کـی  زا  رتـمک  رایـسب  یناـمز  رد  يربرفاـسم 

. هتفرشیپ ياهکشوم 
ریگارف و یسرت  تلاح  رد  ترضح  نآ  هاپـس  تالمح  زا  ناهج  رـسارس  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نانمـشد  همه  تفگ  دیاب  بیترت  نیدب 

. دنربیم رس  هب  یمئاد  یتشحو 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  ماما  هاپس  يزوریپ  يارب  یمهم  تنامض  دشاب ، هک  هزادنا  ره  هب  ساره  بعر و  نیا 

ياهشور رازبا و  زا  يریگهرهب  اب  تسناوت  دهاوخ  یهلا ، الاو و  یفده  ریـسم  رد  شخبیدازآ  گرزب و  يربهر  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما 
. دهد دشر  ار  نآ  سپس  دنکارپب و  شنانمشد  لد  رد  ار  تشحو  رذب  فلتخم ،

همه هک  نآ  ات  دوشیم  دراو  اجنآ  هب  ياهقطنم ، ره  هب  هاپـس  نآ  دورو  زا  لبق  دـنکیم و  تکرح  ماـما  هاپـس  شیپاـشیپ  ساره ، سرت و  نیا 
. دیآ رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هرطیس  ریز  ناهج 

(2)

. نانمشد لد  رد  ساره  تشحو و  ندمآ  دوجو  هب  للع  موس : روحم 

اب هن  اریز  مییاـمن ؛ ّدر  لـماک  روط  هب  دروم  نیا  رد  ار  يزاـجعا  هشیدـنا  هداـهن ، وسکی  هب  ار  زیمآهزجعم  لـلع  اـج ، نیمه  رد  تسا  بساـنم 
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. تایاور تلالد  اب  هن  دراد و  قفاوت  تازجعم  نوناق 
تیاده يارب  هار  اهنت  هک  اجنآ  رد  زج  هزجعم  تفگ : دیاب  میدروآ - زین  رتشیپ  هک  نانچ  مه  تازجعم - نوناق  اب  نآ  یناوخمه  مدع  هرابرد 

هیلع ماـما  يزوریپ  بابـسا  زا  یکی  اریز  تساـهناسنا ؛ تیادـه  يارب  ساره ، بعر و  نیا  هتبلا  و  دـهدیمن . يور  دـشاب ، تّجح  ماـمتا  اـی 
دناوتیم زین  يرگید  یلومعم  ياهببـس  هکلب  تسین  هزجعم  طقف  نآ ، ندمآ  دوجو  هب  ببـس  اهنت  مینادب  تسا  مزال  اما  دـشابیم ؛ مالّـسلا 

. درک میهاوخ  نایب  يدوز  هب  هک  دشاب  هتشاد 
هک تشحو » ساره و  ههام  کی  تفاسم   » ریبعت و  درادـن . دوجو  هراب  نیا  رد  هزجعم  ینیرفآشقن  رب  یتلالد  هنوگچـیه  زین  تایاور  رد  ( 3)

مالّـسلا و هیلع  يدـهم  ماـما  فاـصوا  هک  تسا  نآ  سرت  نیا  زار  درادـن . زاـجعا  رب  تلـالد  میدرک ، ریـسفت  ار  نآ  اـم  هدـمآ و  تیاور  رد 
ات اـهنآ  ددرگیم  بجوم  ساره  سرت و  نیمه  دنـسارهیم . اـهنآ  دـض  رب  يریگههبج  زا  مدرم  هک  دوـشیم  ریگناـهج  ناـنچ  نآ  شناراـی 

شیوخ روشک  رد  ار  یـسایس  تردق  يریگرد ، گنج و  نودـب  زین  يرایـسب  دـنزرو و  يراددوخ  میقتـسم  ییورایور  زا  دـنناوتب  هک  ییاج 
. دننکیم مالّسلا  هیلع  ماما  میلست 

هلمج زا  ترـضح . نآ  هاپـس  دارفا  هـب  رگید  یخرب  ددرگیمزاـب و  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  دوـخ  هـب  اـهیگژیو  صیاـصخ و  نـیا  زا  یخرب  ( 4)
زا هدـمآ  رب  هک  رـشب  خـیرات  تایـصوصخ  زا  یهاگآ  ببـس  هب  ناشیا  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  صاخ  ياـهیگژیو 

ای هدروآ  تسد  هب  تبیغ  نارود  رد  هک  تسا  ییاهیگتسیاش 
ص:323  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دبای تسد  اهتیقفوم  زا  يرایسب  هب  دناوتیم  «، 1  » دشابیم تماما  ملع  هرمث  لصاح و 
. دـنزاس ناشیاوسر  هتـشادرب ، هدرپ  نانآ  ياهتلود  ناهج و  ياهروشک  ناربهر  يوگم  ياهزار  زا  تسناوت  دـنهاوخ  ناشیا  ور  نیا  زا  ( 1)

. ددرگن وا  ییاوسر  بجوم  شرارسا ، ندش  الم  رب  هک  تسا  هدوبن  ناهج  رد  یمکاح  ابیرقت - تیرشب -، هتشذگ  خیرات  لوط  رد 
زا یخرب  ندرک  هاگآ  اب  تلود ، کی  نالوئـسم  ناربهر و  ناـیم  رد  ار  یگتـسدود  فـالتخا و  شتآ  دـناوتیم  ترـضح  نآ  هک  ناـنچ  مه 

بجوم ناشیا ، یناهج  شبنج  زاغآ  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  فرص  تفگ  دیاب  هکلب  دزاس . روهلعش  رگید  یخرب  ياهراک  زا  نانآ 
مه یهورگ  نادرگرس و  یهورگ  وا ، نمشد  ياهدع  مالّسلا ، هیلع  ماما  رادفرط  ياهدع  دوشیم ؛ اهتلود  نایم  رد  یلخاد  ياهيریگههبج 

. تشاد دهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  رد  یتبثم  شقن  اهفالتخا  نیا  ندمآ  دیدپ  دش . دنهاوخ  وا  اب  هلماجم  فراعت و  لها 
هک یلاح  رد  دسانـشب ؛ ار  اهنآ  فعـض  طاقن  دوش و  هاگآ  نانمـشد  یماظن  عیانـص  اههناخدارز و  زا  دناوتیم  یناهج  هدنامرف  نآ  نینچمه 
هب یتاعالطا  ياهورین  زا  ار  رابخا  نیا  ماما  دیاش  تسین . ریذپناکما  ینالوط  ياهنامز  فرص  اهشور و  نیرتهدیچیپ  اب  زج  اهنآ  زا  عالطا 
اب هلباقم  هب  ییاـهشور  نینچ  اـب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هک  دـنبایرد  ناـهج  ياـهتلود  هک  تسا  یفاـک  يدراوم  نینچ  رد  دروآیم . تسد 

. دنکـشیم مهرد  اهنآ  هیحور  لماک  روط  هب  هتفرگ و  ارف  ار  ناشدوجو  تشحو  بعر و  تروص  نیا  رد  تسا ، هتـساخرب  اهتلود  یـضعب 
. دننکیم هدهاشم  يودهم  هاپس  رد  ار  هدیچیپ  ياهمانرب  قیمع و  ياهشیدنا  هک  تسا  ببس  نادب  نیا 

دـیاقع و هب  لـباقم  ههبج  ییاـمنهار  مالـسا و  هب  توـعد  زا  شیپ  گـنج ، يریگرد و  هب  زاـغآ  یمالـسا ، هقف  قباـطم  هک  تسا  ینتفگ  ( 2)
ترضح نآ  اهنیا ، رب  هوالع  درک . دهاوخ  نینچ  یتایلمع  دربن و  ره  زاغآ  زا  شیپ  زین  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  تسین . زاجم  یمالسا  تلادع 

. دومن دهاوخ  هضرع  نایناهج  هب  ریگارف  صخشم و  نشور ، ییاهشور  اب  ار  شیوخ  لماک  روحم و  تلادع  همانرب 
هدرتسگ هاگیاپ  اهتلم  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هجیتن  رد  دوب . دهاوخ  هدننکعناق  ناهج  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  وا  هشیدـنا  بیترت  نیا  هب 

. دش دهاوخن  شهاپس  ماما و  اب  ییور  ایور  هدامآ  نانآ  زا  کی  چیه  رگید  مک  تسد  درک . دهاوخ  ادیپ  یماظن  یمدرم و 
ندـمآ و هاـتوک  هب  روبجم  هدـش ، یمگردرـس  راـچد  ماـما ، اـب  دربـن  يارب  دوخ  میمـصت  مغر  هب  اـهروشک  نآ  نادرمتلود  تروـص  نیا  رد 

. دنرادن دوخ  زا  ییورین  هدارا و  هدش و  حالس  علخ  ییوگ  دندرگیم ؛ هحلاصم 
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هک تسا  یتقیقح  نیا  دوب و  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  مئاق  ناتسد  رد  ناهج  هدنیآ  هک  دوشیم  نشور  هشیپ  رفک  ياهتلود  يارب  هتفر  هتفر  ( 3)
سب يراک  نآ ، اب  يریگرد  يریگههبج و  لقا  ای ال  تخیرگ و  نآ  زا  ناوتیمن 

______________________________

مالّـسلا هیلع  موصعم  ماما  هاگره  هک  میاهدرک  تباث  طوسبم  روط  هب  اجنآ  رد  دـعب . هب  ص 515  نامه ؛ دّمحم ، دیـس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
. دزاسیم هاگآ  ار  وا  دنوادخ  دنادب ، ار  يزیچ  دیامن  هدارا 

ص:324  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دارفا و هک  دوشیم  ثعاب  روما  نیا  دـنیآرد . طباور  یکیدزن  یتسود و  رد  زا  نآ  اب  هک  تسا  نآ  رتهب  هکلب  تسا . اـسرف  تقاـط  لکـشم و 
هن ساره  تشحو و  نیا  تفگ  دیاب  نایاپ  رد  دنشکب . تسد  وا  اب  گنج  يریگرد و  زا  دندرگ و  ماما  میلست  دوخ  هبون  هب  کی  ره  اهتلود 

. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  یناهج  دربن  زاغآ  زا  جیردت  هب  هکلب  روهظ ، يادتبا  زا 
(1)

مالّسلا هیلع  ماما  نارای  رگید  ياهیگژیو  موس ] تنامض  ]

شـالت نآ  يارب  هک  تسا  یفدـه  هب  تبـسن  يرایـشه  ناسهرخـص و  هدارا  ـالاو و  ناـمیا  هرمث  هـک  يروـالد  ینیرفآهساـمح و  هـیحور  - 1
. دننکیم

هاپس هک  تفای  دنهاوخ  رد  يدوز  هب  ناهج  نادرمتلود  ناهدنامرف و  تسا و  زوریپ  هراومه  یلاع  هیحور  ياراد  رادیب و  نمؤم ، شترا  کی 
نیرتهب زا  دناحلـسم و  نادـند  نب  ات  هچ  رگا  دـنهاگآ و  زین  دوخ  یماظن  ياهورین  عضو  زا  اـهنآ  تسا . هنوگ  نیا  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 

هب نآ  دننام  نالک و  ياهدزمتسد  عمط  هب  هدوب و  هرهبیب  فده  هب  تبسن  يرادیب  صالخا و  زا  اساسا  اما  رادروخرب ، یماظن  ياهشزومآ 
. دیرفآ هسامح  دیشورخ و  هناکابیب  گنج  نادیم  رد  ناوتیمن  اهزیچ  نیا  رب  هیکت  اب  هک  تسادیپ  دناهتسویپ و  شترا 

الماک مالّـسلا ، هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  اب  گنج  هب  دورو  زا  شیپ  اهنآ  ددرگیم  ثعاب  دنراد  یهاگآ  نآ  زا  ناهج  ناربهر  هک  قیاقح  نیا 
. دنور ورف  رکف  هب 

. تشذگ یشوپمشچ و  چیه  نودب  نانمشد  عیسو  راتشک  - 2 ( 2)
دهاوخ نارگید  رب  راکـشآ  يریثأـت  عیـسو  راتـشک  نیا  تسا  ینتفگ  تفگ . میهاوخ  نخـس  طوسبم  روط  هب  هدـنیآ  لـصف  رد  هراـب  نیا  رد 

هب دـننک و  هشیدـنا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هاپـس  اـب  دربن  هراـبرد  هک  دوشیم  ببـس  نیمه  تخادـنا و  دـهاوخ  تشحو  هب  ار  ناـنآ  تشاذـگ و 
. دنزادرپب ییوجتحلصم 

. دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  یمالسا  بهاذم  همه  هک  يروما  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تیانع  موس : تنامض  ( 3)
تـسد هب  ناـشیا و  عفن  هب  یلک  ياـضف  يزاـسهدامآ  يارب  یـساسا  يرما  ترـضح ، نآ  بـالقنا  تکرح و  زاـغآ  رد  هژیو  هب  عوـضوم  نیا 

. دزرو مادقا  قح  لدع و  تلود  يراذگناینب  هب  هاگتساخ  نیا  زا  دناوتب  ات  تسا  یمدرم  ياههاگیاپ  ندروآ 
: دوشیم راکشآ  حطس  دنچ  رد  كرتشم ، روما  نیا 

رب دراوم ، رتشیب  رد  ینارنخـس  نیا  رد  ناشیا  مارحلا . دجـسم  رد  روهظ  زاغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ینارنخـس  لوا : حطـس  ( 4)
توعد تکرح و  ندز  دنویپ  نآ و  زا  شیپ  ینامسآ  نایدا  مالسا و  نتخانش  تیمـسر  هب  زا  تسا  ترابع  هک  ناناملـسم  نیب  كرتشم  روما 

نآ راچد  یهلا  ناحتما  رد  تسکـش  هجیتن  رد  طیرفت  طارفا و  لها  هک  یمتـس  ملظ و  جـیاتن  هب  هراشا  ناربمایپ و  ینالوط  هلـسلس  اب  شیوخ 
. دنیامنیم دیکأت  دناهدش ،
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: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  داّمح  نب  میعن  زا  یطویس 
ص:325  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ءاشعلا یّلص  اذإف  نایب . رون و  تامالع و  هفیـس و  هصیمق و  مّلـس و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ۀیار  هعم  ءاشعلا ، دنع  ۀّکمب  ّيدهملا  رهظی 
نأ ال مکرمأ  باتکلا و  لزنأ  ءایبنألا و  ثعب  ۀّجحلا و  ذـّختا  دـقف  مّکبر . يدـی  نیب  مکماقم  سانلا  اهّیأ  مکرّکذا  لوقی : هتوص  یلعأب  يدان 

اونوکت و  هتامأ ، ام  اوتیمت  نآرقلا و  ایحأ  ام  اویحت  نأ  و  مّلـس ، هیلع و  هّللا  یّلـص  هلوسر  ۀعاط  هتعاط و  یلع  اوظفاحت  نأ  ائیـش و  هب  اوکرـشت 
لمعلا و  هلوسر ، هّللا و  یلإ  مکوعدأ  ّینإف  مارـصناب ، تنذآ  و  اهلاوز ، اهءانف و  اند  دق  ایندلا  ّنإف  يوقتلا . یلع  ءارزو  و  يدـهلا ، یلع  اناوعأ 

«1  ... » ردب لهأ  ددع  الجر  رشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  یف  رهظیف  هتّنس . ءایحإ  و  لطابلا ، ۀتامإ  و  هباتکب ،
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نایب  رون و  اههناشن ، ریشمش ، نهاریپ ، مچرپ ، هک  یلاح  رد  دنک ؛ روهظ  هکم  رد  ماگنه  بش  مالّسلا  هیلع  يدهم 
ربارب رد  هک  ار  ياهظحل  مروآیم  ناـتدای  هـب  مدرم  يا  : » دـنکیم ادـن  دـنلب  يادـص  اـب  دـناوخب  ار  اـشع  زاـمن  نوـچ  تـسوا . هارمه  هـلآ  و 

وا کیرش  ار  يزیچ  هک  داد  نامرف  امش  هب  داتسرف ، ار  باتک  تخیگنارب ، ار  ناربمایپ  دناتس ، تجح  دنوادخ  داتسیا . دیهاوخ  ناتراگدرورپ 
رب هک  ار  هچنآ  دیرادب و  هدنز  هتخاس ، هدنز  نآرق  هک  ار  هچنآ  دییامن . تظفاحم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  شلوسر  ادخ و  تعاط  رب  دیریگن و 

هدش و کیدزن  ناهج  يدوبان  هک  مه ؛ راک  کمک  زین  يوقت  رب  دیشاب و  رگیدکی  روای  رای و  تیاده  رب  دیناریمب . هدیـشک ، نالطب  طخ  نآ 
هـشیر هب  مناوخیم و  ارف  وا  باتک  هب  لمع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ادخ و  يوس  هب  ار  امـش  نم  تسا . هدیدرگ  دنلب  شعادو  گناب 
. دیامرفیم مایق  ردب  گنج  ناگدنمزر  رامش  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  نایم  رد  سپس  منکیم .» توعد  تنس  يایحا  لطاب و  نتخاس  نک 

«2 : » تسا هدروآ  فالتخا  یکدنا  اب  ار  تیاور  نیا  زین  یفاص  هّللا  تیآ 
مومع ار  اهراعـش  نیا  هچ  رگا  دـنیزگیمرب . دوخ  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ياـهگنج  راعـش  يودـهم  هاپـس  مود : حطـس  ( 1)

نیا تفگ : دـنهاوخ  هیقب  هب  اهنآ  هک  درک  روصت  ناوتیم  هجیتن  رد  دنیانـشآ  نآ  اـب  نادنمـشیدنا  ناروشناد و  یلو  دنـسانشیمن  ناناملـسم 
. دنیاونمه وا  اب  زین  يراذگفده  اهیگژیو و  رد  امتح  دنهدیم  رس  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راعش  هک  هورگ 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  موس : حطس  ( 2)
. دشابیم ناهج  نامولظم  همه  هکلب  ناناملسم  همه  شریذپ  دروم  عوضوم  نیا 

: میروآیم تنس  لها  عبانم  زا  هراب  نیا  رد  یتیاور  کنیا  میدروآ . هیماما  عبانم  زا  هراب  نیا  رد  ار  یتایاور  نیا  زا  شیپ 
: تسا هدرک  تیاور  يوره  حلاص  نب  مالسلا  دبع  زا  يزودنق  ( 3)

______________________________

ص 144. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 490. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  ك : ر . (. 2)

ص:326  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هّللا یـضر  قداصلا  رفعج  كّدج  نع  يور  ثیدح  یف  لوقت  ام  هّللا ، لوسر  نب  ای  امهنع : هّللا  یـضر  مظاکلا  یـسوم  نبا  اضرلا  ّیلعل  تلق 

ال ّلج : ّزع و  هّللا  لوقف  تلق : کلذ . وه  لاقف : مهئابآ . لاعفب  هنع  هّللا  یضر  نیـسحلا  ۀلتق  يرارذ  لتق  يدهملا ، انمئاق  ماق  اذإ  لاق : ّهنأ  هنع ،
لاعفب نورختفی  نوضری و  هنع  هّللا  یـضر  نیـسحلا  ۀـلتق  يرارذ  نکل  هلاوقأ ، عیمج  یف  هّللا  قدـص  لاقف : هانعم ؟ ام  يرخا ، رزو  ةرزاو  رزت 

«1 . » لتاقلا کیرش  ناکل  برغملا  یف  لجر  هلتقب  یضرف  قرشملا  یف  لتق  الجر  ّنأ  ول  و  هلعف ؛ نمک  ائیش  یضر  نم  مهئابآ و 
لقن قداص  رفعج  ماما ]  ] امش دج  زا  هک  ثیدح  نیا  هرابرد  امـش  رظن  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما ]  ] هب
اـضر ترـضح  تشک » دهاوخ  ناشناردـپ  ياههدرک  لیلد  هب  ار  نیـسح  نالتاق  نادـنزرف  دزیخاپب ، ام  مئاق  هک  هاگنآ  « ؟ تسیچ تسا  هدـش 

؟ دراد انعم  هچ  دشکیمن » شود  رب  ار  يرگید  راب  یـسک   » هک دنوادخ  نخـس  نیا  سپ  متفگ : دومرف .] مّدج  هک   ] تسا روط  نیمه  دومرف :
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دننکیم و راختفا  نآ  هب  دندونـشخ و  ناشناردپ  ياههدرک  زا  نیـسح  ماما ]  ] نالتاق نادنزرف  اما  تسا  تسار  دنوادخ  نانخـس  همه  دومرف :
یسک دوش و  هتشک  نیمز  قرش  رد  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  تسا و  هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب  یـضار  يراک  زا  سک  ره 

. تسا لتق  رد  کیرش  وا  دشاب ، یضار  نآ  زا  برغ  رد  رگید 
، نآ زا  دارم  هکلب  تسا  نینچ  ام  راگزور  رد  نانآ  ناوریپ  یلهاج و  برع  يوخ  هک  نانچ  نآ  تسین  ماـقتنا  اـهنت  یهاوخنوخ ، زا  دارم  ( 1)

: تسا ریز  حرش  هب  رگیدکی  اب  مأوت  رما  ود 
یگدنز ریـسم  ندومیپ  داسف و  زا  نیمز  يزاسکاپ  دادیب و  هشیر  ندـنک  رب  ینعی  ینیـسح ، تضهن  فادـها  زا  یکی  هب  ندیـشخب  ققحت  - 1

. رترب هنالداع و 
اهنآ اریز  دناهدوشگ ؛ شترضح  نعط  هب  نابز  دندونشخ و  مالّسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  ندش  هتـشک  زا  هک  یناسک  همه  نتـشک  - 2
دوخ مایق  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا . هتشادرب  نایغط  شروش و  هب  رـس  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  هیلع  هک  دنایمتـس  فارحنا و  نامه  دامن 

. تسا یعیبط  یقطنم و  تلادع ، هیاپ  رب  هتفای و  لامک  ياهعماج  سیسأت  يارب  راک  نیا  دنک و  دهاوخ  ار  اهنآ  هشیر 
، دشاب دونشخ  يراک  زا  هک  ره  الوصا  اریز  هن ؛ ای  دنشاب  مالّسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  نالتاق  لسن  زا  اهنآ  هک  دنکیمن  یتوافت  هراب  نیا  رد  ( 2)

يو ددرگ ، دونـشخ  راک  نیا  زا  نیمز  برغ  رد  يرگید  صخـش  دوش و  هتـشک  ملاع  قرـش  رد  یـسک  رگا  تسا . راک  نآ  هدننک  نوچ  مه 
. درادن يریثأت  یناکم  ینامز و  هلصاف  دروم  نیا  رد  دوشیم و  بوسحم  لتاق  تسدمه  کیرش و 

دارفا ناگدـنامزاب  الومعم  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  تسا  هدـش  حیرـصت  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نـالتاق  لـسن  هب  تیاور  نیا  رد  هکنیا  ( 3)
اهنآ نادنزرف  هب  ار  دنسپان  لامعا  نآ  ناوتیم  بیترت  نیدب  دننکیم . تاهابم  رخف و  دوخ  ناکاین  ياهيزیرنوخ  اهيرگمتس و  هب  رگنایغط 

شناردپ ياهراک  زا  یسک  رگا  هتبلا  داد . تبسن  زین 
______________________________

ص 509. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص:327  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسادج وا  باسح  دیوج  يرازیب 
هّللا ۀیقب  ترـضح  مادقا  اما  تسا  هدـش  هدـیناجنگ  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  یهلا  یلک  همانرب  نمـض  رد  هچرگ  ینیـسح  مایق  تسا  ینتفگ 

یطابترا دراد و  رارق  روهظ  نارود  زا  سپ  يارب  یهلا  همانرب  بوچراچ  رد  مالّسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  یهاوخنوخ  يارب  مالّسلا  هیلع 
. ددرگزاب روهظ  زا  شیپ  نارود  هب  یهاوخنوخ  نیا  ببس  دنچ  ره  درادن  هتشذگ  همانرب  اب 

(1)

ناگتشرف يرای  مراهچ : تنامض 

دنرایسب تسا  هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  تخادرپ . میهاوخ  نآ  ییارچ  هفسلف و  هب  هاگنآ  میروآیم ، ار  یتایاور  تسخن  هراب  نیا  رد 
: میروآیم اجنیا  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  ام  و 

يدهم ماما  نوماریپ  ینخس  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  هدروآ  نمحرلا  دبع  نب  مثیه  زا  دوخ  دنـس  هب  یجنگ  ( 2)
: هدومرف مالّسلا  هیلع 

[ نانمـشد  ] تشپ هرهچ و  رب  هـک  هتـشرف  رازه  اـب  ار  وا  دـنوادخ  « 1  » مهرابدأ مههوجو و  نوبرـضی  ۀـکئالملا  نم  فالآ  ۀـثالثب  هّللا  هّدـمی 
. دنکیم يرای  دننزیم ،

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 259 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدمآ  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هرابرد  یفلتخم  تایاور  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  يزودنق  ( 3)
یلع لیئربج  ّنا  و  ۀـکئالملا ...  نم  فالآ  ۀـثالثب  هّدـمی  یلاعت  هّللا  ّنإ  و  هوعّبتاف ...  هّللا  ۀـفیلخ  اذـه  کلم : هسأر  قوف  يداـنی  هروهظ  دـنع 

«2  ... » هتقاس یلع  لیئاکیم  هشیج و  ۀمّدقم 
هتـشرف رازه  هس  اب  ار  وا  دنوادخ  اعطق  و  دینک ...  شايوریپ  تسادخ ، هفیلخ  نیا  دـهدیم : ادـن  وا  رـس  يالاب  زا  ياهتـشرف  شروهظ  هاگ  هب 

. دراد رارق  نآ  ياهتنا  رد  لیئاکیم  شرکشل و  فص  يولج  رد  لیئربج  دهدیم ...  يرای 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  هیولوق  نبا  ( 4)

: لاق ۀکئالملا ؟ ءالؤه  ّلک  تلق : اکلم . رـشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  کلم و  فلأ  رـشع  ثالث  هیلع  ّطحنیف  ۀفوکلا ...  فجن  یلع  مئاقلاب  ّینأک 
ینبل رحبلا  قلف  نیح  یـسوم  عم  اوناـک  نیذـّلا  و  راـّنلا ، یف  یقلأ  نیح  میهاربإ  عم  اوناـک  نیذـّلا  و  ۀنیفـسلا ، یف  حون  عم  اوناـک  نیذـّلا  معن ؛

و نیفدرم ، فلأ  و  نیمّوسم ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  عم  کلم  فالآ  ۀـعبرأ  هیلإ و  هّللا  هعفر  نیح  یـسیع  عم  اوناک  نیذـّلا  و  لیئارـسإ ،
ّلک و  لاتقلا ...  یف  مهل  نذؤی  ملف  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  عم  لاتقلا  نودیری  اوطبه  فالآ  ۀعبرأ  و  نّییردب . ۀکئالم  رـشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث 

«3 . » مالّسلا هّللا و  تاولص  هیلع  هجورخ  تقو  یلإ  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  مایق  نورظتنی  ضرألا  یف  ءالؤه 
دورف وا  رب  هتشرف  هدزیس  دصیس و  رازه و  هدزیس  هک ...  منیبیم  هفوک  فجن  رد  ار  مئاق  اییوگ 

______________________________

بقاـنم رد  میعن  وـبا  مجعملا و  رد  یناربـط  ار  تـیاور  نـیا  دـیوگیم : وا  زین  ص 96 . ناـمه ؛ فـسوی ، نب  دّـمحم  یجنگلا ، ظـفاحلا  (. 1)
. دناهدروآ يدهملا 

(. نیبغارلا فاعسا  زا  لقن  هب   ) ص 563 نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 2)
ص 120. نامه ؛ دّمحم ، نب  رفعج  هیولوق ، نبا  (. 3)

ص:328  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
شتآ رد  نداتفا  ماـگنه  رد  میهاربا  اـب  یتشک و  رد  حون  اـب  هک  یناگتـشرف  يرآ ، دومرف : دناهتـشرف !؟ اـهنیا  همه  مدرک : ضرع  دـنیآیم .
هتشرف رازه  راهچ  دندوب و  هارمه  نامسآ  هب  جورع  نامز  رد  یسیع  اب  ایرد و  ندش  هتفاکش  ماگنه  رد  یسوم  اب  هک  یناگتـشرف  زین  دندوب و 

رازه راهچ  زین  و  دندوب . رـضاح  مرکا  ربمایپ  اب  ردب  گنج  رد  هک  هتـشرف  هدزیـس  دصیـس و  زین  ربمایپ و  اب  یپردیپ  هتـشرف  رازه  رادـناشن و 
اههتشرف نیا  همه  دادن ،- هزاجا  اهنآ  هب  مه  ماما  و  دنناسر - يرای  البرک  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  ات  دندمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  ياهتـشرف 

. دنربیم رس  هب  مالّسلا  هیلع  مئاق  روهظ  راظتنا  رد  نیمز  يور  رب 
«1 . » تسا هدرک  لقن  فالتخا  یکدنا  اب  ار  تیاور  نیا  زین  ینامعن 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  ینامعن  نینچمه  ( 1)
ۀثالث ۀـئام و  ثالث  کلم و  فالآ  ۀعـست  اهب  طبهی  لیئربج ...  اهب  هیتأی  هّللا  لوسر  ۀـیار  ّنأ  ۀـفوکلا ...  فجن  یلع  مئاـقلا  یلإ  رظنأ  ّینأـک 

: لاق هعم ؟ ءالؤه  ّلک  كادف ، تلعج  تلقف : اکلم . رشع 
و رحبلا ، هل  قلف  اّمل  یسوم  عم  اوناک  نیّذلا  مه  و  رانلا ، یف  یقلا  ثیح  میهاربا  عم  اوناک  نیّذلا  و  ۀنیفسلا ، یف  حون  عم  اوناک  نیّذلا  مه  معن .

ردب موی  هعم  اوناک  اکلم  رشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  و  هّللا ، لوسر  عم  اوناک  نیمّوسم  فالآ  ۀعبرأ  و  هیلإ ، هّللا  هعفر  اّمل  یسیع  عم  اوناک  نیّذلا 
هربق دنع  مهف  لتق . دق  ضرألا و  یلإ  اوطبهف  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  عم  لاتقلا  یف  نورمأتـسی  ءامّـسلا  یلإ  نودعـصی  فالآ  ۀـعبرأ  مهعم  و 

«2 . » مالسلا هیلع  مئاقلا  جورخ  نورظتنی  مه  و  ۀمایقلا . موی  یلإ  هنوکبی  ربغ  ثعش 
هدزیـس دصیـس و  رازه و  هن  مچرپ ، نآ  اب  دروآیم ...  شیارب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  لیئربج  هک ]  ... ] مرگنیم هفوک  فجن  رد  ار  مئاق  ایوگ 

اب یتشک و  رد  حون  اب  اهنآ  يرآ . دومرف : دش ؟ دـنهاوخ  مئاق  هارمه  اههتـشرف  نیا  همه  مدرگ ، تیادـف  مدرک : ضرع  دـیآیم . دورف  هتـشرف 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 260 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن هب  دـنوادخ  هک  ماگنه  نآ  یـسیع  اب  و  تفاکـش ، شیارب  ایرد  هک  ینامز  رد  یـسوم  اب  اهنآ  دـندوب . شتآ  رد  نداتفا  ماگنه  رد  میهاربا 
رد ترضح  نآ  اب  هک  هتشرف  هدزیس  دصیس و  دندوب و  ادخ  لوسر  اب  هک  رادناشن  هتشرف  رازه  راهچ  نینچمه  دندوب . هارمه  درب  الاب  شدوخ 

دنریگب و ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  يرای  نامرف  راگدرورپ ] زا   ] ات دنتفر  نامسآ  هب  هک  ياهتـشرف  رازه  راهچ  زین  دندرک و  تکرـش  ردب  گنج 
مشچ ناگتشرف ، نیا  همه  دنیرگیم ، وا  رازم  رب  تمایق  زور  ات  اهنآ  دوب و  هدیسر  تداهش  هب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  دنتـشگرب ، نیمز  هب  یتقو 

. دنتسه مئاق  روهظ  راظتنا 
: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  زین  ( 2)

______________________________

ص 166. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:329  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. نیبورکلا نیلزنملا و  نیفدرملا و  نیمّوسملا و  ۀکئالملاب  هّللا  هرصنل  دّمحم  لآ  مئاق  جرخ  دق  ول 

ۀکئـالملا هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  هماـمأ و  هریـسم  بعرلا  و  هراـسی . نع  لیفارـسإ  هنیمی و  نع  لـیئاکیم  هماـمأ و  لـیئربج  نوکی 
«1  ... » هاذح نوبّرقملا 

شیپاشیپ لیئربج  دیامرفیم . يرای  نیبورک  هدمآ و  دورف  یپردیپ ، رادناشن ، ناگتـشرف  اب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، روهظ  هک  دّـمحم  لآ  مئاق 
دوریم و شپچ  تسار و  تشپ و  شیپاشیپ و  رد  مئاق  زا  سرت  دوب . دـهاوخ  وا  پچ  تمـس  رد  لیفارـسا  تسار و  تمـس  لیئاکیم  مئاـق و 

. دنوریم شایپ  رد  مه  برقم  ناگتشرف 
: دومرف یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریثک  نب  نمحرلا  دبع  زا  شیوخ  دنس  هب  ینامعن  نینچمه  ( 1)

«2  ... » بعرلاب نینمؤملاب و  ۀکئالملاب و  دانجأ : ۀثالثب  هدّیؤی 
ترضح هک  تسا  هدرک  تیاور  یمرضح  رکب  وبا  زا  یسربط  ( 2  ) سرت نانمؤم و  ناگتشرف ، دیامنیم : ینابیتشپ  رکشل  هس  اب  ار  وا  دنوادخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
و هلامـش ، نع  لیئاکیم  و  هنیمی ، نع  لیئربج  ۀکئالملا ، نم  فالآ  ۀـسمخ  یف  ۀّـکم  نم  اهیلإ  راس  دـق  و  ۀـفوکلا ، فجن  یلع  مئاقلاب  ّینأک 

«3 . » راصمالا یف  دونجلا  قّرفی  وه  هیدی و  نیب  نونمؤملا 
پچ و زا  لیئاکیم  وا ، تسار  زا  لیئربج  تسا  هدـمآ  اجنآ  هب  هتـشرف  نارازه  نایم  رد  هکم و  زا  هک  منیبیم  هفوک  فجن  رد  ار  مئاـق  ییوگ 

. دزاسیم هدنکارپ  اهنیمزرس  اهرهش و  رد  ار  نایرکشل  مئاق )  ) وا و  دننکیم ] تکرح   ] وا شیپاشیپ  زا  نانمؤم 
وا اب  مارحلا  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ینارنخـس  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  لیئربج  هک  میدروآ  زین  رتشیپ  تایاور ، نیا  رب  هوالع 

. دیامنیم تعیب 
: مییامن یفرعم  رتشیب  میرک  نآرق  دانتسا  هب  هدمآ ، تایاور  رد  هک  ار  ناگتشرف  فلتخم  ياههورگ  فانصا و  تسا  بسانم  اجنیا  رد 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  ناگتشرف  زا  هورگ  نیا  هرابرد  نیمّوسم : هکئالم  ( 3)
َو ْمَُکل  يرُْـشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  َنیِمِّوَسُم  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَـسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب 

«4 . » ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ِِهب  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل 
[ هاگنامه  ] دنزاتب امش  رب  شورخ ] و   ] شوج نیمه  اب  دییامن و  يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  يرآ 

______________________________

ص 122. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
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ص 128. نامه ؛ (. 2)
ص 430. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 3)

تایآ 125 و 126. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 4)
ص:330  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ات دادن  رارق  امـش  يارب  ياهدژم  زج  ار  يزوریپ ] هدعو   ] نآ ادـخ  درک و  دـهاوخ  يرای  رادناشن  هتـشرف  رازه  جـنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ 
. تسین میکح  ياناوت  دنوادخ  بناج  زا  زج  يرای  دبای و  شمارآ  نادب  امش  ياهلد  دیوش و ] نامداش  هلیسو  نیدب  ]

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هراب  نیا  رد  نیفدرم : هکئالم  ( 1)
اَّلِإ ُرْصَّنلا  اَم  َو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو  يرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  َنِیفِدُْرم . ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر ، َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ 

«1 . » ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم 
، یپایپ هتـشرف  رازه  اب  ار  امـش  نم  : » درک تباجا  ار  امـش  ياعد  سپ  دیدیبلطیم ، دایرف  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ار  ینامز  دیروآ ] دای  هب  ]

يزوریپ و  دبای ؛ نانیمطا  نادب  امـش  ياهلد  هک  نآ  ات  و  دادن ] رارق  امـش  يارب   ] يدیون زج  دنوادخ  ار  هدـعو ]  ] نیا و  درک ». مهاوخ  يرای 
. تسا میکح  و ]  ] ریذپانتسکش ادخ  هک  تسادخ ، دزن  زا  زج 

: دیامرفیم نانیا  هرابرد  میرک  نآرق  نیلزنم : هکئالم  ( 2)
«2  » َنِیلَْزنُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ 

»؟ دنک يرای  هدمآ  دورف  هتشرف  رازه  هس  اب  ار  امش  ناتراگدرورپ ، هک  تسین  سب  ار  امش  ایآ  : » یتفگیم نانمؤم  هب  هک  هاگنآ 
: تسا هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد  اهنآ  نوماریپ  نیبّرقم : هکئالم  ( 3)
«3 . » َنُوبَّرَقُْملا ُۀَِکئالَْملا  َال  َو  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْسَی  َْنل 

[. دنرادن ابا  زین   ] برقم ناگتشرف  و  دزرویمن ، ابا  زگره  دشاب  ادخ  هدنب  هکنیا  زا  حیسم 
. دشابیم ناگتشرف  مومع  هب  قلعتم  تفص ، نیا  هک  تسادیپ  و 

، تغل ياهگنهرف  رد  تسا . هدـش  دای  رایـسب  اهنآ  زا  هیعدا  تایاور و  رد  اما  هدـماین ، میرک  نآرق  رد  اهنآ  زا  یماـن  نیبورک : هکئـالم  ( 4)
عمج تسا و  هتفای  برق  هدنرادهگن و  نابهگن ، ینعم  هب  بورک  نآ ، يربع  هژاو  دـناهدش . یفرعم  هتفای  برق  ناگتـشرف  ای  ناگتـشرف  رورس 

«4 . » دشابیم میبورک  نآ 
نارای دادعت  هب  نانآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دـندرک . يرای  ردـب  دربن  رد  ار  مالـسا  هاپـس  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  نویردـب : هکئالم  ( 5)

. دنشابیم رفن  هدزیس  دصیس و  ینعی  گنج ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 
تلزنم ماقم و  تسا  هدش  هتفگ  دنناگتشرف . ریاس  رورـس  گرزب و  هک  دنـشابیم  لیئارزع  لیفارـسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، ۀعبرا ؛ هکئالم  ( 6)

«5 «. » اهِیف ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ي  حور »  » زا رتنییاپ  کلم ، راهچ  نیا 
______________________________

تایآ 9 و 10. (، 8  ) لافنالا هروس  (. 1)
هیآ 124. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 2)

هیآ 172. (، 4  ) ءاسنلا هروس  (. 3)
«. برک  » هدام دراوملا ، برقا  ك : ر . (. 4)

هیآ 4. (، 97  ) ردقلا هروس  (. 5)
ص:331  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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ناگتشرف يرای  ییارچ  هفسلف و 

هب اب  اهنآ  هب  یهلا  ینابیتشپ  کمک و  يربج  ریغ  هئارا  ینعی  ادـخ ، هار  نادـهاجم  هب  ناگتـشرف  ندـناسر  يرای  یمالـسا ، مالک  رظنم  زا  ( 1)
. رتهب یجیاتن  هب  ندیسر  يارب  يدام ، ریغ  لماوع  يریگراک 

. دشاب دنوادخ  تیاضر  دروم  یمالسا و  يداهج  گنج ، نآ  هک  دهدیم  يور  یماگنه  قافتا  نیا 
میرک نآرق  رد  دوخ  هچ  تسا ؛ هدروخ  مقر  رادـم  قح  نادـهاجم  نآ  يراـی  رب  راـگدرورپ  یلزا  ّتیـشم  ظوفحم ، حوـل  رد  ـالبق  دـنچ  ره 

: دیامرفیم
«1  » ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُسُر ، َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل  ُهَّللا  َبَتَک 

. تسا ریذپانتسکش  دنمورین  ادخ  يرآ  دیدرگ . میهاوخ  هریچ  مناگداتسرف  نم و  امتح 
نمؤم نارگداهج  نازرابم و  نآ  رـس  رب  ناراب  وچمه  يزوریپ ، تامدقم  ندـمآ  مهارف  يارب  ار  شیوخ  نارکیب  تمحر  دـنوادخ  دـیدرتیب 

. دشابیم نانمؤم  يرای  يارب  ناگتشرف  زا  یهورگ  نداتسرف  هلمج ، نیا  زا  دیراب . دهاوخ 
. ددرگیم یتوکلم  ياهدادما  نیا  زا  تیمورحم  بجوم  یمالسا ، تما  فارحنا  يورجک و  رگید  يوس  زا 

«2 . » َنِیلِْزنُم اَّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 
. میدوبن هدنتسرف  ورف  مه ] نیا  زا  شیپ   ] میدرواین و دورف  شموق  رب  نامسآ  زا  یهاپس  چیه  وا  زا  سپ  و 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  لـماش  هک  ار  یهلا  ياهدادـما  نیا  دـیآیم ، رب  هتفگ  شیپ  تاـیاور  هیآ و  نیا  زا  هک  روط  ناـمه  ( 2)
لصح ام  ناشیا  مایق  هک  ارچ  تسناد  راظتنا  زا  رود  نکمم و  ریغ  مالّسلا ، هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  يارب  دیابن  تسا ، هدوب  زین  نیشیپ  ناربمایپ 

رد دشابیم . رـشب  شنیرفآ  زا  راگدرورپ  رترب  فده  شخبققحت  خیرات و  ناحلاص  ایلوا و  ناربمایپ و  همه  ياهشالت  اهجـنر و  دـنیآرب  و 
. تسا هتشذگ  یهلا  ياهتوعد  زا  رتشیب  رایسب  يریگتسد ، يرای و  يارب  يودهم  توعد  قاقحتسا  تروص  نیا 

یخیرات رظن  زا  مک  تسد  ای  دـش ؛ هاگآ  ناوتیمن  زین  نآ  يراذـگریثأت  ققحت و  ياههویـش  زا  یبیغ ، ياهدادـما  ندوب  یئرمان  لیلد  هب  ( 3)
نادیم دراو  نایمدآ  هفایق  اب  یناگتشرف  تسا  هدمآ  ینشور  هب  هدش  دراو  ربمایپ  تاوزغ  هرابرد  هک  یتایاور  رد  دومن . تباث  ار  نآ  ناوتیمن 

قبط هتبلا  تسناد و  یخیرات  تابثا  لباق  ار  نآ  ناوتیم  یتخس  هب  یلو  تفریذپ  ناوتیم  القع  ار  یلامتحا  نینچ  دندیگنجیم . هدش و  دربن 
331 ص :  ناگتشرف .....  يرای  ییارچ  هفسلف و  روهظ 331  زا  سپ  خیرات  تسین . بجاو  نآ  شریذپ  رواب و  یمالسا ، هدش  هتخانش  لوصا 

ندمآ نییاپ  قح و  ههبج  نازابرس  هیحور  نتفر  الاب  بجوم  ياهعیبطلا ، ءارو  ام  یبیغ و  رصانع  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  ( 4
رگداهج کی  هک  ییاج  ات  ددرگیم ؛ لطاب  ههبج  نایوجگنج  هیحور 

______________________________

هیآ 21. (، 58  ) هلداجملا هروس  (. 1)
هیآ 28. (، 36  ) سی هروس  (. 2)
ص:332  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رامـش هک  یماـگنه  اـت  هدـش  هداد  روتـسد  تحارـص  هب  میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا  دزاـسیم . شنانمـشد  زا  رفن  هد  زا  رتدـنمورین  ار  نمؤـم 
: دش لزان  هیآ  نیا  هک  نآ  ات  درادن . ار  دربن  نادیم  زا  رارف  قح  یسک  هدشن ، ناناملسم  ربارب  هد  زا  شیب  نمشد  نازابرس 

«1 . » ًافْعَض ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا 
. تسه یفعض  امش  رد  هک  تشاد  مولعم  هداد و  فیفخت  امش  رب  ادخ  نونکا 
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. تسا رفاک  کی  زا  رتالاب  رایسب  نمؤم  ناسنا  هدارا  مزع و  هیحور و  هک  تسا  نآ  ضرف  يور  ره  هب  دش . ربارب  هد  نیزگیاج  ربارب ، ود  و 
«2  » َنوُجْرَی ام ال  ِهَّللا  َنِم  َنوُجَْرت  َو  َنوَُملَْأت  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملَْأت  اُونوُکَت  ْنِإ 

دیراد دیما  ادخ  زا  ییاهزیچ  امش  هک  نآ  لاح  و  دنشکیم ، درد  دیشکیم ، درد  امش  هک  هنوگ  نامه  زین ]  ] نانآ دیـشکیم ، درد  امـش  رگا 
. دنرادن دیما  اهنآ  هک 

«، 3 « » ِِهب ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو   » نوچ مه  یتایآ  هب  هجوت  اب  یبیغ  لماوع  نیا  ( 1)
ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  : » تسا لاعتم  رداق  يادخ  تسد  هب  اهنت  لماک  يزوریپ  ققحت  اما  دوشیم ؛ ناملـسم  هیحور  نتفرگ  جوا  بجوم 

«4 .« » ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا 
هکلب درادـن ؛ قح  هار  رد  یناشفناج  يارب  ناشمزع  هدارا و  اب  یتاـفانم  هدوبن و  يربج  شهار ، رد  نادـهاجم  يراـی  يارب  یهلا  يزاـسببس 
یعیبط بابـسا  هب  لومعم  روط  هب  هک  زین  ناـهایگ  نتـسر  ناراـب و  شزیر  یتح  یتسه . هرتسگ  رد  یهلا  يزاسببـس  زا  تسا  ياهولج  اـهنت 

. دجنگیم یهلا  يزاسببس  لیذ  رد  دوشیم ، هداد  تبسن 
«5  » ًافاْفلَأ ٍتاَّنَج  َو  ًاتابَن  َو  ًاجاََّجث  ًءام  ِتارِصْعُْملا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 

. هوبنا هدیچیپ و  مهرد  ياهغاب  و  مینایورب ، هایگ  هناد و  نادب  ات  میدروآ ، دورف  نازیر  یبآ  مکارتم ، ياهربا  زا  و 
زکرمتم هدارا و  نیا  تیوـقت  زج  یبـیغ ، لـماوع  تـسوا و  هدارا  لـمع و  هرمث  یبـالقنا ، هاپـس  نآ  يزوریپ  میباـییم  رد  بـیترت  نیدـب  ( 2)

هدارا زا  جراخ  يربج و  يدام ، ریغ  يرما  ببـس  هب  هزجعم  عوقو  اریز  تسین  مه  هزجعم  دـنهدیمن . ماجنا  يرگید  راـک  راـک ، نیا  نتخاـس 
. درادن نآ  اب  یطابترا  ام  ثحب  تسا و  یمدآ 

ندـش عقاو  یتح  اهنآ و  ندوب  ربمایپ  هب  طورـشم  ار  دارفا  رب  ناگتـشرف  نداتـسرف  ورف  هک  مییامن  هراشا  یتایآ  هب  اجنیا  رد  تسا  بسانم  ( 3)
: تسا هدومن  رما  ود  هب  طونم  اهنت  ار  نآ  هکلب  هدرکن ، یگنج  طیارش  رد 

______________________________

هیآ 66. (، 8  ) لافنالا هروس  (. 1)
هیآ 104. (، 4  ) ءاسنلا هروس  (. 2)
هیآ 10. (، 8  ) لافنالا هروس  (. 3)

. نامه (. 4)
.16 تایآ 14 - (، 78  ) أبنلا هروس  (. 5)

ص:333  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: يراکزیهرپ ییابیکش و  - 1

«1  ... » اذه ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت ، َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب 
 ... دنزاتب امش  رب  شورخ ] و   ] شوج نیمه  اب  دییامن و  يراگزیهرپ  دینک و  ربص  رگا  يرآ 

: دنوادخ زا  کمک  يرای و  تساوخرد  - 2
«2 . » َنِیفِدُْرم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر ، َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ 

هتـشرف رازه  اب  ار  امـش  نم  : » هک درک  تباجا  ار  امـش  ياعد  سپ  دـیدیبلطیم ، دایرف  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  هک  ار  یناـمز  دـیروآ ] داـی  هب  ]
.« درک مهاوخ  يرای  یپایپ ،

اب ماـما و  اـی  دـشاب  ربماـیپ  ربـهر  هکنیا  زا  یـشوپمشچ  اـب  ادـخ . هار  رد  صـالخا  اـب  یهلا  یبـیغ  ياهدادـما  طاـبترا  موـهفم  تسا  نیا  ( 1)
. تسا یمتح  راگدرورپ  يرای  ددرگ ، لصاح  هتفگ  شیب  طرش  ود  زا  یکی  هاگره  نآ ، ریغ  ای  دشاب  گنج  راک ، نآ  هکنیا  زا  یشوپمشچ 
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هک نانچ  مه  تسا . هتفرن  نخـس  گنج  نامز  رد  اهنت  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هب  ناگتـشرف  کـمک  زا  تاـیاور  رد  هک  تسور  نیمه  زا 
هب زونه  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دـمآ و  دـهاوخ  دورف  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  رطاـخ  هب  لـیئربج  میدروآ  نیا  زا  شیپ 

. تسا هتخادرپن  گنج 
هب مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  نادقتعم  همه  هک  دشابیم  اهنآ  دوجو  لصا  هب  رواب  عرف  ناگتـشرف  يرای  هب  نامیا  اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  ( 2)

حیرـصت ناگتـشرف  دوجو  هب  میرک  نآرق  هک  نیمه  درادـن و  دوجو  نافلاخم  اـب  يداـقتعا  ثحب  يارب  یلاـجم  اـجنیا ، رد  دـنراد . رواـب  نآ 
. تسا یفاک  ام  يارب  هدومرف ،

زین يرگید  ياهتنامض  تسا  نکمم  میتفگ . نخس  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  يزوریپ  ياهتنامـض  هرابرد  طوسبم  روط  هب  اجنیا  ات 
. داد تسدب  اهنآ  يارب  یفاک  یخیرات  تابثا  ناوتیمن  هک  نآ  ای  میعالطایب  نآ  زا  ام  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

- اهنآ همه  هب  دسر  هچ  اهنآ - زا  یخرب  یلو  دشاب ؛ یفاک  یناهج  مایق  رد  يزوریپ  يارب  ییاهنت  هب  اهتنامـض ، نیا  زا  مادـک  ره  دـیاش  ( 3)
ناوتیم یتح  دنکیم . تیافک  ياهتسیاش  وحن  هب  دوب ، دهاوخن  هام  تشه  زا  رتشیب  هک  یهاتوک  نامز  رد  ناهج  ياههزاورد  ندوشگ  يارب 

. دروآ میهاوخ  ار  یتایاور  هراب  نیا  رد  دومن . حتف  راتشک  تشک و  نودب  ار  نآ  رتشیب  ای  ناهج  همه 
______________________________

هیآ 125. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
هیآ 9. (، 8  ) لافنالا هروس  (. 2)
ص:335  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

ناهج حتف  یگنوگچ  مراهچ  لصف 

هراشا

يرگشهوژپ يارب  ناهج ، حتف  يارب  ناشیا  ياههمانرب  رگید  مالّسلا و  هیلع  ماما  یگنج  ياهحرط  تایئزج  زا  یهاگآ  میاهتفگ  نیا  زا  شیپ 
: دجنگیم ریز  یلک  ناونع  راهچ  تحت  هراب ، نیا  رد  ام  ياههتسناد  دشابیم . نکممان  دیزیم ، روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  هک 

هیلع هّللا  ۀیقب  ترضح  نایرکـشل  يزوریپ  اب  دربن  نیا  تسا . ینایفـس  اب  گنج  دوشیم ، دراو  نآ  رد  يودهم  هاپـس  هک  یگنج  نیتسخن  - 1
. تفریذپ دهاوخ  نایاپ  دوشیم ، لماش  ار  قارع  هیروس و  مک  تسد  هک  ینایفس  هطلس  ریز  قطانم  همه  هکلب  قارع ، فّرصت  مالّسلا و 

یهلا ياهناحتما  رد  هدروخ  تسکش  نافرحنم  همه  روهظ ، زا  شیپ  نارود  رد  یهلا  یلک  همانرب  بوچ  بوچراچ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  - 2
. تفریذپ دهاوخن  زین  ار  اهنآ  هبوت  دومن و  دهاوخ  نک  هشیر  دنشاب  رفن  رازه  نارازه  دنچ  ره  هدنارذگ و  غیت  مد  زا  ار 

. دش دهاوخ  حتف  تدم  نیمه  رد  ناهج  لک  هک  دننآ  رب  یضعب  دیماجنا . دهاوخ  لوط  هب  هام  تشه  دربن ، نیا  - 3
بلطم راهچ  تمسق ، راهچ  رد  کنیا  دیامنیم . فّرـصت  يریگرد  دربن و  نودب  ار  ناهج  ياهنیمزرـس  رتشیب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 4

: مینیشنیم یسررب  ثحب و  هب  ار  قوف 
(2)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  اب  ینایفس  گنج 

: میریگیم یپ  روحم  ود  رد  ار  عوضوم  نیا 
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: هراب نیا  رد  یتایاور  لقن  تسخن : روحم  ( 3)
نآ هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هملـس  ّما  هک  تسا  هدرک  لـقن  یناربط  یلعی و  وبا  دـمحا ، هبیـش ، یبا  نبا  زا  دوواد  وبا 

: دومرف ترضح 
، اثعب مهیلإ  ثعبیف  بلک ، هلاوخأ  شیرق  نم  لجر  أشنی  ّمث  ۀفیلخ ...  توم  دنع  فالتخإ  نوکی 

ص:336  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » بلک ۀمینغ  دهشی  مل  نمل  ۀبیخلا  و  بلک ، ثعب  کلذ  و  مهیلع ، نورهظیف 

سپ تسا ، بلک  هلیبـق  زا  شیاـهییاد  هک  دـیآیم  دـیدپ  شیرق  زا  يدرم  سپـس  دـهدیم ...  يور  فـالتخا  ياهفیلخ ، گرم  ماـگنه  رد 
زا هک  تسا  یسک  نآ  زا  ینامیشپ  ترسح و  دوشیم . زوریپ  اهنآ  رب  مالسا  هاپس  یلو  درادیم  لیسگ  يدهم ] ترضح  يوس  هب   ] ار یهاپس 

. دشاب مورحم  بلک  میانغ 
ماما روهظ  نوماریپ  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هفیذح  زا  زین  وا  ینادلا و  رمع  وبا  زا  یطویـس  ( 1)

: دیامرفیم راوگرزب  نآ  تلود  تاکرب  مالّسلا و  هیلع  يدهم 
. ابلک لتقی  و  ۀیربط ، ةریحب  یلإ  اهناصغأ  یّتلا  ةرجشلا  تحت  ینایفسلا  حبذیف  ماشلا ، مدقیف 

مه ۀفیذح  ای  هّللا : لوسر  لاقف  نودّـحوم ؟ مه  مهلاتق و  ّلحی  فیک  هّللا ، لوسر  ای  ۀـفیذح : لاق  لاقعب . ول  بلک و  موی  باخ  نم  بئاخلاف 
«2 . » نّولصی و ال  لالح ، رمخلا  ّنأ  نومعزی  ّةدر ، یلع  ذئموی 

هلیبق تشک و  دهاوخ  تسا ، هدـنکفا  هیاس  هیربط  هچایرد  لحاس  يور  رب  شیاههخاش  هک  یتخرد  ریز  رد  ار  ینایفـس  دـیآیم و  ماش  هب  وا 
هفیذح دنامب . مورحم  دشاب ، لاقع  کی  هزادنا  هب  دنچ  ره  بلک  تمینغ  زا  هک  تسا  یسک  راکنایز  داتـسرف . دهاوخ  كرد  هب  زین  ار  بلک 

: دیوگ
: دیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنتسه ؟ دحوم  هک  یلاح  رد  تساور  اهنآ  نتشک  ناسچ  ادخ ، لوسر  يا 

. دنرازگیمن زامن  دنرادنپیم و  لالح  ار  بارش  دناهتشگرب و  مالسا  زا  نامز  نآ  رد  اهنآ  هفیذح ، يا 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  دیزی  نب  رباج  زا  ار  یعوفرم  ثیدح  یسلجم  همالع  ( 2)

 ... مئاقلا یقلی  یّتح  هلیخب  دّرجتیف  هفوکلا ، هیحان  نم  هیلإ  هّجوت  دق  مئاقلا  ّنأ  ینایفسلا  غلب  اذإ 
: نولوقیف تعیاب . تملسأ و  لوقیف : تعنص ؟ ام  هل : نولوقیف  هباحصا ، یلإ  فرصنی  ّمث  هعیابیف . ینایفسلا  ءیجیف  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  همّلکیف 

نولتقیف برحلاب ، مئاقلل  نوحبـصی  ّمث  ۀـلیللا ، کلت  نوسمی  ّمث  هلتاقیف . هلبقتـسیف  اعبات . ترـصف  عوبتم ، ۀـفیلخ  تنأ  امنیب  کیأر ، هّللا  حـّبق 
«3  ... » مهونفی یّتح  مهنولتقیف  مهفاتکأ ، هباحصأ  مئاقلا و  حنمی  یلاعت  هّللا  ّنإ  ّمث  کلذ . مهموی 

مه هب  دوریم و  وا  يوس  هب  شرکـشل  اب  زین  وا  تسا ، تکرح  رد  وا  يوس  هب  هفوک  زا  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هک  دسریم  ربخ  ینایفـس  هب  یتقو 
اهنآ ددرگیمزاب . شنارای  يوس  هب  دهدیم و  تعیب  تسد  ماما  اب  ینایفس  هجیتن  رد  دیوگیم و  نخس  وا  اب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  دنـسریم ... 

ریما و هک  نآ  اب  دنادرگ . تشز  ار  ترظن  يأر و  دنوادخ  دنیوگیم : مدومن  تعیب  مدش و  میلـست  دیوگیم : يدرک ؟ هچ  دـنیوگیم : وا  هب 
نیا لابند  هب  [ !؟ يوش ربنامرف  هک  يدش  یضار  يدوب ، هدنامرف 

______________________________

ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 160. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)
ص 199. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)

ص:337  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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گنج هب  نادادـماب  رد  دـنناسریم و  حبـص  هب  ار  بش  نآ  اهنآ  دروآیم . ور  ماما  اب  گنج  هب  دنکـشیم و ] ار  شتعیب  ینایفـس  اهضارتعا 
ناـشدوبان دـنادرگیم و  هریچ  اـهنآ  رب  ار  شناراـی  مئاـق و  دـنوادخ  سپـس  دـننارذگیم . دربن  هب  ار  زور  نآ  دـنوریم . مالّـسلا  هیلع  مئاـق 

. دننکیم
زا ینالوط  ینخـس  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  لـقن  یبلح  یلعـألا  دـبع  زا  یـسلجم  همـالع  نینچمه  ( 1)

: دیامرفیم هدرک و  دای  هفوک  هب  ناشیا  دورو  مالّسلا و  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح 
. املـس ۀعیبلا  نم  ینایفـسلا  هیطعیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  ۀّنـس  هّللا و  باتک  یلإ  اوعدیف  ۀـیغاطلا . هذـه  یلإ  اوریـس  هباحـصأل : لوقی  ّمث 

ّمث هلبقتـسیف . هلبقتـسا . نولوقیف : عنـصأ ؟ ام  لوقیف : ادبأ . اذـه  یلع  کعیابن  ام  هّللا  و  تعنـص ؟ ام  اذـه ؟ ام  هلاوخأ : مه  بلک و  هل  نولوقیف 
ینایفـسلا ذخأی  مهفاتکأ و  هّللا  هحنمیف  مهلتاقیف ، حبـصیف  کلتاقم . انأ  و  کیلإ ، تیّدأ  ّینإف  كرذح ، ذخ  هیلع : هّللا  یّلـص  مئاقلا  هل  لوقی 

«1 . » هدیب هحبذیف  هب  قلطنیف  اریسأ 
نینچ اهنآ  . ] دییامن توعد  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار ] وا   ] دـیورب و ینایفـس )  ) رگنایغط نیا  يوس  هب  دـیامرفیم : شنارای  هب  ماما 

نیا دنیوگیم : هدوشگ و ] ضارتعا  هب  نابز   ] دنـشابیم وا  ياهییاد  هک  بلک  هفیاط  دهدیم . تعیب  تسد  ماما  هب  زین  ینایفـس  و  دننکیم ]
هلباقم هب  وا  اـب  دـنیوگیم : منک ؟ هچ  سپ  دـیوگیم : ینایفـس  درک . میهاوخن  تعیب  وت  اـب  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  يدرک ؟ دوب  يراـک  هچ 

دـگنجیم و اهنآ  اب  ناهاگحبـص  شاب . دربن  هدامآ  تسا  نینچ  هک  لاح  دـیوگیم : وا  هب  مئاـق  دـنکیم . ناـنچ  دریذـپیم و  مه  وا  زیخرب ؛
. دشکیم دوخ  تسد  هب  دربیم و  ار  وا  دنکیم  ریسا  ار  ینایفس  ماما  دزاسیم . ناشهریچ  اهنآ  رب  دنوادخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دیلو  زا  زین  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  ( 2)
ربخلا هغلبی  نیح  شیجلا  ثعب  يّذلا  لوقیف  ءایلیإ ، اولزنی  یّتح  لادبألا  مهیف  افلأ ، رشع  ینثا  عم  جرخ  فسخلا  ۀّکمب  يّذلا  ذئاعلا  عمـس  اذإ 

هیلإ يدؤیف  ةرـصن . ةربعل و  اذـه  یف  ّنإ  ضرألا . یف  اوخاسف  تثعب ، ام  هیلإ  تثعب  ةربع . لجرلا  اذـه  یف  هّللا  لعج  دـقل  هّللا  رمعل  ءایلیإ : نم 
: نولوقی و  عنص ، امب  هنوریعیف  هلاوخأ ، مه  و  ابلک ، یقلی  یّتح  جرخیف  ۀعاطلا . ینایفسلا 

؟ کلیقأ نأ  ّبحت  أ  هل : لوقیف  ینلقأ  لوقیف : ءایلیا  یلإ  هیتأیف  معن . نولوقیف : ۀـعیبلا ؟ هلیقتـسأ  نورت ؟ ام  لوقیف : هتعلخف ! اصیمق  هّللا  كاـسک 
. مهبهنیف بلک  یلإ  ریسی  ّمث  ءایلیا . باب  ۀطالب  یلع  حبذیف  کلذ ، دنع  هب  رمأیف  یتعاط . علخ  دق  لجر  اذه  لوقی : ّمث  هلتقیف . معن . لوقیف :

«2 . » بلک بهن  موی  باخ  نم  بئاخلاف 
اب دونشیم  ار  ادیب  نیمز  رد  نتفر  ورف  ربخ  مالّسلا ) هیلع  يدهم  ترضح  ینعی   ) هکم هب  هدنهانپ  نآ  یتقو 

______________________________

ص 189. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)

ص 146. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)
ص:338  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هک ینایفس  دیآ . دورف  ءایلیا  رد  هک  نآ  ات  دوشیم  جراخ  هکم  زا  دنکیم و  مایق  دنراد  روضح  زین  لادبا  اهنآ  نایم  رد  هک  رفن  رازه  هدزاود 
وا يوس  هب  ار  زهجم  ردتقم و  یهاپـس  نم  تسا  هداد  رارق  یتربع  درم  نیا  رد  دنوادخ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیوگیم : دونـشیم ، ار  ربخ  نیا 

نوریب اـجنآ  زا  وا  ددرگیم . شوریپ  هدـش ، يو  میلـست  ینایفـس  ور  نیا  زا  تسا . تربـع  هیاـم  رما  نیا  دـنتفر . ورف  نـیمز  رد  اـّما  مداتـسرف 
يرورـس و  ] نـهاریپ ادـخ  دـنیوگیم : دـننکیم و  شنزرـس  ار  وا  اـهنآ  دروـخیم . رب  بـلک  هفیاـط  زا  شیاـهییاد  هـب  هـک  نآ  اـت  دوریم 
: دـنیوگیم مهد ؟ سپ  ار  شتعیب  اـیآ  تسیچ ؟ امـش  رظن  دـیوگیم : يدروآ ! نوریب  ار  نآ  دوخ  وت  اـّما  دوـب  هدرک  تنت  رب  ار  یهدـنامرف ]

تـسود نینچ  اـیآ  دـیامرفیم : ترـضح  ریگب . سپ  ار  متعیب  دـیوگیم : هـتفر و  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  دزن  هـب  اـیلیا  هـب  ینایفـس  سپـس  يرآ .
روتـسد هاگنآ  تسا . هدـش  جراخ  نم  تعاط  زا  درم  نیا  دـیوگیم : سپـس  درادیم و  رب  وا  زا  ار  شتعیب  ماما  يرآ . دـیوگیم : يرادیم ؟
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نآ زا  هک  تسا  یسک  مورحم  دروآیم و  تسدب  یمیانغ  هتفر و  بلک  هفیاط  يوس  هب  سپس  دننک . ادج  ار  شرس  ایلیا  هزاورد  رد  دهدیم 
. دنامب هرهبیب  میانغ ،

: دشاب هفوک  نامه  دسریم  رظن  هب  لیلد  ود  هب  هک  تسا  يرهش  مان  ایلیا  هتکن : ( 1)
شنارای زا  رفن  رازه  هدزاود  نایم  رد  : » هک تسا  هدـمآ  ربخ  رد  دـنوشیم . اجنآ  دراو  فسخ »  » هثداح زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  - 1

هکم زا  ترضح  جورخ  زا  سپ  هک  میتسناد  رتشیپ  و  دوش ». ایلیا  دراو  هک  نآ  ات  دوریم  نوریب  هکم ] زا   ] دنتسه اهنآ  نایم  رد  زین  لادبأ  هک 
. دش دهاوخ  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  هاگیاپ  هفوک  قارع ، هب  دورو  و 

هدـیدرگ رادربمان  تسا ، یلع »  » هژاو زا  قتـشم  هک  ایلیا »  » هب ور  نیا  زا  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماـما  تلود  زکرم  هفوک  - 2
. تسا

تایاور نیا  زا  یلک  تشادرب  مود : روحم  ( 2)
هیلع يدهم  اب  قح  هک  دوشیم  راکشآ  لیلد - ره  هب  ینایفس - يارب  ادیب ، نیمزرس  رد  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  فسخ و  هعقاو  زا  سپ 

هب ار  هجنپ  يوق  يرکشل  نم  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  یتربع  درم  نیا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم نیاربانب  تسا  مالّسلا 
يدـهم تسا .» یهلا ]  ] يرای کمک و  وا ] يارب   ] تسا و یتربع  ام ] يارب   ] دادـیور نیا  رد  دـنتفر . ورف  نیمز  رد  اـما  مدرک  لیـسگ  شیوس 

نآ تکرح  رب  اـت  تسا  یحرط  دوـخ  نیا  هک  میتـسناد  ـالبق  دوـشیم . هفوـک  دراو  شنت  زا  یلاـخ  مارآ و  يّوـج  رد  مالـسلا  هـیلع  دوـعوم 
. دهنب هنایوجتملاسم  یششوپ  ترضح 

هیلع ماما  دوشیم و  هدروآ  رب  هتـساوخ  نیا  دیامنیم . حرطم  هفوک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  رادـید  تساوخرد  ینایفـس  نیا ، زا  سپ  ( 3)
دقتعم وا  تماـما  هب  دـیامنیم و  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  نیارباـنب  ددرگیم . نوزفا  وا  هب  ینایفـس  رواـب  هتخادرپ ، وـگتفگ  هب  يو  اـب  مالّـسلا 
ینایفس هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  یّلک  روط  هب  یلو  دناهدرکن ، حیرصت  دوشیم ، لدب  در و  ود  نآ  نیب  هک  ینانخـس  هب  تایاور  ددرگیم .

، مالّسلا هیلع  ماما  اب  تعیب  دوجو  اب  ینعی  ددرگیمن ؛ عضاخ  ترـضح  ربارب  رد  قلطم  روط  هب  درادیمن و  رب  تسد  شیوخ  عضوم  زا  الماک 
ناک امک 

ص:339  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
زا یهورگ  دورو ، ماـگنه  رد  ددرگیمزاـب و  دوخ  تختیاـپ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دزن  زا  يو  دـنامیم . یقاـب  یـسایس  تیمکاـح  دنـسم  رد 
نآ میناوخیم  تایاور  رد  دنیآیم . وا  زاوشیپ  هب  دنراد ، روضح  ذوفن  بحاص  ياهوردنت  زا  ياهدع  اهنآ  نایم  رد  هک  شتلود  نارازگراک 
هیلع يدهم  اب  هک  دهدیم  خساپ  يو  دنـسرپیم  تارکاذـم  هجیتن  هرابرد  وا  زا  دنـشابیم  بلک ) هلیبق   ) وا يردام  هلیبق  زا  هک  وردـنت  هورگ 

. تسا هدرک  تعیب  مالّسلا 
. تسا هدش  وریپ  تسد و  ریز  هدیشک ، تسد  يریما  زا  هنوگچ  هک  دنزادرپیم  يو  شهوکن  هب  هدرک ، موکحم  ار  وا  راک  اهنآ 

زین اهنآ  دوشیم . ایوج  ار  نانآ  رظن  هتخادرپ ، تروشم  هب  ور  نیا  زا  درادن . ار  شناریزو  نایفارطا و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوت  ینایفـس  ( 1)
راتساوخ هتـشگزاب ، ترـضح  دزن  هب  ینایفـس  دنیامنیم . بیغرت  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  نینوخ  هنامحریب و  ییورایور  ینکـشتعیب و  هب  ار  وا 

. دوشیم جراخ  مالّسلا  هیلع  ماما  تعاطا  زا  ینایفس  بیترت  نیدب  دنکیم و  نانچ  مالّسلا  هیلع  ماما  ددرگیم . شتعیب  يریگسپزاب  سپزاب 
رد مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دیآیم  رب  تایاور  رهاظ  زا  درادن . نآ  لوبق  زج  ياهراچ  زین  ینایفـس  دیامنیم و  دیدهت  گنج  هب  ار  وا  ترـضح 
رات زا  سپ  دزادرپیم و  دربن  هب  دناهدمآ ، وگتفگ  يارب  شهارمه  هب  هک  یکدنا  هورگ  وا و  اب  تسا  رود  ینایفـس  تختیاپ  زا  هک  ناکم  نآ 

. دشکیم شیوخ  تسد  هب  ار  ینایفس  شنایفارطا ، ندرک  رام  و 
هب یناسآ  هب  دباتـشیم و  اجنآ  هب  شهاپـس  اب  گنردیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  دنامیم . مکاح  نودب  ینایفـس  تختیاپ  لاح ، نیا  رد 

ياهتمینغ زا  شتـسد  هک  تسا  یـسک  دارمان  ماکان و  زور ، نآ  رد  و  . » دربیم تمینغ  هب  ار  اهنآ  ییاراد  تورث و  دـناشکیم و  شطوقس 
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«. دشاب یهت  بلک  هلیبق 
مکاح اورنامرف و  ترضح  نآ  داتفا و  دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  تسد  هب  ینایفـس  نامرف  ریز  ياهنیمزرـس  همه  بیترت  نیدب 

. دش دهاوخ  قطانم  نآ  ّلک 
(2)

نافرحنم ینک  هشیر 

: میریگیم یپ  روحم  دنچ  رد  ار  عوضوم  نیا 
: میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  تسخن : روحم  ( 3)

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ینادمه  ثراح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 4)
اهل ّنأ  ول  شیرق  ةرجف  یّنمتت  کلذ  دنعف  اجره . فیسلا  ّالإ  مهیطعی  و ال  ةّربصم ، سأکب  مهیقـسی  و  افـسخ ، مهموسی  ءامإلا ، ةریخ  نبا  یبأب 

«1 . » هّللا یضری  یّتح  مهنع  ّفکن  ال  اهل . رفغ  ال  اهیف ؛ ام  ایندلاب و  ینم  ةاقم 
هب دناشونیم و  ناشیا  هب  تسکـش  گنرـش  دزاسیم و  راوخ  ار  نانآ  هک  داب  مالّـسلا ) هیلع  مئاق  ینعی   ) نازینک نیرتهب  دنزرف  يادـف  مردـپ 

رد سپ  داد . دهاوخن  نیرفآ  گرم  زیرنوخ و  ریشمش  زج  نانآ 
______________________________

ص 120. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص:340  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ات دـندادیم  ادـف  ار  نآ  دوـب و  ناـشیا  نآ  زا  تسا  نآ  رد  هـچنآ  ره  اـیند و  شاـک  يا  هـک  دـننکیم  وزرآ  شیرق  ناراکتـشز  ماـگنه  نـیا 
. دوش یضار  ادخ  هک  نآ  ات  تشاد  میهاوخن  رب  ناشیا  زا  تسد  یلو  دوش ؛ هدوشخب  ناشناهانگ 

: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ةرارز  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 1)
تاهیه لاق : هلآ ؟ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ةریسب  ریسی  أ  تلقف : یمسا . همسا  لاقف : مالّسلا  هیلع  مئاقلا  دیرا  یل . هاّمـس  نیحلاصلا  نم  حلاص 

: لاق مل ؟ كادف ، تلعج  تلق : هتریسب . ام  ةرارز ، ای  تاهیه 
نأ هعم  يذـلا  باتکلا  یف  رمأ  كاذـب  لتقلاب . ریـسی  مئاقلا  سانلا و  فلأتی  ناک  نیللاـب ، هتّمأ  یف  راـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  ّنإ 

«1 ! ... » هاوان نمل  لیو  ادحأ . بیتتسی  لتقلاب و ال  ریسی 
. تسا نم  مانمه  وا  دومرف : سپ  دوب - مالّسلا  هیلع  مئاق  مروظنم  و  دییامرفب - ار  نیحلاص  زا  یکی  مان 

: مدرک ضرع  زگره . زگره ، دومرف : دیامنیم ؟ راتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نوچ  مه  ایآ  مدرک : ضرع 
[ اما  ] تفرگیم تفلا  سنا و  مدرم  اـب  درکیم و  راـتفر  شتما  ناـیم  رد  یمرن  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  دومرف : ارچ ؟ مدرگ ، تیادـف 

یسک لاح  هب  ياو  دریذپن . ار  یسک  هبوت  دشکب و  هک  هدش  هداد  نامرف  نینچ  دراد ، دوخ  اب  هک  یباتک  رد  تسا . راتشک  لتق و  مئاق ، شور 
. دشاب هتشاد  زیتس  رس  وا  اب  هک 

: دومرف مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هجیدخ  وبا  زا  ینامعن  نینچمه  ( 2)
ّیلوملا لتقی  نأ  هل  مئاقلا  اولتقی و  مل  اوحرج  نإ  یباحصأ  نم  ۀبقاعلل  کلذ  تکرت  نکل  و  حیرجلا . یلع  زهجأ  ّیلوملا و  لتقأ  نأ  یل  ناک 

. حیرجلا یلع  زهجی  و 
مدادن ماجنا  منارای  لاح  تیاعر  تهج  هب  ار  راک  نیا  یلو  مشکب ، ار  یمخز  منک و  لابند  گنج ] نادیم  رد   ] ار يرارف  هک  متـشاد  قح  نم 

. دشکب ار  یمخز  يرارف و  هک  دراد  ار  قح  نیا  مالّسلا  هیلع  مئاق  اّما  دنوشن ، هتشک  نمشد ] تسد  هب   ] دندش یمخز  رگا  ات 
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: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  ینامعن  زین  ( 3)
فیسلا ّالإ  اهنم  ذخأی  الف  شیرقب ، ّالإ  أدبی  ّهنأ ال  اّمأ  سانلا  نم  لتقی  امم  هوری  ّالأ  مهرثکأ  ّبحأل  جرخ ، اذإ  مئاقلا  عنـصی  ام  سانلا  ملعی  ول 

«2 . » محرل دّمحم  لآ  نم  ناک  ول  دّمحم ، لآ  نم  اذه  سیل  سانلا : نم  ریثک  لوقی  یّتح  فیسلا ، ّالإ  اهیطعی  و ال 
نیا وا  دندیدیمن . ار  وا  هک  دنتـشادیم  تسود  ناشرتشیب  دزادنایم ، هار  هب  يراتـشک  هچ  شروهظ  زا  سپ  مئاق  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا 
نیا دنیوگیم : مدرم  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  ات  دـهدیمن ؛ ریـشمش  زج  دناتـسیمنزاب و  ریـشمش  زج  اهنآ  زا  دـنکیم . زاغآ  شیرق  زا  ار  راک 

. دروآیم تمحر  ام ] رب   ] دوب نینچ  رگا  اریز  تسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  زا  صخش 
______________________________

ص 121. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:341  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  ینامعن  نینچمه  ( 1)

«1 . » فیسلا ّلظ  تحت  توملا  فیسلا و  ّالإ  وه  ام  بشجلا و  ّالإ  هماعط  ظیلغلا و ال  ّالإ  هسابل  ام  هّللا  وف  مئاقلا ؟ جورخب  نولجعتست  ام 
زج تسین  وا  دروخیمن و  تشروخیب  ياذـغ  زج  دـشوپیمن و  نشخ  سابل  زج  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیراد ؟ مئاـق  روهظ  هب  ياهلجع  هچ 

. ریشمش هیاس  ریز  رد  گرم  ریشمش و 
: دومرف نم  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  يدسا  بلاغ  نب  رشب  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  زین  ( 2)

مث اربص . مهقانعأ  برـضف  ۀئامـسمخ  مّدـق  ّمث  مهقانعأ . برـضف  لجر ، ۀئامـسمخ  مهنم  يدـهملا  مئاقلا  مّدـق  اذإ  شیرق  ءاـقب  اـم  رـشب ! اـی 
«2 . » مهنم موقلا  یلوم  ّنإ  مالّسلا : هیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاقف  کلذ ؟ نوغلبی  أ  هّللا ، کحلصأ  هل : تلقف  لاق : مهقانعأ . برضف  ۀئامسمخ 

ندرگ دروآیم و  ار  اهنآ  زا  رفن  دصناپ  دـنک ] مایق   ] مالّـسلا هیلع  مئاق  يدـهم  هک  یماگنه  دراد !؟ يدوس  هچ  رگید  شیرق  ياقب  رـشب ! يا 
نیا ایآ  دشخب ، ناماس  ار  امـش  راک  دنوادخ  مدرک : ضرع  دنزب . ندرگ  ات  دنکیم  سبح  دروآیم و  ار  رگید  رفن  دـصناپ  سپـس  دـنزیم .

. تساهنآ نایم  رد  زین  ینایفس )  ) هورگ نآ  ربهر  يرآ ] : ] دومرف مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنزیم ؟ ندرگ  ار  همه 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هریغم  نب  هّللا  دبع  زا  دیفم  خیش  ( 3)

ّمث مهقانعأ . برـضف  ۀئامـسمخ  ماقأ  ّمث  مهقاـنعا . برـضف  شیرق  نم  ۀئامـسمخ  ماـقأ  مهیلع ، هّللا  تاولـص  دّـمحم  لآ  نم  مئاـقلا  ماـق  اذإ 
«3  ... » مهیلاوم نم  مهنم و  معن  لاق : اذه ؟ ءالؤه  ددع  غلبی  و  تلق : تارم . ّتس  کلذ  لعفی  یّتح  يرخأ ، ۀئامسمخ 

ات ار ؛ رگید  رفن  دصناپ  هاگنآ  ار و  رگید  رفن  دصناپ  سپس  دنزیم ، ندرگ  ار  یشرق  دصناپ  دیامن ، مایق  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هاگره 
. تشک دهاوخ  ار  ناشناربهر  اهنآ و  يرآ ، دومرف : دشکیم ؟ ار  همه  نیا  ینعی  مدیسرپ : دهدیم . ماجنا  ار  راک  نیا  راب  شش 

هدرک ضرع  مالّـسلا  هیلع  داوج  دّمحم  ماما  ترـضح  هب  وا  هک  دناهدرک  تیاور  ینـسح  هّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  یـسربط  قودص و  ( 4)
: تسا

هّللا نذإب  جرخ  لجر  فالآ  ةرـشع  وه  دصقلا و  هل  لمتکا  اذإف  هلآ ...  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  تیب  لها  نم  مئاقلا  نوکت  نأ  وجرأل  ّینإ 
یقلی لاق : یضر . دق  ّلج  ّزع و  هّللا  ّنأ  ملعی  فیک  و  يدّیس ، ای  هل : تلقف  ّلج . ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  هّللا ، ءادعأ  لتقی  لازی  الف  ّلج ، ّزع و 

«4  ... » ۀمحرلا هبلق  یف 
هد يدهم ]  ] هاگره دیامرفیم ... : ماما  دیشاب ...  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  مالّسلا  هیلع  مئاق  امش  هک  مراودیما 

______________________________

ص 122. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
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ص 123. نامه ؛ (. 2)
ص 243. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 3)

ص 409. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، و  یطخ ) هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 4)
ص:342  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ضرع ددرگ . دونـشخ  دنوادخ  هک  نآ  ات  دشکیم  ادخ  نانمـشد  زا  ردق  نآ  دـیامرفیم و  مایق  راگدرورپ  نذا  هب  دـیامن  ادـیپ  رای  رفن  رازه 
 ... دنکفایم تمحر  ینابرهم و  شلد  رد  ادخ  دومرف : تسا ؟ هدش  دونشخ  دنوادخ  دمهفیم  هنوگچ  وا  نم ، ياقآ  مدرک :

: دومرف مئاق  نوماریپ  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  دوراجلا  وبا  زا  یسوط  خیش  ( 1)
«1  » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  ّالإ  یقبی  یّتح ال  سانلا  لتقی  و 

 .... دنامن یقاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  نید  زج  هک  نآ  ات  تشک  دهاوخ  ردق  نآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوراجلا  وبا  زا  دیفم  خیش  ( 2)

نم عجرا  هل : نولوقیف  حالّـسلا . مهیلع  ۀـیرتبلا  نوعدـی  سفن  فلأ  رـشع  ۀعـضب  اهنم  جرخیف  ۀـفوکلا ، یلإ  راس  مالّـسلا ، هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
مدهی باترم و  قفانم  ّلک  اهب  لتقیف  ۀفوکلا  لخدی  ّمث  مهرخآ . یلع  یتأی  یّتح  فیسلا  مهیف  عضیف  ۀمطاف . ینبب  انل  ۀجاح  الف  تئج ، ثیح 

«2 . » الع ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  اهیلتاقم ، لتقی  اهروصق و 
ماما هب  دننکیم و  شروش  دنتسه ، حلـسم  هک  هیرتب  هفیاط  زا  رفن  رازه  هد  دنچ  رهـش  نآ  رد  اّما  دوریم  هفوک  يوس  هب  دزیخاپب  مئاق  هاگره 

دوریم و نانآ  گنج  هب  ریشمش  اب  هاگنآ  تسین . يزاین  همطاف  نادنزرف  هب  ار  ام  ددرگزاب ، يدمآ  هک  اج  نامه  زا  دنیوگیم : مالّـسلا  هیلع 
كاله ار  نایشروش  ناریو و  ار  نآ  ياهرـصق  دشکیم و  ار  ياهرهچ  ود  قفانم  ره  هدش ، هفوک  دراو  سپـس  دنارذگیم . غیت  مد  زا  ار  همه 

. ددرگ دونشخ  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  تخاس  دهاوخ 
: مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ةریبه  نبا  يالوم  دیفر  زا  یسلجم  همالع  ( 3)

یف راس  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّنإ  دیفر ، ای  ال  لاق : داوسلا ؟ لهأ  یف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ةریـسب  مئاقلا  ریـسی  أ  هّللا ، لوسر  نب  ای  كادف  تلعج 
ّرمأف رمحألا ؟ رفجلا  ام  و  كادـف ، تلعج  تلق : رمحألا . رفجلا  یف  اـمب  برعلا  یف  ریـسی  مئاـقلا  ّنإ  و  ضیبـألا ، رفجلا  یف  اـمب  داوسلا  لـهأ 

«3 . » اذکه لاقف : هقلح . یلع  هعبصإ 
: دومرف درک ؟ دهاوخ  راتفر  بلاط  یبا  نب  یلع  نوچ  مه  مدرم  هماع  اب  مئاق  ایآ  مدرگ ، تیادف 

: مدرک ضرع  دومن . دـهاوخ  راتفر  خرـس  رفج  قباـطم  برع  اـب  مئاـق  یلو  درک  هلماـعم  دیفـس  رفج  قبط  مدرم  اـب  بلاـط  یبا  نب  یلع  ریخ ،
(. دشکیم ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ینعی  ( ؛ دندیشک شیوخ  قلح  رب  تشگنا  اجنیا  رد  ماما  تسیچ ؟ خرس  رفج  موش ، تیادف 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  نانس  نب  هّللا  دبع  زا  ار  یعوفرم  ثیدح  یسلجم  همالع  نینچمه  ( 4)

فیسلاب و ّالإ  اهذخأی  فیسلا ال  ّالإ  سرفلا  برعلا و  نیب  هنیب و  نکی  مل  مئاقلا  جرخ  اذإ 
______________________________

ص 283. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 343. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 181. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)
ص:343  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » هب ّالإ  اهیطعی  ال 
. دهدیمن دناتسیمن و  ریشمش  زج  اهنآ  زا  وا  تسین . ریشمش  زج  ياهدننک ] مکح  ، ] سراف برع و  وا و  نیب  دزیخاپب ، مئاق  یتقو 
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يدهم ترضح  نوماریپ  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  لابنلا  ۀکارأ  نب  ریـشب  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ( 1)
: ... دومرف مالّسلا  هیلع 

رومألا هل  تماقتسا  کلذ  ناک  اذإ  ّهنإ  نولوقی : مّهنإ  تلق : هقلح . یلإ  هدیب  أموأ  و  هتاش . باصقلا  حبذی  امک  هدیب ، یسفن  يّذلا  و  مهحبذی ،
«2 . » هتهبج یلإ  هدیب  اموأ  و  قلعلا ؛ قرعلا و  متنأ  حسمن و  یّتح  هدیب ، یسفن  يذلا  و  اّلک ، لاقف : مد . ۀمجحم  قیرهی  الف 

تسد اب  سپس ]  ] دربیم و رـس  دربیم ، رـس  ار  دنفـسوگ  هک  یباصق  دننام  ار ] ادخ  نانمـشد   ] وا تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس 
دوریم و شیپ  دوخ  يدوخ  هب  اـهراک  همه  داـتفا ، یقاـفتا  نینچ  هاـگره  دـنیوگیم  مدرم  مدرک : ضرع  دومرف . شکراـبم  قـلح  هب  هراـشا 

نوخ میزیرب و  قرع  هک  نآ  رگم  تسین  نینچ  زگره  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : تخیر . دـهاوخن  نیمز  رب  ینوخ 
. دومرف هراشا  شکرابم  یناشیپ  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  و  میروخب . لد 

: هک تسا  هدرک  لقن  لابنلا  ریشب  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 2)
یسفن يذلا  و  اّلک ، لاقف : مد . ۀمجحم  قیرهی  ال  اوفع ، رومألا  هل  تماقتسال  ماق  ول  يدهملا  ّنإ  نولوقی : مّهنإ  مالّسلا : هیلع  رفعج  یبأل  تلق 

، هدیب یسفن  يّذلا  و  اّلک ، ههجو . یف  ّجش  هتیعابر و  تیمدأ  نیح  هلآ ، هیلع و  یّلـص  هّللا  لوسرل  تماقتـسال  اوفع ، دحأل  تماقتـسا  ول  هدیب ،
«3 . » هتهبج حسم  ّمث  قلعلا ، قرعلا و  متنأ  نحن و  حسمن  یّتح 

. دزیریمن ینوخ  دوریم و  شیپ  دوخ  يدوخ  هب  روما  دزیخاپب ، يدـهم  رگا  دـنیوگیم : مدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب 
یلاح رد  دمآیم ، شیپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  يارب  قافتا  نیا  دیاب  دوب  نینچ  رگا  تسین . نینچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :

میزیرب قرع  هک  نآ  رگم  دور ] شیپ  دوخ  يدوخ  هب  اهراک  هک   ] تسین نینچ  دنگوس  ادخ  هب  دش . هتـسکش  شکرابم  یناشیپ  نادـند و  هک 
. دیشک شکرابم  یناشیپ  رب  تسد  مالّسلا  هیلع  ماما  سپس  میروخب . لد  نوخ  و 

در نانمشد  نتـشک  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  میقتـسم  تلاخد  هک  دراد  دوجو  زین  یتایاور  يرتاوتم ، یعطق و  تایاور  نینچ  دوجو  اب 
: ریز تیاور  ود  دننام  دیامنیم ؛

: تسا هتفگ  هریره  وبا  هک  دناهدرک  تیاور  دامح  نب  میعن  زا  سوواط  نبا  یطویس و  ( 3)
«4 . » امد قیرهی  امئان و ال  ظقوی  ال  ماقملا . نکرلا و  نیب  مالّسلا  هیلع  يدهملا  عیابی 

______________________________

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 152. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 284. نامه ؛ (. 3)
ص 51. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  ص 152 و  ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 4)

ص:344  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دزیریم ار  ینوخ  هن  دزاسیم و  رادیب  ار  ياهدیباوخ  هن  دیامنیم . تعیب  ماقم  نکر و  نیب  رد  يدهم 

، هتفگ نخس  دیعـس  وبا  لوق  زا  هک  یـسک  زا  زین  وا  عفار و  نب  لیعامـسا  عفار  وبا  زا  شدنـس  هب  دامح  نب  میعن  زا  سوواط  نبا  نینچمه  ( 1)
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور 

ظقوی ال  لّوألا . مهرمأ  لثم  یلع  سانلا  نوکی  یّتح  اروج . تئلم  امک  الدـع  ضرألا  ألمی  اهبوسعی ، یلإ  لحنلا  يوأی  اـمک  هتّمأ ، هیلإ  يوأـت 
«1 . » امد قرهی  امئان و ال 

هن دـشاب . هدـش  رپ  متـس  زا  هک  روطنامه  دزاسیم  زیربل  لدـع  زا  ار  نیمز  ناشهکلم . هب  اـهروبنز  هک  روطناـمه  دـنربیم  هاـنپ  وا  هب  شتما 
. دزیریم ینوخ  هن  دنکیم و  رادیب  ار  ياهدیباوخ 
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روهظ زا  سپ  شیپ و  یهلا  همانرب  ود  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  عیسو  راتشک  طابترا  مود : روحم  ( 2)
: روهظ زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  همانرب  اب  راتشک  نیا  طابترا  فلا )

، مینکفیب يرظن  ناگدشهتـشک  نآ  هب  رگا  هتبلا  تشاد . دهاوخن  همانرب  نیا  اب  یـساسا  یطابترا  مینادب ، یگنج  یکیتکات  ار  راتـشک  نیا  رگا 
دودرم دشابیم ، روهظ  زا  شیپ  رد  یهلا  یلک  همانرب  زا  یمهم  شخب  هک  یهلا  ناحتما  نومزآ و  رد  هک  دنایناسک  نامه  اهنآ  میباییم  رد 
دهاوخ ناگدشهتـشک  وزج  دشاب ، هدـیتلغ  ورف  لطاب  نماد  هب  اهناحتما  نآ  هجیتن  رد  هک  یـسک  ره  راچان  هب  دـناهدروخ . تسکـش  هدـش و 

دهاوخن ار  یسک  هبوت  تشک و  دهاوخ  ار  يرگهسیـسد  قفانم  ره  ادخ و  نانمـشد  ترـضح  نآ  میناوخیم  تایاور  نیا  رد  ور  نیا  زا  دوب .
زا تسین ،» يزاین  همطاف  نادنزرف  هب  ار  ام  درگزاب ، : » دنیوگیم وا  هب  دنفلاخم و  شایناهج  لدع  بالقنا  اب  هک  ار  یهورگ  وا  زین  تفریذپ .

. دنشابیم روهظ  زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  ناحتما  رد  ناگدروختسکش  یگمه  اهنیا  دنارذگ . دهاوخ  غیت  مد 
: دیامرفیم ناشیا  دریذپیم . یسک  زا  ار  نآ  هن  دهدیم و  هبوت  روتسد  هن  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ( 3)

ۀـبوت و ال هعفنت  نیح ال  ةأجف ، هتغب  انرمأ  ّنإف  انطخـس ؛ انتهارک و  نم  هیندـی  ام  ّبنجتی  انتّبحم و  نم  هب  بّرقی  امب  مکنم  ئرما  ّلـک  لـمعیلف 
«2 . » ۀبوح یلع  مدن  انباقع  نم  هیجنی 

. دسریم ارف  هاگان  هب  ام  روهظ ]  ] رما نوچ  دنیزگ ؛ يرود  ام  يدونـشخان  زا  دوش و  کیدزن  ام  یتسود  هب  هک  دـنک  يراک  امـش  زا  کی  ره 
. دهدن تاجن  ام  تازاجم  زا  ار  درف  ناهانگ  زا  ینامیشپ  دشخبن و  يدوس  هبوت  هک  تسا  تقو  نآ  رد 
: دیامرفیم هراشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  هیآ  نیا  « 3  » تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  نانچ  مه  ( 4)

«4 . » ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی 
______________________________

ص 56. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 1)
ص 23. ج 2 ، جاجتحالا ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، (. 2)

ص 317. ج 2 ، نامه ؛ یلع ، نب  دمحا  یسربطلا ، ك : ر . (. 3)
هیآ 158. (، 6  ) ماعنالا هروس  (. 4)

ص:345  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ماجنا کین  یلمع  هک  اـهنآ  دـناهدرواین و  ناـمیا  ـالبق  هک  يدارفا  ندروآ  ناـمیا  دریذـپ ، تروص  تراـگدرورپ  تاـیآ  یخرب  هک  زور  نآ 

. دش دهاوخن  هتفریذپ  دناهدادن ،
لامک رد  وا  تلود  رد  هک  اهنآ  دـنیوا ؛ اب  ناگدـننکتعیب  يدـهم و  هب  نادـنمرواب  یلک ، همانرب  نیا  رد  هداد  ناـحتما  نادـنمزوریپ  اـّما  ( 1)

، مالّـسلا هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  باکر  رد  هک  اهنامه  دناهدیـسر ؛ یتخبـشوخ  هافر و  هب  يودهم  تلادع  راسهیاس  رد  هدرب و  رـس  هب  تینما 
دنربیمن ماین  رد  ریشمش  تساراد و  ار  درم  لهچ  يورین  اهنآ  زا  کی  ره  هک : میدینش  ناشهرابرد  رتشیپ  دنناسریم . تکاله  هب  ار  نانمشد 

. دوش دونشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یتقو  ات 
. روهظ زا  سپ  هرود  رد  یهلا  یلک  همانرب  اب  راتشک  نیا  طابترا  ب ) ( 2)

و دـیامن ، هرادا  ار  نآ  هنالداع  نیناوق  اب  قح  تلود  هک  تسا  هنانمؤم  الماک  ياهعماج  ییاپرب  یلک ، هماـنرب  نیا  فدـه  میتسناد  هک  یناـمز 
دنمزاین زاغآ ، رد  هژیو  هب  تروص و  نیا  رد  دیآیم ، دـیدپ  ود  ره  تلم ، تلود و  تدـحو  اب  اهنت  ياهعماج  نینچ  دـش  مولعم  هک  یماگنه 

ناشراتفر راتفگ و  رد  ار  تلادـع  هک  دنـشاب  هدیـسرن  حطـس  نآ  هب  دارفا  هک  ینامز  اـت  هجیتن  رد  تسا . ناوارف  یگتـشذگدوخ  زا  شـالت و 
. دش دنهاوخ  همانرب  نیا  لماک  تسکش  بجوم  هجیتن  رد  دندرگ و  قفوم  رما  نیا  رد  تسناوت  دنهاوخن  دنزاس ، یّلجتم  هدایپ و 

هتـشاد یناهج  لدع  هعماج  اب  بسانم  هدیدنـسپ و  یلمعلا  سکع  هنالداع و  يراتفر  تسناوت  دـهاوخن  یـصخش  نینچ  تروص  نیا  رد  ( 3)
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هک لداع  حلاص و  دارفا  تسد  هب  اهنت  رادمتلادع  هعماج  ققحت  بیترت  نیدب  دنکیم . لابند  ار  دوخ  یـصخش  عفن  هراومه  يو  اریز  دـشاب 
هرود رد  یهلا  نومزآ  ناحتما و  زا  هک  دنایناسک  نامه  نانیا  دـشابیم . ریذـپناکما  دـناهدنارذگ ، هدیدنـسپ  ياهراتفر  اب  ار  يزارد  نامز 

. دناهدمآ نوریب  زوریپ  دنلبرس و  روهظ  زا  شیپ 
زاغآ زا  شیپ  تساور  هکلب  دـشاب  عامتجا  نیا  زا  يوضع  دـنناوتیمن  دـناهدش  دودرم  تاـناحتما  نآ  رد  هک  یناـفرحنم  ناـقفانم و  اـما  ( 4)

. دندرگ نکهشیر  يرتسگتلادع ، دنیآرف 
هدرپ دنشاب ، هک  یبهذم  ره  رد  ناناملسم  زا  يرایسب  تیعضو  زا  دوخ ، یهد  هجیتن  اب  روهظ  زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  یلک  همانرب  هک  اجنآ  زا 

هک ار  يدارفا  ناوارف  رامـش  ناوتیم  دـهدیم ، ربخ  نانآ  طسوت  نید  تایرورـض  راکنا  زین  نانآ و  قافن  یکاپان و  ياـفرژ  زا  درادیم و  رب 
. دز سدح  ددرگ ، زاغآ  لماک  تلادع  يارجا  ات  دنوش  هتشک  دیاب 

تـسد همانرب  ود  نیا  نیب  يدیدج  تبـسن  هب  اجنیا  رد  دـشابیم . تلادـع  ققحت  يارب  یـساسا  ماگ  نیتسخن  راتـشک ، عمق و  علق و  نیا  ( 5)
هب تسا ، هدش  یحارط  تبیغ  نارود  يارب  هک  لوا  همانرب  دـیامنیم . کمک  مود  همانرب  یهد  هجیتن  هب  تسخن  همانرب  هکنیا  نآ  و  میباییم ؛

ددرگ و تباث  نانآ  یـشزرایب  یچوپ و  ات  هدز ، رانک  دارفا  هرهچ  زا  ار  گـنرین  غورد و  باـقن  تاـئالتبا ، تاـناحتما و  زا  ياهریجنز  ددـم 
افرص یکیتکات  نتشک ،» ، » نیاربانب ددرگ . كاپ  نانآ  دوجو  ثول  زا  يرشب  هعماج  مود ، همانرب  يارجا  يارب 

ص:346  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. رادم تلادع  يزاسهعماج  يارب  تسا  یمهم  دمآ  رد  شیپ  هکلب  تسین  يزوریپ  هب  ندیسر  يارب  یماظن 

: دنیامرفیم یتایاور  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزیم . نتشک  هب  تسد  زین  گنج  ریغ  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ور  نیا  زا 
هقنع برضب  رمأ  ذإ  یهنی ، رمأی و  مئاقلا  سأر  یلع  لجرلا  انیب 

. دننزب ار  شندرگ  دهدیم  روتسد  مئاق  تسا ، یهن  رما و  لوغشم  یقفانم ]  ] صخش هک  یعقوم  رد  ناهگان 
، دزاس مکاح  ار  دوخ  يژولوئدیا  دراد  دصق  هک  يروشک  ره  سیئر  تفگ : میهاوخ  مییوگب ، نخـس  هنامز  نیا  تایبدا  اب  میهاوخب  رگا  ( 1)
شمرن و هـب  درادرب و  هار  رـس  زا  دزیخرب ، وا  اـب  تفلاـخم  هـب  ادـعب  دراد  لاـمتحا  هـک  ار  یــسک  ره  زین  ار و  دوـخ  نیفلاـخم  تـسا  راـچان 
هک دـشیدنایم  نینچ  وا  قح . نمـشد  ار  شناـفلاخم  دـنادیم و  قح  ار  دوخ  يرکف  یناـبم  وا  اریز  دـهدن ؛ نت  ناـنآ  دروـم  رد  یـشکتقو 

. دیامن یگدنز  حلاص  هعماج  رد  دناوتیمن  مرجم  تسا و  یندوشخبان  یمرج  قح ، اب  تفلاخم 
، دراد قح  زا  یناـمرفان  هب  تداـع  دـنکیم و  ریـس  ههارژک  رد  هک  يدرف  اریز  دوشیمن  هتفریذـپ  هبوت  روهظ ، ناـمز  رد  لـیلد  نیمه  هب  ( 2)

رظن زا  بولطم  صخـش  هک  یلاح  رد  دراگنیب . حـلاص  يدرف  رهاظ  رد  ار  وا  یمالـسا  هقف  دـنچ  ره  تشاد ؛ دـهاوخن  یقیقح  ياهبوت  زگره 
دوس يرهاظ  تلادع  اهنت  دـهن و  ماگ  تلادـع  اهنت  دـهن و  ماگ  تلادـع  رادـم  رد  اتقیقح  هک  تسا  یـسک  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  مالـسا 

حیجرت اب  وا  هکلب  ددرگیمن  صخـش  هشیدنا  ناور و  رد  لوحت  بجوم  دـشاب - سرت  رـس  زا  هک  اجنآ  هژیو  هب  زین - هبوت  دیـشخب . دـهاوخن 
. درادن دوجو  وا  زا  يزاینیب  راهظا  وا و  هبوت  ّدر  زا  يریزگ  تروص  نیا  رد  سپ  دیزغل . دهاوخ  مدق  نیتسخن  رد  شایصخش ، عفانم 

دنچ ره  تسا ، ناناملسم  زا  هدع  نیا  نتشک  هب  زاجم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  میاهتفایرد ، لاح  هب  ات  هچنآ  قباطم  فده ، نیا  لین  يارب  ( 3)
ناونع هب  درادن . یعرش  زاوج  یمالسا  ناربهر  زا  کی  چیه  يارب  روهظ  زا  شیپ  یمادقا  نینچ  هک  یلاح  رد  دنـشاب . هدماین  زین  وا  گنج  هب 
شور هک  میناوخیم  تایاور  رد  ور  نیا  زا  دـیگنجن . اهنآ  اب  دندیـشکن ، ریـشمش  وا  رب  ناناملـسم  هک  یتقو  ات  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  هنومن 

اب قفانم  فرحنم و  نامدرم  اب  راوگرزب  ود  نآ  دراد ؛ توافت  رظن ، نیا  زا  مالّسلا  امهیلع  یلع  ماما  ربمایپ و  هویش  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما 
تسا فلکم  دنوادخ  يوس  زا  تسوا » دزن  رد  هک  یباتک   » ساسا رب  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  اما  دندومنیم  دروخرب  ارادم  تشذگ و 

. دسر نایاپ  هب  تیرومأم  دریگ و  ماجنا  ومهبوم  یهلا  نامرف  و  ددرگ » یضار  دنوادخ  هک  ینامز  ات   » دنارذگب غیت  مد  زا  ار  اهنآ  همه 
قداص ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریـصب  وبا  زا  یـسلجم  همالع  هک  یتیاور  دننام  دنراد ؛ دیکأت  عوضوم  نیا  رب  تایاور  زا  يرامـش  ( 4)
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: دومرف مالّسلا  هیلع 
. مکیلع انیلع و  مّرحم  مویلاف  انمئاق ، مایق  دنع  مهءامد  انل  ّلحأ  دق  هّللا  ّنإ  بیصن . نم  انتلود  یف  انفلاخ  نمل  ام  دّمحم ، ابا  ای  ال 

ص:347  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، زورما یلو  تسا ؛ لالح  ام  يارب  اهنآ  نوخ  نتخیر  مئاق ، روهظ  ماگنه  هب  اعطق  تسین . ام  نیفلاخم  يارب  ییاج  ام  تلود  رد  دّمحم ، ابا  يا 

. ریخ
هچ رب  هک  دنکیمن  یتوافت  دناهدش و  دودرم  هدروخ و  تسکش  یهلا  ياهنومزآ  رد  هک  دنايدارفا  نافلاخم ، زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوصقم 

. دنشاب یبهذم 
نادناخ زا  درم ]  ] نیا دنیوگیم : مدرم  زا  يرایـسب  هک  دسریم  اجنادب  راک   » دش و دـنهاوخ  هدزتفگـش  راک  نیا  زا  نامیالا  فیعـض  دارفا 

«. دروآیم تمحر  ام ] رب  ، ] دوب نینچ  رگا  نوچ  تسین ، ربمایپ 
. دش دهاوخ  عماوج  زا  يرایسب  رد  ساره  سرت و  بجوم  اهراتشک  نیا  یگدرتسگ 

زج و  ناکرـشم - رافک و  هب  دسر  هچ  دشکب - ار  ناناملـسم  رتشیب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  و  دـبای ، همادا  يزیرنوخ  نیا  رگا  لاکـشا : ( 1)
دادـعت زج  كاخ  هرک  تیعمج  مامت  زا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـننامن ، یقاب  دـناهدومن ، شیرای  هدرک و  تعیب  وا  اب  هک  ناحلاص  زا  یکدـنا 

يارب تسا  ياهمدـقم  روهظ  اریز  تسا  راـگزاسان  راـگدرورپ  بولطم  ضرغ  یهلا و  فدـه  اـب  راـک  نیا  دـیدرتیب  دـننامن و  هدـنز  یمک 
يراگزاس هشیدنا  ود  نیا  نیب  ناوتیم  هنوگچ  لاح  رشب . زا  یشکلسن  ینک و  هشیر  رطاخ  هب  هن  وا ، ندناسر  تداعس  هب  رـشب و  تحلـصم 

؟ داد
حیـضوت ادـعب  ناکرـشم ، رافک و  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  عضوم  هرابرد  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  خـساپ ، هب  نتخادرپ  زا  شیپ  خـساپ :

. دراد دوجو  ياهژیو  همانرب  اهنآ  يارب  اریز  داد  میهاوخ 
روهظ زا  شیپ  هرود  رد  یهلا  ياهنومزآ  هرمث  هک  صالخا  هناگهس  ماـسقا  زا  دـیاب  روظنم  نیدـب  تسا . ناناملـسم  هب  طوبرم  لاکـشا  نیا 

روـضح و يودـهم  لدـع  هعماـج  رد  دـنناوتیم  دـنراد ، رارق  هناـگهس  تاـجرد  نیا  زا  یکی  رد  هک  یقفوـم  دارفا  همه  مییاـمن . داـی  تسا ،
یبوخ و هب  دنناوتیم  اهنآ  همه  یلک  روط  هب  سپ  دنشاب . هتشادن  يدنسپان  راتفر  تسردان و  ّتین  هک  نآ  طرـش  هب  دنـشاب  هتـشاد  تکراشم 
مالّـسلا و هیلع  ماما  هاپـس  ناهدنامرف  تسخن ، هجرد  ناصلخم  دنیامن . یگدنز  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  لدـع  قح و  تموکح  رد  یـشوخ 

ناراذگصالخا دنـشابیم . راوگرزب  نآ  هاپـس  ناگدنمزر  دنراد ، رارق  صالخا  زا  مود  هجرد  رد  هک  نانآ  دناناهج و  ياهروشک  ياسؤر 
حوصن هبوت  قیفوت  هب  هک  یناسک  همه  و  دنیزیم . هعماج  نآ  رد  لدع  نیزاوم  قبط  هک  دنايودهم  هعماج  یمدرم  ياههدوت  زین  موس  هجرد 

هک نانآ  دنچ  ره  دـناهجوت . لباق  یتیعمج  دارفا ، نیا  عومجم  دـننانآ . هب  قحلم  دناهدیـسر ، رادرک  تین و  رد  لماک  یلادـتعا  هب  هتفای و  راب 
. دیامنیم قدص  اهنآ  رب  هدمآ  تایاور  رد  هک  ي  ترثک »  » دنهوبنا و یتیعمج  زین  دنتسه  ندش  هتشک  هتسیاش 

یتروص رد  دشاب ؟ نینچ  دیاب  ارچ  دریگیم . رب  رد  ار  ناناملسم  اهنت  عیسو ، راتـشک  نیا  هک  دیآیم  رب  تایاور  رهاظ  زا  رگید : لاکـشا  ( 2)
... !؟ فرحنم ناناملسم  ات  دنرتراوازس  ندش  هتشک  هب  اهنآ  و  دنرترود . قح  زا  كرشم  رفاک و  هک 

: داد خساپ  حطس  ود  رد  ناوتیم  لاکشا  نیا  هب 
ص:348  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دناعون ود  رب  دوخ  تایاور  نیا  اریز  میریذپیمن ؛ نیملسم  هب  ار  رما  نیا  صاصتخا  ام  فلا ) ( 1)
: هکنیا دننام  دریگیم . رب  رد  ار  اهناسنا  همه  نآ  رهاظ  هتشاد و  قلطم  ینایب  هک  یتایاور  - 1

.« دریذپیمن ار  یسک  هبوت  و  دوریم ...  شیپ  هب  راتشک  اب  مئاق  « » ادحأ بیتتسی  و ال  لتقلاب ...  ریسی  مئاقلا  »
تشک دهاوخ  ار  ادخ  نانمشد  هراومه  « » ّلج ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  هّللا  ءادعأ  لتقی  لازی  الف  « » تسین ریشمش  زج  وا  « » فیسلا ّالإ  وه  ام   » و
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. اهنیا دننام  و  ددرگ ». دونشخ  دنوادخ  ات 
. برع ياههلیبق  زا  هلیبق  تفه  سراف و  داوس ، لها  هیرتب ، شیرق ، نوچ : مه  هدرب ؛ مان  اههورگ  یضعب  زا  هک  یتایاور  - 2

ناملـسم ریغ  و  فلتخم ) بهاذـم  اب   ) ناملـسم زا  اههورگ  رگید  اـما  تسا ؛ صخـشم  هک  هیرتب »  » هلیبق دارفا  ندوب  مدـلا  رودـهم  فارحنا و 
. تسا هدش  لیکشت 

هب مدرم  اب   » نوناق تفگ  دـیاب  هصالخ  روط  هب  درادـن و  نارگید  هب  راتـشک  نیا  میمعت  اب  یتافانم  تایاور ، رد  اـههورگ  نیا  یماـسا  ندروآ 
. دنتسه ندش  هتشک  راوازس  هک  تسا  هدش  ییاههورگ  ریاس  یماسا  رکذ  زا  عنام  يوگنخس » ناشلقع  هزادنا 

زیچ میریذـپب ، دنـشابیم  ناناملـسم  زا  ناگدشهتـشک  رتـشیب  هکنیا  رد  ار  تاـیاور  روـهظ  مییاـیب و  هاـتوک  تـسخن ، حطـس  زا  رگا  ب ) ( 2)
هراشا زین  رتشیپ  هک  نانچمه  تسناد . یهلا  یلک  همانرب  یمالـسا و  یلک  لوصا  اب  قباطم  ار  نآ  ناوتیم  هکلب  دوب  دـهاوخن  يزیگناتفگش 
یشور اب  رتشیب  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  روطنامه  تفرگ و  دهاوخ  ماجنا  یصاخ  هویش  اب  یمالـسا  ریغ  ياهنیمزرـس  فرـصت  میدرک 

زا هعماج  يزاسکاپ  رطاخ  هب  هکلب  نانآ  رب  هرطیس  يارب  هن  دریگیم ، تروص  ناناملـسم  زا  هک  يراتـشک  هتبلا  دوب . دهاوخ  هنایوجتملاسم 
. دشابیم دساف  مرجم و  رصانع 

: دومن هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوتیم  ار  نارگید  ناناملسم و  نیب  توافت  ( 3)
اهنآ نیب  رد  ياهدرتسگ  رایسب  روط  هب  هشیدنا  نیا  دنراد و  مالسا  تیناقح  یتسرد و  يارب  یفاک  ناهرب  لیلد و  ناناملـسم  تسخن : یگژیو 

. دنتسین انشآ  هشیدنا  نیا  اب  ناسکی  روط  هب  ناناملسم  ریغ  اما  تسا  هدش  هدنکارپ 
لکش هب  یمالـسا ، ياهروشک  رد  نآ  ندرک  هدایپ  زا  سپ  هک  تسا  مالـسا »  » لماک هنالداع و  همانرب  بحاص  یمالـسا ، تما  مود : یگژیو 

. دیدرگ دهاوخ  ارجا  ناهج  مامت  حطس  رد  يرتزاتمم 
زکرم بیترت  نیدـب  درب و  دـهاوخ  ناـغمرا  هب  ناـیناهج  همه  يارب  لـمع  هشیدـنا و  هصرع  رد  ار  هماـنرب  نیا  یمالـسا  تـما  موـس : یگژیو 

. دش دهاوخ  ادرف  ناهج  هدنپت  نوناک  یهدنامرف و 
رد ار  نآ  جـیاتن  هدرک و  روبع  تاناحتما  ثداوح و  ناروک  زا  یهلا  یلک  همانرب  قباطم  روهظ ، نارود  زا  شیپ  ناناملـسم ، مراـهچ : یگژیو 

دناهداهن رس  تشپ  ار  ییاهنومزآ  زین  اهنآ  هتبلا  هک  ناملـسم  ریغ  ياهتلم  فالخ  رب  تسا  هدش  مامت  اهنآ  رب  تّجح  دناهدید و  دوخ  نایم 
نیغورد و بتاکم  بارس  ندش  الم  رب  نوچ : مه  تسا ؛ هدروآ  راب  هب  اهنآ  يارب  ار  یتوافتم  جیاتن  هک  هدوب  رگید  ياهیواز  زا  اما 

ص:349  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. هتخاس رشب 

يارب رترب  ییوگلا  دوخ  هدوب و  صالخا  تاجرد  نیرتفرژ  نامیا و  هبترم  نیرتالاب  رد  یمالسا  تما  هک  دبلطیم  اهیگژیو  نیا  همه  ( 1)
رد يودهم  هنالداع  همانرب  يارجا  رد  لالخا  بجوم  دوز  ای  رید  دشابن ، نینچ  هک  یناملـسم  ره  دـشاب . دـهدیم ، ار  شراعـش  هک  ياهمانرب 

یلامتحا تامدخ  روضح و  دیاوف  زا  دیاب  ور  نیا  زا  دیناسر ، دـهاوخ  بیـسآ  روهظ  یلـصا  فدـه  هب  هدـش و  ناهج  دوخ و  روشک  حـطس 
دوعوم ربهر  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  ددرگیم . ریذـپناکما  تایح  هنحـص  زا  وا  فذـح  اب  مهم  نیا  دیـشوپ و  مشچ  یـصخش  نینچ 

ار راک  نیا  ماجنا  درمگرزب  نآ  هکلب  ریخ ، دزاسیم ؛ هرسکی  ار  نافرحنم  نیا  همه  راک  تسخن  یناهج ، تکرح  زاغآ  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع 
هب هک  یتایاور  نمـض  رد  نیا  زا  سپ  ار  بلطم  نیا  حیـضوت  درپس . دـهاوخ  دـنراد ، ار  نآ  یگتـسیاش  هک  یناصلخم  هب  بسانم  یناـمز  رد 

. دروآ میهاوخ  تسا ، هتفگ  نخس  هام  تشه  تدم  هب  راتشک  موادت  زا  تحارص 
شخب نیا  تایاور  هرابرد  یتاکن  موس : روحم  ( 2)

بـسانم حالـس ، نیا  هک  تسا  نشور  اما  دگنجیم ؛ ریـشمش  اب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تایاور  رهاظ  زا  لوا : هتکن 
زا درادـن  انعم  اساسا  درک و  دـهاوخ  راکیپ  رـصع  نامه  فراعتم  حالـس  اب  روهظ  هاگ  هب  ترـضح  نآ  تسا و  تایاور  نیا  رودـص  نارود 
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تباث رتشیپ  اریز  تسا  یندشن  مه  نآ  هک  دیآ  نایم  هب  هزجعم  ياپ  هک  نآ  رگم  دشابیم ؛ رفـص  ّدح  رد  شاییآراک  هک  دربب  هرهب  یحالس 
نیدـب درادـن . روهظ  لاـجم  هزجعم  دراد ، دوجو  ناـمز ) فراـعتم  حالـس  زا  يریگهرهب   ) یعیبط نیزگیاـج  هک  يدراوم  نینچ  رد  میاهدرک 

. دشاب قیبطت  لباق  یحالس  ره  رب  هک  تفایرد  ار  يزمر  ییانعم  فیس ) « ) ریشمش  » هژاو زا  دیاب  بیترت 
تـسار جنر ، لمحت  نودب  دهج و  ّدجیب و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  ياهراک  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  تایاور  رد  مود : هتکن  ( 3)

. تشگیم لیان  شفادها  هب  تداهش  داهج و  نودب  مه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دیاب  دوش ، نینچ  دوب  رارق  رگا  اریز  دیآیمن ؛
نییاپ نادنمجرا ، نآ  هبترم  هک  تسا  رطاخ  نادب  هن  نیا  دوب . دـهاوخ  نینچ  زین  نارگید  يارب  تسا ، نینچ  رـشبلا  ریخ  ربمایپ  يارب  هک  لاح 

. ددرگیمن رادم  نیا  رب  یهلا  توعد  هک  تسا  تهج  نادب  لب  تسا 
، دـنراد رارق  ینامیا  نییاپ  تاـجرد  رد  هک  يدارفا  اـی  یلومعم  ناـمدرم  لـماش  اـهنت  یهلا  ياـهنومزآ  هک  تسا  نآ  عوضوم  نیا  ّرـس  ( 4)

بـسانت هب  دـیاب  زین  نانآ  دریگیم . ارف  ار  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ایلوا  ناربمایپ و  نوچ  مه  گرزب  ناربهر  همه  دـنیآرف  نیا  هکلب  دوشیمن 
. دنیآ لیان  تمـصع  زا  رتارف  رایـسب  یتاجرد  هب  ات  دننک  روبع  اهجـنر  تالکـشم و  زوستقاط  گنت و  ياههاگرذـگ  زا  دوخ  عیفر  هاگیاج 

«1»
. دننامیم هرهبیب  دیآیمن ، تسد  هب  جـنر  شالت و  اب  زج  هک  بولطم  یگتفایلامک  زا  دنـسرب ، شیوخ  دوصقم  هب  یتحار  هب  اهنآ  رگا  ( 5)

اور متس  یسک  رب  دنوادخ  و  تساهنآ . قح  رد  ملظ  يراک ، نینچ 
______________________________

ص 506. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:350  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. درادیمن
رصع مه  هک  ینانمؤم  ریغ  نانمؤم و  شیامزآ  يارب  دوب  دهاوخ  یکحم  دناهدنارذگ ، رس  زا  نایاوشیپ  نآ  هک  یتخس  طیارـش  نینچمه  ( 1)

. تسا هنوگچ  نانآ  یگتشذگدوخ  زا  شالت و  نازیم  زین  قح و  نایاوشیپ  ربارب  رد  اهنآ  لمعلا  سکع  هک  ددرگ  مولعم  ات  دنیاهنآ ؛
نانچ روهظ  رصع  رد  مه  مالّسلا  هیلع  مظعالا  هّللا  ۀیقب  ترضح  تسا و  هدوب  هنوگ  نیا  مالسا  ردص  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  يربهر 

. درک دنهاوخ 
: دشاب هتشاد  دناوتیم  تلع  ود  دوخ ، يدوخ  هب  اهراک  ندمآ  مهارف  تسا  ینتفگ  ( 2)

. درادن ققحت  ناکما  تسا ، یعیبط  روما  اب  ینیزگیاج  لباق  نوچ  میتفگ  رتشیپ  هک  يزاجعا ؛ تلع  - 1
مهارف هب  تیاـهن  رد  تسا و  هدوب  هجیتن  نیا  ندـمآ  رب  روهظ ، زا  شیپ  رد  یهلا  هماـنرب  ياـضتقا  مییوگب  هک  ینعم  نیا  هب  یعیبط ؛ تلع  - 2

. دماجنایم راک  دوخ  تروص  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  ياهراک  ندش 
نینچ میدـش و  انـشآ  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  یهلا  یلک  همانرب  تایئزج  همه  اب  البق  ام  اریز  تسا ؛ لـمتحم  ریغ  زین  تلع  نیا  تفگ  دـیاب 
ینارگ راکیپ  زا  یفاک  دادـعت  دوجو  ياضتقا  یهلا ، یلک  همانرب  هکنیا  نآ  میدرک و  هظحالم  ار  نآ  سکع  هکلب  میتفاین  نآ  رد  ار  ییاضتقا 

. دراد دوجو  گنج  نادیم  رد  ییاهترارم  یتخس و  هچ  هک  مینادیم  کین  دنیاشگب و  تلادع  قح و  اب  ار  ناهج  ياههزاورد  هک  دراد  ار 
. تسین تابثا  لباق  هتـشادن و  یحیحـص  هاگتـساخ  راک ) دوخ  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  اـهراک  ندـمآ  تسار   ) هیرظن نیا  سپ 

. دنیامن در  ار  هیرظن  نیا  هک  دنراد  ار  نآ  تیلباق  تایاور  دوخ  هک  نیا  رب  هوالع 
رد دزاسیمن  رادـیب  ار  ياهتفخ  دزیریمن و  نیمز  رب  ار  ینوخ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  یـضعب  رد  موس : هتکن  ( 3)
هب یهاگ  ام  تفگ : ناوتیم  خساپ  رد  دشابیم ؟ حیحـص  تایاور  هتـسد  ود  نیا  زا  کیمادک  دیامنیم ؛ در  ار  نآ  رگید  تایاور  هک  یلاح 

. میرگنیم دیآیم  دیدپ  يودـهم  بالقنا  هجیتن  رد  هک  ياهعماج  هب  زین  یهاگ  مینکیم ؛ هاگن  یناهج  تلود  سیـسأت  ناهج و  حـتف  دـنور 
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، نمشد لباقم  رد  القع  هکنیا  رب  هوالع  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  زین  يرتاوتم  تایاور  تسا و  يرورض  يرما  حالس  دوجو  تسخن  هاگن  رد 
تلادـع هعماج  رگا  اما  درک . در  ار  ربخ  نیا  دـیاب  راچان  هب  سپ  درادـن  دوجو  زاجعا  يارب  یهار  اجنیا  رد  میتفگ  دـشابیم . هحلـسا  هب  زاین 

هب يزاین  اساسا  ور  نیا  زا  دتفایم و  قافتا  مک  رایـسب  نآ  رد  داسف  مرج و  مییامن ، ظاحل  تسا  یتخبـشوخ  هافر و  رد  هک  ار  يودهم  روحم 
راـک نیا  هب  يزاـین  اریز  دزیریمن » نیمز  رب  ار  ینوخ  وا   » دـشابیم تسرد  لـماک  روـط  هب  ثیدـح  نآ  هیواز ، نیا  زا  تسین . دارفا  نتـشک 
دهع هب  مدرم  ات  دشاب ، هدش  زیربل  متـس  روج و  زا  هک  روط  نامه  دنکآیم  لدـع  زا  ار  نیمز  وا   » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  دـنیبیمن .

ثیدح نیا  زا  دزیریمن » نیمز  رب  ار  ینوخ  دزاسیمن و  رادیب  ار  ياهتفخ  وا ] . ] دندرگزاب هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  اب   ] شیوخ تسخن 
. نآ زا  شیپ  هن  تسا ، نیمز  رد  تلادع  رارقتسا  زا  سپ  يزیرنوخ ، راتشک و  فقوت  هک  تسادیپ  یبوخ  هب 

ص:351  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دیوگیم يرگید  ربخ  اما  ( 1)

امد قیرهی  امئان و ال  ظقوی  ال  ماقملا ؛ نکرلا و  نیب  يدهملا  عیابی 
. دزیریم ار  ینوخ  هن  دزاسیم و  رادیب  ار  ياهدیباوخ  هن  دوشیم ، تعیب  ماقم  نکر و  نیب  يدهم  اب 

نیا نالطب  هتبلا  هک  تخیر  دهاوخن  ار  ینوخ  زین  یناهج  تایلمع  رد  یتح  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  ینـشور  هب  ثیدح  نیا  زا 
. میرادن نآ  بیذکت  زج  ياهراچ  تسا و  مولعم  نخس 

هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  یماظن  هویش  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یماظن  شور  هک  دنراد  حیرـصت  تایاور  زا  یخرب  مراهچ : هتکن  ( 2)
. دراد توافت  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هلآ و 

: درک نایب  رما  نیا  يارب  ار  هیجوت  ود  ناوتیم  هلدا ، هعومجم  زا  هدافتسا  اب 
نادیم زا  يرارف  یـصخش  بیقعت  گنج ، ههبج  رد  نمـشد  ناحورجم  نتـشک  ندوب  زاجم  نید ، نایاوشیپ  دزن  رد  یلک  لوصا  هلمج  زا  - 1

هیلع یلع  ماما  دـندرکیمن . لمع  نآ  هب  شیوخ  رـصع  طیارـش  لیلد  هب  نیتسخن  نایاوشیپ  هک  نآ  زج  دـشابیم ؛ ریـسا و ...  نتـشک  دربن و 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالّسلا 

 ... اولتقی مل  اوحرج  نإ  یباحصأ  نم  ۀبقاعلل  کلذ  تکرت  نکل  و  ... 
 ... دنوشن هتشک  دندش ، یمخز  زین  اهنآ  رگا  ات  مدرک  كرت  منارای  لاح  تیاعر  روظنم  هب  ار  راک  نیا  یلو  ... 

. تشاد دهاوخن  دوجو  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  نامز  رد  یشیدناتحلصم  نیا  املسم 
زاجم لیلد  هب  ناراوگرزب  نآ  دـشابیم و  يرارف و ...  نمـشد  ندرکن  بیقعت  حورجم و  نتـشکن  نید ، نایاوشیپ  يارب  یلک  لـصا  - 2 ( 3)
یباتک ساسا  رب  وا  و   » ددرگیم زیاج  ناهج ، حـتف  نامز  رد  ترـضح  يارب  تامادـقا  نیمه  اما  دناهتـسبن  راک  هب  ار  اهنآ  لامعا ، نیا  ندوبن 

نآ رد  دوب . دـهاوخن  زاـجم  رگید  یناـهج ، يزوریپ  زا  سپ  تسانثتـسا و  کـی  اـهنت  نیا  و  تسا » راـک  نیا  يارجا  رومأـم  تسوا ، دزن  هک 
«. دزاسیم رادیب  ار  ياهتفخ  هن  دزیریم و  ینوخ  هن   » هک تسا  هلحرم 

. تسا يودهم  هعماج  اب  مالسا  ردص  هعماج  دایز  رایسب  حطس  فالتخا  رد  الاب ) هیجوت  ود  زا  مادک  ره  اب   ) توافت نیا  ّرس 
یهلا تاناحتما  زا  شیپ  رفک  نامیا و  هرود ، نآ  رد  رفک  ناـمیا و  هک  تسا  نآ  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  هعماـج  یگژیو  نیرتمهم  ( 4)
هعماج رد  رفک  نامیا و  دـشاب . هتـشذگ  اسرف  تقاط  ياـهشیامزآ  هروک  زا  هک  تسین  روهظ  زا  شیپ  هعماـج  نوچ  مه  عاـمتجا  نآ  تسا ؛
یفاک هکلب  تسین  يزیچان  هداس و  زیچ  هرود ، نیا  زا  مدرم  نآ  روبع  تسا . یهلا  میظع  تائالتبا  ناحتما و  زا  سپ  رفک  ناـمیا و  يودـهم ،

نآ تیمها  زا  اهنآ  كرد  ور  نیا  زا  تسا و  هدشیمن  لوتقم  رفاک  لتاق و  نمؤم  لماش  یهلا  تاناحتما  مالسا  ردص  رد  هک  میشیدنیب  تسا 
نینچ رگا  اریز  تسا ؛ هدوب  كدنا  رایسب  دنشاب ، هتـشذگ  یهلا  میظع  تائالتبا  هاگرذگ  زا  زین  اهنآ  هک  ینامز  هب  تبـسن  شجیاتن ، راکیپ و 

رد رفک  هاگیاج  نمؤم و  لد  رد  نامیا  تیمها  دوب ،
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ص:352  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درکیم ادیپ  شرتسگ  يدایز  رایسب  نازیم  ات  اهنآ  شنیب  هشیدنا و  قفا  تفاییم و  يرتشیب  يافرژ  قمع و  فرحنم ، صخش  ای  رفاک  لد 

هتـسیاش یتیـصخش ، لزان  حطـس  زین  شایگدیچیپ و  مدع  یگداس و  لیلد  هب  دراد ، رارق  یهلا  تائالتبا  زا  شیپ  هلحرم  رد  هک  يرفاک  ( 1)
اب گنج  شتازاجم ، نیرتمک  هک  دراد  ياهدیچیپ  رفک  ردـق  نآ  یهلا ، ياهشیامزآ  هرود  زا  سپ  رفاک  اما  تسین  یماظن  عطاق  راتفر  نینچ 

نیا زا  تسا . هتخادرپ  لدـع  قح و  اب  هنازوتهنیک  زیتس  هب  یهاگآ  يرایـشوه و  لامک  اب  یهلا  تاـناحتما  نارود  رد  هراومه  وا  اریز  تسوا ؛
ّزع و هّللا  یـضری  یّتح  مهفویـس  نوّفکی  ال  : » دراد تفایرد  دوخ  زیمآتجاجل  نشخ و  راتفر  اب  ناسمه  بساـنم و  یخـساپ  هک  تساور  ور 

«. ّلج
(2)

. تسا هام  تشه  ریگارف ، راتشک  نیا  نامز 

: عوضوم نیا  دییأت  رد  یتایاور  نایب  تسخن : روحم  ( 3)
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  مدینش  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 4)

«1  ... » ّلج ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  هّللا  ءادعأ  لتقی  لازی  الف  هنیمیب . رهشأ  ۀینامث  هقتاع  یلع  هفیس  عضی  ّمث 
. ددرگ دونشخ  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  تشک  دهاوخ  ار  ادخ  نانمشد  هفقویب  دوب و  دهاوخ  شود  رب  ریشمش  هام  تشه  تدم  هب  سپ  ... 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  یسلجم  ینامعن و  ( 5)
ۀینامث هقتاع  یلع  فیسلا  دّرجی  فالآ ؛...  ةرشع  لاق : ۀقلحلا ؟ ۀلمکت  مک  و  تلق : ۀقلحلا . ۀلمکت  نوکت  یّتح  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  جرخی  ال 

«2  ... » اجره لتقی  رهشأ ،
[ شا  ] هنهرب ریـشمش  هام  تشه  رفن ...  رازه  هد  دومرف : دنرفن ؟ دنچ  متفگ : دوش . لیمکت  شنارای ]  ] هقلح هک  نآ  رگم  دـنکیمن  روهظ  مئاق 

. دشکیم رایسب  دشکیم و  شود  رب  ار 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  دامح  نب  میعن  زا  یطویس  ( 6)

ۀینامث هقتاع  یلع  فیسلا  لمحی  و  قرشملاب ، تیب  لهأ  نم  لجر  هلبق  نم  لجر  جرخی  و  ءادیبلاب ...  مهب  فسخف  اشیج  ینایفـسلا  ثعب  اذإ 
«3  ... » رهشأ

هدرک مایق  قرشم  رد  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدرم  نآ ، زا  شیپ  دنور ...  ورف  ءادیب  نابایب  رد  ماجنارس  دتسرفب و  ار  يرکشل  ینایفس  هک  ینامز 
 ... دشکیم و شود  رب  ریشمش  هام  تشه  و 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نینچمه  وا  ( 7)
نم اذه  ام  هّللا  و  اولوقی : یّتح  رهشأ ، ۀینامث  هقتاع  یلع  فیسلا  عضی  فیسلا ، ّالإ  مهیطعی  ال  ... 

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 193. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، ص 165 و  نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 126. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 3)
ص:353  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » انمحرل اهدلو  نم  ناک  ول  و  همطاف ، دلو 
دنزرف نیا  مسق  ادخ  هب  دـنیوگ : هک  اجنآ  ات  دـیگنج ؛ دـهاوخ  هام  تشه  شود ، رب  ریـشمش  درک . دـهاوخن  هلماعم  اهنآ  اب  ریـشمش  اب  زج  ... 
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. درکیم محر  ام  هب  دوب  رگا  نوچ  تسین  س )  ) همطاف
: تسا هدمآ  تایاور  یضعب  رد  دیوگ  یجنزرب  ( 1)

«2 (. » لاس شش   ) هام ود  داتفه و  تایاور  یخرب  رد  هام و  هدجه  رگید  ضعب  رد  دشابیم ، هام  تشه  تدم  نیا 
هنتف و جره ،»  » هژاو زا  دارم  و  دشابیم . نانمشد  نتشک  گنج و  رد  میقتسم  روضح  نآ ، نداهن  شود  رب  ریشمش و  نتخاس  هنهرب  زا  روظنم 

. تسا هدرتسگ  ماع  لتق 
نیا رب  هوالع  دنرادن . ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  هدوب و  لسرم  هدروآ ، یجنزرب  هک  هام  ود  داتفه و  هام و  هدجه  تایاور  هک  دـنامن  هدیـشوپ 

ام شور  قباطم  هام  تشه  ياهتیاور  دیامنیم . ّدر  ار  تایاور  نآ  دنادیم ، تسرد  ار  هام  تشه  تدم  اهنت  هک  يرگید  ناوارف  رابخا  هک 
. دنراد ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  رگیدکی ، قیدصت  لیلد  هب  زین  باتک و  نیا  رد 

: تایاور نیا  هرابرد  هتکن  دنچ  نایب  مود : روحم  ( 2)
: دراد دوجو  هاگدید  ود  ددنویپیم ، عوقو  هب  هام  تشه  هلصاف  رد  هک  عیسو  راتشک  نیا  هیجوت  يارب  لوا : هتکن  ( 3)

رد هک  تسا  ینامز  زین  هام  تشه  دهدیم و  يور  یناهج  زاستشونرس  دربن  لالخ  رد  هک  تسا  ياهعقاو  عیسو ، راتـشک  نیا  لوا : هاگدید 
. دیدرگ دهاوخ  حتف  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  تیافک  اب  تسد  هب  ناهج  نآ ، یط 

: تسوربور لاکشا  دنچ  اب  هاگدید  نیا  یلو 
. دریگیمن رب  رد  ار  نیمز  هرک  همه  دهدیم و  يور  هنایمرواخ  دننام  ناهج  زا  دودحم  ياهقطنم  رد  هدرتسگ  راتشک  نیا  - 1

نآ هزاورد  دمآ ، دهاوخ  يدوز  هب  هک  نانچ  مه  ددرگیم و  لصاح  راتـشک  يریگرد و  نودب  هنایمرواخ ، قطانم  زا  ریغ  رد  ناهج  حتف  - 2
. دش دهاوخ  هدوشگ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يور  هب  شمارآ  حلص و  لامک  رد  اهروشک 

اریز تسا ؛ مزال  نآ - نودـب  هچ  مینادـب و  گنج  اب  هارمه  ار  نآ  هچ  ناهج - حـتف  يارب  هک  تسا  ینامز  تدـم  زا  ریغ  هاـم ، تشه  نآ  - 3
. دراد دوجو  ماما  يزوریپ  يارب  یمکحم  رایسب  ياهتنامض  میتسناد  هک  روط  نامه 

یقاب يربخیب  رد  ناهج  حتف  نامز  تدم  هرابرد  نانچ  مه  نیاربانب  تسین و  تسرد  هاگدید  نیا  سپ  ( 4)
______________________________

ص 126. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 98. نامه ؛ لوسر ، نب  دّمحم  یجنزربلا ، (. 2)

ص:354  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درک میهاوخ  ثحب  مییوگیم ، نخس  گنج  نودب  ناهج  حتف  زا  هک  مراهچ  تمسق  رد  هراب  نیا  رد  هتبلا  مینامیم .

یناسک ندـناسر  تکاله  هب  يارب  هکلب  تسین  ناهج  فرـصت  فدـه  اب  دـماجنایم  لوط  هب  هاـم  تشه  هک  راتـشک  نیا  مود : هاگدـید  ( 1)
تـسادیپ هتفگاـن  میاهتفگ . نخـس  نآ  ياـهیگژیو  زا  میاهتـشاد و  ار  تشادرب  نیمه  زین  ـالبق  دـناهدش . فرحنم  لـطاب  يوس  هب  هک  تسا 

. دیامنیم دییأت  ار  هاگدید  نیا  دش ، دراو  لبق  هاگدید  هب  هک  ياهناگهس  ياهلاکشا 
هب هک  نآ  هژیو  هب  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  هام  تشه  زا  رتمک  رایـسب  ینامز  رد  ناهج  حـتف  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  هداس  روط  هب  نخـس  نیا 

. دشابیم زیمآتملاسم  روط 
زاین یناهج ، تلود  رارقتـسا  زا  سپ  ور  نیا  زا  دنراد و  لطاب  هب  لیامت  دوجو  مامت  اب  هک  دـنام  دـنهاوخ  یقاب  یفرحنم  دارفا  نانچ  مه  یلو 

. درب دنهاوخ  نایاپ  هب  هام  تشه  تدم  رد  شرادافو  نارای  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ار  راک  نیا  تسا . يرتشیب  دارفا  نتشک  هب 
دوخ دـنزیم و  تسد  راتـشک  نآ  هب  ترـضح  بناـج  زا  يدرم  هک  دوب  هدـش  حیرـصت  میدروآ ، یطویـس  زا  هک  يربخ  رد  مود : هتکن  ( 2)

. دنزرویمن مادقا  نآ  هب  میقتسم  روط  هب  ناشیا 
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ماجنا يو  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  دوش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  راک  نیا  مه  رگا  دـشابیم . حیحـص  تیاور  نیا  یلک  موهفم 
نیا يارب  ار  ینّیعم  صخـش  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  مییامن  تشادرب  نینچ  هدومن  هجوت  ربخ  نیا  صاخ  موهفم  هب  رگا  اما  دش . دهاوخ 
هیلع ماما  اریز  دوریم  تشادرب  نیا  لاـمتحا  تفگ  دـیاب  دـش ، دـهاوخن  لـمع  دراو  میقتـسم  روط  هب  شدوخ  دومن و  دـهاوخ  رومأـم  راـک 

نافرحنم راتـشک  يارب  زین  ار  یـصخش  دـیاش  دـیامنیم و  نییعت  ار  یلوئـسم  يراک  ره  يارب  دراد و  يداـیز  رایـسب  ياـهتیرومأم  مالّـسلا 
. تسین دامتعا  لباق  زین  شموهفم  درادن ، ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  ییاهنت  هب  ربخ  نیا  نوچ  اما  دیامن  بوصنم 

نادنزرف زا  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دـنیوگ هک  تشاذـگ  دـهاوخ  ياج  رب  نافرحنم  نایم  رد  یـشنکاو  نانچ  نآ  راتـشک  نیا  موس : هتکن  ( 3)
هک تسادـیپ  دروآیم » تمحر  اـم  رب  اـمتح   » هلمج زا  درکیم » یناـبرهم  دروآیم و  تمحر  اـم  رب  اـمتح  دوـب ، نینچ  رگا  تـسین ، همطاـف 

. تسا هدش  نانآ  هجوتم  ماما  ریشمش  غیت  هک  دناینافرحنم  نامه  نآ ، ناگدنیوگ 
ناـفرحنم زا  هک  ناـشهداوناخ  اـضعا  زا  يرامـش  اـی  ردارب و  دـنزرف ، ردـپ ، تسا  نکمم  دناهدیـسر ، صـالخا  زا  یبـتارم  هـب  هـک  ینارگید 

. داد دنهاوخن  ناشن  دوخ  زا  يدب  شنکاو  ضارتعا و  اما  دنوش  هدناسر  لتق  هب  دنشابیم ،
: تسا لماع  هس  زا  یشان  يروبص ، يرادنتشیوخ و  نیا  ( 4)

دایز و دـنچ  ره  بئاصم ، اهجـنر و  رب  دنتـسه ، تبیغ  نارود  رد  یهلا  هتـشذگ  همانرب  لصاح  هک  یناصلخم  ناونع  هب  اهنآ  تسخن : لـماع 
ناج و زا  هک  دناهدومن  تداع  هراومه  هدوب و  روبص  دنشاب  زین  تخس 

ص:355  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نیا لاثما  يرآ ، دنشابن ؟ نینچ  ارچ  هدیدرگ  رتراکشآ  کیدزن و  فده  هک  لاح  و  دنرذگب ؛ قح  هار  رد  شیوخ  ناکیدزن  دنزرف و  لام و 

. تشاد دهاوخن  یشزرا  سدقم ، فده  نآ  ربارب  رد  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و 
ببـس دومرف ، دهاوخ  نالعا  شنارای ، هژیو  هب  ناهج  مدرم  يارب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  یقیمع  دـیدج و  ياههزومآ  مود : لماع  ( 1)
هدایپ راگدرورپ و  شتـسرپ  هار  رد  یـصخش  قیالع  كرت  اههزومآ ، نیا  نیرتنشور  هلمج  زا  ددرگیم . راثیا  ياههولج  نیا  ندـمآ  دـیدپ 

. دشابیم تسین ، دنوادخ  يدونشخ  ریسم  رد  هچنآ  ره  هب  ییانتعایب  یهلا و  ماکحا  ندومن 
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

ُْلق َنوُِملاَّظلا . ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  َو  ْمُکَءابآ  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َّبَحَأ اهَنْوَضَْرت ، ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاْنبَأ  َو  ْمُکُؤابآ  َناک  ْنِإ 

«1  » َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ 
نایم زا  سک  ره  و  دیریگم ، یتسود  هب  ار ] نانآ   ] دنهد حیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب  ناردـپ و  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

درگ هک  یلاوما  امـش و  نادناخ  نانز و  ناردارب و  نارـسپ و  ناردـپ و  رگا   » وگب دنناراکمتـس . راکمه  نانآ  دریگ ، یتسود  هب  ار  نانآ  امش 
يو هار  رد  داـهج  شربماـیپ و  ادـخ و  زا  امـش  دزن  دـیرادیم ، شوـخ  هک  ار  ییاهارـس  دـیکانمیب و  شداـسک  زا  هک  یتراـجت  دـیاهدروآ و 

. دنکیمن ییامنهار  ار  ناقساف  هورگ  دنوادخ  و  دروآ ». رد ] ارجا  هب   ] ار شنامرف  ادخ  ات  دیشاب - رظتنم  سپ  تسا ، رتینتشادتسود 
ییاهفده فرژ و  یمیهافم  هب  لیدبت  هتفر ، نیب  زا  يدام  دودحم  طباور  نیـشیپ و  تاقلعت  همه  دـیآ  رد  ارجا  هب  ادـخ  نامرف  هاگره  ( 2)

هیلع مظعالا  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  يربهر  هب  یناهج  لدـع  تلود  دوجو  هیآ  نیا  رد  هّللا ) رما   ) ادـخ نامرف  زا  دوصقم  دـش . دـهاوخ  یلاـعتم 
. دشابیم مالّسلا 

. داد دنهاوخن  ناشن  دوخ  زا  یبسانمان  شنکاو  زگره  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  هک  ددرگیم  تباث  هفیرش  هیآ  ددم  هب  بیترت  نیدب 
زا نیمز  يزاسکاپ  يو و  ياهنامرف  يارجا  رد  نانآ  یگتشذگناج  زا  يریلد و  مالّسلا و  هیلع  ماما  نارای  یسامح  هیحور  موس : لماع  ( 3)

. دناهداهن مشخ » هاپس   » مان نانآ  رب  ور  نیا  زا  نانمشد .
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عمق علق و  هب  مامت  هام  تشه  هدش ، نانمشد  نتشک  راک  هب  تسد  شود  رب  ریـشمش  هک  تسا  ریظن  مک  يریلد  يرواگنج و  هیحور  نیمه  اب 
شیوخ دنمـشزرا  راک  هب  نانیمطا  نامیا و  لامک  اـب  ددرگیم  بجوم  رگید ، لـماوع  هارمه  هب  تراـسج  تأرج و  نیا  دـنزادرپیم . ناـنآ 

رد يدب  شنکاو  زگره  هداد ، همادا 
______________________________

تایآ 23 و 24. (، 9  ) ۀبوتلا هروس  (. 1)
ص:356  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. ددرگن رادیدپ  ناشدوجو  قامعا 
(1)

راتشک يزیرنوخ و  نودب  ناهج  حتف  مراهچ : تمسق 

: هراب نیا  رد  یتایاور  تسخن : روحم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  دامح  نب  میعن  زا  یطویس 

مورلا و برحلا و  لـهأ  مجعلا و  برعلا و  لخدـی  نئازخلا و  هیلإ  لـقنت  و  ءادـیبلا ...  مهب  فـسخف  اـشیج  يدـهملا  یلإ  ینایفـسلا  ثعب  اذإ 
«1  ... » اهنود ام  ۀینیطنطسقلاب و  دجاسملا  ینبی  یّتح  لاتق ، ریغ  نم  هتعاط  یف  مهریغ 

لقتنم ماما  هب  اهتورث  جنگ و  دنور ...  ورف  نمز  رد  ادیب  نیمزرس  رد  نآیب  یپ  رد  هک  دنک  مازعا  يرکشل  يدهم  يوس  هب  ینایفس  هاگره 
اجنادـب راـک  و  . ] دـنهنیم ندرگ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تعاـط  هب  گـنج  نودـب  نارگید ، اـهیمور و  ناـیوجگنج و  مجع و  برع و  هدـش و 

. دوشیم هتخاس  ییاهدجسم  نآ  زا  رتکچوک  ياهرهش ] رگید   ] هینطنطسق و رد  هک ] دسریم 
«2 . » تسا هدرک  لقن  دامح  نب  میعن  زا  زین  سوواط  نبا  ار  ثیدح  نیا 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شردپ  زا  مه  وا  دّمحم و  نب  رفعج  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)
مورلا مهیلإ  رظن  اذإف  ءاـملا . یلع  اوشم  ائیـش و  مهمادـقأ  یلع  اوبتک  جـیلخلا  اوغلب  اذإـف  ۀینیطنطـسقلا . یلإ  ادـنج  ثعبی  و  مئاـقلا ...  ماـق  اذإ 

نومکحیف اهنولخدیف ، ۀنیدملا ، باوبأ  مهل  نوحتفی  کلذ  دـنعف  وه ؟ فیکف  ءاملا ، یلع  نوشمی  هباحـصأ  ءالؤه  اولاق : ءاملا ، یلع  نوشمی 
«3 . » نودیری ام  اهیف 

رب دنـسیونیم و  يزیچ  ناشیاهاپ  فک  رب  دنـسریم ، جیلخ  هب  اهنآ  یتقو  دتـسرفیم . هینطنطـسق  هب  ار  یهاپـس  دیامرف ...  روهظ  مئاق  هاگره 
يدهم ماما   ] شدوخ دنور ، هار  بآ  يور  رب  هک  شنارای  دنیوگیم : بجعت ] اب   ] دنرگنیم نانآ  هب  اهیمور  یتقو  دـنوریم . هار  بآ  يور 

!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مالّسلا ] هیلع 
اجنآ رد  دـنهاوخب  تقو  ره  ات  اهنآ  دـنیاشگیم و  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هاپـس  يور  رب  ار  دوخ  رهـش  ياـههزاورد  اـهیمور  هک  تساـجنیا  رد 

. دننکیم تموکح 
«4 . » تسا هدش  لقن  زین  راونالا  راحب  رد  تیاور  نیا 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  ریز  حرـش  هب  ناشیا  تاحوتف  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هراـبرد  دـنلب  یتیاور  رردـلا  دـقع  باـتک  رد  ( 3)
: تسا هدش  لقن  مالّسلا 

ۀئام یف  مورلا  جرخی  و  اّکع . لحاس  یف  ۀنیفس  ۀئامعبرأ  ینبیف  بکارم ، ءاشنإب  يدهملا  رمأی  ّمث 
______________________________

ص 146. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
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ص 53. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 2)
ص 172. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)

ص 194. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 4)
ص:357  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مورلا نم  لتقیف  مالّـسلا  هیلع  يدهملا  مهیفاوی  حامرلا و  ۀّنـسأب  اهنوحتفیف  سوطرط  یلع  نومیقیف  فالآ ، ةرـشع  بیلـص  ّلک  تحت  بیلص 
بلطی مورلا  کلم  ثعبیف  ساّبعلا ، ۀّبق  یلع  مالّـسلا  هیلع  يدهملا  لزنی  و  ۀیکاطنأب . اوقحلیف  مورلا  نم  مزهنی  مدلاب و  تارفلا  ءام  ّریغتی  یّتح 

یف یقبی  الف  مورلا ، دلب  نم  جرخی  ّهنأ ال  ریغ  کلذ . یلإ  هبیجیف  ۀیزجلا ، هنم  مالّسلا  هیلع  يدهملا  بلطی  مالّسلا و  هیلع  يدهملا  نم  ۀندهلا 
نوّرمی ال  نیملسملا ، نم  هعبت  نم  کلذ و  دعب  ریسی  مث  کلت . هتنس )  ) ۀنس ۀیکاطنأب  مالّـسلا  هیلع  يدهملا  میقی  و  جرخ . ّالإ  ریـسأ  مورلا  دلب 

اهیلع نوّربکیف  ۀینیطنطـسقلا ، یلع  لزنی  یّتح  هلتاقم ؛ لتقی  اـهناطیح و  طـقاستیف  هّللا ، اـّلإ  هلإ  ـال  هیلع : اولاـق  اـّلإ  مورلا  دـلب  نم  نصح  یلع 
. ۀیمور یلإ  يدهملا  ریسی  و  زونک ...  ثالث  اهنم  جرختسی  ۀلتاقم و  فلأ  ۀئامثالث  اهیف  نولتقیف  اهروس ، طقسی  اهجیلخ و  فشنیف  تاریبکت ،
اهباب و یلع  اوطیحی  نیتلیل و  نیموی و  ّالإ  نوکی  امف  حـیرلا ، مهل  یلاعت  هّللا  ضیقیف )  ) ضیفیف اّـکع ، نم  بکرم  ۀـئام  عبرأ  رمأ  دـق  نوکی  و 
: نولوقیف مهبتک  نم  ملع  مهدنع  اریبک  ابهار  مهیلإ  اوجرخأ  ۀیمورلا  لهأ  مهآر  اذإف  اهیبرغ . یلی  امم  اهباب  یلع  ةرجش  یلع  مهلاجر  نوقّلعی 

نع بهارلا  هلأسیف  ۀـیمور  بحاص  تنأ  يدـنع و  یه  یّتلا  کتفـص  ّنإ  لوقیف : مالّـسلا  هیلع  يدـهملا  یلع  فرـشأ  اذإف  دـیری . اذ  ام  رظنأ 
ّربکیف هّللا . لوسر  ادّـمحم  ّنأ  هّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  اـنأ  عجرأ ، ـال  لوقیف : عجرا . مالّـسلا : هیلع  يدـهملا  هل  لوقیف  اـهنع . هبیجیف  ءایـشأ 

«1  ... » لاومألا نومستقی  ۀلتاقم و  فلأ  ۀئام  سمخ  اهب  نولتقیف  اهنولخدیف  تاریبکت ، ثالث  نوملسملا 
ره ریز  هک  بیلـص  دصکی  ياول  تحت  زین  اهیمور  دوشیم . هتخاس  اکع  رهـش  لحاس  رد  یتشک  دـص  راهچ  مالّـسلا ، هیلع  ماما  روتـسد  هب 
رد يردـنب  يرهـش   ) سوطرط مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هارمه  هب  اهنآ  دـنزیخیمرب ، گـنج  هب  دراد ، رارق  وجگنج  رازه  هد  اـهنآ  زا  مادـک 

هیکاطنا هب  سپس  دهدیم . گنر  رییغت  اهنآ  نوخ  زا  تارف  دور  هک  دوشیم  هتشک  اهیمور  زا  ردق  نآ  دننکیم و  حتف  اههزین  اب  ار  هیروس )
هیزج راتـساوخ  ربارب  رد  زین  ماما  دروآیم . سب  شتآ  مایپ  مور ، هاشداپ  هداتـسرف  دیآیم . دورف  سابع  هبق  رب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  دنوریم .

. دنامیم هیکاطنا  رد  لاس  کی  مالّـسلا  هیلع  ماما  دننامب . یقاب  مور )  ) دوخ نیمزرـس  رد  اهنآ  هک  طرـش  نیا  هب  یلو  دریذپیم  وا  ددرگیم .
هّللا اـّلإ  هـلإ  ـال  نآ  رب  یتـقو  هـک  نآ  رگم  دـنرذگیمن  مور  ياهرهــش  زا  يژد  چــیه  زا  دــنتفایم . هار  هـب  شناملــسم  ناوریپ  وا و  سپس 

شیاهراوید دکشخیم و  نآ  جیلخ  دنهدیم ، رس  هک  ریبکت  دایرف  دنسریم ؛ هینطنطسق  هب  هک  نآ  ات  دزیریم . ورف  شیاهراوید  دنناوخیم ،
يوس هب  دوخ  تکرح  هب  ماما  دـیآیم ...  نوریب  اـجنآ  زا  جـنگ  هس  تشک و  دـنهاوخ  ار  وجگنج  رفن  رازه  دصیـس  اـجنآ  رد  دزیریم . ورف 

رد تکرح  هب  اکع  زا  دتـسرفیم  دـنوادخ  هک  يداب  اب  دوب  هداد  ار  اهنآ  تخاس  روتـسد  البق  هک  یتشک  دـص  راـهچ  دـهدیم . همادا  هیمور 
هزاورد تشپ  هب  هک  نآ  ات  دشکیمن  لوط  رتشیب  بش  ود  زور و  ود  دنیآیم .

______________________________

ص 224. بصانلا ، مازلا  یلع ، خیشلا  يرئاحلا ، يدزیلا  زا : لقن  هب  (. 1)
ص:358  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یملع هک  ار  شیوخ  گرزب  بهار  دننیبیم ، نینچ  هک  هیمور  مدرم  دـننکیم . نازیوآ  یتخرد  هب  ار  ناشنادرم  اجنآ  رد  دنـسریم و  هیمور 
خـساپ درگزاب . دیامرفیم : وا  هب  ماما  دونـشیم . خـساپ  دـسرپیم و  یلئاسم  بهار  دنتـسرفیم . ماما  يوس  هب  دراد  ینامـسآ  ياهباتک  زا 

. مهدیم تداهش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  هکلب  مدرگیمنزاب  ریخ  دهدیم :
. دنربیم تمینغ  هب  ار  شلاوما  دنشکیم و  ار  رفن  رازه  دصناپ  دنوشیم و  هقطنم  نآ  دراو  دنیوگیم و  ریبکت  راب  هس  ناناملسم 

تایاور نیا  دقن  مود : روحم  ( 1)
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: دراد دوجو  ریز  حرش  هب  توق  طاقن  یخرب  اهیتساک و  یخرب  تایاور  نیا  رد 
: تایاور نیا  ياهیتساک  اّما 

هک یماگنه  ات  دنتـسین و  یخیرات  تابثا  لباق  ییاهنت  هب  اهنآ ، مک  رامـش  نینچمه  تایاور و  نیا  دانـسا  تّحـص  ندـشن  تباث  لـیلد  هب  - 1
. دوب دهاوخ  نینچ  عضو  دیاین ، اهنآ  نومضم  کمک  هب  يرگید  ياههنیرق 

. دشابیم ضراعت  رد  تسا ، ناهج  لک  رد  فیس »  » يریگراک هب  گنج و  لومش  رگنایب  رهاظ  هب  هک  یتایاور  اب  تایاور  نیا  - 2
. دـهدیم ربخ  نتفگ ، هّللا  الا  هلا  ـال  ریبکت و  بآ و  يور  رب  نتفر  هار  نوچ  مه  یتازجعم  هار  زا  زیمآتملاـسم و  یحتف  زا  تاـیاور  نیا  - 3

ندروآ هب  يزاین  دیامن ، حتف  گنج  هار  زا  هزجعم و  نودـب  ار  ناهج  دـناوتیم  هک  یـسک  اریز  تسا ؛ فلاخم  تازجعم  نوناق  اب  رابخا  نیا 
. درادن هزجعم 

رد تسا  نهک  یمیدـق و  ياههویـش  رب  ینتبم  دـنهدیم ، هئارا  اهرهـش  یگنج  ياـهژد  یماـظن و  تیعقوم  زا  تاـیاور  نیا  هک  يریوصت  - 4
. دناهدرک هتشذگ  اب  ياهسیاقم  لباق  ریغ  ياهتفرشیپ  رظن  نیا  زا  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  رابخا  نیا  رد  هک  ییاهرهش  هک  یلاح 

. تخاس دهاوخ  جراخ  نایحیسم  رافک و  فرصت  زا  ار  هینطنطسق  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  نیا  زا  یخرب  زا  - 5
هدـیمان لوبناتـسا  نونکا  مه  هک  هینطنطـسق - نامز  نآ  زا  هداد و  ماجنا  ینامثع  ناهاشداپ  رتشیپ  ار  راک  نیا  اریز  تسین  یتسرد  نخـس  نیا 

زا دوشگ و  دهاوخ  ار  اجنآ  مود  راب  يارب  ترضح  عقاو  رد  تسا . هدوب  ینامثع  تلود  تختیاپ  اهنرق  ات  نیـشنناملسم و  يرهـش  دوشیم -
. دیشخب دهاوخ  ییاهر  نایحیسم ، رافک و  هن  فرحنم و  ناناملسم  تسد 

: تایاور نیا  توق  طاقن  اما  و  ( 2)
یخیرات تابثا  تیلباق  دوشیم و  دییأت  یلک  هنیرق  دنچ  اب  دـهدیم ، ربخ  ناهج  يزیرنوخ  نودـب  حـتف  زا  هک  تایاور  نیا  یلک  ياوتحم  - 1

: زا دنترابع  اههنیرق  نیا  دیامنیم ؛ ادیپ  ار 
ات دـنراد . ار  ناهج  تالکـشم  لح  ياعدا  هک  هتخاس  رـشب  بتاکم  اههبرجت و  همه  تسکـش  زا  راگزور  نآ  مدرم  یمومع  یهاـگآ  فلا )

تسد یهاو  ياهشور  نآ  زا  ات  دنیامنیم  ادیپ  یگدامآ  مدرم  هک  ییاج 
ص:359  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنراذگ مدق  دنراد ، هافر  ریخ و  دیما  نآ  رد  هک  دیدج  یهار  هب  هتسش و 
بجوم رما  نیمه  هدوب و  هاگآ  اـهنآ  نارـس  اـهتلود و  فعـض  طاـقن  زا  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  میدروآ  زین  ـالبق  هک  ناـنچ  مه  ب ) ( 1)

. دسرب اههجیتن  نیرتهب  هب  اههویش  نیرتهداس  اب  ناهج ، حتف  نایرج  رد  ات  ددرگیم 
لماک همانرب  يامنمامت  يوگلا  دـهنیم ، ناینب  نآ  زا  يدودـحم  شخب  رد  ناـهج  لـماک  حـتف  زا  شیپ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  ار  یتلود  ج )

شقاتـشم هتفیـش و  درک و  دنهاوخ  هدهاشم  نآ  رد  ار  تلادع  يردارب و  هافر ، نایناهج ، دوب . دهاوخ  ترـضح  نآ  روحم  تلادع  یناهج و 
. دش دنهاوخ 

يرکف و تاثحابم  هب  هدـننکعناق  هدرتسگ و  نشور ، یبلاق  رد  لطاب ، دـیاقع  اهشور و  در  قح و  هشیدـنا  تابثا  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  د )
دهاوخ نانچ  شندـمآ  دورف  زا  سپ  زین  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دروآ  میهاوخ  نیا  زا  دـعب  زین  دزرویم . مادـقا  ینید  یتدـیقع و 

هب درادیم ، لیسگ  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  اپورا )  ) مور تلود  هک  یبهار  دراد و  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  هتـشذگ  تایاور  یخرب  درک .
هتفای و تسا ، يو  دزن  رد  هک  ینید  نهک  ياهباتک  رد  ار  وا  ياـهیگژیو  فاـصوا و  هک  دـهدیم  یهاوگ  هدروآ و  ناـمیا  ترـضح  نآ 

. دروآیم رد  شیوخ  فّرصت  هب  ار  مور  ماجنارس  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  تسا  نینچ 
نایاپ ار  شیوخ  رمع  اهتلود ، همه  دوش  نینچ  هاگره  دشاب . هتـشادن  دوجو  نآ  زج  یهار  هک  یتروص  رد  ناهج  زیمآهزجعم  حـتف  ه ) ( 2)

رب ریزگان  هزجعم  هار  زا  هچ  یعیبط و  هار  زا  هچ  يودـهم  هاپـس  هک  دـننادیم  کین  اهنآ  تخاب . دـنهاوخ  ار  دوخ  هیحور  هدرک ، یقلت  هتفاـی 
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. دزادنایم نانآ  ناج  هب  ار  ساره  سرت و  هک  تسا  یلماع  نیرتمهم  نیا  و  تخات . دنهاوخ  نانآ 
دهاوخ راومه  ار  ناهج  زیمآتملاسم  حـتف  هار  میدرک ، ثحب  اهنآ  هراـبرد  رتشیپ  هک  يرگید  ياهتنامـض  هارمه  هب  ـالاب  هناگجـنپ  دراوم 

. دیامنیم دییأت  ار  ناهج  يزیرنوخ  گنج و  نودب  حتف  تایاور  یتسرد  دراوم ، نیا  بیترت  نیدب  دومن .
یخیرات تابثا  تیلباق  مدع  ینعی  تسخن  یتساک  لاثم  روط  هب  تسین . تسرد  دش ، هدرمـش  رب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاهیتساک  رتشیب  - 2 ( 3)

تایاور لومش  اب  ناهج  زیمآتملاسم  حتف  تفگ  دیاب  مود  فعـض  هطقن  هرابرد  اما  دوشیم . عفر  الاب  هناگجنپ  نیارق  ددم  هب  تایاور ، نیا 
جوجل دارفا  قح و  نانمشد  قطانم ، رگید  اپورا و  رد  اعطق  اریز  درادن ؛ یتافانم  هنایمرواخ ) ریغ   ) ناهج رگید  قطانم  يارب  يودهم  فیـس » »

نیب زا  دیاب  ناهج ، رد  تلادع  يارجا  ینیچهنیمز  روظنم  هب  ور  نیا  زا  دنرب ، رـس  هب  لماک  لدع  هعماج  رد  تسناوت  دنهاوخن  نانیا  دنناوارف .
. تفای دهاوخ  همادا  زین  ناهج  حتف  زا  سپ  یتح  اهراتشک  نیا  دنورب .

نیا هک  تفریذـپ  ناوتیم  تسا ، یتازجعم  نانچ  روهظ  هب  طونم  ناـهج  زا  ییاـهشخب  حـتف  رگا  تسا  ینتفگ  موس  یتساـک  دروم  رد  ( 4)
. دتفا ساره  اهروشک  رگید  نارس  لد  رد  ات  دریگ  تروص  راب  کی  مک  تسد  قافتا ،

رداص نآ  نابطاخم  كرد  حطس  اب  قباطم  تایاور  نیا  تفگ  دیاب  مراهچ  فعض  یتساک و  هرابرد 
ص:360  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنام دنهاوخ  یقاب  دوخ  یمیدق  تفاب  يرامعم و  نامه  اب  روهظ  نامز  ات  اهرهش  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  تسا و  هدیدرگ 
مـسا تاـیاور ، یـضعب  رد  زج  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  زین  هتکن  نـیا  هـب  یلو  تفریذـپ  ار  نآ  یتـسرد  دـیاب  مـجنپ ، یتساـک  دروـم  رد  ( 1)

دوشیم نشور  ام  يارب  تروص  ره  رد  دشاب . يرگید  لیلد  ای  ثیدح و  لقن  رد  يوار  هابتشا  لیلد  هب  نیا  دیاش  و  تسا . هدماین  هینطنطـسق 
توافت هنایمرواخ  یمالسا و  قرش  رب  طلست  يارب  ناشیا  يزیرحرط  اب  ناهج  فلتخم  قطانم  حتف  يارب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یحارط  هک 

. داهناو روهظ  رصع  هب  دیاب  ار  نآ  تایئزج  تخانش  و  دراد .
ص:361  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  ربارب  رد  دارفا  يریگعضوم  مجنپ  لصف 

هراشا

یلصا هتسد  هس  هب  يریگعضوم  نیا  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ترضح  نآ  تموکح  بالقنا و  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ربارب  رد  دارفا  عضوم 
نآ هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  رادـمتیالو  نازابرـس  صلخم و  ناراـی  هک  یتـبثم  ـالماک  قیمع و  تاـساسحا  تسخن ، ددرگیم : میـسقت 

. میتفگ نخس  طوسبم  روط  هب  نآ  هرابرد  نیا  زا  شیپ  دنیامنیم و  زاربا  راوگرزب 
رد ار  هافر  یتخبـشوخ و  تلادـع ، نیریـش  معط  نانآ  هک  تسا  یماـگنه  نیا  و  ترـضح ؛ نآ  هب  تبـسن  ناـهج  مدرم  تبثم  فطاوع  مود ،

. دنشچب يودهم  لدع  هعماج 
. دننیبیم نارب  هتخآ و  شیوخ ، ربارب  رد  ار  مقتنم  ماما  ریشمش  هک  فرحنم  دارفا  هنازوتهنیک  یفنم و  ياهشنکاو  موس ،

[ یفنم ياهشنکاو  ]

. تخادرپ میهاوخ  مود  عون  یسررب  هب  سپس  مییوگیم ، نخس  یفنم  ياهشنکاو  نیا  هرابرد  کنیا 
: میزادرپیم یسررب  هب  شخب  هس  رد  یفنم  ياهشنکاو  هرابرد  ( 2)
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لسن زا  درم ]  ] نیا : » تفگ دنهاوخ  ناهارمگ  دهن ، یتساک  هب  ور  تعرس  هب  اهنآ  رامـش  دبای و  همادا  نافرحنم  عیـسو  راتـشک  هک  ینامز  - 1
، تسین هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  نادـناخ  زا  درم ]  ] نیا : » دـنیوگیم هک  نآ  ای  درکیم ». محر  ام  هب  دوب  نینچ  رگا  اریز  تسین ، همطاف 

ساسا رب  ناناملسم  اریز  دنراد ، دیدرت  تخس  وا  ندوب  يدهم »  » رد اهنآ  هک  دیآیم  رب  نانخـس  نیا  زا  دومنیم ». محر  ام  هب  دوب  رگا  نوچ 
هّللا یّلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  يدهم  هاگره  تسارهز و  ترـضح  لسن  زا  لوسر و  نادـناخ  زا  رظتنم » يدـهم   » هک دـننادیم  رتاوتم  تایاور 

. تسین رظتنم  يدهم  وا  تروص  نیا  رد  دشابن  مالّسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هلآ و  هیلع و 
نینچ اریز  تسین ؛ ربمایپ  نادناخ  زا  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف  زا  وا  هک  دـناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  اهنآ  عیـسو  ماع  لتق  نآ  ( 3)
سپ تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادـناخ  نآ  زا  هتـسجرب  یگژیو  نیا  نوچ  تسا و  راگزاسان  یگدـنیاشخب  تمحر و  اـب  يراتـشک 

. دشاب هتشاد  نآ  زا  يرفاو  هرهب  دیاب  تساهنآ  زا  هک  مه  مالّسلا  هیلع  يدهم 
ص:362  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

لیلد نیرتـگرزب  دـنام . دـهاوخن  یقاـب  اـهنآ  زا  يرثا  هتفرورف و  هدـنفوت  ياهراتـشک  جاوما  رد  وـگغورد  نـالاح  هتفـشآ  نآ  ماجنارـس  ( 1)
ناهج رـسارس  رد  ترـضح  نآ  تلود  يریگارف  تسا ، رظتنم  يدـهم  نامه  اوشیپ  نآ  هک  عوضوم  نیا  تابثا  ههبـش و  نیا  ندوب  ساـسایب 

. دیامن يربهر  هنالداع  ناهج  رسارس  رب  هک  تسا  یسک  دوعوم ، يدهم  زا  دارم  اریز  دشابیم 
یسک ندوب  وگتـسار  يارب  لیلد  نیرتمهم  «، 1  » تسا بسانم  خـیرات  لوط  رد  تیودـهم  نایعدـم  ّدر  يارب  هک  نانچ  مه  شرگن ، نیا  ( 2)

. تسا هدش  هریچ  هنالداع  روط  هب  زین  ناهج  رب  دراد و  تیودهم  ياعدا  هک  تسا 
، نآ قیمع  موهفم  هکلب  تسین  رذـگدوز  یـصخش  حـلاصم  هب  هجوـت  فـطل ، تمحر و  ياـنعم  هک  دـننادیمن  شیرپلد  نازادرپـغورد  نآ 
رد دنیآرف  نیا  هب  هاگره  شنیرفآ . رترب  فده  رشب و  يالاو  تحلصم  تسا  نیا  تساهنیمزرـس ؛ یمامت  رد  هنالداع  لماک و  نوناق  يارجا 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یـشور  دـننام  تسا  هدوب  هارمه  ینابرهم  ییوخمرن و  اـب  هراومه  میرگنب ، ناـهج  زا  دودـحم  ییاـیفارغج 
، میروآ رظن  رد  لومش  ناهج  هدرتسگ و  لکش  هب  ار  نآ  هک  ینامز  اما  دندوب . هتفرگ  شیپ  رد  یحلاصم  ربانب  مالسا  نیتسخن  ناربهر  رگید 

هتشک رد  تیرشب  تحلـصم  اریز  تخاس ؛ نکهشیر  ار  فارحنا  تین و  ءوس  یهابت و  داسف و  رـصانع  همه  دیاب  میتفگ  زین  البق  هک  نانچ  مه 
. دشاب هتشادن  هجوت  نآ  تیمها  هب  زاغآ  رد  رشب  دوخ  دنچ  ره  تساهنآ ؛ ندش 

طـسب تلادـع و  يارجا  همدـقم  اریز  تسا ؛ یقیقح  فـطل  لـماک و  تمحر  مالّـسلا ، هیلع  ماـما  تسد  هب  اـهنآ  ندـش  هتـشک  نیارباـنب  ( 3)
. دنادیم مدقم  یصخش  حلاصم  رب  ار  یمومع  حلاصم  هراومه  زین  قطنم  لقع و  تسا و  نایمدآ  نیب  رد  یتخبشوخ 

: مالّسلا هیلع  ماما  ربارب  رد  یفنم  ياهشنکاو  عاونا  زا  مود  شخب  - 2 ( 4)
: تسا هدش  دراو  یتایاور  هراب  نیا  رد 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  مئاق  ماما  مچرپ  هرابرد  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن 
«2 . » اهنعل ّالإ  دحأ  برغملا  قرشملا و  یف  قبی  ملف  اهرشن ، ماق  وه  اذإف 

. درک دنهاوخ  شنیرفن  ناگمه  ملاع ، برغ  قرش و  رد  سپ  دزارفا ، رب  ار  نآ  دیامرف ، روهظ  هک  هاگنآ 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابأ  زا  شدنس  هب  وا  نینچمه  ( 5)

«3 . » هجورخ لبق  هتیب  لهأ  نم  سانلا  یقلی  يذلل  لاق : ال . تلق : کلذ ؟ مل  يردت  أ  برغلا . لهأ  قرشلا و  لهأ  اهنعل  ّقحلا  ۀیار  ترهظ  اذإ 
؟ ارچ ینادیم  ایآ  دننکیم . شنیرفن  ناهج ، برغ  قرش و  مدرم  دوش  راکشآ  قح  مچرپ  هاگره 

______________________________

ص 504. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)

ص 165. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)
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ص 159. نامه ؛ (. 3)
ص:363  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دناهدید روهظ  زا  لبق  وا  تیب  لها  زا  هک  هچنآ  رطاخ  هب  دومرف : ریخ . مدرک : ضرع 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مزاح  نب  روصنم  زا  يو  زین  ( 1)

«1 . » مشاه ینب  نم  نوقلی  امم  لاق : کلذ ؟ مل  هل : تلق  برغلا . قرشلا و  لهأ  اهنعل  ّقحلا  ۀیار  تعفر  اذإ 
ینب زا  هچنآ  لیلد  هب  دومرف : ارچ ؟ مدرک : ضرع  دننکیم . نیرفن  ار  وا  ناهج  برغ  قرش و  مدرم  ددرگ ، هتشارفا  رب  قح ، مچرپ  هک  ینامز 

. دناهدید مشاه 
، مچرپ نتـشارفارب  زا  دارم  تسا و  روحم  تلادع  لماک و  همانرب  بوچراچ  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  توعد  قح ، مچرپ  زا  روظنم 

میقتـسم یتشادرب  نآ  زا  هچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  تیب  لـها  مشاـه ، ینب  زا  دوصقم  زین  دـشابیم ؛ ناـهج  همه  رد  توعد  نآ  نتخاـس  حرطم 
. يزمر میقتسم و  ریغ  یتشادرب  هچ  میشاب و  هتشاد 

ینب هژاو  زا  فورعم  تشادرب  رب  ینتبم  لـیالد ، نـیا  لوا  شخب  تخاـس . حرطم  ار  یلیـالد  ناوـتیم  یفنم  ياـهشنکاو  نـیا  هیجوـت  يارب 
. دشابیم نآ  زا  يزمر  یتشادرب  رب  ینتبم  مود ، شخب  تسا و  تیب  لها  مشاه و 

تروص نیا  رد  دشاب ، ترـضح  نآ  هدـش  هتخانـش  نادـناخ  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تیب  لها  مشاه و  ینب  زا  دارم  رگا  لوا : شخب  ( 2)
اریز درب  دنهاوخ  دب  نامگ  نادناخ  نیا  زا  يدرف  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  مدرم  دش : دـهاوخ  نینچ  تایاور  نآ  زا  ام  تشادرب 

: درک دانتسا  ریز  لیالد  هب  ناوتیم  بلطم  نیا  هیجوت  رد  دناهدوب . اهنآ  یتموکح  هبرجت  تسکش  دهاش  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد 
، تسا نادناخ  نآ  زا  هک  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  دنرادنپیم  دـناهدوب و  مشاه  ینب  نامکاح  متـس  راشف و  ریز  تبیغ ، نامز  رد  مدرم  فلا )
، نایـسابع نوچ  مه  ینیوانع  اب  تردـق و  رب  هیکت  اب  خـیرات  زا  ییاههرود  رد  مشاه  ینب  زا ] یهورگ  . ] درک دـهاوخ  راـتفر  هویـش  ناـمه  هب 

. دناهتشگ ادج  قح  نید  زا  هدرک و  يرگدادیب  ملظ و  اهيدیز و ...  نایمطاف ،
اهنآ زا  دـناهدید و  یناوارف  ياهيراتفردـب  فارحنا و  دـناهدرکیم ، یفرعم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  مشاه  ینب  زا ] یهورگ   ] زا مدرم  ب ) ( 3)
نینچ زین  وا  يدرف  ياهراتفر  دنرادنپب  مدرم  دیاش  تسا  مشاه  ینب  زا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هک  اجنآ  زا  دناهدیـشک و  اهناغف  هدرب و  اهجـنر 

. دنیامن كرد  ار  اهنآ  نیب  قیمع  توافت  ناهج  مدرم  درذگب و  نامز  رگم  دننیبب . وا  زین  ار  عیسو  ياهراتشک  هک  نآ  هژیو  هب  تسا ؛
ینب هب  تالکشم  نیا  لح  يارب  نانآ  زا  یهورگ  هاگره  هدوب و  نابیرگ  هب  تسد  تالکـشم  اهمتـس و  عاونا  اب  تبیغ ، نارود  رد  مدرم  ج )

زا هراومه  مشاه  ینب  اریز  دناهدیدن ؛ يریگهرانک  ینادرگور و  زج  دناهدرک  هعجارم  دناهدوب ، هدـش  هتخانـش  دادـس  حالـص و  هب  هک  مشاه 
رارق يرارطضا  یتیعضو  رد  دنچ  ره  اهنآ  دناهدرک . يریگهرانک  یعامتجا  لئاسم  رد  تلاخد  زا  هدوب و  فوخ  رد  راگزور  تخـس  طیارش 

یقاب مشاه  ینب  هب  تبسن  مدرم  رواب  رد  یفنم  يریثأت  رما ، نیمه  اما  دناهتشادن ، مادقا  يارب  یلاجم  هتشاد و 
______________________________

ص 160. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص:364  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا هدراذگ 
وا اریز  درادن  ترضح  نآ  اب  یطابترا  الاب  دراوم  اما  دشابیم  مشاه  ینب  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  تسا  تسرد  تفگ ، دیاب  خساپ  رد  ( 1)

تـسیاشان دب و  ياهراتفر  نیزگیاج  ار  هتـسیاش  ياهراتفر  ات  دیآیم  وا  دناشن ؛ دنـسم  رب  ار  لدع  تلود  دنیچرب و  ار  ملظ  طاسب  ات  دیآیم 
زاغآ اهيریگعضوم  نیا  قح ، مچرپ  روهظ  اب  درادـن . دوجو  یمومع  حـلاصم  كرت  رد  رارطـضا  فوخ و  يارب  ییاج  وا  تلود  رد  دزاس .

«1 . » دش دهاوخ  حیحصت  يودهم  يژولوئدیا  ندش  ریگناهج  اب  بسانتم  مدرم ، باوصان  ياهتشادرب  جیردت  هب  دوشیم و 
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رصع رد  نارادنید  نید و  موهفم  هب  ار  نآ  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  نادناخ  مشاه و  ینب  زا  يزمر  ییانعم  یقلت  اب  هاگره  مود : شخب  ( 2)
ریز لـیالد  اـب  قح  مچرپ  هب  تبـسن  ار  اـهنآ  نیرفن  نعل و  ناـفرحنم و  یفنم  ياـهشنکاو  ناوتیم  تروص  نیا  رد  مینادـب ، روهظ  زا  شیپ 

: دومن هیجوت 
دبوکیم ورف  هدومن و  ّدر  يرشب  تالکشم  عفر  اهجنر و  زا  نتساک  يارب  ار  ینید  لح  هار  هنوگ  ره  ناهج  رب  ّطلـسم  يدام  درکیور  فلا )

تـسا ینید  یهاگتـساخ  ياراد  لاح  ره  هب  اما  تسا  توافتم  دوخ  زا  شیپ  ینید  ياهدرکیور  اب  دنچ  ره  يودـهم  همانرب  مینادیم  کین  و 
. تسانف هب  موکحم  طلسم ، يدام  درکیور  نآ  ياهراشف  ریز  رد  نیاربانب  دشابیم . تعیرش  هب  دنبیاپ  دراد و  رواب  راگدیرفآ  دوجو  هب  اریز 
اب هکنیا  رب  هوالع  دیشاپ ؛ دهاوخ  ورف  دروآ  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یلیالد  میهافم و  ددم  هب  يدام ، ياهيژولوئدیا  يرظن  ینابم  هتبلا 

مدرم ار  نآ  یتخبشوخ  تداعس و  مایپ  تسا ، رشب  نایم  رد  یهلا  تعیرش  نیرتالاو  ینیع  مسجت  هک  يودهم  هنالداع  لماک و  همانرب  يارجا 
دهاوخ راکـشآ  وا  زا  شیپ  ینید  ياهدرکیور  ریاس  اـب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  ینید  تلود  فرژ  رایـسب  تواـفت  دومن و  دـنهاوخ  سمل 

. دیدرگ
. ناراد نید  هب  تبسن  مدرم  مومع  ینامگدب  ب ) ( 3)

ءوس اب  اهنآ  ددرگیم . اهنآ  هب  تبـسن  مدرم  ینامگدـب  بجوم  هک  دـنزیم  رـس  بهاذـم  ناـیدا و  ناوریپ  زا  ییاـهراتفر  زورما ، ناـهج  رد 
رب نید  زا  یمـسا  نانیا  دوش . مامت  نارگید  هب  ررـض  ملظ و  ياهب  هب  دـنچ  ره  دنتـسه  دوخ  یـصخش  عفانم  لابند  هب  نید  ناونع  زا  هدافتـسا 

نامه اـما  دـنزاس  ناـهنپ  ار  شیوخ  تیهاـم  دـنچ  ره  ناـنیا  دـناهدیدرگن . باریـس  نآ  يـالاو  ياـههزومآ  زا  تقیقح  رد  دـناهداهن و  دوخ 
. دناهدرک ور  دادیب  متس و  بناج  هب  هدش و  ّدر  یهلا  ياهناحتما  رد  هک  دناینافرحنم 

رد دنتـسه ؛ هدوب و  یخلت  تایبرجت  نینچ  دهاش  ناشفلتخم  بهاذم  اب  زین  ناناملـسم  دناهدربن . هک  اهجـنر  هچ  اهییورود  نیا  زا  نایحیـسم 
. تسا نینچ  عضو  زین  نایدا  ریاس 

. تسا نینچ  دننکیم ، یفرعم  رادنید  ار  دوخ  هک  یناسک  زا  ناهج  مدرم  زا  يرایسب  روصت  هزورما  ( 4)
______________________________

دنایناهج رفک  نارادمدرس  قوف ، ثیدح  رد  برغ » قرش و  لها   » زا مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دارم  هک  دننآ  رب  ناققحم  زا  یخرب  (. 1)
، یناروک ك : ر . دنوشیم . نیگمـشخ  هداد و  ناشن  دوخ  زا  يدـیدش  شنکاو  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تضهن  يزوریپ  ربارب  رد  هک 

م] . ] ص 322 یلالج ، سابع  همجرت : روهظ ؛ رصع  یلع ،
ص:365  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دوب دهاوخ  نایناهج  نامگدب  كاکش و  هاگن  لومشم  زین  وا  دشاب ، ینید  يدرکیور  ياراد  زین  مالّسلا  هیلع  يدهم  رگا  لاح 
شیوخ یگدنز  رد  ار  هافر  یتخبـشوخ و  نآ ، رذگهر  زا  هدش و  دـنمهرهب  يودـهم  یتموکح  ماظن  زا  مدرم  هاگره  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 
توافت اهدادیور  ثداوح و  زین  دنیامن و  هدهاشم  نامدرم  یمومع  حـلاصم  هار  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  ياهیگتـشذگوخ  زا  سمل و 

اب مدرم  هتخاب ، گنر  جیردت  هب  هنانیبدب  روصت  تروص  نآ  رد  دزاس ، راکـشآ  نآ  زا  شیپ  ياهدرکیور  ریاس  اب  ار  يودهم  درکیور  فرژ 
. دندرگیم انشآ  بان  نید 

. روهظ زا  شیپ  راگزور  رد  تیودهم  هشیدنا  دض  رب  یفنم  تاغیلبت  ج ) ( 1)
سپ رصع  رد  یتح  نآ  موش  خلت و  ياههویم  هک  دراکیم  ياهنیک  مخت  نانچ  هاگ  نافرحنم  لد  نهذ و  رد  مجحرپ  هیوسکی و  تاغیلبت  نیا 

. دروآیم رب  رس  زین  روهظ  زا 
زا سپ  یتح  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  يزروهنیک  ینامگدـب و  بجوم  تسا  نکمم  هک  ار  یلماوع  زا  یخرب  هصـالخ  روط  هب  اـجنیا  رد 

: میروآیم دوش ، روهظ  نارود 
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. تخاس دهاوخ  هتشپ  اههتشک  زا  هدوب و  دنمورین  دمآ و  راک  رایسب  مالّسلا  هیلع  ماما  ریشمش  - 
. درک دهاوخ  دودحم  ار  بّرخم  يدرف  ياهيدازآ  يدایز  ّدح  ات  هدوب و  يدج  نوناق  يارجا  رد  لدع  تموکح  - 

نآ هب  دنبیاپ  هک  یناسک  يارب  ار  رظن  راهظا  هدیقع و  يدازآ  قح  دراد ، یصخشم  یشم  طخ و  يژولوئدیا و  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  تلود  - 
. دسانشیمن تیمسر  هب  دنتسین ، هدش  مالعا  یشم  طخ و 

درکیور اریز  دومن  دـهاوخ  تفلاخم  دـیدج  ياهيروانف  یندـم و  ياهتفرـشیپ  اب  شاینید ، يریگتهج  لیلد  هب  يودـهم  هشیدـنا  (- 2)
. تسا راگزاسان  تالوقم  نیا  اب  یلک  روط  هب  ینید 

زین نیـسحت  ار  نآ  هکلب  هدرمـش ، زاجم  ار  یملع  ياهتفرـشیپ  زا  يریگهرهب  اهنت  هن  نید ، اریز  تسا  عقاو  فـالخ  ـالماک  نخـس  نیا  هتبلا 
. دننیبب رشب  یملع  ياهدرواتسد  زا  يرادربهرهب  نید و  نیب  یتافانم  هک  نآیب  دناهتسج  دوس  نآ  زا  هراومه  مه  نارادنید  تسا و  هدومن 

نیا زا  عیـسو  ياهرتسگ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  دـنکیم  تابثا  هک  دروآ  میهاوخ  ار  یخیرات  یلیالد  یفاـک  هزادـنا  هب  يدـعب  لـصف  رد 
. درب دهاوخ  هرهب  اهدرواتسد 

. دراد دوجو  نظ  ءوس  هغلابم و  نآ  رد  اما  تسا  تسرد  نانخس  نآ  لصا  تفگ  دیاب  تسخن  لماع  هس  دروم  رد 
: مییامنیم يروآدای  ار  بلطم  ود  هناگهس ، دراوم  نیا  ّدر  يارب  اجنیا  رد  ( 3)

نیا ققحت  یهلا  تمکح  رد  رـشب  شنیرفآ  زا  یـساسا  فده  تسا و  هنالداع  لماک و  یماظن  يودهم ، ماظن  دش  تباث  هک  نآ  زا  سپ  لوا :
زا ماـظن  نیا  رـصانع  همه  میریگیم  هجیتن  تروص  نیا  رد  درادـن ، هار  نآ  رد  یعمج  اـی  يدرف  دادـیب  متـس و  هنوگچـیه  دـشابیم و  ماـظن 

ات هتفرگ  نآ  نیناوق  میهافم و 
ص:366  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هافر و یتخبشوخ و  هب  ندیسر  ناکما  ساسا  نیا  رب  تسین و  يزیرگ  نآ  زا  ار  رشب  هک  تسا  یلماک  تلادع  اب  قباطم  ریزگان  یهدنامزاس ،
. درادن دوجو  يرگید  ماظن  چیه  بوچراچ  رد  لامک 

دـشابیم و تلادـع  قباطم  اریز  تسا  ینعمیب  رگید ، يوس  زا  اهنآ  جـیاتن  هب  دـب  نامگ  ای  وس  کی  زا  اههشیدـنا  نآ  رد  هغلاـبم  هجیتن ، رد 
. تسا رتکیدزن  تلادع  هب  هک  دوشیم  هدافتسا  ییاهشور  زا  زین  اههشیدنا  نآ  ندومن  یتایلمع  يارب 

تـصرف روهظ ، نیزاغآ  ياهزور  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  یفنم  هرهچ  ناگدنهدهئارا  لاح و  ناشیرپ  نانکارپهعیاش  نآ  دـنچ  ره  مود : ( 1)
دنارذگ دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  همه  مالّـسلا  هیلع  ماما  هکلب  دش  دهاوخن  هداد  اهنآ  هب  رگید  راب  تصرف  نیا  یلو  تشاد  دنهاوخ  تیلاعف 

. دنام دهاوخن  یقاب  رگید  یسک  دنراد ، رواب  شتوعد  ندوب  هنالداع  وا و  هب  هک  یناسک  زج  ناهج  رد  و 
، درادن یهار  نیا  زج  تلادع ، ققحت  يارب  وا  اریز  دـناسریم ، تکاله  هب  ار  يرایـسب  رامـش  ارچ  هک  تسین  یـشنزرس  مالّـسلا  هیلع  ماما  رب 
هب يودـهم  روحم  تلادـع  ماـظن  اـب  دوجو  همه  اـب  شیوخ ، تسیاـشان  هناـملاظ و  ياـهراتفر  اـب  هک  درک  تمـالم  ار  یناـفرحنم  دـیاب  هکلب 

. دنايودهم ناّرب  غیت  هتسیاش  هجیتن  رد  دناهتساخرب ؛ تفلاخم 
نآ یخیرات  لیالد  اب  نیا  زا  شیپ  اریز  میزادرپب  تسخن  لماع  هس  حیحـص  ياـههبنج  هب  طوسبم  روط  هب  هک  مینادیمن  مزـال  اـجنیا  رد  ( 2)

. دروآ میهاوخ  ینئارق  اهنآ  تابثا  يارب  زین  نیا  زا  سپ  میاهدش و  انشآ 
. دنهدیم ناشن  یفنم  شنکاو  دوخ  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  هناحلسم  مایق  اب  یخرب  - 3

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  جارس  بوقعی  زا  ینامعن 
لهأ و  ةرـصبلا ، لهأ  و  ۀّیمأ ، ونب  و  ماشلا ، لهأ  و  ۀنیدملا ، لهأ  و  ۀّکم ، لهأ  هنوبراحی : اهلهأ و  مئاقلا  براحی  ۀفئاط  ۀنیدم و  ةرـشع  ثالث 

«1 . » يرلا لهأ  و  ةرصبلا ، دزأ  و  ۀلهاب ، و  ینغ ، و  ۀّبض ، و  بارعألا ، و  دارکألا ، و  نایمد ،
، هیما ینب  هفیاط  و  ناشیم ) تشد   ) نایمد هرصب ، ماش ، هنیدم ، هکم ، مدرم  زین  و  دنگنجیم . مالّـسلا  هیلع  مئاق  اب  هفیاط  رهـش و  هدزیـس  مدرم 
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. دیگنج دنهاوخ  وا  اب  ير  هرصب و  دزأ  هلهاب ، ینغ ، هبض ، مدرم  برع ، درک ،
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  تسا  هدرک  لقن  یبلح  یلعالا  دبع  زا  ار  نآ  یسلجم  همالع  هک  يدنلب  تیاور  رد  ( 3)

: هباحصأل لوقیف  ینایفسلا  شیج  نم  مهریغ  اهئجرم و  نم  ۀفوکلاب  ناک  نم  هیلإ  جرخیف 
«2  ... » ربخم مهنم  قدنخلا  هّللا - و  زوجی - ال  رفعج : وبأ  لاق  مهیلع . اوّرک  لوقی : ّمث  مهل . اودرطتسا 

ترضح نآ  يوس  هب  دنتسه  ینایفس  رکشل  رد  هک  اهنآ  ریغ  يرکف و  نافرحنم  زا  هفوک  لها  همه 
______________________________

ص 160. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 179 و 180. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)

ص:367  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
روتـسد سپـس  دیهد ] تصرف  نمـشد  هب  بیرف ، روظنم  هب   ] دینک و ینیـشنبقع  دـهدیم : نامرف  دوخ  باحـصا  هب  ماما  دـنروآیم . موجه 

. دوشیم هفوک  لخاد  هاگنآ  دربب ، يربخ  ات  درذگیمن  قدنخ  زا  اهنآ ، زا  مه  رفن  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  دنکیم . رداص  هلمح 
: هدمآ نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دیفم  خیش  ار  دنلب  ینخس  ( 1)

ثیح نم  عجرا  هل : نولوقیف  حالّسلا . مهیلع  ۀیرتبلا ، نوعدی  سفن  فلأ  رشع  ۀعضب  اهنم  جرخیف  ۀفوکلا  یلإ  راس  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 
مدهی باترم و  قفانم  ّلک  اهب  لتقیف  ۀفوکلا ، لخدی  ّمث  مهرخآ . یلع  یتأی  یّتح  فیـسلا  مهیف  عضیف  ۀـمطاف ، ینب  یف  انل  ۀـجاح  الف  تئج ،

«1 . » الع ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  اهیلتاقم ، لتقی  اهروصق و 
رب شروش  هب  رـس  هناحلـسم  روط  هب  هیرتب  هفیاط  زا  رفن  رازه  هد  دـنچ  اجنآ  زا  هاگنآ  دوریم ، هفوک  يوس  هب  دـیامن  روهظ  مئاـق  هک  یناـمز 

ماما ماگنه  نآ  رد  تسین » همطاف  نادنزرف  هب  يزاین  ار  ام  اریز  درگزاب ، يدمآ  هک  اج  نامه  زا  : » دنیوگیم مالّسلا  هیلع  ماما  هب  دنرادیم و 
دزاسیم و ناریو  ار  ناشیاهرصق  دناسریم ، لتق  هب  ار  یلدود  قفانم  ره  هدش و  هفوک  دراو  سپـس  دشکیم . ار  همه  دشکیم و  رب  ریـشمش 

. ددرگ دونشخ  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دشکیم  ار  اهنآ  نایوجگنج 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)

. رثکأ و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یقل  ام  سانلا  نم  یقل  رهظ ، دق  ول  رمألا  اذه  بحاص  ّنإ 
. دشکیم رازآ  تیذا و  مدرم  تسد  زا  رتشیب - هکلب  هلآ - هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانوچ  دیامن ، مایق  هاگره  رما  نیا  بحاص 

. دش هدروآ  رتشیپ  هک  مالّسلا  هیلع  ماما  اب  نامیپ  ضقن  زا  سپ  ینایفس  ندش  هتشک  ربخ  نوچ  مه  يرگید  تایاور  و  ... 
هناحلـسم و ياهشروش  اب  نیـشنناملسم  قطانم  رگید  قارع و  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  تسا  نآ  تاـیاور  نیا  یلک  ياوتحم  ( 3)

رتشیب هک  مینادیم  هچ  داد . دـهاوخ  يور  قافتا  نیا  دـشاب  هدـماین  زین  تایاور  رد  رگا  یتح  دـش . دـهاوخ  وربور  يدـیدش  ياهدروخودز 
ربارب رد  هک  زین  یناـسک  دـناهدومن . یچیپرـس  نآ  یعطق  میهاـفم  نید و  نشور  ماـکحا  زا  هدـش و  دودرم  یهلا  ياـهناحتما  رد  ناناملـسم 
نامگ هک  اجنآ  ات  هدوب ، تلفغ  رد  میدرمش  رب  گرزب  هدنامرف  نآ  يزوریپ  يارب  هک  ییاهتنامض  زا  دنرادیم  رب  شروش  هب  رس  ترـضح 

. دننارب دوخ  نیمزرس  زا  ار  اهنآ  مک  تسد  ای  دندرگ  هریچ  شاهجنپ  يوق  هاپس  وا و  رب  دنناوتیم  دنربیم 
. تسین اهنآ  هرابرد  ثحب  هب  يزاین  ور  نیا  زا  دومن ، تباث  ار  اهنآ  همه  ناوتیمن  هک  تفگ  دیاب  تایاور  نیا  تایئزج  هرابرد  اما 

بلطم ود  هب  نآ - تایئزج  زا  رظن  فرص  اب  دهدیم - ربخ  یشروش  هورگ  هدزیس  زا  هک  یتیاور  يرآ ، ( 4)
______________________________

ص 343. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 1)
ص:368  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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: دراد هراشا 
. دتفایم قافتا  هنایمرواخ  هقطنم  رد  طقف  اهشروش  گنج و  نیا  - 1
. دشابیم دودح  نیا  رد  يزیچ  ای  دروم  هدزیس  اهيریگرد ، نیا  - 2

. دیامنیم دییأت  ار  بلطم  ود  نیا  زین  يرگید  تایاور 
(1)

تبثم ياهشنکاو 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  ۀجام  نبا 
«1 . » ّطق اهلثم  همعنی  مل  ۀمعن  یتّمأ  هیف  مّعنتف  يدهملا ...  یتّمأ  یف  نوکی 

. تسا هتشادن  هقباس  زگره  هک  دنوشیم  تمعن  رد  قرغ  نانچ  نم  تما  وا ] تموکح  نامز  رد   ... ] تسا نم  تما  رد  يدهم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  یثیدح  رد  یناربط  ینایور و  زا  لقن  هب  رجح  نبا  ( 2)

«2 . » ّوجلا یف  ّریطلا  ضرألا و  لهأ  ءامّسلا و  لهأ  هتفالخب  یضری 
. دندونشخ یضار و  اوه  رد  ناگدنرپ  نیمز و  نامسآ و  لها  وا ، تلود  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح  ( 3)
. ةریخ نم  ضرألا  لهأب  ّلج  ّزع و  هّللا  عنص  اّمم  تاومألا ، ءایحألا  یّنمتت  ضرألا ...  نکاس  ءامّسلا و  نکاس  هنع  یضری 

ار یتاریخ  هچ  ایند  مدرم  هب  دنوادخ  هک  دننادیم ]  ] اریز دندوب  هدـنز  دـننکیم  وزرآ  ناگدرم  دندونـشخ ...  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس 
. تسا هتشاد  ینازرا 

. دنادیم حیحص  ار  ثیدح  نیا  دنس  مکاح 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  یناه  ما  زا  ینامعن  ( 4)

«3 . » كانیع تّرق  نامزلا  کلذ  تکردأ  نإف 
. دش دهاوخ  نشور  تنامشچ  يدرک ، كرد  روهظ ) نامز   ) ار نامز  نآ  رگا 

. تسا هدروآ  نومضم  نیمه  هب  ار  رگید  ثیدح  ود  ینامعن 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یسوط  خیش  ( 5)

«4 . » ضرألا نکاس  ءامّسلا و  نکاس  هنع  یضری  يدهملاب ...  مکرّشبأ 
. دندونشخ وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  مهد ...  ناتتراشب  يدهم  هب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  لئاو  وبا  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 6)
______________________________

ص 1366. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 1)
ص 98. نامه ؛ رجح ، نب  دمحا  یمثیهلا ، (. 2)

ص 75. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
ص 111. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 4)

ص:369  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  ضرالا  ألمی  اهناّکس ؛ ءامّسلا و  لهأ  هجورخل  حرفی 
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. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دنکآیم  لدع  زا  ار  نیمز  وا ]  ] دنوشیم لاحشوخ  نآ  نانکاس  نامسآ و  لها  شمایق ، زا 
: دوریم لامتحا  ود  نامسآ ، نانکاس  هرابرد  ( 1)

نیمز نامـسآ و  لها  تسا : هدمآ  میدروآ ، رتشیپ  هک  یتیاور  رد  هک  نآ  زج  دنراد . تسود  ار  اراوگ  بآ  ذیذل و  ياذغ  هک  ناگدنرپ ؛ - 1
نیا زا  تساهنآ ؛ ندوب  هنوگ  ود  ریاغت و  نامـسآ » لها   » رب اوه » رد  ناگدـنرپ   » فطع ياضتقم  دـننامداش . وا  تموکح  زا  اوه  ناگدـنرپ  و 

. دنراد قرف  مه  اب  ود  نآ  ور 
. دنربیم رس  هب  اهنامسآ  رد  رگید ، گرزب  نایدا  یتح  مالسا و  رد  دوجوم  هلدأ  رهاوظ  ساسا  رب  هک  ناگتشرف ؛ - 2

کمک ینابیتشپ و  هچ  هک  میتفگ  رتشیپ  و  دندونـشخ . زور ، نآ  گرزب  ربهر  زا  دـنوشیم و  ناـمداش  لـماک  تلادـع  يارجا  زور  رد  اـهنآ 
تیاضر يدونـشخ و  شهاگتـساخ ، تسا و  نشور  یعیبط و  يرما  وا  زا  اهنآ  يدونـشخ  هجیتن  رد  درک . دـنهاوخ  ترـضح  نآ  هب  یگرزب 

. دشابیم دنوادخ 
دونـشخ و يودـهم ، لدـع  تلود  تامدـخ  زا  شايریگهرهب  لیلد  هب  یناسنا  درف  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  نیا  رهاـظ  زا  لاکـشا : ( 2)

روط هب  دنناوتیمن  ناگتشرف  هک  تسا  نشور  دوب و  دهاوخن  تایاور  نیا  لومـشم  دربن ، يدوس  رذگهر  نیا  زا  رگا  و  دش . دهاوخ  یـضار 
. دنرب هرهب  ینیمز  تلادع  زا  میقتسم 

هاگ اریز  ددرگ  شبیـصن  یمیقتـسم  هدـیاف  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  صخـش ، يدونـشخ  هک  میرب  ناـمگ  رگا  تسا  يرظن  گـنت  خـساپ :
هدیـسرن وا  هب  مه  يزیچ  هک  دـنچ  ره  ددرگیم ، لاحشوخ  دـسریم ، شاهعماج  اـی  ناتـسود و  هداوناـخ ، هب  هک  يریخ  زا  یـسک  دوشیم 

. دشاب
اهنآ هک  درادن  دوجو  زین  یلیلد  هک  نآ  رب  هوالع  دش . دـنهاوخ  داش  نیمز  رد  یهلا  هدارا  ندـش  يراج  رطاخ  هب  ناگتـشرف  تروص  نیا  رد 
تهج رد  اهنآ  مادقا  زین  شدنمجرا و  ياوشیپ  تلود و  نآ  زا  اهنآ  تیامح  اریز  دنوشن ؛ دنمهرهب  میقتـسم  روط  هب  لدع  تلود  سیـسأت  زا 

. دش دهاوخ  زین  اهنآ  رتشیب  یگتفایلامک  بجوم  دیدرتیب  همیرک ، تلود  حلاصم 
______________________________

ص 112. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص:371  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  تدم  مشش  لصف 

: ددرگیم حرطم  هیواز  ود  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  تموکح  تدم  زا  شسرپ 
هک ضرف  نیا  اب  ناشیا . تلحر  ات  یناهج  تلود  لیکشت  نامز  تدم  رت  تسرد  ریبعت  هب  ای  ترـضح ، نآ  تافو  ات  روهظ  نامز  تدم  فلا )

. دوشیم يرپس  یمالسا  تموکح  سأر  رد  روهظ  زا  سپ  ترضح  نآ  فیرش  رمع  مامت  مینادیم 
لدـع تلود  ایآ  تسا ؟ رارقرب  ینامز  هچ  ات  دـنامیم  یقاب  مه  ناـشیا  تاـفو  زا  سپ  دـهنیم و  ناـینب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتموکح  ب )

اپرب مالّـسلا ، هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  تلحر  زا  سپ  يدایز  ای  مک  تدم  تمایق ، زور  ایآ  ریخ ؟ ای  تسا  یقاب  تیرـشب  رمع  نایاپ  ات  یناهج 
نآ ای  دمآ ؟ دهاوخ  راک  رس  رب  فرحنم  رگمتـس و  یتلود  لدع  تلود  زا  سپ  ایآ  دشاب ، هتـشاد  يزارد  رمع  رـشب  یگدنز  رگا  ددرگیم ؟

؟ دنام دهاوخ  یقاب  حلاص  لداع و  نامکاح  تسد  رد  تمایق  زور  ات  هراومه  لدع  تلود  هک 
حرطم مود  هیواز  رد  هک  زین  ییاهشـسرپ  هب  هتبلا  میرگنب . ـالاب  شـسرپ  هب  تسخن  هیواز  زا  اـت  میاهدوـشگ  نیا  يارب  ار  لـصف  نیا  اـم  ( 2)

. تفگ میهاوخ  خساپ  باتک  ینایاپ  شخب  رد  هدیدرگ ،
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میهاوخ یـسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نوماریپ  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  يارب  درک ؟ دـهاوخ  تموکح  تدـم  هچ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 
. تخادرپ

یهلا یلک  همانرب  یلک و  لوصا  اب  عوضوم  نیا  طابترا  تسخن : روحم  ( 3)
. تسا یتیگ  هصرع  رد  لماک  تلادع  يارجا  راگدرورپ و  هناصلاخ  شتسرپ  شنیرفآ ، زا  ضرغ  هک  میاهدروآ  لیلد  نخـس  نیا  يارب  اهراب 

هدید كرادت  نآ  طیارـش  ندمآ  دـیدپ  يارب  روهظ ، زا  شیپ  یلک  همانرب  بلاق  رد  ار  تدـم  دـنلب  ياهمانرب  گرزب  دـنوادخ  روظنم  نیدـب 
؛ تسا هدروآ  مهارف  روهظ  زا  سپ  هرود  يارب  ار  یلک  ياهمانرب  يدوبان ، لاوز و  زا  شیرادـهگن  نآ و  موادـت  يارب  رگید  يوس  زا  تسا و 

. دناشن دهاوخ  رمث  هب  ار  يرشب  موصعم  هعماج  شاینالوط ، ریسم  رد  هک  ياهمانرب  نامه 
نایاپ دامن  هرمث و  وا  میدش ؛ انشآ  همانرب  ود  ره  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يروحم  شقن  اب  رتشیپ  نینچمه  ( 4)

ص:372  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دومن دهاوخ  کح  نیمز  يامیس  رب  ار  لماک  تلادع  شقن  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دشابیم و  مود  همانرب  نیزاغآ  هطقن  تسخن و  همانرب 

يدـهم ماما  تروص  نیا  ریغ  رد  ددرگ ؛ لصاح  دوصقم  ات  دـبلطیم  ار  یفاک  یناـمز  رگید - زیچ  ره  زا  یـشوپمشچ  اـب  عوضوم - نیا  ( 1)
لاحم مه  نآ  هک  دنامیم  میقع  راگدرورپ  يالاو  ضرغ  هجیتن  رد  دزاس و  هدایپ  ار  تلادـع  مک  یتدـم  رد  تسناوت  دـهاوخن  مالّـسلا  هیلع 

. تسین هزجعم  يارب  ییاج  يدروم ، نینچ  رد  هک  میاهتفگ  مه  البق  تسا .
اریز دیامن ؛ نیمضت  شدوخ  زا  سپ  ار  نآ  موادت  هتخاس و  هدایپ  الماک  ار  تلادع  ات  دنامب  هدنز  ردق  نآ  دیاب  مالّسلا  هیلع  ماما  ریزگان  ( 2)
ریغ هب  دسر  هچ   ) ار ناناملسم  یچیپرـس  میرگنب و  هدیـسر ، روهظ  رـصع  هب  يربک  تبیغ  هرود  زا  هک  يراب  تبیـصم  ثاریم  هب  هک  یماگنه 

، یناور يداصتقا ، یقالخا ، هتفشآ  عاضوا  میروآ و  رظن  رد  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  ار  اهنآ  رخـسمت  یمالـسا و  هیلوا  لوصا  زا  ناناملـسم )
شـالت نازیم  تسناوت  میهاوخ  يدودـح  اـت  مییاـمن ، هظحـالم  تسا ، نشور  زور  نوچ  مه  شایـشاپورف  هک  ار  اـهنآ  یعاـمتجا  ینوناـق و 

. مینزب سدح  دزاس ، تشهب  هب  لیدبت  ار  نیمز  خزود  ات  دراد  لوذبم  ترضح  نآ  دراد  اج  هک  ار  یگرتس 
رظن زا  دنایمالـسا و  اهنیمزرـس  همه  دنچ  ره  نامز  نآ  رد  اریز  دیآیمن ؛ تسد  هب  نآ  رب  یگریچ  ناهج و  حـتف  اب  اهنت  دوصقم ، نیا  هتبلا 

نآ تـقیقح  رد  تساـهنآ و  حـتف  زا  رتهدـیچیپ  رایـسب  عـماوج  نآ  تـیبرت  یلو  دنــشابیم ، یمالــسا  تموـکح  رظن  ریز  ینوناـق  یهقف و 
. نآ رب  هطلس  عمط  هن  تسا و  يرشب  هعماج  تیبرت  دمآ  رد  شیپ  تاحوتف ،

دیامن تیبثت  يرشب  هعماج  رد  دشاب ، هتـشاد  موادت  تیلباق  هک  يروط  هب  ار  لماک  تلادع  هک  تسا  نآ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هفیظو  ( 3)
. دوش هداهناو  يرگید  صلخم  نانمؤم  هب  وا  زا  سپ  ییاوشیپ  ماقم  هک  دنچ  ره 

جیاتن نآ  نتـسشن  راب  هب  يارب  دـیاب  ناشیا ، تموکح  نامز  تدـم  نآ ، لابند  هب  كاخ و  هصرع  رد  ترـضح  روضح  نامز  تدـم  نیاربانب 
. دشاب یفاک 

؟ دماجنایم لوط  هب  لاس  دنچ  صخشم  روط  هب  هرود  نیا  هک  شسرپ  نیا  خساپ  نتفای  يارب  اما 
. دشابیم عوضوم  نیا  نایب  راد  هدهع  هک  میورب  یتایاور  غارس  هب  دیاب  هکلب  میریگ  ددم  یلک  لوصا  زا  میناوتیمن 

دنهاوخن نارگید  دراد ، شود  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  یتیرومأـم  اریز  دـش  هدز  تفگـش  دادـیور  نیا  هاـتوک  اتبـسن  ناـمز  زا  دـیابن  ( 4)
رد تسا . هدوب  زجاع  راک  نیا  ماجنا  زا  دوخ  زارد  خـیرات  لوط  رد  تیرـشب  يراب ، دـنناسر ؛ ماجنا  هب  مه  نرق  کـی  لوط  رد  یتح  تسناوت 

ناهدـنامرف و هک  شنارای  یگتـسیاش  ددـم  هب  یهلا و  قیفوت  شناد و  فرژ و  ییاهتیلباق  اب  ترـضح  نآ  دومن  روصت  ناوتیم  هک  یلاـح 
طـسوت شماجنا  هک  يزیچ  دـناسر ؛ ماجنا  هب  هاتوک  اتبـسن  ینامز  رد  ار  تیرومأم  نآ  تسناوت  دـهاوخ  دـنیوا ، تلود  ناـمکاح  نایـضاق و 

. دنامیم هناسفا  هب  نارگید 
ص:373  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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تایاور لقن  مود : روحم  ( 1)
هنوگ ود  رب  تایاور  نیا  تسا . هتخاس  یمگردرـس  راچد  ار  ناققحم  هک  اجنآ  ات  دشابیم  توافتم  رایـسب  رگیدکی  اب  تایاور  نیا  ياوتحم 

. لاس هد  زا  رتشیب  رگید  يرامش  و  اذل ، دناهتسناد  رتمک  ای  لاس  هد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تیمکاح  تدم  اهنآ  زا  يرامش  تسا :
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  دـناسریم  يردـخ  دیعـس  وبا  هب  ار  نآ  هک  دوخ  دنـس  هب  دوواد  وبا  لوا : هنوگ  ( 2)

: دومرف
«1 . » نینس عبس  کلمی  و  یّنم ...  يدهملا 

. دنکیم تموکح  لاس  تفه  و  تسا ...  نم  لسن ]  ] زا يدهم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  ّما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 3)

«2 . » نوملسملا هیلع  یّلصی  یّفوتی و  ّمث  نینس ، عبس  ثبلیف 
. دنرازگیم زامن  وا  رب  ناناملسم  هدومرف و  تلحر  سپ  دیامنیم ، گنرد  لاس  تفه 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  يذمرت  ( 4)
«3  ... » اعست وأ  اعبس  وأ  اسمخ  شیعی  جرخی  يدهملا ، یتّمأ  یف  ّنإ 

. دیزیم لاس  هن  ای  تفه و  ای  جنپ  دیامرف ، هک  روهظ  تسا ، نم  تما  رد  يدهم 
. دنادیم نسح  ار  ثیدح  نیا  يذمرت 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  هجام  نبا  ( 5)
مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تموکح  تدم  مشش  لصف  روهظ 373  زا  سپ  خیرات  « 4  ... » عستف ّالإ  عبسف و  رـصق  نإ  يدهملا ؛ یتّمأ  یف  نوکی 

371 ص :  ..... 
. تسا لاس  هن  هنرگو ، تفه  مک  تسد  شتموکح ] تدم  [ ؛ تسا نم  تما  رد  يد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح  ( 6)
«5  ... » عست وأ  نامث  وأ  نینس  عبس  مهیف  شیعی 

. دیزیم لاس  هن  ای  تشه و  ای  تفه  مدرم ، نیب  رد 
هّللا یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  وا  دنس  هب  ار  یتیاور  ۀفوکلا ) لضف   ) يولع یلع  نب  دّمحم  باتک  زا  يزودنق  ( 7)

: دومرف هلآ  هیلع و 
«6  ... » ارشع وأ  اعبس  سانلا  رمأ  يدهملا  کلمی 

. دریگیم تسد  رد  لاس  هد  ای  تفه  ار  مدرم  تموکح  يدهم 
دنسملا نوچ : مه  تسا ؛ مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  هک  تنس  لها  عبانم  رگید  رد  نآ  دننام  رابخا و  نیا 

______________________________

ص 422. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص 423. نامه ؛ (. 2)

ص 343. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 3)
ص 1367. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 4)

ص 465. ج 4 ، نامه ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  (. 5)
ص 536. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 6)
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ص:374  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نابص و راصبالا  رون  غابص ، نبا  ۀمهملا  لوصفلا  یعفاش ، ۀحلط  نب  دّمحم  لوئسلا  بلاطم  یجنگ ، نایبلا  یطویس ، يواتفلل  يواحلا  دمحا ،

. تسا هدمآ  ... 
: تیاور نیا  دننام  تسا ؛ هدش  دراو  هیماما  عبانم  رد  رابخا  هنوگ  نیا  زا  یمک  رامش  اما  ( 1)

: تسا هدرک  لقن  یمعثخ  میرکلا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش 
«1 . » هذه مکّینس  نم  ۀنس  نیعبس  نوکی  نینس ، عبس  لاق : مئاقلا ؟ کلمی  مک  مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  یبأل  تلق 

. تسامش لاس  داتفه  ربارب  هک  لاس  تفه  دومرف : دنکیم ؟ تموکح  یتدم  هچ  مئاق  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 
. دنادیم لاس  هد  زا  شیب  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تموکح  تدم  هک  یتایاور  مود : هنوگ  ( 2)

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نامی  نب  ۀفیذح  زا  يزودنق 
«2 . » ۀنس نیرشع  کلمی  يدلو ...  نم  لجر  ّيدهملا 

. درک دهاوخ  تموکح  لاس  تسیب  تسا ...  نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم 
. دناهدروآ شیوخ  دنسم  رد  یملید  میعن و  وبا  یناربط ، ینایور ، ار  تیاور  نیا 

: تسا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  نیطمسلا ) دئارف   ) یلهاب هماما  وبا  باتک  زا  لقن  هب  يزودنق  نینچمه  ( 3)
«3 . » ۀنس نیرشع  کلمی  يدلو ...  نم  ّيدهملا 

. دنکیم تموکح  لاس  تسیب  تسا ...  نم  نادنزرف  زا  يدهم 
: تسا هدرک  لقن  ةاطرأ  زا  زین  وا  دامح و  نب  میعن  زا  یطویس  ( 4)

«4 . » اماع نیعبرأ  ّيدهملا  یقبی 
. دنام دهاوخ  یقاب  ایند ] رد   ] لاس لهچ  يدهم 
: تسا هدرک  تیاور  دیلو  نب  ۀیقب  زا  ومه  ( 5)

«5 . » ۀنس نوثالث  ّيدهملا  ةایح 
. دوب دهاوخ  لاس  یس  روهظ ] زا  سپ   ] يدهم یگدنز 

: تسا هدرک  لقن  رانید  نب  رانید  زا  وا  نینچمه  ( 6)
«6 . » ۀنس نوعبرأ  ّيدهملا  ءاقب 

. درک دهاوخ  یگدنز  لاس  لهچ  روهظ ] زا  سپ   ] يدهم
: تسا هدرک  تیاور  يرهز  زا  وا  زین  ( 7)

______________________________

ص 520. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 537. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 3)
ص 155. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 4)

. نامه (. 5)

. نامه (. 6)
ص:375  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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«1 . » اتوم تومی  ّمث  ۀنس ، ةرشع  عبرأ  ّيدهملا  شیعی 
. تفر دهاوخ  ایند  زا  هاگنآ  دیزیم ، لاس  هد  راهچ  مالّسلا  هیلع  يدهم 

: تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  ومه  ( 1)
«2 . » ۀنس نیعبرأ  وأ  نیثالث  سانلا  رمأ  ّيدهملا  یلی 

. دومرف دهاوخ  هرادا  ار  مدرم  روما  لاس ، لهچ  ای  یس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
: تسا هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 2)

«3  ... » ۀنس ةرشع  عست  لاق : هملاع ؟ یف  مئاقلا  موقی  مک  و  مالّسلا : هیلع  رقابلا  رفعج  یبأل  تلق 
. لاس هدزون  دومرف : دنکیم ؟ یگدنز  ناهج  رد  یتدم  هچ  مئاق  مدرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا  هدرک  تیاور  طابر  نب  سنوی  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 3)
«4 . » ۀلیوط ۀبقاع  ۀبیرق و  ةّدم  یلإ  کلذ  ّنأ  امأ  ةّدش . یف  اوناک  ذنم  اولازی  مل  ّقحلا  لهأ  ّنإ 

. تشاد دهاوخ  یتدم  ینالوط  بوخ و ]  ] تبقاع هدوب و  هاتوک  عضو ، نیا  یلو  دناهدوب ؛ یتخس  رد  هراومه  ادتبا  زا  قح  لها 
«5 . » تسا هدرک  لقن  نومضم  نیمه  هب  ار  يرگید  ثیدح  نینچمه  وا 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  روفعی  یبا  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 4)
«6 . » رهشأ ۀنس و  ةرشع  عست  اّنم  مئاقلا  کلم 

. درک دهاوخ  تموکح  هام  دنچ  لاس و  هدزون  تیب ] لها   ] ام زا  مئاق 
: تسا هدرک  تیاور  یمعثخ  میرکلا  دبع  زا  یسربط  ( 5)

رـشع ناکم  هّینـس  نم  ۀنـسلا  نوکت  یّتح  یلایللا ، ماّیألا و  هل  لوطی  نینـس . عبـس  لاق : مئاقلا ؟ کلمی  مک  مالّـسلا : هیلع  هّللا  دـبع  یبأل  تلق 
«7  ... » هذه مکّینس  نم  ۀنس  نیعبس  هکلم  ّینس  نوکیف  هذه . مکّینس  نم  نینس 

نابـش اهزور و  هک  لاس  تفه  دومرف : دومن ؟ دهاوخ  تموکح  تدم  هچ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب 
. تسامش لاس  داتفه  هزادنا  هب  وا  تموکح  ياهلاس  هجیتن  رد  تسامش . لاس  هد  ربارب  نآ  لاس  ره  هک  اجنآ  ات  تشاد  دهاوخ  يزارد 

نب یلع  ماما  زا  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  تسا  هدرک  لقن  يوره  حلاص  نب  مالّـسلا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیـش  ( 6)
لقن ار  یسدق  یثیدح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا 

______________________________

ص 155. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 286. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)

ص 153. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 4)
. نامه (. 5)

ص 118. نامه ؛ (. 6)
ص 432. يرولا ، مالعا  نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 7)

ص:376  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: تسا هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  هک  دومرف 

ییایلوأ نیب  ماّیألا  ّنلوادأل  هکلم و  ّنمیدال  ّمث  يدیحوت ، یلع  قلخلا  عمجی  یتوعد و  نلعی  یّتح  یتکئالمب ، ّهندمأل  يدـنجب و  ّهنرـصنأل  و 
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«1 . » ۀمایقلا موی  یلإ 
یگناگی روحم ]  ] رب ار  مدرم  دزاس و  راکشآ  ار  متوعد  هک  نآ  ات  مناسریم  شکمک  مناگتشرف  اب  منکیم و  شیرای  منایرکشل  اب  دیدرتیب 

. منادرگیم تسد  هب  تسد  تمایق  زور  ات  مئایلوا  نیب  ار  نآ  مرادیم و  مادتسم  ار  شتلود  هاگنآ  دروآ ، درگ  نم 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوراج  یبأ  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 1)

«2  ... » اروج املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرألا  ألمی  مهفهک ، یف  فهکلا  لهأ  ثبل  امک  نینس ، عست  ۀئام و  ثالث  کلمل  مئاقلا  ّنإ 
. دندرک گنرد  راغ  نآ  رد  فهک  باحصا  هک  روط  نامه  دنکیم  تموکح  لاس  هن  دصیس و  مئاق 

. دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دنکآیم  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا ] ]
. تایاور نیا  هرابرد  تاکن  یخرب  نایب  موس : روحم  ( 2)

دننام درادـن ؛ ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  هدـش و  تیاور  موصعم  ریغ  زا  میدرک ، لقن  یطویـس  زا  مود  هنوگ  رد  هک  يرابخا  رتشیب  لوا : هتکن 
. رانید نب  رانید  يرهز و  رابخا 

فیرـش رمع  زا  هن  دـناهتفگ ، نخـس  يودـهم  تلود  رمع  زا  عـقاو  رد  دـناهتفگ ، نخـس  دودـحمان  یناـمز  زا  هـک  راـبخا  یخرب  مود : هـتکن 
«. ۀمایقلا موی  یلإ  ییایلوأ  نیب  ماّیألا  ّنلوادأل  و  «، » ۀلیوط ۀبقاع  ۀبیرق و  ةّدم  یلإ  تایاور ...« : نیا  دننام  ترضح .

تسا و راـگزاسان  تازجعم  نوناـق  اـب  نوچ  تفریذـپ ؛ ناوتیمن  دـنادیم ، زیمآهزجعم  ار  ترـضح  نآ  رمع  لوط  هک  يراـبخا  موس : هتکن 
. درادن هزجعم  نیا  هب  يزاین  تلادع  يارجا  يارب  يزاسرتسب 

هیکت اهنآ  هب  ناوتیمن  هتبلا  تسنادیم و  لاس  داتفه  نوچ  مه  ار  ترـضح  رمع  لاس  تفه  هک  میدروآ  ار  تیاور  ود  تایاور  لـیبق  نیا  زا 
. تفگ میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  میریگ  رظن  رد  يزمر  ییانعم  ناشیارب  هکنیا  رگم  درک 

مه يرگید  هنیرق  زین  درادن و  دوجو  نآ  یتسرد  رب  یلیلد  دراد و  درفنم  ینومـضم  هک  يرابخا  باتک ، نیا  رد  ام  شور  قبط  مراهچ : هتکن 
هن دصیس و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیوگیم : هک  يربخ  دننام  درادن ؛ ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  ریزگان  دیامنیمن ، دییأت  ار  نآ  نومـضم 

. دنکیم تموکح  لاس 
: دنامیم یقاب  تیاور  هتسد  هس  ام  يارب  ماجنارس  تاظحالم ، نیا  هب  تیانع  اب  مجنپ : هتکن 

. دنادیم لاس  هد  ات  جنپ  نیب  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  تموکح  تدم  هک  لوا  هنوگ  تایاور  رتشیب  فلا )
دنتسه وسمه  تیاور  هس  اهنیا  دناهدرک . نایب  لاس  هدزون  ار  ماما  تموکح  نارود  هک  يرابخا  ب )

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 287. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 2)

ص:377  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. هام دنچ  لاس و  هدزون  تسا : هدمآ  اهنآ  زا  یکی  رد  هتبلا  هک 

. تسا هدمآ  تنس  لها  عبانم  رد  هک  دنتسه  ربخ  ود  اهنیا  دناهتفگ . نخس  لاس  تسیب  زا  هک  يرابخا  ج )
رد داد و  دنویپ  زین  هتسد ب و ج  تایاور  نیب  ناوتیم  داد ، عاجرا  رگیدکی  هب  دناکیدزن ، مه  هب  هک  ار  لاس  تسیب  هدزون و  ناوتب  هاگره 

. دروآ درگ  لاس  تسیب  هدزون و  نومضم  اب  ار  تیاور  جنپ  عومجم 
دهاوخن نهذ  زا  رود  و  لاس . تسیب  ات  هدزون  مود : لاس . هد  ات  جنپ  لوا : دومن : صخـشم  ار  رگیدکی  هب  کیدزن  نامز  ود  ناوتیم  نیاربانب 

. دراد تایاور  رد  يرتشیب  ترهش  اریز  مینادب  تسرد  ار  تسخن  یبیرقت  نامز  هک  دوب 
. درادن ياهداعلا  قوف  تیمها  عوضوم  نیا  میتشاد  تسخن  روحم  زا  هک  یلک  تشادرب  هب  هجوت  اب  تسا  ینتفگ 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


میرادن نارگید  ياهيدنبهتسد  لقن  هب  يزاین  رگید  میتشاد  اور  تایاور  نیا  هرابرد  هک  یـشیالاپ  يدنبهتـسد و  زا  سپ  مراهچ : روحم  ( 1)
: میزادرپیم دروم  نیا  رد  یلصا  درکیور  ود  نایب  هب  اهنت  و 

ار هاگدـید  نیا  هک  تسا  یناـسک  زا  ردـص  نیدـلا  ردـص  دیـس  هلاـستفه ؛) تموـکح   ) روهـشم هاگدـید  شریذـپ  تـسخن : درکیور  ( 2)
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  رایـسب  نایوار  اب  يرتاوتم  رابخا  دسیونیم : يو  تسا . نینچ  زین  يربآ  نیـسحلا  وبا  « 1 . » تسا هدیزگرب 

 ... دیامنیم تموکح  لاس  تفه  هدرک و  روهظ  يزور  تسا و  تیب  لها  زا  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هک  تسا  هدیسر 
زا ياهخاش  ره  هک  اجنآ  ات  تسا  رتاوت  دح  زا  شیب  رایـسب  تسا ، هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  نوماریپ  هک  یتایاور  دیدرتیب 
لاس تفه  ار  ترـضح  تموکح  تدـم  هک  یتایاور  نایم  نیا  رد  اـما  دراد . يرتاوتم  تاـیاور  هناگادـج  روط  هب  دوخ  تیودـهم ، ثحاـبم 

. دراد ضراعت  دناهدرک ، رکذ  ار  نیا  زا  ریغ  يددع  هک  يرگید  تایاور  اب  هکلب  تسین  رتاوت  دح  هب  دنادیم ،
متـس و زا  هدنکآ  نیمز  دنکیم و  روهظ  هک  تسا  ياهفیلخ  ار  دنوادخ  نادب  دـسیونیم : يو  تسا ؛ درکیور  نیا  ناقفاوم  زا  زین  یبرع  نبا 
دهنیم و هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياپ  ياج  اپ  دیزیم و  لاس  هن  ای  تفه و  ای  جنپ  وا  دومن ...  دهاوخ  داد  لدـع و  رـسارس  ار  یمدرمان 

«2 . » دنزیمن رس  وا  زا  یهابتشا 
لحارم رگناـیب  نوگاـنوگ ، دادـعا  نآ  هک  ظاـحل  نیا  اـب  یلو  دـشابیم ؛ تاـیاور  هـمه  شریذـپ  رب  ینتبم  درکیور  نـیا  مود : درکیور  ( 3)

عمج تایاور  نیا  نیب  ناوتیم  دسیونیم : وا  تسا . هاگدید  نیا  ناقفاوم  زا  ینیرافـس  دـشابیم . شتموکح  بانج و  نآ  یگدـنز  فلتخم 
دشابیم و ینیقی  تسا و  مولعم  شعضو  هک  رتمک  مقر  تسا و  تعیب  زاغآ  زا  وا  تموکح  تدم  لوط  هظحالم  اب  رتشیب  مقر  تفگ  درک و 

دادعا
______________________________

ص 234. يدهملا ؛ نیدلا ، ردص  دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 327. ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، یحم  یبرع ، یبا  (. 2)

ص:378  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » دشابیم ترضح  نآ  تموکح  نامز  تدم  نیگنایم  رگنایب  مه  ینایم 

لاس لهچ  تیاور  رب  ار  لاس  جنپ  تیاور  رگا  اریز  دنامیم  ماکان  ینالوط  ياهلاس  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  ینعم  نادب  نخـس  نیا  ( 1)
رگا لاح  دنام . دهاوخ  لطعم  ياهجیتن  هب  یبایتسد  نودب  لطعم و  لاس  جنپ  یس و  ترضح  نآ  هک  تفرگ  میهاوخ  هجیتن  مییامن ، فوطعم 

رتشیب رایـسب  ناشیا ، تموکح  تدم  اب  هسیاقم  ماقم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  یماکان  نامز  تدم  میریگب ، رظن  رد  ار  لاس  هن  دصیـس و  تیاور 
موهفم ینعمیب و  الماک  دیامن ، ققحم  ار  رـشب  شنیرفآ  زا  یهلا  يالاو  ضرغ  تسا  رارق  هک  یـسک  دروم  رد  يزیچ  نینچ  و  دوب ؛ دـهاوخ 

: میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  زا  دروم  هس  ام  هک  هدروآ  ار  یبلاطم  نآ  دییأت  يارب  و  « 2  » هدرک لقن  رجح  نبا  زا  ار  هیرظن  نیا  ینیرافس  تسا .
دننک و شومارف  ار  دادیب  متـس و  نارود  ياهیخلت  مدرم  هک  دشاب  ردـق  نآ  لدـع ، تموکح  تدـم  هک  دراد  اضتقا  یهلا  مرک  فطل و  - 1

. تسا یمک  نامز  لاس  هن  ای  تفه  روظنم ، نیا  يارب 
دهاوخ يدجاسم  اجنآ  رد  دوشیم و  دراو  اهنیمزرـس  همه  هب  دیامنیم و  حتف  نینرقلا  وذ  دـننام  ار  ایند  همه  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  - 2

هچ دومن  تحایس  شدرگ و  ار  ناهج  ینوکسم  قطانم  مراهچ  کی  ناوتیمن  یتح  نآ ، زا  رتمک  لاس و  هن  تدم  رد  کشیب  تخاس و ... 
دجسم ناهج  ياهنیمزرس  همه  رد  دهد و  ناماس  ار  شایماظن  ياهرکشل  دزادرپب ، دربن  داهج و  هب  هلصاف ، نیا  رد  یـسک  هک  نیا  هب  دسر 

 ... دیامن و انب 
دوخ رمع  ندوب  ینالوط  مزلتـسم  مدرم ، رمع  ندـش  ینالوط  دوشیم . دایز  وا  نامز  رد  ناـمدرم  ياـهرمع  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  - 3

: میشک دقن  هب  ار  الاب  هتکن  هس  ره  اجنیا  رد  تسا  بوخ  دوب . دهاوخن  وا  نامز  رد  نامدرم  رمع  لوط  هنرگو  تسوا 
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هب طوـبرم  هکلب  هتـشادن  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  صخـش  هب  یطبر  اـما  دراد  دوـجو  نآ  رد  یفیطل  تاـفتلا  هدوـب و  تسرد  لوا  هتکن  ( 2)
رگا یلو  دشابیم  یقطنم  رایسب  گنج ، یمیدق  ياههویش  زا  ام  روصت  هب  تبسن  مود  هتکن  اما  دشابیم . ترـضح  نآ  تموکح  يراگدنام 

تـسا بوخ  دوب . دـهاوخن  یتسرد  هتکن  میروآ ، رظن  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  يزوریپ  ياهتنامـض  زین  راگزور و  نیا  نردـم  ياهگنج 
ریز قطانم  اریز  دوب ؛ دهاوخ  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  نینرقلا و  وذ  تاحوتف  زا  رتشیب  رایـسب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تاحوتف  نازیم  هک  مییامن  هجوت 

مالّسلا هیلع  نامیلس  ذوفن  هزوح  دریذپیم . نایاپ  ایسآ  یقرش  بونج  رد  زاغآ و  نانوی  زا  هک  تسا  یکیراب  راون  نوچ  مه  نینرقلا  وذ  ذوفن 
تموکح دومن . تموکح  اهنآ  رب  یهلا  یتعیرش  اب  تخاس و  هچراپکی  ار  ادوهی  لیئارسا و  يدوهی  تلود  ود  وا  تسین . نیطسلف  زا  رتارف  زین 

. درک دهاوخ  تموکح  كاخ  هرک  همه  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  اما  دوبن ؛ ییایفارغج  هدودحم  نیا  زا  جراخ  نامیلس  ترضح 
نآ صخش  تایح  نامز  هب  هن  ددرگیمزاب ، لدع  تلود  نامز  هب  رما  نیا  تفگ  دیاب  موس  هتکن  هرابرد  ( 3)

______________________________

ص 79. ج 2 ، نامه ؛ ینیرافسلا ، (. 1)
. دعب هب  ص 105  نامه ؛ لوسر ، نب  دّمحم  یجنزربلا ، ك : ر . (. 2)

ص:379  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يردارب حور  یناهج و  تلادع  ياضف  زا  هدـمآ  رب  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  تسا و  یحور  شمارآ  شیاسآ و  هجیتن  رمع ، لوط  اریز  ترـضح 
یگدنز نارود  هب  رـصحنم  یناهج  لدع  تلود  هک  تفگ  میهاوخ  مه  نیا  زا  سپ  میتسناد و  نیا  زا  شیپ  دشابیم . اهناسنا  نیب  رد  یعقاو 

. دنام دهاوخ  یقاب  تیرشب  رمع  نایاپ  ات  هکلب  هدوبن  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح 
ياهنالداع هعماج  سیـسأت  ناشیا  تیرومأم  اریز  دشاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  صخـش  رمع  لوط  يارب  یلیلد  دناوتیمن  روما  نیا  بیترت ، نیدـب 

. لاس هن  ای  تفه و  جنپ ، داد ؛ دهاوخ  يور  یهاتوک  نامز  رد  قافتا  نیا  دشاب و  ریذپلامک  یندنام و  رشب ، یگدنز  نایاپ  ات  هک  تسا 
ص:381  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

يودهم یناهج  تلود  موس  راتفگ 

هراشا

ص:383  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

دیدج باتک  دیدج و  رما  لوا  لصف 

نیا رد  دروآ . دهاوخ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  يدیدج  باتک  دیدج و  رما  يودـهم ، تلود  يژولوئدـیا  رد  رـصنع  نیرتیلـصا 
. تخادرپ میهاوخ  یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  رد  هراب 

. هراب نیا  رد  یتایاور  نایب  لوا : روحم 
: میروآیم ار  اهنآ  زا  يرامش  کنیا  دشابیم . هیماما  عبانم  صتخم  تایاور  نیا  مینادیم  هک  اجنآ  ات 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)
«1  ... » دیدش برعلا  یلع  دیدج ، باتک  یلع  سانلا  عیابی  ماقملا  نکرلا و  نیب  هیلا  رظنأ  ّینأکل 
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. دیامنیم تعیب  تسا ، راوگان  تخس و  برع  رب  هک  يدیدج  باتک  يانبم  رب  مدرم  اب  هداتسیا و ]  ] ماقم نکر و  نیب  هک  شمنیبیم  ییوگ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 3)

«2 . » دیدش برعلا  یلع  دیدج ، ءاضق  ةدیدج و  ۀّنس  دیدج و  رمأب  موقی  مالّسلا ...  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  جرخ  دق  ول 
دهاوخ اپرب  دیآیم ، تخـس  برع  رب  هک  ار  دیدج  یتواضق  دیدج و  یتنـس  دیدج ، يرما  دیامن ...  روهظ  هک  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق 

. دومن
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  وا  نینچمه  ( 4)

دیدج ناطلـس  و  دـیدج ، باتک  دـیدج و  رمأب  سانلا  عیابی  ماقملا  نکرلا و  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل  هّللا  وف  نینـسلا ...  نم  رتو  یف  مئاقلا  موقی 
«3 . » ءامّسلا نم 

، دـیدج يرما  ساسا  رب  مدرم  اب  ماقم  نکر و  نیب  رد  هک  شمنیبیم  ایوگ  دـنگوس ، ادـخ  هب  دزیخیم ...  اپب  درف  ياهلاس  زا  یکی  رد  مئاـق 
. دیامنیم تعیب  نامسآ ، زا  دیدج  ییورین  دیدج و  یباتک 

______________________________

ص 102. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 122. نامه ؛ (. 2)
ص 139. نامه ؛ (. 3)

ص:384  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  لماک  زا  دوخ  دنس  هب  زین  وا  ینامعن و  زا  یسلجم  همالع  ( 1)

«1 . » ءابرغلل یبوطف  أدب ، امک  ابیرغ  دوعیس  ابیرغ و  أدب  مالسإلا  ّنإ  و  هّللا . لوسر  هیلإ  اعد  امک  دیدج  رمأ  یلإ  سانلا  اعد  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ 
یمانمگ تبرغ و  اب  مالـسا  زاغآ  دیامنیم . توعد  دیدج  يرما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دننامه  ار  مدرم  دیامن  روهظ  هک  مئاق 

. نابیرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  دش ، دهاوخ  بیرغ  شلوا  نوچ  مه  يدوز  هب  دوب و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 2)

ادیدج ءاعد  اّنم  یعادلا  فنأتسی  لاقف : هّللا . کحلـصأ  اذه  یل  حرـشا  تلقف : ءابرغلل ، یبوطف  أدب ، امک  ابیرغ  دوعیـس  ابیرغ و  أدب  مالـسإلا 
«2 . » هّللا لوسر  یعد  امک 

دنوادخ دسرپیم : يوار  نابیرغ . لاح  هب  اشوخ  سپ  دش ، دهاوخ  بیرغ  شلوا  نوچ  مه  يدوز  هب  دـش و  زاغآ  تبرغ  اب  مالـسا  توعد ] ]
زاغآ ار  يدیدج  توعد  ام  زا  ياهدننک  توعد  دیامرفیم : ماما  دـیهد . حیـضوت  نم  يارب  ار  نخـس  نیا  دـیامرفیم ، حالـصا  ار  امـش  راک 

. درک نینچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هک  روط  نامه  دنکیم ؛
. تسا یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  تیاور  دادعت  نیا 

مالّسلا هیلع  رـصع  ماما  هک  تسین  انعم  نیا  هب  دیدج ، توعد  دیدج و  يورین  دیدج ، تواضق  دیدج ، تنـس  دیدج ، رما  نوچ  مه  یتارابع 
. دناهتشادنپ نینچ  يرایسب  هک  نانچ  مه  دیامنیم ؛ توعد  يدیدج  نید  هب  ار  مدرم 

. یهلا یلک  همانرب  اب  نآ  طابترا  ظفح  اب  تایاور ، نیا  زا  ریگارف  یتشادرب  يارب  شالت  مود : روحم  ( 3)
رد ار  نآ  میرگنب و  تسا - مالسا  ردص  رد  عیرشت  لالز  همشچ  رس  زا  یگداتفا  رود  رصع  هک  تبیغ - رـصع  رد  یمالـسا  ماکحا  هب  هاگره 

: میباییم نآ  رد  ار  یتساک  صقن و  دروم  راهچ  مییامن ، هظحالم  یلمع  يرظن و  تحاس  ود 
نایاوشیپ هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دنوادخ ، زج  تسا و  هدشن  نایب  مدرم  يارب  زگره  هک  دراد  دوجو  ماکحا  زا  ياهتسد  - 1 ( 4)

. دش دهاوخ  نالعا  لماک ، تلادع  يارجا  روهظ و  نامز  رد  ماکحا  نیا  درادن . یهاگآ  نآ  زا  یسک  مالّسلا  مهیلع  موصعم 
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: نوچ مه  دـشابیم ؛ ماکحا  نآ  اب  طبترم  تاـعوضوم  زا  مالـسا  هیلوا  نارود  رد  مدرم  قلطم  يربخیب  بلطم ، نیا  يارب  لـیلد  نیرتنشور 
. اهنیا دننام  نارامیب و  هنیس  رد  یعونصم  بلق  تشاک  یبورکیم ، ياهحالس  زا  هدافتسا  امیپاوه ، رب  ندش  راوس  مکح 

______________________________

ص 194. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص:385  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يور ینامز  رد  اهنت  قافتا  نیا  و  دتفا . ریخأت  هب  نآ  تاعوضوم  اب  يرشب  هعماج  ییانـشآ  نامز  ات  ماکحا  نیا  نایب  تسا  هدوب  مزال  نیاربانب 

. ددرگ طبترم  مالسا  ردص  رد  عیرشت  ضایف  همشچرس  هب  رگید  راب  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هطساو  هب  تیرشب  هک  داد  دهاوخ 
ثداوح هجیتن  رد  ای  یمالـسا و  لیـصا  عبانم  نابحاص  یـسانشان  ردق  یهجوتیب و  یپ  رد  نامز  لوط  رد  ماکحا  زا  رگید  ياهتـسد  - 2 ( 1)

. تسا هتفر  نیب  زا  یبیلص  ياهگنج  لوغم و  شروی  لیبق  زا  یکانلوه 
مالسا تما  هتفر و  تسد  زا  ثداوح  نیا  لابند  هب  هدوب  یمالسا  هقف  تنس و  ياهبنارگ  ثاریم  يواح  هک  ییاهباتک  زا  هخسن  رازه  اهدص 

. تسا هدش  مورحم  دنمشزرا  ریاخذ  نیا  زا 
ماکحا زا  ار  شیوخ  تسد  دـیآیم ، شیپ  نامز  رذـگ  رد  هک  یلئاسم  دـیدج و  تاعوضوم  زا  يرایـسب  رد  هک  ور  نآ  زا  ناـهیقف  - 3 ( 2)

نیا دنرادن . دهد ، شـشوپ  ار  اهدادیور  لیبق  نیا  هک  ینیعم  یمالـسا  یلک  لوصا  زج  يزیواتـسد  راچان  هب  دننیبیم  هاتوک  یمالـسا  یعقاو 
هک ار  ياهجیتن  اما  دـشخبیم  تاجن  یعرـش  فیاظو  یمالـسا و  ماـکحا  دروم  رد  تریح  یمگردرـس و  زا  ار  درف  حیحـص ، یلک و  لوصا 

رادربماـن يرهاـظ » مکح   » هب هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  تسناد . مالـسا  یعقاو  مکح  رگناـیب  يدروم ، ره  رد  ناوـتیمن  دوـشیم  لـصاح 
. تسا

ماکحا رگم  دوشیم ؛ لماش  ار  اهنآ  همه  ابیرقت  ای  یهقف  لئاسم  زا  يرایـسب  ماکحا ، زا  هتـسد  نیا  ام ، نامز  اـت  عیرـشت  رـصع  ناـیاپ  زا  سپ 
. تسا یعطق  مالسا  نید  رد  اهنآ  توبث  هک  ینشور 

یعطق مکح ، ندوب  یعطق  زا  ناشدارم  دنیامنیم ، نایب  یعطق  یلکش  هب  ار  شیوخ  ياهاوتف  لومعم  روط  هب  راوگرزب  ناهیقف  مینیبیم  هکنیا 
نمـضتم نآ ، هب  لمع  دشابیم و  عیرـشت  رـصع  زا  ییادـج  راگزور  رد  نافلکم  فیلکت  تیاهن  اوتف ، نیا  ینعی  تسا ؛ يرهاظ  مکح  ندوب 

همه ناـهیقف  دزن  رد  رما  نیا  تسین . یمالـسا  یعقاو  مکح  رگناـیب  يور  ره  هب  یلو  تسا . ناـفلکم  زا  فیلکت  عفر  راـگدرورپ و  زا  يوریپ 
. تفگ نخس  ناوتیمن  نیا  زا  رتشیب  اجنیا  رد  تسا و  یهیدب  یمالسا  بهاذم 

ماکحا نآ  هک  دـنکیمن  یتوافت  هراب  نیا  رد  تسا ؛ هدـشن  هدایپ  ناناملـسم  هعماج  رد  مالـسا ، رد  نآ  توبث  مغر  هب  هک  یماـکحا  - 4 ( 3)
نانآ زا  يرایسب  جورخ  بجوم  یهلا ، ياهشیامزآ  رد  ناناملسم  تسکـش  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  یتموکح . یعامتجا و  ای  دشاب و  يدرف 

. ددرگیم نید  تایرورض  مالسا و  نشور  ماکحا  زا  تعاطا  هریاد  زا 
هتکن نیا  دیابن  اما  هدیدرگ  یمالـسا  ماکحا  رد  ییاهیتساک  صقن و  يرادیدپ  بجوم  عیرـشت ، رـصع  زا  ییادج  دنچ  ره  موس : روحم  ( 4)

. دوشیم مهارف  تهج  دنچ  زا  یمالسا  تما  يرکف  حطس  ياقترا  يارب  هنیمز  تبیغ ، ینالوط  نارود  تشذگ  اب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار 
هـشیدنا زا  حطـس  نیا  هب  ندیـسر  دش . دهاوخ  روهظ  زا  سپ  رـصع  رد  دیدج  ییافرژ  ون و  ماکحا  مهف  يارب  یگدامآ  بجوم  دـنیآرف  نیا 

هدومن يراذـگفده  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  ییاـههلق  هب  دوعـص  يارب  اریز  تسا  يرورـض  يرما  تیرـشب ، همه  يارب  هکلب  مالـسا  تما  يارب 
دشر و يارب  تیلباق  نیا  دیاب  ریزگان  تسا ،

ص:386  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیآ دوجوب  رشب  تیبرت 
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: دباییم شرتسگ  قمع و  هزوح ، دنچ  رد  تبیغ  راگزور  رد  یمالسا  تما  هشیدنا  هک  تشذگ  رتشیپ  ( 1)
. دنکیم ادیپ  یصاخ  يافرژ  اهنآ ، نادنمشیدنا  هژیو  هب  ناناملسم و  مومع  ناهذا  رد  یگدنز »  » و یتسه »  » لیبق زا  یمیهافم  - 1

؛ ددرگیم رتلماکتم  لالدتسا ، ياههار  رظن  زا  زین  دیدج و  تاعوضوم  يرادیدپ  ظاحل  زا  هقف ، نوناق و  زا  ناناملسم  تفایرد  كرد و  - 2
ماکحا و طابنتـسا  هار  تبیغ  رـصع  رد  یلو  درادیمنرب ، تایعقاو  زا  هدرپ  تسا و  يرهاـظ  ماـکحا  رگناـیب  دراوم  رتشیب  رد  هقف  هچرگ  اریز 

. دوشیم رتریگارف  رتقیمع و  ریزگان  نآ ، مهف 
. نانآ تایرظن  ندیشک  شلاچ  هب  دقن و  يداو  رد  یجیردت  ندش  فرژ  اههلحن و  بتاکم و  ریاس  يرکف  ینابم  هفسلف و  زا  یهاگآ  - 3

نیا رگا  ناـهج . ياهدادـیور  ربارب  رد  حیحـص  لـماعت  ناـنآ و  تالکـشم  راـبخا و  يریگیپ  مدرم و  يارب  يراوخمغ  هب  تداـع  سنا و  - 4
تفرگ و دهاوخ  دوخ  هب  یهلا  گنر  دوب و  دهاوخ  یمالسا  یلمع  عقاو  رد  دوش ، تیاده  یمالـسا  ياههزومآ  رب  ینتبم  يریـسم  رد  اهراک 

. دشاب نینچنیا  هک  تسا  مزال  یناملسم  ره  رب 
 ... یکشزپ و یسانشهراتس ، یمیش ، کیزیف ، نوچ : مه  یمولع  هعسوت  دشر و  - 5

ددرگیم اهنآ  رد  ریگمشچ  لوحت  تفرشیپ و  بجوم  هناگجنپ ، دراوم  نیا  رد  یـشیدناکیراب  یـسررب و  ثحب و  درذگیم ، نامز  هچ  ره 
ساسا رب  یناهج  تلود  هک  ار  يرکف  ینابم  یعقاو  يافرژ  كرد  یگتـسیاش  دسرب و  شناد  زا  ییالاو  حطـس  هب  یمالـسا  تما  هک  اجنآ  ات 

. دیامن ادیپ  دوشیم ، هداهن  داینب  نآ 
، یتحار هب  دناوتیم  مالّسلا  هیلع  ماما  دسرب ، یهلا  یلک  همانرب  رد  یبولطم  هتـسیاش و  هاگیاج  هب  یمالـسا  هعماج  هاگره  مراهچ : روحم  ( 2)

. دیامن ناربج  تفر ، هراشا  نآ  هب  هک  ار  یصقاون  اهیتساک و 
: دریگیم شیپ  رد  صاخ  یعضوم  اهیتساک ، صقن و  نآ  زا  کی  ره  ربارب  رد  ترضح  نآ  میمهفیم ، ام  هک  ییاج  ات 

. هدشن غالبا  ماکحا  دروم  رد  ترضح  نآ  عضوم  فلا )
هک نآ  زا  سپ  تفای و  تسد  یمالسا  طوسبم  هدیجنس و  قیقد و  ماکحا  مهف  رد  شیوخ  هتـسیاش  هاگیاج  هب  هک  نآ  زا  سپ  یمالـسا  تما 
رد هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شناردـپ و  زا  ار  اهنآ  هدـشن ، نالعا  ماکحا  نآ  هب  هاگآ  صخـش  اهنت  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

لماک هنالداع و  یناهج  نتخاس  رد  تکراـشم  يارب  ماـکحا  نآ  نـالعا  ناـمز  تروص  نیا  رد  دومن ، تیاور  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  تیاـهن 
. دسریم ارف  روهظ ) زا  سپ  نامز  يارب  یهلا  یلک  همانرب  قباطم  )

نوچ مه  زین  وا  هک  دنرواب  نیا  رب  تسا - هدشن  دلوتم  زونه  يدهم  دـنرادنپیم  هک  هیماما - ریغ  هنرگو  تسا  هیماما  هژیو  تشادرب ، نیا  ( 3)
اب یعیبط - هویش  هب  درادن و  هدشن ، نالعا  ماکحا  زا  يربخ  نامدرم  رگید 

ص:387  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. ددرگ هاگآ  ماکحا  نآ  زا  تسناوت  دهاوخن  نآ - ریغ  تیاور و 

ياهرتسگ افرژ و  همه  اب  شنیب  مهف و  نیا  دراد . رارق  شیوخ  هناـمز  رد  یمالـسا  شنیب  مهف و  هلق  نیرتـالاب  رد  وا ، هک  تسا  نآ  اـم  روصت 
فرط رب  ار  صیاـقن  نیا  دـناوتیم  ناـس  هچ  یـصخش  نینچ  هجیتـن  رد  میدرمـشرب . نیا  زا  شیپ  هک  تـسا  ییاـهیتساک  ياراد  دراد ، هـک 

؟ دزاس
دننادیم ماهلا و )...  قیرط  زا   ) يزاجعا روط  هب  ار  ماکحا  نآ  زا  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  عالطا  هک  رگید  یخرب  یبرع و  نبا  نخس  ( 1)

: تسین تسرد  لیلد  ود  هب  « 1»
ماما رـشب . یگطـساو  نودـب  راگدرورپ ، بناج  زا  میقتـسم  روط  هب  ماـکحا  ناـیب  ینعی  توبن  اریز  تسا  ناربماـیپ  صتخم  یگژیو ، نیا  - 1
زیاج یمالـسا ، تعیرـش  رد  راک  نیا  اساسا  تسا و  هدرکن  يربماـیپ  ياـعدا  زگره  وا  فصو  نیا  اـب  یلو  تسا  نینچ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

. تسین

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


قباطم هکنیا - هچ  تسین ؛ هزجعم  نیا  ندروآ  هب  رـصحنم  لدع ، تلود  نتـشاد  اپرب  اریز  درادن  یناوخمه  تازجعم  نوناق  اب  هزجعم  نیا  - 2
رد رگا  اما  یعیبط . هویش  هب  تیاور  قیرط  زا  ماکحا  لقن  زا  تسا  ترابع  هک  تفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ینیزگیاج  ناوتیم  هیماما - تشادرب 

صاخ دراوم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یهدـنامرف  ناـمز  هژیو  ار  نآ  اـهنت  «، 2  » میتفگ نخـس  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  ماـهلا  دوجو  زا  هتـشذگ 
. میتفریذپن نید ، یلصا  ماکحا  ورملق  رد  ار  نآ  زگره  میتسناد و 

تمرح ای  زامن  بوجو  گنـسمه  تباث ، یلـصا و  یمکح  ناونع  هب  يودهم  یناهج  تلود  رد  يدیدج  مکح  دـشاب  انب  رگا  هجیتن  رد  ( 2)
نیا رد  هچ  دراد ، تفایرد  گرزب  دـنوادخ  زا  ماهلا  اب  میقتـسم  روط  هب  دـناوتیمن  مالّـسلا  هیلع  ماما  ار  یمکح  نینچ  ددرگ ، حرطم  يدزد 

یماکحا نینچ  نیاربانب  تسا . یندشن  نید ، ترورض  هب  يزیچ  نینچ  ددرگیم و  تباث  ترـضح  نآ  يارب  تلاسر  توبن و  ماقم  تروص ،
. ددرگیم حرطم  ماهلا  عوضوم  تسین ، رادروخرب  یتیمها  نانچ  زا  هک  رگید  يدراوم  رد  اما  تسا . تابثا  لباق  تیاور »  » اب اهنت 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  هدش ، شومارف  زین  نآ  هب  لمع  هتفر و  نیب  زا  نآ  عبانم  هک  یماکحا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  عضوم  ب )
تفاـیرد هب  زاـین  اـهنآ  مهف  هتـشاد و  دوـجو  مالـسا  ردـص  رد  ماـکحا  هتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  تسا ؛ نشور  رایـسب  خـساپ  ( 3)

نتفر ـالاب  اـب  زین  رما  نیا  هک  دـشابیم  اـهنآ  نتفر  نیب  زا  يریگولج  يرادـهگن و  هب  زاـین  اـهنت  هکلب  هتـشادن  هشیدـنا  تحاـس  رد  يدـیدج 
عبانم نتفر  نیب  زا  بجوم  هتـشادن و  دوجو  هتـشذگ ، ياهلسن  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ددرگیم ؛ نکمم  ناناملـسم  تیلوئـسم  ساـسحا 

. تسا هدش  ماکحا  نیا 
: تسانشآ ماکحا  نیا  اب  هار  ود  زا  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هیماما ، تشادرب  قبط  ( 4)

. لج زع و  يادخ  زا  مه  ناشیا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  زین  اهنآ  شدنمجرا و  ناردپ  زا  تیاور  لقن  - 1
______________________________

. دعب هب  ص 327  ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  ك : ر . (. 1)
ص 505. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 2)

ص:388  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دناهتشادن و ماکحا  نآ  زا  یتخانش  دناهدمآ  ادعب  هک  ییاهلسن  دنورب . نیب  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ماکحا ، نیا  اب  ترضح  نآ  يرـصع  مه  - 2

دناوتیم هجیتن  رد  دراد و  عالطا  اهنآ  نومضم  زا  کنیا  هدوب و  هدنز  ماکحا ، نآ  ترهـش  هرود  رد  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  اهنت 
. دیامن نالعا  ار  اهنآ  روهظ ، زا  سپ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  يرهاظ  ماکحا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  ج ) ( 1)
رما نیا  ددرگیم و  حرطم  یعقاو  مکح  نتـسنادن  ماگنه  هب  يرهاظ  مکح  میتفگ  رتشیپ  هک  نانچ  مه  دراد . ینـشور  خساپ  زین  شـسرپ  نیا 

يرهاظ مکح  هب  دیابن  دشاب ، هاگآ  یمالـسا  یعقاو  مکح  زا  درف  هاگره  اما  تسا . یمالـسا  يراذگنوناق  همـشچرس  زا  ندـش  رود  لیلد  هب 
تاـحوتف رد  یبرع  نبا  دوـمن . دـهاوخ  ناـیب  دوـخ  ار  یمالـسا  یعقاو  ماـکحا  تسا و  نـینچنیا  مالّـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  دـیامن و  لـمع 

: دسیونیم
. درکیم نانچ  دوب ، هدنز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگا  هک  روط  نآ  دزاسیم  راکشآ  ار  یعقاو  نید  وا 

. دنتسه عیرـشت  يراذگنوناق و  ياههمـشچ  رـس  هناگهدزاود ، ناماما  همه  دشابیم و  مهدزاود  ماما  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هیماما ، دزن  رد  اما 
یعقاو یمکح  دیامنیم ، نالعا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هک  یمکح  نیاربانب  دـهدیم ؛ لیکـشت  ار  تنـس  شخب  نیرتگرزب  اهنآ  لمع  نخس و 

. دوب دهاوخ 
هک یلئاسم  دننام  دنام ؛ دهاوخ  یقاب  يرهاظ  ماکحا  دراد ، لهج  ای  کش و  نآ  هرابرد  فلکم  هک  یئزج  دراوم  یخرب  رد  نانچ  مه  يرآ ،

. ددرگیمزاب وا  یصخش  یگدنز  هب 
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؟ تسیچ تسا ، هدیدرگن  ارجا  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  هک  یمالسا  ماکحا  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  د ) ( 2)
روما هرادا  هب  نآ  سأر  رد  نتفرگ  رارق  اب  دهنیم و  ناینب  ار  یناهج  لدع  تلود  وا  دومن . دهاوخ  یلک  ماکحا  ندومن  هدایپ  هب  مادقا  ناشیا 

. تخادرپ دهاوخ  فرژ  ون و  یحطس  رد  شیوخ  روحم  تلادع  همانرب  يارجا  و 
یناسک اهنت  تشک و  دـهاوخ  ار  ینامرفان  رگـشروش و  ره  ناشیا  تفگ  دـیاب  دوشیم  طوبرم  صاخـشا  هب  هک  صاخ  ماکحا  دروم  رد  اـما 
. دنیامن ینابرق  نآ  ياپ  هب  ار  دوخ  یصخش  عفانم  دنشاب  رضاح  هتشاد و  ار  یناهج  لدع  تلود  زا  يوریپ  یگدامآ  هک  دننامیم  یقاب 

، دندوب جنر  رد  نآ  زا  تبیغ  هرود  لوط  رد  ناناملسم  مالسا و  هک  ییاهیتساک  همه  مالّـسلا ، هیلع  ماما  يوس  زا  يریگعـضوم  راهچ  نیا  اب 
. دوشیم فرط  رب 

حیضوت رد  میبایرد . ار  دیدج و ...  يورین  دیدج ، رما  موهفم  میناوتیم  مامت  ینشور  هب  تشذگ ، هک  یتاحیضوت  زا  سپ  مجنپ : روحم  ( 3)
: میروآیم ار  یتاکن  بلطم  نیا 

تیعورـشم مالـسا  رد  هک  هویـش  نیا  دـشابیم . عامتجا  روما  تلود و  هرادا  رد  دـیدج  ياهویـش  دـیدج ، يورین  زا  دارم  تسخن : هتکن  ( 4)
نآ اریز  تسا  هدـیدرگن  هداـیپ  عماوج  ریاـس  رد  هچ  نایـسابع و  تلود  رد  هچ  ناـیوما و  تموکح  رد  هچ  حیحـص  روط  هب  هاگچـیه  دراد ،
نیا مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دناهتشاد . یـساسا  فالتخا  یمالـسا ، تموکح  حیحـص  شور  اب  فادها  رد  مه  اهرازبا و  رد  مه  اهتموکح 

. دومن دهاوخ  ارجا  لماک  روط  هب  يدیدج  تاظحالم  اب  ار  هویش 
ص:389  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دشاب ریز  یناعم  زا  یکی  تسا  نکمم  دیدج » رما   » زا دارم  مود : هتکن  ( 1)
يدـیدج ياهروتـسد  ماکحا و  هب  هراشا  دـیدج  رما  زا  دارم  تروص  نیا  رد  تسا . روتـسد  يراذـگنوناق و  ینعم  هب  رماوأ ) درفم   ) رمأ - 1

. دومرف دهاوخ  نالعا  ار  اهنآ  دوخ  تلود  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هدوبن و  هدش  هتخانش  روهظ  زا  شیپ  ات  هک  تسا 
، دـیدج رما  زا  دارم  نیاربانب  تسا . هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  تایاور  یخرب  رد  هژاو  نیا  دـشابیم . يرکف  درکیور  ای  هدـیقع  ینعم  هب  رمأ  - 2

. دومن دهاوخ  نالعا  ار  نآ  شیوخ  تلود  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  دشابیم  شنیب  رکف و  زا  یفرژ  دیدج و  حطس  هب  هراشا 
، انعم نیا  رد  دیدج » رمأ  . » تسا هدمآ  انعم  نیمه  هب  تایاور  زا  يرامـش  رد  رما  هژاو  دـشابیم . تفالخ  ای  تماما  تراما ، ینعم  هب  رمأ  - 3
، تراـما اـما  دـشابیم  یلک  نیناوق  لـماش  شایفرع ، ياـنعم  ساـسا  رب  ناطلـس  هک  نآ  زج  دـشابیم ؛ دـیدج » ناطلـس   » ییاور ریبعت  هیبـش 

تراما زا  ون  یلکـش  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یهدـنامرف  تراـما و  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  هدـنامرف و  ریما و  صخـش  يارب  تسا  یفیـصوت 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  لاثم  روط  هب  تسا . هتشادن  هقباس  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  يوبن  تلود  رد  یتح  نآ  زا  شیپ  هک  دشابیم 

. دینارذگ دهاوخ  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  اما  دومرفیم  دروخرب  یمرن  ارادم و  اب  ناقفانم  نافرحنم و  اب 
دهاوخ مالعا  ار  ماکحا  همه  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یلو  تخادنا  ریخأت  هب  ار  یعقاو  ماکحا  زا  یخرب  نالعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ 
تلود هرتـسگ  هک  یلاـح  رد  داد  لیکـشت  ار  شیوخ  تموکح  دودـحم ، ياهقطنم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دوـمرف .

وا تلود  مینادب  تسا  یفاک  ترضح  نآ  تموکح  تراما و  ندوب  دیدج  هرابرد  تسا . نیمز  يانهپ  همه  مالّـسلا ، هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح 
. تسا هتشادن  هقباس  زگره  رشب  خیرات  رد  هک  يزیچ  دشابیم  یناهج 

: دشابیم ریز  يانعم  ود  زا  یکی  دیدج » توعد   » زا دوصقم  موس : هتکن  ( 2)
. دیامنیم توعد  نآ  هب  ار  مدرم  شروهظ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  یماکحا  میهافم و  هب  یناوخارف  - 1

ماما توعد  تسا . هتشادن  هقباس  نآ  زا  شیپ  هک  تلادع  قح و  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  توعد  دننام  دشاب ؛ دیدج  توعد  دوخ  - 2
هّللا یّلـص  ربمایپ  توعد  هیبش  اوتحم ، رد  ینوگمه  نزاوت و  نایب و  رد  یگدازآ  اهشور و  ندوب  صلاخ  ظاحل  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

. ددرگیم رب  هشیر  کی  هب  هشیدنا  ظاحل  هب  ود  ره  دشابیم و  هلآ  هیلع و 
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: ددرگ روصتم  ریز  دراوم  زا  یکی  دیدج » باتک   » زا تسا  نکمم  مراهچ : هتکن  ( 3)
همه اریز  تسا  لـطاب  دـیدرتیب  لاـمتحا  نیا  دروآ . دـهاوخ  میرک  نآرق  ياـج  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  دـشاب  يدـیدج  نآرق  روظنم  - 1
یّلص ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  وریپ  مالسا و  هب  نیدتم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  بهذم  رد  فالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم 
هیلع ماما  هکنیا  درادـن . نیا  زج  ییاـضتقا  یهلا ، یلک  هماـنرب  ـالوصا  دناهدیـسر و  رتاوت  هب  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  دـشابیم . هلآ  هیلع و  هّللا 

لیالد فالخ  رب  نیا  دتسیاب . مالسا  ربارب  رد  هدومن و  خسن  ار  میرک  نآرق  ترـضح  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دروایب  يدیدج  نآرق  مالّـسلا 
. دروایب لماک  یباتک  هک  نآ  هب  دسر  هچ  دروآ  دهاوخن  زین  ار  يدیدج  هیآ  یتح  نیقی  هب  تسا و  يرورض  یعطق و 

ص:390  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
شیپ هعماج  هک  ور  نآ  زا  و  دروایب ؛ تسا  هدوب  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یلکـش  نامه  هب  ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دشاب  نآ  دارم  - 2

. دشابیم دیدج  یباتک  ییوگ  هدوبن ، انشآ  نآ  قیاقح  اب  روهظ  زا 
لامتحا دشاب ، تسرد  اهلکـش  نیا  زا  یخرب  ای  همه  هاگره  دشاب . هتـشاد  یفلتخم  ياهلکـش  دـناوتیم  میرک  نآرق  رد  یلامتحا  تارییغت 

. دوب دهاوخ  لطاب  زین  مود  لامتحا  دشاب ، تسردان  اهنآ  همه  رگا  یلو  دشابیم  حیحص  دیدج ، باتک  دروم  رد  مود 
یتروص رد  هیضرف  نیا  دشابن . هدش  هتخانش  روهظ  زا  شیپ  هک  ددرگ  هدوزفا  میرک  نآرق  هب  يرگید  تایآ  روهظ  نامز  رد  لوا : لکش  ( 1)

یلو مینادب  حیحـص  دـنیوگیم ، نخـس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  تایآ  یخرب  ندـش  فذـح  زا  هک  ار  یتایاور  هک  تسا 
. تسا یفتنم  لکش  نیا  بیترت ، نیدب  هتشادن و  ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  رابخا  نیا  هک  مینادیم  کین 

لوزن بیترت  قباطم  نآرق ، ینونک  بیترت  مینادیم  اریز  ددرگ ؛ بترم  تسا ، هدـش  لزان  هک  بیترت  نامه  هب  نآرق  تاـیآ  مود : لکـش  ( 2)
. تسین نآ 

، بیترت نیا  رد  رییغت  نیارباـنب  تسا ؛ هدوب  ربماـیپ  دوخ  روتـسد  هب  تاـیآ  لوزن  بیترت  ندز  مه  رب  هک  تفگ  میهاوخ  موـس  لکـش  رد  هتبلا 
. درک دهاوخن  يراک  نینچ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روتسد  زا  ینامرفان 

هک یبیترت  دـشاب و  هدـش  اجهباج  میرک  نآرق  ياههروس  اههیآ و  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  مینک  ضرف  موس : لکـش  ( 3)
هک هدش  دیکأت  تایاور  رد  هکلب  درادن  دوجو  یفاک  لیلد  ضرف  نیا  تابثا  يارب  دـشاب . هدروخ  مه  رب  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  ناشیا 

. تسا هتفای  ناماس  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  روتسد  هب  هک  تسا  نامه  میرک ، نآرق  ینونک  بیترت  لکش و 
. تسین تسردان  یلک  روط  هب  مود ، لامتحا  هجیتن  رد  ددرگیمن و  تباث  هناگهس  ياهلکش  زا  کی  چیه  تروص  نیا  رد 

، ندوب لسرم  لیلد  هب  هدـش ، هراشا  مود  لامتحا  یتسرد  رب  نآ  رد  هدرک و  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دـیفم  خیـش  هک  یتیاور  هتبلا 
. تفگ میهاوخ  نخس  شاهرابرد  يدوز  هب  هک  درک  يرگید  تشادرب  ثیدح  نآ  زا  ناوتیم  هک  نآ  رب  هوالع  « 1 « ؛ تسین دامتعا  لباق 

ای دیامنیم . هئارا  مدرم  هب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  هدرتسگ  فرژ و  دیدج ، يریـسفت  دـیدج » باتک   » زا دارم  - 3
. دهن ناینب  ار  میرک  نآرق  مهف  ریسفت و  رد  دیدج  یشور  ون ، یلک و  یلوصا  ددم  هب  هک  نآ 

همه دوخ ، باـن  قیاـقح  اـب  هدوب و  رتفرژ  نیـشیپ  ياـهتفایرد  همه  زا  نآرق ، زا  دـیدج  تفاـیرد  هک  دـشابیم  ور  نآ  زا  یگزاـت  نیا  ( 4)
. دزاسیم فرطرب  ار  نآ  ریسفت  میرک و  نآرق  مهف  رد  دوجوم  تافالتخا 

______________________________

لزنأ ام  یلع  نآرقلا  سانلا  مّلعی  طیطاسف و  برـض  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذا  . » ص 344 نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دـیفملا ، (. 1)
هب هدیدرگ ، لزان  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  دیامن و  اپرب  ییاههمیخ  دیامن ، روهظ  مالّـسلا  هیلع  لوسر  نادـناخ  مئاق  هاگره  « ؛» ّلج ّزع و  هّللا 

.« دهد شزومآ  مدرم 
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نآ دزومآیم » مدرم  هب  هدـش  لزان  هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  مالّـسلا  هیلع  مئاق  : » دومرف هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ثیدـح  زا  دارم  دـیاش 
هب هدوبن ، نشور  یفاک  هزادنا  هب  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  هک  ار  میرک  نآرق  یقیقح  یناعم  دصاقم و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  دشاب 

. تخومآ دهاوخ  مدرم 
نآرق هب  هیبش  دیدج ، عیرـشت  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  باتک »  » هب ریبعت  دشاب . دـیدج  يراذـگنوناق  عیرـشت و  دـیدج ،» باتک   » زا دارم  - 4

نآ زا  دـیدج  عیرـشت  هک  تسا  یلک  یلوصا  يواح  نآرق ، هک  تسا  ببـس  نیا  هب  اـی  تسا و  نیناوق  هدـنرادربرد  نآرق  نوچ  تسا ، میرک 
. دریگیم هرهب 

. تسا رادروخرب  يرتشیب  ینشور  حوضو و  زا  موس  ضرف  الاب ، ضرف  راهچ  نایم  زا 
زا تسا  ترابع  تنس  تسا  ینتفگ  دشاب . مالّسلا  هیلع  ماما  ياضما  راک و  نخس ، دیدج ،» تنـس   » زا دوصقم  تسا  نکمم  مجنپ : هتکن  ( 1)

تمـصع ماقم  زا  نارگید ، و  « 1  » یبرع نبا  رظن  زا  زین  هیماما و  عامجا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  و  موصعم ؛ ياضما  راک و  مـالک و 
یگتفایتیبرت و روظنم  هب  نآ  زا  يوریپ  هدوب و  دنوادخ  نیفلکم و  نیب  تجح  ناشیا ، ياضما  راک و  نخـس ، نیاربانب ، دشابیم . رادروخرب 

. تسا يرورض  مزال و  هعماج ، تلود و  ادخ ، اب  طابترا  رد  لماک  تلادع  يارجا 
تنـس تسا . یمالـسا  عبانم  رد  هدش  لقن  تنـس  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تنـس  ییاوتحم  توافت  دـیدج ،»  » هب تنـس  نیا  فاصتا  ببس 

دومن و دـهاوخ  نالعا  ار  نآ  ناشیا  هک  تسا  يرادـیب  روعـش و  زا  یلاع  یحطـس  زین  دـیدج و  میهاـفم  ماـکحا و  هدـنریگرب  رد  يودـهم ،
. درک دهاوخ  تیبرت  نآ  هیاپ  رب  ار  تیرشب 

تافو زا  سپ  اهناسنا  تیبرت  يانبم  هراومه  تنـس ، نیا  هکلب  دـشابیم . ناشیا  زا  سپ  راگزور  رد  ماکحا  طابنتـسا  راـیعم  يودـهم ، تنس 
هک يدودح  رد  مالـسا ، نیتسخن  نایاوشیپ  ياهتنـس  ایناث  نآرق و  زا  دیدج  مهف  الوا  هک ، نیا  رب  هوالع  دوب . دهاوخ  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما 

. دش دهاوخ  همیمض  يودهم  تنس  هب  دشاب ، هدش  دییأت  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يوس  زا  اهنآ  یتسرد 
: تسا ریز  روما  زا  یکی  دیدج » ياضق   » زا روظنم  مشش : هتکن  ( 2)

زا سپ  راگزور  رد  یهلا  یلک  هماـنرب   » ار نآ  رتشیپ  اـم  دـیآیم و  رد  ارجا  هب  روهظ  نارود  زا  سپ  هک  تیرـشب  يارب  دـیدج  ياهماـنرب  - 1
. میاهدیمان روهظ »

زا یلکـش  دش ، دهاوخ  هدایپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تسد  هب  هک  یهلا  یلک  همانرب  هک  تسا  هتفر  راک  هب  ور  نآ  زا  اضق »  » هژاو اجنیا  رد 
. تسا یهلا  ياضق  لاکشا 

يراذـگنوناق اـضق ،»  » هژاو یناـعم  زا  یکی  اریز  دـباییم ؛ قـقحت  روـهظ  زا  سپ  هـک  دــشابیم  يدــیدج  يراذــگنوناق  نآ ، زا  دارم  - 2
. تسا تواضق ) )

ای نتـشک  هب  روتـسد  يانعم  هب  اجنیا  رد  اضق  دیامنیم . مادقا  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  میتفگ  هک  تسا  نافرحنم  عیـسو  راتـشک  دوصقم  - 3
« دیدش برعلا  یلع  دیدج ، ياضق  میناوخیم ...«  تایاور  رد  ور  نیا  زا  تساهنآ . ندرک  نک  هشیر 

______________________________

. دعب هب  ص 328  ج 3 ، نامه ؛ نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  ك : ر . (. 1)
ص:392  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رد ار  دیدج  ياهویش  يرواد  تواضق و  رما  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هکنیا  نآ  هدمآ و  تایاور  رد  هک  دشاب  ياهتکن  هب  هراشا  دیاش  - 4
عوضوم نیا  هب  دیامنیم .» يرواد  نادهاش ، زا  شـسرپ  نودب  مالّـسلا ، هیلع  یبن  دوواد  نوچ  مه  وا   » میناوخیم تیاور  رد  دریگیم . شیپ 

. تخادرپ میهاوخ  شخب  نیمه  رخآ  لصف  رد 
ياهنیرق زا  اریز  دـسریم  رظن  هب  رتلـمتحم  موس  دروم  یلو  دـشابیم  لـمتحم  دـیدج » ياـضق   » موهفم هراـبرد  هناـگراهچ  دراوم  نیا  همه 
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«. تسا راوشد  تخس و  اهبرع  رب  « » دیدش برعلا  یلع  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دشابیم  تیاور  زا  یتمسق  نآ  تسا و  رادروخرب 
نیا دیاش  دنک . یفرعم  دیدج » نید   » هدنروآ ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  میتفاین  ار  یثیدح  یمومع ، ترهـش  مغر  هب  مشـش : روحم  ( 1)

رب نآ  ماجنا  دناهتـشاد و  تشذـگ ، هک  ياهناگشـش  نیوانع  زا  دروم  کـی  زا  دارفا  یخرب  هک  تسا  ياهناـماوع  تشادرب  لـیلد  هب  ترهش 
. تسا تخس  رایسب  يداع  يدرف 

ریاس مالـسا و  اب  لباقت  رد  هک  دروآ  دهاوخ  ار  يدیدج  تعیرـش  ترـضح  هک  تسین  نیا  نآ  زا  دارم  دشاب ، هدیـسر  مه  یتیاور  رگا  یتح 
ربمایپ هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  رگید  یفرط  زا  تسین و  ربماـیپ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هک  تسا  نشور  اریز  دـشاب ؛ ناـیدا 
نوناق طقف  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیامنیم ، دـییأت  ار  نآ  مه  رتاوتم  تایاور  میتسناد و  البق  هک  روط  نامه  دـمآ و  دـهاوخن  زین  يرگید 

( دیامنیم یفرعم  دـیدج  نید  هدـنروآ  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک   ) یـضرف تیاور  نآ  زا  دارم  رگا  نیاربانب  دـنکیم . هدایپ  ار  مالـسا 
هک تسا  نآ  رتبسانم  ماجنارـس  داهن . يرانک  هب  نآ ، ياوتحم  در  رد  یعطق  لیالد  دوجو  ببـس  هب  ار  نآ  تسا  مزال  دـشاب ، بلطم  نیمه 

ناغمرا هب  مدرم  يارب  لاعتم ، يادخ  زا  شتعاطا  رابتعا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  مینادب  يدیدج  نوناق  ار  نآ  یتیاور ، نینچ  دوجو  ضرف  هب 
. دروآیم

ار دـیدج  یتوعد  ون و  يرما  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نانوچ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  میدـناوخ  تاـیاور  یخرب  رد  متفه : روحم  ( 2)
یگریت و رصع  زا  دیدج ، توبن  ددم  هب  ار  مدرم  ترـضح  نآ  اریز  تسا  نشور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هرابرد  بلطم  نیا  دزاغآیم .

تثعب تسخن  ياهلاس  رد  نانمؤم  دش . زاغآ  تبرغ  رد  یمالسا  توعد  دیدرگ . نومنهر  تلادع  رون و  نارود  هب  دروآ و  نوریب  تیلهاج 
تبرغ دـش و  ریگارف  یمالـسا  توعد  هک  نآ  اـت  تشاد  همادا  عضو  نیا  دـندوب و  ناکرـشم  ياـهرازآ  متـس و  دـهاش  اوزنا  یماـنمگ و  رد 

ات عضو  نیا  تشگ و  بیرغ  هرابود  مالسا  نایـصع ، متـس و  هب  مدرم  شیارگ  یهلا و  ياهشیامزآ  یپ  رد  اما  دیدرگ . فرط  رب  ناناملـسم 
ار دیدج  یتوعد  دیدج و  يرما  روهظ ، هاگ  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تشاد . دـهاوخ  همادا  يودـهم ، تلادـع  تیادـه و  باتفآ  عولط 

. تسا هدوب  مورحم  نآ  زا  شیوخ  ییوپژک  فارحنا و  هجیتن  رد  رود ، رایسب  ياهنامز  زا  یمالسا  هعماج  هک  دیامنیم  زاغآ 
یّلـص ربمایپ  توعد  یلک  ياههیاپ  لوصا و  هک  روط  نامه  هدش ، هتـشاذگ  لبق  زا  نآ  هیاپ  هکلب  دوب  دهاوخن  دص  رد  دص  یگزات  نیا  هتبلا 

هب مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  توـعد  یگتـسویپ  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا . هشیر  مه  نیـشیپ  ناربماـیپ  ياـهتوعد  اـب  زین  هلآ  هیلع و  هّللا 
. دشابیم هتشذگ  ناربمایپ  میلاعت  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  توعد  طابترا  زا  رتشیب  بتارم  هب  یمالسا  ياههزومآ 

ص:393  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

روهظ زا  شیپ  یعامتجا  یسایس - لئاسم  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  مود  لصف 

دهاوخ هناعطاق  یعـضوم  روهظ  زا  شیپ  ناهج  رد  دوجوم  نیناوق  اـهماظن و  ربارب  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـش  ناـیب  نیا  زا  شیپ 
نافرحنم ربارب  رد  یتخس  يریگعضوم  هچ  میتسناد  زین  دومن . دهاوخ  اهنآ  نیزگیاج  ار  هنالداع  الماک  ياهشیدنا  و  لاطبا ، ار  اهنآ  تفرگ و 

دهاوخ مهارف  ناهج  رد  روحم  تلادع  دیدج و  ياهعماج  يراذـگناینب  يارب  ار  مزال  هنیمز  اهنآ  ندرک  نک  هشیر  اب  هنوگچ  و  هدرک ، ذاختا 
؛ مینک یـسررب  نکمم  دـح  ات  ار  نآ  تایئزج  زا  یخرب  میهاوخیم  اهنت  هکلب  مییامن  رارکت  ار  بلاطم  ناـمه  میهاوخیمن  اـجنیا  رد  دروآ .

. مییامن ماهبا  عفر  دوشیم ، یلبق  نیناوق  نیزگیاج  هک  يودهم  تلود  ياهدرکیور  یخرب  زا  میناوتب  هلیسو  نیدب  دیاش 
عضوم میناوتب  ات  هدرک  ادیپ  يرتقیقد  تخانش  روهظ  زا  شیپ  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  زا  لوبق ، لباق  دح  رد  میدنمزاین  روظنم  نیدب  ( 2)

هک تسا  نشور  دشابیم . روهظ  نامز  زا  يربخیب  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یلکـشم  مییامن . صخـشم  اهنآ  ربارب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما 
هئارا زج  یهار  لکشم  نیا  لح  يارب  میسانشب . ار  روهظ  زا  شیپ  یعامتجا  یـسایس - تالوحت  لئاسم و  تسناوت  میهاوخن  تروص  نیا  رد 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


بجوـم ثحب ، رد  نآ  نداد  رارق  اـنبم  یلو  دـشابن  تسرد  زین  دوـخ  يدوـخ  هب  تسا  نکمم  هـتبلا  هـک  درادـن  دوـجو  صخـشم  ياهیـضرف 
يرتـشیب ینـشور  حوـضو و  زا  روـهظ ، زا  شیپ  یعاـمتجا  یـسایس - ياـهماظن  ربارب  رد  مالّـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  عـضاوم  هـک  ددرگیم 

دومرف و دـهاوخ  روهظ  نآ ، هب  کیدزن  ینامز  ای  نرق  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هیـضرف  نیا  دوش . رادروخرب 
. ددرگیمن یمهم  ياهینوگرگد  شوختسد  زورما ، ناهج  رد  یلک  میهافم  نیناوق و 

ره تسناد . لمتحم  ار  هیـضرف  نیا  ناوتیم  «، 1  » دوریم روهظ  راظتنا  هظحل  ره  رد  نآ  ساسا  رب  هک  یگـشیمه » راظتنا   » لـصا قباـطم  ( 3)
. دشابیم تسردان  روهظ  تقو  نییعت  هک  میاهتفگ  رتشیپ  اریز  درادن ؛ ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  دنچ 

______________________________

ص 362 و 427. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:394  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

شخب تسناوت  میهاوخ  بیترت  نیدب  تسایند . زورما  ياهماظن  نیمه  روهظ ، زا  شیپ  یعامتجا  یسایس - ياهماظن  هیـضرف ، نیا  بجوم  هب 
هک میروآ  تسدب  ار  یلک  یلوصا  میناوتب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  نتفگ  نخس  اب  دیاش  مییوگ و  خساپ  ار  لصف  نیا  ياهشسرپ  زا  یمهم 

. ددرگ مولعم  روهظ ، زا  شیپ  یعامتجا  یسایس - ياهماظن  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  ماما  عضاوم  لامجا - روط  هب  دنچ  ره  نآ - لالخ  زا 
ات مالّـسلا -، هیلع  يدهم  ترـضح  ياهدرکیور  هشیدنا و  تخانـش  اجنیا ، رد  ام  فده  تیاهن  هک  دـش  لفاغ  بلطم  نیا  زا  دـیابن  هتبلا  ( 1)

هرابرد هک  تسا  یتایاور  زین  یلک و  لوصا  رب  هیکت  ام ، شور  مینکیم  يروآدای  دـشابیم . دـهد - هزاجا  باتک  نیا  رد  ام  شور  هک  اجنآ 
يرکف حطـس  شنیب و  یقیقح  يافرژ  زا  یهاگآ  میدروآ  باتک  نیا  همدقم  رد  هک  نانچ  مه  یلو  تسا . هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 

نآ رگم  تسا  نکممان  دشاب ، شیدناکیراب  هغبان و  مه  هچ  ره  دیزیم ، روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  هک  ياهدنهوژپ  رب  روهظ ، زا  سپ  هعماج 
. درب رس  هب  روهظ  هرود  رد  هک 

يداصتقا و یتیریدـم ، یللملا ، نیب  ياهروحم  رد  ترـضح  عضاوم  زا  یخرب  اب  اـت  میهدیم  ناـماس  روحم  دـنچ  رد  ار  ثحب  اـجنیا  رد  ( 2)
. میوش انشآ  یعامتجا 

. یللملا نیب  يراج  لئاسم  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضاوم  یلک  یسررب  تسخن : روحم  ( 3)
دوخ هب  شاهدـیاف  هک  یـصخشم  حـلاصم  تهج  هب  یناـهج  هعماـج  طـسوت  نآ  تیاـعر  هک  دنتـسه  ینوگاـنوگ  روـما  یللملا ، نیب  لـئاسم 

. تسا ارجالا  مزال  ددرگیم ، رب  اهتلود 
هک ییاهتلود  دنیامنیم . اضما  ار  ییاهنامیپ  اهدادرارق و  یماظن و ...  ای  یگنهرف و  يداصتقا ، فادها  هب  ندیسر  روظنم  هب  اهتلود  ( 4)
زا اهنآ  طباور  هک  یتروص  رد  دـننکیم . هلدابم  اهيراکمه  حطـس  ياقترا  روظنم  هب  ار  یناریفـس  دـنراد ، کیتاملپید  طـباور  رگیدـکی  اـب 
هب یموس  روشک  دنـشاب ، کیتاملپید  طباور  دـقاف  تلود  ود  رگا  دـننکیم و  هلدابم  رادراک »  » رگیدـکی اب  دـشابن ، رادروخرب  ییالاب  حـطس 

. دنکیم تیلاعف  لباقم ، روشک  رد  عفانم  ظفاح  ناونع 
. دشابیم دوخ  نایاتمه  اب  اهنآ  رادید  زین  اهتاملپید و  اهروشک و  نارس  نتفریذپ  للملا ، نیب  طباور  رد  دوجوم  ياههویش  هلمج  زا 
ياهلئسم رگا  لاثم  روط  هب  دنیامنیم  هعجارم  یللملا  نیب  ياهنامزاس  هب  دهد ، يور  یندشن  لح  یفالتخا  تلود  دنچ  ای  ود  نیب  یتقو  ( 5)

نآ لـصف  لـح و  رادهدـهع  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  دـشاب ، یـسایس  یلکـشم  رگا  يرتـسگداد و  یللملا  نیب  ناوید  دـشاب ، ناـیم  رد  یقوقح 
اهروشک یتشادـهب  یعامتجا و  يداصتقا ، تالکـشم  لح  هب  نوگانوگ  ییاهنامزاس  لیکـشت  اـب  زین  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  دوخ  ددرگیم .

. دزادرپیم
، یللملا نیب  نیناوق  هک  تسناد  دـیاب  دروم  نیا  رد  وکـسنوی .)  ) هدـحتم للم  یگنهرف  یملع ، نامزاس  ای  یناهج و  تشادـهب  نامزاس  دـننام 

عابتا طسوت  مرج  باکترا  تروص  رد  اهتازاجم  نازیم  ناکم و  نییعت  زین  لباقتم و  مارتحا  اهزرم ، تینما  ظاحل  زا  ار  اهتلود  نیب  طباور 
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. دنکیم صخشم  رگید ، روشک  رد  روشک  کی 
ص:395  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نییعت یـسایس و  یگدـنهانپ  قح  کیتاملپید ، یگدـنیامن  ياـهتأیه  تینوصم  لـلملا ، نیب  طـباور  رد  هدـش  هتخانـش  لوصا  هلمج  زا  ( 1)
. دشابیم اهروشک  ینیمزرس  ياهبآ  دودح 

ار اهنآ  هداد و  شهاک  ار  رشب  تالکشم  تسا  هتـسناوت  یللملا  نیب  دعاوق  ریاس  لوصا و  نیا  ایآ  هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد 
؟ دیامن لح 

هب ار  روما  دـنور  يروشک  هاگره  ور  نیا  زا  تساهتلود . عفانم  هکلب  یناسنا  ياهشزرا  هن  نیناوق ، نآ  هاگتـساخ  اریز  تسا ؛ یفنم  خـساپ 
يارجا هب  اهروشک  يدـنبیاپ  يارب  یقیقح  یتنامـض  نیارباـنب  دوشیم . جراـخ  لوصا  نآ  راـب  ریز  زا  یتحار  هب  دـیامنن ، یباـیزرا  دوخ  عفن 

طلسم ياهتلود  یگنهرف  مجاهت  زین  شدیدج و  میدق و  لکـش  ود  ره  هب  رامعتـسا  اهگنج و  ور  نیا  زا  درادن . دوجو  یللملا  نیب  نیناوق 
. تسا ریذپانراکنا  یتیعقاو  رگید ، ياهروشک  دض  رب  اهروشک  یخرب  ینامیپمه  نینچمه  و  فیعض ، ياهتلم  هب 

نیب فالتخا  لح  رد  یعقاو  شقن  ناـمزاس  نیا  هتـشادن و  دوجو  لـلم  ناـمزاس  تامیمـصت  يارجا  يارب  یتنامـض  چـیه  بیترت  نیدـب  ( 2)
دودـح رد  رگم  زین  يرتـسگداد  یللملا  نیب  ناوـید  ماـکحا  يارجا  يارب  یتنامـض  نینچمه  درادـن . تامـصاخت  زا  يریگوـلج  اـهروشک و 

. درادن دوجو  اوعد ، فرط  تلود  ود  یضارت 
مالّسلا و هیلع  يدهم  ماما  عضوم  هک  تسا  یقاب  شسرپ  نیا  ياج  یللملا ، نیب  لئاسم  فعض  توق و  طاقن  هرابرد  ارذگ  رورم  نیا  زا  سپ 

؟ تسیچ لئاسم  نیا  ربارب  رد  وا  تلود 
؟ تسیچ یللملا  نیب  ياهنامیپ  یناهج و  هداوناـخ  رد  تیوضع  تروص  رد  وا  تلود  هاگدـید  هک  دومن  حرطم  ار  اـهلاؤس  نیا  دـیابن  هتبلا 
اب ایآ  دـیآیم و  رد  دـحتم  لـلم  ناـمزاس  تیوضع  هب  وا  تلود  اـیآ  دـیامنیم ؟ در  ار  رادـقم  هچ  دریذـپیم و  ار  نیناوق  نآ  زا  رادـقم  هچ 

 ... ایآ دیامنیم ؟ ریفس  لدابت  رگید  ياهروشک 
ياهماظن راموط  هک  دشکیمن  یلوط  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  هدـنخرف  روهظ  زا  سپ  اریز  درادـن ؛ ییاج  اهـشسرپ  نیا  حرط  الوصا 

: تسا تحاس  ود  زا  هتساخرب  بلطم  نیا  دچیپیم . مهرد  یلک  روط  هب  ناهج  یللملا  نیب  یسایس -
هـصخاش نیرتمهم  هراـبرد  تسا . هتفرگ  لکـش  هدـیقع  قـالخا و  رد  فارحنا  هیاـپ  رب  یللملا  نیب  دوجوم  ماـظن  يرظن : تحاـس  فلا ) ( 3)

یگژیو نیا  زا  يودهم  تلود  رد  تسا . هدش  هداهن  انب  فرـص  تینانا  یـصخش و  عفانم  هیاپ  رب  ماظن  نیا  تفگ : دـیاب  نآ  یقالخا  فارحنا 
هناصلاخ شتـسرپ  تلادع و  لماک  يارجا  زین  یعقاو و  یلک و  حلاصم  تلود ، نآ  رد  كالم  هکلب  دنام . دـهاوخن  یقاب  يرثا  هناهاوخدوخ 

. دروآ دهاوخ  دوجو  هب  رشب  یخیرات  ریسم  رد  یساسا  یلوحت  رما ، نیا  تسا . راگدرورپ 
فرـص تیدام  هب  یتسه  نردـم ، يایند  سوماق  رد  تفگ : دـیاب  زین  للملا  نیب  ینونک  ماـظن  یتدـیقع  فارحنا  هصخاـش  نیرتمهم  هراـبرد 

رد ار  شهار  هک  دننادیم  داینب  دوخ  يدوجوم  ار  ناسنا  ماظن ، نیا  نارادمدرـس  تسا . رالوکـس  یهاگن  هعماج ، هب  هاگن  دوشیم و  ریـسفت 
دیـشک و دـهاوخ  نالطب  طخ  راکفا  نیا  رب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دـبایب . دـناوتیم  یحو  هب  اکتایب  ییاهنت و  هب  چـیپ ، چـیپ  ناـهج  نیا 

نایم رد  ار  لماک  تلادع 
ص:396  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تشاد دهاوخ  اپرب  یهلا  نایاپیب  تمکح  تردق و  هیاپ  ود  رب  رشب 
. تفریذپ دهاوخن  ار  رثکتم  ياهتلود  ییایفارغج و  ياهزرم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یلمع : تحاس  ب ) ( 1)

، یللملا نیب  نیناوق  اهنامزاس و  همه  بیترت  نیدب  دنکفایم . یپ  ناهج  حتف  اب  ار  نآ  هک  تسا  دحاو  يربهر  اب  یناهج و  یتلود  وا ، تلود 
. داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تیعوضوم 
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يایند نامکاح  ياهيروحمدوخ  ریذپانيریـس و  عمط  دش و  دهاوخ  هدوشگ  رـشب  يور  رب  اهیبوخ  تاریخ و  رد  هچراپکی ، ناهج  نیا  رد 
تینما شیاسآ ، یتخبـشوخ ، هیام  یناهج  حتف  نیا  دنام . دهاوخن  یقاب  لادج  گنج و  يارب  یعوضوم  رگید  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  زورما 

. دش دهاوخ  اهناسنا  یمامت  تلادع  و 
. ناهج رد  تیریدم  فراعتم  ياهشور  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  عضوم  مود : روحم  ( 2)

. تسا هدش  لیکشت  همکاح  تأیه  نیعم و  ياهزرم  ياراد  ینیمزرس  زا  هک  ینوناق  يونعم و  تیدوجوم  اب  تسا  يراتخاس  تلود 
زا يرامش  ریزو و  تسخن  یتلود  ره  رد  روهمج . سیئر  ای  مظعا و  ردص  ای  تسا ، هاشداپ  هب  قلعتم  ای  اهتلود  نیا  رد  تیلوئـسم  نیرتالاب 

روما عاـفد ، هجراـخ ، ترازو  نوچ : مه  دـشابیم ، هعماـج  نآ  مهم  ياـهشخب  زا  یکی  هرادا  رادهدـهع  مادـک  ره  هک  دراد  دوجو  ناریزو 
 ... ییاراد و يداصتقا و 

ياضعا هک  تسا  نآ  متـسیس  نیا  يرظن  ساسا  دراد . هدـهع  رب  ار  يراذـگنوناق  هفیظو  اروش  سلجم  ای  ناملراپ  اهروشک ، زا  يرایـسب  رد 
؛ تسا هارمه  مدرم  تقفاوم  اـب  ناـنیا ، يوس  زا  ياهبوصم  هنوگ  ره  عـقاو  رد  دنـشابیم و  مدرم  فـلتخم  ياـههورگ  هدـنیامن  سلاـجم  نیا 

. تسا هدیسر  بیوصت  هب  ناشدوخ  طسوت  دنتسه ، نآ  تیاعر  هب  فظوم  مدرم  هک  ار  ینیناوق  هکنیاوگ 
رب بازحا ، ریاس  اب  فالتئا  اب  ای  ییاهنت  هب  اهنآ  زا  یخرب  دـنزادرپیم و  ینیمز  ریز  ای  راکـشآ و  ياـهتیلاعف  هب  بازحا  اـهروشک  رد  زین  ( 3)

. دننزیم هیکت  یسایس  تردق  هکیرا 
زا ای  دنراذگب و  دازآ  دوخ  تیلاعف  رد  ار  بازحا  هک  دننادیم  ظوفحم  دوخ  يارب  ار  قح  نیا  دوخ  حلاصم  ظفح  يارب  اهتلود  رتشیب  هتبلا 

. دنروآ لمع  هب  يریگولج  نآ 
ياههاگدید طقف  یبزح ) کت  ماظن   ) دشاب روشک  بزح  اهنت  مکاح ، بزح  هاگره  دراد و  یـصاخ  دربهار  هشیدـنا و  دوخ  يارب  یبزح  ره 

. دهاوخیم دوخ  يارب  اهنت  ار  یعامتجا  یسایس - تیلاعف  هدیقع و  زاربا  يدازآ  لومعم ، روط  هب  دیامنیم و  هتکید  هعماج  هب  ار  دوخ 
هدهع هب  امیقتـسم  قرب و ...  بآ ، كرمگ ، اهنادنز ، سیلپ ، لیبق : زا  یمومع  ياهداهن  تاسـسؤم و  یخرب  هرادا  لومعم  روط  هب  نینچمه 

. تسا یتلود  شخب 
؟ تسا هنوگچ  ترضح  نآ  یناهج  تلود  تسیچ و  تاعوضوم  نیا  هرابرد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هاگدید  شسرپ : ( 4)

: میروآیم دومن ، تابثا  ناوتیم  یمالسا  یخیرات و  ظاحل  زا  هک  ار  هچنآ  هتکن ، دنچ  نمض  اجنیا  رد 
ص:397  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

يروتاتکید و هن  يروهمج و  تسایر  هن  تسا و  یهاشداپ  هن  مالّسلا ، هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تموکح  لکـش  لدم و  لوا : هتکن  ( 1)
بوصنم لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  یموصعم  ماما  تلود ، نیا  لوا  صخش  اریز  دشابیم ؛ تماما  يوگلا  زا  هتـساخرب  هکلب  هن ... 

زین ناشیا  تافو  زا  سپ  دراد و  هدـهع  رب  ار  یناهج  تلود  هرادا  مامز  دوخ  دـشاب ، تایح  دـیق  رد  ترـضح  نآ  هک  یتقو  اـت  تسا و  هدـش 
. داد میهاوخ  يرتشیب  تاحیضوت  باتک  موس  شخب  رد  هراب  نیا  رد  درک . دنهاوخ  هرادا  ار  تلود  وا  نانیشناج 

« هضرأ یف  هّللا  ماّکح   » هب اهنآ  زا  هک  تفرگ  دـهاوخ  راک  هب  ار  هدومزآ  صلخم و  یناریدـم  نامکاح و  دوخ ، تلود  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما 
. تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب  هدنیآ  لصف  رد  زین  هراب  نیا  رد  تسا . هدش  دای 

هاـگیاج اریز  تسین ؛ يربـخ  هننقم  هوق  ناونع  هب  اروش  سلجم  زا  نآ  راـتخاس  هب  هجوـت  اـب  مالّـسلا  هیلع  يودـهم  تلود  رد  مود : هتکن  ( 2)
نآ زا  اهنت  هاگیاج  نیا  هکلب  دـشاب  اـهنآ  ناگدـنیامن  مدرم و  راـیتخا  رد  دـناوتیمن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یناـهج  تموکح  رد  يراذـگنوناق 

. تساتمهیب دنوادخ 
تـسناوت دهاوخ  هک  نانچ  مه  دهد ؛ ماجنا  ار  یتافرـصت  دیامن و  رداص  ینامرف  یلـصا  نیناوق  دودح  رد  دناوتیم  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرآ ،

دروم رد  يریگمیمصت  دناوتیم  هک  روط  نامه  دیامرف . غالبا  دناهدوبن  هدش  هتخانش  نآ  زا  شیپ  هک  ار  یلصا  نیناوق  زا  دیدج  ییاهشخب 
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يودـهم تلود  رد  روما  نیا  دوجو  هتبلا  دراپـسب . رهـش  ياروش  هیبـش  ییاـهاروش  اـی  ناـملراپ و  هیبـش  ییاروـش  هب  ار  یعرف  لـئاسم  یخرب 
. تسا یخیرات  تابثا  دنمزاین 

شـسرپ دنچ  ره  میرادـن . ینـشور  الماک  ریوصت  مالّـسلا ، هیلع  ماما  نارای  تموکح  تحت  قطانم  نیب  طباور  عون  دروم  رد  موس : هتکن  ( 3)
، هقطنم ره  نامکاح  بیترت  نیدب  دراد و  دوجو  یـساسا  نوناق  کی  یناهج  تلود  رد  مینادیم  اریز  درادن  زین  ینادـنچ  ییاور  هراب  نیا  رد 

لاثم ییاهيروهمج  هب  ناوتیم  هراب  نیا  رد  دنشابیم . نآ  نیناوق  يارجا  هب  فظوم  هتـشادن ، يزکرم  تلود  زا  لقتـسم  ینوناق  تیـصخش 
. تسا هدش  لیکشت  يددعتم  ياهتلایا  زا  هک  دز 

فرگـش و تارییغت  اما  تفریذپ  دهاوخ  تروص  هعماج  يرادا  راتخاس  رد  یناوارف  تاحالـصا  دنچ  ره  روهظ  رـصع  رد  مراهچ : هتکن  ( 4)
. داتفا دهاوخن  قافتا  هزوح  نیا  رد  ینهذ  زا  رود 

ینالک تیریدم  هیبش  ترضح  نآ  تلود  هرادا  لکش  دشاب ، تسرد  نرق ) نیا  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  روهظ   ) هتفگ شیپ  هیضرف  رگا  نیاربانب 
زا یتح  یعامتجا . ياهداهن  لـک و  ناریدـم  ناریزو ، قیرط  زا  تیریدـم  ینعی  دـشابیم ؛ لومعم  اـیند  ياـهروشک  رد  کـنیا  مه  هک  تسا 

. دراد دوجو  زین  حلسم  ياهورین  لک  یهدنامرف  يریزو و  تسخن  تسپ  يودهم ، تلود  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب 
اههویـش نیا  زا  زگره  يودهم  تلود  اریز  میزادرپب  زورما  ناهج  رد  تیریدم  ياههویـش  رد  دوجوم  ياهتوافت  هب  تسین  زاین  همه ، نیا  اب 

تلود راگزور  رد  هنالداع ، حلاصم  قباطم  نآ  یلک  لکش  رد  ار  تفرشیپ  لماوع  مالّسلا  هیلع  ماما  میتسناد  هکنیا  هچ  درک ؛ دهاوخن  يوریپ 
. تخاس دهاوخ  حرطم  دوخ 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلود  رد  بازحا  هاگیاج  مجنپ : هتکن  ( 5)
ص:398  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دومن یسررب  هنوگ  ود  ناوتیم  ار  ناهج  ینونک  بازحا  ( 1)
ساـسا نیا  رب  دـننک . عاـفد  ياهشیدـنا  ره  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ياهدـیقع  هاگدـید و  ره  دـنراد  هزاـجا  دارفا  بازحا ؛ یلک  يدنبمیـسقت  - 1

. دنوشیم میسقت  اهنآ  زج  تسار و  پچ و  هب  لاثم - روط  هب  بازحا -
رد لوصا ، رد  كارتشا  دوجو  اب  هک  يرادهیامرـس  كولب  نورد  رد  فـالتخا  دـننام  صاـخ ، حاـنج  بزح و  کـی  نورد  رد  باعـشنا  - 2

. دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  تایئزج  یخرب 
همانرب اـب  فلاـخم  ـالماک  يدرکیور  یـصخش  رگا  اریز  تشاد ؛ دـهاوخن  دوجو  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تلود  رد  لوا  يدنبهتـسد  ( 2)

یلو ترضح  تلود  رد  ییوپژک  فرحنم  ره  تشونرـس  میتفگ  مه  رتشیپ  و  دشابیم . لتق  هتـسیاش  دشاب ، هتـشاد  تلود  نآ  روحم  تلادع 
نآ اب  تفلاخم  يارب  یلیلد  هدش ، هتخانش  یلک و  لوصا  نایم  رد  تفگ  دیاب  مود  يدنبهتسد  هرابرد  تسا . ندش  هتشک  مالّـسلا  هیلع  رـصع 

هرظانم و زا  هتـساخرب  دراوم  رتشیب  رد  تقیقح  هب  ندیـسر  تسا و  تباقر  رب  ینتبم  لومعم  روط  هب  رـشب  تیبرت  دـشر و  اریز  درادـن ؛ دوجو 
ار نآ  ینیرفآلکـشم  تسخن و  يدنبهتـسد  تسکـش  ینـشور  هب  روهظ ، زا  شیپ  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  هتبلا  دشابیم ؛ دازآ  ثحب 

تحلصم يودهم ، تلود  رگا  نیاربانب  تسا . هدرکن  هبرجت  لماک  روط  هب  ار  مود  يدنبهتسد  زونه  رشب  یلو  هتخاس  راکـشآ  تیرـشب  يارب 
. دوب دهاوخن  یمالسا  هدش  هتخانش  یلک و  لوصا  اب  فلاخم  راک  نیا  دنیبب ، نآ  زیوجت  رد  ار  شیوخ 

دهاوخ گنر  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  تموکح  يوس  زا  رـشب  تیبرت  یگتفایدـشر و  یپ  رد  جـیردت و  هب  زین  يدنبهتـسد  نیا  يرآ 
دهاوخ روما  تایئزج  هرابرد  زین  ار  شیوخ  هفیظو  هکلب  تخانـش  دهاوخ  ار  یلک  لوصا  اهنت  هن  هک  دسریم  ياهجرد  هب  رـشب  اریز  تخاب ؛

یلو داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  تیعوضوم  يدنبهتسد  نیا  نیاربانب ، درک و  دهاوخ  ادیپ  یهاگآ  زین  اهنآ  دسافم  حلاصم و  زا  تسناد و 
. داد دهاوخن  يور  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایح  نامز  رد  قافتا  نیا  لاح ، ره  هب 

، شترا دـننام : یمومع  ياهداهن  رب  تموکح  تراـظن  يودـهم و  تموکح  طـسوت  یمومع  یناسرتامدـخ  زکارم  هرادا  مشـش : هتکن  ( 3)
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. دشابیم لصا  کی  دیامن ، هرادا  ار  اهنآ  دناوتیمن  یصوصخ  شخب  هک  هیئاضق و ...  هوق  سیلپ ،
هب اهنادـنز  شترا و  سیلپ و  هک  دومن  هراشا  دـیاب  دوجو  نیا  اب  دـیامرفیم . هرادا  زین  ار  اهکناب  اهتکرـش و  مالّـسلا  هیلع  ماما  کـشیب 

تیمها و صـالخا ، كرد و  زا  ییـالاو  حطـس  زا  ناـنآ  ندـش  دـنمهرهب  يودـهم و  تلود  يوـس  زا  رـشب  زکرمتم  رمتـسم و  تیبرت  تهج 
یهاگهیکت شترا  اریز  ددرگ ، تیمهایب  يرتشیب  تعرـس  اب  شترا  نایم  نیا  رد  اسب  هچ  داد . دهاوخ  تسد  زا  جـیردت  هب  ار  دوخ  هاگیاج 

. دوب دهاوخن  نآ  هب  يزاین  یناهج ، دحاو  یتموکح  دوجو  اب  تسا و  یجراخ  تازواجت  اب  هلباقم  يارب 
دوجو هجیتن  رد  هدش و  مک  جیردت  هب  يراکهزب  مرج و  لامک ، يالاو  تاجرد  هب  شندیسر  رشب و  تیبرت  یگتفایدشر و  اب  رگید  يوس  زا 

. دش دهاوخ  هدیافیب  اهنادنز  یسیلپ و  متسیس 
دنچ ره  تفای ؛ دهاوخن  ققحت  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایح  نامز  رد  يونعم  دشر  زا  هیاپ  نیا  تسا  ینتفگ 

ص:399  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دوب دهاوخ  دراذگیم ، انب  شترضح  هک  تیبرت  یلک  لوصا  ساسا  رب  اهنت  نآ  ققحت 

. روهظ زا  شیپ  هدمع  یعامتجا  تالکشم  لئاسم و  ربارب  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  عضاوم  اب  ییانشآ  موس : روحم  ( 1)
راـتفر یعوـن  روـهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  مییاـمن  یـسررب  یمالـسا  رظن  هطقن  زا  ار  تالکـشم  نیا  میهاوـخب  رگا 

اب يرـشب  عماوج  یقالخا ، طوقـس  نیا  هجیتن  رد  دیآیم و  دوجو  هب  تسا ، رـشب  نایم  رد  یقالخا  كانلوه  فارحنا  زا  یکاح  هک  كرتشم 
هب زاغآ و  نارگید  قوقح  هب  یهجوتیب  يداصتقا و  ملاسان  تالماعم  زا  یشیاسرف  دنور  نیا  دنوشیم . وربور  یندشان  لح  لکشم  نارازه 

حرطم رـشب  یگدنز  رد  موهوم  ترورـض  کی  ناونع  هب  ابر  دش . دهاوخ  رجنم  یـساسا ، شزرا  کی  ناونع  هب  يرـشب  يدام  افرـص  طباور 
سرادـم و ثرا و  قالط و  جاودزا ، یمالـسا  نیناوق  زا  يوریپ  مدـع  اـهیتشز و  ندرک  ینلع  بارـش ، ندیـشون  ناـنز ، یگزره  ددرگیم .

شخپ داـسف  یتـشز و  زج  اـیند  ياـهنویزیولت  نونکا  تسا . روـهظ  زا  شیپ  عـماوج  یموـمع  ياـهیگژیو  زا  لذـتبم  طـلتخم و  ياـهرتائت 
هک راب  توهـش  تشلپ و  ماهوا  اهناتـساد و  ریواصت ، زج  دوشیم  رـشتنم  ایند  رـسارس  رد  هک  ییاههلجم  اههمانزور و  رتشیب  رد  دـننکیمن .
زج یگدنز  ایوگ  هک  دناهتفرگ  سنا  نانچ  نآ  هدولآ  ياضف  نیا  اب  ایند  مدرم  رتشیب  درادـن . دوجو  يرگید  زیچ  دـناتیانج ، مرج و  قوشم 

يرما دیامنیم ، توعد  قالخا  تیناسنا و  هب  دشورخیم و  اهيدیلپ  نیا  رب  هک  رادم  تلیضف  یشزرا و  يادن  ره  درذگیمن و  روما  نیا  اب 
یبوطف أدـب ، اـمک  اـبیرغ  مالـسالا  داـع   » و ارکنم » فورعملا  اـفورعم و  رکنملا  حبـصأ  دـقف   » يرآ دـنکیم . هوـلج  دوـلآبصعت  فرگش و 

«. ءابرغلل
دیـشک و دـهاوخ  نالطب  طخ  یگیامورف  همه  نیا  رب  دـنمجرا  نآ  تسا . نشور  رایـسب  هراـب  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  عضوم  ( 2)

. تخاس دهاوخ  لامک  لدع و  تلیضف و  زا  زیربل  ار  ناهج  ياضف 
تلود هک  تسا  نآ  تفگ  ناوتیم  هراب  نیا  رد  هچنآ  اتلاجع  مییوگ . نخس  ناماسبان  عضو  نیا  نیزگیاج  هرابرد  يردق  دیاب  اجنیا  رد  ( 3)

اریز داد ؛ دـهاوخن  همتاخ  تالجم  اههمانزور و  اهکناب ، اهناتـسرامیب ، سرادـم ، امنیـس ، رتائت ، نویزیولت ، ویدار ، تایح  هب  یناهج ، لدـع 
. دیامن نیمأت  ار  وا  ریخ  دزاس و  هدروآ  رب  یفراعتم  دح  ات  ار  رشب  يدرف  یعامتجا و  ياهزاین  یلوصا  روط  هب  دناوتیم  روما  نیا 

نیدب دنک و  هدافتـسا  اهناسنا  نایم  رد  تلیـضف  قالخا و  رذب  ندنکارپ  یگتفایلامک و  يارب  اهرازبا  نیا  زا  لدـع  تلود  هک  تسا  یعیبط 
امنیس و رتائت ، نویزیولت ، ویدار ، تروص  نیا  رد  بولطم . لامک  هب  ندیسر  نآ و  یلک  لکش  رد  رـشب  تیبرت  يارب  ددرگ  ياهمدقم  هلیـسو 
اهیتشز و زا  زین  اهایرد  لحاوس  اههاگحیرفت و  دش . دنهاوخ  ملاس  تاحیرفت  زین  رگتیادـه و  ياههشیدـنا  رـشن  يارب  ییاهرازبا  تایرـشن ،

تـسه يزیگنالد  زاونمشچ و  ياهییابیز  اهیتفگـش و  ردق  نآ  تعیبط ، يابیز  ياهزادنامشچ  رد  دـنوشیم . يزاسکاپ  بسانمان  طباور 
رما نیا  دنادب  زیگناداسف  روما  رد  رـصحنم  ار  حیرفت  یـسک  رگا  دیامن . رورـس  تجهب و  زا  راشرـس  ار  وا  لد  نامداش و  ار  ناسنا  رطاخ  هک 

يو یشیدناهتوک  زا  یشان 
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ص:400  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا یهلا  تائالتبا  اهنومزآ و  رد  وا  یگدنکفارس  تسکش و  هجیتن  اهنیا  همه  و  تسا ؛

نیب مکحم  طابترا  ات  دنشابیم ، رادم  قح  ياهویش  هب  وا  یگتخیهرف  درف و  تیبرت  يارب  ییاهداهن  یلاع ، شزومآ  زکارم  سرادم و  اما  ( 1)
نآ نخـس  هاتوک  دنروآ . رد  تکرح  هب  هار  نیا  رد  ار  اهناسنا  دـنیامن و  نییبت  ار  نآ  قلاخ  و  يراذـگنوناق ) شنیرفآ و  ظاحل  زا   ) یتسه

یـشنیب يداقتعا و  رظن  هطقن  زا  اما  دـشابیم  هجوت  لـباق  يزومآملع  شور  ظاـحل  زا  دـنچ  ره  یـشزومآ  زکارم  رد  دوجوم  ياههویـش  هک 
اهنیا همه  اما  دـشابیم ؛ عونمم  نانآ  یقالخا  ریغ  ییامنهولج  نانز و  یباجحیب  یناهج  لدـع  تلود  رد  نینچمه  تسین . لوبق  لباق  زگره 

. دنیامن یط  ار  یملع  يالاو  جرادم  نانز  هک  دش  دهاوخن  نآ  زا  عنام 
صوصخ رد  ینیناوق  یناـهج ، تلود  رد  هتبلا  دـنبای . روـضح  عاـمتجا  نتم  رد  شیوـخ  عورـشم  ياـهزاین  ندروآ  رب  يارب  دـنناوتیم  اـهنآ 

. دش دهاوخ  نیودت  نادرم  نانز و  یعامتجا  طابترا 
یتسدهداـشگ اـب  ناـگمه  يارب  تـلود  نآ  تـفگ  میهاوـخ  هـک  روطناـمه  هـچ  ددـنبیم ، رب  تـخر  يودـهم  هعماـج  رد  یتاـقبط  هلـصاف 

درادن دوجو  يداژن  ضیعبت  تلود  نآ  رد  درب . دنهاوخ  هرهب  نآ  ياهششخب  اهکمک و  زا  ناگمه  دیامنیم و  داجیا  يراک  ياهتصرف 
مهم و تارمث  زا  يدوز  هب  تسین . یقیقح  تالامک  رد  زج  اـهنآ  نیب  یتواـفت  دـنردارب و  ربارب و  فدـه ، هدـیقع و  رد  اـهناسنا  همه  هکلب 

هتخانـش لوصا  بوچراچ  رد  ثحب ، همادا  رد  دروآ . میهاوخ  هراـب  نیا  رد  ار  یتاـیاور  تفگ و  میهاوخ  نخـس  هدـش  هتفگ  دراوم  هدرتسگ 
. تخادرپ میهاوخ  تاعوضوم  نیا  یسررب  هب  هدش 

ص:401  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

ناهج رد  تلادع  قیمع  عیرس و  ققحت  يارب  ییاهتنامض  موس  لصف 

نآ هک  ییاهتنامض  زا  کنیا  میتخادرپ و  ناهج  حتف  يارب  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ماما  يزوریپ  ياهتنامـض  هب  هتـشذگ  لصف  رد 
صخش رد  اهتنامض  نیا  تفگ . میهاوخ  نخـس  دراد ، رایتخا  رد  شیوخ  روحم  تلادع  همانرب  قیمع  عطاق و  عیرـس ، يارجا  رد  ترـضح 

. دراد دوجو  یناهج  طیارش  وا و  نارای  مالّسلا و  هیلع  ماما 
يزوریپ يارب  یتنامض  هک  روط  نامه  رما  کی  ینعی  دنشابیم . كرتشم  هتفگ  شیپ  ياهتنامض  اب  تایئزج  یخرب  رد  اهتنامض  نیا  ( 2)

. تسه زین  تلادع  يارجا  يارب  یتنامض  لاح  نیع  رد  تسا ،
هچ مـیاهتفگ ) نخــس  رتـشیپ  نآ  ياهتنامــض  زا  هـک   ) ناـهج حـتف  مالـّـسلا و  هـیلع  ماـما  يزوریپ  زا  سپ  مینادــب  میهاوـخیم  اـجنیا  رد 

. دزاس رارقرب  ناهج  رد  ار  لماک  تلادع  قیمع  عیرس و  روط  هب  دناوتب  ترضح  نآ  هک  دراد  دوجو  ییاهتنامض 
: دوشیم حرطم  حطس  ود  رد  اهتنامض  نیا  رتشیب 

. تسا هدوب  اهجنر  اهمتس و  نیگنس  راب  ریز  هک  یناهج  رد  راب  نیتسخن  يارب  تلادع  يارجا  زاغآ  رد  فلا )
، حطس نیا  يارب  اهناسنا . همه  يارب  یگشیمه  یتیبرت و  يریـسم  رد  نآ  لماکت  قیمعت و  رد  یعـس  يرتسگتلادع و  دنیآرف  همادا  رد  ب )

. تشاد دهاوخ  دوجو  ياهژیو  ياهتنامض 
دوجوم يرکف  حطس  اهيدنمناوت و  بوچراچ  رد  عقاو  رد  میروآیم ، نایم  هب  ینخس  اهتنامـض  نیا  زا  ام  هاگره  تسا  يروآدای  هب  مزال 

. مییوگیم نخس  روهظ  زا  شیپ  هرود  رد 
. درک میهاوخ  نایب  ار  ییاهتنامض  هناگادج  روط  هب  الاب  حطس  ود  زا  مادک  ره  يارب  کنیا 

: لوا حطس  ياهتنامض  ( 3)
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زاغآ اجنآ  رد  ار  تلادع  يارجا  دیامن ، حتف  هک  ار  ياهقطنم  ره  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  دوشیم  حرطم  ییاج  نآ  زا  اهتنامـض  نیا 
. دش دهاوخ  ریگناهج  زین  تلادع  يارجا  ددرگ ، حتف  ناهج  همه  یتقو  دنکیم و 

ص:402  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: تسا عون  هس  رب  اهتنامض  نیا 

. یگدنز هعماج و  حطس  رد  دوجوم  ياهتنامض  لوا : عون  ( 1)
. دشاب ناهج  حطس  رد  ندش  یتایلمع  هدامآ  هک  لماک  هنالداع و  ياهمانرب  دوجو  تسخن : تنامض 

. دراد رارق  روهظ  زا  لبق  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  لیذ  رد  همانرب  نیا 
یعامتجا بولطم  تارمث  زا  يروهرهب  لماک و  تلادع  يارجا  دشابن ، هنالداع  لماک  روط  هب  ای  دشابن  هدامآ  نوناق  نآ  هاگره  تسا  نشور 

رد نوناق  نیا  هتبلا  و  تسا . تیقفوم  يارب  يرثؤم  تنامض  لماک ، هنالداع و  نوناق  نیا  دوجو  ور  نیا  زا  دش . دهاوخ  هجاوم  لکـشم  اب  نآ 
. دراد رارق  يودهم  تلود  رایتخا 

: دیآیم ریز  رد  هک  نآ  دافم  همه  اب  تسا  مالسا  نامه  لماک ، هنالداع و  همانرب  نیا 
. دندوب راکشآ  روهظ ، زا  شیپ  هک  یقیقح  ماکحا  - 1

. تسا یمالسا  رکفت  تفرشیپ  لوحت و  زا  هدمآ  رب  هک  یمیهافم  اههشیدنا و  - 2
. تسا هدیدرگ  راکشآ  روهظ  زا  سپ  کنیا  هدوب و  هتفر  نایم  زا  يزور  هک  یمیهافم  ماکحا و  - 3

. دراد یناهج  تلود  لیکشت  هب  یگتسب  نآ  ندش  راکشآ  هدوب و  هدشن  نالعا  نیا  زا  شیپ  هک  یمیهافم  ماکحا و  - 4
هب موزل  دشخبیم . تیمـسر  نآ  هب  ینید  تباث  ماکحا  بوچراچ  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  دوخ  هک  یحورـشم  نیناوق  تالیکـشت و  - 5

. دنرادن ینید  تباث  ماکحا  زا  یمکتسد  نیناوق ، نیا  نتسب  راک 
. دیامرفیم غالبا  ناهج  حطس  رد  شنارادنامرف  هب  لمعلا  روتسد  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یلک  نیناوق  - 6

. دشخبیم ییاناوت  ناهج  زا  هطقن  ره  رد  هنالداع  تواضق  ینارمکح و  رد  ار  اهنآ  نیناوق ، نیا 
ررقم شـصاخ  ناراـی  يارب  تدـمزارد  رد  اـهناسنا  لـماکت  تیبرت و  دـنیآرف  رارمتـسا  روـظنم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هـک  یلک  نیناوـق  - 7

. دیامرفیم
دهاوخ شیپ  هب  اهناسنا  یجیردت  تیبرت  ارجا و  هار  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  روحم  تلادع  همانرب  هناگتفه ، داوم  نیا  ددم  هب 

. تفر
یپ رد  عضو  نیا  هک  میتفایرد  تایاور  زا  میتفگ و  نخس  عوضوم  نیا  هرابرد  رتشیپ  ناهج . تیعمج  ریگمـشچ  شهاک  مود : تنامـض  ( 2)

. داد دهاوخ  يور  روهظ  زا  شیپ  رد  يرگناریو  یناهج  گنج 
هار رد  یمهم  تنامـض  نآ ، یتـسرد  ضرف  هب  تسا و  ناـهج  همه  رب  ترـضح  نآ  طلـست  يزوریپ و  يارب  مهم  ياهتنامـض  زا  یکی  نیا 

ینامز زا  رتهداس  رایـسب  رتمک ، تیعمج  اب  یناهج  رد  تلادـع  يارجا  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دـشابیم ؛ زین  تلادـع  ریگارف  ناسآ و  يارجا 
. دشاب ریگمشچ  تیعمج  شهاک  نیا  هک  هاگنآ  هژیو  هب  دشاب ؛ هتشاد  يدایز  تیعمج  ایند  هک  تسا 

، تحص مدع  تروص  رد  تسا و  دنمدوس  ندوب ، تسرد  ضرف  هب  دوب ) نینچ  ناهج  حتف  هلحرم  رد  هک  روط  نامه   ) اجنیا رد  تنامض  نیا 
نانچ مه  ناهج  تیعمج  رگا  ینعی  دناسریمن . يررض 

ص:403  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هیلع يدهم  ترـضح  فده  رد  دهدن ، خر  دهد  شهاک  ار  ناهج  تیعمج  هک  يرگید  ببـس  ره  ای  یناهج و  یگنج  دنامب و  یقاب  ناوارف 

. دراد دوجو  زین  يرگید  مهم  ياهتنامض  اریز  ددرگیمن ؛ هجاوم  یعنام  اب  تلادع  يارجا  ای  يزوریپ و  دوشیمن و  دراو  یلاکشا  مالّسلا 
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. دنتسین تیبرت  لباق  یهلا ، دیدج  همانرب  رد  هک  یهلا  ياهنومزآ  رد  هدروخ  تسکش  فرحنم و  نامدرم  نتفر  نیب  زا  موس : تنامض  ( 1)
هب حالـس  نتفرگ  رب  اب  شنارای  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  میتخانـش  البق  هک  یـشور  قبط  هک  دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  تیعمج  شهاک  نیا 

. دنزادرپیم دربن 
یتح نآ - میلاعت  تلود و  نآ  نیناوق  زا  ینامرفان  ددرگیم  بجوم  مدرم  ياهلد  رد  يودهم  تلود  تهبا  تمظع و  مراهچ : تنامض  ( 2)

. دشاب نکمم  ریغ  مه - ناهن  رد 
: میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  مهم  لیلد  دنچ  رما  نیا 

لدع و تمرح  نتـشاد  هاگن  نوناق ، هب  هناقداص  یگتـسبلد  دننام  مدرم  ياهلد  رد  يودهم  تلود  یقالخا  یتفرعم و  ياههیاپ  تیبثت  فلا -
. تلود نآ  فادها  یتسرد  یتسار و  هب  نامیا  زین 

دارفا تاهابتشا  ای  اهشزغل  حیحصت  زین  مدرم و  قالخا  راتفر و  رب  لماک  هتفای و  نامزاس  تراظن  ب -
روما ریبدـت  تموکح و  يربهر  رد  وا  صاخ  نارای  یخرب  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  صخـش  هقباـسیب  مهم و  نانخـس  اـی  تامادـقا  ج -

. دنشابیم ناوتان  نآ  ماجنا  زا  نارگید  هک  هعماج 
ياهبوت چـیه  نآ  رد  هک  كانلوه  يراتـشک  دـنزادنایم ؛ هار  هب  هاـم  تشه  تدـم  رد  نیفرحنم  زا  شناراـی  ماـما و  هک  یعیـسو  راتـشک  د -
تموکح ربارب  رد  تراقح  میب و  سرت و  نیا  يزارد  نامز  ات  تشاذـگ و  دـهاوخ  ياج  رب  يدایز  یناور  ریثأـت  رما  نیا  دوشیمن . هتفریذـپ 

يارب یعیـسو  ناـکما  زین  تلود  ددرگ و  نکمماـن  نوناـق  زا  یناـمرفان  ددرگیم  بجوـم  رما  نیا  تسا . یفاـک  اـهنآ  تیبرت  يارب  یناـهج ،
. دیامن ادیپ  اههنیمز  همه  رد  شیاههمانرب  نوناق و  يارجا 

دوـخ هک  یعقاو  یحلاـصم  رطاـخ  هب  تسا ، هتخانـشان  مه  نآ  لـیلد  دراد و  راوـشد  یلیلحت  هـک  ار  تامادـقا  یخرب  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  ه -
: میروآیم اجنیا  رد  ار  تامادقا  نآ  زا  ییاههنومن  دهدیم . ماجنا  دنادیم ،

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملاس  نب  ماشه  زا  ینامعن  ( 3)
«1 . » هفاخ ّالإ  نیقفاخلا  نیب  یقبی  الف  هقنع ، برضب  رمأ  ذإ  یهنی  رمأی و  مئاقلا  سأر  یلع  لجرلا  امنیب 

قرش و رد  سپ  دننزب . ندرگ  ار  وا  هک  دهدیم  روتسد  مالّسلا  هیلع  مئاق  تسا ، یهن  رما و  لوغشم  یقفانم ]  ] صخش هک  یعقوم  رد  ناهگان 
. دسرتیم وا  زا  هک  نآ  زج  دنامیمن  یسک  ناهج  برغ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رباج  زا  وا  دیمحلا و  دبع  نب  یلع  دیس  زا  زین  یسلجم  همالع  ( 4)
______________________________

ص 126. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص:404  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  ... » هلتقیف بنذ  هل  سانلا  ملعی  لجر ال  یلإ  ثعبی  ّهنأ  یّتح  یفخ ؛ رمألا  يدهی  ّهنأل  يدهملا  یّمس  اّمنإ 
مدرم هک  ار  یـسک  اـت  دتـسرفیم  ار  يدرم  هک  ییاـج  اـت  دربیم ، شیپ  ناـهن  رد  ار  شراـک  هک  تـسا  هدـش  هدـیمان  يدـهم »  » ور نآ  زا  وا 

. دناسر لتق  هب  دنرمشیم ، شهانگیب 
هدومن و رظن  دیدجت  دوخ  راتفر  رد  دارفا  ددرگیم  بجوم  دـیآیم و  هتخانـشان  بیجع و  مدرم  رظن  رد  اما  تسا  تسرد  عقاو  رد  روما  نیا 

. دننک يرود  یهانگ  يژک و  ره  زا 
بجوم دیامنیم و  داجیا  یحطـس ، ره  رد  نامدرم ، لد  مشچ و  رد  يودـهم  تلود  زا  تهبا  اب  ردـتقم و  ياهولج  نآ ، دـننام  لماوع و  نیا 
. ددرگ یندش  هداس و  تلود ، نآ  طسوت  تلادع  يارجا  رشب و  تیبرت  رگید  يوس  زا  دوش و  تخس  رایسب  نوناق  زا  فلخت  ددرگیم 

نوزفازور شطع  و  دنراد . ار  يرشب  تالکـشم  لح  ياعدا  هک  یتایرظن  بتاکم و  زا  نایناهج  یمومع  راکفا  يدیماان  مجنپ : تنامـض  ( 1)
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. دشخب ییاهر  اذل ، هدمآ  راتفرگ  نآ  رد  هک  ياهطرو  زا  ار  نانآ  هک  ياهنالداع  لح  هار  هب  ندیسر  يارب 
. دیامن ارجا  ار  تلادع  ریگارف  یلکـش  هب  ات  دـهدیم  رارق  يودـهم  تلود  توعد و  هار  رـس  رب  ار  تصرف  نیرتهب  یناور ، يرکف و  وج  نیا 

. تسین نآ  رارکت  هب  يزاین  میاهتفگ و  نخس  هراب  نیا  رد  رتشیپ 
. دریگیم همشچرس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  صخش  ياهیگژیو  زا  هک  ییاهتنامض  مود : عون  ( 2)

مدـقم نامیا و  صالخا ، زا : تسترابع  تمـصع  نیا  ياههولج  نآ . لکـش  نیرتراذـگرثا  هجرد و  نیرتـالاب  رد  تمـصع  تسخن : یگژیو 
ار هچنآ  ره  ددنبیم و  راک  هب  تسا  هدیدنسپ  عرش  رد  ار  هچنآ  ره  وا  تروص  نیا  رد  يرگید . تحلصم  ره  رب  یهلا  يالاو  حلاصم  نتشاد 

ياهتیلوئسم لماش  هک  دشابیم  نآ  قیقد  موهفم  یعرش ، ریغ  یعرش و  زا  ام  دارم  دیامنیم . كرت  دوشیم ، هدرمـش  دنـسپان  تشز و  هک 
. دجنگیم یلومعم  صاخشا  ياهتیلوئسم  هریاد  رد  اهنت  هک  تسین  يدراوم  ام  روظنم  ددرگیم و  يربهر 

زا یخرب  یبرع و  نبا  نوـچ  مه  تنـس ، لـها  ناـققحم  زا  یهورگ  تسا و  هعیـش  بهذـم  ياهترورـض  زا  یگژیو  نیا  هک  میتـسناد  ـالبق 
. دناهتفریذپ ار  نآ  زین  شناوریپ 

میدروآ هتشذگ  باتک  رد  « 2 . » دنامهفیم وا  هب  ار  نآ  دنوادخ  دوش ، هاگآ  يزیچ  زا  دـهاوخب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هاگره  مود : یگژیو  ( 3)
ار ییاوشیپ  يربهر و  هک  دنوادخ  اریز  تسا  یندشن  راک  نیا  نآ ، نودـب  تسا و  ناهج  يربهر  يارب  طیارـش  نیرتمهم  زا  یگژیو  نیا  هک 
. دـیامرفیم تمحرم  وا  هب  زین  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  شنارکیب  رهم  فطل و  ساسا  رب  تسا ، هدرپس  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هب 

ایلوا هراب  نیا  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  یگنهامه  وا ، هب  هلوحم  ياهتیرومأم  درف و  ياهییاناوت  نیب  دیاب  ساسا ، نیا  رب 
______________________________

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
. دعب هب  ص 515  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 2)

ص:405  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دنرادن یتوافت  ناربمایپ  اب  مالّسلا  هیلع  موصعم 

هتفای نامزاس  تالیکـشت  عون  چیه  اب  روظنم  نیا  دراد ، زاین  ياهدرتسگ  رایـسب  هطاحا  یهاگآ و  هب  ناهج  همه  رب  يربهر  هک  اجنآ  زا  و  ( 1)
رد سپ  دشاب . نآ  رارمتسا  تلادع و  لماک  يارجا  فده ، رگا  هژیو  هب  تسین ؛ ینتفای  تسد  یکینورتکلا  هتفرشیپ  ياههاگتسد  ای  يرشب و 

. دشابیم حیحص  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارب  یگژیو  نیا  زین  اهنآ و  ياوتحم  تایاور و  نآ  تروص  نیا 
دیمحلا دبع  نب  یلع  دیس  زا  یـسلجم  همالع  هک  تسا  یتیاور  دیامنیم ، دییأت  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  رما  نیا  هک  يدراوم  هلمج  زا  ( 2)

: تسا هتفگ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  لوق  زا  دوراجلا  وبا  هک  دنکیم  لقن 
اذه هیلإ  یحوی  سانلا . نمآ  نم  حبصی  سانلا و  فوخأ  نم  یـسمی  لاق : رمألا ، اذه  بحاص  نع  ینربخأ  كادف ، تلعج  رفعج : یبأل  تلق 
یلإ نارمع و  تنب  میرم  یلإ  هیحوک  هیلإ  یحوی  هّنکل  ةّوبن و  یه  سیل و  ّهنإ  دوراجلا  ابأ  ای  لاق : هیلإ !؟ یحوی  تلق : لاق : هراهن . هلیل و  رمألا 

«1  » لحنلا یسوم و  ّمأ  نارمع و  تنب  میرم  نم  هّللا  دنع  مرکأل  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ّنإ  دوراجلا  ابأ  ای  لحنلا . یلإ  یسوم و  ّمأ 
مدرم نیرتناساره  هک  یلاح  رد  دنکیم  بش  دومرف : هد . ربخ  ارم  رما  نیا  بحاص  زا  مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب 

!؟ دوشیم یحو  متفگ : بجعت ] اب  . ] دوشیم یحو  وا  هب  رما  نیا  زور ، بش و  تساهنآ . نیرتناما  رد  هک  یلاح  رد  دـنکیم  حبـص  تسا و 
روبنز هب  یـسوم و  ردام  هب  نارمع و  رتخد  میرم  هب  راگدرورپ  یحو  دـننام  هکلب  دوشیم  ناربمایپ  هب  هک  ییحو  هن  دوراـجلا ، وبا  يا  دومرف :

! تسا رت  یمارگ  لسع  روبنز  یسوم و  ردام  میرم ، زا  دنوادخ  دزن  رد  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  هک ] نادب  ، ] دوراجلا وبا  لسع .
: میروآیم ار  یتاکن  تیاور  نیا  مهف  يارب  ( 3)

: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  يدراوم  هراب  نیا  رد  دوشیم . لماش  زین  ار  نارگید  هکلب  تسین  ایبنا  هژیو  اهنت  یحو  لوا : هتکن 
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: دیامرفیم دنوادخ  تسا . هدرک  تفایرد  ناگتشرف  يوس  زا  ار  یحو  مالّسلا  هیلع  میرم  ترضح  - 1
ِكُرِّشَُبی َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ذإ  َنیَِملاْعلا ...  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 

«2 . » َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب 
.« تسا هداد  يرترب  ناهج  نانز  رب  ار  وت  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  میرم ، يا  : » دنتفگ ناگتـشرف  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و

میرم نب  یـسیع  حیـسم ، شمان  هک  دوخ ، بناج  زا  ياهملک  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم ، يا  : » دـنتفگ ناگتـشرف  هک  ار ]  ] یماگنه نک ] دای  ... ]
، دهدیم هدژم  تسا 

______________________________

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
تایآ 42 و 45. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 2)

ص:406  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
.« تسا ادخ ] هاگرد   ] نابرقم زا  دنموربآ و  ترخآ  ایند و  رد  وا ]  ] هک یلاح  رد 

دنوادخ میرم  هیآ ، رهاظ  بسح  رب  اریز  تسا ؛ هدرک  تفایرد  دنوادخ  زا  میقتـسم  ار  یحو  وا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تایآ  نیا  زا  یتح  ( 1)
: تسا هداد  میقتسم  یخساپ  ار  وا  زین  دنوادخ  تسا و  هداد  رارق  باطخ  دروم  میقتسم  روط  هب  ار 

«1 . » ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب . ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق 
راـک  ] تسا نینچ  : » تفگ تسا »؟ هدزن  تسد  نم  هب  يرـشب  هـک  نآ  اـب  دوـب  دـهاوخ  يدـنزرف  ارم  هنوـگچ  اراـگدرورپ ، : » تـفگ مـیرم ] ]

«. دنیرفآیم دهاوخب  هچ  ره  ادخ  راگدرورپ .]
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ  تسا . هدرک  تفایرد  ار  یحو  مالّسلا  هیلع  یسوم  ردام  - 2 ( 2)

«2 . » یحُوی ام  َکِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْذِإ 
. میدرک یحو  دشیم  یحو  دیاب ]  ] هک ار  هچنآ  تردام  هب  هک  یماگنه 

: دیامرفیم دنوادخ  نینچمه 
«3 . » ِهیِعِضْرَأ ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ 

.« هد ریش  ار  وا  : » هک میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب 
دنوادـخ دـناهدوبن . ربماـیپ  اـهنآ  نایحیـسم  دوـخ  فارتـعا  هب  هک  نآ  اـب  تسا ؛ هدـش  یحو  مه  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نوـیراوح  هـب  - 3 ( 3)

: دیامرفیم
«4  » َنوُِملْسُم انَّنَِأب  ْدَهْشا  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 

: دنتفگ دیروآ . نامیا  ماهداتسرف  نم و  هب  هک  مدرک  یحو  نویراوح  هب  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و
.« میناملسم ام  هک  شاب  هاوگ  و  میدروآ ، نامیا  »

. دریگیم هرهب  یحو  زا  شیوخ  یگدنز  نارذگ  يارب  لسع  روبنز  - 4 ( 4)
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  دنوادخ 

 ... اًُللُذ ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلْساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  َنوُشِْرعَی . اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو 
«5»

، دـننکیم تسبراد  هچنآ  زا  ناـتخرد و  یخرب  زا  اـههوک و  ياهراـپ  زا  هک  درک  يزیرغ ] ماـهلا  یحو -[  لـسع  روـبنز  هب  وـت  راـگدرورپ  و 
. يوپب هنارادربنامرف ، ار  تراگدرورپ  ياههار  و  روخب ، اههویم  همه  زا  سپس  نک ، تسرد  دوخ  يارب  ییاههناخ 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 317 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد دوجو  زین  یتایاور  الاب  هناگراهچ  دراوم  زا  دروم  هس  هرابرد 
______________________________

هیآ 47. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
هیآ 38. (، 20  ) هط هروس  (. 2)

هیآ 7. (، 28  ) صصقلا هروس  (. 3)

هیآ 111. (، 5  ) هدئاملا هروس  (. 4)
تایآ 68 و 69. (، 16  ) لحنلا هروس  (. 5)

ص:407  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، دـهد ناماس  ار  وا  یگدـنز  هک  ياهزیرغ  زا  شیب  يزیچ  روبنز  هرابرد  تسا . توافتم  رگیدـکی  اب  دراوم  نیا  رد  یحو  عون  مود : هتکن  ( 1)

. تسا هدرک  ریبدت  ار  وا  یگدنز  يراوتسا ، تمکح و  اب  یتسه  هدننیرفآ  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تسین و 
یقودنـص رد  ار  شدنزرف  هک  دیـشیدنا  تشذـگ و  وا  نهذ  زا  هک  تفگ  ناوتیمن  نیا  زا  شیب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ردام  هرابرد 

ربخ ام  هب  میرک  نآرق  اما  تسین . الاب  ملاع  زا  تسا و  هدیشوج  شدوخ  نورد  زا  رکف  نیا  هک  دیشیدنا  وا  دزاس . شیاهر  لین  رد  دراذگب و 
. تسا هدوب  یهلا  تیاده  هجیتن  وا ، هشیدنا  نیا  دهدیم 

ار نآ  دراد  لامتحا  هکنیا  اب  تسا  هدـش  لئاق  اـهنآ  يارب  اـنعم ) اـظفل و   ) ار یحو  میرک  نآرق  رهاـظ  تفگ  دـیاب  نویراوح  میرم و  هراـبرد 
ماـهلا یحو ، يوـغل  یناـعم  زا  یکی  اریز  ظاـفلا  ندرب  راـک  هب  نودـب  نهذ  رد  یموـهفم  ندـنکفا  زا  تسا  تراـبع  هـک  مینادـب  زین  ماـهلا » »

. دشابیم
تسا و بتارم  نآ  نیرتمک  دجاو  ماما  هک  دنکیمن  تباث  ار  نیا  زا  رتشیب  تیاور  نآ  رد  نانیا  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هیبشت  لاح  ره  هب 

. دوشیمن تباث  يرگید  لیلد  اب  زج  نآ  زا  رتشیب 
فدـه ققحت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  نیمه  تسادـخ و  يایلوا  نیرتگرزب  زا  دـیدرتیب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  موس : هتکن  ( 2)
یسوم ردام  نویراوح و  میرم ، زا  رتالاب  رایسب  ار  وا  هک  تسا  یفاک  تسا ، هدش  هدیزگرب  تلادع ، لماک  يارجا  رـشب و  شنیرفآ  زا  یلـصا 

. مینادب
وا زا  هک  یـصخش  یتح  وا و  هبتر  مه  يارب  ریزگان  تسا ، رادروخرب  يرتنییاپ  هاگیاج  زا  هک  یـصخش  يارب  یلامک  ره  مراهچ : هتکن  ( 3)

لثم دـناوتیم  زین  ناگرزاب  کی  عطق  روط  هب  درخب ، ار  ياهزاغم  دـناوتب  اپ  هدرخ  یبساک  هاگره  لاـثم  روط  هب  دراد ؛ دوجو  زین  تسا  رتـالاب 
. دیامن يرادیرخ  ار  نآ  زا  رتهب  ای  هزاغم  نآ 

هیلع يدهم  ماما  يارب  دناوتیم  تیولوا  ربانب  دوش ، تباث  دارفا  نآ  يارب  هک  ياهجرد  ره  دوشیم  هدافتـسا  مراهچ  هتکن  زا  مجنپ : هتکن  ( 4)
یفیعض هبترم  هن  هتبلا  تسا ؛ رظن  دروم  نآ  بتارم  نیرتمک  رد  دشاب ، حرطم  مه  یهیبشت  اجنیا  رد  رگا  هتبلا  دشاب . هتشاد  دوجو  زین  مالّـسلا 

. دراد دوجو  لسع  روبنز  يارب  هک 
دناوتیمن ییاهنت  هب  تیاور  نیا  اما  میدرب  هرهب  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  دروم  رد  ماهلا » لـصا   » دـییأت يارب  تیاور  نیا  زا  مشـش : هتکن  ( 5)

: اریز دشاب ؛ بلطم  نیا  رب  یلیلد 
رد اریز  تسا : رتمک  ماـهلا » لـصا   » زا لاـح  ره  هب  هک  دـنکیمن  تباـث  مالّـسلا  هیلع  ماـما  يارب  ار  یحو  هجرد  نیرتمک  زج  تیاور  نیا  - 1

. دنامهفیم وا  هب  ار  نآ  ادخ  دنادب  ار  يزیچ  دهاوخب  هاگره  مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  تسا  هنوگ  نآ  ماهلا 
ار توق  هطقن  نیا  لاح  ره  هب  اما  درادـن ؛ ار  یخیرات  تاـبثا  یگتـسیاش  نیارباـنب  تسا . هتخانـشان  شناـیوار  هدوب و  عوفرم  تیاور ، نیا  - 2

مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  همه  هرابرد  مومع  روط  هب  هک  رگید  تایاور  فالخ  رب  دشابیم  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  صوصخم  هک  دراد 
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. تسا
نیمه يور  ره  هب  و  ددرگیم . تباث  تحارص ، هب  هن  یلک و  لکش  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  مود  یگژیو  هجیتن  رد  ( 6)

ص:408  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا یفاک  زین  یلک  تابثا 

نیناوق زا  شایهاـگآ  زین  ییاوشیپ و  يربهر و  هصرع  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  صخـش  تمـصع  قوف  یگنازرف  لـماکت و  موس : یگژیو  ( 1)
«1 . » درادن یشناد  نینچ  وا  زج  یسک  هک  نانچ  نآ  خیرات ؛ هعماج و 

اب هتـشاد و  زارد  يرمع  یعیـش  تشادرب  قباطم  هک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  اما  دـنراد  ار  ناهج  يربهر  ییاـناوت  موصعم ، ناـیاوشیپ  همه 
فادها هب  رتفرژ  رتناسآ و  رتعیرس ، دناوتیم  هدیسر و  لامک  دح  هب  وا  رد  يربهر  ییاناوت  تسا ، هدوب  رـصع  مه  اهناسنا  زا  لسن  اهدص 

. دبای تسد  شرظن  دروم 
: دریگیم همشچرس  وا  نارای  تایصوصخ  زا  هک  ییاهتنامض  موس : عون  ( 2)

یتوق هطقن  کی  ره  هک  ناشماما  فده و  هدیقع و  هب  تبسن  اهنآ  صالخا  تعاجـش و  زا  میتفگ و  نخـس  طوسبم  روط  هب  هراب  نیا  رد  البق 
نآ مییامن و  هراشا  زین  يرگید  عوضوم  هب  اجنیا  رد  تسا  بوخ  اما  میدرک . دای  تسا ، يودـهم  بـالقنا  يزوریپ  يارب  یتنامـض  گرزب و 

«2 . » تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  اهنآ  زا  یتایاور  رد  هک  تسا  یعامتجا  لئاسم  دروم  رد  نانآ  تسرد  ریبدت  تهاقف و  شناد ،
اجنیا رد  اما  دـناهدروآ . تسد  هب  ناهج  تیریدـم  هطیح  رد  ار  عیـسو  فرژ و  شناد  نیا  هنوگچ  اهنآ  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  لصف  رد  ( 3)

، دنـشاب ینّیعم  دادـعت  زا  رتـمک  رگا  ارچ  و  تسه ؟ يزاـین  هچ  اورناـمرف  هیقف و  همه  نیا  هب  هک  میهد  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  تـسا  بساـنم 
نیا هـب  اـهنآ  ندوـب  فـصتم  دوـشیم  هدافتـسا  اـجنیا  زا  ددرگیمن ؟ نـکمم  مالّـسلا  هـیلع  رـصع  یلو  ترــضح  یناـهج  تـلود  تیقفوـم 

دوشیم هدافتسا  نینچمه  تسا . یناهج  تلادع  ققحت  رد  تیقفوم  ياهتنامـض  نیرتمهم  هلمج  زا  اهنآ ، یفاک  رامـش  زین  تایـصوصخ و 
ماگنه رد  اهنآ  الوا  اریز  تسا ؛ یناهج  تلود  تیقفوم  يارب  ناـنآ  ندـمآ  دوجو  هب  روهظ ، زا  شیپ  نارود  يارب  یهلا  هماـنرب  ياـضتقا  هک 
دنهاوخ ناهج  فلتخم  قطانم  نارادنامرف  نامکاح و  یناهج ، تلود  رارقتسا  زا  سپ  ایناث  دنـشابیم و  دوعوم  هاپـس  ناهدنامرف  ناهج  حتف 

. دش
: میدرگ روآدای  ار  همدقم  دنچ  تسا  هتسیاش  عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  ( 4)

راد هدهع  دناوتب  ات  دشاب  صاخ  ییاهیگتسیاش  هژیو و  یطیارـش  عماج  دیاب  ریزگان  مکاح  صخـش  یمالـسا  هقف  ساسا  رب  تسخن : همدقم 
مالـسا رظن  زا  وا  مکح  ات  دشاب  ینیعم  طیارـش  ياراد  دیاب  یـضاق  تسا  هدمآ  یمالـسا  هقف  رد  نینچمه  ددرگ . ساسح  مهم و  بصنم  نیا 

. دیامن یگدیسر  مدرم  يواعد  هب  دناوتب  دشاب و  ذفان 
هک تسا  راثیا  صـالخا و  هجرد  نیرتـالاب  تلادـع ، زا  دارم  تسا . یـضاق  مکاـح و  نیب  كرتشم  طرـش  نیرتمهم  تهاـقف  تلادـع و  ( 5)

تسا یعرـش  ماکحا  زا  عیـسو  قیمع و  یهاگآ  تهاقف ، زا  روظنم  درادیمزاب و  راگدرورپ  روتـسد  زا  یچیپرـس  ینامرفان و  زا  ار  شبحاص 
. دوشیم هدیمان  داهتجا » ، » روهظ زا  شیپ  رصع  رد  هک 

______________________________

.517 ص 514 - نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص 171. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  ك : ر . (. 2)

ص:409  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
میقتـسم روط  هب  دیامن و  هرادا  ار  ناهج  همه  ییاهنت  هب  تسناوت  دهاوخن  دـشاب ، زاتمم  میظع و  درف  ياهییاناوت  ردـق  ره  مود : همدـقم  ( 1)

. دنک تلاخد  مدرم  نوگانوگ  روما  یعامتجا و  رامشیب  ياهدادیور  همه  رد 
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هیلع يدـهم  ماما  قح  رد  ضرف  نیا  اما  درک ؛ لـح  ار  هلأـسم  درف ، نآ  يارب  اـهتنایب  ییورین  روصت  هزجعم و  ققحت  ضرف  اـب  ناوتیم  يرآ 
میقتـسم هرادا  زا  تسترابع  هک  دراد . دوجو  راکـشآ  ینیزگیاج  اجنیا  رد  تسا و  فلاـخم  تازجعم  نوناـق  اـب  اریز  تسین  روصتم  مالّـسلا 

رگید دـشاب  دوجوم  یعیبط  یلیدـب  هزجعم ، يارب  هاـگره  مینادیم  کـین  و  ترـضح . هدومزآ  صلخم و  ناراـی  قیرط  زا  یناـهج  تموکح 
. دوب دهاوخن  هزجعم  يارب  ییاج 

. دنشابیم دحتم  للم  نامزاس  وضع  روشک  هد  دصکی و  زا  شیب  کنیا  دنناوارف . نیمز  هرک  يور  رب  تنوکس  لباق  قطانم  موس : همدقم  ( 2)
رد عـقاو  ریازج  رتـشیب  هرمعتـسم و  ياـهروشک  نوـچ  مـه  دـنرادن ؛ تیوـضع  ناـمزاس  نـیا  رد  هـک  دراد  دوـجو  زین  يرگید  قطاـنم  هـتبلا 

«1 . » یبطق قطانم  اهسونایقا و 
تحلـصم رگا  هجیتن  رد  ایلارتسا . اداناک و  هدحتم ، تالایا  نیچ ، دننام  دنراد  يدایز  رایـسب  تحاسم  هک  تساهروشک  یخرب  رب  هوالع  نیا 

دوجو مالّـسلا  هیلع  دوعوم  يدـهم  یناهج  تلود  رد  هقطنم  تسیود  دودـح  دـشاب ، یفلتخم  قطانم  هب  اهروشک  نیا  میـسقت  یناهج  تلود 
. تشاد دهاوخ 

یلماک ییاضق  يرادا و  هاگتـسد  دنمزاین  ینیمزرـس  ای  هقطنم  ره  هکلب  تسین  مکاح  رادنامرف و  دنمزاین  اهنت  قطانم  نیا  مراهچ : همدقم  ( 3)
. تاضق لک و  ناریدم  ارزو ، ریزو ، تسخن  دننام  دنشاب . تیحالص  دجاو  هتسیاش و  یصاخشا  تسیابیم  اهنآ  نالوئسم  هک  تسا 

. تسیچ یضاق  مکاح و  هیقف ، رفن  هدزیس  دصیس و  نیا  هب  زاین  لیلد  دوشیم  هدافتسا  تامدقم  نیا  زا 
تـسیود زا  شیب  هکنیا  باستحا  اـب  یتشگنا و  رـس  هبـساحم  اـب  اریز  مینادـن ؛ یعقاو  زاـین  زا  رتمک  ار  دادـعت  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

. دشابیم زاین  دروم  قطانم  نآ  نالک  تیریدم  يارب  رفن  رازه  ود  دودح  دراد ، دوجو  زور  نآ  ناهج  رد  هقطنم 
، دـنراد هدـهع  رب  ار  قطانم  ییاضق  ییارجا و  تسپ  نیرتالاب  هک  یـصخش  ود  رد  زج  ار  زاتمم  ياهیگژیو  نآ  دوجو  تسین  مزال  هتبلا  ( 4)

رگا تروص  نیا  رد  دنـشاب . هتـشاد  اهیگژیو  نآ  زا  يرتمک  هرهب  دـنراد ، رارق  رتنییاـپ  بصاـنم  رد  هک  يدارفا  دراد  ناـکما  هکلب  تسج 
. رتشیب هن  تسه و  زاین  زاتمم  ناگتسیاش  نآ  زا  رفن  دصیس  هب  اهنت  دشاب ، نیمزرس  هاجنپ  دصکی و  لاثم  روط  هب  یناهج  تلود  قطانم  رامش 

تموکح هرادا  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  رانک  رد  اسب  هچ  زین  اهنآ  هک  دننامیم  یقاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  صاخ  نارای  زا  رفن  هدزیـس  نیاربانب 
هراومه رفن ، هدزیـس  دصیـس و  نآ  زا  بیقن  هدزاود  هک  تسا  هدمآ  دروآ  میهاوخ  يدعب  لصف  رد  هک  یتایاور  رد  دـنیامن . کمک  يزکرم 

. دنراد روضح  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  رد 
مود هبتر  رد  هک  يدارفا  ار  نآ  دننام  ییاضق و  زین  یتیریدم و  یترازو ، بصانم  یقاب  رگید  ییوس  زا  ( 5)

______________________________

م] . ] تسا هدش  فیلأت  یسمش  لاس 1350  دودح  ینعی  لاس 1392 ه ق  رد  رضاح  باتک  تسا  يروآدای  هب  مزال  (. 1)
ص:410  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هتسیاش ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  تهاقف  تلادع و  زا  یجرادم  زین  هبترم  نیا  رد  درک . دنهاوخ  رپ  دنراد ، رارق  صالخا  هناگراهچ  بتارم  زا 
. دزاسیم اهتسپ  نیا  نتفرگ  هدهع  رب 

اهنآ زا  یکی  رگا  دـشابیم و  تلادـع  لماک  يارجا  يارب  لقتـسم  یتنامـض  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ياهیگژیو  زا  کی  ره  هصالخ  ( 1)
تنامض هس  مه  راوگرزب  نآ  نارای  دروم  رد  دوشیم . لالتخا  راچد  مک  تسد  ای  دماجنایم  تسکـش  هب  یناهج  هبرجت  نیا  ددرگ ، یفتنم 

: دراد دوجو  مهم 
. اهنآ دادعت  - 1

. تسا رگهولج  مالّسلا  هیلع  دوعوم  ربهر  هب  تدارا  يداقتعا و  صولخ  رد  هک  اهنآ  تلادع  - 2
. اهنآ تهاقف  - 3
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يروآدای هب  مزال  رگید  دـشابیم و  دروم  هد  زا  شیب  يرتسگتلادـع ، تکرح  زاغآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  دوجوم  ياـهتنامض 
ای دزادنا  هار  هب  يدـنمورین  شبنج  دـنچ  ره  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  زج  یـصخش  دزن  رد  اهتنامـض  نیا  عومجم  ندـمآ  درگ  هک  تسین 

. تسین ریذپناکما  دهن ، ناینب  ار  یفرژ  نیناوق  لوصا و  ای  دهد و  لیکشت  ياهدرتسگ  تموکح 
يرتسگتلادع موادت  هیام  تلادـع ، هیلوا  رارقتـسا  زا  سپ  هک  مییوگیم  نخـس  ییاهتنامـض  زا  اجنیا  رد  مود : حطـس  ياهتنامـض  ( 2)

. ناشیا تلحر  زا  سپ  ای  دشاب و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تایح  نامز  رد  نآ  ققحت  هک  دنکیمن  مه  یتوافت  دشابیم و 
نایناهج یمومع  راکفا  ربارب  رد  يودهم  یناهج  هبرجت  تیناقح  تابثا  تسخن : تنامض  ( 3)

. دید دنهاوخ  شیوخ  یگدنز  رد  سوملم  روط  هب  ار  هبرجت  نیا  ایند  مدرم  تلادع ، يارجا  هجیتن  رد 
دنوش و مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  یتموکح  ماظن  موادت  يراگدنام و  راتـساوخ  دوخ  هب  دوخ  هک  دربیم  ییوس  هب  ار  مدرم  قافتا ، نیا 

جراخ فرـص  همانرب »  » کی زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  روحم  تلادـع  همانرب  هلحرم ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  دـنیامن . ینابیتشپ  نآ  زا  لد  ناج و  اب 
. دوب دهاوخ  هدهاشم  لباق  مدرم  یگدنز  رد  سوملم  راکشآ و  روط  هب  هدش و 

رثا تیعضو  نیا  دوشیم . امرفمکح  اهرهش  رد  هک  یـشیاسآ  شمارآ و  مدرم و  نیب  يردارب  تدحو و  یناهج  باتزاب  مود : تنامـض  ( 4)
. درک میهاوخ  ثحب  يدعب  لصف  رد  طوسبم  روط  هب  هراب  نیا  رد  داهن . دهاوخ  ياج  رب  الماک  ار  دوخ  یناور 

یتیبرت قیرط  زا  نانآ  صالخا  نامیا و  لماکت  و  تیرـشب ) همه  یترابع  هب  ای   ) یمالـسا تما  ياـهلسن  هتـسیاش  تیبرت  موس : تنامـض  ( 5)
. دنوشن یضار  دونشخ و  تلادع ، يارجا  راگدرورپ و  روتسد  تعاطا  زج  يرگید  زیچ  هب  مدرم  هک  يروط  هب  رمتسم  زکرمتم و 

. دنشاب نارگید  دمآ  رس  یگتخیهرف  صالخا و  نامیا و  رد  هک  یصاخ  دارفا  تیبرت  مراهچ : تنامض  ( 6)
یندـش درک ، میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  نوگاـنوگ  تخـس و  ياـهشیامزآ  رمتـسم و  قیمع و  يزاـسگنهرف  قیرط  زا  راـک  نیا 

. تسا
ص:411  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ادیپ مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلحر  زا  سپ  ار  یتیریدم  بصانم  نتفرگ  هدهع  رب  تیحالـص  دارفا  نآ  هک  تسا  نآ  فده  دـنور ، نیا  رد 
ای دنـشاب  هتفر  ایند  زا  قطانم  نآ  نالوئـسم  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  دشاب ؛ ياهقطنم  ای  یناهج و  تسا  نکمم  تیلوئـسم  نیا  هرتسگ  دنیامن .

. دنشاب هدش  اجهباج  ای  رانک و  رب 
درف ماظن ، نآ  هنرگو  تسا  يرورـض  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تموکح  موادت  يارب  تنامـض  نیا  دوجو  تسادـیپ  هتفگان  ( 1)
يوس هب  ار  تیرـشب  ناوراک  هک  دنامیمن  یـسک  رگید  ددرگیم و  نکممان  سدقم ، ياوشیپ  تلحر  زا  سپ  شايراگدنام  هدـش و  روحم 

هیلع رـصع  ماما  تموکح  تارمث  نیب  تخادرپ ، میهاوخ  نآ  هب  باتک  ینایاپ  شخب  رد  هک  نانچ  مه  هتبلا  ددرگ . نومنهر  شیالاو  دصقم 
لیلد هب  يودـهم  ماـظن  رهوگ  لـصا و  يور  ره  هب  یلو  دراد ؛ دوجو  یمیظع  تواـفت  ترـضح  نآ  نانیـشناج  ینارمکح  تارمث  مالّـسلا و 

هدنام و یقاب  دیامنیم ، سرغ  يرـشب  هعماج  داهن  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ینوناق  یعامتجا و  يرکف ، یبالقنا ، دنمورین  رایـسب  ياههزیگنا 
ساسا رب  تیرـشب  دورب و  ار  وا  هار  ناـنچ  مه  تموکح  مالّـسلا  هیلع  ماـما  زا  سپ  ددرگیم  بجوم  هزیگنا  نیا  درک . دـهاوخ  ادـیپ  موادـت 

. دوش تیبرت  ترضح ، نآ  ياههزومآ 
ناگدنناوخ رظن  زا  زین  هتکن  نیا  دراد . دوجو  ناهج  حطـس  رد  تلادع  يارجا  موادت  يارب  ام  هاگدـید  زا  هک  دوب  یمهم  ياهتنامـض  اهنیا 

يارجا دـنور  زاـغآ  رد  مه  دنـشابیم ؛ راذـگرثا  دـیدرگ ، حرطم  هک  یحطـس  ود  ره  رد  اهتنامـض  نیا  زا  یخرب  هک  تـسین  ناـهنپ  مـیهف 
. نآ رارمتسا  یشخب و  موادت  هلحرم  رد  مه  نآ و  تیبثت  تلادع و 

ص:413  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)
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مالّسلا هیلع  ماما  نارای  رد  یهدنامرف  ياهتیلباق  مراهچ  لصف 

يراکادف تعاجش و  مالّسلا ، هیلع  رصع  یلو  ترضح  هدومزآ  راذگصالخا و  نارای  رامـش  هرابرد  لصفم  روط  هب  هتـشذگ  ياهلصف  رد 
دصیـس و رد  رـصحنم  نانآ  رامـش  هک  میتسناد  نینچمه  میتفگ . نخـس  ناهج  هنالداع  حـتف  رد  اهنآ  يراذـگریثأت  تکراـشم و  نازیم  زین  و 
زا رتمک  دنیآیم ، مه  درگ  هکم  رد  روهظ  زاغآ  رد  هک  يودهم  هاپـس  هیلوا  هتـسه  هدمآ  تایاور  رد  هک  روط  نامه  اریز  تسین ، رفن  هدزیس 

. مییامن هفاضا  دندنویپیم ، اهنآ  هب  ادعب  هک  مه  ار  یناسک  رامش  هکنیا  هب  دسر  هچ  تسین  رفن  رازه  هد 
اهنآ همه  هک  دروآیم  دیدپ  ار  راذگصالخا  دارفا  زا  حطس  راهچ  روهظ  زا  شیپ  هرود  يارب  یهلا  همانرب  یلک ، لوصا  ساسا  رب  میتفگ  زین 

. دنوریم رامش  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  نارای  زا  یعون  هب 
. دنتسه يودهم  یناهج  تلود  نارازگراک  نیرتمهم  تسخن ، هجرد  ود  ناصلخم 

رمالا بحاص  ترـضح  يربهار  اب  ار  یتموکح  مهم  ياهراک  هک  یناسک  ناونع  هب  یهلا  نادرم  نآ  هرابرد  میراد  دـصق  لـصف  نیا  رد  ( 2)
. میزادرپب یسررب  ثحب و  هب  دنهدیم  ماجنا  بانج  نآ  یهدنامزاس  اب  مالّسلا و  هیلع 

: میهدیم ناماس  روحم  دنچ  نوماریپ  ار  نخس  هراب  نیا  رد 
تایاور لقن  تسخن : روحم  ( 3)

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  يزودنق 
مه و  هباحـصأ ، ةّدش  يدهملا و  مئاقلا  ةّوقل  ایّنمت  ّالإ  دـیدش » نکر  یلإ  يوآ  وأ  ةّوق  مکب  یل  ّنأ  ول  : » هموقل مالّـسلا  هیلع  طول  لوق  ناک  ام 

. تکدکدتل لابجلا  یلع  اوّرم  ول  دیدحلا ؛ ربز  نم  ّدـشأ  مهنم  لجرلا  بلق  ّنإ  و  الجر . نیعبرأ  ةّوق  یتؤی  مهنم  لجرلا  ّنإف  دـیدشلا . نکرلا 
«1 . » ّلج ّزع و  هّللا  یضری  یّتح  مهفویس  نوّفکی  ال 

هانپ راوتسا  یهاگهیکت  هب  ای  متشاد  یتردق  امش  اب  هلباقم  يارب  شاک  : » هک ار  نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  طول 
______________________________

ص 509. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص:414  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هاگهیکت  » اهنآ اریز  تشاد ؛ شناراـی  يدـنمناوت  مالّـسلا و  هیلع  مئاـق  ترـضح  تردـق  هب  هک  ییوزرآ  اـنمت و  رد  رگم  تفگن  متـسجیم »
ياههراپ زا  نانآ  ياهلد  دراد و  ار  درم  لهچ  يورین  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ناراـی  زا  يدرم  ره  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  هک  دنتـسه  ي  راوتـسا »

هک هاگنآ  ات  دنرادیمنزاب  تکرح  زا  ار  ناشریـشمش  دوشیم . هراپ  هراپ  اهنآ ] تبیه  زا   ] دنرذگب اههوک  زا  رگا  دـشابیم ؛ رتمکحم  دالوف ،
. ددرگ دونشخ  دنوادخ 

: تسا هدروآ  نآ  رد  هدرک و  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  لوق  زا  راسی  نب  لیضف  زا  لقن  هب  ار  الاب  تیاور  یسلجم  همالع  ( 1)
لاجر ال مهیف  دـیری . ام  هنوّفکی  بورحلا و  یف  مهـسفنأب  هنوقی  هب  نوّفحی  ۀـکربلا و  کلذـب  نوبلطی  مالّـسلا  هیلع  مامإلا  جرـسب  نوحّـسمتی 

. لحنلا ّيودک  مهتالص  یف  ّيود  مهل  لیللا  نومانی 
هّللا ۀیـشخ  نم  مه  و  اهدّیـسل . ۀـمألا  نم  هل  عوطأ  مه  راـهنلاب . ثویل  لـیللاب  ناـبهر  مهلویخ ؛ یلع  نوحبـصی  مهفارطأ و  یلع  اـمایق  نوتیبی 

«1 . » نوقفشم
ره دننکیم و  يرادساپ  ناشیاهناج  اب  وا  زا  اهگنج  رد  دنریگیم و  ار  وا  درگ  دـنبلطیم . ار  تکرب  ماما ، بسا  نیز  هب  ندیـشک  تسد  اب 

. تساهروبنز يادـص  نوچ  مه  ناشزامن  همزمز  دـنباوخیمن و  ار  بش  هک  تسا  ینادرم  اـهنآ  ناـیم  رد  دـنزاسیم . هدروآرب  دـهاوخب  هچ 
. دنزور ناریش  بش و  نادهاز  دنیاهبسا . رب  راوس  ناهاگحبص  دننکیم و  يرپس  يرادهدنزبش  اب  ار  بش 
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. دننارگن لد  دنوادخ ، سرت  زا  و  دنتسه . رتعیطم  يزینک  ره  زا  ناشماما  نامرف  ربارب  رد  اهنآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  زا  لقن  هب  ومه  ( 2)

«2 . » مهل عیطم  وه  ّالإ و  ءیش  نم  سیل  نیقفاخلا . نیب  امب  اوطاحأ  دق  مئاقلا و  باحصأب  ینأک 
. دیامنیم تعاطا  اهنآ  زا  هک  نآ  رگم  تسین  يزیچ  دناهتفرگ و  ار  ناهج  برغ  قرش و  هک  منیبیم  ار  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  اییوگ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دنلب  یثیدح  رد  یبلح  یلعالا  دبع  زا  وا  زین  ( 3)
ءاضق و ال یف  نویاعتی  الف  مهرودـص  یلع  مهفاتکأ و  نیب  حـسمیف  اهّلک . قافآلا  یلإ  الجر  رـشع  ۀعـضبلا  ۀـئام و  ثالثلا  يدـهملا ]  ] ثعبیف

ِیف ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو   » یلاعت هلوق  وه  و  هّللا . لوسر  ادّـمحم  ّنأ  هل و  کیرـش  هدـحو ال  هّللا  ّالإ  هلإ  ـال  نأ  ةداهـش  اـهیف  يدون  اـّلإ  ضرأ  یقبت 
«3 « ... » َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 

ناشیاههنیـس رب  اههناش و  نیب  اهنآ ] نداتـسرف  زا  شیپ  و  . ] درادیم لیـسگ  ایند  قطانم  همه  هب  ار  رفن  يدـنا  دصیـس و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 
دـنوادخ و یگناـگی  هب  اـجنآ  رد  هک  نآ  رگم  دـنامیمن  یقاـب  ینیمز  و  دـنام . دـنهاوخن  رد  یتواـضق  چـیه  رد  هجیتن  رد  دـشکیم ، تسد 

هداد تداهش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تلاسر 
______________________________

ص 180. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 185. نامه ؛ (. 2)

ص 188 و 189. نامه ؛ (. 3)
ص:415  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

وا يوس  هب  و  تسا ، هداـهن  وا  ناـمرف  هب  رـس  هاوخاـن  هاوخ و  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  دومرف : هک  تسادـخ  نخـس  نیا  دوشیم و 
. دنوشیم هدینادرگزاب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  یلجعلا  نوراه  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 1)
ِءالُؤه اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  : » ّلج ّزع و  هّللا  لاق  نیذلا  مه  و  هباحصأب . هّللا  یتأ  اعیمج  سانلا  بهذ  ول  هباحصأ ، هل  ظوفحم  رمألا  هذه  بحاص  ّنإ 

یَلَع ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی ، َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  : » مهیف هّللا  لاق  نیذلا  مه  و  َنیِِرفاِکب » اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف 
«1 « » َنیِِرفاْکلا

دهاوخ ار  وا  نارای  دنوادخ  دنورب  نیب  زا  مدرم  همه  رگا  دـش و  دـنهاوخ  ظفح  وا  يارب  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم  ماما   ) رما نیا  بحاص  نارای 
یهورگ نامگیب ، دـنزرو ، رفک  نادـب  ناکرـشم ] نانیا -[  رگا  و  دومرف : ناشهرابرد  دـنوادخ  هک  دـنیاهنآ  درک ]. دـهاوخ  ظـفح  و   ] دروآ

. دنشابن رفاک  نادب  هک  میرامگ  نآ  رب  ار  رگید ] ]
هدومن لقن  مالّـسلا  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  دّـمحم  نب  رفعج  نب  دّـمحم  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنالا  دامح  نب  هّللا  دـبع  زا  ومه  ( 2)

: دومرف هک 
ءاضقلا فرعت  همهفت و ال  ام ال  کیلع  درو  اذإف  کّفک ، یف  كدـهع  لوقی : ـالجر  میلقإ  ّلـک  یف  ضرـألا  میلاـقأ  یف  ثعب  مئاـقلا  ماـق  اذإ 

«2  ... » اهیف امب  لمعا  کّفک و  یلإ  رظناف 
؛ دشابیم تتـسد  رد  تاهماندهع  دیوگیم : وا  هب  دتـسرفیم و  ینارمکح ] يارب   ] ار یـسک  ینیمزرـس  ره  هب  دـیامرف  روهظ  مئاق  هک  ینامز 

نآ قباطم  نک و  هاگن  تتـسد  هب  سپ  دوبن ، نکمم  تیارب  شاهرابرد  يرواد  یتسنادیمن و  ار  نآ  هک  دـمآ  شیپ  تیارب  ياهلئـسم  هاـگره 
 ... امن لمع 

: تسا هدرک  لقن  ار  ینخس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  زین  وا  ریصب و  وبأ  زا  دنلب  یثیدح  رد  سوواط  نبا  ( 3)
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ءابجنلا و مه  مالّـسلا و  هیلع  مئاقلا  اهیف  جرخی  یّتلا  ةّدعلا  هذه  نکل  و  یلب ، لاق : ءالؤه ؟ ریغ  نمؤم  اهرهظ  یلع  سیل  كادـف  تلعج  تلق :
«3 . » مکح مهیلع  لکشی  الف  مهروهظ  مهنوطب و  حسمی  نیذلا  ةاضقلا  مه  ماّکحلا و  مه  ءاهقفلا و 
؟ تسین يرگید  نمؤم  رفن ) هدزیس  دصیس و   ) نانیا زج  نیمز  يور  ایآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 

مکـش و رب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  دننایـضاق . ناـمکاح و  ناـهیقف ، ناـبیجن ، اـهنآ  دـیامنیم ، روهظ  ناـنیا  ناـیم  رد  مئاـق  یلو  يرآ ، دومرف :
. دنام دهاوخن  هتخانشان  اهنآ  رب  یمکح  چیه  سپ  نآ  زا  و  دیشک ، دهاوخ  تسد  ناشیاهتشپ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دیفم  خیش  ( 4)
______________________________

ص 170. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 172. نامه ؛ (. 2)

ص 171. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 3)
ص:416  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ّقحلاب و نودهی  اوناک  نیذلا  مالّسلا  هیلع  یسوم  موق  نم  رشع  ۀسمخ  الجر ، نورشع  ۀعبس و  ۀفوکلا  رهظ  نم  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  عم  جرخی 
هیدـی نیب  نونوکیف  رتشألا ، کلام  دادـقملا و  يراـصنألا و  ۀـناجد  وبأ  ناملـس و  نون و  نب  عشوی  فهکلا و  لـهأ  نم  ۀعبـس  نولدـعی و  هب 

. اماّکح اراصنأ و 
مالّـسلا هیلع  یـسوم  موق  زا  اهنآ ]  ] رفن هدزناپ  دـش ، دـنهاوخ  راکـشآ  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  هارمه  رفن  تفه  تسیب و  فجن ،)  ) هفوک تشپ  زا 

هناـجد وبا  ناملـس ، نوـن ، نب  عـشوی  فـهک ، باحـصا  زا  رفن  تفه  دـنیامنیم ، يرواد  قـح  هب  دـننکیم و  ییاـمنهار  قـح  هب  هک  دنتـسه 
. دنیوا نامکاح  مئاق و  تمدخ  رد  نانیا  رتشا . کلام  دادقم و  يراصنا ،

هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  نارای  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ار  یثیدح  رمع  نب  لضفم  زا  یـسلجم  همالع  ( 1)
: دیامرفیم نآ  زا  یتمسق  رد  ترضح  نآ  هک  تسا 

«1  ... » هضرأ یف  هّللا  ماّکح  مه  و  ۀیولألا ، باحصأ  مه  و 
 ... شنیمز رد  ادخ  نامکاح  دنیاهمچرپ و  نابحاص  نانآ 

اور نآ  زا  یـشوپمشچ  هک  تسا  هدـش  دراو  هرابرد  نیا  رد  یبلطم  میدـش - انـشآ  نآ  يدنـس  ياهیتساک  اـب  رتشیپ  هک  ناـیبلا - ۀـبطخ  رد 
. تسین

: میناوخیم نینچ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  لقن  هب  تسا  هدمآ  بصانلا  مازلا  باتک  رد  هک  هبطخ  نیا  مود  هخسن  رد  ( 2)
و بعصم ، نب  عامر  ّیلوی  ّمث  مرحلا . یف  نیکرـشملا  نم  لتقی  میلعلا و  نم  عجریف  حطبألاب ، ماوعلا  هلبقی  حلـصألا و  نب  رباج  ۀّکمب  ّیلوی  مث 

هلیمث نب  نیسحلا  رفاو و  نب  ۀبابش  ّیلوی  و  هتیالو ؛ دیلاقم  هباحصأ  ءایفـصأ  دلقی  هتیار و  هشویج و  ءامعزل  دقعیف  برثی ، وحن  ریـسملا  دصقی 
. ۀنیدملا نم  مه  و  دجن . ضرأ  زاجحلا و  لامعأ  دیز  نب  ۀمالس  دمحأ و  نبا  نالیغ  و 

نم مه  لماکألا و  نمیلا و  میلاقأ  حـالف  نب  رباـج  و  رـضم ، نب  هّللا  دـبع  دـمحأ و  نب  لـیلخ  مساـق و  نب  ةراـمع  بلغت و  نب  بیبح  ّیلوی  و 
نب دـمحأ  روصنم و  نب  دوعـسم  لـیقع و  نب  دـشار  ناوفـص و  نب  ةزمح  بولطم و  نب  رفعج  مصاـع و  نب  دّـمحم  ّیلوی  و  قارعلا . بارعأ 

مامه و نب  لاله  ماوع و  نب  ۀـمیزح  دیـشر و  نب  دـشار  ّیلوی  و  زه . ریازج  نم  مه  اهریازج و  نامع  اهلحاوس و  نیرحبلا و  لامعأ  ناـسح ،
قراـشم نم  مه  و  سیدارکلا . ریازج  ۀـشبحلا و  کـلام ، نب  نیـسحلا  رفعج و  نب  حالـص  ناوـضر و  نب  لـضفلا  ییحی و  نب  دـحاولا  دـبع 

ثراح نب  یسوم  نیـسحلا و  نب  نالیغ  كرـشم و  نب  بوقعی  رفعج و  نب  لیعامـسا  ییحی و  نب  رهاط  دیعـس و  نب  دمحأ  ّیلوی  و  قارعلا .
زیمی حیمر و  نب  یسوم  یـسوم و  نب  دمحأ  بالع و  نب  نیـسحلا  یطعأ و  نب  میهاربإ  یلوی  و  ۀفوکلا . نم  مه  و  شقارملا . میلاقأ  هشبح و 
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مناغ و نب  ییحی  ملاص و  نبا 
______________________________

ص 185. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص:417  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

و ةرم ، نب  بلهـس  نب  زیزعلا  دبع  یلاعلا و  نب  بلاط  ّیلوی  و  ناشوق . ضرأ  نم  مه  و  ۀلوفدلا ؛ لامعأ  نالذجلا و  رداصم  سیق ، نب  نامیلس 
ّیلوی و  زاریـش . یحاون  نم  مه  و  بئاتکلا . ریازج  یندالا و  میلاقأ  ملـسم ، نب  حیبص  نیعأ و  نب  رایج  باهـش و  نب  رمع  نالوخ و  نب  ماشه 
میلاقأ روصنم ، نب  دماح  ثیل و  نب  میرک  العلا و  یبأ  نب  دارجلا  رضن و  نب  دیز  لّضفم و  نب  یلع  مناغم و  نب  فسوی  نادعـس و  نب  دمحأ 

ۀیدوواد و نب  لاله  دعـس و  نب  ۀعمج  فاطع و  نب  دّمحم  ثراحلا و  نب  رامعلا  ّیلوی  و  سراف . دالب  نم  مه  و  تالـسرلا . ریازج  ریمحلا و 
نب یلع  رماغ و  نب  نیـسحلا  ماـشه و  نب  نسحلا  ّیلوی  و  یلعـألا . قارعلا  يرق  نم  مه  و  رئاـمعلا ، لاـمعأ  راـبیلم و  ریازج  دعـسألا  نب  رمع 

ییحی و نب  زیزع  حـلاص و  نب  دّـمحم  دـمحأ و  نب  شیجلا  ّیلوی  و  نانبل . قراشم  نم  مه  و  اندرألا . ماـشلا و  جـیهب ، نب  ۀحامـس  ناوضر و 
نب یضترملا  ةزمح و  نب  میمت  لضفلا و  یبأ  نب  دّمحم  ّیلوی  و  طسوألا . ماشلا  يرق  نم  لحاوسلا . یـصقألا و  ماشلا  لیعامـسإ  نب  لضفلا 

دماح و نب  لضاف  رخاف و  نب  نسحلا  ّیلوی  رصم و  ضرأ  نم  مه  و  ۀبونلا . ریازج  رصم و  میلاقأب  نابعش ، نب  دمحأ  رهاط و  نب  یلع  دامع و 
و یـسیع ، نب  دّـمحم  باث و  نب و  رفعج  رـصن و  نب  بهو  راـیح و  نب  بهار  ةاـیح و  نبا  هّللا  ءاـطع  میره و  نب  ةزمح  لـیلخ و  نب  روصنم 

نب یلع  ناملس و  نب  میهاربإ  لیمج و  نب  یـسیع  مالـس و  نب  دمحأ  ّیلوی  و  ناولح . دالب  نم  مه  و  دوزکلا . لامعأ  ۀبونلا و  طیاسو  روفت ،
نب سابع  نامعن و  نب  یـسوم  بیبح و  نب  باـثو  ّیلوی  و  دزـألا . نم  مه  و  زواـفم . لاـمعأ  و  اـهلحاوس ، اـقلباج و  یحاون  لاـمعأ  فسوی ،

ناهنب دماح و  نب  ییحی  ّیلوی  و  لصوملا . یحاون  نم  مه  و  ایقیرفإ . سلدنألا و  ریازج  نابعـش ، نب  نیـسحلا  ناسح و  نب  دّمحم  ظوفحم و 
. لیخنلا ۀجورم  دعاصملا و  روغث  شکارملا و  یحاون  ناخرت ، نب  یلع  دماس و  نب  دمحأ  یلع و  نب  ناملـس  دومحم و  نب  یلع  دـیبع و  نب 

قراشم رکب و  راید  لهـس ، نب  میهاربإ  لیعامـسإ و  نب  بلاط  ابأ  دمحأ و  نب  شیعی  ربخملا و  نب  دوواد  ّیلوی  و  ناسارخ . ضرأ  نم  مه  و 
. اهلحاوس مورلا و  میلاقأ  رفعم ، نب  ةزمح  عفان و  نب  لهس  سیق و  نب  نابعش  ریرج و  نب  مامح  ّیلوی  و  نیقراف . نیبیصن و  نم )  ) مه و  مورلا .

دبع نب  نوفـصم  افولا و  نب  دئاق  كرابملا و  نب  دنـس  العم و  نب  حـتفلا  بیبش و  نب  نارمع  میهاربإ و  نب  ۀـمقلع  ّیلوی  و  سراف . نم  مه  و 
. ناهفصأ نم  مه  و  قاجفقلا ، لحاوس  ۀینطنطسق و  قرافم ، نب  هّللا 

قارعلا فورعم  نب  میهاربإ  بولطم و  نب  ةورع  ّیلوی  و  نیکملا . نم  امه  و  نمیـألا . قارعلا  نومیم  ینب  دـمحأ  دّـمحم و  نیوخـألا  ّیلوی  و 
و نادـمه . نم  مه  و  زمره . لحاوس  سراف و  دالب  لماک ، نب  دـعم  ناملـس و  نب  رازن  راـضن و  نب  دعـس  ّیلوی  و  زاوهأ . نم  اـمه  و  رـسیألا .

نبا عیاط  لیفنت و  نب  سابع  دـمحأ و  نب  ریـصن  ّیلوی  و  مق . نم  مه  و  لابجلا . يرلا و  قارع  لاضف  نب  نیـسحلا  فاـطع و  نب  یـسیع  ّیلوی 
يرق نم  مه )  ) و نمرألا . رداصم  لصوملا و  لامعأ  دوعسم 

ص:418  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نب عینملا  رابجلا و  دبع  نب  كاحضلا  نارمع و  نب  نایفـس  دماح و  نب  دّمحم  بارت و  یبأ  نب  ۀماسأ  هّللا و  دبع  نب  دجمألا  ّیلوی  و  ناهرف .

لیعامسإ مجری و  نب  ییحی  كاحضلا و  نب  نوع  مقرأ و  نب  دیفملا  ّیلوی  و  ناردنزام . نم  مه  و  نیرهنلا . لامعأ  ناسارخ و  دالب  مرکملا ،
متاح نب  هّللا  دبع  ّیلوی  و  يراخب . نم  مه  و  سورلا . نالعلا و  میلاقأ  خرکلا و  لابج  یسوم ، نب  راثک  دّمحم و  نب  نمحرلا  دبع  مولظ و  نب 

و ورم . نم  مه  و  يراحـصلا . نیج و  یحاون  قلاملا و  العم ، نب  رماس  ناطلـس و  نب  نوراـه  و  ةرارزلا ، نب  رفعج  وبأ  لیـصألا و  نب  ۀـکرب  و 
فـسوی ةدابع و  نب  دماح  ماشیغ و  نب  قازرلا  دبع  نودمح و  نب  لاطبلا  ناوفـص و  نب  فاطع  مزاح و  نب  ةرامع  حلاص و  نب  نابهر  ّیلوی 

سباح و نب  عاطم  ّیلوی  و  دنقرمـس . نم  مه  و  نالیغلا . شقاقـشلا و  روغث  مقامقلا و  ملیدـلا و  میلاقأ  نسحلا ، یبأ  نب  ساـبعلا  دوواد و  نب 
نب ثایغ  رهظ و  نب  لضفلا  بیبح و  نب  دجام  سیفنلا و  نب  ثیغ  نب  حیصفلا  لیعامـسإ و  نب  فیـض  ننیق و  نب  یلع  ۀمادق و  نب  دومحم 
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. تاراجشلا لامعأ  قباوزلا و  لابج  اطخلا و  نیادم  دیز ، نب  یلع  لماک و 
قاحـسا ابأ  رفعج و  نب  دمحأ  بوهوم و  نب  نیـسحلا  زیزعلا و  دبع  نب  تباث  ملـسم و  نب  دّمحم  ةزمح و  نب  بوقعی  ّیلوی  و  مق . نم  مه  و 

ۀمالس میهاربإ و  نب  یّلعم  ناطحق و  نب  دیرم  ساّبعلا و  نب  نسحلا  ّیلوی  و  روباشین . نم  مه  و  قیراوقلا . يرق  بوضلا و  قیلاغم  عیـضن ، نب 
یبأ نب  سراف  دمحأ و  نب  لیضف  ّیلوی  و  يرقلا . نم  مه  و  تاملظلا . یحاون  بلکلا و  دالب  لماک ، نب  دعم  ملـسم و  نب  جرفم  دوواد و  نب 

دودسلا و قیتع ، نب  نیسحلا  نسحملا و  یبأ  نب  مساقلا  نیسحلا و  نب  سابع  دهف و  نب  یضر  دیشر و  نب  یقاب  تاحارم و  نب  دسأ  ریخلا و 
یبأ نب  حیـصف  قثاو و  نب  هّللا  دعـس  بیبح و  نب  راّشب  ثایغ و  نب  هّللا  دبع  لیقع و  نب  نالـضف  ّیلوی  و  مزراوخ . یحاون  نم  مه  و  اهلایح .

ّیلوی و  رهنلا . ۀـعلق  نم  مه  و  ناعیقلا . رخانم  حضحـضلا و  میلاقأ  یّنثملا . نب  یـسیع  حـتفلا و  یبأ  نب  ملاـس  قوزرم و  نب  دـقرملا  فیفع و 
نب ناوزع  دیعس و  نب  كرابملا  موصعم و  نب  یـسوم  مساق و  نب  دّیؤم  لاله و  نب  میرکلا  دبع  حتفلا و  یبأ  نب  ماصع  سنوی و  نب  دهازلا 
نب یلع  دـیمحلا و  دـبع  نب  رفعج  ماوق و  نب  دّـمحم  ّیلوی  و  لبجلا . نم  مه  و  رغارقلا . لاـمعأ  نیبرغلا و  میلاـقأ  داوج ، نب  ۀـمالع  عیفش و 

، نیـسحلا یبأ  نب  یلع  دوواد و  نب  ییحی  نامیلـس و  نب  رـصان  فیرـش و  نب  میهاربإ  مشاه و  نب  هّللا  دـبع  دـمحأ و  نب  هّللا  ءاطع  تباـث و 
رـشع ینثا  مهنم  مئاعدـلا ، ۀـماقإل  نیفراعلا  لامعألا  تاداسلا  نم  رباکألا  راتخی  و  مجعلا . يرق  نم  مه  و  سبالملا . لابج  دـباعملا و  میلاـقأ 

نب فسوی  ۀـفینح و  نب  لیعامـسإ  یـضترملا و  نب  دوواد  یلع و  نب  نیـسحلا  رباغ و  یبأ  نب  یلع  لضفلا و  یبأ  نب  دّـمحم  مه : و  ـالجر .
دودحلا ۀماقإب  مهرمأی  قرشملا و  میلاقأ  اسرباج و  مهّیلوی  و  دعاصملا ، نب  رباج  یلع و  نب  دیز  یلع و  نب  لیقع  ةزمح و  نب  لیقع  ةزمح و 

میهاربإ دیبع و  نب  سیردإ  دّمحم و  نب  بلاط  یلع و  نب  موصعم  مه : و  اراربأ . ءایقتأ  ارارحأ  امارک  الاجر  راتخی  ّمث  دوهعلا . تاعارم  و 
ص:419  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

قاحسإ لضاف و  نب  میرکلا  دبع  یقت و  نب  روصنم  مساق و  نب  فرشألا  نسح و  نب  رازن  نیـسحلا و  نب  یلع  مامت و  نب  ةزمح  ملـسم و  نب 
نب رهاط  مه  و  الجر ، رـشع  ینثا  راتخی  ّمث  مهباحـصأ . هب  رمأ  امب  مهرمأی  برغملا و  دالب  اقرباج و  مهّیلوی  دمحأ و  نب  باوث  دـیؤملا و  نب 

لـضفلا و نب  دـمحأ  رجفلا و  یبأ  نب  ریهظ  لیعامـسإ و  نب  یـضر  دـجام و  نب  دّـمحم  ثرح و  نب  يول  لـماکلا و  نب  دعـس  جرفلا و  یبأ 
نم ایقن  الجر  رـشع  ینثا  راتخی  ّمث  نیقیّدصلا . نم  مهمّدقت  نم  هب  رمأ  امب  مهرمأی  و  مورلا ، لامعأ  لامـشلا و  مهّیلوی  نیـسحلا و  نب  نکرلا 

: مه بویعلا و 
لیقع بلاط و  یبأ  نب  یلع  دّمحم و  نب  نیسحلا  یسوم و  نب  زوریف  بوقعی و  نب  فسوی  مساقلا و  یبأ  نب  دّمحم  میهاربإ و  نب  لیعامسإ 

و میرکلا . دبع  نب  دّمحم  رذنملا و  دبع  نب  نمحرلا  دبع  قوزرم و  نب  نامیلس  دیعـس و  نب  هّللا  دعـس  بیبح و  نب  رداقلا  دبع  روصنم و  نب 
«1 . » مهمّدقی نم  هب  رمأ  امب  مهرمأی  اهمیلاقأ و  بونجلا و  ۀهج  مهّیلوی 

هب حـطبا  زا  ییاههورگ  هک  هکم . رد  ار  حلـصا  نب  رباج  درامگیم : یفلتخم  قطاـنم  تموکح  هب  ار  دارفا  نیا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ... 
اب وا  هک  دتـسرفیم  هنیدـم  هب  ار  بعـصم  نب  عاـمر  هاـگنآ  دـشکیم . مرح  رد  ار  ناکرـشم  ددرگیمزاـب و  مـلیع  زا  وا  دـنیآیم و  شیوـس 
نب ۀبابـش  سپ  دنزیوآیم ؛ ندرگ  رب  ار  وا  تیالو  قوط  شنارای ، نایم  زا  یناگدیزگرب  ددنبیم و  نامیپ  شنارادمچرپ  هاپـس و  ناهدنامرف 

زاجح و فلتخم  ياـهشخب  تموکح  هب  دـناهنیدم  لـها  زا  یگمه  هک  ار  دـیز  نب  ۀمالـس  دـمحا و  نب  نـالیغ  هلیمث و  نب  نیـسح  رفاو و 
قارع بارعا  زا  هک  ار  حالف  نب  رباج  رـضم و  نب  هّللا  دـبع  دـمحا ، نب  لیلخ  مساق ، نب  ةراـمع  بلغت ، نب  بیبح  دتـسرفیم . دـجن  نیمزرس 

نبا دوعسم  لیقع ، نب  دشار  ناوفـص ، نب  ةزمح  بولطم ، نب  رفعج  مصاع ، نب  دّمحم  دتـسرفیم . نمی  فلتخم  قطانم  تموکح  هب  دنتـسه 
ریازج نامع و  نآ و  لحاوس  نیرحب و  فلتخم  ياـهشخب  تموکح  هب  دنـشابیم  زه  ریازج  زا  یگمه  هک  ار  ناـسح  نب  دـمحا  روصنم و 

. دتسرفیم نآ 
ار کلام  نب  نیسح  رفعج و  نب  حالص  ناوضر ، نب  لضف  ییحی ، نب  دحاولا  دبع  مامه ، نب  لاله  ماوع ، نب  ۀمیزح  دیشر ، نب  دشار  هاگنآ 
، رفعج نب  لیعامـسا  ییحی ، نب  رهاـط  دیعـس ، نب  دـمحا  دـنکیم . مازعا  سیدارک  ریازج  هشبح و  هب  دنتـسه  قارع  قرـش  لـها  یگمه  هک 
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نب میهاربا  دتسرفیم . شکارم  فلتخم  قطانم  هشبح و  هب  دناهفوک  لها  هک  ار  ثراح  نب  یسوم  نیسحلا و  نب  نالیغ  كرشم ، نب  بوقعی 
هقطنم لها  هک  ار  سیق  نب  نامیلـس  مناـغ و  نب  ییحی  ملاـص ، نب  زیمی  حـیمر ، نب  یـسوم  یـسوم ، نب  دـمحا  بـالع ، نب  نیـسح  یطعا و 

رمع نالوخ ، نب  ماشه  هرم ، نب  بلهس  نب  زیزعلا  دبع  یلاع ، نب  بلاط  دنکیم . مازعا  ۀلوفد  ياهشخب  نالذج و  رداصم  هب  دنتسه  ناچوق 
. دتسرفیم بیاتک  ریازج  کیدزن و  قطانم  هب  دنتـسه  زاریـش  فارطا  یلاها  زا  یگمه  هک  ار  ملـسم  نب  حیبص  نیعا و  نب  رابج  باهـش ، نب 

نب فسوی  نادعس ، نب  دمحا 
______________________________

. دعب هب  ص 207  نامه ؛ یلع ، خیشلا  يرئاحلا ، يدزیلا  (. 1)
ص:420  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

قطانم هب  دنتـسه  سراف  یحاون  لها  هک  ار  روصنم  نب  دـماح  ثیل و  نب  میرک  العلا ، یبا  نب  داوج  رـضن ، نب  دـیز  لضفم ، نب  یلع  مناغم ،
هک ار  دعـسا  نب  رمع  هیدوواد و  نب  لاله  دعـس ، نب  ۀعمج  فاطع ، نب  دّـمحم  ثراح ، نب  رامع  درادیم . لیـسگ  تالـسر  ریازج  ریمح و 
نب یلع  رماغ ، نب  نیـسح  ماشه ، نب  نسح  دتـسرفیم . ریامع  ياهشخب  راـبیلم و  ریازج  هب  دنـشابیم  قارع  لامـش  ياهاتـسور  زا  یگمه 
نب زیزع  حالـص ، نب  دّـمحم  دـمحا ، نب  شیج  دـنکیم . مازعا  ندرا  ماش و  هب  دنتـسه  نانبل  قرـش  لـها  هک  ار  جـیهب  نب  ۀحامـس  ناوضر ،

ممیت لضفلا ، وبا  نب  دّمحم  دتسرفیم . لحاوس  ماش و  رود  قطانم  هب  دنتسه  ماش  يزکرم  ياهاتسور  لها  هک  ار  لیعامسا  نب  لضف  ییحی ،
نب نیسح  دتسرفیم . هبون  ریازج  رصم و  قطانم  هب  دنتسه  رـصم  لها  هک  ار  نابعـش  نب  دمحا  رهاط ، نب  یلع  دامع ، نب  یـضترم  هزمح ، نب 

دّمحم باثو و  نب  رفعج  رـصن ، نب  بهو  رایح ، نب  بهار  هایح ، نب  هّللا  ءاطع  میره ، نب  ةزمح  لیلخ ، نب  روصنم  دـماح ، نب  لضاف  رخاف ،
، لیمج نب  یسیع  مالس ، نب  دمحا  دنوشیم . لیسگ  دوزک  ياهشخب  هبون و  يزکرم  ياهشخب  هب  دنشابیم  ناولح  لها  هک  ار  یسیع  نب 
، بیبح نب  تباث  و  دتـسرفیم . زوافم  ياـهشخب  نآ و  لـحاوس  اـقلباج و  هب  دنتـسه  دزأ  لـها  هک  ار  فسوی  نب  یلع  ناملـس ، نب  میهاربا 

مازعا اقیرفآ  سلدـنا و  ریازج  هب  دنتـسه  لصوم  لها  هک  ار  نابعـش  نب  نیـسح  ناسح ، نب  دّـمحم  ظوفحم ، نب  سابع  ناـمعن ، نب  یـسوم 
دنتسه ناسارخ  لها  هک  ار  ناخرت  نب  یلع  دماس و  نب  دمحا  یلع ، نب  ناملـس  دومحم ، نب  یلع  دیبع ، نب  ناهنب  دماح ، نب  ییحی  دنکیم .

لهـس نب  میهاربا  لیعامـسا و  نب  بلاط  وبا  دمحا ، نب  شیعی  ربخم ، نب  دوواد  دتـسرفیم . لیخنلا  ۀجورم  دعاصم و  ياهزرم  شکارم و  هب 
. دیامنیم مازعا  مور  قرش  رکب و  راید  هب  دنتسه  نیقراف  نیبیصن و  لها  هک  ار 

. دـنکیم مازعا  نآ  لحاوس  مور و  قطانم  هب  دنتـسه  سراف  لها  هک  ار  رفعم  نب  ةزمح  عفان و  نب  لهـس  سیق ، نب  نابعـش  ریرج ، نب  ماـمح 
ناهفـصا لها  هک  ار  قرافم  نب  هّللا  دبع  نب  نوفـصم  افو و  نب  دئاق  كرابم ، نب  دنـس  العم ، نب  حتف  بیبش ، نب  نارمع  میهاربا ، نب  ۀـمقلع 

قارع تسار  تمس  هب  دنشابیم  نیکم  لها  دنردارب و  ود  هک  نومیم  ینب  دمحا  دّمحم و  دتسرفیم . قاجفق  لحاوس  هینطنطسق و  هب  دنتسه 
نب رازن  راـضن ، نب  دعـس  دـنکیم . مازعا  قارع  پچ  تمـس  هب  دنتـسه  زاوها  زا  هک  ار  فورعم  نب  میهاربا  بوـلطم و  نب  ةورع  دتـسرفیم .

هک ار  لاضف  نب  نیسح  فاطع و  نب  یـسیع  دتـسرفیم . زمره  لحاوس  سراف و  قطانم  هب  دنتـسه  نادمه  زا  هک  ار  لماک  نب  دعم  ناملس و 
ياهاتـسور لها  هک  ار  دوعـسم  نب  عیاط  لیقنت و  نب  ساـبع  دـمحا ، نب  ریـصن  دـیامنیم . مازعا  ناتـسهوک  ير و  قارع  هب  دنـشابیم  مق  زا 

نب نایفـس  دماح ، نب  دّمحم  بارت ، وبا  نب  ۀماسا  هّللا ، دبع  نب  دجما  درادیم . لیـسگ  نمرأ  رداصم  لصوم و  ياهشخب  هب  دنتـسه  ناهرف 
دیفم دتسرفیم . نیرهن  ياهشخب  ناسارخ و  ياهرهـش  هب  دنتـسه  ناردنزام  لها  هک  ار  مرکم  نب  عینم  رابجلا و  دبع  نب  كاحـض  نارمع ،

مالـسلا هیلع  ماما  نارای  رد  یهدـنامرف  ياهتیلباق  مراهچ  لصف  روهظ 421  زا  سپ  خـیرات  مچرپ ، نب  ییحی  كاحـض ، نب  نوـع  مقرا ، نب 
413 ص :  ..... 

ص:421  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هّللا دبع  دیامنیم . مازعا  سور  نالع و  قطانم  هب  دنتسه ، يراخب  لها  هک  ار  یسوم  نب  راثک  دّمحم و  نب  نمحرلا  دبع  مولظ ، نب  لیعامسا 
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نیچ و قطانم  قلام و  هب  دنـشابیم  ورم  لها  هک  ار  ـالعم  نب  رماـس  ناطلـس و  نب  نوراـه  هرارز ، نب  رفعج  وبا  لیـصا ، نب  ۀـکرب  متاـح ، نب 
، هدابع نب  دماح  ماشیغ ، نب  قازرلا  دبع  نودـمح ، نب  لاطب  ناوفـص ، نب  فاطع  مزاح ، نب  ةرامع  حـلاص ، نب  نابهر  دتـسرفیم . اهارحص 
. دتـسرفیم نالیگ  شقاقـش و  ياهزرم  مقامق و  ملید و  قطاـنم  هب  دنتـسه  دنقرمـس  لـها  هک  ار  نسحلا  وبا  نب  ساـبع  دوواد و  نب  فسوی 
، رهظ نب  لضف  بیبح ، نب  دـجام  سیفنلا ، نبا  ثیغ  نب  حیـصف  لیعامـسا ، نب  فینح  ننیق ، نب  یلع  همادـق ، نب  دومحم  سباح ، نب  عاـطم 

نب بوقعی  دتـسرفیم . تاراجـش  ياهشخب  قباوز و  ياههوک  اطخ و  ياهرهـش  هب  دنتـسه  مق  لـها  هک  دـیز  نب  یلع  لـماک و  نب  ثاـیغ 
قیلاغم هب  دنتسه  روباشین  لها  هک  عیضن  قاحسا  وبا  رفعج و  نب  دمحا  بوهوم ، نب  نیـسح  زیزعلا ، دبع  نب  تباث  ملـسم ، نب  دّمحم  هزمح ،

دعم ملـسم و  نب  جرفم  دوواد ، نب  ۀمالـس  میهاربا ، نب  یلعم  ناطحق ، نب  دیرم  سابع ، نب  نسح  دتـسرفیم . قیراوق  ياهاتـسور  بوضلا و 
یقاب تاحارم ، نب  دسا  ریخلا ، وبا  نب  سراف  دمحا ، نب  لیضف  دتسرفیم . تاملظ  قطانم  بلک و  دالب  هب  دنتسه  اهاتسور  لها  هک  لماک  نب 

فارطا دودس و  هب  دنتسه  مزراوخ  قطانم  زا  هک  ار  قیتع  نب  نیسح  و  نسحم ، وبا  نب  مساق  نیـسح ، نب  سابع  دهف ، نب  یـضر  دیـشر ، نب 
، قوزرم نب  دقرم  فیفع ، وبا  نب  حیـصف  قثاو ، نب  هّللا  دعـس  بیبح ، نب  راشب  ثایغ ، نب  هّللا  دـبع  لیقع ، نب  نالـضف  دـیامنیم . مازعا  نآ 

یبا نب  ماصع  سنوی ، نب  دهاز  دتسرفیم . ناعیق  حضحـض و  قطانم  هب  دنـشابیم  رهنلا  ۀعلق  زا  هک  ار  ینثم  نب  یـسیع  حتفلا و  وبا  نب  ملاس 
لها هک  ار  داوج  نب  ۀـمالع  عیفـش و  نب  ناورغ  دیعـس ، نب  كراـبم  موصعم ، نب  یـسوم  مساـق ، نب  دـیؤم  لـاله ، نب  میرکلا  دـبع  حـتفلا ،

نب هّللا  ءاطع  تباث ، نب  یلع  دـیمحلا ، دـبع  نب  رفعج  ماوق ، نب  دّـمحم  دتـسرفیم . رغارق  ياـهشخب  یبرغ و  قطاـنم  هب  دنتـسه  ناتـسهوک 
مجع ياهاتـسور  زا  هک  ار  نیـسحلا  وبا  نب  یلع  دوواد و  نب  ییحی  نامیلـس ، نب  رـصان  فیرـش ، نب  میهاربا  مشاـه و  نب  هّللا  دـبع  دـمحا ،

. دنیزگیمرب دنراد ، یهاگآ  یهلا  دودح  هب  هک  ار  تاداس  ناگرزب  زا  رفن  هدزاود  دتسرفیم . سبالم  ناتـسهوک  دباعم و  قطانم  هب  دنتـسه 
لیقع هزمح ، نب  فسوی  هفینح ، نب  لیعامسا  یضترم ، نب  دوواد  یلع ، نب  نیـسح  رباغ ، وبا  نب  یلع  لضفلا ، وبا  نب  دّمحم  زا : دنترابع  هک 
دودح ییاپرب  رومأم  ار  اهنآ  دتـسرفیم و  قرـش  قطانم  اسرباج و  هب  ار  اهنآ  هک  دعاصم  نب  رباج  یلع و  نب  دیز  یلع ، نب  لیقع  هزمح ، نب 

، یلع نب  موصعم  زا : دـنترابع  هک  دـنیزگیمرب  ار  راکوکین  راگزیهرپ و  هدازآ ، تمارک ، اب  ینادرم  سپ  دـنکیم . اههماندـهع  رب  تراظن  و 
، یقت نب  روصنم  مساق ، نب  فرشا  نسح ، نب  رازن  نیسح ، نب  یلع  مامت ، نب  ةزمح  ملـسم ، نب  میهاربا  دیبع ، نب  سیردا  دّمحم ، نب  بلاط 

برغم ياهنیمزرس  اقرباج و  هب  ار  اهنآ  هک  دمحا  نب  باوث  دیؤم و  نب  قاحسا  لضاف ، نب  میرکلا  دبع 
ص:422  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نب یـضر  دـجام ، نب  دّـمحم  ثرح ، نب  يوـل  لـماک ، نب  دعـس  جرفلا ، وـبا  نـب  رهاـط  دـنیزگیمرب : ار  رگید  رفن  هدزاود  سپ  دتـسرفیم .
درم هدزاود  هاگنآ  دتـسرفیم . مور  ياهشخب  لامـش و  هب  ار  اهنآ  هک  نیـسح  نب  نکر  لـضف و  نب  دـمحا  رجفلا ، وبا  نب  ریهظ  لیعامـسا ،
یلع دّمحم ، نب  نیـسح  یـسوم ، نب  زوریف  بوقعی ، نب  فسوی  مساقلا ، وبا  نب  دّمحم  میهاربا  نب  لیعامـسا  دنیزگیمرب : ار  هزیکاپ  كاپ و 

نب دّمحم  رذنملا و  دبع  نب  نمحرلا  دبع  قوزرم ، نب  نامیلس  دیعس ، نب  هللا  دعـس  بیبح ، نب  رداقلا  دبع  روصنم ، نب  لیقع  بلاط ، یبا  نب 
. دنکیم شرافس  زین  نانیا  هب  دوب  هدومرف  نارگید  هب  هچنآ  ره  دتسرفیم و  بونج  قطانم  هب  ار  میرکلا  دبع 

. دروآ میهاوخ  ار  یبلاطم  رابخا  نیا  هرابرد  يدعب  ياهروحم  رد 
یخیرات تابثا  یگتسیاش  زا  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  دش ) نایب  البق  هک  یلک  ياهفعض  زا  ریغ   ) ییاهیتساک هبطخ  نیا  رد  مود : روحم  ( 1)

. دیامنیم طقاس 
، مایق زاغآ  رد  مالّسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  صاخ  رای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  هک  دیآیم  رب  نینچ  رگید  تایاور  زا  یلک  روط  هب  فلا )
. دتـسرفیم ناـهج  فلتخم  قطاـنم  هب  ماـما  هک  دـش  دـنهاوخ  ینارادـنامرف  اـهنامه  ادـعب  دـنراد و  هدـهع  رب  ار  یماـظن  یهدـنامرف  تمس 

« ءاهقفلا ةاضقلا و  ماّکحلا و  مه  : » تسا ییاور  ریبعت  نیا  لیلد ، نیرتنشور 
رمالا بحاص  ترـضح  دـنراد و  ار  صالخا  بتارم  نیرتالاب  دوخ  لسن  نایم  رد  هک  دـنایناگدیزگرب  ناگبخن و  اهنآ  هکنیا  رب  هوـالع  ( 2)
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. دباییمن ناهج  فلتخم  قطانم  رد  ینارمکح  يارب  نانآ  زج  ار  یسک  مالّسلا  هیلع 
درگ روهظ  زاغآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  ماما  صاخ  نارای  یماسا  لوا  هخـسن  رد  اریز  دوشیم  تشادرب  بلطم  نیا  فـالخ  هبطخ  نیا  زا  یلو 

مازعا ناهج  فلتخم  قطانم  هب  ار  اهنآ  ماـما  هک  تسا  یناـیاورمکح  یماـسا  زا  ریغ  دـنیامنیم  شیراـی  دـننکیم و  تعیب  وا  اـب  دـنیآیم و 
تعیب هک  یـصاوخ  میریگیم  هجیتـن  میهد  رارق  مه  راـنک  رد  ار  هخـسن  ود  نیا  یتـقو  هجیتـن  رد  تـسا ، هدـمآ  مود  هخـسن  رد  دـیامنیم و 

رد هک  تسا  ياهجیتن  فالخ  رب  نیا  و  دنوشیم . هدرامگ  ناهج  قطانم  رد  تیمکاح  هب  ماما  روتسد  هب  هک  دنتسه  یصاوخ  زا  ریغ  دننکیم 
. دیدرگ تباث  لوا  هتکن 

. تسا هدشن  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ود  ره  نوچ  میهد  دنویپ  مه  هب  ار  هخسن  ود  نیا  میناوتیمن  ام  لاکشا : ( 3)
نآ هب  ملع  زا  سپ  قطانم ، نایاورمکح  اب  دـننکیم  تعیب  ترـضح  اب  راب  نیتسخن  هک  یـصاوخ  نیب  ییادـج  رب  هبطخ  نیا  تلـالد  خـساپ :

هخـسن نتـشاذگ  مه  رانک  زا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  نینچمه  تسا . يرگید  اب  يواسم  ود  نآ  زا  کی  ره  یخیرات  تاـبثا  شزرا  هک  تسا 
، دـننکیم تعیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اب  راب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  هدـش  دای  یـصاوخ  زا  اهنآ  رد  میدروآ و  لصف  نیا  رد  هک  یتایاور  اب  مود ،

. میدیسر نآ  هب  هک  تسا  ياهجیتن  فالخ  رب  نیا  درادن و  تقباطم  نایبلا  ۀبطخ  مود  هخسن  اب  تایاور  نآ  زا  کی  چیه  اریز  دیمهف ؛
ص:423  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نییعت هفوک  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  ناـمکاح  نیا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دـنکیم  ناـیب  ینـشور  هب  ناـیبلا  ۀـبطخ  هخـسن  نیا  ب )
مالّسلا هیلع  رصع  ماما  هک  میدناوخ  تایاور  رد  رتشیپ  تسا . ناهج ) حتف  زا  لبق  املـسم  و   ) قارع حتف  زا  شیپ  دادیور  نیا  ینعی  دیامرفیم 

. دتسرفیم ناهج  رسارس  هب  ار  شنایهاپس  هفوک  هب  ندیسر  زا  سپ 
. دسریمن رظن  هب  حیحص  لاکشا ، ود  لیلد  هب  بلطم  نیا  ( 1)

دازآ قطانم  نیا  زا  مادک  چیه  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نشور  اریز  تسین ؛ ناهج  قطانم  هب  اهنآ  مازعا  ینعم  هب  نامکاح  نییعت  لوا : لاکـشا 
رود یـضرف  نیا  هتبلا  دریگیم . رظن  رد  یناهج  ياهتیرومأم  يارب  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دومن  ضرف  دیاب  ریزگان  سپ  تسا  هدشن 
ماما هک  نآ  رگم  دـهد  يور  ياهقطنم  ره  حـتف  زا  سپ  تسیابیم  قافتا  نیا  یعیبط  روط  هب  تسا و  زاـین  زا  شیپ  نییعت  اریز  تسا  نهذ  زا 

. ملاعلا هّللا  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  دعوم  زا  شیپ  نییعت  نیا  زا  ار  يرگید  ياهتحلصم  مالّسلا  هیلع 
هدافتسا نینچمه  تایاور  نیا  زا  « 1 . » دراد ضراعت  دـنادیم  هفوک  رد  ار  نامکاح  نییعت  هک  یتایاور  اب  نایبلا  ۀـبطخ  تیاور  مود : لاکـشا 
يرگید صاخشا  هن  دنشابیم و  صاخ  رای  رفن  هدزیس  دصیس و  نامه  دنوشیم  هداتـسرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  هک  ینامکاح  دوشیم 

. تسا هدرک  دای  اهنآ  زا  نایبلا  ۀبطخ  هک 
: تسا هدش  هابتشا  ود  راچد  شرامش  رد  نایبلا  ۀبطخ  تیاور  ج ) ( 2)

اهنت یلو  الجر » رـشع  ینثا  مهنم  مئاعدلا ، ۀماقإل  نیفراعلا  لامعألا  تاداسلا  نم  رباکألا  راتخی  و  : » تسا هدمآ  هبطخ  نیا  زا  یـشخب  رد  - 1
. دنتسه ناهج  یقرش  قطانم  نایاورمکح  اهنآ  هک  دربیم  مان  ار  رفن  هد 

ناهج یلامـش  قطاـنم  ياـسؤر  اـهنآ  هک  دربیم  ماـن  رفن  تشه  زا  طـقف  اـما  ـالجر » رـشع  ینثا  راـتخی  ّمث  : » دـیوگیم رگید  ییاـج  رد  - 2
. دنشابیم

( نآ یتسرد  ضرف  هب   ) هبطخ نیا  اتدـعاق  هنرگو  دـناهتخادنا  راتفگ  ای  ملق  زا  ار  رگید  ياهمان  هدرک و  هابتـشا  هبطخ  لقن  رد  ناـیوار  دـیاش 
. دشاب صقان  دیابن 

. تسا هشقانم  ثحب و  لباق  ریز ، تاظحالم  ربانب  اهنآ  نیب  ناهج  فلتخم  قطانم  میسقت  د ) ( 3)
اب مه  راب  ود  هدـش و  رارکت  ظفل  نیا  اب  راب  ود  هشبح »  » هژاو لاثم : روط  هب  رگید ؛ ظفل  رد  هچ  ظفل و  دوخ  رد  هچ  قطانم ، یماسا  رارکت  - 1
«. اقرباج  » هژاو اب  یهاگ  و  اقلباج »  » هژاو اب  یهاگ  تسا  هدمآ  راب  ود  برغم » . » تسا هدش  رارکت  راب  ود  مور »  » هژاو هشبح .) ۀبون -( »  » هژاو
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و اقیرفآ ، نوچ : مه  یعیسو  ياهنیمزرـس  رد  تسا  دایز  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  ناریا و  قارع ، قطانم  رد  نامکاح  عیزوت  هک  یلاح  رد  - 2
. تسا كدنا  رایسب  یبونج ) ياکیرمآ  ایلارتسا و  دننام   ) نیمز یبونج  قطانم 

______________________________

ماما تسا : هدـمآ  اجنآ  رد  میاهدومن . لقن  ار  نآ  زین  ام  هدروآ و  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  همـالع  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  یتیاور  دـننام  (. 1)
هک  ) نایمور اب  ناشیا  هلباقم  زا  سپـس  دزاسیم . رقتـسم  اجنآ  رد  ار  شتموکح  دـتفایم و  رد  ینایفـس  اب  دوشیم ، قارع  دراو  مالّـسلا  هیلع 
. دتسرفیم ناهج  رسارس  هب  ار  رفن  يدنا  دصیس و  ددرگیمزاب و  هفوک  هب  هاگنآ  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس  تسا ) یناهج  حتف  زا  ياهولج 

ص:424  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هدـماین ییایفارغج  ياهسلطا  یملع و  عبانم  رد  اهنآ  زا  یمان  یلک  روط  هب  هدـش ، هدرب  ماـن  تیاور  نیا  رد  هک  ییاهنیمزرـس  زا  یخرب  - 3

میلاقأ « ) کیدزن قطانم   » دـیوگیم یتقو  لاثم  روط  هب  تسا ، هدوب  یـصاخ  قطاـنم  ياـهمان  تیاور ، رودـص  ناـمز  رد  دـیاش  يرآ ، تسا .
ياهطسو  » زا دوصقم  ای  هنایم ، يایسآ  ياهيروهمج  ناتسکاپ و  ناتسناغفا ، دننام  دشاب  هنایم  رواخ  هب  کیدزن  یقرش  قطانم  دارم ، یندألا )

قرـش مور ،» قراشم   » زا ریغـص ، يایـسآ  رکب ،» راید   » زا روظنم  زین  دـشاب . اپورا  یمامت  مور ،» ياهنیمزرـس   » زا يزکرم و  ياقیرفآ  ۀـبون ،»
عقاو دـشاب ، سلطا  سوناـیقا  ناـمه  هک  یکیراـت » ياـیرد   » يوس نآ  رد  هراـق  نیا  هچ  دـشاب ؛ اـکیرما  هراـق  یکیراـت ،» یحاون   » زا اـپورا و 

. دراد دوجو  هبطخ  رد  هتخانشان  قطانم  زا  يرامش  نانچ  مه  هتبلا  تسا . هدیدرگ 
. تایاور نیا  زا  یلک  یتشادرب  موس : روحم  ( 1)

: دنادیم ریذپشخب  هیواز  ود  زا  ار  ناهج  نایبلا ، ۀبطخ 
ره يارب  و  یبرغ ؛ یقرش و  یبونج ، یلامـش ، ددرگیم : میـسقت  هقطنم  راهچ  هب  ناهج  هیواز ، نیا  زا  هدرتسگ ؛ ریگارف و  يدنبمیـسقت  فلا )

نیا تسا و  هدرک  توکـس  قطانم ، نیا  ندرب  مان  زا  اما  دـیامنیم . صخـشم  حـلاص  راگزیهرپ و  ناسنا  هدزاود  زا  لکـشتم  ییاروش  هقطنم 
ترـضح دیدحالـص  هب  لوکوم  قیبطت  نیا  هک  تسا  نآ  داد  ناوتیم  دروم  نیا  رد  هک  يرظن  نیرتهب  تسا . یلکـشم  راک  يدـح  ات  قیبطت 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص 
هدشن شیاتـس  نانآ و  زا  تیاور  رد  اریز  دنراد ؛ رارق  نامیا  رتنییاپ  بتارم  رد  کچوک  قطانم  نیا  نامکاح  رتدودـحم ؛ يدنبمیـسقت  ب )
ماجنا هب  رتگرزب  قطانم  ناـمکاح  رظن  ریز  کـچوک ، قطاـنم  نیا  زا  کـی  ره  ناـیاورمکح  هک  تسا  نآ  يدنبمیـسقت  نیا  ياـضتقا  تسا .

. دنزادرپیم هفیظو 
ره رد  ییاروش  لیکشت  زا  تحارص  هب  نایبلا  ۀبطخ  تسا . هدش  هراشا  رگید  تایاور  رد  فالتخا - یکدنا  اب  هتبلا  يدنبمیسقت - نیا  هب  ( 2)

: هدمآ اهنآ  رد  هک  رگید  تایاور  فالخ  رب  تسا . هدرک  دای  هقطنم 
ریزگان اریز  دشاب  تسرد  دناوتیم  زین  تیاور  ود  ره  هکنیا  هوالع  درادیم ». لیسگ  ار  یمکاح  ینیمزرس ، ره  يارب  دیامرف  روهظ  هک  مئاق  »

. دشابیم زین  هبتریلاع  نالوئسم  زا  رگید  يرامش  دنمزاین  هقطنم  نامه  یعیبط  روط  هب  یلو  دنکیم  ییاورمکح  رفن  کی  هقطنم  ره  رد 
ار اهنآ  يوریپ  هک  نآ  زج  دنامیمن  یقاب  يزیچ   » هدش و طلـسم  ناهج  برغ  قرـش و  رب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  بیترت  نیدـب  ( 3)

همانرب و  دهدیم » یهاوگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی  هب  هک  نآ  رگم  دنامیمن  ینیمز   » و دـنکیم »
دورو زا  شیپ  بوصنم و  ار  اجنآ  مکاح  نیتسخن  هکم ، زا  جورخ  ماگنه  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ددرگیم . هدایپ  اجنآ  رد  رادم  تلادع  لماک 

ناوتیم نیاربانب  دیامرفیم . صخشم  هفوک  رد  ار  شنادرمتلود  هدنام  یقاب  یلو  دیامنیم  نییعت  ار  دجن  زاجح و  قطانم  نامکاح  قارع ، هب 
تـسد ناهج ، هک  میدرک  تیوقت  ار  هیرظن  نیا  البق  دریذـپیم . ماجنا  ناهج ، ماگ  هب  ماگ  حـتف  اب  هارمه  جـیردت و  هب  تاـباصتنا  نیا  تفگ 

يریگراکهب هب  یناوارف  زاین  دش و  دهاوخ  میسقت  هقطنم  هاجنپ  دصکی و  هب  مک 
ص:425  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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، دشاب رتمک  ياهقطنم  تعسو  هچ  ره  دمآ . دهاوخ  دوجو  هب  رت ، نییاپ  تاجرد  زا  يرگید  ناصلخم  هفاضا  هب  رفن  هدزیس  دصیس و  نآ  همه 
. تسا رتناسآ  نآ ، رد  تلادع  يارجا  نآ و  هرادا 

میـسقت هقطنم  جـنپ  یـس و  هب  ناهج  هبطخ  نیا  رد  هچ  تسا ، هدـشن  تفلاخم  هاگدـید  نیا  اب  تایاور  ریاس  رد  نایبلا ، ۀـبطخ  زا  ریغ  هب  ( 1)
هب هقطنم  کی  زا  یـشخب  یگمه  سلدنا  ریازج  اقیرفآ و  هراق  هک  اجنآ  ات  تسا  گرزب  رایـسب  اهنآ ، زا  یخرب  هک  مود ) يدنبمیـسقت   ) هدش

. تسا هدمآ  باسح 
دـصکی و اهنآ  عومجم  تسا و  رفن  تشه  ات  جـنپ  نیب  تسا - هدـمآ  نایبلا  ۀـبطخ  رد  هچنآ  ربانب  هقطنم - ره  يربهر  ياروش  ياضعا  رامش 

اهنآ عومجم  مییازفیب ، اهنآ  هب  تسخن  يدنبمیسقت  قباطم  ار  درمتلود  رفن  تشه  لهچ و  دادعت  هاگره  هجیتن  رد  دنشابیم ؛ رفن  تفه  دون و 
. دشابیم ترضح  صاخ  نارای  رامش  زا  رتمک  رفن  تشه  تصش و  دادعت ، نیا  دش و  دهاوخ  رفن  جنپ  لهچ و  تسیود و 

یلو دنادب . رفن  هدزیـس  دصیـس و  زا  ریغ  ار  رفن  جنپ  لهچ و  تسیود و  نآ  دیآ و  رب  ضقانت  نیا  هب  خساپ  ماقم  رد  یـسک  تسا  نکمم  ( 2)
زا مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  تسین  یقطنم  اریز  تسا  نایبلا  ۀـبطخ  فعـض  طاقن  زا  یکی  یگناگود ، نیا  اـقافتا  تفگ : دـیاب  باوج  رد 

نادـب ار  اهنآ  زا  رتنییاپ  یـصاخشا  دنززابرـس و  یناهج  تلود  ياهتسپ  نیرتالاب  رد  رفن ) هدزیـس  دصیـس و   ) دوخ صاخ  نارای  باصتنا 
رب زین ، میدروآ  هک  یتایاور  هک  نآ  زا  هتـشذگ  تسا . تلادع  لماک  يارجا  دنور  رد  لالخا  مادـقا ، نیا  همزال  نیرتمک  اریز  درامگب ؛ راک 

. دنراذگیم هحص  بلطم  نیا 
ترـضح صاخ  نارای  زا  یخرب  اهنت  نآ ، رد  هدـش  دای  دارفا  هک  مییوگب  دـیاب  ناـیبلا ، ۀـبطخ  مود  هخـسن  میـشاب و  اـم  رگا  تروص  نیا  رد 

!؟ دوشیم هچ  هدماین ، هبطخ  رد  اهنآ  زا  یمان  هک  ینارگید  تشونرس  هک  تسا  یقاب  شسرپ  نیا  ياج  نانچ  مه  یلو  دنتسه .
یناـهج تلود  راـب  نیتـسخن  يارب  عقاو  رد  دـندش ، مازعا  رظن  دروم  قطاـنم  هب  اهنیمزرـس  همه  ناـیاورمکح  هک  یناـمز  لاـح ، ره  رد  ( 3)

. دنکیم زاغآ  ار  شیوخ  راک  يودهم 
ماش و رصم و  الثم  ددرگیم . صخـشم  نیمز  ياهشخب  رگید  زا  یـصاخ  مان  اب  هک  تسا  نیمز  زا  یـشخب  يانعم  هب  هقطنم ) میلقا -(  هژاو 

هتفرگ رفظلا » ۀـمالق   » زا هک  دـننادیم  یبرع  ار  نآ  یـضعب  یلو  تسا  برعم  میلقا  هژاو  يوغل ، ظاـحل  زا  تسا . میلقا  کـی  مادـک  ره  نمی 
. دشابیم نیمز  زا  یشخب  اریز  هدش ،

هک تسا  ياهدـشيدنبزرم  نیمزرـس  ره  هقطنم »  » زا دارم  یناهج ، تلود  رد  اما  « 1 . » تسین ضحم  یبرع  هژاو ، نیا  تسا : هتفگ  یقیلاوـج 
. دشابیم لقتسم  یلخاد  تموکح  ياراد 

. تایئزج یخرب  ندش  نشور  يارب  تایاور ، نیا  نوماریپ  ییاهشسرپ  حرط  مراهچ : روحم  ( 4)
هب درک و  دنهاوخ  تکرـش  یناهج  زاستشونرـس  دربن  رد  صاخ ، روط  هب  نانآ  صاوخ  مومع و  روط  هب  ناراذگصالخا  تسخن : شـسرپ 

تکراـشم يودـهم  تلود  رد  اـهنآ  یگمه  دومن  ضرف  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دیـسر ، دـنهاوخ  تداهـش  هب  اـهنآ  زا  يرایـسب  یعیبـط  روط 
!؟ تسج دنهاوخ 

______________________________

ص 1035. ج 2 ، دراوملا ، برقا  ك : ر . (. 1)
ص:426  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: مییامنیم بلج  ناهج  حتف  دنیآرف  رد  یگژیو  ود  هب  ار  ناگدنناوخ  هجوت  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  ( 1)
ساره ناگتـشرف ، يرای  دـننام  تساـهنآ  صوصخم  اـهنت  هک  مالّـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  شترا  يارب  دوجوم  ياهتنامـض  - 1

. روهظ زا  شیپ  رد  یناهج  گنج  الامتحا - نانمشد و - لد  رد  ندنکفا 
هک تسا  یناهج  دربن  يارب  وا  بسانم  يزیرهمانرب  مالّـسلا و  هیلع  ماما  دوخ  یهاگآ  يودـهم ، هاپـس  ظفح  يارب  اهتنامـض  نیا  نیرتمهم 
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. میاهتفگ نخس  لصفم  روط  هب  نآ  هرابرد  رتشیپ 
. میاهدرک ثحب  البق  زین  هراب  نیا  رد  دیامنیم  حتف  گنج  نودب  ابیرقت  ار  ناهج  رتشیب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لئالد  - 2
هن دشابیم  ود  هجرد  ناصلخم  يارب  دـتفا  یقافتا  نینچ  مه  رگا  هک  دـیامنیمن  یفن  دودـحم  روط  هب  ار  اهنآ  ندـش  هتـشک  بلطم  نیا  هتبلا 
رد دـنچ  ره  دـنراد و  رارق  یهدـنامرف  هاـگیاج  رد  ناـنیا  اریز  دنـشاب ، رفن  هدزیـس  دصیـس و  ناـمه  هک  صـالخا  تسخن  هجرد  ناگدـنراد 

یلصا طوطخ  زا  رتبقع  هدنامرف  نردم  ياهگنج  رد  یلو  دندوب  رطخ  ضرعم  رد  دندرکیم و  تکرح  هاپس  شیپاشیپ  میدق  ياهگنج 
يرتشیب ناکما  دیدج  ياهگنج  رد  تروص  نیا  رد  دیامن . رداص  ار  شیوخ  ياهنامرف  دربن ، هنحـص  هب  فارـشا  اب  ات  دربیم  رـس  هب  دربن 

. دراد دوجو  هدنامرف  ناج  ظفح  يارب 
رامـش هک  زین  مود  هجرد  ناصلخم  زا  یهورگ  تداهـش  هدوب و  لوبق  لباق  گنج  نایاپ  زا  سپ  صاخ  نارای  همه  ناج  ظـفح  هیـضرف  سپ 

. تشاذگ دهاوخن  اهنآ  تیعمج  رب  يدایز  ریثأت  دنایناوارف ،
هدزناپ دنوشیم ؛ جراخ  هفوک  تشپ  زا  مالّسلا  هیلع  مئاق  هارمه  هب  رفن  تفه  تسیب و  تسا  هدمآ  تشذگ  هک  یتیاور  رد  مود : شسرپ  ( 2)
هناجد وبا  ناملس ، نون ، نب  عشوی  فهک ، باحصا  زا  رفن  تفه  دننکیم و  تیاده  قح  يوس  هب  هک  دنتسه  مالّسلا  هیلع  یـسوم  موق  زا  رفن 

. دناترضح نآ  نادرمتلود  نارای و  نانیا  رتشا ؛ کلام  دادقم و  يراصنا ،
مالّـسلا هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  نارای  زا  ات  دندرگیمزاب  ایند  یگدـنز  هب  نینمؤم  تاوما  زا  یهورگ  هک  دـیآیم  رب  تیاور  نیا  رهاظ  زا 

: تسوربور یتالاکشا  اب  بلطم  نیا  یلو  دنشاب ؛
نآ يارب  دـحاو  ربـخ  دراد و  زاـین  يوق  یتاـبثا  هب  نهذ ، زا  نآ  ندوب  رود  هب  هجوت  اـب  تسین و  یفاـک  عوضوم  تاـبثا  يارب  تیاور  نیا  . 1

. تسین یفاک 
رد زج  هزجعم  میاهتفگ  اهراب  هک  نانچ  مه  تسا و  هزجعم  ایند  هب  هدرم  تشگزاب  اریز  دـشابیم  فلاخم  تازجعم  نوناق  اب  هشیدـنا  نیا  . 2

نیا رد  تسا  یهیدـب  دـیآیمن و  دوجو  هب  تسین ، روصتم  نآ  يارب  مه  یعیبـط  نیزگیاـج  درادـن و  نآ  زج  یهار  قـح  يزوریپ  هک  اـجنآ 
تاجرد ظاحل  زا  ناشرتشیب  هک  مود  هجرد  دارفا  زا  يرایسب  لوا و  هجرد  صلخم  نارای  زا  دنترابع  هک  دراد  دوجو  یعیبط  نیزگیاج  دروم 

اهشیامزآ ناروک  زا  یهلا  لماک  هنالداع و  همانرب  ساسا  رب  نارای  نیا  اریز  تسا  هدرب  مان  اـهنآ  زا  تیاور  هک  دـنایناسک  دـننامه  یناـمیا 
مه  ) مالـسا زا  شیپ  نانمؤم  هک  یلاح  رد  دنتـسه  تیرـشب  هلاس  رازه  کی  زا  شیب  ياـهشالت  هرمث  هجیتن و  دوخ  هدـمآ و  نوریب  دـنلبرس 

لیمکت زا  شیپ  نانآ  اریز  دـناهدشن ؛ هدومزآ  لماک  لکـش  هب  زین  مالـسا  ردـص  نانمؤم  دناهتـسیزن و  همانرب  نیا  اـب  فهک ) باحـصا  نوچ 
ناحتما و طیارش 

ص:427  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دناهتفر ایند  زا  یهلا  تائالتبا 

دننام تسین ؛ هدمآ  تیاور  رد  هچنآ  زا  رتمک  ناشرامش  هک  تسا  ایند  هب  يرایسب  تاوما  تشگزاب  الاب ، لاکشا  ود  زا  یشوپمشچ  همزال  . 3
دننام ییحی و  بیعش و  نامیلس ، دوواد ، نوچ  مه  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  يرامـش  مالّـسلا ، هیلع  یـسیع  نویراوح  زا  یخرب  تولاط ، هاپس 

نادنمشناد زا  یهورگ  هدماین و  تیاور  رد  هک  راوگرزب  نآ  هباحص  زا  یخرب  دحا ، ردب و  ياهگنج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نارای 
. هتشذگ ياهلسن  زا  ناملسم 

درک و هدنسب  اههدرم  نامه  هب  ناوتیم  هکلب  هتشادن  یترورـض  دنتـسه  تایح  دیق  رد  هک  یناصلخم  دوجو  رگید  میـشیدنیب  نینچ  رگا  ( 1)
عون ره  زا  یهلا  سدق  تحاس  نوچ  اما  تسا ؛ رشب  رب  يراکمتـس  لیلدیب و  يرما  تبیغ ، ندش  ینالوط  روهظ و  رد  ریخأت  تروص  نآ  رد 

. تسین حیحص  تیاور  نومضم  تفگ  دیاب  ام  ینامز  نیا  تشادرب  دودح  رد  تسا ، هزنم  یملظ 
يدهم ماما  صاخ  نارای  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  ام  ندـناهاگآ  تیاور  زا  دارم  مییوگب  هدومن ، لمح  يزمر  ییانعم  رب  ار  نآ  دـیاب  نیاربانب 
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هدـمآ تیاور  رد  ناـشمان  هک  يدارفا  زا  رتـمک  لـمع ، ملع و  صولخ ، یناـمیا ، هبتر  ظاـحل  زا  دـنیآیم  درگ  يو  دزن  رد  هک  مالّـسلا  هیلع 
. میاهدش انشآ  نآ  اب  زین  البق  هک  تسا  یحیحص  تشادرب  نیا  دنتسین .

ای یتیریدم  هبرجت  مادک  چیه  يدعب - تاجرد  نابحاص  هب  دـسر  هچ  لوا - هجرد  ناراذـگصالخا  هک  تسا  نآ  ضرف  موس : شـسرپ  ( 2)
يریگراک هب  يارب  ار  هزوح  ود  نیا  هب  طوبرم  مولع  اهنآ  درک  ضرف  ناوتیمن  هک  نانچ  مه  دناهتـشادن . روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  تواضق 

هرمث اریز  دـشاب  قداص  نآ  سکع  دـیاش  دـیآیم ، رب  میتسناد  البق  هک  اهتیعقاو  یخرب  زا  هک  روطنامه  هکلب  دـناهتخومآ . زاـین  تقو  رد 
، دوخ هبون  هب  مه  نآ  هک  دشابیم  هدارا  يورین  نامیا و  زا  ییالاو  هجرد  ندـمآ  دـیدپ  دـناهدنارذگ ، رـس  زا  نانیا  هک  یتائالتبا  شیامزآ و 

یهلا تاناحتما  نیاربانب ، تسا . نایغط  متـس و  زا  بلابل  هک  تسا  ياهنامز  طیارـش  ربارب  رد  ناـنآ  تسرد  ـالماک  ياـهلمعلا  سکع  هجیتن 
تفرگ هجیتن  ناوتیمن  اهنآ  ندش  هدومزآ  زا  هجیتن  رد  ددرگیمن ؛ درف  یتیریدم  ییارجا و  تردق  تواضق و  رب  ییاناوت  ندش  ادیپ  بجوم 

. دناهدرک ادیپ  مه  ار  ییارجا  ییاضق و  ناوت  اهنآ  هک 
ییاـضق ییارجا و  روما  رد  میقتـسم  روط  هب  و  « 1  » دـنیامن هشیپ  هیقت  روهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  دـیاب  اهنآ  میاهتفگ  رتشیپ  هک  نآ  هوـالع  ( 3)

رب یهلا  ياهناحتما  رد  تسکش  رهم  تروص ، نیا  ریغ  رد  دننیزگ . يرود  راکمتـس  یتموکح  ياههاگتـسد  زا  یلک  روط  هب  دنوشن و  دراو 
ادیپ روهظ  زا  سپ  نارود  رد  ار  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  یباکرمه  تفارش  تسناوت  دنهاوخن  ماجنا  رـس  دنیـشنیم و  اهنآ  نیبج 

. دنیامن
دنهاوخن ییاضق  یتیریدم و  هبرجت  هنوگ  چـیه  روهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  دنـشاب  هک  ياهبترم  ره  رد  ناراذـگصالخا  میریگیم  هجیتن  سپ 

. تشاد
______________________________

. میاهدومن هئارا  هیقت  زا  حیحص  يریسفت  اجنآ  رد  ص 416 . نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:428  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

؟ دنریگ هدهع  رب  ار  ییاضق  ییارجا و  بصانم  ناهج ، همه  هدرتسگ  هب  یتلود  رد  تسناوت  دنهاوخ  هنوگچ  نانیا  هک  دیـسرپ  دیاب  لاح  ( 1)
فرژ و یتلادع  زا  هدنکآ  هکلب  تسین  تسا  لوادتم  ناهج  رد  کنیا  هک  یلومعم  یتیریدـم  يودـهم ، تموکح  تیریدـم  هک  نآ  هژیو  هب 

!؟ دمآ دهاوخ  رب  هنوگچ  نانآ  هدهع  زا  راک  نیا  فاصوا ، نیا  اب  دشابیم . تیرشب  همه  يارب  يرمتسم  زکرمتم و  یتیبرت  ماظن 
يودـهم تلود  هک  میرادـن  يدـیدرت  اریز  دـنراد ؛ رارق  یهاگآ  تخانـش و  بتارم  نیرتالاب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  کـشیب  خـساپ :

رد هک  يرابخا  زا  نینچمه  دـناهدرک و  لقن  نیقیرف  هک  يرتاوتم  ناوارف و  تایاور  زا  نیقی  نیا  تشاذـگ . دـهاوخ  ناینب  ار  لـماک  تلادـع 
زا زین  نآ و  لکـش  نیرتابیز  نیرتهب و  رد  راگزور  نآ  رد  هافر  یتخبـشوخ و  زا  اهنآ  همه  دـیآیم . تسد  هب  دراد ، دوجو  لیجنا  تاروت و 

عیـسو و یهاـگآ  نودـب  دـناوتیمن  یتلادـع ، یتخبـشوخ و  نـینچ  تـسا  یهیدـب  دـناهتفگ . نخـس  ورملق ، نـیا  رد  مـیظع  ییاهدرواتـسد 
یهاگآ زا  اهنآ  میریگیم  هجیتن  تروص  نیا  رد  دیآ . دیدپ  دنیوجیم  تکراشم  یناهج  تلود  لیکـشت  رد  هک  یناسک  قیمع  یگتخیهرف 

هب یگتخیهرف ، شنیب و  زا  حطـس  نیا  هب  اـهنآ  لوـصو  یگنوـگچ  دروـم  رد  اـم  هـک  تـسا  نآ  نخـس  هـمه  دنـشابیم . رادروـخرب  یقیمع 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  هراب  نیا  رد  میبای . تسد  مجسنم  ياهشیدنا 

ناوتیم لامتحا  نیا  يارب  دـنروآیم . تسد  هب  هزجعم  هار  زا  جـیردت  هب  ای  هرابکی و  هب  ار  دوخ  زاین  دروم  مولع  اهنآ  تسخن : لاـمتحا  ( 2)
: دروآ لالدتسا  ود 

نابیجن و اهنآ   » میناوخیم یتیاور  رد  دـیآیم . رب  لامتحا  نیمه  دـشابیم  مه  یخیرات  تابثا  لـباق  هک  هتـشذگ  راـبخا  یخرب  رهاـظ  زا  - 1
يربخ رد  و  دننکیمن » هابتشا  یمکح  چیه  رد  نآ ] رثا  رد   ] سپ دوشیم  هدیشک  ناشیاهتشپ  اهمکش و  رب  یتسد  هک  دنایناسک  دنناهیقف ... 

اطخ یتواضق  چـیه  رد  رگید  نآیب  یپ  رد  دـشکیم و  ناشیاههنیـس  رب  زین  نانآ و  هناش  هب  یتسد  مالّـسلا ] هیلع  مئاق  : » ] تسا هدـمآ  رگید 
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راک نیا  عقاو  رد  داـهن . نتخومآ  شناد  ماـن  ناوتیمن  ندیـشک ، تسد  نیا  رب  اریز  دـشاب ؟ دـناوتیم  هچ  هزجعم  زج  راـک  نیا  دـنیامنیمن »
. دشابیم شناد  ملع و  بسک  شدروآ  هر  هک  تسا  ياهزجعم  ققحت  يارب  يرهاظ  یببس 

تـسد فک  رد  وت  هماندـهع  نامرف و  : » دومرف شناراـی  هب  باـطخ  هک  يرگید  ربخ  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  نخـس  نینچمه 
هب رگنب و  تتـسد  هب  دوب ، نوریب  وت  شناد  درخ و  نازیم  زا  نآ  هرابرد  حیحـص  يرواد  دـمآ و  شیپ  ياهلئـسم  تیارب  هاـگره  سپ  تسوت ،

. تسا زیمآزاجعا  نآ  ببس  دوشیم  مولعم  دشاب ، تسد  هب  ندرک  هاگن  طقف  نخس  نیا  زا  روظنم  رگا  امن » لمع  تسا ، نآ  رد  هچنآ 
یـشیدناکیراب و هب  طونم  یناـهج  تلود  تیقفوـم  اـیآ  دراد . تازجعم  نوناـق  اـب  نآ  یناوـخمه  هب  یگتـسب  لالدتـسا ، نیا  یتـسرد  ( 3)
هک تروص  ره  هب  ار  نآ  نداد  يور  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  هزجعم  زج  یهار  راک  نآ  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  یتموکح  روما  رد  نانآ  يزروتقد 

تفگ میهاوخ  يدوز  هب  هتبلا  درادـن . یترورـض  هزجعم  نداد  يور  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يرگید  ياـههار  اـی  هار  رگا  یلو  میریذـپب  دـشاب 
دوجو یناهج  تلود  ناریما  ندش  ملاع  يارب  يرگید  یعیبط  ياههار  هکلب  هدوبن ، درف  هب  رصحنم  یهار  هزجعم ،

ص:429  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دراد

هاگره هک  دشاب  رادروخرب  زیمآزاجعا  یگژیو  نیا  زا  دیاب  يرـشب  هعماج  ياوشیپ  هک  میاهتفگ  « 1  » هتشذگ باتک  باتک و  نیا  رد  - 2 ( 1)
هراب نیا  رد  زین  یتایاور  تسا و  یگژیو  نیا  ياراد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دنامهفب . ودب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دـنادب ، ار  يزیچ  دـهاوخب 

. تسا هدش  دراو 
سیئر نانآ  زا  مادک  ره  هک  دـننک  لالدتـسا  نینچ  دـنیامن و  قیبطت  زین  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  رب  ار  تیـصوصخ  نیا  یناسک  تسا  نکمم 
دجاو زین  اهنآ  تسیابیم  تروص  نیا  رد  دنیامن ، هدایپ  شیوخ  هقطنم  رد  ار  لماک  تلادع  یحیحص  تامادقا  اب  دیاب  دنشابیم و  ياهقطنم 

دنمهرهب یهلا  هطـساویب  ماـهلا »  » زا اریز  درب  دـنهاوخ  شیپ  یناـسآ  هـب  ار  اـهراک  یبوـبر  ضیف  نـیا  ددـم  هـب  اـهنآ  دـندرگ . یگژیو  نـیا 
. دنشابیم

عقاو رد  دشاب . اهنآ  هب  ماهلا  يارب  ياهمدقم  ات  دشکیم  تسد  ناشیاهتشپ  اهمکش و  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  نینچمه 
. دش دنهاوخن  یگژیو  نیا  دجاو  اهنآ  دهدن ، ماجنا  ار  يراک  نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یتقو  ات  دنتسین ، شیب  یلومعم  يرشب  نوچ 

: میروآیم اجنیا  رد  ار  نآ  دروم  ود  هک  تسا ، هشدخ  لباق  تهج  دنچ  زا  اساسا  لالدتسا  نیا  ( 2)
هیلع رـصع  ماما  دیامن و  شاییامنهار  ات  تسین  يرـشب  وا  زا  رتالاب  هک  تسا  یناهج  تموکح  لوا  صخـش  صوصخم  یگژیو ، نیا  فلا )

هب هراومه  يو  هک  تسا  مزال  اساسا  درک و  دهاوخ  ییامنهار  ار  وا  يو  دشاب ، هتشاد  یقوف  ام  سیئر  یسیئر ، رگا  یلو  تسا . نینچ  مالّسلا 
يربهر و تیاهن  رد  ددرگ و  راد  هشدـخ  اهنآ  زیمآتلادـع  راتفر  هشیدـنا و  اداـبم  اـت  دزرو  مادـقا  شتـسد  ریز  ناریدـم  داـشرا  تیادـه و 

. دشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هژیو  ماهلا  سپ  دماجنا . تسکش  هب  ناشتیریدم 
يراشرـس غوبن  مه  ردـق  ره  درف  اریز  دوشیمن ؛ شنارازگراـک  لـماش  تسا و  یناـهج  موصعم  ربـهر  صوصخم  یگژیو ، نیا  ـالوصا  ب )

هب یناسرددم  ور  نیا  زا  تشاد ؛ دهاوخن  ار  ناهج  رـسارس  رد  هنالداع  ماکحا  رودـص  زین  اهدادـیور و  لماک  كرد  ییاناوت  دـشاب ، هتـشاد 
. دشابیم يرورض  یساسا  زاین  نیا  ندومن  فرطرب  يارب  ماهلا »  » هلیسو هب  قیرط  زا  یناهج  ياوشیپ 

اب دیاب  درف  ياهییاناوت  میتفگ  اریز  تسا  هدش  هدیزگرب  ناهج  يربهر  هب  سدـقم  عرـش  يوس  زا  هک  تسا  یـسک  يارب  هصیـصخ  نیا  ( 3)
ماهلا دوجو  دـناسر ، ماجنا  هب  ار  شیاهتیلوئـسم  دـناوتن  ماهلا  ددـمیب  وا  هاگره  هجیتن  رد  دـشاب . هتـشاد  یناوخمه  يو  تیلوئـسم  هرتسگ 

. دوب دهاوخ  يرورض  شیارب 
، تسا نکمم  یلومعم  ياهشور  اب  نآ  هرادا  هک  دناریم  مکح  یکچوک  اتبسن  نیمزرس  رب  هدوب و  دودحم  شتیلوئـسم  هریاد  هک  يدرف  اما 

. ددرگیمن یهلا  هژیو  هاگن  نیا  لومشم 
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. دنام دهاوخ  لیلد  نودب  لوا » لامتحا  ، » اههشقانم نیا  لاثما  حرط  اب 
بحاص ترـضح  نارای  زا  یکی  هک  تسا  ییاج  رد  مه  نآ  و  تشاذـگ ، هحـص  لاـمتحا  نیا  رب  ناوتیم  تروص  کـی  رد  اـهنت  يرآ  ( 4)

هب تسد  ياهدیچیپ  یعامتجا  نارحب  ای  زوسهشیدنا و  یلکشم  اب  مالّسلا  هیلع  رمالا 
______________________________

. دعب هب  ص 504  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:430  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یـسامت ای  دور و  مالّـسلا  هیلع  ماما  تاقالم  هب  دناوتن  يو  دشاب و  لکـشم  نآ  لح  ورگ  رد  مه  لماک  تلادع  يزاسهدایپ  ددرگ و  نابیرگ 
. دزاس هدایپ  ار  لماک  تلادع  دناوتیم  هلیسو  نادب  يو  هک  تسا  یهار  اهنت  ماهلا » ، » تروص نیا  رد  دیامن ؛ رارقرب 

سامت مالّـسلا  هیلع  ماـما  اـب  ناـهج  هطقن  ره  زا  ناوتیم  هک  تسا  یهیدـب  هچ  دـهدیم ؛ يور  تردـن  هب  يزیچ  نینچ  مییوگب  هک  نآ  رگم 
. درک رارقرب 

یتیریدم و بصانم  زا  یخرب  هک  نآ  ای  دناهتخادرپ و  شناد  يریگارف  هب  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  مود : لامتحا  ( 1)
. دناهدرک هبرجت  ار  ییاضق 

: دیآیم یپ  رد  هک  تسا  یتایعقاو  نخس ، نیا  هاگتساخ 
لیلد هب  دـناهدروآ و  تسد  هب  ار  یتاقیفوت  لمع  ملع و  ورملق  رد  روهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  نانآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  رهاـظ  زا  - 1

. دز دنهاوخ  هیکت  یناهج  تلود  ییاضق  ییارجا و  بصانم  رب  يودهم ، دیدج  ياههزومآ  زین  ییانشآ و  راک  نیمه 
دیآیم تسد  هب  دـنتاضق » نامکاح و  ناهیقف و  نابیجن و  دـیامنیم ، روهظ  ناشنایم  رد  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  هک  یهورگ  : » هک تیاور  نیا  زا 

رد روهظ  زا  شیپ  مییوگب  هک  نآ  زج  دوشیمن  نیا  دنتسه و  اهیگژیو  نیا  ياراد  وا ، اب  ناشتعیب  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  روهظ  ماگنه  زا  اهنآ 
. دناهتشاد هتشر  رس  روما  نیا  همه 

يودهم دیدج  ياههزومآ  هب  دننامیمن » رد  یمکح  چیه  رد  دوشیم و  هدیشک  تسد  ناشیاهتشپ  اهمکـش و  رب  : » هک نخـس  نیا  اما  ( 2)
نب عشوی  دننام : درامشیم  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  یخرب  هک  یتیاور  تسا  نینچمه  تخادرپ . میهاوخ  نآ  هب  ادعب  هک  دراد  هراشا 

، یناـمیا ظاـحل  زا  هدومزآراـک و  لـمع  ملع و  ظاـحل  زا  تسا  یهیدـب  دـشاب ، اـهنآ  دوـخ  دارم  رگا  هک  رتـشا و ...  کـلام  ناملـس ، نوـن ،
تسا نشور  زاب  دنیاهنآ ، دننامه  یلصا  ياهیگژیو  رد  مالّسلا  هیلع  مئاق  نارای  هک  دشاب  نآ  دوصقم  رگا  دناهتـشاد و  ناشخرد  یهاگیاج 

. تساهیگژیو نیا  نیرتمهم  زا  لمع  ملع و  رد  اهنآ  یگتسجرب  هک 
یهورگ زا  هک  نآ  ای  دیامنیم ؛ یفرعم  راکوکین » راگزیهرپ و  هدازآ ، تمارک ، اب  ینادرم   » ار اهنآ  زا  يرامش  نایبلا ، ۀبطخ  رد  هک  یتقو  زین 

هدوب هدز  رس  صاخ  نارای  نآ  فیرش  ناج  قرشم  زا  روهظ  هعقاو  زا  شیپ  فاصوا  نیا  دوشیم  هدافتسا  دنکیم ، دای  اهبیع » زا  هتـساریپ  »
. تسا

. دنراذگیم هحص  مود ) لامتحا   ) لامتحا نیا  رب  یفاک  ردق  هب  تایاور  نیاربانب ،
شنیب و هب  هک  نآ  یب  دیـسر  ییـالاو  صـالخا  هب  یهلا  تاـناحتما  رذـگهر  زا  ناوـتیم  مییوـگب  هـک  تـسین  یتـسرد  نخـس  نـیا  - 2 ( 3)

هجیتن رد  دتفا ، تواقش  ماد  هب  دمهفب  دوخ  هک  نآ  یب  درف  هک  ددرگیم  بجوم  ینادان  لهج و  هچ  دشاب ؛ يزاین  نآ  اب  بسانم  یگتخیهرف 
. دروخب تسکش  یگدنز  ياهناحتما  رد  دسر و  بیسآ  شصالخا  هب 

دیاب تسا - یهلا  ياهشیامزآ  رد  تیقفوم  ناـمه  هک  فلتخم - ياهدادـیور  ربارب  رد  هنـالداع  تسرد و  ياـهشنکاو  رگید ، تراـبع  هب 
فقوتم تخانش ، نیا  دشاب . اهشنکاو  نیا  تیهام  تخانش  اب  هارمه 

ص:431  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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هک دوریم  راظتنا  یسک  زا  رتالاو  رتهب و  ياهشنکاو  يرآ  تسا ؛ یهاگآ  ملع و  نامه  تخانـش ، نیا  دوخ  هکلب  تسا ؛ یهاگآ  ملع و  رب 
. دشاب رتفرژ  رتهدرتسگ و  زین  شایهاگآ  ملع و 

تعیرـش هب  مدرم  نیرتملاع  دیاب  اموزل  دـنانیمز ،» يور  ناراوس  نیرتهب   » هک اهنامه  یهلا ، تاناحتما  رد  زارفارـس  هتـسجرب و  دارفا  نیاربانب 
. دنشاب نآ  کیراب  قیقد و  تاکن  سدقم و 

ار اهنآ  همه  ناوتیمن  اتعیبط  دنراد و  دوجو  تعیرـش  قیاقد  زا  هاگآ  ناهیقف  زا  يدایز  هورگ  روهظ ، زا  شیپ  راگزور  رد  دیدرتیب  - 3 ( 1)
؛ دـش دـنهاوخ  قفوم  نانآ  زا  يرامـش  مک  تسد  اهنآ ، همه  مییوگن  رگا  هکلب  تسناد ؛ یهلا  ياـهنومزآ  رد  ناگدروختسکـش  هلمج  زا 
رد تیقفوم  اب  نآیب  یپ  رد  هزیگنا و  رد  يافـص  هنالداع و  راتفر  ظفح  صالخا و  اب  الومعم  ینید ، گـنهرف  شناد و  رد  يزروتقد  اریز 

. دشابیم نیرق  هتسویپ و  یهلا ، ياهناحتما 
لئاسم رد  دورو  هب  یهجوت  ارهاظ  دـنربیم و  رـس  هب  فعـض  عضوم  رد  یناهج  طلـسم  ياهتردـق  ربارب  رد  ناهیقف ، ام  نامز  رد  هکنیا  اما 

نیا رد  ناشیمالسا  فیلکت  ندوب  مک  رب  ینبم  ناشیا  روصت  زین  اهنآ و  دودحم  تاناکما  زا  یشان  دنرادن ، دوخ  هعماج  یعامتجا  یسایس -
ياهروتـسد اهتیاده و  زا  دنریگیم  شیپ  هک  يدیدج  هویـش  رد  دوب و  دـهاوخن  نینچ  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  یعیبط  یلو  دـشابیم  هنیمز 

نآ راذگصالخا  نارای  فص  رد  هک  درک  دنهاوخ  ادیپ  ار  یگتـسیاش  نیا  نآیب ، یپ  رد  دومن و  دـنهاوخ  يوریپ  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
. دنوش دراو  ترضح 

لیان یتفرشیپ  دشر و  هب  تبیغ ، ینالوط  راگزور  رد  یمالـسا  هشیدنا  میدرک ، تباث  نیـشیپ  باتک  باتک و  نیا  رد  هک  روط  نامه  - 4 ( 2)
ار يدیدج  ياههزومآ  نیناوق و  كرد  یگتـسیاش  ماع ، روط  هب  اهناسنا  همه  صاخ و  روط  هب  یمالـسا  تما  رذگهر  نآ  زا  هک  ددرگیم 

. دومن دنهاوخ  ادیپ  تخاس ، دهاوخ  راکشآ  شایناهج  تلود  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هک 
كرد و هب  وا  قایتشا  دـشاب ، هدرک  هدایپ  رتقیقد  شایگدـنز  رد  ار  تلادـع  دـشاب و  رتشیب  مالـسا  هب  درف  صـالخا  ردـق  ره  تسا  یهیدـب 
هب زین  وا  دهد  لامتحا  هک  اجنآ  صوصخ  هب  دوب . دـهاوخ  رتشیب  رکفت ، نیا  رتیقرتم  لاکـشا  اب  یهارمه  یمالـسا و  بان  هشیدـنا  يریگارف 
هک نآ  هب  دسر  هچ  دـبای ، روضح  یلومعم  يدرف  ناسب  تکراشم  نیا  رد  وا  دـنچ  ره  تسج ، دـهاوخ  تکراشم  يودـهم  تلود  رد  یعون 

. ددرگ يو  بیصن  تلود  نآ  رد  يرازگراک  راختفا 
. دنشابیم یمالسا  هشیدنا  تالوحت  نیرترب  نایدانم  رفن  هدزیس  دصیس و  نآ  تروص  نیا  رد  اعطق  ( 3)

. دراد دوجو  زین  مود  هجرد  ناصلخم  يارب  رتفیعض  یعون  هب  یگژیو  نیمه 
يوس زا  ار  یمالـسا  هشیدـنا  تایئزج  نتخومآ  اهنت  هلدا ، نیا  یلو  دـشابیم  تسرد  هناگراهچ  هلدا  یتسرد  لیلد  هب  مود  لامتحا  نیاربانب ،

. دنک تباث  نانآ  يارب  ار  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  ییاضق  ییارجا و  راک  هبرجت  دناوتیمن  دیامنیم و  تباث  ترضح  نارای 
شیوخ ياهعماج  عضو  زا  دشاب و  ینغ  کیروئت  يرظن و  ظاحل  زا  يدرف  رگا  الوصا  هک  نآ  زا  هتشذگ 

ص:432  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تشاد دهاوخن  شاهفیظو  ماجنا  رد  وا  تیقفوم  اب  یمیقتسم  طابترا  يو  یلمع  تامادقا  دشاب ، هاگآ  دراد ، هدهع  هب  ار  نآ  تسایر  هک 
ياراد ددرگ ، راک  هب  لوغشم  هک  نآ  زا  شیپ  یـضاق  ای  مکاح و  رازگراک ، ره  تسیابیم  تشاد  ترورـض  یلمع  هبرجت  رگا  هژیو  هب  ( 1)
تروص نیا  ریغ  رد  و  دـنیامن ، عورـش  ییاـج  کـی  زا  اـهنیا  دـیاب  هرخـالاب  اریز  دوشیم  ضقاـنت  بجوم  نیا  هک  یلاـح  رد  دوبیم . هبرجت 

. دمآ دهاوخن  دوجو  هب  يایضاق  ای  مکاح  هاگچیه 
هب نانچ  مه  اـتعیبط  یلو  دـیامنیم  تباـث  روهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  یمالـسا  هشیدـنا  زا  ار  اـهنآ  یهاـگآ  هناـگراهچ ، لـیالد  نیا  نینچمه 

. دشابیم دنمزاین  يودهم  دیدج  نیناوق  اهییامنهار و 
. دننکیم تفایرد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  یمالسا  بان  ياههزومآ  شنیب و  راذگصالخا ، نارای  موس : لامتحا  ( 2)
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: دشاب تروص  هس  نیا  زا  یکی  هب  دناوتیم  فراعم  نیا  تفایرد 
دوخ زا  روهظ  زا  شیپ  تسا ، مزال  یناهج  لدـع  تلود  رد  اهتسپ  نیرتالاب  نتفرگ  هدـهع  رب  يارب  هک  ار  یفرژ  ياههشیدـنا  اـهنآ  فلا -
اهنآ تسین و  ناهنپ  شصاخ  نارای  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  مییامن  رارکت  دیاب  بلطم  نیا  حیضوت  رد  تخومآ . دنهاوخ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 

اب هجیتن  رد  تسا . هدـش  یفرعم  تبیغ  لیلد  اهنت  نامدرم  يورجـک  ناهانگ و  تایاور  یخرب  رد  دنـسانشیم . اتقیقح  تبیغ  رـصع  رد  ار  وا 
دنهاوخ لیان  تاقالم  فرـش  هب  لوا ، هجرد  راذگصالخا  ناگتـسیاش  تفر و  دـهاوخ  رانک  تبیغ  هدرپ  لد ، هفیحـص  زا  ناهانگ  نتـساریپ 

. تسین تابثا  لباق  اما  دوریم  شایتسرد  لامتحا  هدوب و  فیطل  دنچ  ره  موس ، لامتحا  زا  تسخن  تروص  نیا  دمآ .
مالّـسلا هیلع  دوعوم  يدهم  ناشیاوشیپ  زا  روهظ  زا  سپ  ار  دیدج - میلاعت  هچ  یلک و  میلاعت  هچ  دوخ - میلاعت  رتشیب  ای  همه  ناصلخم ، ب -

. تفرگ دنهاوخ  ارف 
شیپ قافتا  نیا  دنریگیم . ارف  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  ار  دیدج  میلاعت  اههزومآ و  هتشذگ ، يرکف  ياههتخودنا  رب  هوالع  ناصلخم  ج -

هنادـنمدرخ و یتیریدـم  يارب  اهنآ  لـماک  ندرک  دـنمناوت  يارب  تسا  ياهمدـقم  دـهدیم و  يور  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  هب  اـهنآ  مازعا  زا 
. هنالداع یتواضق 

یناهج تلود  فادها  هب  دناوتیمن  يریگارف  افرژ و  دوجو  اب  قباس  هشیدـنا  تسا  یهیدـب  اریز  دـشابیم  تسرد  دـیدرتیب  بلطم  نیا  ( 3)
. دیامن کمک  يودهم 

نانآ هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؛ هدـش  هراشا  دـیامرفیم  مازعا  ار  ناـهج  قطاـنم  ياـسؤر  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  یتیاور  رد  عوضوم  نیا  هب 
هب نک و  هاگن  تتـسد  هب  دمآ ، شیپ  تیارب  یتسنادیمن  ار  شخـساپ  هک  ياهلئـسم  هاگره  سپ  تسوت ؛ تسد  رد  وت  هماندهع  دـیامرفیم :

. امن لمع  نآ 
همانرب و يواح  هک  ار  يا  «« 1  » هماندهع ، » یمازعا نارومأم  زا  کی  ره  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تیاور ، نیا  ساسا  رب 

______________________________

تیاعر عرـش و  هب  يدـنبیاپ  هب  ار  اهنآ  دـنکیم و  غالبا  ار  یتیرومأم  دوخ  نایلاو  هب  رما  یلو  نآ ، قباـطم  هک  تسا  ياهتـشون  دـهع ،» (. » 1)
«. دهع  » هدام دراوملا ، برقا  ك : ر . دهدیم . نامرف  فاصنا 

ص:433  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
داتسرف و رـصم  هب  ار  رتشا  کلام  ناشیا ؛ تسا . هدوب  نینچ  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هریـس  دیامرفیم . اطعا  تسا  تیریدم  هویش 

. تشون شیارب  ار  فورعم  هماندهع  نآ 
نآ ضرف  اریز  تسا  نینچ  رتشا  کلام  هماندهع  هک  روطنامه  تسین  یلک  نیناوق  لوصا و  تروص  هب  اههماندهع  نیا  هک  تسادیپ  اما  ( 1)
هک یناـمز  رد  اههماندـهع  نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  شدـیدج  هویـش  رد  هقف  زا  هک  یلک  نیناوق  لوصا و  قیبـطت  رب  ناـمکاح  نآ  هک  تسا 

مالّسلا هیلع  ماما  ورنیا  زا  دباتـشیم و  اهنآ  يرای  هب  ددرگیم ، لکـشم  راچد  یناهج  تالکـشم  یخرب  رب  یلک  نیناوق  قیبطت  رد  یمکاح 
تتسد هب  يدروخ  رب  ینادیمن ، یلک ] لوصا  نیناوق و  قبط   ] ار نآ  رد  يرواد  هک  ییاوعد  هب  ای  خساپیب و  یلکشم  هب  هاگره  : » دیامرفیم

.« امن لمع  نآ  هب  نک و  هاگن  تسوت ] هارمه  هک  ياهماندهع  هب  ینعی  ]
راب نیتسخن  يارب  وا  اریز  دشاب  رادروخرب  زین  یفرژ  یناور  یحور و  تیفرظ  زا  دیاب  هشیدنا ، زا  قیمع  حطـس  نیا  رب  هوالع  یمکاح  ره  ( 2)

روصت یتح  هک  دشک  شود  رب  ار  تلود  کی  سیسأت  نیگنس  رایسب  راب  دراذگ و  ناینب  نآ  رد  ار  یمالسا  یتلود  هک  دوریم  ینیمزرـس  هب 
یمکاح نینچ  اما  دنریگ ؛ رارق  نآ  تالکـشم  ناروک  هحوبحب و  رد  هک  نآ  هب  دسر  هچ  تسا  لمحت  لباق  ریغ  تخـس و  نارگید  يارب  نآ 
ریـشمش زا   » هک تسا  ینورد  ییورین  دنمزاین  اجنیا  رد  هدرک  ادـیپ  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  هشیدـنا ، نامیا و  ظاحل  زا  روهظ  زا  شیپ  رد  هک 

رد هک  روطنامه  ور  نیا  زا  ددرگ . وربور  تالکـشم  لـئاسم و  اـب  فرگـش ، ییورین  ـالاب و  ياهیحور  اـب  دـشاب و  رتزیت » هزین  زا  رتهدـنرب و 
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راچد اهيرواد  رد  دننامیمن و  رد  یمکح  چیه  رد  رگید  دشکیم و  یتسد  ناشتـشپ  اهمکـش و  رب  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدـمآ  تایاور 
الاب اب  یلو  دنامیم  یگتفشآ  یلدود و  رد  نانچ  مه  وا  دیامنیمن و  لح  یمدآ  زا  یلکشم  زین  يزروهشیدنا  هاگ  اریز  دندرگیمن ؛ لکشم 

. درادن انعم  يزیچ  نینچ  رگید  هدارا ، يورین  ياقترا  هیحور و  نتفر 
، شنارازگراک اب  یظفاحادخ  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  دهدیم  ماجنا  لکشم  نیا  عفر  يارب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يراک  نیرتمک  ( 3)

. دشکب اهنآ  تشپ  هناش و  رب  یتسد  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  اهنآ 
یـسک نیمز  يور  رب  ات   » دنهدیم لیکـشت  ار  یناهج  تلود  دنوشیم و  هدنکارپ  ناهج  رـسارس  رد  يودـهم  تلود  نامکاح  بیترت  نیدـب 

ره هک : تسا  دنوادخ  نخس  نیا  دهد و  تداهش  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  تلاسر  راگدرورپ و  یگناگی  هب  هک  نآ  رگم  دنامن  یقاب 
.« دنوشیم هدینادرگزاب  وا  يوس  هب  و  تسا ، هداهن  وا  نامرف  هب  رس  هاوخانهاوخ  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک 

ص:435  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

یمالسا تما  صاخ و  نارای  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  نومزآ  مجنپ  لصف 

: مییامنیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  دراد  یتارمث  دیاوف و  نومزآ  نیا 
هتـشادن هقباس  نآ  زا  شیپ  هک  یعامتجا  يدرف و  راتفر  یگدـنز و  زا  دـیدج  ياهویـش  هب  اـهناسنا  همه  یمالـسا و  تما  ندرک  تداـع  - 1

. تسا
زا هرود  نآ  رد  هک  یناسک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دوب . هدـنام  ناهنپ  روهظ  زا  شیپ  ياهنومزآ  رد  هک  یفعـض  طاـقن  ندـش  راکـشآ  - 2

رتهدیچیپ رتتخـس و  روهظ  زا  سپ  ياهنومزآ  اریز  دنروخب  تسکـش  دیدج  ياهنومزآ  رد  دناهدرک  روبع  تیقفوم  اب  یهلا  ياهناحتما 
. تسا

. دزاسیم مهارف  دنراد  ییالاب  ياهیگتسیاش  هک  يدارفا  تیقفوم  يارب  ار  هنیمز  هک  فرژ  ییاهشور  يزاسهدامآ  - 3
یمالسا و تما  يرایتخا ، ییاهنومزآ  قیرط  زا  یناهج  تلود  میتفگ  رتشیپ  تیرـشب . هبناج  همه  تیبرت  يارب  یلک  یحرط  نتخادنا  رد  - 4

. دیامن تیبرت  ار  اهناسنا  همه 
زا هدـمآ  رب  هک  روهظ  زا  شیپ  ياهناحتما  رد  اریز  دـشابیم ؛ روهظ  زا  دـعب  روهظ و  زا  لبق  ياهنومزآ  مهم  ياهتوافت  زا  یکی  نیا  ( 2)

هعماج هک  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  یلو  دناهتشادن  يرایتخا  طیارش  نآ  ندمآ  دیدپ  رد  دارفا  تسا ، هدوب  هرود  نآ  دساف  رابمتس و  طیارش 
هریجنز رد  یلـصا  ياههقلح  زا  یکی  اهنومزآ  نیا  دـشاب . يرایتخا  زین  نآ  ياهنومزآ  دـیاب  ریزگان  تسا ، یلاـخ  ناـفرحنم  نارفاـک و  زا 

. تسا روهظ  زا  سپ  ياههمانرب 
. دنرادن لماک  یگتسیاش  عقاو  رد  یلو  دناهتسج  تکراشم  نآ  سیسأت  رد  هک  ینایضاق  ای  نامکاح  زا  یناهج  تلود  هیفصت  - 5

یناهج سدقم  دربن  يارب  اهنآ  دادعت  هک  تسا  یناصلخم  زا  دودحم  یهورگ  ندـمآ  دـیدپ  تبیغ ، هرود  رد  یهلا  ياهنومزآ  فدـه  ( 3)
. دنروآیم يور  قح  اب  ینمشد  يراکمتس و  هب  دناهدش  دودرم  اهناحتما  نیا  رد  هک  زین  ینارگید  دشاب . یفاک 

ص:436  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
همه هراـمه  ياهشیر و  تیبرت  زا  تسا  تراـبع  هـک  دـشابیم  نارود  نآ  يارب  یهلا  هماـنرب  قـقحت  روـهظ  زا  سپ  ياـهناحتما  فدـه  یلو 

« موصعم هعماج   » نامه نیا  روحم . تلادع  الماک  ياهعماج  ندمآ  دیدپ  روظنم  هب  لامک  هلق  يوس  هب  نارگید  هچ  نامکاح و  هچ  اهناسنا ،
میهاوخ نآ  هرابرد  ار  یمهم  تایئزج  دوعوملا ) مویلا   ) دوخ يدـعب  باـتک  رد  و  « 1  » میدرک هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  باـتک  رد  هک  تسا  ي 

. تفگ
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. میزادرپب یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  رد  نومزآ  نیا  نوماریپ  تسا  بسانم  ( 1)
تایاور لقن  لوا : روحم 

، دنتـسه ریز  طرـش  ود  ياراد  هک  ار  اهنآ  نیرتمهم  اهنت  هکلب  میروآ  مهارف  ار  عوضوم  نیا  اب  طبترم  تایاور  همه  میرادن  نآ  دـصق  کنیا 
: میروآیم

نوچ مینکیمن  لـقن  ار  نآ  دـشاب  ّذاـش  اـی  فراـعتم  ریغ  یتشادرب  رگناـیب  رگا  هجیتن  رد  دنـشاب . هدـش  هتخانـش  دـعاوق  لوصا و  قباـطم  - 1
. تسادیوه اهنآ  رد  ندوب  یلعج  ياههناشن 

ياههشیدـنا هریجنز  رد  راک  نیا  اب  مینادیم  دـنچ  ره  میاهدرک  فذـح  تسا  نینچ  هک  ار  يربخ  ره  دزیگناین . رب  ار  یبهذـم  تافالتخا  - 2
. دوشیم دراو  للخ  ثحب  نیا  یلک 

. تسا هتخادرپ  اهنومزآ  نیا  فلتخم  ياههبنج  هب  رابخا  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینامعن  ( 2)

مهیلإ جرخی  نأ  ۀیلبلا  مظعأ  نم  ّنإ  و  هقاثیم ...  هّللا  ذخأ  نم  ّالإ  هیلع  تبثی  ال  اقفوم ، ّاباش  مهیلإ  عجری  ّهنأل  سانلا ، هرکنأل  مئاقلا  ماق  دـق  ول 
«2  » اریبک اخیش  هنوبسحی  مه  ّاباش و  مهبحاص 

دهاوخن وا  اب  یـسک  ددرگیمزاب  اهنآ  يوس  هب  سرون  یناوج  يامیـس  رد  اریز  دنیامن  شراکنا  مدرم  دـیامرف ، روهظ  هک  مالّـسلا  هیلع  مئاق 
اهنآ دزن  هب  ناوج  ییامیـس  رد  هک  تسا  نیمه  اـهشیامزآ  نیرتگرزب  زا  تسا .....  هدناتـس  ناـمیپ  وا  زا  دـنوادخ  هک  سک  نآ  رگم  دـنام 

. تسا لاسنهک  يدرمریپ  وا  دنرادنپیم  هک  یلاح  رد  دیآیم 
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  ملسم  نب  دّمحم  هک  تسا  هدرک  لقن  ومه  ( 3)

فیسلا ّالإ  اهنم  ذخأی  الف  شیرقب ، ّالإ  أدبی  ّهنأ ال  امأ  سانلا . نم  لتقی  امم  هوری  ّالأ  مهرثکأ  ّبحأل  جرخ ، اذإ  مئاقلا  عنصی  ام  سانلا  ملعی  ول 
: سانلا نم  ریثک  لوقی  یّتح  فیسلا ؛ ّالإ  اهیطعی  و ال 

«3 . » محرل دّمحم  لآ  نم  ناک  ول  دّمحم ، لآ  نم  اذه  سیل 
ماجنا هک  ییاهراتـشک  رطاخ  هب  دنتـشادیم  تسود  اهنآ  رتشیب  درک ، دـهاوخ  اههچ  روهظ  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  دنتـسنادیم  مدرم  رگا 

مدرم زا  يرایسب  هک  ییاج  ات  دهدن . ریشمش  زج  دریگن و  ریـشمش  زج  اهنآ  زا  وا  درک . دهاوخن  زاغآ  شیرق  زا  زج  وا  دننیبن ، ار  وا  دهدیم ،
. درکیم محر  مدرم  هب  امتح  دوب ، رگا  اریز  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  زا  درف  نیا  دنیوگیم :

______________________________

ص 481. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص 99. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 122. نامه ؛ (. 3)
ص:437  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دومرف هک  تسا  هدروآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لسرم  یثیدح  رد  وا  زین  ( 1)
«1  » رمقلا سمشلا و  ةدبع  هبش  هیف  لخد  هلهأ و  نم  ّهنأ  يری  ناک  نم  رمألا  اذه  نم  جرخ  مئاقلا ، جرخ  اذإ 

، نادحلم زا  یهورگ  دش و  دنهاوخ  جراخ  هار  زا  دـننادیم ، تلادـع  قح و  لها  ار  دوخ  هک  یـضعب  دـنک ، روهظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هاگره 
. دش دنهاوخ  تلادع  قح و  هاگودرا  دراو 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  نینچمه  ( 2)
«3 . » کلذ لثمب  نولتبی  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  باحصأ  ّنإ  و  « 2 « » ٍرَهَِنب ْمُکِیلَْتبُم  : » یلاعت هّللا  لاق  يذلا  رهنلاب  اولتبا  تولاط  باحصأ  ّنإ 
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نارای اعطق  دومزآ ». میهاوخ  ياهناخدور  هلیـسو  هب  ار  امـش  : » دومرف دـنوادخ  هک  روط  نامه  دـندش  شیامزآ  ياهناخدور  اب  تولاط  نارای 
. دش دنهاوخ  ناحتما  نآ ، دننام  يزیچ  اب  زین  مئاق 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یسلجم  همالع  ( 3)
ّمث مهقانعأ ؛ برضیف  مهمّدقیف  مالّسلا . هیلع  مدآ  ءاضق  وه  و  فیسلاب ، هماّدق  برـض  دق  نّمم  هباحـصأ  ضعب  اهرکنی  ایاضقب  مئاقلا  یـضقی 

یضقی ّمث  مهقانعأ ؛ برضیف  مهمّدقیف  مالّسلا ، هیلع  دوواد  ءاضق  وه  و  فیسلاب ، هماّدق  برض  دق  نّمم  نورخآ  موق  اهرکنیف  ۀیناثلا ، یـضقی 
یـضقی ّمث  مهقانعأ . برـضیف  مهمّدـقیف  مالّـسلا ، هیلع  میهاربإ  ءاضق  وه  و  فیـسلاب ، هماّدـق  برـض  دـق  نّمم  نورخآ  موق  اهرکنیف  ۀـثلاثلا ،

«4 . » هیلع دحأ  اهرکنی  الف  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ءاضق  وه  و  ۀعبارلا ،
نآ دـننزیم ، ریـشمش  شباـکر  رد  هک  وا  ناراـی  زا  یخرب  اـما  دـیامنیم  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تواـضق  نوچ  مه  یتواـضق  مالّـسلا  هیلع  مئاـق 

دهاوخ تواضق  مالّـسلا  هیلع  دوواد  شور  هب  يرگید  رما  رد  سپ  دز . دـهاوخ  ار  اهنآ  ندرگ  مئاق  هجیتن  رد  تفات  دـنهاوخنرب  ار  تواـضق 
میهاربا هویـش  هب  راب  نیموس  يارب  سپ  دز  دـهاوخ  زین  ار  نانآ  ندرگ  مئاق  و  دـنوشیم ، نآ  رکنم  شنایوجگنج  زا  يرگید  هورگ  اما  درک ،

هب ياهلئـسم  رد  راب  نیمراهچ  يارب  هاگنآ  دز . دهاوخ  ار  ناشندرگ  ماما  دـنزرویم و  راکنا  یهورگ  زاب  دـیامنیم و  تواضق  مالّـسلا  هیلع 
. دش دهاوخن  نآ  رکنم  یسک  رگید  درک و  دهاوخ  تواضق  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شور 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 4)
ماّکح مه  ۀیولألا و  باحـصأ  مه  و  ردب . لهأ  ةّدع  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هباحـصأ  هلوح  ۀـفوکلا و  ربنم  یلع  مئاقلا  یلإ  رظنأ  ینأک 

هنع نولفجیف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  نم  دوهعم  دـهع  بهذ ، نم  متاخب  اـموتخم  اـباتک  هئاـبق  نم  جرختـسی  یّتح  هقلخ . یلع  هّللا 
ّالإ مهنم  یقبی  الف  منغلا . لافجإ 

______________________________

ص 171. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
هیآ 249. (، 2  ) ةرقبلا هروس  (. 2)

ص 170. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 4)

ص:438  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ّینإ و  هیلإ . نوعجریف  ابهذم ، هنع  نودجی  الف  ضرألا  یف  نولوجیف  مالّـسلا . هیلع  نارمع  نب  یـسوم  عم  اوقب  امک  ابیقن ، رـشع  دحأ  ریزولا و 

«1 . » هب نورفکیف  مهل ، هلوقی  يذلا  مالکلا  فرعأ 
اهنآ دناهتفرگ . ارف  رفن  هدزیـس  دصیـس و  ردب ، گنج  رد  ربمایپ  نارای  رامـش  هب  ار  وا  درگ  هک  یلاح  رد  منیبیم  هفوک  ربنم  رب  ار  مئاق  اییوگ 

. دنامدرم رب  دنوادخ  نایاورمکح  اهمچرپ و  نابحاص 
نآ رد  دروآ . دـهاوخ  نوریب  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ياهنامیپ  زا  هک  ار  ییالط  يرهم  هب  روهمم  یباتک  شیابق  نایم  زا  هاـگنآ 

يارب دادعت ] نیمه   ] هک روط  نامه  دـنامیمن  یقاب  بیقن  هدزای  ریزو و  کی  زج  دـنزیرگیم و  وا  دزن  زا  نادنفـسوگ  نوچ  مه  اهنآ  ماگنه 
نم دندرگیمزاب و  وا  يوس  هب  سپ  دنباییمن  وا  يوس  هب  تشگزاب  زج  یهار  اما  دندرگیم  نیمز  رد  اهنآ  دنام . یقاب  مالّسلا  هیلع  یـسوم 

. مرتاناد دنزرویم ، رفک  نآ  ببس  هب  اهنآ  دیوگیم و  اهنآ  هب  مئاق  هک  ینخس  نآ  هب 
رابخا نیا  تارابع  اههژاو و  یخرب  حیضوت  مود : روحم  ( 1)

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ینخس  هب  دراد  هراشا  دّمحم » ياضق   » ریبعت
. نامیألا تانّیبلاب و  مکنیب  یضقأ  اّمنإ 
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. منکیم تواضق  اهدنگوس  ناهاوگ و  اب  امش  نایم  رد  هک  منم 
دهاش دیاب  یعدم  « ) رکنملا یلع  نیمیلا  یعّدملا و  نم  ۀنّیبلا   » مهم هدعاق  یمالـسا  ياهقف  دـناهدرک و  لقن  نیقیرف  ار  روهـشم  ثیدـح  نیا 

. دناهدرک تشادرب  نیمه  زا  ار  دنک ) دای  دنگوس  رکنم  دروایب و 
: دیامرفیم ثیدح  نیا  همادا  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ 

«2  » رانلا نم  ۀعطق  هب  هل  تعطق  اّمنإف  ائیش ، هیخأ  لام  نم  هل  تعطق  لجر  امّیأف 
. تسا هدش  شبیصن  خزود  شتآ  زا  ياهعطق  عقاو  رد  دسرب ، وا  هب  قحان ] هب   ] يزیچ شردارب ، لام  زا  سک  ره 

نوچ نایم  نیا  رد  یضاق  دنچ  ره  دشابیم ؛ مارح  نآ  رد  فرصت  دیامن ، تباث  یسک  يارب  ار  يزیچ  قحان  هب  ییاضق  نیناوق  رگا  ینعی  ( 2)
. دشابیم روذعم  هدرک ، يوریپ  تسا  رتشیب  شایتسرد  لامتحا  هک  یعرش  یلک  نیناوق  زا  رگید  ییوس  زا  دراد و  عقاو  هب  لهج 

: دیامرفیم نینچ  میرک  نآرق  مالّسلا ، هیلع  دوواد  ترضح  تواضق  هرابرد  ( 3)
انَْنَیب ْمُکْحاَف  ٍضَْعب ، یلَع  انُـضَْعب  یَغب  ِنامْـصَخ  ْفََخت  اُولاق ال  ْمُْهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ  َبارْحِْملا  اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو 

ِیف ِینَّزَع  َو  اهِیْنلِفْکَأ  َلاـقَف : ٌةَدِـحاو ، ٌۀَْـجعَن  َِیل  َو  ًۀَْـجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اذـه  َّنِإ  ِطارِّصلا . ِءاوَس  یلِإ  انِدـْها  َو  ْطِطُْـشت  ـال  َو  ِّقَْحلاـِب 
اوـُلِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍضَْعب ، یلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاـطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَـک  َّنِإ  َو  ِهِجاـِعن . یلِإ  َکـِتَْجعَن  ِلاؤُِـسب  َکَـمَلَظ  ْدََـقل  َلاـق  ِباـطِْخلا .

ًاعِکار َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ْمُه  ام  ٌلِیلَق  َو  ِتاِحلاَّصلا ،
______________________________

ص 184 و 185. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 435. ج 3 ، نامه ؛ رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 2)

ص:439  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکلذ . َُهل  انْرَفَغَف  َبانَأ . َو 

هب نانآ  زا  وا  و  دـندمآ ، رد  دوواد  رب  یناهگان ] روط  هب   ] یتقو دیـسر ؟ وت  هب  دـنتفر - الاب  وا ]  ] هناخ زامن  زا  نوچ  ناـهاوخ - داد  ربخ  اـیآ  و 
قح زا  و  نک ، يرواد  قح  هب  ام  نایم  سپ  هدرک ، زواجت  يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میتسه ]  ] یعدـم ود  ام ] ، ] سرتم : » دـنتفگ داـتفا ، ساره 

شیم کی  ارم  و  شیم ، هن  دون و  ار  وا  تسا . نم  ردارب  صخـش ]  ] نیا :[ » تفگ اهنآ  زا  یکی  .« ] شاب ربهار  تسار  هار  هب  ار  ام  و  وشم ، رود 
رب هفاضا ]  ] وت شیم  هبلاطم  رد  وا  اعطق  : » تفگ دوواد ] [ ؛ تسا هدمآ  بلاغ  نم  رب  يرونخـس  رد  راپـسب و  نم  هب  ار  نآ  دـیوگیم : و  تسا ،

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يانثتساب  دنرادیم ، اور  متس  رگیدمه  هب  ناکیرش  زا  يرایسب  تقیقح  رد  و  هدرک ، متـس  وت  رب  شدوخ ، ياهـشیم 
. میاهدرک شیامزآ  ار  وا  ام  هک  تسناد  دوواد  و  دناكدنا ». سب  اهنیا  و  دناهدرک ، هتسیاش  ياهراک  و 

وا يارب  ام  شیپ  تقیقح  رد  و  میدوشخب ؛ ار  ارجاـم ]  ] نیا وا  رب  و  درک . هبوت  داـتفا و  رد  ور  هب  تسادـخ و  شزرمآ  شراـگدرورپ  زا  سپ ،
.« دوب دهاوخ  شوخ  یماجرف  برقت و 

دیوگیم وا  هب  هکلب  دهاوخب  هاوگ  وا  زا  هک  نآیب  تسا ، یعدم  صخش  زا  مالّـسلا  هیلع  دوواد  يرادفرط  ارجام ، نیا  رد  یلـصا  هتکن  ( 1)
زا یخرب  تسا . هدـش  دراو  یتایاور  هیآ  نیا  لیذ  رد  تسا ». هدرک  متـس  وت  رب  شدوخ ، ياهـشیم  رب  هفاضا ]  ] وت شیم  هبلاـطم  رد  وا  اـعطق  »
. تسا هدش  نایب  دوهش  یهاوگ  قباطم  هن  عقاو و  هب  وا  ملع  قباطم  هک  دننادیم  مالّسلا  هیلع  دوواد  مکح  ار  تایآ  نیا  یلصا  یگژیو  اهنآ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  اذح  هدیبع  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یلماع  رح  خیش  ( 2)
«2  » ۀنّیبلا لأسی  مالّسلا ال  هیلع  دوواد  مکحب  مکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ 

. دهاوخیمن هاوگ  یعدم  زا  ینعی ] ، ] دیامن يرواد  دوواد  نوچ  مه  دیامرف  روهظ  دّمحم  لآ  مئاق  هاگره 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابأ  زا  ومه  ( 3)
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«3 . » اهّقح سفن  ّلک  یطعی  ۀنیب . لأسی  دوواد و ال  لآ  ۀموکحب  مکحی  ّینم  لجر  جرخی  یّتح  ایندلا  بهذت  ال 
یسک ره  قح  دبلطیمن و  یهاوگ  هدرک و  يرواد  دوواد  دننام  دنکیم و  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدرم  هک  نآ  رگم  دسریمن  نایاپ  هب  ایند 

. دهدیم وا  هب  ار 
: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لسرم  یثیدح  رد  یلماع  رح  نینچمه  ( 4)

ءاجف لعف ، یّتح  ّهبر  یلع  ّحلأف  کلذ ؛ قیطت  ّکنإ ال  لاقف : هب . یضقأ  یّتح  كدنع  وه  امک  ّقحلا  ینرأ  ّبر  ای  لاق : مالّسلا  هیلع  دوواد  ّنإ 
دوواد رمأف  هلام . ذـخأ  اذـه و  ابأ  لتق  يدعتـسملا  اذـه  ّنإ  دوواد : یلإ  هّللا  یحوأف  یلام  ذـخأ  اذـه  ّنإ  لاقف : لـجر ، یلع  يدعتـسی  لـجر 

يدعتسملاب
______________________________

.25 تایآ 21 - (، 38  ) هروس ص (. 1)
ص 435. ج 3 ، نامه ؛ رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 2)

. نامه (. 3)
ص:440  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ّهبر اعدف  هرک . ام  کلذ  نم  هیلع  لخد  مالّسلا و  هیلع  دوواد  غلب  یّتح  اوثّدحتف ، سانلا  بجعف  هیلع . يدعتسملا  یلإ  عفدف  هلام  ذخأ  لتقف و 
«1 . » هب نوفلحی  یمسا  یلإ  مهفضأ  تانّیبلاب و  مهنیب  مکحا  نأ  هیلإ  هّللا  یحوأ  ّمث  لعفف . کلذ  عفری  نأ 

دنوادـخ میاـمن . يرواد  نآ  ساـسا  رب  اـت  ناـیامنب  نم  هب  تسوت  دزن  رد  هک  روط  نآ  ار  قـح  اراـگدرورپ  درک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  دوواد 
درک و تیاکـش  يرگید  زا  وا  دزن  رد  يدرم  هک  نآ  ات  دومرف . تباجا  مه  دـنوادخ  درک و  رارـصا  دوواد  اما  يرادـن . ار  نآ  لمحت  دومرف :

هدوبر ار  شلام  هتـشک و  ار  يرگید  نآ  ردپ  یکاش ، درم  نیا  درک : یحو  دوواد  هب  دـنوادخ  تسا . هدرک  بصغ  ارم  لام  درم ، نیا  تفگ :
تواضق هرابرد  دندش و  هدز  تفگش  مدرم  دنادرگرب . هتخابلام  هب  ار  لام  درک و  رداص  ار  درم  نآ  نتشک  روتسد  مالّسلا  هیلع  دوواد  تسا .

یحو وا  هب  دنوادخ  هاگنآ  دریگب  وا  زا  ار  تلاح  نآ  تساوخ  دنوادخ  زا  دش و  دونشخان  دیسر ، دوواد  هب  هک  ربخ  دنتخادرپ . وگتفگ  هب  وا 
. دننک دای  دنگوس  نم  مان  هب  هک  هاوخب  اهنآ  زا  نک و  تواضق  هنیب  دوهش و  کمک  اب  اهنآ  نیب  درک :

رد هدـمآ  تیاور  نیا  رد  هک  هچنآ  اریز  میدروآ ؛ دراد  ص »  » هروـس هکراـبم  هیآ  اـب  هک  یتواـفت  لـیلد  هب  اـهنت  ار  لـسرم  ثیدـح  نیا  ( 1)
فرط ود  اب  يوگتفگ  هار  زا  ای  یحو  قیرط  زا  ار  نآ  دـناوتیم  مالّـسلا ) هیلع  دوواد   ) یـضاق هک  تسا  یعقاو  يدادـیور  تحـص ، تروص 

هیلع یبن  دوواد  ناحتما  يارب  یهلا  ینومزآ  هک  تسا  نآ  روهشم  دنکیم ، دای  نآ  زا  نآرق  هک  يدادیور  اما  دبایرد . يرگید  هار  ای  اوعد و 
سپ میاهدرک . شیامزآ  ار  وا  ام  هک  تسناد  دوواد  و  : » دیامرفیم دنوادخ  دشابیم . ناحتما  نیا  رد  وا  تسکش  شاهجیتن  هک  هدوب  مالّـسلا 

.« درک هبوت  داتفا و  رد  ور  هب  تساوخ و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا 
شربمایپ شیامزآ  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دندوب  هتـشرف  ود  هکلب  دنتـشادن  ییاوعد  رگیدکی  اب  عقاو  رد  ود  نآ  نارـسفم  هاگدـید  زا  ( 2)

هب ار  ییاوعد  دهاوخب  یسک  رگا  اریز  دنتفر » الاب  وا ]  ] هناخ زامن  زا  نوچ  « » َبارْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذِإ  : » دومرف هک  نآ  لیلد  هب  دوب . هدرک  رومأم 
. دوشیم دراو  وا  رب  تدابع  ماگنه  رد  هن  دوریم و  الاب  وا  هناخ  راوید  زا  هن  دربب  یضاق  دزن 

نآ هک  دهد  تداهش  ات  تساوخیم  یهاوگ  شیم ) هن  دون و  بحاص   ) یعدم زا  تسیابیم  ربمایپ  دوواد  یلک ، نیناوق  لوصا و  قباطم  ( 3)
اطخ هب  هک  دیـشیدنا  تفر و  ورف  رکف  هب  نآ  زا  سپ  اما  تفریذـپ . ار  رکنم  نخـس  اروف  درکن و  ار  راک  نیا  اما  تسوا  نآ  زا  زین  شیم  کی 

. درک هبوت  داتفا و  هدجس  هب  تساوخ و  شزرمآ  شراگدرورپ  زا  سپ  تسا ؛ هتفر 
: دراد دوجو  اعدا  نیا  يارب  ینیارق  هیآ  دوخ  رد  تسا . یعقاو  الماک  ياهثداح  دادیور  نآ  هک  تسا  نیا  هیآ  حیحص  ریسفت  ام  رظن  هب  ( 4)

نآرق رهاظ  فالخ  رب  نیا ، زج  یتشادرب  دناهتـشاد و  اوعد  رگیدـکی  اب  اـتقیقح  ود  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیمـصخ »  » هژاو زا  ارهاـظ  - 1
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زاجم دوب و  دهاوخ  يزاجم  يریبعت  تروص  نآ  رد  اریز  تسا ؛
______________________________

ص 435. ج 3 ، نامه ؛ رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 1)
ص:441  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دراد هنیرق  هب  زاین 
هتـشرف ود  نآ  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دراد و  یقیقح  يردارب  رد  روـهظ  تسا » نم  ردارب  صخـش  نیا  : » تفگ هک  اـهنآ  زا  یکی  نخـس  - 2

. درک قیدصت  ار  نخس  نیا  ناوتیمن  دنشاب 
فالخ هچ  ره  دراد و  یعقاو  ياهـشیم  هب  تبـسن  یقیقح  تیکلام  رد  روهظ  تسا » شیم  کی  ارم  شیم و  هن  دون و  ار  وا  : » تفگ هکنیا  - 3

. تسا لیوأت  دنمزاین  دشاب  تشادرب  نیا 
، وگموگب نیا  رگا  تسا .» هدرک  متس  وت  رب  شدوخ ، ياهشیم  رب  هفاضا ]  ] وت شیم  هبلاطم  رد  وا  اعطق  : » تفگ مالّـسلا  هیلع  ربمایپ  دوواد  - 4

. دوب دهاوخ  غورد  هلمج ، نیا  تروص  نیا  رد  دوبن و  هشیپ  متس  زگره  وا  دوب ، یعقاو  ریغ  يروص و 
! هتـشرف زا  هن  دنزیم ، رـس  رـشب  زا  راک  نیا  اقافتا  نوچ  تسین  حیحـص  تسین ، رـشب  راک  نارگید  راوید  زا  نتفر  الاب  دناهتفگ  هکنیا  اما  ( 1)

راک نیا  رومأـم  هتـشرف  ود  هک  هتـشادن  یترورـض  تروص  نیا  رد  سپ  تسا  هدوب  مالّـسلا  هیلع  دوواد  ندومزآ  يارب  هثداـح  نیا  دـناهتفگ 
. درکیمن يرییغت  چیه  یهلا  ناحتما  حطس  تروص  نآ  رد  تسا و  هدشیم  لصاح  زین  ناسنا  ود  دوجو  اب  ناحتما  نیا  هکلب  دنوش 

فرط هب  اوعد  ندینـش  فرـص  هب  وا  تسا و  هتفرن  ینخـس  بیغ  قـیرط  زا  رما  تقیقح  هب  مالّـسلا  هیلع  دوواد  یهاـگآ  زا  هیآ  نیا  رد  یتـح 
. تسا هتشاد  عالطا  اهنآ  عضو  زا  يرگید  بیترت  هب  ای  هتخانشیم  کیدزن  زا  ار  ود  نآ  دیاش  هکلب  هدشن  لیامتم  یعدم 

مالّـسلا هیلع  يدـهم  ماما  هک  روط  ناـمه  هدرک  لـمع  دوخ  ملع  هب  نآ  دـننام  هثداـح و  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  دوواد  مییاـمن  ضرف  رگا  یلو 
نینچ نیا  دـناوتیم  دـشاب  موصعم  ماما  ای  ربمایپ  رگا  یـضاق  تسا و  فافـش  الماک  حیحـص و  دوواد  مکح  تروص ، نیا  رد  درک  دـهاوخ 

. دنک تواضق 
عقاو هب  ملع  رگید  دوـب ، يروـص  ییاوـعد  رگا  هکنیا  نآ  دوـشیم و  فـشک  اوـعد  نیا  ندوـب  یعقاو  رب  يرگید  لـیلد  هیواز  نیمه  زا  ( 2)
رتهب تسنادیم  هکنیا  اـی  تسنادیم  ار  اوعد  نآ  ندوب  يروص  مالّـسلا  هیلع  دوواد  مییوگب  هک  تسا  نآ  رتبساـنم  هکلب  تشادـن  ییاـنعم 

تیعقاو ارجام  نآ  هک  دوشیم  تباث  هدرک ، لمع  شدوخ  ملع  هب  اوعد  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  دیامن و  لمع  تواضق  یلک  نوناق  قباطم  تسا 
. تسا هتشاد 

: تسا ریز  دروم  ود  زا  یکی  مالّسلا ، هیلع  دوواد  یهاوخ  شزرمآ  لیلد  ( 3)
نتشاد دوجو  اب  يو  هک  هدمآ  اجنآ  رد  تسا . هداتفا  قافتا  وا  یگدنز  رد  هک  هدوب  ییارجام  هیبش  اوعد  نیا  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  فلا )

تساوخیم هک  مه  لاعتم  دنوادخ  دیامن . جاودزا  وا  اب  يو  ات  دهد  قالط  ار  شرسمه  هک  دهاوخیم  شنایفارطا  زا  یکی  زا  دایز  نارسمه 
. دروآ شیپ  وا  يارب  ار  اوعد  نیا  دشاب ، هداد  يرادشه  وا  هب 

. دوب شیگدنز  رد  صاخ  يارجام  نآ  يروآدای  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  دوبن  يرواد  رد  هلجع  لیلد  هب  شزرمآ  بلط  نیاربانب ،
زیاج وا  يارب  یضاق ،» ملع  ساسا  رب  نداد  مکح  هاوگ و  تساوخ  رد   » ییاضق لصا  ود  زا  هدافتسا  ب )

ص:442  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
حیجرت ار  مود  لصا  دننکیم ، ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  هجیتن  رد  شور  ود  نیا  الامتحا  درک  رکف  هک  ینامز  ور  نیا  زا  بجاو . هن  هدوب و 

. داد
رتهب تسین و  رودقم  یسک  ره  يارب  نآ و  زا  یمئاد  هدافتـسا  اریز  دوشیم  هدافتـسا  رتمک  مود  لصا  زا  یهلا  تعیرـش  رد  الومعم  هتبلا  ( 1)
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بجوم راک  نیا  دماجنیب . اطخ  هب  یهاگ  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوش  هدافتسا  هاوگ ) تساوخرد   ) لوا لصا  زا  انثتـسا  نودب  هراومه و  تسا 
. دش دهاوخ  ییاضق  هیور  تدحو  داجیا 

هثداح نیا  نوچ  تسا . هدوبن  شیب  یناحتما  هک  هتفایرد  زین  نآ  زا  دعب  هدرب و  هرهب  حوجرم  نوناق  زا  اوعد ، نیا  رد  مالّسلا  هیلع  دوواد  سپ 
. تسا هدرک  هبوت  هداتفا و  كاخ  هب  ور  نیا  زا  هدوب ، لوا  نوناق  زا  هدافتسا  زین  حجار  هدوب و  شور  ود  نیب  فالتخا  دراوم  زا 

لمع نآ  ساسا  رب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  هدمآ  تایاور  رد  هنوگچ  سپ  دشاب ، مود  تیولوا  رد  مود ) لصا   ) شور نیا  رگا  شـسرپ :
؟ دومن دهاوخ 

نازیم هب  یهلا  ياهنومزآ  طیارـش  هکنآ ، شاهصالخ  دروآ و  میهاوخ  مالّـسلا » هیلع  يدـهم  ماما  تواضق   » ثحبم رد  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
. داد دهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ار  هزاجا  نیا  يدودحم  رایسب 

نآرق رد  شنارای  تولاط و  يارجام  یلو  هدماین  يزیچ  خـیرات  رد  مالّـسلا  هیلع  مدآ  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  يرواد  شور  هرابرد 
. میزادرپب بآ  رهن  اب  اهنآ  شیامزآ  عوضوم  هب  اجنیا  رد  دشابیم  بسانم  تسا . هدمآ  میرک 

یلو دندوب ؛ هنشت  رایسب  ناشیاهبسا  اهنآ و  دندیسر . یبآ  رهن  هب  ناشهار  رس  رد  دندوب ، گنج  مزاع  شرکشل  تولاط و  هک  یماگنه  ( 2)
. تسد فک  کی  هزادنا  هب  رگم  دماشاین ، بآ  یسک  داد  نامرف  تولاط 

«1 . » ِهِدَِیب ًۀَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  یِّنِم ، ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  یِّنِم ، َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 
نآ زا  سک  ره  و  تسین ، نم  ناوریپ ]  ] زا دـشونب  نآ  زا  سک  ره  سپ  دوـمزآ . دـهاوخ  ياهناـخدور  هلیـسو  هـب  ار  امـش  دـنوادخ  : » تـفگ

.« دریگرب یفک  شتسد  اب  هک  یسک  رگم  تسا ، نم  ناوریپ ]  ] زا وا  اعطق  دروخن ،
: دنداد ناشن  لمعلا  سکع  عون  هس  نامرف ، نیا  ربارب  رد  تولاط  نایهاپس  ( 3)

اهنآ تولاط  نآ ، لابند  هب  دندرک . باریس  زین  ار  ناشنایاپراهچ  دندیشون و  يرایسب  بآ  هدرکن ، هدنامرف  روتـسد  هب  یهجوت  اهنآ  رتشیب  - 1
زا هک  یناسک  زا  طقف  دنوادخ  اریز  دندش ؛ جراخ  زین  نامیا  هریاد  زا  اهنآ  بیترت  نیدـب  تشادزاب ؛ ریـسم  همادا  زا  درک و  نوریب  هاپـس  زا  ار 

و « ) 2 « » ُهَعَم اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواج  اَّمَلَف  . » تسا هدرک  دای  نامیا »  » فصو اب  دنداد ، ریسم  همادا  تولاط  هارمه  هب  هدرک و  روبع  رهن 
______________________________

هیآ 249. (، 2  ) ةرقبلا هروس  (1 و 2 .)
ص:443  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

هک یناسک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دنتـشذگ ). رهن ]  ] نآ زا  دـندوب ، هدروآ  نامیا  يو  هارمه  هک  یناـسک  اـب  تولاـط ]  ] هک یماـگنه 
. دندش نامیایب  دندیشون ، رایسب  بآ  دندنام و 

نانیا دوشیم ، هدافتـسا  میرک  نآرق  تایآ  قایـس  زا  دندیـشون . بآ  زاجم  نازیم  هب  دـنداهن و  ندرگ  تولاط  نامرف  هب  هک  یناـسک  - 2 ( 1)
[ اب هلباقم   ] يارای ار  ام  زورما  : » ینعی « 1 « » ِهِدُونُج َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَقاط  ال  : » دنتفگ نمـشد  اب  ییور  ایور  نامز  رد  هک  دـنایناسک  نامه 

. دندنام مدق  تباث  تولاط  هارمه  هک  دوب  یناسک  نامیا  زا  رت  فیعض  اهنآ  نامیا  اریز  تسین ». شنایهاپس  تولاج و 
نمـشد هوبنا  زا  لیلد  نیمه  هب  ددرگ . تیوقت  ناشهدارا  مزع و  دـنرادب و  ساپ  ار  دوخ  نید  اـت  دندیـشونن  بآ  الـصا  هک  یناـسک  - 3 ( 2)

و دندش ، زوریپ  ادخ  نذا  هب  رایسب ، یهورگ  رب  هک  یکدنا  هورگ  اسب  دنتفگ : دنتشاد ، نیقی  دنوادخ  رادید  هب  هک  یناسک   » هکلب دندیـسارهن 
«2 .« » تسا نایابیکش  اب  دنوادخ 

، بآ ندیـشونن  شیامزآ  رد  دنچ  ره  مود  هورگ  اما  دـندش  قفوم  لماک  روط  هب  موس  هورگ  دـندروخ ، تسکـش  نومزآ  نیا  رد  لوا  هورگ 
. دندش دودرم  ناحتما  رد  دش و  راکشآ  اهنآ  فعض  هطقن  دندش ، وربور  نمشد  اب  هک  هظحل  نیرخآ  رد  یلو  دندمآ  نوریب  دنلب  رس 
دشابیم نکمم  روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  دوجوم  تاناحتما  دروم  رد  اهنت  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  نارای  رب  نومزآ  نیا  قیبطت  لاکـشا : ( 3)

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


هاپـس دارفا  زا  موس  هتـسد  دننام  رفن ) هدزیـس  دصیـس و   ) نانآ صاوخ  میدرک ، میـسقت  هجرد  راهچ  هب  ار  ناراذگصالخا  هک  روط  نامه  و 
سپ مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  هک  ییاهشیامزآ  اب  یطابترا  ربخ ، نیا  هجیتن  رد  دندرک . شايرای  دندیگنج و  وا  هارمه  هب  هک  دنتسه  تولاط 

. دشابیم هدیافیب  تمسق  نیا  رد  نآ  نایب  درادن و  دنارذگ ، دنهاوخ  رس  زا  روهظ  نارود  زا 
، یناحتما نینچ  اب  مئاق  نارای  : » هدمآ تیاور  رد  اریز  دنکیم  تباث  ار  نیا  فالخ  ربخ ، نآ  رهاظ  یلو  دوریم  لاکـشا  نیا  لامتحا  خـساپ :

. تسویپ دنهاوخ  وا  هب  روهظ  زا  سپ  هک  دنایناسک  مالّسلا  هیلع  ماما  یقیقح  نارای  تسا  یهیدب  هک  یلاح  رد  دش ». دنهاوخ  هدومزآ 
: دراد هراشا  هفیرش  هیآ  نیا  هب  دندنام » یقاب  نارمع  نب  یسوم  رانک  رد  ناگدرکرس  نآ  : » هک نخس  نیا 

«3  ... » ًابیِقَن َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََقل  َو 
. میتخیگنا رب  هدرک  رس  هدزاود  نانآ  زا  تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  نادنزرف  زا  دنوادخ 

رب اهنآ  هک  دنکیمن  تلالد  یلو  دناهدوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نارای  نیرتهب  ناگدرکرـس ، نآ  هک  تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  هیآ  نیا  رد  ( 4)
هیآ تروص  ره  هب  اما  تسا . نینچ  ربخ  رهاظ  هک  روط  نامه  دناهدروخ  تسکش  نآ  رد  نارگید  هک  دنتسه  هتشذگ  رد  یـشیامزآ  زا  هدمآ 

تائالتبا هجیتن  طقف  صالخا ، رد  تیمها  قمع و  نیا  میتسناد  یلک  نیناوق  لوصا و  يانبم  رب  مه  ـالبق  دـنکیمن و  در  ار  بلطم  نیا  هفیرش 
. دناهدیدرگ قفوم  یمک  رامش  هدروخ و  تسکش  نآ  رد  يرایسب  هدنارذگ و  رس  زا  هعماج  هک  تسا  ییاهشیامزآ  و 

______________________________

هیآ 249. (، 3  ) ةرقبلا هروس  (1 و 2 .)
هیآ 12. (، 5  ) ةدئاملا هروس  (. 3)

ص:444  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: تسا هدرک  نایب  ار  یهلا  ياهنومزآ  زا  يرامش  تایاور ، نیا  عومجم  تایاور . نیا  زا  یلک  یتفایرد  يارب  شالت  موس : روحم  ( 1)

. تسا هدروخلاس  يدرم  ریپ  ترضح  نآ  دنرادنپیم  مدرم  هک  یلاح  رد  ناوج ؛ ییامیس  اب  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  - 1
اریز دنتـسین ؛ انـشآ  قیمع  روط  هب  ینید  هشیدنا  اب  هک  تسا  یناسک  رادـنپ  نیا  هک  میاهتفگ  هدرک و  ثحب  عوضوم  نیا  هرابرد  نیا  زا  شیپ 

. دشابیم ینعمیب  رادنپ  نیا  تنس ، لها  هاگدید  زا  مه  هیماما و  هاگدید  زا  مه 
. دهدیم ماجنا  روهظ  زاغآ  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یعیسو  راتشک  - 2

غورد و ناتهب و  اب  تخیگنا و  دـهاوخ  رب  ار  نافرحنم  دـیدش  لمعلا  سکع  مادـقا  نیا  هک  میاهتفگ  هداد و  حیـضوت  هراـب  نیا  رد  ـالبق  ( 2)
ربمایپ نادناخ  زا  وا  : » دنیوگیم تسوا . تیودهم  رد  کیکشت  لاثم ، نیرتراکـشآ  تساخرب . دنهاوخ  ترـضح  نآ  اب  ییورایور  هب  هعیاش 

زا ناناملـسم  عامجا  هب  رظتنم  يدـهم  هک  تسا  نیا  اهنآ  لالدتـسا  درکیم ». محر  اـم ] هب  ، ] دوب نینچ  رگا  هچ  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 
هیلع ماما  تسین . رظتنم  يدهم  وا  سپ  تسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  درف  نیا  دشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نادناخ 

دوعوم يدـهم  وا  هک  درک  نیقی  نایناهج  یمومع  راکفا  دروآ و  شتلادـع  ییوگتـسار و  رب  یلماک  یفاک و  لـیالد  هک  نآ  زا  سپ  مالّـسلا 
. دهد شرتسگ  نانکارپهعیاش  نایوگغورد و  نآ  همه  هب  ار  راتشک  هنماد  هک  نآ  زج  داد  دهاوخن  نادناعم  ياهههبش  هب  یخساپ  رگید  تسا 
. دناهدیشچ ار  تسکش  معط  زین  روهظ  زا  شیپ  تاناحتما  رد  هک  دش  دهاوخ  یناسک  فعاضم  تسکش  بجوم  نومزآ  نیا  هجیتن ، رد  ( 3)

. تفرگ دنهاوخن  رارق  ناحتما  دروم  نومزآ  نیا  رد  الوصا  مالّسلا ، هیلع  يدهم  هب  ناگدنروآنامیا  اما 
تلود هک  یتیبرت  یلک  ياهشور  تسرهف  رد  نیاربانب  دش و  دهاوخ  ماجنا  یناهج  تلود  رارقتسا  زا  شیپ  میدرمـشرب ، هک  نومزآ  ود  نیا 

. درادن رارق  دنیزگیمرب ، لامک  ياههلق  يوس  هب  نآ  تیاده  هعماج و  لوحت  يارب  یناهج 
هدنیآ تاناحتما  فالخ  رب  تسا ؛ یعطق  نآ  رد  اهنآ  تیقفوم  هدوب و  ناسآ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  يارب  نومزآ  ود  نیا  ندنارذگ 

. دنوش قفوم  نآ  رد  هک  تسین  مولعم  یگدیچیپ  لیلد  هب  هک 
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ترـضح ناراـی  زا  یخرب  دـیدرت  تریح و  بجوـم  راـک  نیا  مالّـسلا . هیلع  ماـما  طـسوت  هتـشذگ  ناربماـیپ  يرواد  ياههویـش  نتفرگرب  - 3
. دناسریم لتق  هب  دنیامن  کیکشت  وا  راک  رد  هک  ار  یناسک  همه  مالّسلا  هیلع  ماما  تایاور ، ساسا  رب  هجیتن  رد  دوشیم ؛

: میزادرپب یسررب  ثحب و  هب  هتکن  دنچ  نمض  هراب  نیا  رد  تسا  بوخ  ( 4)
: دشابیم بلطم  ود  زا  لفاغت  ای  تلفغ  هجیتن  نآ ، رد  هشقانم  عوضوم و  نیا  رد  کیکشت  لوا : هتکن 

نانمؤم دوخ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دننام  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  تسا ، هدش  تباث  هک  روط  نامه  فلا )
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. دهد ماجنا  دنادب  تحلصم  هک  ار  يراک  ره  دناوتیم  نیاربانب  تسا . رتکیدزن  رتراوازس و  ناشلاوما  اهناج و  هب 
هجوـت بلطم  ود  نیا  هب  صخـش  رگا  هجیتـن  رد  دـشابیم . یحیحـص  لـیالد  ياراد  یهقف ، یمالـسا و  هاگدـید  زا  روـما  نیا  همه  ب ) ( 1)

یشومارف و هب  دروآیم  شیوخ  تلادع  ییوگتسار و  يارب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  یعطاق  لیلد  ربارب  رد  ار  دوخ  صوصخ  هب  دشاب و  هتشادن 
اب وا  تسا  نکمم  یتح  دیامنیم . بجعت  یتفگـش و  راهظا  اهنت  یقطنم ، لالدتـسا  ياج  هب  وا  اریز  میوش ؛ هدز  تفگـش  دیابن  دـنزب ، تلفغ 
. درک دهاوخن  نینچ  مالّسلا  هیلع  ماما  اما  ددنب . راک  هب  ار  ییاضق  لوادتم  لوصا  دیاب  وا  دیوگب : دیاشگب و  ضارتعا  هب  نابز  هناهیقف  ینابز 

دنادیم کین  وا  اریز  تسا ؛ نشور  رایـسب  تبیغ  رـصع  ياهنومزآ  ربارب  رد  یمالـسا  لوصا  هب  دنبیاپ  نیدتم و  درف  عضوم  مود : هتکن  ( 2)
ظاحل زا  نآ  ربارب  رد  زیمآضارتعا  يریگعـضوم  هدـش و  اـنب  يور  ژک  متـس و  هیاـپ  رب  ناـهج  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، عاـضوا  هک 

رد دـیزرو و  دـهاوخ  تماقتـسا  يروبـص و  اـههنتف  جاوما  ربارب  رد  رادـنید  درف  نیا  اـموزل  هجیتن  رد  تسا ، یعیبط  ـالماک  ینید  تاداـقتعا 
. دش دهاوخ  قفوم  یهلا  ناحتما 

، دـیامن هدـهاشم  ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  راتفگ  اهراک و  هداـس ، یتینهذ  اـب  يرادنید  درف  نینچ  دـیآ و  راـک  رـس  رب  قح  تلود  یتقو  اـما  ( 3)
، تسا هدمآ  دـیدپ  شیارب  یمالـسا  روهـشم  ياههزومآ  هجیتن  رد  روهظ  زا  شیپ  هک  یـصاخ  ياهتینهذ  لیلد  هب  اریز  دوشیم ؛ مگردرس 
، عطق روط  هب  : » هک درادن  ربخ  ثیدح  نیا  زا  يو  هک  نآ  هژیو  هب  دراد  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ياهدشفیرعت  نیعم و  يرواد  راتفر و  راظتنا 

مالـسا رد  یـضاق  هک  دشیدنایم  نینچ  وا  لاثم  روط  هب  دروآ ». دهاوخ  دیدج  يرما  دیدج و  یتواضق  دیدج ، یباتک  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 
معز هب  دنکیمن و  لمع  ییاضق  لصا  نیا  هب  وا  ياوشیپ  ماما و  دنیبیم  یتقو  یلو  دیامن . يرواد  دـنگوس » هاوگ و   » لصا قبط  تسا  راچان 
نیا زا  یحیحـص  یقلت  يو  هک  ور  نآ  زا  دـش و  دـهاوخ  يداقتعا  تخـس  بیـسآ  راچد  دـیامنیم ، كرت  ار  مالـسا  یهیدـب  ياههزومآ  وا 

کیکـشت مالّـسلا  هیلع  ماما  ییوگتـسار  رد  یتح  هکلب  دوشگ  دـهاوخ  هشقانم  ضارتعا و  هب  نابز  شتاداقتعا  ظـفح  يارب  درادـن ، عوضوم 
نادب هتـشاد و  ساپ  ار  عرـش  یهیدب  يرورـض و  ماکحا  مک  تسد  دیاب  سپ  دـشاب  رظتنم  يدـهم  نامه  يو  رگا  وا  نامگ  هب  اریز  دـنکیم 

. دیامن لمع 
حتف رد  تکرش  راختفا  دزادرپب و  داهج  هب  وا  هاپس  رد  زین  ار  یتدم  دشاب و  هتشاد  رواب  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  يدرف  نینچ  دراد  لامتحا  ( 4)

ياهراک تانـسح و  مامت  ددرگ و  مهوت  راچد  دوش ، ربخ  اـب  تواـضق  رد  ماـما  شور  زا  هک  نآ  زا  سپ  یلو  دـنک  دوخ  بیـصن  ار  ناـهج 
. دزاس اهر  ار  عرش  نشور  ماکحا  هب  لمع  ماما ، هک  دجنگیمن  وا  هلیخم  رد  زگره  اریز  دورب ؛ نیب  زا  شکین 

ماما و میلـست  الماک  تسیاـبیم  وا  ددـنویپیم . ناـفرحنم  فص  هب  دوشیم و  تسکـش  راـچد  دـیدج  نومزآ  نیا  رد  وا  بیترت  نیدـب  ( 5)
هن تسا  تعیرش  ماکحا  ردصم  ماما ، اریز  دشیم ؛ شیاوشیپ 

ص:446  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
يودـهم تلود  رد  فرحنم  صخـش  دـیآیم و  باسح  هب  فارحنا  وا ، ياهراک  راکنا  هجیتن  رد  دزاس . بجاو  وا  رب  ار  نآ  يرگید  هک  نآ 

نیدـب دـنیامن . ضارتعا  وا  تواضق  هویـش  هب  هک  دـهدیم  یناسک  لتق  هب  نامرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسور  نیا  زا  درادـن و  تاـیح  قح 
. دش دنهاوخ  هتشک  وا  نامرف  هب  دناهدز ، ریشمش  مالّسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  هک  یناسک  زا  یهورگ  بیترت 
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: يرورض بلطم  دنچ  نایب  موس : هتکن  ( 1)
یتسرداـن اـی  یتـسرد  كرد  هب  ار  یلومعم  ناـمدرم  هنرگو  دریگیم  تروـص  هقف  اـب  نایانـشآ  ناـهیقف و  يوـس  زا  اـهضارتعا  نیا  فـلا )

. تسین یهار  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهتواضق 
. تسین ترضح  نآ  نارای  رد  رصحنم  مالّسلا ، هیلع  ماما  هب  ضارتعا  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  نآ  زا  ب )

. دنشاب مک  دیاش  هکلب  تسا  دایز  ناضرتعم  تیعمج  یتواضق ، ره  دروم  رد  هک  دوشیمن  هدافتسا  تیاور  زا  ج )
بتارم رد  هکلب  هدوبن ، لوا  هجرد  ناراذـگصالخا  زا  زگره  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  فص  رد  هک  یناـضرتعم  تفگ  ناوتیم  د )

وا باـکر  رد  هک  شناراـی  زا  یخرب  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  دوشیم ؛ هدافتـسا  تیاور  زا  یبوخ  هب  هتکن  نیا  دـنراد . رارق  صـالخا  رتنییاـپ 
تسا و هدنمزر  دگنجیم ، تسد  هب  ریـشمش  دراد و  میقتـسم  روضح  گنج  رد  هک  نآ  اریز  دنوشیم » وا  تواضق  رکنم  دننزیم ، ریـشمش 

زکارم رد  صـالخا  تسخن  هبتر  ناگدـنراد  دـنراد و  رارق  صـالخا  مود  هبتر  رد  وـجگنج  ناگدـنمزر  هـک  دـش  ناـیب  ـالبق  هدـنامرف و  هـن 
زا هک  يرایسب  ياهیگژیو  یلو  تسین  یلقع  لاحم  تخس ، رایسب  ناحتما  نیا  رد  نانآ  تسکش  لامتحا  دنچ  ره  دنراد و  ياج  یهدنامرف 

: هکنیا دننام  دناسریم ؛ رفص  هب  ار  لامتحا  نیا  میاهدینش ، نانآ 
 ... دنزور و ناریش  بش و  نادهاز  تسا ، نازرل  ادخ  سرت  زا  ناشیاهلد  دنسارهیمن ، یشنزرس  چیه  زا  ادخ  هار  رد  نانآ 

. دومن دهاوخ  لوکوم  تینما  رارقتسا  ناهج و  حتف  نایاپ  زا  دعب  هب  ار  اهراک  نیا  ماجنا  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ه )
حتف هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا »...  هدز  ریـشمش  شباکر  رد  هک  یـسک  دوشیم ...« : هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  زارف  نیا  زا  بلطم  نیا  ( 2)

گنج همتاـخ  زا  سپ  زج  یعیبط  روط  هب  ترـضح  نآ  اریز  دـیآیم ؛ تسدـب  زین  رگید  یلک  ياـههنیرق  زا  بلطم  نیا  دـبای . ناـیاپ  ناـهج 
. دروآ دهاوخن  تسد  هب  ار  اهتواضق  نیا  تصرف 

مهوم تیاور ، نآ  رهاظ  دـنچ  ره  دـشاب  یکدـنا  ياهزور  هلـصاف  اب  یپردیپ و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهتواضق  هک  درادـن  دوجو  یلیلد  و )
نیا همه  هک  دوریم  نامگ  دنچ  ره  دشابیم . اهتواضق  نیب  یفاک  ینامز  هلـصاف  رب  لیلد  ّمث »  » هملک اب  فطع  یلو  تسا ؛ یتشادرب  نینچ 

. دوشن لاس  کی  زا  شیب  ابیرقت  دماجنین و  لوط  هب  زارد  یتدم  اهتواضق 
هب یتدم  زا  سپ  دیاش  دریگ ؛ راک  هب  تواضق  رد  ار  هویش  نیا  هراومه  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  درادن  دوجو  یلیلد  ز )

ص:447  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دیامن لمع  نآ  قباطم  ددرگزاب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  شور 

ماما هک  دیآیم  رب  تایاور  یخرب  زا  اما  دشاب  تسرد  مالّسلا  امهیلع  میهاربا  مدآ و  ییاضق  شور  هب  تبسن  نخس  نیا  دسریم  رظن  هب  ( 1)
مالّسلا هیلع  دوواد  شور  ندیزگ  رد  هراومه  ترضح  نآ  مک  تسد  ای  داد  دهاوخ  همادا  ار  مالّسلا  هیلع  دوواد  ییاضق  شور  مالّـسلا  هیلع 

. دومن میهاوخ  ثحب  ادعب  هراب  نیا  رد  دوب . دهاوخ  راتخم  ییاضق  فراعتم  هویش  ای 
: زا دنترابع  دیآ ، تسدب  شیامزآ  نیا  زا  دسریم  رظن  هب  هک  يدیاوف  نیرتمهم  ح )

ره اب  دراد  قح  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  هنوگ  نآ  مالّـسلا ، مهیلع  اـیبنا  هلـسلس  اـب  يودـهم  توعد  گـنتاگنت  طاـبترا  یگتـسویپ و  - 1
ماما هک  تسا  یلک  هریجنز  نیا  ياههقلح  نیب  طابترا  دوجو  لیلد  هب  نیا  دیامن . تواضق  دـناهدرک ، تواضق  هتـشذگ  ناربمایپ  هک  ياهویش 

. تسا هدش  هداهن  هضرا » یف  هّللا  ۀیقب   » بقل وا  رب  تبسانم  نیمه  هب  دراد و  رارق  نآ  هقلح  نیسپاو  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم 
. نیشیپ ناربمایپ  ییاضق  ياههویش  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  تعسو  تابثا  - 2

لاکـشا ضارتعا و  دنور ، نیا  رد  دـیابن  هتبلا  مالّـسلا . هیلع  يدـهم  ماما  یلک  تلادـع  نیناوق و  اههشیدـنا ، لوبق  هیاپ  رب  اهناسنا  تیبرت  - 3
دنوش نآ  ياریذـپ  يدـبعت  الماک  روط  هب  دـیاب  سپ  دـنرادن ؛ یهاگآ  فوقو و  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهراک  لـیالد  هب  دارفا  همه  اریز  دومن ؛

. تفای دهاوخن  ققحت  رظن  دروم  تیبرت  هنرگو 
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راکشآ دهدیم  ماجنا  هک  ار  یتواضق  تیهام  اهتدم  ات  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  تیاور  زا  ور  نیا  زا  ( 2)
نافلاخم ناضرتعم و  ندناسر  تکاله  هب  روتـسد  دش ، نینچ  یتقو  ددرگ . صخـشم  نآ  نافلاخم  ناقفاوم و  هک  ینامز  ات  تخاس  دـهاوخن 

سپ دزاس . راکشآ  ار  شاییاضق  هویـش  تیهام  ات  دهدیم  تسد  یتصرف  دیـسر ، نایاپ  هب  شیامزآ  دنور  هک  هاگنآ  دیامرفیم و  رداص  ار 
. داد دهاوخ  ناشن  ار  دوخ  تسخن  هدیاف  ود  نیا ، زا 

؟ دراد ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  دنکیم ) تیاکح  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ییاضق  ياهشور  ینوگانوگ  زا  هک   ) تیاور نیا  ایآ  ط )
یخیرات تابثا  يارب  شتیلباق  هب  یگتـسب  نآ  یتسرد  سپ  دزادرپیم ؛ عوضوم  نیا  هب  هک  تسا  یتیاور  اهنت  نیا  مینادیم  هک  اـجنآ  اـت  ( 3)

. مییامن تباث  ار  شنایوار  تقاثو  هک  تسا  نآ  هب  هتسب  زین  نیا  دراد و 
رد تسا . هدومن  هلاحا  باتک  نامه  هب  ار  نآ  دنـس  هدرک و  لقن  دیمحلا  دـبع  نب  یلع  دیـس  ۀـبیغلا  باتک  زا  یـسلجم  همالع  ار  تیاور  نیا 
اریز تشذـگرد  نآ  زا  ناوتیمن  مه  دـنچ  ره  تسناد . یخیرات  تابثا  لـباق  ار  نآ  ناوتیمن  هدـنام ، هتخانـشان  اـم  يارب  نآ  ناـیوار  هجیتن 

. دشابیم راوتسا  نومزآ  زا  هویش  نیا  رب  يرشب  هعماج  تیبرت 
رـسارس هب  قطانم  نامکاح  ناونع  هب  هک  تسا  ینارای  هب  تبـسن  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  يریگتخـس  زا  نومزآ ، نیمراـهچ  - 4 ( 4)

رارق تبقارم  رظن و  تحت  تدـش  هب  دوعوم  ياوشیپ  يوس  زا  دوخ ، تیرومأـم  لـحم  هب  ندـش  لیـسگ  زا  سپ  اـهنآ  دـنکیم . مازعا  ناـهج 
يدج و تلادع ، يارجا  رد  ات  دنریگیم ،
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. دندرگن اطخ  ای  تلفغ  راچد  دنیامن و  يرادساپ  یبوخ  هب  هراومه  هدش  هداهن  اهنآ  شود  رب  هک  يریطخ  تیلوئسم  زا  دنشاب و  ریگتخس 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دناهدرک  لقن  دامح  نب  میعن  زا  سوواط  نبا  یطویس و  ( 1)
یلع دیدش  لاملاب ، حمس  يدهملا  یطویس ) تیاور  « ) 1 . » نیکاسملاب امیحر  لاملاب ، اداوج  لاّمعلا ، یلع  ادیدش  نوکی  نأ  يدهملا  ۀـمالع 

( سوواط نبا  تیاور  « ) 2  » نیکاسملاب میحر  لاّمعلا ،
. دشابیم نابرهم  زوسلد و  ناگدنامرد  هب  تبسن  هدنشخب و  تورث  لام و  رد  ریگتخس و  شنارازگراک  رب  هک  تسا  نآ  يدهم  هناشن 

وا دشاب ، انعم  نآ  هب  لماع »  » رگا و  نیکاسملاب » امیحر   » دیوگیم همادا  رد  اریز  دنکیم  يرگراک  هک  تسین  یسک  لماع »  » زا ثیدح  دارم 
هک تسا  نآ  رتهب  سپ  ریگتخس . هن  دشاب و  نابرهم  وا  هب  تبسن  دیاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  هجیتن  رد  دوب ، دهاوخ  ناگدنامرد  نیکاسم و  زا  زین 

يارجا يالاو  تیمها  رطاخ  هب  اهنت  نانآ  رب  يریگتخـس  مینادـب . مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یناـهج  تلود  رد  ییارجا  رازگراـک  ار  لـماع » »
میدروآ نیا  زا  شیپ  هک  يرگید  ربخ  ار  بلطم  نیا  نینچمه  دـباین . هار  اهنآ  رد  فارحنا  ای  یتسـس و  اـت  تسا  ناـنآ  زا  تبقارم  تلادـع و 

: دومن تشادرب  نآ  زا  ار  ریز  يرکف  هریجنز  ناوتیم  دیامنیم و  دییأت  رمع ) نب  لضفم  ربخ  )
اهنآ یفلتخم  ياهشور  اب  هک  ینید  ياههزومآ  یمالسا و  ماکحا  اب  ییانشآ  ددم  هب  ناهج ، فلتخم  قطانم  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  ( 2)

اـهراک و نیا  دـنهدیم . همادا  تسا ، هدرکن  صخـشم  ار  نآ  تیاور  هک  یناـمز  اـت  دوخ  فراـعتم  ياـهتیلاعف  هب  دـنیامنیم ، طابنتـسا  ار 
دنچ ره  تفگ  ناوتیم  هک  ییاج  ات  دنوشیم  وربور  نآ  اب  هک  تسا  ییاهنومزآ  نیرتمهم  اههبرجت و  نیرتگرزب  زا  تقیقح  رد  تامادـقا 

يریطخ ياهنومزآ  نینچ  اب  هاگچیه  یلو  دناهدرک ؛ روبع  یناهج  حتف  هلحرم  زین  روهظ و  زا  شیپ  نارود  ياهشیامزآ  زا  تیقفوم  اب  اهنآ 
. دناهدرکن مرن  هجنپ  تسد و 

رد هک  اجنآ  ات  دـیامنیم  هرهچ  تلادـع  يارجا  هعماج و  هرادا  رد  ناشیناوتان  هدـش و  راکـشآ  اهنآ  فعـض  طاـقن  جـیردت  هب  ناـیم  نیا  رد 
. دریگیم رارق  رطخ  ضرعم  رد  ناهج  حطس  رد  تلادع  تیلک  عضو ، نیا  همادا  تروص 

زا ناشیا ، اب  یمومع  یتسـشن  رد  دـناوخیم و  ارف  ناهج  فلتخم  قطانم  زا  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  عقوم  نیا  رد  ( 3)
لوسر بناج  زا  ياهمان  نامیپ  هدـمآ  تیاور  رد  هک  روط  نامه  هدـش و  رهم  ییالط  یـشقن  اب  هک  دروآیم  نوریب  ياهمان  دوخ  ياـبق  ناـیم 
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. دزاسیم هاگآ  نآ  ياوتحم  زا  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ 
نآ رودص  رصع  مدرم  يرکف  حطس  زا  اریز  تسا  هدشن  هراشا  هماندهع  نیا  ياوتحم  هب  تیاور  رد 

______________________________

ص 150. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 1)
ص 137. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 2)

ص:449  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
حماست نودـب  قیقد و  روط  هب  تلادـع  هب  يدـنبیاپ  ترورـض  رب  هتخاس و  فعاضم  ار  اهنآ  تیلوئـسم  تسه  هچ  ره  یلو  دـشابیم . رتـالاب 

. دیامنیم دیکأت 
. ددرگیم راکشآ  دناهدوب  ریگرد  نآ  اب  ییارجا  ياهتیلاعف  یط  رد  هک  نانآ  فعض  طاقن  بیترت  نیدب 

رد هتشذگ ، ياهشیامزآ  مامت  رد  تیقفوم  مغریلع  بیترت  نیدب  دنریذپیمن و  ار  هماندهع  ياوتحم  اهنآ  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد  ( 1)
. دش دنهاوخ  راب  تفخ  تخس و  یتسکش  راچد  شیامزآ  نیا 

هب درک و  دنهاوخ  يوریپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  هک  نانآ  زا  رفن  هدزاود  رگم  دیـشچ  دـنهاوخ  ار  تسکـش  معط  ترـضح  صاخ  نارای  رتشیب 
روتسد زا  هک  یناسک  رامـش  رفن ، هدزیـس  دصیـس و  زا  دادعت  نیا  رـسک  زا  سپ  هجیتن  رد  دنام . دنهاوخ  دنبیاپ  وا  ياههزومآ  اههماننامیپ و 

. دوب دنهاوخ  رفن  کی  دصیس و  دننکیم ، یچیپرس  مالّسلا  هیلع  ماما 
ياهراک هب  هک  نآ  ای  دنربب  هانپ  ياهشوگ  هب  تدابع  يارب  ات  دندرکیم  راید  كرت  هدرک و  رارف  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  زا  اهنآ  شاک  يا  ( 2)

ای دنهد  لیکـشت  ار  يودهم  دض  ياههبج  ات  دننکیم  رفـس  ناهج  فلتخم  قطانم  هب  يریگرای  دـصق  هب  اهنآ  هنافـسأتم  اما  دـنزادرپب  هیریخ 
نآ يودهم  هشیدـنا  شنیب و  یتسرد  تلادـع و  اریز  دـننامیم  ماکان  راک  نیا  رد  یلو  دـنزیرب . ار  مالّـسلا  هیلع  ماما  لتق  حرط  دـنناوتب  رگا 

دنهاوخ يوریپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  سرت  ای  نامیا و  يور  زا  یگمه  اهنآ  هک  هدیناود  هشیر  نامدرم  ياهدرخ  اهلد و  رد  نانچ 
. تسا هتفر  نخس  تایاور  یخرب  رد  هراب  نیا  رد  درک .

. تشاذگ دنهاوخ  ناشیاهنت  دنوشیم و  هدنکارپ  اهنآ  فارطا  زا  دندش ، علطم  اهنآ  یفارحنا  فادها  زا  هک  نآ  زا  سپ  مدرم 
. دنناهرب تازاجم  زا  ار  دوخ  دنبلطب و  شزوپ  وا  زا  هتشگزاب ، مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  هب  دنریگیم  میمـصت  ارجام  نیا  زا  سپ  یتدم  اهنآ  ( 3)
هدش و رضاح  ناشربارب  رد  لک  ياوشیپ  ماما و  ور  نیا  زا  دنتسه و  گرم  راوازس  يودهم  تلود  قطنم  رد  اهنآ  دوش . نینچ  هک  تاهیه  اما 

تساهنآ طسوت  مالّسلا  هیلع  ماما  راکنا  هک  ار  نآ  هجیتن  اما  هدرکن  ياهراشا  نآ  هب  فیرـش  ثیدح  هک  دیامن  يروآدای  اهنآ  هب  ار  ینانخس 
. دنک رداص  ار  اهنآ  همه  نتشک  نامرف  دوشیم  راچان  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  تساجنیا  رد  تسا و  هدومن  نایب 

. ددنویپب تقیقح  هب  ارجام  نیا  هک  دراد  ناوارف  لامتحا  دریذپیم و  نایاپ  هدرک  نایب  ثیدح  نیا  هک  يدادیور  اجنیا  رد 
لوغشم مالّسلا  هیلع  ماما  دوخ  دزن  رد  دنایناهج و  تلود  زکرم  رد  یلـصا  نارازگراک  هک  رفن  هدزاود  زج  شیامزآ  نیا  زا  لاح  ره  هب  ( 4)

. دیآیمن نوریب  دنلبرس  یسک  دنراک ، هب 
: دنراد لاغتشا  یناهج  تلود  زکرم  رد  لیلد  ود  هب  اهنآ 

. دزادرپیم تیلاعف  هب  مکاح  رانک  رد  الومعم  ریزو  تسا و  هدرک  دای  بیقن ، هدزای  ریزو و  کی  ناونع  اب  رفن  هدزاود  نیا  زا  تیاور  نیا  - 1
. تسا هتشاد  ار  دیدج  ياهتلود  رد  ریزو  تسخن  شقن  میدق  ياهتموکح  رد  ریزو 

ص:450  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
نیا دناهدروخ و  تسکش  نانآ  دناهدش و  قفوم  نانیا  اریز  دنرترب ؛ دترم  دارفا  نآ  زا  هدارا  يورین  صالخا و  رظن  زا  دودحم ، دادعت  نیا  - 2

. دزیخیمن رب  نامیا  يافرژ  زا  زج  تیقفوم 
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، رفن هدزیس  دصیس و  نیا  نایم  زا  یناهج  تلود  يزکرم  هنیباک  يارب  زاغآ  نامه  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  مییامن  ضرف  تسا  یعیبط  ( 1)
ببـس هب  اـهنآ  دـنرترب . اـهنآ  همه  زا  رفن  هدزاود  نیا  هجیتن  رد  تسا  هدومن  مازعا  رگید  ياهنیمزرـس  هب  ار  هیقب  هدـیزگرب و  ار  رفن  هدزاود 

زا دنهدیم ؛ صیخـشت  ار  یناهج  حلاصم  زین  دنباییم و  رد  نارگید  زا  شیب  ار  ناشیا  ياههشیدـنا  عضاوم و  مالّـسلا  هیلع  ماما  هب  یکیدزن 
. دنرتکیدزن شیامزآ  رد  تیقفوم  هب  رظن  نیا 

: دشابیم هشقانم  لباق  تاهج  یضعب  زا  تیاور  نیا  اما 
نآ زا  هک  یلک  نیارق  تسین و  یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  ییاهنت  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  رـضاح ، باتک  رد  ام  ياهرایعم  ساسا  رب  فلا -

تابثا هن  دنکیم  دییأت  ار  نآ  عوقو  ناکما  تقیقح  رد  یلو  دیامنیم  دییأت  ار  نآ  ياوتحم  دنچ  ره  میتخاس ، نآ  همیمض  هدومن و  تشادرب 
. ار نآ  عوقو 

دادترا مییوگب  میناوتیم  مییامن ، یـشوپمشچ  دریگب ) ددـم  نآ  زا  هراومه  دـناوتیمن  یهلا  توعد  میتفگ  هک   ) يزاجعا شور  زا  رگا  ب -
زا روهظ  زا  شیپ  نارود  رد  یهلا  همانرب  ساـسا  رب  هک  ناـنیا  رگا  اریز  دوب  دـهاوخن  ناـهج  هرادا  ناگتـسیاش  يارب  یگرزب  صقن  دارفا  نیا 

دوخ تموکح  هرادا  يارب  یلماک  یگتسیاش  دنزروب و  تماقتسا  دنناوتن  دننک ، يرای  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ات  دناهدمآ  رب  تیرشب  نتم 
ینامز زونه  نوچ  و  دـیامن ؟ نانآ  نیزگیاـج  تعرـس  هب  ار  يرگید  دارفا  تسناوت  دـهاوخ  هنوگچ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  سپ  دنـشاب ، هتـشادن 
يرـشب هعماج  نتم  زا  هدومزآ  ناصلخم  نیا  زا  رتهب  بتارم  هب  يدیدج  نامکاح  ات  تسا  هتـشذگن  تیرـشب  رب  لماکت  تیبرت و  يارب  یفاک 

. دوب دهاوخ  دیعب  رایسب  میهدن ) تلاخد  ار  زاجعا  رگا   ) راک نیا  دنیآرب ،
، درک دنهاوخ  ینارمکح  يودهم  تلود  رد  هام - دنچ  الامتحا  یمک - تدم  اهنآ  میباییم  رد  مینک  هجوت  ثیدح  قایـس  هب  یتقو  سپ  ( 2)

یفاک نانآ  زا  رتهب  ینیزگیاج  ندروآ  دـیدپ  يارب  یلو  تسا  یفاک  ناـنآ  فعـض  طاـقن  ندـش  ـالم  رب  يارب  دودـحم  تدـم  نیا  هجیتن  رد 
فادـها یناهج و  تلود  رد  لالخا  بجوم  راک  نیا  اریز  دـیامنیم ؛ دـیعب  یتموکح  بصانم  زا  اهنآ  نتفر  راـنک  دـش ، نینچ  یتقو  تسین .

. دش دهاوخ  نآ  گرزب 
ار دوخ  تیناقح  دـننکیم ، تعیب  وا  اب  مارحلا  دجـسم  رد  هک  ینارای  يارب  روهظ ، ماگنه  رد  راب  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ج - ( 3)

مالّـسلا هیلع  ماما  تیناقح  هب  نانیمه  تمه  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  تسناد ؛ رفاک  دـترم و  ار  اهنآ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  دـیامنیم . تباـث 
؟ دناهدرب یپ 

رد تلادع  لماک  يارجا  ناهج و  حتف  دروایب ، دوخ  تیناقح  يارب  دـناوتیم  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  هک  یلیلد  نیرتمهم  اعطق 
دناسر ماجنا  رـس  هب  ار  راک  نیا  هک  نآ  رگم  مینادیمن  يدهم  ار  يدهم  نایدا ، همه  ياملع  هکلب  مالـسا و  ياملع  عامجا  هب  ام  تسا و  نآ 

. دیامن يزیریپ  ار  یناهج  یتموکح  ناینب  و 
ص:451  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

تمهت دـننام  دـنرادیم ؛ اور  مالّـسلا  هیلع  ماما  تازجعم  هرابرد  دـنناوتب  هک  ار  یکیکـشت  عون  ره  نانکارپهعیاش  نازادرپغورد و  دـیدرتیب 
تسا يراوتسا  مکحم و  رایسب  لیلد  دوخ  یناهج  تلود  رارقتـسا  ناهج و  حتف  یلو  هلآ . هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  رحـس  ای  تناهک 

. دراد اور  کش  نآ  هرابرد  دناوتیمن  یسک  هک 
ناـصاخ نیمه  دـننکیم ، كرد  شیوـخ  ناـج  قـمع  اـب  ار  بلطم  نـیا  دـنیزیم و  هرود  نآ  رد  هـک  يدارفا  نیرتهتـسجرب  دـیدرتیب  ( 1)
يدـهم هب  نامیا  زا  دـنوش و  رفاک  هک  درک  روصت  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دـناهدنارذگ ؛ رـس  زا  ار  یگرزب  ياـهنومزآ  هک  دنتـسه  یـصلخم 

؟ دننادرگيور
دناوتیم ددرگ ، لماک  ناصلخم  زا  دیآ و  لیان  نامیا  زا  ییالاو  هجرد  هب  یهلا ، ياهنومزآ  تیبرت و  دنور  رد  یـسک  رگا  تشذـگ  رتشیپ 

هراب نیا  رد  دشاب . بیاغ  ياهتفای  لامک  نمؤم  نینچ  زا  ترـضح  نآ  هک  درادن  یلیلد  دیامن و  هدهاشم  ار  شبوبحم  ماما و  يارآلد  لامج 
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ياهدع دنکیم . تیاکح  دناهتخانشیم  اتقیقح  ار  ناشیا  هک  دارفا  یخرب  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  یتسود  یهارمه و  زا  هک  دراد  دوجو  يرابخا 
. دناهتخانش ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  ییادج  رادید و  نایاپ  زا  سپ  دناهدمآ ، لیان  تاقالم  فرش  هب  هک  زین  رگید 

وا اب  اهنآ  زا  یخرب  اسب  هچ  دناهتخانـشیم و  تبیغ  نامز  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  ماـما  دـنروهظ  هرود  اـب  رـصع  مه  هک  ناـصلخم  نیا  سپ  ( 2)
ياهتیلوئـسم شریذـپ  يارب  ار  اهنآ  هک  دـنریگارف  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ییاههزومآ  نانیا  هک  تسین  دـیعب  هجیتن  رد  دناهتـشاد . طاـبترا 

. دزاس هدامآ  روهظ  زا  سپ  گرتس 
. دنهدیمن هار  دوخ  هب  یکش  هراب  نیا  رد  تسا و  مالّسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  نامه  صخش ، نیا  هک  دنراد  نیقی  اهنآ  بیترت  نیدب 

نآ هژیو  هب  دیزرو ؛ دنهاوخ  يرادیاپ  تماقتسا و  یناهج ، لدع  تلود  رد  دوخ  تیلوئسم  تدم  رد  اهنآ  دش  نئمطم  ناوتیم  بیترت  نیدب 
. تساهنآ ياهراک  حالصا  تیاده و  مالّسلا  هیلع  ماما  شور  میتسناد  هک 

. درادن ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  دادیم ، ربخ  اهنآ  دادترا  زا  هک  تیاور  نیا  ياوتحم  بیترت  نیدب 
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلود  رد  یمالسا  تما  نومزآ  مراهچ : روحم  ( 3)

، تما نیا  رد  یلوـمعم  درف  ره  دوـشیم و  لـماش  ار ) نآ  همه  مییوـگن  رگا   ) ار نیمز  هرک  تیعمج  رتـشیب  راـگزور  نآ  رد  یمالـسا  تـما 
: دش دهاوخ  وربور  نومزآ  عون  دنچ  اب  دیزیم ، روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  هک  ياهدنهوژپ  مهف  قباطم 

یناسفن تالیامت  ربارب  رد  ناحتما  لوا : عون  ( 4)
لقع و رب  هوالع  یـصخش  نینچ  دنکیمن . يرییغت  شاینورد  زیارغ  اههتـساوخ و  دنکیم  یگدـنز  یناهج  لدـع  تموکح  رد  هک  یناسنا 

نیب یگنهامه  نزاوت و  داجیا  دـنکیم ، وا  هب  هنالداع  نیناوق  هک  یکمک  تیاهن  دـشابیم و  زین  یناسفن  تـالیامت  زیارغ و  ياراد  هشیدـنا ،
. دیامن نیمضت  ار  اهنآ  رمتسم  لماکت  مه  دزاس و  رارقرب  لداعت  اهنآ  نیب  مه  هک  يروط  هب  تسوا  ینورد  ياههتساوخ 

، يداصتقا یعاـمتجا ، ياـههصرع  رد  ـالاب  فدـه  نیمأـت  يارب  ار  تصرف  نیا  هک  تسا  نآ  وا  هب  لدـع  تلود  کـمک  تیاـهن  روط  نیمه 
. دروآ مهارف  یلقع  یناور و  یحور -

ص:452  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
قطنم ساـسا  رب  هک  دراد  درف  دوخ  هب  یگتـسب  نآ ، هب  ندیـشخب  لداـعت  اهتلیـضف و  عاوـنا  اـب  نآ  ندرک  مار  شکرـس و  سفن  راـهم  هتبلا 

. درادن یتوافت  نآ ، زا  دعب  روهظ و  زا  شیپ  نامز  رما ، نیا  رد  دزادرپب و  شیوخ  سفن  بیذهت  هب  یهلا  توعد 
لماکت يارب  دیامن و  مادـقا  شاینورد  ياههتـساوخ  نیب  یگنهامه  داجیا  هب  هنالداع  ياههویـش  اب  درف  هک  يرادـقم  ره  هب  تروص  نیا  رد 

دوش و طلسم  شاهشیدنا  راتفر و  رب  یناسفن  ياههتساوخ  تاوهـش و  رگا  دش و  دهاوخ  قفوم  نومزآ  نیا  رد  رادقم  نامه  هب  دشوکب ، اهنآ 
. دروخ دهاوخ  تسکش  نومزآ  نیا  رد  يو  ددرگ ، فقوتم  لامک  يوس  هب  شتکرح 

تلادع لماک  يارجا  رد  تکراشم  نومزآ  مود : عون  ( 1)
يوریپ رگیدـکی و  اب  دارفا  تسرد  لماعت  هب  رگید  ییوس  زا  دارفا و  تموکح و  نیب  حیحـص  لماعت  هب  وس  کی  زا  تلادـع  لماک  يرارقرب 
یلومعم دارفا  مه  تموکح و  وضع  دارفا  مه  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  دراد . یگتسب  حوطـس  همه  رد  هنالداع  نیناوق  ندرک  هدایپ  لماک و 

. ددرگ ناشبیصن  لماک ، یتخبشوخ  یقیقح و  لماکت  هار  رد  نتفرگ  رارق  زین  يربک و  تلادع  هبرجت  ققحت  رد  تکراشم  راختفا  هعماج ،
یفارحنا و  دهد ، سکع  هجیتن  گرتس  فده  سدـقم و  همانرب  نآ  هک  ددرگیم  بجوم  هداس ، دـنچ  ره  فلخت  ای  یهاتوک  هنوگ  ره  اعطق 

: دیامرفیم دنوادخ  دیآ . دیدپ  شیامزآ  نیا  رد  گرزب  یتسکش  قیمع و 
يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق ، ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  ْمُْکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو 

«1 . » َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ ، َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَش . ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ ، ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل ، یضَتْرا 
[ دوخ  ] نیشناج نیمزرس  نیا  رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دناهدرک ، هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادخ 
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هب تسا  هدیدنـسپ  ناـشیارب  هک  ار  ینید  نآ  و  داد ، رارق  دوخ ]  ] نیـشناج دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ؛ رارق 
زا سپ  سک  ره  و  دننادرگن ، کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  تدابع  ارم  ات ] ، ] دنادرگ لدبم  ینمیا  هب  ار  ناشمیب  و  دنک ، رقتـسم  ناشدوس 

. دننامرفان هک  دننانآ  دیارگ ، رفک  هب  نآ 
طوقس یتسپ و  تیاهن  یناهج  لدع  تلود  ییاپرب  ینآرق و  هدعو  نیا  زا  سپ  هنالداع  ياهتساوخرد  زا  یچیپرـس  یـساپسان و  نیاربانب  ( 2)

. تسا یقالخا 
يدعب لصف  رد  دشوکیم . اهتیلوئـسم  نیا  ندش  یلمع  تهج  بسانم  طیارـش  ندمآ  دیدپ  يارب  دوجو  همه  اب  یعیبط  روط  هب  تلود  نآ 

. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد 
نیا زا  یچیپرـس  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  ریذـپناکما  یناـسآ  یگداـس و  هب  تلادـع  يارجا  راـگدرورپ و  زا  تعاـطا  یطیارـش  نینچ  رد 

زا رود  نآ  يارب  لتق  تازاجم  تسا و  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  اهتیلوئسم 
______________________________

هیآ 55. (، 24  ) رونلا هروس  (. 1)
ص:453  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسین لدع  فاصنا و 
. مالّسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  زا  ضحم  تعاطا  موس : عون  ( 1)

لوصا و نیودت  و  اهناسنا ، هرامه  لماک و  تیبرت  هب  ترـضح  نآ  ددرگیم  بجوم  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  ربارب  رد  ندوب  میلـست 
قیاـقح و تخانـش  يداو  رد  هک  تسا  یـصخش  هناـگی  وا  اریز  دزادرپب ؛ دـنیامن ، يوریپ  نآ  زا  ناـهج  هدـنیآ  ناـمکاح  هک  یتیبرت  دـعاوق 

. تسا هدش  تیاده  میکح  يادخ  يوس  زا  ماکحا ، اهتحلصم و 
، هجیتن رد  تفایرد ، هناگهس  عاونا  نیا  ساسا  رب  درکیم ، ناـیب  ار  اـهشیامزآ  عاونا  لـصف ، نیا  تسخن  روحم  رد  هک  ار  يراـبخا  ناوتیم 

نآ ياهتواضق  ربارب  رد  دیاب  لاح  ره  رد  اریز  ددرگیم ؛ رب  موس  عون  زا  شیامزآ  هب  هتشذگ ، ناربمایپ  هویش  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  تواضق 
لوا عون  ياهشیامزآ  رد  منغلا ،) لافجإ  هنع  نولفجی  نیذلا   ) دنزیرگیم مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  زا  هک  یصاخ  نارای  دوب . میلـست  ترـضح ،

. دناهدروخ تسکش  موس  عون  ناحتما  رد  یلو  دناهدش  قفوم  مود  و 
نومزآ رد  دـنچ  ره  اهنآ  لوا  هورگ  تفگ : ناوتیم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  نارای  رب  اهنآ  قابطنا  تولاط و  نازابرـس  ناحتما  هرابرد  ( 2)

شوگ ناشیاوشیپ  نانخس  هب  یضارتعا  هنوگچیه  نودب  دیاب  اهنآ  اریز  دناهدروخ ؛ تسکـش  موس  مود و  عون  رد  اما  دناهدش  زوریپ  لوا  عون 
نیناوق يارجا  رب  ار  دوخ  یصخش  عفانم  اریز  دناهدشن  قفوم  زین  لوا  عون  شیامزآ  رد  یتح  نانیا  دنـسرب . یتخبـشوخ  ریخ و  هب  ات  دنهد  ارف 

. دناهداد حیجرت  یهلا  هنالداع 
بآ یفک  زج  هداد و  حیجرت  دوخ  هتـساوخ  رب  ار  ربهر  روتـسد  اریز  دندش ، قفوم  لوا  حطـس  نومزآ  رد  تولاط ، نارای  مود  هورگ  اما  ( 3)

. دندیشونیمن زین  ار  رادقم  نامه  تسیابیم  اریز  دندروخ ، تسکش  موس  حطس  نومزآ  رد  نانیمه  یلو  دندیشونن ،
اهنآ ددم  هب  ار  دوخ  نید  لاعتم  دـنوادخ  هک  دنتـشگ  یـصاخ  نانمؤم  زا  دـندش و  زوریپ  اهنومزآ  همه  رد  تولاط  نارای  موس  هورگ  اما  و 

. دومن يرای 
هتبلا دوب . دـهاوخ  نوگانوگ  اهنآ  هب  تبـسن  تیقفوم  حوطـس  داد و  دـنهاوخ  ییاـهنومزآ  زین  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ناراـی  نینچمه 

تلادـع لماک  يارجا  مالّـسلا  هیلع  ماما  نارای  تیلوئـسم  نوچ  دراد ؛ دوجو  مود  عون  نومزآ  رد  تولاط  نارای  اـهنآ و  نیب  یمهم  تواـفت 
هنرگو دنتـشاد . هدهع  رب  هدوب ، اهنآ  راگزور  تیعـضو  اب  بسانتم  هک  ار  تلادـع  زا  یـشخب  يارجا  تیلوئـسم  اهنت  تولاط  نارای  اما  تسا 

. تسین تولاط  نارای  نومزآ  هب  رصحنم  داد  دنهاوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  هک  یناحتما 
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یناسک دنوشیم و  جراخ  نید  زا  دنتسه  رادنید  دنراد  نامگ  هک  یخرب  دیامرف  روهظ  مالّـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  : » میدناوخ یتیاور  رد  ( 4)
رد رگا  یلو  درادن  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  لسرم  ربخ  نیا  دننکیم »...  ادـیپ  نید  هب  شیارگ  دنتـسه ، ناتـسرپهام  دیـشروخ و  هیبش  هک 

یتـح هکلب  دـیمهف  ار  نآ  ناوتیم  یتـحار  هب  مینکفا  رظن  ثیدـح  نیا  هب  میدرک ، هئارا  تما  شیاـمزآ  هراـبرد  هک  یتـشادرب  عومجم  وـترپ 
نیا وترپ  رد  ناوتیم 

ص:454  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هب روهظ  زا  سپ  رـصع  رد  دوجوم  ياـهنومزآ  یلـصا  جـیاتن  زا  یکی  ربخ  نیا  نومـضم  هجیتن  رد  دـش . نئمطم  نآ  یتسرد  زا  یلک  نیارق 

. دیآیم باسح 
رتدایز رایـسب  اسب  هچ  هک  يرگید  تعامج  دنوشیم ، رابفسأت  یفارحنا  راچد  هتـشادرب و  تسد  دوخ  داقتعا  زا  نینیدتم  هک  یلاح  رد  ( 1)

ماما هک  یتجح  ییانشور  وترپ  رد  دنروآیم و  نامیا  مالّسلا  هیلع  يدهم  هب  هدش ، انب  یتالابمیب  ای  داحلا و  رفک و  رب  اهنآ  یگدنز  دنشاب و 
يرتوکین هولج  زور  هب  زور  نامیا  نیا  دریگیم ، ارف  ار  ناهج  رسارس  هک  يایتخبـشوخ  تلادع و  ییابیز  دزاسیم و  راکـشآ  مالّـسلا  هیلع 

. دیامنیم ادیپ 
ینامسآ نایدا  رگید  ناوریپ  عضو  هتفگان  دنباتشیم ، نامیا  يوس  هب  نینچنیا  دنراد ، مالسا  اب  ار  هلـصاف  نیرتشیب  هک  ناهارمگ و  نیا  یتقو 

جوف جوف  دورو  يارب  هک  ییاهتـصرف  زا  رگید ، یلـصف  رد  تسا . مولعم  دنرازیب ، فرـص  تیدام  زا  دـنراد و  رواب  میکح  راگدـیرفآ  هب  هک 
تـشهب هب  مدرم  دورو  ناهج و  حـتف  لـصا  نیب  دـیاب  تسا  ینتفگ  هتبلا  تفگ . میهاوخ  نخـس  دوشیم ، مهارف  مالـسا  نید  هب  باـتک  لـها 
رارقتـسا زا  سپ  دراذـگیم - یفنم  ای  تبثم و  ریثأت  دارفا  نامیا  رب  هک  اهشیامزآ - نیا  نامز  هک  تسناد  داهن و  قرف  يودـهم ، تاداـقتعا 

. نآ زا  شیپ  هن  تسا و  یناهج  تلود 
ص:455  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

مالّسلا هیلع  ماما  یتیبرت  ياهشور  مشش  لصف 

: دومن هجوت  یساسا  هتکن  ود  هب  دیاب  لصف  نیا  زاغآ  رد 
قمع زا  لماک  یهاگآ  دنمزاین  نآ  هبناج  همه  یـسررب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  یلامجا  یثحب  نآ ، تایئزج  زا  عالطا  مدع  لیلد  هب  ثحب  نیا  - 1

صخشم روهظ  رصع  رد  ثحب  نیا  لیصفت  هجیتن  رد  دروآیم . دیدپ  ناهج  رسارس  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  یتریـصب  شنیب و 
. مییامنیم هدنسب  تسا ، یمالسا  یلک  لوصا  اب  قباطم  هک  یکرد  لباق  ياهشور  یلک و  نیوانع  حرط  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  و  ددرگیم .

کیرات طاقن  دناوتیم  يدودح  ات  تسا  هدمآ  تایاور  یمالسا و  یلک  لوصا  يالهبال  رد  نآ  داعبا  یخرب  ثحب ، ندوب  لمجم  مغر  هب  - 2
. دیامن راکشآ  ار  ثحب  نیا 

جیاتن و - 2 روهظ . رـصع  رد  یمالـسا  تما  تیبرت  یلک  ياـهشور  - 1 میهدیم : رارق  یـسررب  ثحب و  دروـم  ار  روـحم  ود  لـصف  نیا  رد 
. دسرب نآ  هب  يودهم  تیبرت  هجیتن  رد  دناوتیم  تما  هک  ینامیا  یگنهرف و  حطس  نآ  ای  تیبرت  نیا  دروآهر 

تیبرت یلک  ياهشور  لوا : روحم  ( 2)
. میـسانشب ار  یتیبرت  ياهشور  نآ  تسناوت  مییامن ، هئارا  روهظ  زا  شیپ  هعماج  رد  فارحنا  للع  اههزیگنا و  زا  یتسرد  ریوصت  میناوتب  رگا 

: زا دنترابع  یلک  روط  هب  للع  نیا 
ياههناسر زین  اههاگـشناد و  سرادم و  رد  دشر  هب  ور  ياهلسن  ندناشک  فارحنا  هب  يارب  اهتلود  يوس  زا  ینید  دض  يزاسگنهرف  - 1

. یعمج طابترا 
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. یمالسا تلادع  اب  فلاخم  نیناوق  يارجا  عضو و  يارب  اهتموکح  يوس  زا  راشف  لامعا  - 2
. دنزب تسد  يراک  ره  هب  تورث  هب  ندیسر  يارب  درف  دوشیم  ثعاب  هک  صاخ  روط  هب  هنایوجدوس  ياهتباقر  ماع و  روط  هب  یلام  زاین  - 3

تحار لیلد  هب  نردـم  تاناکما  زا  هدافتـسا  زین  كاروخ و  رد  فارـسا  سابل و  نکـسم و  رد  ییارگلمجت  یعامتجا و  روک  ياهتباقر  - 4
. یشورفرخف یبلط و 

ص:456  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. فلتخم لاکشا  رد  اهناسنا  یسنج  هزیرغ  کیرحت  - 5

تما تیبرت  دیدج  ياهشور  نییبت  هب  یفارحنا ، ياههزیگنا  للع و  زا  کی  ره  ربارب  رد  ریز ، تاکن  نمض  رد  ناوتیم  ینشور  هب  ورنیا  زا 
: تخادرپ

مالّـسلا هیلع  ماما  يوس  زا  نالک  ياهيراذگتسایـس  دنکیم . ادیپ  یهلا  ییوس  تمـس و  حوطـس ، همه  رد  يزاسگنهرف  لوا : هتکن  ( 1)
. دنناسریم مدرم  عالطا  هب  ار  نآ  یمومع  ياههناسر  دوشیم و  غالبا 

دـشر یلک  ياههنیمز  عفر  روظنم  هب  یهلا  نومزآ  رد  ناگدروختسکـش  هدـننکهارمگ و  نیناوق  ناحارط  نتـشادرب  نایم  زا  مود : هتکن  ( 2)
. یهلا هنالداع  الماک  نوناق  ینیزگیاج  داسف و 

. دوشیم تیاده  تسا ، راگزور  نآ  تیعضو  اب  قباطم  هک  یتحلصم  ریخ و  يوس  هب  یگمه  اهتباقر  موس : هتکن  ( 3)
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  اریز  دش ؛ دهاوخ  فرطرب  الماک  تسام ، رـصع  رد  تیانج  مرج و  هدمع  لیالد  زا  هک  یلام  زاین  مراهچ : هتکن  ( 4)

. دروآیم مهارف  ناگمه  يارب  ار  ربارب  يراک  تصرف  زین  دزاسیم و  فرط  رب  ار  دارفا  یلام  زاین 
نایم زا  هرسکی  یسنج  داسف  ياههنیمز  دش ، ارجا  درم  نز و  نیب  طباور  یهدناماس  میظنت و  دروم  رد  یمالسا  ماکحا  یتقو  مجنپ : هتکن  ( 5)

لکـش و نیرتهب  رد  ود  نآ  نیب  طباور  يودـهم ، تلود  يزاسگنهرف  قیرط  زا  اهناسنا  راکفا  ناور و  ندـش  هتخاس  زا  سپ  اریز  دوریم ؛
همانرب اب  یهارمه  هنالداع و  راتفر  ترورـض  صالخا ، تعانق و  يور  زا  درف  دش ، نینچ  یتقو  دـش . دـهاوخ  رادـیدپ  تروص  نیرتهنالداع 

هکلب تسین  وا  تحلصم  هب  اهنت  هن  شدنسپان  تشز و  ياهراتفر  هک  دیمهف  دهاوخ  ینشور  هب  تفای و  دهاوخ  رد  ار  يودهم  روحم  تلادع 
. ددرگیم ترخآ  ایند و  رد  تازاجم  دنوادخ و  یگدنب  زا  جورخ  بجوم  اساسا 

رد دزاسیم . مهارف  تلادـع  ققحت  نآ ، لابند  هب  نامیا و  دـشر  يارب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تلود  هک  یطیارـش  زا  ياهصـالخ  دوب  نیا 
. ددرگ هئارا  تیبرت  نیا  جیاتن  زا  ینشور  ریوصت  ات  مییامنیم  شالت  يدعب  روحم 

نآ هب  دـناوتیم  هعماج  هک  ینامیا  یگنهرف و  دـصقم  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  تلود  رد  یمالـسا  تیبرت  دـنور  جـیاتن  مود : روحم  ( 6)
. دسرب

زین هاگ  رـشب و  تیادـه  يارب  یهلا  یلک  همانرب  اب  نآ  طاـبترا  ثیح  زا  ینعی  تسیرگن ؛ یلک  لوصا  هیواز  زا  عوضوم  نیا  هب  ناوتیم  هاـگ 
. تخانش ار  روهظ  رصع  نامدرم  ینامیا  یگنهرف و  ياهیگژیو  نآ ، يانبم  رب  دنکفا و  رظن  نآ  هب  تایاور  هیواز  زا  ناوتیم 

هیلع يدـهم  ماـما  تموکح  رارقتـسا  اـب  هک  ياهجیتن  نیتسخن  هک  مینادـب  ار  نیا  اتمدـقم  دـیاب  میرگنیم  یهلا  یلک  هماـنرب  هیواز  زا  یتـقو 
فدـه نامه  شاییاهن  هجیتن  و  میاهداهن ؛ روحم » تلادـع  لماک و  همانرب   » ار شمان  اـم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دـیآیم ، تسد  هب  مالّـسلا 

ام َو  : » دشابیم رشب  شنیرفآ  زا  راگدرورپ 
ص:457  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 « » ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ 
زین نآ  دارفا  تیاهن  رد  هکلب  دشاب ؛ موصعم  شایمومع ، راکفا  لداع و  شدارفا ، هک  ياهعماج  ندـمآ  دـیدپ  زا : تسترابع  فدـه  نیا  ( 1)

. درک میهاوخ  ثحب  طوسبم  روط  هب  دوخ  يدعب  باتک  رد  هراب  نیا  رد  دنوش . موصعم 
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زا ییایوگ  اتبـسن  ریوصت  اهنآ ، ندـیچ  مه  راـنک  زا  هک  میوشیم  وربور  يدراوم  اـب  میرگنب ، عوضوم  نیا  هب  تاـیاور  هیواز  زا  هاـگره  اـما 
. دروآ میهاوخ  تسد  هب  یناهج  تلود  لیکشت  زا  سپ  دارفا  ینامیا  یگنهرف و  حطس  راتفر و 

: میروآیم يودهم ، هعماج  دارفا  نیب  يردارب  سح  تیمیمص و  هرابرد  ار  يرابخا  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  ( 2)
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  داّمح  نب  میعن  زا  یطویس 

دعب مهبولق  هّللا  ّفلؤی  انب  و  انب . حتف  امک  نیدـلا  هب  هّللا  متخی  اّنم ، لب  ال  لاقف : انریغ ؟ نم  مأ  يدـهملا ، دّـمحم ، لآ  اّنمأ  هّللا  لوسر  ای  تلق :
«2 . » مهنید یف  اناوخإ  ۀنتفلا  ةوادع  دعب  نوحبصی  انب  كرشلا و  ةوادع  دعب  مهبولق  نیب  ّفلأ  امک  ۀنتفلا  ةوادع 

ار مالسا  نید  وا  ببس  هب  دنوادخ  تسام و  زا  دومرف : يرگید ؟ نادناخ  زا  ای  تسا  دّمحم  نادناخ  ام  زا  يدهم  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  متفگ :
مه هب  رطاخ ، هب  زیمآهنتف ، ياهینمـشد  زا  سپ  ار  مدرم  ياهلد  دنوادخ  دومرف . زاغآ  ار  نآ  ام  هطـساو  هب  هک  نانچ  مه  دناسریم  جوا  هب 
زا سپ  نامدرم  هک  تسام  يدهم ]  ] هطساو هب  درک . نینچ  تیلهاج ] رصع  رد   ] زیمآكرـش ینمـشد  زا  سپ  هک  روطنامه  دنکیم  کیدزن 

. دش دنهاوخ  رگیدکی  ینید  ناردارب  زیمآهنتف ، ياهینمشد 
. تسا هدمآ  نیقیرف ، عبانم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  نیا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یثیدح  رد  ةریره  وبا  زا  ملسم  ( 3)
«3 . » ضغابتلا ءانحشلا و  ّنبهذتل  ... 

. تفر دهاوخ  نایم  زا  مدرم ] نیب  رد   ] اهيزروهنیک شکمشک و  يدهم ] روهظ  اب  ... ]
: تسا هدرک  تیاور  لیفن  تبن  ةریمع  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 4)

یف مکضعب  لفتی  و  ضعب ، نم  مکضعب  أربی  یّتح  نورظنت ، يذلا  رمألا  نوکی  ال  لوقی : مالّسلا ، امهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا )  ) نسحلا تعمس 
ریخلا مالّـسلا : هیلع  لاقف  ریخ ! نم  نامزلا  کلذ  یف  ام  هل : تلقف  اضعب . مکـضعب  نعلی  رفکلاـب و  ضعب  یلع  مکـضعب  دهـشیف  ضعب ، هوجو 

یف هّلک 
______________________________

هیآ 56. (، 51  ) تایراذلا هروس  (. 1)
ص 129. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 2)

ص 94. ج 1 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 3)
ص:458  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«. 1  » هّلک کلذ  عفدی  انمئاق و  موقی  نامزلا ، کلذ 
هک ینامز  رگم  دـهدیمن  يور  دـیتسه  شراظتنا  مشچ  هک  يرما  نآ  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح - اـی  نسح - ماـما  زا 

یهاوگ رگید  هورگ  رفک  رب  یهورگ  و  دنزادنا ، ناهد  بآ  رگید  یـضعب  هرهچ  رد  یـضعب  دنوش و  رازیب  رگید  ياهدع  زا  امـش  زا  ياهدـع 
نامز نآ  رد  اـهریخ  همه  هکلب ] هن  : ] دومرف تسین ! يریخ  راـگزور  نآ  رد  سپ  مدرک : ضرع  دـننک . تنعل  ار  رگید  یخرب  یخرب  دـنهد و 

. دربیم نیب  زا  ار  اهنیا  همه  دنکیم و  روهظ  ام  مئاق  اریز ]  ] تسا
: تسا هدرک  لقن  یلجعلا  دیرب  زا  دوخ  دنس  هب  یسلجم  همالع  ( 1)

هیخأ سیک  یلإ  مهدحأ  ئجی  لاقف : كوعّبتا ؛ كوعاطأل و  مهترمأ  ولف  ةریثک ، ۀعامج  ۀفوکلاب  انباحـصأ  ّنإ  مالّـسلا : هیلع  رفعج  یبأل  لیق 
! ... لخبأ مهئامدب  مهف  لاقف : ال . لاقف : هتجاح ؟ هنم  ذخأیف 

یلإ لجرلا  یتأی  و  ۀـلیازملا . تءاج  مئاقلا  ماق  اذإ  یّتح  مهتانامأ  يدؤن  دودـحلا و  مهیلع  میقن  مهثراون و  مهحکانن و  ۀـنده ، یف  سانلا  ّنإ 
«2 . » هعنمی هتجاح ال  ذخأیف  هیخأ  سیک 
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: دومرف ماما  درک . دنهاوخ  يوریپ  امش  زا  دیهد  ناشنامرف  رگا  دنرایسب ، هفوک  رد  ام  هعیش ]  ] نارای دش : ضرع  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب 
نیا رد  سپ  دومرف : ریخ ! دش : ضرع  دنرادرب ؟ یلوپ ]  ] زاین هزادـنا  هب  دوخ  ینامیا  ناردارب  بیج  زا  هک ] دناهدیـسر  دـشر  نیا  هب   ] اهنآ ایآ 
اهنآ اب  دنربیم ، رـس  هب  حلـص  رد  ام  اب  مدرم  هک ] یتقو  ات  ! ... ] دوب دنهاوخ  رت  لیخب  ادخ ] هار  رد  یناشفناج  و   ] دوخ نوخ  هب  اهنآ  تروص 
مئاق یتقو  یلو  مینادرگیم ؛ رب  ار  اهنآ  ياهتناما  میزاسیم و  يراج  اهنآ  رب  ار  یعرـش  دودح  میربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  مینکیم ، جاودزا 

هب دربیم و  شاینامیا  ردارب  بیج  هب  تسد  صخش  نامز ] نآ  رد  . ] دتفایم ییادج  لطاب  لها  قح و  لها  نیب  دیامرف ، روهظ  مالّـسلا  هیلع 
. دوشیمن يو  عنام  زین  وا  دریگیم و  رب  نآ  زا  شزاین  ردق 

. میدرگ هاگآ  دراذـگیم ، ناینب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  ياهناردارب  یگدـنز  زا  ینـشور  هب  ات  تسا  یفاک  ییاـهنت  هب  ریوصت  نیا  ( 2)
. تسا هدش  نایب  نآ ، رودص  نامز  مدرم  مهف  قباطم  اهتیاور ، نیا  تسناد  دیاب  هتبلا 

هک يوبن  هعماج  رد  هناصلاخ  يردارب  سح  هب  تسا  یفاک  میـشاب ، هتـشاد  يودـهم  هعماج  رد  يردارب  حور  زا  یتسرد  روصت  هک  نآ  يارب 
. مینکفا رظن  تسا ، هتفرگیم  همشچرس  كرتشم  فده  داقتعا و  زا 

: دنیامرفیم هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ( 3)
. دندش رگیدکی  ینید  ردارب  هناکرشم ، ياهینمشد  زا  سپ  هک  روط  نامه  دیورگ  دنهاوخ  يردارب  هب  زیگناهنتف ، ياهینمشد  زا  سپ  مدرم 

هتفرگ تروص  نآ  زیگناهنتف  ياهینمـشد  تبیغ و  راگزور  زین  هناکرـشم و  ياهيزروهنیک  یلهاج و  رـصع  نیب  یفیطل  هسیاـقم  اـجنیا  رد 
ینمشد هدننکفرطرب  ناونع  هب  يوبن  هرود  عقاو  رد  تسا .

______________________________

ص 109. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 195 و 196. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)

ص:459  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
زارف نیا  زا  ناوتیم  ار  يردارب  حیحـص  موهفم  تسا . هدیدرگ  یقلت  هنایوجهنتف  توادع  هدنرب  نیب  زا  نوچ  مه  يودهم  رـصع  هناکرـشم و 

لاحشوخ هکلب  دوشیمن  يو  عنام  اهنت  هن  وا  دنکب ، شاینامیا  ردارب  بیج  رد  تسد  دوخ  زاین  عفر  يارب  یـسک  رگا   » هک تفایرد  تیاور 
رد يردارب  نیا  دنچ  ره  دومن . يراذـگهیاپ  ار  لدـع  تلود  درک و  حـتف  ار  ناهج  ناوتیم  قیمع  هناصلاخ و  يردارب  نیا  اب  ددرگیم ». زین 

ردارب نانمؤم  همه  يودهم ، تیبرت  تکرب  هب  دش و  دـهاوخ  ریگهمه  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  یلو  دراد  جاور  صاوخ  نایم  رد  روهظ  زاغآ 
. دش دنهاوخ  رگیدکی 

: میروآیم روهظ  رصع  رد  تما  گنهرف  شنیب و  حطس  هرابرد  ار  یتایاور  اجنیا  رد  ( 1)
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش 

«1 . » مهمالحأ اهب  تلمک  و  مهلوقع ، اهب  عمجف  دابعلا ، سوءر  یلع  هدی  عضو  مالّسلا  هیلع  انمئاق  ماق  اذإ 
ار نانآ  ياهرکف  دنکیم و  عمج  ار  اهنآ  ياهدرخ  هلیـسو  نادب  و  دهنیم ، ادخ  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، روهظ  ام  مئاق  هک  ینامز 

. دشخبیم لامک 
: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  ینرع  هبح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 2)

«2 . » لزنأ امک  نآرقلا  سانلا  نومّلعی  طیطاسفلا  اوبرض  دق  ۀفوکلا  دجسمب  انتعیش  یلإ  رظنأ  ینأک 
. دنزومآیم مدرم  هب  هدش  لزان  هک  روط  نامه  ار  نآرق  هدرک و  اپرب  ییاههمیخ  هک  منیبیم  هفوک  دجسم  رد  ار  نامدوخ  نایعیش  اییوگ 

: تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يربخ  رد  ( 3)
«3 . » فنأتسملا لاثملا  سانلا  نومّلعی  یناثملا ، مهیدیأ  یف  یلع  ۀعیشب  ینأک 
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. دنزومآیم تسا  دیدج  هنومن و  هک  ار  نآ  مدرم  هب ]  ] تسا و یناثم »  » ناشناتسد رد  هک  منیبیم  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  اییوگ 
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نیعا  نب  نارمح  ( 4)

«4 . » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  ۀّنس  هّللا و  باتکب  اهتیب  یف  یضقتل  ةأرملا  ّنأ  یّتح  هنامز ، یف  ۀمکحلا  نوتؤت  و 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ددـم  هب  دوخ  هناخ  رد  ناـنز  یتح  دوشیم ، هداد  تمکح  امـش  هب  يدـهم )  ) وا ناـمز  رد 

. درک دنهاوخ  تواضق 
: تسا هتفگ  دهنیم ) نامدرم  رس  رب  تسد  « ) مهسوءر یلع  هدی  عضو   » هک تیاور  زا  زارف  نیا  هرابرد  لوقعلا  ةآرم  رد  یسلجم  همالع  ( 5)

______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 171. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

. نامه (. 3)
ص 126. نامه ؛ (. 4)

ص:460  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تردق ای  ینابرهم ، یگدنشخب و  زا  هیانک  نخس  نیا  لاح  ود  ره  رد  مالّـسلا و  هیلع  مئاق  هب  ای  ددرگیم و  رب  دنوادخ  هب  ای  هدی »  » رد ریمض 

«1 . » تسا رتشیب  شلامتحا  یمود  نیا  دشابیم و  طلست  و 
لیلد نآ  هب  سوءر )  ) اهرـس زا  ریبعت  دـشابیم و  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ماما  طسوت  یمالـسا  تما  تیبرت  زا  هیانک  هلمج  نیا  ام  رظن  هب  یلو  ( 1)

دنوادـخ هک  دـنکیمن  یقرف  تسا و  تیبرت  عانقا و  زا  هیانک  نداهن ، رـس  رب  تسد  دـننادیم و  هشیدـنا  درخ و  زکرم  ار  رـس  مدرم  هک  تسا 
هبترم دـنلب  راـگدرورپ  تیبرت  تیآ  وا ، تیبرت  تسا و  دـنوادخ  نوناـق  ناـمه  يودـهم  نوناـق  اریز  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  اـی  دـشاب و  یبرم 

. دشابیم
. دنیشنیم راب  هب  تساههشیدنا ، لماکت  اهلقع و  ندمآ  درگ  زا  ترابع  هک  تیبرت  بولطم  یعیبط و  هجیتن  بیترت  نیدب 

درک روصت  ناوتیم  یتخس  هب  هک  روط  نآ  دشابیم ، دحاو  ینوناق  همانرب  دحاو و  ياهدیقع  رب  قفاوت  اهلقع  ندمآ  مه  درگ  زا  روظنم  ( 2)
زا ياهجرد  هب  تیرـشب  تما و  هک  ینامز  هژیو  هب  دریگ . رد  یفالتخا  دناهدش ، بوذ  يودـهم  یناهج  تلود  یلک  رکفت  رد  هک  رفن  ود  نیب 

لماکت  ) اههشیدنا لماکت  زا  دارم  ددرگ . ناسآ  رایسب  اهراک  رد  قافتا  ییاونمه و  ددرگ و  موصعم »  » اهنآ یمومع  راکفا  هک  دنـسرب  لامک 
. ددرگیمزاب ناسنا  هناهاوخریخ  هبنج  هب  ریبعت  نیا  تساهناسنا . رتشیب  هچ  ره  یگتفایدشر  مالحالا )

دهاوخ نآ  هب  ماجنا  رـس  يرـشب  هعماج  هک  تسا  تمـصع »  » شاهلحرم نیرتـالاب  يدرف و  تلادـع  نآ ، هلحرم  نیتسخن  هک  ياهبنج  ناـمه 
. دیسر

هک یشنیب  نامه  دوشیم ؛ يودهم  هعماج  تلود و  رد  يرادیب  شنیب و  ندمآ  دیدپ  بجوم  یناور ، یملع و  هبنج  ود  ره  رد  هجیتن  نیا  ( 3)
ار نآ  یلک  نیواـنع  اـهنت  کـنیا  اـم  تـسین و  نـکمم  دـننکیم  یگدــنز  رــصع  نآ  رد  هـک  یناـسک  يارب  زج  نآ  ياـفرژ  كرد  میتـفگ 

. میسانشیم
؛ هناکلام طلست  ینعم  هب  هن  تسا و  تمحر  فطل و  ینعم  هب  هن  تسا و  نآ  یقیقح  ینعم  هب  هن  ادخ ، ناگدنب  رـس  رب  نداهن  تسد  سپ  ( 4)
راکفا و اههشیدـنا و  يالتعا  تیبرت و  ینعم  هب  هکلب  دوشیمن  اهدرخ  ندـمآ  درگ  راکفا و  دـشر  بجوم  ییاهنت  هب  اـهنیا  زا  کـی  ره  اریز 

. تساهناسنا فطاوع 
هیلع يدـهم  ماما  ناراـی  هک  تسا  نآرق  یعقاو  یناـعم  لزنأ ،) اـمک  نآرقلا  « ) هدـش لزاـن  هک  روط  ناـمه  نآرق  : » ثیدـح زارف  نیا  زا  دارم 

. تخومآ دنهاوخ  مدرم  هب  مالّسلا 
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مالّـسلا هیلع  يدهم  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  هضرع  هدـش  لزان  هک  روط  نامه  نآرق  راگزور  نآ  رد  یعیبط  روط  هب  ( 5)
هیلع و هّللا  یّلص  ربمایپ  هفیظو  تسا . هدروآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ  هک  یمالـسا  نامه  ینعی  دروآ ، دهاوخ  ار  يدیدج  مالـسا 
، لـیوأت نیا  رـصانع  زا  یکی  دـیدرتیب  و  نآ . میهاـفم  نتخاـس  هداـیپ  لـیوأت و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هفیظو  تسا و  هدوـب  نآرق  لـیزنت  هلآ 

. دشابیم راوگرزب  نآ  نارای  سپس  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  قیرط  زا  الاو  يزاسگنهرف  مدرم و  هب  نآرق  یعقاو  دصاقم  ندنامهف 
َنِم ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  : » تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  يدهم  نارای  تسد  رد  هک  یناثم »  » نآ ( 6)

______________________________

ص 483. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  زا : لقن  هب  (. 1)
ص:461  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رد رـصحنم  نآرق  تایآ  اریز  دسریمن ، حیحـص  رظن  هب  هک  دناهدرک  ریـسفت  میرک  نآرق  تایآ  هب  ار  نآ  یخرب  َمیِظَْعلا .» َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا 
تباـث ار  نآ  ناوـتیمن  هدوـب و  هیآ  رهاـظ  فـالخ  رب  تشادرب  نیا  هتبلا  هک  دـشاب  دـمح  هروـس  نآ  زا  دارم  هک  نآ  رگم  تسین ؛ هیآ  تفه 

. دومن
: مییوگب هک  تسا  نیا  دشابیم ، راگزاس  یمالسا  لوصا  اب  مه  يوغل و  دعاوق  اب  مه  هک  یلامتحا  ( 1)

هدش فطع  یناثملا »  » رب هک  دـشابیم  میظعلا » نآرق  ، » لوا اجنیا  رد  نیاربانب  دـیآیم . لوا  زا  سپ  هک  تسا  يزیچ  ره  ینعم  هب  یناثم  هژاو 
هک تسا  نآ  رت  بساـنم  تروـص  نیا  رد  دراد . رارق  میرک  نآرق  زا  سپ  هک  تسا  مالـسا  یلک  لوـصا  زا  ياهناـگتفه  بـتارم  یناـثم ، و 

باسح هب  نآرق  یناث  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  نانچ  نآ  دـنیآیم ، نآرق  یپ  رد  اهنآ  تیمها  لیلد  هب  هناگتفه  روما  نیا  زا  کی  ره  مییوگب 
. تسا رتنشور  یناثم  هب  نآ  عمج  تروص  نیا  رد  دنیآیم 

اـساسا لوصا  نیا  زا  يرامـش  ام  نامگ  هب  یلو  القع و ...  هریـس  لقع ، ّتنـس ، نوچ : مه  تخانـش ؛ ار  لوصا  نیا  زا  یخرب  ناوتب  دیاش  ( 2)
هب ار  اهنآ  زا  یخرب  دوریم  نامگ  و  َكاْنیَتآ )...  ْدََـقل  َو   ) تسا هدـش  اطعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  اهنت  یناثم  اریز  تسا ؛ هتخانـشان 

راکـشآ زور  دوعوم  زور  میـسانشن ، اـی  میـسانشب  ار  اـهنآ  اـم  هچ  تسا و  هدراذـگ  یقاـب  دوعوم  زور  يارب  ار  رگید  یخرب  هدوـمرف و  مدرم 
هاگآ هناگتفه  یناثم  هب  اوشیپ ، نآ  ياهتیادـه  اـههزومآ و  ددـم  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ناراـی  هجیتن  رد  تساـهنآ . همه  نتخاـس 

دنهاوخ نخـس  مدرم  اب  راگزور ، نآ  رد  يرـشب  لماکت  حـلاصم  دودـح  رد  نآ  راثآ  زا  درک و  دـنهاوخ  لـمع  نآ  ياـنبم  رب  دـندرگیم و 
. تفگ

ناتسد رد  یناثم  هدمآ : تیاور  رد  اهنت  هکلب  دنزومآیم  مدرم  هب  ار  یناثم  نیا  دوخ  مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  هک  تسین  نآ  تیاور  دارم  ( 3)
رظن یناثم  نآ  هب  مدرم  نایم  رد  یهلا  گنهرف  جـیورت  يارب  اهنآ  سپ  فنأتـسملا ) لاثملا  ساـنلا  نومّلعی  یناـثملا ، مهیدـیأب   ... ) تساـهنآ

. دنراد
نیا داد . دـهاوخ  شتلود  رد  ار  نآ  تراشب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  تسالاو  شنیب  گنهرف و  نیمه  فنأتـسملا » لاـثملا   » زا دوصقم 

ترـضح نآ  تفاـیرد . ناوـتیم  تسا ، هدرک  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هب  یناـمعن  هک  يرگید  ربـخ  زا  ار  بلطم 
: دیامرفیم

؟ فنأتسملا لاثملا  مهیلإ  جرخی  ّمث  نافوک ، دجسم  یف  طیطاسفلا  مئاقلا  باحصأ  برض  ول  متنأ  فیک 
؟ دیآ ناشیوس  هب  دیدج  هنومن  رما  نآ  سپس  دنیامن ، اپرب  ییاههمیخ  هفوک  دجسم  رد  مئاق  نارای  یتقو  دوب  دیهاوخ  هنوگچ 

: تسا ریز  تهج  ود  هب  فنأتسملا » لاثملا   » هب شنیب  گنهرف و  نیا  ندیمان  ( 4)
. روهظ زا  لبق  نارود  یمامت  هب  تبسن  هکلب  رابخا و  نیا  رودص  رصع  هب  تبسن  نآ  ندوب  هوسا ) هنومن ، وگلا ،  ) یلاثم - 1

. روهظ زا  شیپ  رصع  رد  اهنآ  همه  هکلب  مدرم و  رتشیب  دزن  رد  نآ  ندوب  دیدج  - 2
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ص:462  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. فنأتسم دیدج و  يرما  مود ، تهج  هب  تسا و  هنومن  وگلا و  لاثم و  گنهرف ، نیا  لوا ، تهج  هب  سپ 

هب ار  نآ  ترـضح  نارای  درک و  دهاوخ  هضرع  ناهج  هب  نآ  لیـصا  لکـش  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ار  دیدج  هنومن و  گنهرف  نیا  ( 1)
هدنتسرپ هتفای و  لامک  ياهعماج  ندروآ  دیدپ  رد  یهلا  نیرب  فده  هک  نآ  ات  دیناسر  دنهاوخ  مدرم  هب  سپس  هدرک و  تفایرد  لماک  روط 

. دبای ققحت  راگدرورپ ،
گرتس تیرومأم  نیا  هک  دنایناسک  نامه  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیـش  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد  نیا  زا  هتـشذگ 

. دنایبهذم نینچ  رب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  هک  تسا  نشور  دیناسر و  دنهاوخ  ماجنا  هب  ار 
. دشابیم روهظ  زا  سپ  نارود  رد  ناشیا  یگنهرف  يالاو  هاگیاج  و  نانز ، هرابرد  تیاور  نیرخآ 

هب اما  دناهدرب ؛ رـس  هب  یقیمع  یهاگآان  لهج و  رد  هدـش و  ناوارف  ياهجـنر  راچد  روهظ  زا  شیپ  دـساف  بسانمان و  طیارـش  لیلد  هب  نانز 
یّلـص ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ددم  هب  دوشیم و  يراج  ناشنابز  رب  يودهم  تمکح  مالّـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تموکح  سیـسأت  تکرب 

روـضح یتـقو  تفرگ . دـنهاوخ  هدـهع  رب  تروـص  نیرتـهب  هب  ار  هعماـج  زا  یمهم  شخب  هرادا  درک و  دـنهاوخ  تواـضق  هلآ  هـیلع و  هـّللا 
باجح و تیاعر  اب  روضح  نیا  تسا  ینتفگ  دوب . دـهاوخ  رتوکین  ناشنادـنزرف  نارـسمه و  اب  اهنآ  راتفر  اعطق  دـشاب  نینچ  نانآ  یعامتجا 

. دوب دهاوخ  هارمه  رگید  یقالخا  بناوج 
ص:463  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

يداصتقا یعامتجا و  ياههصرع  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهدرواتسد  متفه  لصف 

هراشا

رادروخرب زین  يراشرس  غوبن  زا  دنچ  ره  دیزیم ، روهظ  نارود  زا  شیپ  هک  یسک  يارب  اهدرواتـسد  نیا  تایئزج  زا  لماک  یهاگآ  اسب  هچ 
هب يودهم  یناهج  تلود  ياهدرواتسد  هرابرد  هک  ییاهتیاور  زین  یمالسا و  یلک  لوصا  ددم  دیشوک  دیاب  یلو  دیامن ؛ نکمم  ریغ  دشاب ،

. میدرگ علطم  اهدرواتسد  نیا  زا  یخرب  زا  تسا ، هدیسر  ام  تسد 
مادـک ره  هک  تسا  هدـش  تسرهف  اهدرواتـسد  زا  يرامـش  ربخ ، کی  رد  هاگ  اریز  میروآیم  صاخ  یبیترت  نودـب  ار  یتایاور  تسخن  ( 2)
نخـس یمالـسا  یلک  لوصا  ساسا  رب  اـهنآ  بیترت  یلک و  موهفم  هراـبرد  نآ  زا  سپ  تسا  یناـسنا  یگدـنز  ياـههبنج  زا  یکی  هب  طوبرم 

. تفگ میهاوخ 
تسا و مالّـسلا  هیلع  ماما  تلود  یهقف  يدابع و  ییاضق ، ياهدرواتـسد  نوماریپ  یکی  هک  میروآیم  هلمکت  ود  لـصف  نیا  ناـیاپ  رد  سپس 

. نآ یملع  ياهدرواتسد  هرابرد  يرگید 
: میربیم شیپ  هب  ار  نخس  روحم  دنچ  نوماریپ  کنیا  ( 3)

. یعامتجا يداصتقا و  هنیمز  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد  نیرتمهم  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : روحم 

هراشا

. دناهدرک لقن  ار  یناوارف  رابخا  ود  ره  تنس ، لها  هیماما و  عبانم  هراب  نیا  رد 
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(4)

: تنس لها  تایاور  فلا )

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  یسوم  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  يراخب 
«1  ... » اهذخأی ادحأ  دجی  ّمث ال  بهّذلا ؛ نم  ۀقدّصلاب  هیف  لجرلا  فوطی  نامز  ساّنلا  یلع  ّنیتأیل 

 ... دریگب ار  نآ  هک  دباییمن  ار  یسک  اما  دهد ؛ هقدص  ار  ییالط  ات  ددرگیم  درف  هک  دیآیم  مدرم  رب  ینامز  اعطق 
______________________________

ص 136. ج 2 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 1)
ص:464  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ومه  ( 1)
ال هیلع : هضرعی  يذـلا  لوقیف  هضرعی  یّتح  و  هتقدـص . لبقی  نم  لاـملا  ّبر  ّمهی  یّتح  ضیفیف ، لاـملا  مکیف  رثکی  یّتح  ۀـعاّسلا ...  موقت  ـال 

«1 . » هب یل  برأ 
هک ددرگیم  یـسک  لاـبند  تورث  بحاـص  هک  اـجنآ  اـت  ددرگ  زاـین  زا  نوزفا  امـش  ناـیم  رد  تورث  هک  نآ  رگم  دوشیمن ...  اـپرب  تماـیق 

. مرادن نآ  هب  يزاین  دیوگیم : يو  دهدیم ؛ یصخش  هب  ار  نآ  یتقو  دریذپب و  ار  شاهقدص 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  یبن  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  ( 2)

«2 . » دحأ هلبقی  الف  لاملا ، یلإ  ّنوعدیل  میرم ...  نبا  ّنلزنیل  هّللا ، و 
ار نآ  یـسک  اـما  دـناوخیم  ارف  لاوـما  نتفرگ  يارب  ار ] مدرم   ] وا دـمآ ...  دـهاوخ  دورف  حیـسم ) ترـضح   ) مـیرم رـسپ  دـنگوس ، ادـخ  هـب 

. دریذپیمن
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 3)

«3 . » اّدع هّدعی  ال  ایثح ، لاملا  وثحی  ۀفیلخ  مکئافلخ  نم 
. دنکیم ششخب  لذب و  شرامش  نودب  ار  لاوما  هک  تسا  ياهفیلخ  امش ، ياههفیلخ  نایم  زا  ( 4)

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  رباج  دیعس و  وبا  زا  يرگید  ربخ  رد  وا  نینچمه 
«4 . » هّدعی لاملا و ال  مّسقی  ۀفیلخ ، نامزلا  رخآ  یف  نوکی 

. دیامنیم میسقت  درامشب  هکنآیب  ار  لاوما  هک  دوب  دهاوخ  ياهفیلخ  نامزلا  رخآ  رد 
«5 . » تسا هدرک  رکذ  تیاور  کی  زا  شیب  نومضم  نیمه  هب  زین  مکاح  هدروآ و  دنس  ود  ثیدح  نیا  يارب  ملسم 

: دیامرفیم نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  یثیدح  دیعس  وبا  زا  مکاح  زین  ( 5)
. اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمیف  یترتع  نم  الجر  ّلج  ّزع و  هّللا  ثعبیف 

اراردم مهیلع  هتّبص  ّالإ  ائیش  اهرطق  نم  ءامّسلا  و ال  هتجرخأ ، ّالإ  ائیـش  اهرذب  نم  ضرألا  رخّدت  ال  ضرألا ، نکاس  ءامّـسلا و  نکاس  یـضری 
«6 . » هریخ نم  ضرألا  لهأب  ّلج  ّزع و  هّللا  عنص  امم  تاومألا  ءایحألا  یّنمتت  ... 

نانکاس دشاب . هدـش  رپ  دادـیب  متـس و  زا  هک  روط  نامه  دزاس  زیربل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ات  دزیگنایم  رب  ار  منادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ 
چیه نیمز  نامز ] نآ  رد  . ] دندونشخ وا  زا  نیمز  نامسآ و 
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ص 74. ج 9 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 1)
ص 94. ج 1 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 2)

ص 185. ج 8 ، نامه ؛ (. 3)
. نامه (. 4)

ص 254. ج 4 ، نامه ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  (. 5)
ص 465. نامه ؛ (. 6)

ص:465  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ورف اسآلیس  هک  نآ  زج  دنامیمن  بآ  ياهرطق  نامسآ  رد  دروآیم و  شنوریب  ندز  هناوج  اب  هک  نآ  رگم  هتـشادن  هگن  دوخ  رد  ار  ياهناد 

. تسا هتشاد  ینازرا  نیمز  لها  هب  یتاریخ  هچ  دنوادخ  هک  دنرگنیم  اریز  دندوب  هدنز  شاک  دننکیم  وزرآ  ناگدرم  دزیریم .
. دراد حیحص  يدنس  ثیدح  نیا  دسیونیم  مکاح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  مکاح  نینچمه  ( 1)
و ائیش . مهنع  رخّدت  اهلکأ ال  ضرألا  یتؤت  ّطق ؛ اهلثم  اومعنی  مل  ۀمعن  هیف  یتّمأ  مّعنتت  عستف ، ّالإ  عبـسف و  رـصق  نإ  يدهملا ، یتّمأ  نم  نوکی 

«1 . » ذخ لوقیف : ینطعأ ! ّيدهم  ای  لوقیف : لجرلا  موقی  سودک . ذئموی  لاملا 
ياهتمعن زا  نامز  نآ  رد  نم  تما  درک .] دهاوخ  تموکح   ] لاس هن  هنرگو  لاس  تفه  مک  تسد  تسا ، نم  تما  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم 

تورث زور  نآ  رد  درادیمن . هگن  دوخ  رد  ار  يزیچ  دـناشنیم و  راـب  هب  ار  شیاـهیکاروخ  همه  نیمز  دـش . دـهاوخ  رادروخرب  يریظنیب 
! ریگب دیامرف : گنردیب  وا  و  هد ! ملام  يدهم  يا  دیوگیم : يدهم  هب  يدرم  هکنانچ ] . ] دوشیم ناوارف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  وا  نینچمه  ( 2)
؟ اهدبک ذالفأ  ام  و  تلق : اهدـبک . ذالفأ  ضرألا  یقلت  عابـسلا و  مئاهبلا و  نمأت  اروج ، تئلم  امک  الدـع  ضرألا  ألمی  يذـلا  ّيدـهملا  اّمأ  و 

«2 . » ۀّضفلا بهّذلا و  نم  ۀناوطسألا  لاثمأ  لاق :
دنربیم و رـس  هب  تینما  رد  یـشحو  یلها و  ناروناج  وا ] راگزور  رد  ، ] دش رپ  متـس  زا  هک  روط  نامه  دـنکآیم  لدـع  زا  ار  نیمز  يدـهم 

: مدیسرپ دنکفایم . نوریب  ار  دوخ  رگج  ياههراپ  نیمز 
. هرقن الط و  زا  ییاهریشمش  دننام  دومرف : رگج !؟ ياههراپ 

. تسا حیحص  یثیدح  نیا  دیوگ : مکاح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  مکاح  زین  ( 3)

«3  ... » ۀّمألا مظعت  ۀیشاملا و  رثکت  و  احاحص . لاملا  یطعی  اهتابن و  ضرألا  جرخت  و  ثیغلا ، هّللا  هیقسی  ّيدهملا ؛ یتّمأ  رخآ  نم  جرخی 
دروآیم و نوریب  ار  شناهایگ  نیمز  دزاسیم . باریـس  ناراب  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  دـنکیم ؛ روهظ  نم  تما  نایم  رد  يدـهم  نامزلا  رخآ  رد 

. دنکیم ادیپ  تمظع  یمالسا  تما  دنوشیم و  دایز  نایاپ  راهچ  نامز ] نآ  رد  ، ] دهدیم لماک  روط  هب  ار  لام  وا 
. دشابیم حیحص  ثیدح  نیا  دنس  دسیونیم  مکاح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  يذمرت  ( 4)
یف لوقیف : قراسلا  ءیجیف  ۀّضفلا . بهذلا و  نم  ناوطسألا  لاثمأ  اهدبک  ذالفأ  ضرألا  ءیفت 

______________________________

ص 558. ج 4 ، نامه ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  (. 1)
ص 514. نامه ؛ (. 2)
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ص 558. نامه ؛ (. 3)
ص:466  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. ائیـش هنم  نوذخأی  هنوعدی و ال  ّمث  یمحر ، تعطق  اذه  یف  لوقیف : عطاقلا  ئجی  و  تلتق . اذه  یف  لوقیف : لتاقلا  ئجی  و  يدـی . تعطق  اذـه 
«1»

یلاوما نینچ  يارب  دیوگیم : دیآیم و  یقراس  درادیم . ینازرا  مدرم ] هب   ] دناهرقن الط و  ياهریشمش  دننام  هک  ار  شرگج  ياههراپ  نیمز 
دـیآیم و یمحر  هدـننکعطق  مدـش و  لـتق  بکترم  هک  دوب  لاوما  نیا  رطاـخ  هب  دـیوگیم : دـیآیم و  یلتاـق  دـش و  عـطق  متـسد  هک  دوـب 

. دنریگیمن رب  ار  نآ  زا  يزیچ  هدرک و  اهر  ار  اههرقن  الط و  هاگنآ  مدرک . محر  عطق  يزیچ  نینچ  يارب  نم  دیوگیم :
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  زین  وا  يذمرت و  زا  لقن  هب  يزودنق  ( 1)

«2 . » هلمحی نأ  عاطتسا  ام  هبوث  یف  هل  یثحیف  ینطعأ . ینطعأ  ینطعأ  ّيدهم ، ای  لوقیف : لجرلا  هیلإ  ءیجیف 
[ مالّـسلا هیلع  يدهم  ماما   ] سپ هدب . یلام ]  ] نم هب  هدب ، یلام ]  ] نم هب  هدب ، یلام ]  ] نم هب  يدهم ، يا  دیوگیم : دـیآیم و  وا  دزن  هب  یـسک 

. دزیریم لوپ  شسابل  رد  دنک ، لمح  دناوتب  هک  اجنآ  ات 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يدروام  دمحا و  زا  ومه  ( 2)

املظ و تئلم  امک  اطـسق  الدـع و  ضرألا  ألمیف  لازلز ، ساـنلا و  نم  فـالتخإ  یف  جرخی  یترتع ، نم  شیرق  نم  لـجر  ّيدـهملاب ! اورـشبأ 
رمأی ّهنأ  یّتح  هلدع ، مهعسی  هانغ و  دّمحم  ۀّمأ  بولق  ألمی  و  ۀیوّسلاب ، لاملا  مّسقی  و  ضرألا ، نکاس  ءامّـسلا و  نکاس  هنع  یـضری  و  اروج ،
هیتأیف کیتؤی . یّتح  نداّسلا  تئا  ّيدـهملا : هل  لوقیف  هیتأی ، دـحاو  لجر  ّالإ  دـحأ  هیتأی  امف  هیتأی . لاـملا  یلإ  ۀـجاح  هل  نم  يداـنیف : اـیدانم 

نأ عیطتـسی  ام  ردق  نوکی  یّتح  یقلیف  هلمحی ، نأ  عیطتـسی  الف  وثحیف ، ثحأ ، لوقیف : ینیطعتل . کیلإ  ینلـسرأ  ّيدـهملا ، لوسر  انأ  لوقیف :
لبقن ّانإ ال  نداّسلا : لوقیف  هیلع ، ّدریف  يریغ ، هوکرتف  لاملا  اذه  یلإ  یعد  مهّلک  اسفن . ۀّمألا  عشجأ  تنک  انأ  لوقیف : مدنیف ، جرخیف ، هلمحی ،

«3  ... » هانیطعأ ائیش 
دـتفا و فـالتخا  مدرم  نیب  هک  یناـمز  رد  وا  تسا . نم  نادـناخ  شیرق و  زا  هک  يدرم  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  روهظ ]  ] هب ار  امـش  داـب  هدژم 
. دشاب هدش  رپ  دادیب  متـس و  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاسیم  زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دیامنیم و  روهظ  دوش ، رادـیدپ  اهبوشآ )  ) اههلزلز
ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  تما  ياهلد  دنکیم و  میسقت  ربارب  روط  هب  ار  لاوما  يو  دنوشیم . دونـشخ  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس 
ره دنک : مالعا  اج  همه  رد  هک  دـهدیم  روتـسد  ار  شايدانم  وا  دـهدیم . شرتسگ  نانآ  عفن  هب  ار  شتلادـع  دزاسیم و  زیربل  يزاینیب  زا 

مراد هنازخ  دزن  هب  دیامرفیم : وا  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  دوریمن . شدزن  هب  رفن  کی  زج  یسک  دیایب . يدهم  دزن  هب  دراد  يزاین  یلام  هب  سک 
. دنک شلمح  دناوتیمن  هک  دهدیم  لاوما  زا  وا  هب  ردق  نآ  مه  رادهنازخ  دنکیم و  نینچ  وا  دهدب . وت  هب  یلاوما  ات  وگب  ورب و 

______________________________

ص 334. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 1)
ص 517. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 2)

ص تنس ..... : لها  تایاور  فلا ) روهظ 467  زا  سپ  خیرات  ص 124 . ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، زین : ص 562 و  نامه ؛ (. 3)
463 : 

ص:467  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. مدوب مدرم  همه  زا  رتصیرح  نم  دیوگیم : دوخ  اب  دوشیم و  نامیشپ  دوریم ، هک  نآ  زا  سپ 

ار لاوـما  اـت  ددرگیمزاـب  راد  هنازخ  دزن  هب  اذـل  تفرگن . یلاـم  دـماین و  یـسک  یلو  دـندش ، هدـناوخارف  لاوـما  نیا  نـتفرگ  يارب  ناـگمه 
. میریگیمن سپ  میاهداد  هک  ار  يزیچ  ام  دیوگیم : وا  هب  راد  هنازخ  یلو  دنادرگرب 
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: تسا هدمآ  یثیدح  عبانم  یخرب  رد  دسیونیم  يزودنق  ( 1)
نیمز رد  یناریو  هطقن  چیه  دش و  دهاوخ  راکشآ  وا  يارب  اهجنگ  دیـسر . دهاوخ  ملاع  برغ  قرـش و  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  تلود  ورملق 

«1 . » ددرگیم دابآ  هک  نآ  زج  دنامیمن 
ۀقرحملا قعاوصلا  یجنگ ، نایبلا  دمحا ، هجام و  نبا  دوواد ، وبا  دنسملا  نوچ : مه  تنس ، لها  عبانم  زا  يرگید  رامش  رد  تایاور  نیا  دننام 

 ... یجنلبش و نیبغارلا  فاعسا  نابص ، راصبالا  رون  رجح ، نبا 
. تسا هدمآ 

(2)

: هیماما تایاور  ب )

لقن هفوک  دجسم  رد  ترضح  نآ  ینارنخس  نیتسخن  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  هرابرد  ار  یتیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  دیفم  خیش 
: دیامرفیم نآ  نمض  رد  ماما  هک  تسا  هدرک 

رفحی نم  رمأی  ّمث  كانه . مهب  یّلصی  يرغلا و  یلع  دجسم  هل  ّطخی  نأ  رمأیف  ۀعمجلا ، مهب  یّلصی  نأ  سانلا  هلأس  ۀیناثلا ، ۀعمجلا  تناک  اذإف 
ّینأکف ءاحرألا . ریطانقلا و  هتهوف  یلع  لمعی  فجنلا و  یف  ءاملا  لزنی  یّتح  نییرغلا ، یلإ  يرجی  ارهن  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  دهـشم  رهظ  نم 

«2 . » يرک الب  هنحطتف  ءاحرألا  کلت  یتأت  ّرب ، هیف  لتکم  اهسأر  یلع  زوجعلاب 
سپ دـنناوخب ، ناشیا  تماما  هب  ار  هعمج  زامن  هک  دـننکیم  تساوخ  رد  مدرم  دـسر ، ارف  هفوک ] رد  ماـما  روضح   ] هعمج نیمود  هک  هاـگنآ 
یبآ لاناک  رفح  روتسد  سپ  دنراذگیم . زامن  مدرم  اب  اجنآ  رد  دنهدیم و  يرغ »  » رد نآ ] يانب  يارب   ] ار يدجـسم  يدنبزرم  روتـسد  ماما 

نآ رانک  رد  اهلپ و  دور  نیا  هناهد  رد  ماما ] . ] دناسرب اجنآ  هب  ار  بآ  دـشاب و  نایرج  رد  فجن )  ) نییرغ ات  هک  دـنهدیم  البرک  تشپ  زا  ار 
هب دوریم و  اهایـسآ  نآ  زا  یکی  هب  دنکیم و  لمح  مدنگ  زا  یفرظ  شرـس  رب  هک  منیبیم  ار  يدرم  ریپ  اییوگ  تخاس . دهاوخ  ییاهایـسآ 

. دنکیم درآ  ناگیار 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  تفگ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  ومه  ( 3)

«3 . » البرک يرهنب  ۀفوکلا  لهأ  تویب  تلّصتا  و  باب ، فلأ  هل  ادجسم  ۀفوکلا  دجسملا  رهظ  یف  ینب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ 
دزاسیم و رد  رازه  اب  يدجسم  هفوک ، دجسم  تشپ  رد  دیامن  روهظ  دّمحم  لآ  مئاق  یتقو 

______________________________

ص 563. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، (. 1)
ص 341. نامه ؛ دّمحم ، نب  دّمحم  دیفملا ، (. 2)

ص 342. نامه ؛ (. 3)
ص:468  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دوشیم لصتم  البرک  رهن  ود  هب  هفوک  لها  ياههناخ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  نینچمه  وا  ( 1)

هلصی نم  مکنم  لجرلا  بلطی  و  اههجو ، یلع  سانلا  اهاری  یّتح  اهزونک  نم  ضرألا  رهظت  و  اّهبر ...  رونب  ضرألا  تقرشأ  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ 
«1 . » هلضف نم  هّللا  مهقزر  امب  سانلا  ینغتسا  کلذ و  هنم  لبقی  ادحأ  دجی  الف  هتاکز ، هنم  ذخأی  هلامب و 

ار نآ  نیمز  يور  رب  مدرم  دزاسیم و  راکـشآ  ار  نیمز  ياهجنگ  دش ...  دهاوخ  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک ، روهظ  هک  ام  مئاق 
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هچنآ هب  مدرم  دریذپب و  وا  زا  هک  دباییمن  ار  یسک  اما  دهد  وا  هب  یتاکز  هقدص و  هک  ددرگیم  یـسک  لابند  امـش  زا  یخرب  دید ، دنهاوخ 
. دنوشیم زاینیب  هتخاس ، ناشیزور  شلضف  زا  دنوادخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دیفم  خیش  زین  ( 2)
«2 . » هیف ناک  يّذلا  عضوملا  یلإ  ماقملا  لّوح  و  هساسأ ، یلإ  هّدری  یّتح  مارحلا  دجسملا  مده  مالّسلا ، هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 

لقتنم شایلـصا  ياج  هب  ار  میهاربا  ماقم  دنادرگزاب و  شتـسخن  هدودحم  هب  ات  دنکیم  بیرخت  ار  مارحلا  دجـسم  دـیامرف ، روهظ  هک  مئاق 
. تخاس دهاوخ 

: دیامرفیم نآ  رد  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  يدنلب  ثیدح  وا  نینچمه  ( 3)
ءامج اهلعج  اهمّده و  ّالإ  فرش  هل  ضرألا  هجو  یلع  دجسم  قبی  مل  دجاسم و  ۀعبرأ  اهب  مدهف  ۀفوکلا ، یلإ  راس  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  ماق  اذإ 

ۀّنس اهلازأ و ال  ّالإ  ۀعدب  كرتی  ال  تاقرطلا ، یلإ  بیزآملا  فنکلا و  لطبأ  و  قیرطلا ، یف  جراخ  حانج  ّلک  رـسک  مظعألا و  قیرطلا  عّسو  و 
«3 . » اهماقأ ّالإ 

دراذگیمن و یقاب  نیمز  يور  رب  ار  یعفترم  دجسم  درک و  دهاوخ  بیرخت  ار  دجـسم  راهچ  هتفر ، هفوک  هب  دیامن ، روهظ  مئاق  هک  یماگنه 
چیه ددنبیم . هدش ، هداد  رارق  مدرم  هار  رـس  رب  هک  ار  نادوان  بالـضاف و  ياههلول  دنکـشیم و  ار  ینکلاب  ره  دـیاشگیم و  ار  یگرزب  هار 

. تخاس دهاوخ  اپرب  ار  اهتنس  همه  تشاذگ و  دهاوخن  یقاب  ار  یتعدب 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 4)

رهنب ۀفوکلا  تویب  لصّتت  و  باب ، فلأ  هل  ادجسم  ۀفوکلا  رهظ  یف  ینبی  و  سانلا ...  ینغتـسا  و  اّهبر ، رونب  ضرألا  تقرـشأ  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ 
«4 . » اهکردی الف  ۀعمجلا  دیری  ءاوفس  ۀلغب  یلع  ۀعمجلا  موی  لجرلا  جرخی  یّتح  ةریحلاب ، البرک 

زاینیب نامدرم  دش و  دهاوخ  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک ، روهظ  ام  مئاق  هاگره 
______________________________

ص 342. نامه ؛ دمحم ، نب  دمحم  دیفملا ، (. 1)
ص 343. نامه ؛ (. 2)
ص 344. نامه ؛ (. 3)

ص 280. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 4)
ص:469  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دوشیم لصتم  البرک  رهن  هب  هریح  قیرط  زا  هفوک  ياههناخ  دش و  دهاوخ  هتخاس  رد  رازه  اب  يدجسم  هفوک  تشپ  رد  و  تشگ ...  دنهاوخ 
هب اما  دوشیم ، جراخ  هعمج  زامن  تهج  هب  لزنم  زا  وردـنت  يرتسا  رب  راوس  هعمج  حبـص  رد  صخـش  هک ] دوشیم  گرزب  ردـق  نآ  رهـش  ]

. دسریمن زامن 
: تسا هدروآ  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 1)

ارهن مهل  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  ربـق  فلخ  نم  رفحیف  ثعبی  و  صیـصأ . هیلع  ساـنلا  عسی  باـب  فـلأ  هل  ادجـسم  ّطـخیف  يرغلا  یلإ  جرخیف 
، ّرب هیف  لتکم  اهـسأر  یلع  زوجعلاب و  ینأک  و  لیبسلا . یلع  ءاحرأ  رطاـنق و  هتهوف  یلع  لـمعی  فجنلا و  یف  ذـبنی  یّتح  نییرغلا  یلإ  يرجی 

«1 . » ءارک الب  هنحطت  یّتح 
صخـشم تسا  دایز  نآ  شیاجنگ  دراد و  رد  رازه  هک  ار  يدجـسم  هدودحم  دوریم و  فجن )  ) يرغ يوس  هب  مالّـسلا ] هیلع  يدهم  ماما  ]

هب ار  بآ  ات  دنیامن  رفح  فجن )  ) نییرغ فرط  هب  ار  یلاناک  رهن و  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تشپ  رد  دهدیم  نامرف  هاگنآ  دیامنیم .
دراد و رـس  رب  مدـنگ  زا  یفرظ  هک  منیبیم  ار  يدرم  ریپ  اییوگ  دزاسیم . ییاهایـسآ  نآ  هرانک  رد  اهلپ و  رهن ، نیا  هناهد  رد  دـناسرب . اجنآ 
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. دیامن درآ  ناگیار  هب  ار  نآ  ات  دوریم ] ]
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریصب  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  زین  ( 2)

«2 . » بشجلا ریعشلا  ّالإ  هماعط  ام  ظیلغلا و  ّالإ  هسابل  ام  هّللا  وف  مئاقلا ؟ جورخب  نولجعتست  ام 
. دروخن راوگان  ییاذغ  زج  دشوپن و  نشخ  سابل  زج  وا  دنگوس  ادخ  هب  دینکیم ؟ هلجع  همه  نیا  مئاق  روهظ  يارب  ارچ 

«3 . » تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  يدنوار  ار  ثیدح  نیا  دننام 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  هک  دناهدرک  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  یسربط  قودص و  خیش  ( 3)

«4  ... » رمع ّالإ  بارخ  ضرألا  یف  یقبی  و ال  زونکلا ...  هل  رهظت  و  ضرألا ، هل  يوطت  رصنلاب ، دّیؤم  بعرلاب ، روصنم  اّنم  مئاقلا 
دوشیم و هدـیچیپ  وا  ياپ  ریز  نیمز  ددرگیم ، ینابیتشپ  یهلا  يرای  اب  دوشیم و  يراـی  نانمـشد ] لد  رد   ] ساره اـب  تیب ] لـها   ] اـم مئاـق 

. دزاسیم شدابآ  وا  هک  نآ  رگم  دنامیمن  نیمز  رد  ياهبارخ  و  دوشیم ...  راکشآ  وا  يارب  اهجنگ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  یسربط  ( 4)

هل هّللا  رهظی  و  يدلو ...  نم  مئاقلا  یف  هتّنس  يرجیس  هّللا  ّنإ  و  احلاص ...  ادبع  ناک  نینرقلا  اذ  ّنإ 
______________________________

ص 280. نامه ؛ نسحلا ، نب  دمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 277. نامه ؛ (. 2)

ص 196. نامه ؛ هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  يدنوارلا ، (. 3)
ص 433. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، و  یطخ ) هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 4)

ص:470  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » املظ اروج و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  هب  ضرالا  ألمی  بعرلاب و  هرصنی  اهنداعم و  ضرألا و  زونک 

دنوادخ تخاس ...  دهاوخ  يراج  تسا  نم  نادنزرف  زا  هک  مئاق  دروم  رد  ار  وا  تنـس  دنوادخ  اعطق  و  دوب ...  ياهتـسیاش  هدـنب  نینرقلا  وذ 
لدع زا  وا  تکرب  هب  ار  نیمز  دهدیم و  شايرای  نانمـشد ] لد  رد   ] ندنکفا سرت  اب  دزاسیم و  راکـشآ  شیارب  ار  نیمز  نداعم  اهجنگ و 

. دشاب هدش  زیربل  دادیب  متس و  زا  هک  روط  نامه  دزاسیم ، رپ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  زین  وا  هبقع و  نب  یلع  زا  ومه  ( 1)

رهظت ذـئنیحف  هلهأ ...  یلإ  ّقح  ّلک  ّدر  اهتاکرب و  ضرألا  تجرخأ  لبـسلا و  تنمأ  روجلا و  همایأ  یف  عفترا  لدـعلاب و  مکح  مئاقلا  ماق  اذإ 
«2  ... » نینمؤملا عیمج  ینغلا  لومشل  هّربل ، هتقدصل و ال  اعضوم  مکنم  لجرلا  دجی  الف  اهتنیز ، يدبت  اهزونک و  ضرألا 

ياهتکرب نیمز  ددرگ و  نما  اههار  دوش و  فرط  رب  وا  راگزور  رد  دادـیب  متـس و  دـنک و  مکح  تلادـع  هب  دـیامرف  روهظ  مئاق  هک  هاگنآ 
 ... ددرگرب نآ  بحاص  هب  یقح  ره  دروآ و  نوریب  ار  شدوخ 

نانمؤم همه  اریز  دنکیمن  ادیپ  ار  یسک  نداد  هقدص  يارب  امش  زا  کی  چیه  دزاس و  راکشآ  ار  شیاهتنیز  اهجنگ و  نیمز  نامز ، نآ  رد 
. دنتسه زاینیب  راگزور  نآ  رد 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یسلجم  همالع  ( 2)
یّتح مئاهبلا ، عابسلا و  تحلطصا  دابعلا و  بولق  نم  ءانحشلا  تبهذل  اهتابن و  ضرألا  تجرخأل  اهرطق و  ءامّسلا  تلزنأل  انمئاق  ماق  دق  ول  و 

«3 . » هفاخت عبس و ال  اهجیهی  ال  اهتنیز ، اهسأر  یلع  تابنلا و  یلع  ّالإ  اهیمدق  عضت  ماشلا ال  یلإ  قارعلا  نیب  ةأرملا  یشمت 
ناگدنب ياهلد  زا  تجاجل  هنیک و  دروآ و  نوریب  ار  شناهایگ  نیمز  دتسرف و  ورف  ار  شناراب  ياههرطق  نامـسآ  دیامرف  روهظ  هک  ام  مئاق 

ناهایگ يور  رب  زج  دوریم و  هدایپ  ماش  ات  قارع  زا  نز  کی  هک  اجنآ  ات  دننک  شزاس  حلـص و  یلها  یـشحو و  ناروناج  ددنب و  رب  تخر 
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. دسرتیمن نآ  زا  زین  وا  دنکیمن و  هلمح  وا  هب  یشحو  ناویح  چیه  تسا ؛ يو  هارمه  شتنیز  هک  یلاح  رد  دهنیمن  اپ 
. تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  زا  ياهدیزگ  دوب  نیا 

: تسا هتکن  ود  رگنایب  رابخا  نیا  ترثک  ( 3)
همه مسجت  تلود  نآ  لیکـشت  اریز  مالّـسلا ؛ هیلع  يدـهم  ماما  تلود  تامادـقا  اـهیگژیو و  ناـیب  هب  مالـسا  ناـیاوشیپ  ناوارف  ماـمتها  - 1
. تسا یهلا  تدمزارد  همانرب  هجیتن  نیرتمهم  زین  دشابیم و  ناشیا  يراذگصالخا  كاپ  هویم  نانآ و  ياهیناشفناج  اهجنر و  اهشالت ،

______________________________

ص 413. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 1)
ص 432. نامه ؛ (. 2)

ص 182. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)
ص:471  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نآ يارب  يرتشیب  لیالد  مینکفا و  رظن  يرتشیب  ینیب  کیراب  اب  هناگادج و  روط  هب  يدادیور  ره  هب  تسناوت  میهاوخ  تایاور  نیا  لقن  اب  - 2
اب یخیرات  ظاحل  زا  رتهب و  نآ  مهف  دشاب ، هتـشاد  دوجو  يرتدایز  تایاور  ردق  ره  دادیور ، کی  هرابرد  تسا  یهیدـب  هچ  مینیبب ؛ كرادـت 

. ددرگیم تباث  يرتشیب  توق 
اب ار  اهنآ  یگنهاـمه  توبث و  نازیم  هداد ، رارق  ثحب  دروم  نوگاـنوگ  ياـیاوز  زا  ار  راـبخا  نیا  روحم ، دـنچ  نمـض  رد  اـت  مینآ  رب  کـنیا 

. مییامن یسررب  هتبثم  نیارق  یمالسا و  یلک  لوصا 
(1)

؛ یناهج لدع  تلود  ياوشیپ  یصخش  راتفر  مود : روحم 

. تسا هدشن  درآ  وکین  هک  ییوج  شیاذغ  نشخ و  ربز و  ترضح  نآ  سابل  هک  هدش  حیرصت  تایاور  نیا  زا  یضعب  رد 
حطسمه ات  هتفرگ  نامیپ  دسریم ، تموکح  هب  هک  یلداع  ماما  ره  زا  دنوادخ  اریز  دشاب ، هتشاد  يراتفر  نینچ  دیاب  هراومه  یمالسا  مکاح 

. دیامن لوانت  اذغ  دنک و  نت  رب  سابل  شروشک  ناتسدیهت 
. دربن اهنآ  دای  زا  ار  ناتسدیهت  ناریقف و  ناوارف ، تورث  تردق و  هک  تسا  نآ  راتفر  نیا  تمکح 

يافلخ دومرف و  بجاو  دوخ  رب  ار  هویش  نیا  یمالسا  تلود  تسایر  نتفرگ  هدهع  رب  هکم و  حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
. دندرک نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ماما  ات  نیتسخن 

بجاو زین  ناشیا  رب  اریز  تفرگ  دنهاوخ  شیپ  رد  ار  شور  نیمه  دننز ، هیکت  لدع  تموکح  دنسم  رب  هک  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ( 2)
. دشاب ناهج  مدرم  نیرتتسدیهت  نیرتهنسرگ و  حطسمه  شایگدنز  تسا 

نآ نامدرم  نیرتفیعض  گنسمه  نانآ  زا  کی  ره  یگدنز  دنانینچ و  دنانیمز ، فلتخم  قطانم  ناریما  هک  مه  ترضح  نآ  صاخ  نارای 
. دوب دهاوخ  قطانم 

هب یخرب  هک  دهنیم  یطورـش  صاوخ ، نآ  رب  ترـضح  نآ  هک  تشذـگ  مارحلا  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تعیب  هب  طوبرم  تایاور  رد 
. یعامتجا تلادع  يارجا  رد  يدنبیاپ  هب  رگید  یخرب  تشگیمزاب و  نانآ  یصخش  ياهراتفر 

زخ ریرح و  دنرواین ، دورف  رس  رز  میس و  ربارب  رد  هکنیا  زا  تسترابع  ددرگیم  طوبرم  نانآ  یصخش  راتفر  هب  هک  ییاهطرـش  زا  یخرب  ( 3)
. دننک تعانق  مک  هب  دنروخب و  وج  نان  دنزاس ، دوخ  ياکتم  ار  كاخ  دنشوپب ، نشخ  ياههماج  دنشوپن ،

؛ دزاسیم بجاو  دوخ  صاخ  نارای  رب  ار  اهنآ  زاغآ ، نامه  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  یلو  تسین ، بجاو  ناناملـسم  رب  ییاهراک  نینچ  دنچ  ره 
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رانک رد  ای  دش و  دنهاوخ  فلتخم  ياهنیمزرـس  ناریما  اهنآ  لدع ، تلود  رارقتـسا  ناهج و  حتف  زا  سپ  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  اریز 
. تخادرپ دنهاوخ  تیلاعف  هب  تموکح  زکرم  رد  ترضح ،

هدش دراو  هراب  نیا  رد  هک  يربخ  اما  درادن . ییاور  نایب  هب  يزاین  اساسا  هک  تسا  یهیدـب  نانچنآ  یمالـسا  یلک  لوصا  رد  بلطم  نیا  ( 4)
لاکشا ود  اب  یمالسا ، یلک  لوصا  اب  شایناوخمه  دوجو  اب  «، 1»

______________________________

 ... بشجلا ریعّشلا  ّالإ  هماعط  ام  ظیلغلا و  ّالا  هسابل  ام  هّللا ، وف  (. 1)
ص:472  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: مییامن هئارا  روخارف  یخساپ  شیارب  میشوکیم  نآ  حرط  زا  سپ  هک  تسوربور 
یگدنز هعماج  دارفا  نیرتفیعض  دننام  دوخ  یصخش  یگدنز  رد  دیاب  یمالسا  تلود  تیلوئـسم  یمالـسا ، یلک  لوصا  ساسا  رب  - 1 ( 1)

هرود نآ  رد  ناگمه  دوریم و  الاب  اهنآ  تورث  نازیم  مدرم و  هافر  حطـس  يودـهم  یناهج  تلود  رد  ضیفتـسم ، یتایاور  قبط  اما  دـنیامن ؛
یـشیاشگ شنارای  یمامت  مالّـسلا و  هیلع  ماما  یگدـنز  رد  تفاـی و  دـهاوخ  رییغت  بوجو  نآ  هجیتن ، رد  دـش ؛ دـنهاوخ  هاـفر  زا  رادروخرب 

. دهدیم يور  سوملم 
: مییامنیم هراشا  نآ  دروم  ود  هب  اجنیا  رد  ام  هک  داد  خساپ  هیواز  دنچ  زا  ناوتیم  لاکشا  نیا  هب 

قدـص يارب  هکلب  دـشاب ، نینچ  شتیمکاح  نارود  مامت  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  یگدـنز  شور  هک  تسین  نینچ  تیاور ، نیا  ساسا  رب  فلا )
دباییم هعـسوت  مدرم  نیب  رد  جیردت  هب  یتخبـشوخ  هافر و  تلادع ، اریز  دتفا ؛ یقافتا  نینچ  شتموکح  نیزاغآ  نارود  رد  تسا  یفاک  نآ 

، تسا یقاب  اهنآ  زا  رفن  کی  ات  تشاد و  دـنهاوخ  دوجو  زین  تسدـیهت  ییاههورگ  یعیبط  روط  هب  دـشاب ، هدـشن  ریگارف  شاهنماد  یتقو  ات  و 
. دوب دهاوخ  بجاو  مالّسلا  هیلع  ماما  رب  نانچ  مه  هدش  هراشا  نآ  هب  تیاور  رد  هک  ياهویش 

مالّـسلا هیلع  ماما  فیرـش  رمع  همه  مک  تسد  ناهج ، همه  رد  هافر  ققحت  تلادع و  طسب  يارب  یجیردت  نامز  تدم  دـسریم  رظن  هب  ب )
ققحت دـنکفایم ، رد  دوخ  نانیـشناج  يارب  هک  ياهمانرب  قباـطم  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  دنمهوکـش  فدـه  نیا  دریگیم و  رب  رد  ار 

دراد دوجو  زین  لامتحا  نیا  یلو  دنـسریم  هافر  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  یگدنز  هرود  رد  ناهج  قطانم  رتشیب  هک  تسا  تسرد  تفای . دهاوخ 
ار راتفر  نامه  یگدـنز ، لوط  رد  ترـضح  نآ  دـیاب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يراتفرگ  درف  تسد ، رود  قطانم  زا  یکی  رد  هک 

. دنیامن نک  هشیر  لماک  روط  هب  ار  یتسدیهت  رقف و  تسناوت  دنهاوخ  وا  نانیشناج  اهنت  دزاس و  دوخ  هشیپ 
ییاذغ زج  دشوپیمن و  نشخ  ربز و  یـسابل  زج  وا  دنگوس  ادخ  هب  دیراد !؟ باتـش  مئاق  روهظ  يارب  ارچ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  - 2 ( 2)

.« دروخیمن راوگان 
: اریز درادن ، یتافانم  روهظ  رد  لیجعت  بلط  اب  مالّسلا  هیلع  ماما  یگدنز  هویش  هک  تسنآ  دسریم  نهذ  هب  اجنیا  رد  هک  یلاکشا 

لمع هماج  شنیرفآ  يالاو  فده  دوش و  هدایپ  ناهج  مامت  رد  تلادع  ات  تسا  هتـسب  لد  مالّـسلا  هیلع  ماما  روهظ  هب  نمؤم ، صخـش  فلا )
. دزاس ینابرق  ار  دوخ  یصخش  عفانم  هرسکی  هک  نآ  ای  دزروب  ییاسراپ  دهز و  يو  دشاب  مزال  رگا  یتح  دشوپب ،

نامز رد  درمـشیم ، شایگدنز  عضو  ندـش  رتهب  بجوم  ار  نآ  دربیم و  رـس  هب  روهظ  راظتنا  رد  یـصخش  عفانم  رطاخ  هب  هک  یـسک  ب )
مالّسلا و هیلع  يدهم  ماما  نامز  رد  یلومعم  درف  یلو  تسا  یـصاخ  هدع  يارب  اهنت  هنادهاز  هویـش  اریز  دیـسر ؛ دهاوخ  شیوزرآ  هب  روهظ 

نایاورمکح هلمج  زا  يو  اریز  تسین  وا  هفیظو  تضایر  اـب  مأوت  یگدـنز  تسیز و  دـهاوخ  يداـم  هاـفر  یتخبـشوخ و  رد  ناـشیا ، زا  سپ 
. تسین ناهج 

ص:473  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دنامیم یقاب  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  نانچ  مه  مالّسلا )... !؟ هیلع  مئاقلا  جورخب  نولجعتست  ام   ) يراکنا ماهفتسا  نیا  لیلد  بیترت ، نیدب  ( 1)
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، ترـضح نآ  ناـبطاخم  کـش  نودـب  تخانـش . ار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  نخـس  ناـبطاخم  دـیاب  تسخن  لاکـشا ، نیا  هب  خـساپ  يارب 
همه نآ  زا  ات  دناهدوب  روهظ  هار  هب  مشچ  هناربصیب  هتشاد و  رارق  يروآباذع  طیارش  رد  نایسابع  نایوما و  دادیب  متس و  زا  هک  دنایناسک 

: دنوشیم میسقت  یلصا  هتسد  ود  هب  دوخ  نانیا  ددرگ . نیمأت  ناشهافر  یتخبشوخ و  دنشکب و  یتحار  سفن  دنبای ، ییاهر  یمدرمان  دادیب و 
ناماما رادتـسود  هک  ینامدرم  مود ، دنـشابیم . ورـشیپ  نامیا  ملع و  رد  هک  ترـضح  نآ  نادرگاش  مالّـسلا و  هیلع  ماما  ناـکیدزن  تسخن ،

. دنتسه مالّسلا  مهیلع  موصعم 
هجیتن رد  دریگ ؛ رب  رد  ار  ود  ره  دناوتیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  باطخ  دندنموزرآ و  ار  روهظ  رد  لیجعت  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  ره 

. دروآ مهارف  ار  یخساپ  دیاب  هتسد  ره  بسانتم 
ترضح نآ  هک  ور  نآ  زا  دنیامرف ، روهظ  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  ددرگ و  یلمع  اهنآ  يوزرآ  مییامن  ضرف  رگا  تسخن : هتـسد  ( 2)

شور نامه  لومـشم  زین  اهنآ  دش ، نینچ  یتقو  داد و  دـهاوخ  رارق  ناهج  فلتخم  قطانم  ریما  ار  نانیمه  درادـن ، ار  يرگید  سک  نانیا  زج 
يدـج الماک  يراکنا  ماهفتـسا  نیا  هجیتن  رد  ددرگیمن و  لصاح  روهظ  رد  لیجعت  زا  اـهنآ  دوصقم  تروص  نیا  رد  دـندرگیم . هنادـهاز 

. تسا هاگآ  الماک  نانآ  دوصقم  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  اریز  دوب  دهاوخ 
نومزآ و تدـمزارد  ياههرود  ندـنارذگن  لیلد  هب  زین  یبسن و  شناد  هداس و  نامیا  لیلد  هب  هرود ، نآ  رد  یلومعم  دارفا  مود : هتـسد  ( 3)

یمارگ ار  نانآ  دیامرف ، روهظ  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  دـنراد  راظتنا  دـنرادنپیم و  فرژ  یکرد  لماک و  ینامیا  ياراد  ار  دوخ  ناحتما ،
. دیدرگ نایب  تسخن  هتسد  دروم  رد  هک  دهدیم  يور  يزیچ  نامه  اجنیا  رد  دیامن و ...  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و 

راظتنا دیابن  رگید  اما  دیسر  دنهاوخ  شیاسآ  هافر و  هب  یعیبط  روط  هب  اهنآ  دروآ ، رامـش  هب  یلومعم  يدارفا  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  رگا 
. دنشاب هتشاد  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  یکیدزن 

اهنآ قح  رد  زین  ترـضح  دـندرگ و  بوسحم  وا  نارای  صاوخ  زا  دـنوش و  کیدزن  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  عقوت  رگا  یلو 
رد دزاس . ناهج  قطانم  زا  یکی  مکاح  ار  اهنآ  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هکنیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  ناـشیارب  يرگید  عقوت  دومرف ، یتمحرم  نینچ 

نیاربانب ددرگیم و  ینابرق  اهنآ  یـصخش  عفانم  زین  اجنیا  رد  سپ  دننکرب . خیب  زا  ار  شیاسآ  هافر و  عمط  نادند  دیاب  اهنآ  زین  تروص  نیا 
. دیامرف حرطم  ار  يراکنا  ماهفتسا  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دراد  اج  الماک 

یصخش عفانم  هیواز  زا  دیابن  اساسا  روهظ ، نادنموزرآ  هک  تسا  نآ  شسرپ  نیا  حرط  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  یلـصا  دوصقم  ( 4)
دادـملق شنیرفآ  زا  یهلا  ضرغ  ققحت  یناهج و  تلادـع  يارجا  يارب  یخیراـت  یتصرف  ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـنرگنب  سدـقم  دادـیور  نیا  هب 

. دیامنن ادیپ  ققحت  زگره  نانآ  یصخش  عفانم  هک  دوریم  راظتنا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیامن .
ص:474  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

يزرواشک شخب  رد  يودهم  تلود  ياهتسایس  موس : روحم 

رـشب ینازرا  ار  شیاهیکاروخ  همه  نیمز  : » دیامنیم حیرـصت  هک  اجنآ  دیـسر . یجیاتن  هب  هراب  نیا  رد  ناوتیم  هتـشذگ  تایاور  یخرب  زا 
. دراد راگزور  نآ  رد  یعارز  تالوصحم  هداعلا  قوف  دشر  زا  هیانک  درادیمن ». هگن  ار  نآ  زا  يزیچ  دنکیم و 

هقطنم نآ  ام  نامز  رد  هک  یلاـح  رد  دراذـگیمن » مدـق  هاـیگ  هزبس و  رب  زج  دوریم و  ماـش  هب  قارع  زا  ینز  : » دـیامرفیم رگید  ییاـج  رد 
رـس دابآ و  نکمم ، نامز  نیرتمک  رد  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  هدنخرف  روهظ  تکرب  هب  اما  دـشابیم  فلع  بآیب و  تخـس  ینابایب 

. دش دهاوخ  زبس 
يزبسرـس ینادابآ و  نیا  هنرگو  هدـیدرگ  نایب  نآ  رودـص  هرود  ناگدنونـش  تینهذ  اب  بسانتم  هک  تسا  لاثم  کـی  اـهنت  تیاور  نیا  ( 2)
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. تفرگ دهاوخ  ارف  ار  ناهج  ياهنابایب  همه  هکلب  دش ؛ دهاوخن  قارع  یبرغ  ریوک  هب  رصحنم 
هئارا یبایزرا و  تسادیپ . هتفگان  دناهدوب ، زیخلصاح  زین  روهظ  زا  شیپ  هک  ییاهنیمزرس  عضو  دشاب ، نینچ  يریوک  قطانم  تیعضو  یتقو 

. دشابیم نکممان  دنیزیم ، روهظ  زا  شیپ  هک  ینادنمشناد  يارب  يزرواشک ، لوصحم  همه  نیا  زا  رامآ 
نیوکت و ناـهج  نیب  یگنهاـمه  هب  هراـشا  زا  سپ  دـیاب  تسیچ ؟ يزرواـشک  میظع  بـالقنا  نیا  یلـصا  لـیلد  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 

. میربب مان  تیقفوم  نیا  رد  یساسا  رصنع  ناونع  هب  راک » رد  یقیقح  صالخا   » زا عیرشت ،
هب ریزگان  تیعمج ، شیازفا  درادیم و  رب  ماگ  یگنسرگ  يوس  هب  تیرشب  : » دنیوگب هک  تسا  ياهیاپیب  تسس و  نخـس  نیا  هجیتن  رد  ( 3)

ماجـسنا و نودـب  اهراک  دراذـگ ، لاوز  هب  ور  صالخا  هک  دـهدیم  يور  ینامز  هعجاف ، نیا  دـماجنایم ». ناهج  رد  ییاذـغ  عبانم  شهاک 
نابیرگ هب  تسد  نآ  اب  روهظ  زا  شیپ  رـصع  رد  تیرـشب  هک  یتیعـضو  نامه  ینعی  ددرگ ؛ عضو  ياهناـملاظ  نیناوق  دریگ و  ماـجنا  فدـه 

. دوشیم
ردق ره  دش ، رادیدپ  یناهج  هچراپکی و  یمزع  اشوک و  ناوترپ و  ییاهتـسد  هنالداع ، ینوناق  رازگتمدخ ، صلخم و  یتلود  هاگره  یلو  ( 4)
ربارب دنچ  ياهقباسیب  روط  هب  دارفا  دمآ  رد  دش و  دهاوخ  دیلوت  زاین  رب  نوزفا  هکلب  یفاک  هزادنا  هب  اذغ  دـبای ، شیازفا  نیمز  هرک  تیعمج 

. دیدرگ دهاوخ 
جیاـتن نیا  هب  ندیـسر  يارب  ییارجا  يراذـگنوناق و  ياـهشخب  رد  مالّـسلا  هـیلع  يدـهم  ماـما  تـلود  یلیـصفت  ياـهشور  تخانـش  اـما 
یخرب ناوتیم  طقف  کنیا  دـیآیم و  دـیدپ  روهظ  زا  سپ  ناـمز  رد  اـهنت  هک  دراد  دـشر  یهاـگآ و  زا  یحطـس  هب  یگتـسب  زیگناتفگش ،

. دومن طابنتسا  تایاور  زین  یلک و  لوصا  زا  ار  نآ  دراوم 
. تخادرپ میهاوخ  عوضوم  نیا  داعبا  همه  هب  دوخ  يدعب  باتک  رد 

رد عقاو  نابایب  رد  ار  یلاناک  رفح  روتسد  ترضح  تایاور ، نیا  قبط  دروآ . تسد  هب  ار  قیاقح  یخرب  ناوتیم  میدروآ  هک  یتایاور  زا  ( 5)
. دسرب فجن  رهش  هب  بآ  هلیسو  نادب  ات  داد  دنهاوخ  فجن  البرک و  نیب 

ص:475  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ار يدرم  ریپ  اییوگ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  ورنیا  زا  تخاس و  دـنهاوخ  ییاهایـسآ  اهلپ و  لاناک ) ای   ) هناـخدور نیا  هناـهد  رد  نینچمه 

«. دیامنیم درآ  ناگیار  هب  ار  شمدنگ  دوریم و  اهایسآ  نآ  هب  هداهن ، مدنگ  زا  یفرظ  شرس  رب  هک  منیبیم 
میهاوخ نآ ،) رودـص  رـصع  رد  تیاور  ناـبطاخم  كرد  حطـس  تیاـعر  ببـس  هب   ) تسین شیب  یلاـثم  نیا  هک  میروآ  داـی  هب  هاـگره  ( 1)

رتشیب يرورهب  يارب  هک  ار  هزیناکم  ياههاگتـسد  دادعت  زین  اهنابایب و  يرایبآ  تهج  هدش  ثادحا  ياهتانق  اههناخدور و  ترثک  تسناوت 
. میروآ رظن  رد  دریگیم ، رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناگیار  هب 

لباق ام  يارب  کنیا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دروآ  دهاوخ  راب  هب  ار  یمهم  جیاتن  يودـهم ، تلود  يژولوئدـیا  قباطم  يزرواشک  بالقنا  نیا  ( 2)
: دشابیم كرد 

. دریگیم رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناگیار  هکلب  نازرا  ییاهب  اب  اههویم  اهیکاروخ و  عاونا  - 1
رـس هـب  یتسدـیهت  رقف و  رد  روـهظ  زا  شیپ  اـت  هـک  يراوناـخ  اـهنویلم  يارب  یفاـک  دـمآ  رد  داـجیا  دـلوم و  لاغتـشا  ندـمآ  دوـجو  هـب  - 2

. دناهدربیم
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  روحم  رد  هک  هدرتسگ . ینادابآ  نارمع و  - 3

. ناگیار تروص  هب  دارفا  یتایح  ياهزاین  نتخاس  هدروآرب  يارب  یلاع  ياهتصرف  داجیا  - 4
. مییامن روصت  یبوخ  هب  اهناسنا  همه  يارب  ار  یتخبشوخ  هافر و  اب  مأوت  یگدنز  ققحت  تسناوت  میهاوخ  بیترت  نیدب 

(3)
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. زاس تخاس و  نارمع و  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهتسایس  مراهچ : روحم 

، رهش هس  ره  و  دیسر ، دهاوخ  هریح  البرک و  هب  هفوک  رهش  ياههناخ  درک . هدهاشم  تایاور  رد  ار  اهتسایس  نیا  جیاتن  ناوتیم  ینشور  هب 
هب اـت  دنیـشنیم  راوهر  يرتسا  رب  هعمج  زور  حبـص  یـسک   » هک دـش  دـهاوخ  هدرتـسگ  ناـنچ  نآ  دـمآ و  دـهاوخ  رد  هچراـپکی  تروص  هب 

.« درک دهاوخن  كرد  ار  هعمج  زامن  دیسر و  دهاوخن  اّما  دسرب ؛ دوشیم ، هماقا  هعمج  زامن  نآ  رد  هک  يدجسم 
دراد رارق  نآ  زکرم  رد  هکلب  دوب  دهاوخن  رهش  رگید  هیشاح  رد  دجسم  دشاب ، هدرک  تکرح  مه  رهش  هیشاح  زا  رگا  یتح  صخش  نیا  ( 4)

. دـشابیم رهـش  نآ  زا  یـشخب  تفاـسم  اـهنت  دـیامیپیم ، وردـنت  بکرم  رب  راوـس  درم ، نآ  هک  یهار  همه  نیا  هک  میباـییم  رد  اـجنیا  زا  و 
يرهش روصت  اریز  تسا ؛ تایاور  زیگناتفگش  بلاج و  ياهینیبشیپ  زا  یکی  زین  نیا  تسا ) هدومیپ  ار  هریاد  کی  عاعش  تفاسم  ییوگ  )
یعیبط تسا و  یلومعم  يرما  ناهج ، ياهتختیاپ  رد  هژیو  هب  تعـسو  نیا  نونکا  اما  تسا ؛ هدـیجنگیمن  یـسک  هلیخم  رد  یگرزب  نیا  هب 

. دیامن ادیپ  یشرتسگ  نانچ  دش ، دهاوخ  يودهم  یناهج  تلود  تختیاپ  هک  زین  هفوک  تسا 
لوط هک  ییاج  رد  تفایرد . اهرهـش  ریاـس  یناداـبآ  نارمع و  هب  ار  لدـع  تلود  نآ  ماـمتها  هجوت و  نازیم  بلطم ، نیا  زا  ناوتب  دـیاش  ( 5)

زین اهرهش  رگید  دشاب ، رتمولیک  داتشه  زا  شیب  ادودح  هفوک ،)  ) تختیاپ
ص:476  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دشابیم نآ  فصن  ای  دودح  نیمه  رد  دوخ ، یعامتجا  تیمها  ییایفارغج و  طیارش  اب  بسانتم 
. تشاد دهاوخ  ياهژیو  مامتها  یمالسا ، ياهنوناک  نیرتیلصا  ناونع  هب  دجاسم  هب  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  ( 1)

هب هتـشاد ، هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  ناـمز  رد  هک  یعـضو  هب  نداـهن  تمرح  يارب  ددرگیم و  ناریو  مارحلا  دجـسم  دـیدج  ياـهشخب 
. دش دهاوخ  هدنادرگزاب  مالسا  ردص  هدودحم  نامه 

ماقم درک . دـهاوخ  لقتنم  هبعک  راوید  رانک  رد  شایمیدـق ، لحم  هب  ینونک  ناـکم  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ( 2)
میهاربا هک  دراد  یناکم  زا  تیاکح  یماقم ، نینچ  دوجو  هشیدـنا  الوصا  دراد . هلـصاف  هبعک  راوید  زا  رتم  دـنچ  کنیا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 

دتسیایم نآ  رانک  رد  دوخ  دزاسیم ، ار  يراوید  هک  یسک  یعیبط  روط  هب  تسا و  هدوب  هداتسیا  اجنآ  رد  هبعک  نتخاس  ماگنه  مالّـسلا  هیلع 
. دتسیاب نآ  زا  رترود  رتم  دنچ  هک  درادن  انعم  و 

. تسا هفرشم  هبعک  رانک  رد  میهاربا ، ماقم  یعیبط  ناکم  نیاربانب 
تیعورشم طرـش  هک  يوقت - ساسا  رب  نوچ  تخاس و  دهاوخ  بارخ  هفوک  رد  ار  دجـسم  راهچ  ترـضح  نآ  تایاور ، قبط  نینچمه  ( 3)

. دش دنهاوخن  مه  يزاسزاب  دناهدشن ، هدراذگ  انب  تسا - مالسا  رد  دجسم  تخاس 
. دوب دهاوخ  ترضح  هدهع  رب  اهنآ  بیرخت  فیلکت  ور  نیا  زا  تسین و  راک  نیا  هب  رداق  ینمؤم  يورین  چیه  روهظ  زا  شیپ 

رازه ياراد  دیامنیم ، رداص  فجن ) تمس  هب   ) هفوک رهـش  تشپ  رد  ار  نآ  نتخاس  روتـسد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  يدجـسم  اما  ( 4)
. دراد دجسم  نآ  دایز  رایسب  تعسو  زا  تیاکح  تسین ) دوصقم  قیقد  روط  هب  نآ  دوخ  دنچ  ره   ) ددع نیا  دشابیم و  رد 

تسد ار  رد  ود  نیب  هلصاف  مینک و  روصت  رد  هاجنپ  تسیود و  نآ  علـض  ره  رد  مییامن و  ضرف  عبرم  تروص  هب  ار  دجـسم  یلک  هشقن  رگا 
نویلیم و شـش  زا  رتمک  دجـسم  تحاـسم  هک  نآ  ینعی  نیا  و  دـش ؛ دـهاوخ  رتم  دـصناپ  رازه و  ود  نآ  علـض  ره  لوط  مینادـب ، رتم  هد  مک 

. دوب دهاوخن  عبرم  رتم  رازه  هاجنپ  تسیود و 
اپرب دجسم  نیا  رد  هتفه  ره  ار  هعمج  زامن  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  دراد . بسانت  الماک  یمالسا ، یناهج  تلود  طیارش  اب  دجسم  نیا 

. دش دهاوخ  بجاو  هعمج  زامن  رد  نآ  هموح  رهش و  نیا  نادرم  تیرثکا  روضح  اعرش  دومن و  دهاوخ 
اجنآ هب  مالّسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  تماما  هب  زامن  هماقا  قوش  هب  ناهج  رگید  قطانم  اهرهش و  زا  زین  يدایز  هدع  نیا ، رب  هوالع 
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. دبلطیم زین  ار  یمیظع  دجسم  نانچ  یقاتشم ، هوبنا و  تیعمج  نینچ  هجیتن  رد  تفاتش . دنهاوخ 
دجـسم رد  قارع ، هب  دورو  زا  سپ  هعمج  نیتسخن  رد  مالّـسلا  هیلع  ماـما  تسا : هدـمآ  میدروآ ، رتـشیپ  هک  یتـیاور  رد  تهج  نیمه  هب  ( 5)

یّلـص ربمایپ  تماما  هب  زامن  دننام  امـش  تماما  هب  زامن  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  دنیوگیم : مدرم  مود  هعمج  رد  دناوخ . دـهاوخ  هبطخ  هفوک 
. درادن ار  ام  شیاجنگ  دجسم  نیا  یلو  دشابیم  هلآ  هیلع و  هّللا 

دوریم و نوریب  يرغ »  » يوس هب  هاگنآ  میامش ؛ هتساوخ  ماجنا  یپ  رد  نم  دنیامرفیم : خساپ  رد  ناشیا 
ص:477  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » دیامرفیم صخشم  میسرت و  دشاب ، هتشاد  ار  مدرم  همه  شیاجنگ  هک  رد ، رازه  اب  ار  يدجسم  هدودحم 
بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  هک  تسا  هفوک  گرزب  دجـسم  نامه  درادن ، ار  نارازگزامن  تیعمج  شیاجنگ  تیاور  نیاربانب  هک  يدجـسم 

. تسا هدیدرگ  عقاو  هفوک  بونج  رد  هک  دشابیم  فرشا  فجن  يرغ ،»  » زا دارم  هدرازگیم و  زامن  نآ  رد  مالّسلا  هیلع 
ار یمالسا  حیحص  ماکحا  ات  دشوکیم  مالّسلا  هیلع  ماما  دشابیم . دجسم  نیا  تخاس  يودهم ، تلود  ینارمع  درواتسد  نیتسخن  سپ  ( 1)
تابجاو و هب  جیردت  هب  هعماج  هک  تسا  هتـسیاش  اریز  دشاب ، بجاو  ریغ  یبحتـسم و  یمادقا  رگا  یتح  دزاس ، یلمع  دجاسم  همه  دروم  رد 

بارخ ار  یعفترم  دجسم  ره  مالّسلا  هیلع  ماما  ددرگ . لیان  تمـصع »  » زا ياهتـسیاش  هجرد  هب  ماجنارـس  ات  ددرگ  دنبیاپ  ود  ره  تابحتـسم ،
. دیامرفیم افتکا  هدش ، دراو  سدقم  عرش  رد  هک  يرادقم  هب  دیامنیم و 

یلصا ياهداج  نآ  زا  روظنم  تسا و  گرزب » یهارهاش  ثادحا   » مالّـسلا هیلع  نامز  ماما  تلود  تامادقا  هلمج  زا  میدروآ  یثیدح  رد  ( 2)
ترضح هک  تسا  نآ  دوصقم  عقاو  رد  هدشن و  یصاخ  هداج  هب  ياهراشا  ربخ  نیا  رد  هتبلا  دهدیم . دنویپ  رگیدکی  هب  ار  رهش  ود  هک  تسا 

اهنآ ثادحا  يارب  هک  ار  یمجحرپ  رایـسب  راک  اههداج و  هعـسوت  تیمها  نامز  نیا  رد  ام  دـیامنیم . يرهـش  نیب  ياههار  هعـسوت  هب  مادـقا 
. مینکیم كرد  يرگید  نامز  ره  زا  رتشیب  دوشیم ، فرص 

ره زین  دوشیم و  حاـنج ) یمومع -(  رباـعم  رب  فرـشم  ياـههرجنپ  هچیرد و  نداد  رارق  زا  عناـم  هرود ، نآ  رد  يزاـسنامتخاس  نیناوق  ( 3)
هلیـسو زا  دیاب  لزنم  هیوهت  يارب  و  دـشابن . ادـیپ  هناخ  یلخاد  ياضف  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دـش . دـهاوخ  دودـسم  دـشاب  دوجوم  هک  هچنآ 

. تسج هرهب  يرگید 
هچوک و تمـس  هب  اهنامتخاس  رد  الومعم  هک  ییاهیگتفرنوریب  زا  تسا  ترابع  هک  تفایرد  يرگید  يانعم  حاـنج »  » هژاو زا  تسا  نکمم 
رد دنچ  ره  تسا  رتبسانم  لاب  ینعی  حانج  يانعم  زا  نتفرگ  هراعتسا  اب  موهفم  نیا  دراد . دوجو  نوتسیب  ای  رادنوتس  تروص  هب  نابایخ  ای 

. دیامرفیم عونمم  ار  زاس  تخاس و  عون  نیا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  هک  دوشیم  نیا  شموهفم  هدماین و  تغل  ياهسوماق 
نیا اریز  دـشابیم ؛ نابایخ  هچوک و  رد  اهنادوان  بآ  بالـضاف و  ندـش  يراج  زا  يریگولج  تیاور ، ربانب  تلود ، نآ  تامادـقا  رگید  زا 

. ددرگیم نیرباع  رازآ  یمومع و  رباعم  یگدولآ  بجوم  راک 
. دومن دهاوخ  مادقا  یتشادهب  شور  هب  اهبآ  هیفصت  هب  تبسن  درک و  دهاوخ  يریگولج  راک  نیا  زا  تموکح 

(4)

یناهج لدع  تلود  رد  ندعم  شخب  تیمها  مجنپ : روحم 

ار اهنآ  مدرم  ات  تخاس  دهاوخ  راکـشآ  ار  شیاهجنگ  نداعم و  نیمز ، راگزور  نآ  رد  تسا : هدمآ  دناهدرک ، لقن  نیقیرف  هک  یتایاور  رد 
. دنکفا دهاوخ  نوریب  هرقن  الط و  زا  ییاهشمش  نوچ  مه  ار  شدوجو  ياههراپ  نیمز  دننیبب و 

______________________________

ص 430. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، زین : ص 281 و  نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، ك : ر . (. 1)
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ص:478  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، نآ حطـس  رب  نیمز  ياهناک  نداعم و  ندـش  راکـشآ  مییامن  ضرف  هک  ینعم  نیدـب  تشاد  يزاـجعا  یتشادرب  بلطم  نیا  زا  ناوتیم  ( 1)

. دشاب وا  تلود  مالّسلا و  هیلع  رصع  یلو  ترضح  زا  ینابیتشپ  قیدصت و  يارب  یهلا  ياهزجعم 
ار نآ  ناوتیم  يزاجعا - تشادرب  نودـب  يرگید - هار  زا  هکلب  تسین  هناـگی  رـصحنم و  یتشادرب  یلو  تسا  لـمتحم  ـالماک  تشادرب  نیا 

. نردم ياههاگتسد  هلیسو  هب  نداعم  جارختسا  زا  تسا  ترابع  هک  تفریذپ 
. دریگ رارق  تلود  هن  دارفا و  رایتخا  رد  دیاب  نداعم  یمالسا ، تموکح  نیناوق  ساسا  رب  دنامن  هتفگان  ( 2)

. دنادرگیم کیرش  اهنآ  تیکلام  رد  ار  رفن  رازه  نارازه  یکدنا ، هورگ  هب  اهنآ  تیکلام  ندرپس  ياج  هب  یمالسا  تموکح  عقاو  رد 
يوس زا  دهدیم و  رارق  دارفا  رایتخا  رد  ار  جارختسا  هتفرشیپ  ياههاگتسد  زاربا و  يودهم ، تلود  مینک  ضرف  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  ( 3)

. دوب دهاوخ  هدنامیقاب  رادقم  کلام  ارقف ، هب  نآ  سمخ  تخادرپ  زا  سپ  دیامن ، جارختـسا  ار  یندعم  سک  ره  یمالـسا ، نوناق  قبط  رگید 
زاین دندرگیم و  هدش  جارختسا  ياهناک  زا  یناوارف  ریداقم  کلام  دنراک ، هب  لوغـشم  نداعم  نیا  رد  هک  يرگراک  رازه  نارازه  هجیتن  رد 

. ددرگیم فرطرب  سمخ ، تفایرد  قیرط  زا  ریقف  اهنویلیم 
« دـیامن جارختـسا  ندـعم  زا  شاهنالاس  زاین  زا  شیب  درادـن  قح  صخـش   » درادیم نایب  هک  یمالـسا  نوناق  نیا  هب  ار  الاب  بلطم  هاگره  ( 4)

شدمآرد ندیسر  درجم  هب  هکلب  دوش  دنمتورث  نارگید  مهس  زا  تشادرب  اب  دناوتیمن  یندعم  رگراک  چیه  تسناد  میهاوخ  مییامن  همیمض 
زاـین رب  داز  اـم  تـشادرب  زا  ار  وا  تـلود  دزاـس ، هدروآ  رب  شایعاـمتجا  نأـش  هـب  هجوـت  اـب  ار  شاهداوناــخ  دوـخ و  زاــین  هـک  يدــح  هـب 

شدـمآرد دـنکیم و  راک  هکنآ  اـی  دـهدیم و  تشادرب  هزاـجا  يرگید  هب  هدرک و  اـهر  ار  راـک  وا  اـی  تروص  نیا  رد  تشاددـهاوخزاب .
. دوشیم زیراو  تلود  باسح  هب  امیقتسم 

همه ییاراد  ربارب  نیدـنچ  هاـگ  ناوارف ، دـمآرد  نـیا  دـش . دـهاوخ  نداـعم  داز  اـم  ياهدـمآرد  کـلام  يودــهم  تـلود  يور  ره  هـب  ( 5)
. دریگیم راک  هب  یتعنص  ياهشخب  رد  ار  اهنآ  تلود  هک  دوب  دهاوخ  ینارگراک 

. تخاس دهاوخ  زاینیب  ناهج  حطس  رد  ار  هداوناخ  اهنویلیم  میقتسم  ریغ  میقتسم و  تروص  هب  هنالداع  یتیریدم  اب  نداعم  بیترت  نیدب 
(6)

يودهم تلود  یلام  ياهتسایس  مشش : روحم 

رظن زا  مدرم  همه  تسا . هقباسیب  الماک  تروص  هب  تورث  یناوارف  میوشیم ، وربور  نآ  اب  نیقیرف  ضیفتـسم  راـبخا  رد  هک  يزیچ  نیتسخن 
.« دریذپب ار  نآ  هک  دباییمن  ار  یسک  دهدب ، ياهقدص  ای  تاکز  دهاوخب  یسک  رگا   » هک روط  نآ  دنوشیم ؛ زاینیب  یلام 

زا یـسک  اما  درادرب  تسا  لیام  هزادنا  ره  هب  یـسک  ره  هک  دهدیم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ناگیار  هب  ار  ییاهلام  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  »
نامیشپ نآ  زا  سپ  یلو  دریگیم  دیآیم و  هک  رفن  کی  زج  دنکیمن ، لابقتسا  نآ 

ص:479  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
.« دنادرگرب ار  نآ  دشوکیم  دوشیم و 

هرقن و الط ، لوپ ، یناوارف  دیوگیم . نخس  هعماج  نآ  دارفا  همه  یلام  يزاینیب  زا  تحارص  هب  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  ریوصت  ود  نیا 
. دوشیم اهنآ  هب  مدرم  یتبغریب  بجوم  یتمیق ، ياهناک 

خـساپ يوجتـسج  هب  سپـس  هدرک و  حرط  ار  اهنآ  تسا  بسانم  هک  دزیگنایم  رب  ار  ییاهشـسرپ  تایاور  نیا  زا  یخرب  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 
: مییآرب

؟ تسیچ يودهم  تموکح  رد  تلود ، دارفا و  تسد  رد  تورث  یناوارف  تلع  تسخن : شسرپ  ( 1)
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: تخاس حرطم  ناوتیم  ار  لامتحا  دنچ  شسرپ ، نیا  هب  خساپ  يارب 
نیا اـما  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  راوـگرزب  نآ  ياـعد  مالّـسلا و  هیلع  رـصع  ماـما  دوـجو  تکرب  هب  هزجعم و  هار  زا  ناوارف  تورث  نیا  فـلا )

: مییامنیم نایب  ار  نآ  دروم  ود  هک  دزیگنایم  رب  ار  یتالاکشا  لامتحا ،
رد يزاجعا  یببـس  نآ  يارب  ناوتیمن  تفای ، تسد  يزیچ  هب  یعیبط  هار  زا  ناوتب  هاگره  اریز  تسا  تازجعم  نوناق  فـالخ  رب  رما  نیا  - 1

( دـیآیم يدـعب  لاـمتحا  ود  رد  هک  روط  ناـمه   ) یعیبط هار  زا  تورث  ندـمآ  درگ  ناـکما  هک  تفاـیرد  ناوتیم  ینـشور  هب  تفرگ و  رظن 
. دراد دوجو 

ضرف تسا  یهیدب  دنادیم و  نارکیب  تورث  نیا  دیلوت  ببـس  ار  اهراک  رد  مظن  هتفای و  نامزاس  تلادـع  تایاور ، نیا  یمومع  قایـس  - 2
دیآ و دیدپ  زین  اهماظن  نیرتدساف  نیرتهناملاظ و  رد  دناوتیم  هزجعم  دیامن ، اضتقا  تحلـصم  رگا  اریز  دراد ؛ تافانم  قایـس  نیا  اب  هزجعم ،

رهاظ فالخ  بلطم ، نیا  هک  یلاح  رد  هنالداع . یتموکح  هویم  هن  دوب و  دهاوخ  هزجعم  هرمث  تورث ، دـیلوت  تروص  نآ  رد  رگید  ریبعت  هب 
. تسین تسرد  تسخن  لامتحا  نیاربانب ، تسا . تایاور 

تلود و تسد  رد  تورث  دایدزا  بجوم  اهشخب ، ریاس  نداعم و  تعنـص ، يزرواشک ، ياهشخب  رد  يودـهم  تلود  ياـهحرط  ب ) ( 2)
. دش دهاوخ  دارفا 

وربور زاین  رب  دازام  دـیلوت  اب  ییاـهشخب  رد  یتح  هکلب  دیـسر  دـهاوخ  ییاـفک  دوخ  هب  یناـهج  تلود  اـههژورپ ، اـهحرط و  نیا  ماـجنا  اـب 
دنچ ره  هنیزه - ياهلحم  اریز  دیآیم ؛ تسد  هب  ندرک ، هنیزه  يارب  یلحم  دوجو  نودب  تورث  لوپ و  يدایز  رایـسب  مجح  دش و  دـهاوخ 

دوجو يردارب  اهناسنا  همه  نیب  تسا ، رارقرب  تینما  دشاب  هچراپکی  تلود  هک  ینامز  دراد و  رتشیب  ياضاقت  هب  یگتـسب  دشاب - ناوارف  مه 
، دازاـم تورث  دوشیم و  یفتنم  زاـین  زا  نوزفا  ياـضاقت  رگید  تسا و  هدـش  هدروآرب  یگمه  یتیبرت  مود و  لوا و  هجرد  ياـهزاین  و  دراد ،

. دنام دهاوخ  یقاب  نیعم  فرصم  لحم  نودب 
، هلزلز لیس ، نوچ : مه  یعیبط ؛ يایالب  زا  هدیدبیـسآ  قطانم  مدرم  هب  یناسرکمک  يارب  هدش  هریخذ  تورث  نیا  تسا  نکمم  يرآ ، ( 3)

. دشابیم لوپ  تورث و  دایدزا  تبسن  زا  رتمک  رایسب  ثداوح ، نیا  عوقو  تبسن  یلو  ددرگ ، فرص  ریگاو و ...  ياهیرامیب 
. تفریذپ ار  نآ  ناوتیم  هدوب و  تسرد  لامتحا  نیا  هجیتن  رد 

ینارکیب تورث  هب  ناهج  گرزب  ياهکناب  نتفرگ  رایتخا  رد  اب  مالّسلا  هیلع  نامز  ماما  یناهج  تلود  ج ) ( 4)
ص:480  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا هدمآ  تسد  هب  مارح  بصغ و  هار  زا  نآ  ياههدرپس  رتشیب  هک  ییاهکناب  دباییم ؛ تسد 
ات ایناث  دـشاب و  يوبر  دوس  تمرح  رب  ینتبم  الوا  هک  تسا  يدـیدج  یکناب  ماظن  سیـسأت  هار ، نیا  رد  تلود  ماگ  نیرتمهم  ور  نیا  زا  ( 1)

. دیامن يراددوخ  اهنآ  تفایرد  زا  دشاب ، هدشن  صخشم  ناراذگهدرپس  ياهلوپ  ندوب  لالح  یتقو 
دیدج طیارش  اب  لاوما  نآ  رگا  دناهدرک . باسح  حاتتفا  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  هک  تسا  یناراذگهدرپس  لاوما  باسح  هیوست  يدعب  ماگ 

لوهجم لـیلد  هب  ار  نآ  تلود  مالـسا ، مکح  قبط  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنام  دـهاوخ  یقاـب  کـناب  رد  شبحاـص  ماـن  هب  تشاد ، یناوخمه 
. ددرگیم درتسم  شبحاص  هب  تسا ، يرگید  صخش  لاوما  یقیقح  کلام  دوش  تباث  هاگره  زین  درک . دهاوخ  هرداصم  ندوب  کلاملا 
طیارش دجاو  هک  يرگید  نالک  رایسب  ياهلوپ  هک  نآ  هوالع  دشابیم ؛ تفگنه  رایسب  دسریم  یناهج  تلود  هب  هار  نیا  زا  هک  یتورث  ( 2)

. تفریذپ تسناد و  حیحص  ناوتیم  زین  ار  لامتحا  نیا  دنامیم . یقاب  اهکناب  نیا  رد  تسا ، يودهم  يرادکناب  ماظن 
رد اهتورث  زیررـس  دسریم  رظن  هب  یلو  درک  دهاوخ  دمآ  رد  بسک  موس  مود و  لامتحا  رد  هدش  نایب  شور  ود  ره  زا  تلود ، نیا  ارهاظ 
زا اهدمآرد  هدمع  نیاربانب ، دـش . دـهاوخ  یناهج  تلود  بیـصن  موس  لامتحا  ساسا  رب  هک  تسا  يدـمآرد  زا  رتشیب  رایـسب  مود ، لامتحا 

. ددرگیم لصاح  مود  لامتحا  رد  دوجوم  شور 
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؟ تسیچ مدرم  نیب  رد  لاوما  ناگیار  عیزوت  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  دوصقم  مود : شسرپ  ( 3)
: تخاس حرطم  ار  لامتحا  ود  ناوتیم  خساپ  رد 

عماوج دارفا و  نیب  تسا  یقطنم  هک  دـنامیم  یقاب  ندرک  هنیزه  يارب  یـصخشم  لحم  نودـب  یناوارف  لاوما  میتفگ ، هک  روط  ناـمه  فلا )
ندرکن تفایرد  زا  ینشور  هب  تایاور  اما  دنریگرب . نآ  زا  یقطنم ) لوقعم و  ياهزادنا  هب   ) دنهاوخب ردق  ره  مه  اهنآ  دوش و  عیزوت  دنمزاین 

یتح دوشیمن . تفای  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  یناـهج  تلود  رد  يدـنمزاین  زگره  اریز  دـنهدیم ؛ ربخ  مدرم ، طـسوت  لاوما  نیا 
دتفایم رکف  هب  اروف  هک  تسور  نیا  زا  درادن و  يزروعمط  زج  ياهزیگنا  ددرگیم ، نامیـشپ  سپـس  دـنکیم و  تفایرد  ار  یلام  هک  يدرف 

. دنادرگرب ار  نآ 
هن رگید  تخاس و  یلمع  اهنآ  ندرک  تخبـشوخ  مدرم و  نتخاس  زاینیب  يارب  ار  دوخ  ياـههمانرب  يودـهم  تلود  هک  نآ  زا  سپ  ب ) ( 4)

. دیامنیم ارجا  ار  یـصاخ  همانرب  مالّـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نآ  رد  دزروب ، صرح  تورث  يروآدرگ  يارب  هک  یـسک  هن  دنام و  یقاب  يریقف 
تـسد هب  يدمآرد  تسا  لیام  سک  ره  دیامنیم  مالعا  مدرم  همه  هب  هاگنآ  دروآیم ، درگ  اج  کی  ار  زاین  رب  دازام  ياهدـمآرد  لاوما و 

دش دهاوخ  تباث  دوشیمن ، مدق  شیپ  رفن - کی  زج  یـسک - یتقو  دریگرب . دهاوخیم  هک  يردق  هب  لاوما  نیا  زا  دیایب و  دناوتیم  دروآ ،
. دناهدیسر شیوخ  ياهوزرآ  همه  هب  دنزرویمن و  یعمط  رگید  هدش و  زاینیب  مدرم  همه  هک 

ص:481  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. داد دـنهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیمه  اجنآ  رد  زین  قطانم  ریاس  نامکاح  هکلب  داد  دـهاوخن  خر  یناهج  تلود  تختیاپ  رد  اهنت  قاـفتا  نیا  ( 1)
وا زا  شیپ  یـسک  زگره  هک  روط  نآ  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هژیو  هبرجت ، نیا  هنوگچ  ارچ و  هک  تفایرد  ناوتیم  نامز  نآ  رد 

، روـهظ زا  شیپ  رـصع  رد  فرحنم  بتاـکم  ياـهاعدا  دـنچ  ره  دـشاب . هداد  ماـجنا  ار  نآ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  هدوـب  هداـتفین  زین  نآ  رکف  هـب 
. دشاب زیگنارب  لاجنج  وهایهرپ و 

فیـصوت یگژیو  نآ  هب  زج  ار  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  دـناهدرک و  صخـشم  ار  تیزم  نیا  تحارـص ، اـب  تاـیاور  زا  يدادـعت  ور  نیا  زا  ( 2)
ار لام  هک  دمآ  دهاوخ  ياهفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  : » تسا هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ملـسم  هک  یثیدح  دـننام  دـناهدرکن .
هک ددرگیم  یسک  لابند  هب  لام  بحاص  : » تسا هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  يراخب  هک  ار  یثیدح  ای  دیامنیم .» میسقت  درامـشب  هک  نآیب 

« مرادن لام  نیا  هب  يزاین  نم  دیوگیم : دریذپب  ار  شاهقدص  هک  دهاوخیم  وا  زا  یتقو  دباییم و  ار  یـصخش  هکنیا  ات  دریذپب  ار  شاهقدص 
. میدروآ نیا  زا  شیپ  هک  يرگید  ياهربخ  و  ... 

، تسا هدیدرگن  ياهراشا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هب  صخـشم  روط  هب  اما  هدـش  دای  تورث  یناوارف  زا  رابخا  یخرب  رد  موس : شـسرپ  ( 3)
؟ دشابیم ترضح  نآ  روهظ  نامز  هب  طوبرم  یناوارف  نآ  هک  دیمهف  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  نوماریپ  تایاور  همه  هب  طوبرم  دشابیم و  یمومع  تسخن  هویـش  داد : خساپ  ناوتیم  هویـش  ود  هب  شـسرپ  نیا  هب 
هرابرد تایاور  ياهییوگشیپ  همه  میتفگ  هدرک و  ثحب  هراب  نیا  رد  هتشذگ  باتک  رد  ام  تسا . هدماین  اهنآ  رد  ترـضح  مان  هک  دوشیم 

يارب نآ  ندوب  هناشن  روهظ و  هعقاو  زا  نآ  رخأـت  هکیماداـم  هدوب و  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  روهظ  هب  طوبرم  هدـنیآ ، ياهدادـیور 
«1 . » دیآ باسح  هب  روهظ  ياههناشن  زا  دناوتیم  دشاب ، هدشن  تباث  تمایق 

تایاور رد  هک  روط  نآ  ناوارف  تورث  زورما ، هب  ات  رـشب  یگدـنز  ياـهنارود  زا  کـی  چـیه  رد  دـش  تباـث  هک  نآ  زا  سپ  لوا : هنیرق  ( 4)
: تسین جراخ  نامز  هس  زا  مه  نآ  هک  داتفا  دهاوخ  قافتا  نیا  هدنیآ  رد  تفریذپ  دیاب  تروص  نیا  رد  هتشادن ، دوجو  هدش ، فصو 

(. روهظ رصع  ات  رضاح  رصع  ینامز  هلصاف   ) روهظ زا  شیپ  - 1
. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلود  رارقتسا  نامز  رد  - 2

(. تیرشب یگدنز  نایاپ  ات  ماما  تلحر  ینامز  هلصاف   ) ترضح نآ  تلحر  زا  سپ  - 3
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دـنام و دـهاوخ  یقاب  روهظ  هظحل  ات  داـسف  يرگمتـس و  هک  میدرک  ناـیب  طوسبم  روط  هب  رتشیپ  اریز  تسا  دودرم  ـالماک  لوا  لاـمتحا  ( 5)
. دش دهاوخن  عیزوت  ناهج  مدرم  نیب  هنالداع  روط  هب  تورث 

. دوب دنهاوخن  نآ  هب  رداق  زین  نیا  زا  سپ  هکلب  دناهدرکن  يراک  نینچ  اهنت  هن  ام  نارود  رد  یناهج  ياهنامزاس 
______________________________

. دعب هب  ص 523  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، (. 1)
ص:482  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ماما دوخ  تموکح  هرود  رد  تورث  یناوارف  تفگ  ناوتیم  اصخشم  نآ  تروص  نیا  رد  اریز  دسریم  رظن  هب  تسرد  مود  لامتحا  اما  ( 1)
. دریذپیم تروص  مالّسلا  هیلع  يدهم 

، دروآ میهاوخ  لصفم  روط  هب  يدـعب  باتک  رد  هک  روط  نامه  اریز  درادـن  مود  لامتحا  اـب  ریاـغم  یموهفم  عقاو  رد  موس  لاـمتحا  اـما  ( 2)
، دوش ققحم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  تورث  یناوارف  رگا  هجیتن  رد  تشاد ؛ دهاوخ  موادت  تیرـشب  رمع  نایاپ  ات  يودهم  ماظن  تلود و 
، رایـسب تورث  ندمآ  دیدپ  رگا  اما  تسا . هتفریذپ  تروص  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روحم  تلادع  ماظن  رد  دادـیور  نیا  تفگ  ناوتیم  زاب 

لـصاح یناهج  تلود  گرزب  ياوشیپ  دوخ  تایح  نامز  رد  هجیتن  نیا  هک  تسا  نآ  رتراوازـس  دشاب ، ارگتلادـع  تموکح  یقطنم  هجیتن 
. ددرگ

هیلع ماما  صخـش  روضح  رـصع  رد  زج  هدـمآ ، تایاور  رد  هک  تورث  یناوارف  هرود  زاغآ  ینعی  تسا  تسرد  مود  لاـمتحا  طـقف  نیارباـنب 
. دشاب هتشاد  موادت  زین  ناشیا  تلحر  زا  سپ  اهنرق  ات  كرابم ، قافتا  نیا  دنچ  ره  دوب ؛ دهاوخن  یناهج  تلود  سأر  رد  مالّسلا 

هرابرد هک  یتایاور  ریاس  رب  دنتسه  ياهنیرق  دنهدیم ، طبر  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  هب  ار  تورث  یناوارف  هک  یتایاور  مود : هنیرق  ( 3)
. دشابیم حیحص  تسا ، دیقم  رب  قلطم  لمح  زا  یشان  هک  تسا  يوغل  یفرع و  تشادرب  نیا  دناهدرک . توکس  طابترا  نیا 

: دناهنوگ ود  رب  دنهدیم  طبر  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  هب  ار  یعامتجا  هافر  تورث و  یناوارف  هک  یتایاور 
. میدروآ البق  ار  اهنآ  زا  یخرب  دناهدرک و  لقن  هیماما  عبانم  هک  یتایاور  - 1

يدهم ماما  زا  ثیدح  جنپ  میدروآ . لصف  نیا  رد  ار  نآ  زا  دروم  هدزاود  ام  تسا و  هدـمآ  تنـس  لها  عبانم  رد  اهنآ  رتشیب  هک  یتایاور  - 2
نیا دننام  دوشیمن ؛ قیبطت  يدهم  ماما  رب  زج  هک  دوب  هتفگ  نخس  ییاهیگژیو  زا  ثیدح  هس  دوب و  هدرب  مان  صخشم  روط  هب  مالّسلا  هیلع 
نامه دـنکآیم  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  وا  دزیگنایم و  رب  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تیاور 

میـسقت درامـشب ، هک  نآیب  ار  لام  هک  دمآ  دهاوخ  ياهفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  : » هک تیاور  نیا  ای  دشاب ». هدش  رپ  دادـیب  متـس و  زا  هک  روط 
. تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اهنآ ، زا  دوصقم  ناناملسم  عامجا  هب  هک  اهتیاور  نیا  دننام  و  دیامنیم »

ملسم ار  یکی  يراخب ، ار  دروم  ود  تسا . هدش  ناشیا  زا  یفصو  هن  هدمآ و  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  یمان  هن  رگید  تیاور  راهچ  رد  ( 4)
نیا رب  دنشابیم  ياهنیرق  يرتنوزفا ، تحارص  مه  دنراد و  يرتشیب  دادعت  مه  هک  یتایاور  رگید  تسا . هدرک  لقن  يذمرت  ار  رگید  یکی  و 

. يرگید رصع  هن  تسا و  مالّسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  رصع  تایاور ، هتسد  نیا  زا  روظنم  هک 
بتکم نوماریپ  یلو  میتخادرپ  يودـهم  تلود  يداصتقا  ياهتیلاعف  جـیاتن  راثآ و  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  هک  میوشیم  روآداـی  ناـیاپ  رد  ( 5)

باتک رد  هراب  نیا  رد  میدرواین . نایم  هب  ینخس  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  يداصتقا 
ص:483  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. درک میهاوخ  ثحب  ناوت  رادقم  هب  دوخ  يدعب 
(1)
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يودهم تلود  زا  یهلا  ینابیتشپ  تیامح و  متفه : روحم 

نیا قیداـصم  زا  سپـس  میروآیم . ناـنمؤم » زا  یهلا  يراـی  تیاـمح و   » لـصا تاـبثا  يارب  ار  یلیـالد  تسخن  ثحب ، ندـش  نـشور  يارب 
. مییوگیم نخس  يودهم  تلود  رد  ینابیتشپ  تیامح و 

: درک هظحالم  لیذ  دراوم  رد  ناوتیم  ار  لصا  نیا  دیامنیم . تیامح  قح  زا  ینامز  ناکم و  ره  رد  دنوادخ  فلا )
: دیامرفیم میرک  نآرق  - 1

«1 . » ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. درادیم راوتسا  ار  ناتیاهماگ  دنکیم و  ناتیرای  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

دیامرفیم و ناشینازرا  ار  دوخ  کمک  لاعتم  دنوادخ  دنرادرب ، مدق  وا  هار  رد  دـننک و  يرای  ار  ادـخ  هعماج  درف و  یتقو  ات  هجیتن  رد  ( 2)
. دناهتشادن ار  شراظتنا  هک  دشخبیم  ییایاطع  اهنآ  هب 

: هفیرش هیآ  نیا  دننام  ای 
ِنَع اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  ٌزیِزَع ، ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو 

«2 . » ِرُومُْألا ُۀَِبقاع  ِهَِّلل  َو  ِرَْکنُْملا 
هک یناسک  نامه  تسا . ریذپانتسکش  دنمورین  تخـس  ادخ  هک  ارچ  دهدیم ، يرای  دنکیم ، يرای  ار  وا  نید ]  ] هک یـسک  هب  ادخ  اعطق  و 

دنـسپان ياهراک  زا  و  دـنرادیماو ، هدیدنـسپ  ياهراک  هب  دـنهدیم و  تاکز  دـنرادیم و  اپرب  زامن  میهد ، ییاناوت  ناـنآ  هب  نیمز  رد  نوچ 
. تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  ماجرف  و  دنرادیمزاب ،

نیا یتح  دنـشابیم . ترـضح  نآ  ناراـی  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماـما  تسا ، هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  یناـنمؤم  قیداـصم  نیرتنشور  زا  ( 3)
. دنشاب اهنآ  دوخ  هیآ ، یلصا  دوصقم  هک  دوریم  زین  لامتحا 

: دیامرفیم يرگید  هیآ  رد  دنوادخ 
«3 . » ْمُهاْوقَت ْمُهاتآ  َو  ًيدُه  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  َو 

. داد ناش  يراگزیهرپ  قیفوت ]  ] دیشخب و تیاده  رتشیب  هچ  ره  ار  نانآ  ادخ ]  ] دندییارگ تیاده  هب  هک  نانآ  و 
دوجو نامیا  صالخا و  زا  ياهبترم  هک  دوشیم  نشور  میرک  نآرق  تایآ  رگید  تایآ و  نیا  ددم  هب  ( 4)

______________________________

هیآ 7. (، 47  ) دّمحم هروس  (. 1)
تایآ 40 و 41. (، 22  ) جحلا هروس  (. 2)

هیآ 17. (، 47  ) دّمحم هروس  (. 3)
ص:484  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

راگدرورپ تیانع  تیاـمح و  یگتـسیاش  دـباییم و  راـب  ـالاو  هجرد  نآ  هب  دـهد ، ماـجنا  ادـخ  يارب  ار  شیاـهراک  صخـش ، رگا  هک  دراد 
. دیامنیم ادیپ  ار  نایناهج 

، راک نآ  هرمث  یهدزاب و  تروص  نآ  رد  دروآیم . دوخ  لابند  هب  ار  یهلا  دـییأت  تیامح و  ریزگان  دریگ ، ماجنا  هناـصلاخ  يراـک  رگا  ( 1)
، تشادن لابند  هب  ار  یهلا  هژیو  تیانع  یعیبط  روط  هب  دش و  ماجنا  نامیا  صولخ و  نودـب  يراک  رگا  اما  دوب ؛ دـهاوخ  راظتنا  دـح  زا  شیب 

. دروآ دهاوخ  راب  هب  ار  یلومعم  دودحم و  یجیاتن  اهنت  یلک  نیناوق  قبط  تروص  نآ  رد 
ياهزرم ناعفادـم  یمالـسا و  ناغلبم  یناوتان  دوبمک و  دوجو  اب  تسا . ناـهج  رد  مالـسا  نید  راـشتنا  رـضاح ، رـصع  رد  نآ  سوملم  هنومن 
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هلاس ره  دـشابیم و  ناهج  حطـس  رد  یگدـنلاب  دـشر و  لاح  رد  راختفا  يزارفارـس و  لامک  اب  هدـنام و  یقاب  نانچ  مه  نید  نیا  یتدـیقع ،
. دننکیم ادیپ  فّرشت  نیبم  نید  نیا  هب  ناهج  رسارس  رد  رفن  نارازه 

: دنزیم جوم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  راگدرورپ  تیانع  تیامح و  تیعقاو  - 2 ( 2)
َو ْمَُکل  يرُْـشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  َنیِمِّوَسُم . ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَـسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی  اذـه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب 

«1 . » َنِیِبئاخ اُوِبلَْقنَیَف  ْمُهَِتبْکَی  َْوأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًافَرَط  َعَطْقَِیل  ِمیِکَْحلا . ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ِِهب  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل 
رازه جنپ  اب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  هاگنامه ] ، ] دنزاتب امـش  رب  شورخ ] و   ] شوج نیمه  اب  و  دییامن ، يراگزیهرپ  دـینک و  ربص  رگا  يرآ ،

دیوش و] نامداش  هلیـسو  نیدب   ] ات دادـن  رارق  امـش  يارب  ياهدژم  زج  ار ، يزوریپ ] هدـعو   ] نآ ادـخ  و  درک . دـهاوخ  يرای  رادـناشن  هتـشرف 
، دنک دوبان  دناهدش  رفاک  هک  ار  یناسک  زا  یخرب  ات  تسین . میکح  ياناوت  دنوادخ  بناج  زا  زج  يرای  و  دبای ، شمارآ  نادـب  امـش  ياهلد 

. دندرگزاب دیمون  ات  دزاس ، راوخ  ار  نانآ  ای 
. ددرگیم یهلا  دییأت  تیامح و  هتسیاش  شیپ ، زا  شیب  زین  اهنآ  راک  ددرگ ، نوزفا  دارفا  يراگزیهرپ  ربص و  ردق  ره 

اما تسا ، هدـش  لزان  ترـضح  نآ  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هراـبرد  راـب  نیتسخن  دـنچ  ره  نآ ، دـننام  هیآ و  نیا  ( 3)
: میروآیم لیلد  ود  هفیرش ، هیآ  دوخ  زا  بلطم  نیا  تابثا  يارب  درادن . اهنآ  هب  صاصتخا 

؛ تسا هدـش  یفرعم  اهنآ - ندوب  ربمایپ  هن  و  ناگدـنب - يراگزیهرپ  ربص و  راـگدرورپ ، یناـبیتشپ  کـمک و  طرـش  اـهنت  هیآ ، نیا  رد  فلا )
. دش دهاوخ  وا  لاح  لماش  یهلا  تیانع  کمک و  دیامن ، هشیپ  يراگزیهرپ  ربص و  یسک  هاگره  ینعی 

هک ار  یناسک  زا  یخرب  ات  : » هک تسا  هدوب  نآ  هیآ  دوخ  ریبعت  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هاپس  هب  کمک  زا  فده  ب )
______________________________

.127 تایآ 125 - (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
ص:485  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ریزگان دـش ، لابند  صالخا  اب  فدـه  نیا  هاگره  بیترت  نیدـب  دـندرگزاب ». دـیمون  ات  دزاس ، راوخ  ار  نانآ  ای  دـنک ، دوباـن  دـناهدش  رفاـک 
رب رد  ار  نیمز  رسارس  هکلب  هدوبن  دودحم  مالّسلا  هیلع  رـصع  ماما  فده  هکنیا  هب  هجوت  اب  دیـسر و  دهاوخ  زین  راگدرورپ  تیانع  کمک و 

. دراد تیولوا  یعیبط  روط  هب  دنوادخ ، ینابیتشپ  کمک و  بلج  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  میریگیم  هجیتن  دریگیم ،
هب تعیبط  ناهج  نیوکت و  ماظن  دیآ ، دیدپ  ینامیا  هعماج  ددرگ و  ارجا  تلادع  اج  ره  دوشیم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  یخرب  زا  - 3 ( 1)

دوعوملا مویلا  باتک  رد  هراب  نیا  رد  تفاتـش . دـهاوخ  نآ  کمک  هب  یعاـمتجا  هاـفر  نتـسشن  راـب  هب  يارب  شمیکح ، راگدـیرفآ  تساوخ 
. تفگ میهاوخ  نخس  رتشیب 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یبن  دوه  نابز  زا  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  ( 2)
«. 1  » ْمُِکتَُّوق یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ ، اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِمْوَق  ای  َو 

رب ییورین  دتـسرف و  ناوارف  شراب  امـش  رب  نامـسآ  زا  ات ]  ] دینک هبوت  وا  هاگرد  هب  سپ  دـیهاوخب ، شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  نم ، موق  يا  و 
. دیازفیب امش  يورین 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  حون  زا  لقن  هب  زین  ( 3)
«2 . » ًاراْهنَأ ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو  ًارارْدِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 
هب ار  امـش  دتـسرف و  یپردیپ  ناراب  نامـسآ  زا  امـش  رب  ات ]  ] تسا هدنزرمآ  هراومه  وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  متفگ : سپ 

. دروآ دیدپ  امش  يارب  اهرهن  دهد و  رارق  اهغاب  ناتیارب  و  دنک ، يرای  نارسپ ، لاوما و 
دیدپ دوجو  نیا  اب  درادن ؛ یتلاخد  اهنآ  رد  رـشب  تسا و  ینیوکت  روما  زا  نارـسپ و ...  ندـش  دایز  اهدور ، بآ  ندـش  يراج  ناراب ، شراب 
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نیا یتقو  تسا . هدروخ  دـنویپ  صالخا  سفن و  بیذـهت  اب  یلک  روط  هب  هبوت و  راـگدرورپ و  زا  شزرمآ  تساوخرد  اـب  روما ، نیا  ندـمآ 
همه هک  ياهعماـج  دروم  رد  سپ  دـشاب ، قداـص  هدربیم ، رـس  هب  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  حوـن  هک  يدودـحم  اتبـسن  هعماـج  هراـبرد  عوـضوم 

. تشاد دهاوخ  ینشور  رایسب  عضو  دنانمؤم ، حلاص و  شدارفا 
. يودهم همیرک  تلود  زا  یهلا  ینابیتشپ  تیامح و  ياههولج  ب ) ( 4)

رد یگمه  دش ) نایب  لبق  تایآ  رد  هک  نانچ  مه   ) دیامنیم یهلا  تیانع  يرای و  شریذـپ  هتـسیاش  ار  دارفا  هک  ییاهیگژیو  تسا  یهیدـب 
راوگرزب نآ  همیرک  تلود  رد  زین  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  نارای 

______________________________

هیآ 52. (، 11  ) دوه هروس  (. 1)
.12 تایآ 10 - (، 71  ) حون هروس  (. 2)

ص:486  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، هتـشذگ تایاور  هب  هجوت  اـب  کـنیا  ( 1 . ) دـنوش تاـیآ  نآ  رد  هدـش  ناـیب  ياـهکمک  لومـشم  اـهنآ  هک  تسا  یعیبط  دـشابیم و  عمج 

: مییامنیم وگزاب  ار  یناهج  لدع  تلود  زا  یهلا  تیامح  کمک و  زا  ییاههولج 
. یعیبط هار  زا  هچ  مینادب و  زاجعا  هار  زا  ار  نآ  هچ  ینیمز ؛ ریز  ياهناک  نداعم و  زا  دایز  رایسب  ناسآ و  يرادربهرهب  - 1

نوریب هدز و  هناوـج  هک  نآ  زج  دـنامیمن  ياهناد  نـیمز ، رد  . » اـهنیمز هقباـسیب  نـتفر  تـشک  ریز  هـب  يزرواـشک و  شخب  شرتـسگ  - 2
.« دزیریم ورف  هک  نآ  زج  دنامیمن  نامسآ  رد  بآ  ياهرطق  دنزیم و 

. دزرویمن عمط  زاین  زا  شیب  تورث  ندرک  عمج  هب  یسک  رگید  تایاور ، قبط  هک  نانچ  نآ  دارفا ؛ دمآ  رد  هقباسیب  شیازفا  - 3
ضرالا هل  يوطت  . ) دومیپ دهاوخ  مامت  تعرـس  اب  ار  ینالوط  ياههار  تسا - هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  مه  مالّـسلا - هیلع  يدـهم  ماما  - 4

...(
. ناهج مدرم  نیب  تیمیمص  افص و  يردارب و  هیحور  هقباسیب  شرتسگ  - 5

: دیآیم دوجو  هب  زین  تاناویح  نیب  هکلب  مدرم ، نیب  اهنت  هن  تفلا  تینما و  نیا  - 6
دهاوخن ار  وا  درک و  دـهاوخن  هلمح  ناسنا  هب  ياهدـنرد  چـیه   » و دـنیامنیم » شزاس  یتسیزمه و  یلها ، نایاپ  راـهچ  یـشحو و  ناروناـج  »

.« دیناسرت
زا یتح  هتفر و  نخـس  یناهج ، لدـع  هعماج  ندـمآ  دـیدپ  نامز  رد  زیمآتملاـسم  یتسیزمه  نیا  زا  تحارـص  هب  لـیجنا  تاروت و  رد  ( 2)

. تسا هدش  دای  يذوم  تارشح  اهرام و  ندش  رازآیب 
ناروناج هب  راگدرورپ  تردـق  هب  نامز  نآ  رد  تسا . يودـهم  هعماج  هب  راگدرورپ  تیانع  نشور  ياههولج  زا  یکی  شزاـس  حلـص و  نیا 
تاناویح اسب  هچ  هن ...  دنناسر و  بیسآ  نانآ  يزرواشک  ياهنیمز  هب  هن  دنشکب و  هن  دنهد و  رازآ  ار  یناسنا  هن  هک  دوشیم  ماهلا  یشحو 

زین ناگدنرپ )  ) نامسآ نانکاس  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  اریز  دندرگ ؛ کیرش  اهناسنا  اب  یگدوسآ  هافر و  یتخبشوخ و  سح  نیا  رد  مه 
.« دنایضار دونشخ و  مالّسلا  هیلع  يدهم  زا 

دوعوم زور  هب  ام  یلو  دننکیمن ؛ دـییأت  ار  نآ  صـصختم  ناروشناد  دومن و  تباث  ار  بلطم  نیا  دـیدج  مولع  ددـم  هب  ناوتیمن  کنیا  ( 3)
لدـع هعماج  ققحت  راگزور  هب  ار  ارگهبرجت  نادنمـشناد  ام  هجیتن  رد  داتفا . دـهاوخ  قاـفتا  نیا  هک  میراد  لـماک  ناـمیا  میاهتخود و  مشچ 

: مییوگیم نانآ  هب  میرک  نآرق  اب  اونمه  میهدیم و  تلاوح  یناهج ،
«1 *. » َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف 

______________________________
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هیآ 20. (، 10  ) سنوی هروس  هیآ 71 و  (، 7  ) نارمع لآ  هروس  (. 1)
ص:487  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. منارظتنم زا  امش  اب  مه ]  ] نم هک  دیشاب  رظتنم  سپ 
. دش دهاوخن  ققحم  شببـس  ندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  يزیچ  چـیه  داد و  دـهاوخ  خر  لدـع  هعماج  ییاپرب  تروص  رد  اهنت  قافتا ، نیا  ( 1)

یلو دوب  دهاوخ  تسرد  نارکنم  نخـس  دشن ، رارقرب  شزاس  حلـص و  یلها  یـشحو و  ناروناج  نیب  درک و  ادیپ  ققحت  هعماج  نآ  رگا  سپ 
. دنیامن تابثا  ار  بلطم  نیا  دنناوتیمن  اهنآ  رضاح  رصع  رد  لاح  ره  هب 

. دزادرپیم يداصتقا ) یلام و  ياهدرواتسد  زا  ریغ   ) يودهم یناهج  تلود  ياهدرواتسد  هب  هک  میروآیم  هلمکت  ود  لصف  نیا  نایاپ  رد 
(2)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلود  رد  یهقف و ...  يدابع ، یقوقح ، ياهدرواتسد  لوا : هلمکت 

هراشا

: تخادرپ میهاوخ  یسررب  ثحب و  هب  روحم  دنچ  نوماریپ  هنیمز  نیا  رد 
هراب نیا  رد  یتایاور  نایب  تسخن : روحم  ( 3)

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدیبع  وبا  زا  یسلجم  همالع 
«1 . » ۀنّیب سانلا  لأسی  ال  نامیلس ، دوواد و  مکحب  مکح  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  ماق  اذإ 

. دهاوخیمن يدهاش  مدرم  زا  ینعی ]  ] دنکیم يرواد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  دیامن  روهظ  هک  مالّسلا  هیلع  دّمحم  لآ  مئاق 
«2 . » تسا هدروآ  نآ  هب  کیدزن  یظافلا  اب  یلماع  رح  ار  تیاور  نیا 

: تسا هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  ینامعن  ( 4)
دجسم یف  الجر  رشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هّللا  یتأیس  نابأ ، ای  لاقف : يدیب ، ذخآ  وه  ۀّکم و  دجسم  یف  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  عم  تنک 

«3 . » ۀنّیب کلذ  یلع  لأسی  ال  نامیلس ، دوواد و  ءاضقب  یضقی  ّيدهملا  اذه  يدانیف : دانم  رمأی  مث  اذه ...  مک 
هب ار  رفن  هدزیس  دصیـس و  دنوادخ  نابا ، يا  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  متـسد  هک  یلاح  رد  مدوب ، مارحلا  دجـسم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب 

دوواد و نوچ  مه  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  نیا  دـنک : ادـن  یـسک  ات  دـهدیم  نامرف  دـنوادخ ]  ] سپـس دروآ ...  دـهاوخ  دجـسم  نیا 
. دهاوخیمن يدهاش  نآ  يارب  دنکیم و  تواضق  مالّسلا  امهیلع  نامیلس 

«4 . » تسا هدرک  لقن  ار  تایاور  نیا  زین  قودص  خیش 
______________________________

ص 183. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 435. ج 3 ، نامه ؛ رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، ك : ر . (. 2)

ص 169. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 4)

ص:488  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدومن  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  ینامعن  نینچمه  ( 1)
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«1 . » ۀنّیبلا دیری  دوواد و ال  مکحب  مکحی  ّيدهملا  اذه  لوقت : داو  ّلک  نم  حیرلا  هّللا  ثعبی  و 
. دبلطیمن یهاوگ  دنکیم و  تواضق  دوواد  مکح  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دیوگ : هک  ات  دتسرفیم  يداو  ره  هب  ار  داب  دنوادخ 

یفاکلا زا  لقن  هب  یسلجم  همالع  میاهدروآ . ار  اهنآ  رتشیپ  هک  تسا  هدیـسر  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تواضق  هرابرد  يرگید  تایاور  ( 2)
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدروآ 

«2 . » فاوطلا دوسألا و  رجحلا  ۀضیرفلا  بحاصل  ۀلفانلا  بحاص  مّلسی  نأ  هیدانم  يدانی  نأ  لدعلا  نم  مئاقلا  رهظی  ام  لّوأ 
هک یسک  دنز  ادص  مارحلا ] دجـسم  رد   ] دهدیم نامرف  شايدانم  هب  هک  تسا  نآ  دزاسیم  راکـشآ  ار  نآ  مئاق  هک  تلادع  هولج  نیتسخن 

. دهدب دراد  بجاو  فاوط  هک  نآ  هب  ار  دوخ  ياج  دیامنیم  رجح  مالتسا  ای  دهدیم و  ماجنا  یبحتسم  فاوط 
هک يدجاسم  رد  ندناوخ  زامن  مکح  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  عیمج  نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  لقن  یفاکلا  زا  وا  نینچمه  ( 3)

: دومرف خساپ  ترضح  دیسرپ ؛ دراد ، دوجو  ریوصت  شراوید  رد و  رب 
«3 . » کلذ یف  عنصی  فیک  متیأرل  لدعلا  ماق  دق  ول  و  مویلا ، مکّرضی  نکل ال  کلذ و  هرکأ 

رازملا اب  هک  دید  دیهاوخ  دیامن  روهظ  لدع  ماما ]  ] هک ینامز  اما  درادن ، یلاکـشا  امـش  يارب  راگزور  نیا  رد  یلو  مراد  دـنیاشوخان  ار  نآ 
. درک دهاوخ  هچ  نآ 

: تسا هدومرف  وا  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  هدروآ  ریصب  وبا  زا  ار  یتیاور  باتک  زا  لقن  هب  یسلجم  همالع  ( 4)
؟ هلزنم نوکی  تلق : هلایع . هلهأب و  ۀلهسلا  دجسم  یف  مئاقلا  لوزن  يرأ  ّینأک  دّمحم ، ابأ  ای 

ءاضقلا یلإ  هدـعب  نم  اذـکه  لاق : هدـعب ؟ نمف  تلق : معن . لاق : ادـبأ . هیف  مئاقلا  لازی  ال  كادـف ! تلعج  تلق : معن ...  لاـق : كادـف ! تلعج 
: لاق هدنع ؟ ۀّمذلا  لهأ  نم  نوکی  امف  تلق : قلخلا .

«4  ....« » نورغاص مه  دی و  نع  ۀیزجلا  نوّدؤی  و  ، » هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاسی ،
! مدرگ تیادـف  تسوا ؟ هناخ  اجنآ  ایآ  مدیـسرپ : دـناهدمآ . هلهـس  دجـسم  هب  شنادـنزرف  نز و  اب  هک  منیبیم  ار  مئاق  اـیوگ  دّـمحم ، اـبا  يا 

دهاوخ وا  زا  دعب  یـسک  هچ  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : دنام ؟ دـهاوخ  هراومه  اجنآ  رد  مئاق  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  يرآ ...  دومرف :
: دومرف دمآ ؟

______________________________

ص 169. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 1)
ص 196. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)
ص 196. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دمحم  یسلجملا ، (. 3)

. نامه (. 4)
ص:489  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

؟ درک دهاوخ  راک  هچ  همذ  لها  اب  سپ  متفگ : رشب . رمع  نایاپ  ات  دمآ  دنهاوخ  وا  زا  سپ  هنوگنیمه 
. دنهد هیزج  دوخ  تسد  هب  يراوخ  لامک ]  ] اب ات  ، » درک نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  روط  نامه  درک  دهاوخ  حلص  اهنآ  اب  دومرف :

قاحـسا هک  تسا  هدروآ  تیاور  دـناسریم  رامع  نب  قاحـسا  ات  ار  نآ  هک  شدنـس  هب  دـیمحلا  دـبع  نب  یلع  دیـس  زا  لـقن  هب  ومه  زین  ( 1)
: دیوگیم

تقولا لاق : « 1 «. » مولعملا تقولا  موی  یلإ  نیرظنملا  نم  کـّنإ  : » لاـقف هباـتک ، یف  هرکذ  اـمولعم  اـتقو  سیلبإ  یلاـعت  هّللا  راـظنإ  نع  هتلأـس 
، مویلا اذـه  نم  هالیو  ای  لوقیف : هیتبکر ، یلع  وثجی  یّتح  سیلبإ  ءاـج  و  ۀـفوکلا ، دجـسم  یف  ناـک  هّللا  هثعب  اذإـف  مئاـقلا . ماـیق  موی  مولعملا ،

«2 . » هلجأ یهتنم  مولعملا  تقولا  موی  کلذف  هقنع ، برضیف  هتیصانب  ذخأیف 
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، نیعم تقو  دومرف : مدیسرپ . هدش ، دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک  ینیعم  تقو  ات  سیلبا  هب  دنوادخ  تلهم  هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
نآ ات  هدمآ  اجنآ ] هب   ] زین سیلبا  دیآ . هفوک  دجـسم  هب  دزیگنا ، رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماگنه  سپ  دـشابیم . مالّـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  زور 

، زور نآ  دز . دـهاوخ  ار  شندرگ  هتفرگ و  شایناـشیپ  يوم  زا  ماـما  سپ  زور . نیا  زا  نم  رب  ياو  يا  دـیوگیم : دـیآیم و  رد  وناز  هب  هک 
. دیآیم رس  زین  وا  لجا  هک  تسا  مولعم  نّیعم  زور 

: تسا هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  لقن  هب  یسلجم  همالع  ( 2)
مئانغ مسقم  هلام و  تیب  و  اهعماج ، همکح  سلجم  ۀفوکلا و  هکلم  راد  لاق : نونمؤملا ؟ عمتجی  يدـهملا و  راد  نوکی  نیأف  يدّیـس ، ای  تلق 

: لاق ۀفوکلاب ؟ نونوکی  نینمؤملا  ّلک  يالوم ، ای  لّضفملا : لاق  نییرغلا . نیب  ضیبلا  تاوکذلا  هتاولخ  عضوم  و  ۀلهسلا ، دجسم  نیملسملا 
هّللا ّنریـصیل  البرک و  اهروصق  نرواجیل  و  الیم ، نیـسمخ  ۀعبرأ و  ۀـفوکلا  ّنریـصیل  و  اهیلاوح ... ، وأ  اهب  ناک  ّالإ  نمؤم  یقبی  ال  هّللا ، يإ و 

«3  ... » نأشلا نم  نأش  اهل  ّننوکیل  و  نونمؤملا ، ۀکئالملا و  هیف  فلتخت  اماقم  القعم و  البرک 
؟ درک دـنهاوخ  عامتجا  اجک  رد  نانمؤم  تساجک و  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هناخ  نم ، ياـقآ  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب 
و هلهس ، دجسم  رد  اهتمینغ  عیزوت  لحم  لاملا و  تیب  دوب و  دهاوخ  عماج  دجسم  رد  شتواضق  همکحم  هفوک و  وا  تموکح  زکرم  دومرف :

ایآ نم . رورـس  يا  دـیوگ : لضفم  تسا . فجن )  ) نییرغ نیب  رد  دیفـس ) ياـههپت   ) ضیبلا تاوکذ  رد  وا  فاـکتعا  ندرک و  تولخ  ناـکم 
دنامیمن ینمؤم  يرآ . دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دوب ؟ دنهاوخ  هفوک  رد  نانمؤم  همه 

______________________________

تایآ 80 و 81. (، 38  ) هروس ص (. 1)
ص 197. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 2)
ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)

ص:490  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هیاسمه و البرک  رهـش  اب  شگرزب  ياههناخ  دش و  دـهاوخ  لیم  راهچ  هاجنپ و  هفوک  رهـش  و  دـیآیم ...  نآ  فارطا  ای  هفوک  هب  هک  نآ  زج 

یـصاخ هاگیاج  درک و  دنهاوخ  دمآ  تفر و  نآ  رد  نانمؤم  ناگتـشرف و  هک  تخاس  دـهاوخ  یگدـنز  لحم  هاگهانپ و  ار  البرک  دـنوادخ 
 ... تشاد دهاوخ 

: تسا هدرک  تیاور  ینابیشلا  نیسح  زا  دوخ  دنس  هب  یلماع  رح  ( 1)
اهلهأ و یلإ  ۀنامألا  اّودأ  لاقف : ۀعیدو . هدنع  عقو  ّهنأ  مهئامد و  ۀّیمأ و  ینب  لام  ّلحتـسی  کیلاوم  نم  لجر  مالّـسلا  هیلع  هّللا  دـبع  یبأل  تلق 

. انمئاق ماق  یّتح  نوکی  کلذ ال  ّنإف  اسوجم . ناک  نإ 
«1 . » مرحی ّلحیف و 

يو دزن  رد  اهنآ  درمـشیم و  لـالح  ار  ناـشنوخ  هیما و  ینب  لاوما  امـش  نایعیـش  زا  يدرم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب 
تناما ناوتیمن  دیامن  روهظ  ام  مئاق  هک  یماگنه  ات  اریز  دینادرگرب  دشاب  سوجم  دـنچ  ره  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  دومرف : دـنراد . یتناما 

. درک دهاوخ  مارح  ای  لالح و  ار  اهزیچ ] یضعب   ] نامز نآ  رد  وا  دادن و  سپ  ار  اهنآ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابأ  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 2)

مکحیف تیبلا ، لهأ  نم  مئاقلا  هّللا  ثعبی  یّتح  ّلج ، ّزع و  هّللا  مکحب  دـحأ  اـهیف  یـضقی  ـال  ّلـج ، ّزع و  هّللا  نم  لـالح  مالـسإلا  یف  ناـمد 
«2 . » هتبقر برضی  ةاکزلا  عنام  و  همجری ، نصحملا  ینازلا  ۀنّیب ، هیف  دیری  امهیف ال  ّلج  ّزع و  هّللا  مکحب 

مئاق رگم  دنکیمن  يرواد  دنوادخ  مکح  هب  ود  نآ  رد  یـسک  هدش و  هدرمـش  لالح  دنوادخ  يوس  زا  هک  دراد  دوجو  نوخ  ود  مالـسا  رد 
يرگید دوشیم و  راسگنس  هک  هدرک  هنصحم  يانز  هک  نآ  یکی  دبلطیمن : ار  يدهاش  چیه  هدرک و  تواضق  یهلا  مکح  هب  هک  تیب  لها 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم هدز  شندرگ  زین  وا  هک  هدیزرو  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  هک 
لقن راونالا  راحب  زا  هک  یثیداحا  هژیو  هب  دـنرادن ؛ ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  دنـشابیم  دـحاو  ربخ  هک  نآ  لـیلد  هب  تاـیاور  نیا  رتشیب  ( 3)

رد ام  اما  داد . تقباطم  نیارق  لوصا و  یخرب  اب  ار  اهنآ  ناشیتسرد  تابثا  يارب  دـیاب  و  لوهجم ، مه  ای  عوفرم و  ای  دـنالسرم و  اـی  میدرک 
. درادن دوجو  اهنآ  در  يارب  ینیارق  لاح  ره  هب  اریز  مینادیم  یفاک  یخیرات  تابثا  يارب  ار  اهنآ  اتلاجع  اجنیا 

هک تسا  هدـنام  یقاب  هتکن  ود  اهنت  میاهتفگ و  نخـس  طوسبم  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  تواضق  هرابرد  رتشیپ  مود : روحم  ( 4)
: میزادرپیم نآ  هب  کنیا  دوبن و  نآ  حرط  لاجم  اجنآ  رد 

: تسا هدمآ  نینچ  میرک  نآرق  رد  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ترضح  تواضق  هرابرد  لوا : هتکن 
______________________________

ص 681. ج 2 ، نامه ؛ رح ، نب  نسحلا  یلماعلا ، (. 1)
(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 2)

ص:491  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. ًاْملِع َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  َناْمیَلُـس ، اهانْمَّهَفَف  َنیِدِهاش  ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  ِمْوَْقلا  ُمَنَغ  ِهِیف  ْتَشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  َو 

«1»
يرواد دـندوب - هدـیرچ  نآ  رد  ماـگنه  بش  مدرم  نادنفـسوگ  هک  رازتـشک - نآ  هراـبرد  هـک  یماـگنه  نـک ] داـی   ] ار نامیلـس  دوواد و  و 

اطع شناد  تمکح و  ود ] نآ  زا   ] کی ره  هب  میدـنامهف و  نامیلـس  هب  ار  يرواد ]  ] نآ سپ  میدوب . نانآ  يرواد  دـهاش  ام ]  ] و دـندرکیم ،
. میدرک

. تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  تیاور  دنچ  رد  یلو  هدشن  يدای  هدنامهف ، وا  هب  دنوادخ  هک  مالّسلا  هیلع  نامیلس  مکح  زا  هیآ  نیا  رد 
یماگنه نک  دای  ار  نامیلس  دوواد و  « ) ِثْرَْحلا ِیف  ِنامُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  َو   » هیآ هرابرد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصب  وبا  ( 1)

: تسا هدرک  لاؤس  دندرکیم ) يرواد  رازتشک  نآ  هرابرد  هک 
ثعب نأ  یلإ  دوواد ، لبق  نییبّنلا  یلإ  ّلج  ّزع و  هّللا  یحوأ  ناک  ّهنإ  مالّـسلا : هیلع  لاقف  ةدحاو ؟ ۀّیـضق  تناک  ثرحلا  یف  امکح  نیح  تلق :

هظفحی نأ  عرزلا  بحاـص  یلع  ّنإـف  لـیللاب . اـّلإ  شفنلا  نوـکی  ـالف  منغلا ، باـقر  ثرحلا  بحاـصلف  عرزلا  یف  تشفن  منغ  يأ  دوواد ، هّللا 
ّزع هّللا  یحوأف  هلبق . نم  مالّـسلا  هیلع  ءایبنألا  هب  تمکح  امب  مالّـسلا  هیلع  دوواد  مکحف  لیللا . یف  منغلا  ظفح  منغلا  بحاص  یلع  و  راهنلاب ،

دعب ۀّنـسلا  ترج  کلذـک  و  اـهنوطب . نم  جرخ  اـم  اـّلإ  عرزلا  بحاـصل  سیلف  عرز  یف  تشفن  منغ  يأ  مالّـسلا : هـیلع  نامیلـس  یلإ  ّلـج  و 
«2 . » ّلج ّزع و  هّللا  مکحب  اهنم  دحاو  ّلک  مکحف  ًاْملِع » َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  : » ّلج ّزع و  هّللا  لوق  وه  و  نامیلس .

هدرک یحو  دوواد  زا  شیپ  ناربمایپ  همه  هب  دـنوادخ  دومرف : دوب ؟ يدـحاو  يارجام  دـندرک ، يرواد  رازتشک  نآ  هرابرد  ود  نآ  یتقو  اـیآ 
نیمز بحاص  اریز  دزاـس ؛ دوخ  نآ  زا  ار  دنفـسوگ  دراد  قح  رازتشک  بحاـص  درچب ، يرگید  رازتشک  رد  هنابـش  هک  يدنفـسوگ  ره  دوب ،
یحو نامیلـس  هب  دنوادخ  یلو  دیامن ؛ تظافح  بش  رد  شدنفـسوگ  زا  دیاب  مه  دنفـسوگ  بحاص  دنک و  يرادـهگن  زور  رد  نآ  زا  دـیاب 

رازتشک بحاص  هب  نآ ) هرب  ریـش و   ) دوشیم جراخ  شمکـش  زا  هک  هچنآ  زج  درچب  يرگید  نیمز  رد  هنابـش ]  ] هک يدنفـسوگ  ره  دومرف :
یشناد تمکح و  ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  : » دومرف دنوادخ  ور  نیا  زا  دش  تنـس  نامیلـس  زا  سپ  یتواضق  نینچ  هک  دوب  نینچنیا  دسریمن .

. دندرک يرواد  دنوادخ  مکح  هب  کی  ره  هجیتن  رد  میداد ».
بحاص اریز  دوب ؛ دهاوخن  نماض  دنفسوگ  بحاص  دوش ، یسک  هعرزم  دراو  زور  رد  يدنفسوگ  رگا  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  ( 2)

نیا رد  یلو  دیامن  تظافح  شاهعرزم  زا  زور  رد  هتشاد  هفیظو  هعرزم 
______________________________
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تایآ 77 و 78. (، 21  ) ءایبنالا هروس  (. 1)
ص 693. ج 2 ، ناهربلا ؛ ریسفت  مشاه ، دیس  ینارحبلا ، (. 2)

ص:492  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رد هدوب  مزال  وا  رب  اریز  دوب  دهاوخ  نماض  دنفسوگ  بحاص  دوش  یسک  هعرزم  دراو  هنابش  يدنفـسوگ  رگا  اما  تسا . هدرک  یهاتوک  هراب 

. دشابیم نماض  هدرکن ، نینچ  هک  لاح  دیامن و  يرادهگن  شدنفسوگ  زا  بش  لوط 
هجیتن رد  هدـش و  يرگید  صخـش  رازتشک  دراو  هنابـش  يدنفـسوگ  دـش ، عاـجرا  مالّـسلا  اـمهیلع  نامیلـس  دوواد و  هب  هک  ییاوعد  رد  ( 1)

ار هعرزم  هب  هدش  دراو  تراسخ  دیاب  هنوگچ  دنفسوگ  بحاص  يدروم  نینچ  رد  دوشیم . مالعا  هدراو  تراسخ  نماض  دنفـسوگ  بحاص 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  اجنیا  رد  دیامن ؟ ناربج 

. دهدب هعرزم  بحاص  هب  ار  یلوپ  هدش ، دراو  هعرزم  هب  هک  یتراسخ  نازیم  هب  دنفسوگ  بحاص  - 1
. تسا هتشاد  جاور  ياپایاپ  هلماعم  هکلب  هتشادن  دوجو  لوپ  مالّسلا  هیلع  دوواد  ترضح  نامز  رد  یلو  دشابیم  حیحص  هار  نیا 

رد تمارغ  نیرتبسانم  دریگب . دنفسوگ  بحاص  زا  ار  یتمارغ  نآ  ربارب  رد  هعرزم  بحاص  دوش و  هبـساحم  هدش  دراو  تراسخ  نازیم  - 2
 ... هرب و مشپ و  ریش و  نوچ  مه  دنفسوگ  نآ  ياههدروآرف  اجنیا ،

. دنک مکح  هنوگ  نیا  هک  دینامهف  مالّسلا  هیلع  نامیلس  هب  دنوادخ  تیاور  قبط  دشابیم .
شزرا نازیم  هب  ار  نآ  زا  ییازجا  ای  ربخ - رهاظ  قباـطم  ار - نآ  همه  اـی   ) ار دنفـسوگ  دوخ  تراـسخ ، ناربج  يارب  دنفـسوگ  بحاـص  - 3

نینچ هتـشذگ  ناربمایپ  دـننام  مالّـسلا  هیلع  یبن  دوواد  هدـمآ ، ثیدـح  رد  هک  روط  نامه  دـهدب . هعرزم  بحاـص  هب  هدـش ) فلت  لوصحم 
راگزور نآ  رد  رشب  یتیبرت  حطس  اب  قباطم  دومرف ، رداص  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هک  ياهنالداع  مکح  هتبلا  درک . رداص  ار  یمکح 

. تسا هدوب 
رد ار  مالّـسلا  امهیلع  دوواد  نامیلـس و  ییاضق  ياهشور  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  نآ  يارب  یفاک  تاهیجوت  لیالد و  مود : هتکن  ( 2)

. دریگیم شیپ 
؛ دومن دهاوخ  هدافتسا  تقوم  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  ییاضق  هویـش  زا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیآیم  تسد  هب  ثیداحا  عومجم  زا 

. تسا یعطقم  زین  مالّسلا  هیلع  میهاربا  حون و  مدآ ، هویش  هب  ترضح  نآ  يرواد  هک  نانچ  مه 
دوواد تواضق  هویـش  هراومه  یلو  دیامنیم  تواضق  راب  دنچ  ای  کی  اههویـش  نآ  زا  مادک  ره  قبط  تما  شیامزآ  يارب  مالّـسلا  هیلع  ماما 

ود رد  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  دراد ؟ ناکما  هنوگچ  نخـس  نیا  تفرگ . دـهاوخ  شیپ  رد  ار  دـهاش ) نودـب  مکح  رودـص   ) مالّـسلا هیلع 
. تفگ میهاوخ  نخس  تواضق  رد  مالّسلا  امهیلع  دوواد  نامیلس و  شور  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هدافتسا  لیالد  زا  شخب 

(3)

مالّسلا هیلع  یبن  نامیلس  تواضق  زا  يوریپ  لیالد  تسخن : شخب 

: درک رکذ  ار  لیلد  ود  ناوتیم  اجنیا  رد 
دش دراو  يرگید  هعرزم  هب  يدنفسوگ  یتقو  یمالسا ، ماکحا  قباطم  اریز  تسا  یمالسا  نیناوق  اب  قباطم  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  تواضق  - 1

هعرزم بحاص  هب  هدش  دراو  تراسخ  نماض  نآ  بحاص 
ص:493  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دهدـب دـیاب  دنفـسوگ  بحاـص  هک  یتمارغ  عون  رد  اـهنت  دـناهدرک و  تواـضق  هنوگنیمه  زین  مالّـسلا  اـمهیلع  دوواد  نامیلـس و  دـشابیم .
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. دش نایب  هناگهس  تالامتحا  رد  هک  دنراد  فالتخا 
تسا یتروص  رد  نیا  تخادرپ . ار  نآ  ضوع  ای  هدش  فلت  لام  نیع  ناوتیم  یلو  تسا  يدقن  رـضاح  رـصع  رد  تمارغ  هک  تسا  تسرد 

. دیامن مکح  نآ  هب  یمالسا  مکاح  هک  نآ  ای  دننک و  قفاوت  شور  نیا  رب  اوعد  فرط  ود  هک 
ماما رگا  هجیتن  رد  تسا ؛ تمارغ  نامـض و  عون  رد  اـهنت  یمالـسا  تواـضق  مالّـسلا و  هیلع  نامیلـس  يرواد  نیب  تواـفت  بیترت  نیدـب  ( 1)

هب دیاب  زین  نویدم  صخش  دیامن و  لیدبت  یسنج  ضوع  هب  يدقن  هجو  زا  ار  تمارغ  عون  دناوتیم  دنک ، مکح  وا  دننام  مالّسلا  هیلع  يدهم 
. دشاب دنبیاپ  نآ 

. تسین مالسا  مکح  مالّسلا و  هیلع  نامیلس  مکح  نیب  یتوافت  زور ، بش و  رد  هعرزم  هب  ینوناق  ریغ  دورو  هرابرد  تسا  ینتفگ 
یفاک مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  نآ  باستنا  یتسرد  يارب  تسین ، مالسا  مکح  قباطم  مالّسلا  هیلع  نامیلس  مکح  مینک  ضرف  رگا  - 2 ( 2)

رد هراب  نیا  رد  مییامن . دانتـسا  مالّـسلا  امهیلع  حون  مدآ و  نوچ  مه  نیـشیپ  ناربمایپ  ییاضق  ياـهشور  زا  ترـضح  نآ  هدافتـسا  هب  تسا 
. میاهدرک ثحب  یفاک  روط  هب  هتشذگ  لصف 

هک ار  هچنآ  ره  دراد  قح  تسا و  رتراوازـس  ناشلاوما  اهناج و  زا  مدرم  رب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اهنیا  زا  هتـشذگ 
: دیامرفیم شاهرابرد  دنوادخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هاگیاج  نأش و  دننامه  اجنیا  رد  وا  نأش  دـهد . ماجنا  دـنادیم  حلـصا 

«1 « » ْمِهِسُْفنَأ ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  »
(3)

مالّسلا هیلع  دوواد  تواضق  زا  ترضح  نآ  يوریپ  لیالد  مود : شخب 

: دومن نایب  تبیغ  رصع  رد  ام  ینونک  تشادرب  قباطم  ار  لیلد  هس  ناوتیم  راک  نیا  يارب 
. دشابیم هتشذگ  ناربمایپ  ییاضق  ياهشور  زا  مالّسلا  هیلع  ماما  يوریپ  يارب  یلک  یلیلد  تما  ناحتما  شیامزآ و  - 1

شاییاضق شور  وا و  زا  زگره  دنکیم ، يرواد  مالّسلا  هیلع  یبن  دوواد  شور  هب  ییاوعد  رد  یتقو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوریم  نامگ 
هک دوشیم  ییاهضارتعا  بجوم  نیمه  تسا و  هدرک  مکح  شیوخ  ملع  ددـم  هب  هک  تفگ  دـهاوخن  زین  دروآیمن و  ناـیم  هب  ینخـس  وا 

. تسا تما  نومزآ  يارب  یبسانم  کحم 
نیتسخن اتعیبط  درک و  دهاوخ  يرواد  هویـش ، نیا  زا  يریگهرهب  اب  اهاوعد  زا  يرایـسب  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تایاور ، قبط  تسا  ینتفگ  ( 4)

، تشگ ـالم  رب  نآ  زار  دـش و  رارکت  يواـعد  يرواد  رد  شور  نیا  یتقو  اـما  دـشاب . ناـحتما  يارب  یکحم  دـناوتیم  هویـش  نیا  هب  يرواد 
. دش دهاوخ  بترتم  تواضق  نیا  رب  ناحتما - شیامزآ و  زا  ریغ  يرگید - قیمع  ياههدیاف 

______________________________

هیآ 6. (، 33  ) بازحالا هروس  (. 1)
ص:494  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. ییاضق يواعد  رد  یعقاو  مکح  هب  ندیسر  هب  مدرم  نداد  تداع  - 2 ( 1)
نآ دنادب  هک  یتقو  دریگیم و  راک  هب  ار  نیناوق  نآ  دنکیم ، فشک  ار  یعقاو  مکح  ییاضق  نیناوق  هک  دبایرد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز 

هتـشذگ لصف  رد  هتبلا  دنکیم و  مالعا  ار  یعقاو  مکح  امیقتـسم  هدرک و  اهر  ار  نآ  ددرگیمن ، نومنهر  یعقاو  مکح  هب  ار  یـضاق  نیناوق 
. دریگ هرهب  هویش  ود  نیا  زا  دناوتیم  هراومه  لداع  مکاح  هک  میتفگ 

زا يواعد  همه  رد  هک  تسانعم  نآ  هب  هن  نیا  دش . دهاوخ  يداع  مالّسلا  هیلع  یبن  دوواد  هویش  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  هدافتـسا  ور  نیا  زا  ( 2)
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ییاضق یلک  نیناوق  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دریگیم و  رب  ار  هویش  نآ  دراوم  رتشیب  رد  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دنکیم  هدافتسا  هویش  نآ 
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تواضق  دوواد و  تواضق  نیب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  لیلد  نیمه  هب  دـماجنین . یعقاو  مکح  رودـص  هب 

دراوم رتشیب  رد  دنگوس ) هنیب و  اب  مکح  رودص   ) هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  ییاضق  هویـش  مینادیم  هک  ور  نآ  زا  دـیامنیم و  عمج 
ربمایپ ییاضق  هویش  زا  دراوم  رتشیب  رد  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  میباییم  رد  دشاب ، نآ  اب  فلاخم  هک  دیآیم  شیپ  رتمک  تسا و  عقاو  اب  قباطم 
دهاوخ ناـیب  ار  یعقاو  مکح  ترـضح  نآ  يور  ره  هب  یلو  مالّـسلا ؛ هیلع  یبن  دوواد  ییاـضق  شور  اـت  دریگیم  هرهب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

. دومرف
ریغ روما  رد  هچ  ییاضق و  روما  رد  هچ  هعماج  نآ  یلک  حـلاصم  لئاسم و  همه  رد  یعقاو  مکح  هب  ندیـسر  هب  هعماج  نداد  تداـع  - 3 ( 3)
نیا رد  رگا  سپ  تسین . نآ  ياههیال  نیرتفرژ  زا  یناهج و  تلود  ترورـض  نیرتمهم  نآ ، تیمها  مغر  هب  ییاضق  لئاسم  اریز  ییاضق ؛

هتفگان هعماج ، تلود و  نآ  يالاب  حطس  مهم و  رایسب  ياهشخب  رگید  عضو  میشاب ، یعقاو  مکح  هب  ندیـسر  دنمزاین  رتتیمها  مک  شخب 
. تسادیپ

ققحت ناکما  دشخبیم ، يرشب  هعماج  هب  یلماک  ماجسنا  تدحو و  هک  قلطم  لدع  تموکح  هک  تسا  نآ  موس  لیلد  یلصا  هاگتـساخ  ( 4)
هدـهاشم ینـشور  هب  یتکرح  هدـیدپ و  ره  ددرگ و  مولعم  صخـشم و  یقیقح  روط  هب  ياهثداـح  دادـیور و  ره  هک  نآ  زا  سپ  رگم  درادـن 

فعـض و نیا  ردق  ره  دوشیم و  اهدادیور  يرواد  رد  اطخ  هب  رجنم  اهتیعقاو  هدهاشم  رد  لهج  ای  صیخـشت  رد  فعـض  هنوگ  ره  ددرگ .
یـشومارف هب  یلک  روط  هب  تموکح  نآ  رد  تلادـع  هک  اجنآ  ات  ددرگیم  نوزفا  زین  تسردان  ياـهيرواد  نیا  دوش  داـیز  صیخـشت  مدـع 

. دوشیم هدرپس 
، یمگردرـس هابتـشا و  زا  ندـیزگ  يرود  اب  ياهثداـح  دادـیور و  ره  رد  هک  تسا  نآ  نشور  هاـگن  یقیقح و  صیخـشت  زا  اـم  دوصقم  ( 5)

همه رد  هراومه و  یناهج  هعماج  یلک  حلاصم  رد  هک  دراد  نآ  هب  یگتـسب  تلادع  لماک  يارجا  نیاربانب  مییامن . هظحالم  ار  نآ  تیعقاو » »
. درتسگ نماد  زین  دارفا  هعماج و  صاخ  لئاسم  هب  مهم  لصا  نیا  تسا  نکمم  تفای و  تسد  تیعقاو »  » هب اههنیمز 

ص:495  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
شزرمآ و بلط  دـنوادخ  زا  تهج  نآ  هب  دوواد  هک  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ربماـیپ و  دوواد  نیب  ياـهتوافت  زا  یکی  نیا  ( 1)

نآ تلود  یلک  حلاصم  قباطم  هدوب و  هدیدنسپ  مالّـسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  ییاضق  شور  نیمه  نتفرگ  شیپ  لاح  نیع  رد  یلو  دومن ؛ هبوت 
هیام یفاک  دح  هب  ییاضق  یلک  نیناوق  هکلب  دبای  تسد  تیعقاو »  » هب هک  تسا  هدوبن  یحطس  نآ  رد  دوواد  نامز  هعماج  دشابیم . ترـضح 

. دشابیم عقاو »  » فشک دنمزاین  شیوخ  یلک  حلاصم  همه  رد  يودهم  هعماج  هک  یلاح  رد  هدوب  اهنآ  دشر 
(2)

سیلبا نتشک  موس : روحم 

ره هک  مییامنیم  یـسررب  ار  هاگدید  ود  عوضوم  نیا  كرد  يارب  میاهدروآ . نیا  زا  شیپ  ار  یخرب  هک  تسا  هدیـسر  یتایاور  هراب  نیا  رد 
: دشاب تیاور  دوصقم  دناوتیم  ییاهنت  هب  مادک 

. زیگناتفگش دادیور  نیا  زا  یلیوأت  ریغ  حیرص و  تشادرب  تسخن : هاگدید  ( 3)
وا نادنزرف  مدآ و  يارب  هانگ  يدب و  رش و  عبنم  راگدرورپ ، نامرف  زا  یچیپرس  زا  سپ  وا  تسا . هدش  هتخانش  یتیـصخش  اب  یقولخم  سیلبا 
رفک ره  ور  نیا  زا  تخاس . هدروآ  رب  ار  وا  هتساوخ  دنوادخ  دبایب و  ینالوط  يرمع  درک  تساوخرد  راگدرورپ  زا  نامز  نآ  رد  وا  دیدرگ .

. دوشیم هداد  تبسن  ناطیش  ای  سیلبا  هب  تیرشب  نیب  رد  یشکرس  فارحنا و  و 
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یـشخب دومرف و  تباجا  ار  تساوخرد  نیا  زا  یـشخب  دـنوادخ  هک  درک  تساوخرد  ار  َنُوثَْعُبی *) ِمْوَی  یلِإ   ) تمایق زور  ات  ینـالوط  رمع  وا 
. تفریذپن ار  رگید 

«1 * » ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  َلاق 
مولعم نیعم  زور  ات  یناگتفایتلهم ، زا  وت  تقیقح ، رد  دومرف :

ددنبیم و ناطیـش  لتق  هب  رمک  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  هک  تسا  یناهج  تلود  سیـسأت  روهظ و  زور  نامه  مولعم ، نیعم  زور  ( 4)
ربارب دنچ  اسب  هچ  دش و  دهاوخ  رتعیرس  شلماکت  رتهداس و  ناسنا  تیبرت  هجیتن  رد  درک . دهاوخ  هبرجت  ار  ناطیـش  نودب  یناهج  تیرـشب ،

. تفابیم رکم  دوب و  هدنز  ناطیش  هک  دش  دهاوخ  ینامز  زا  رتعیرس 
رـصع رد  اما  تسا ، هدوب  اهناسنا  شیامزآ  يارب  یکحم  روهظ  زا  شیپ  رـصع  ات  رـشب  یگدـنز  زاغآ  زا  وا  اـب  ییوسمه  سیلبا و  زا  يوریپ 

زا سپ  روهظ و  زا  شیپ  يارب  یهلا  یلک  هماـنرب  ود  جـیاتن  اـهشور و  نیب  میتسناد  هک  روط  ناـمه  اریز  دوب ، دـهاوخن  نینچ  روهظ  زا  سپ 
. دراد دوجو  یساسا  ياهتوافت  نآ ،

، میدروآ صوصخ  نیا  رد  هک  يربخ  نومـضم  دروم  رد  یبناج  یعرف و  تاظحالم  یخرب  زا  یـشوپمشچ  اب  يدعب  هاگدید  هاگدید و  نیا 
. دشابیم تسرد 

نآ الوا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسوربور  نآ  اب  هاگدید  نیا  هک  یتاظحالم  تاشقانم و  نیرتمهم  ( 5)
______________________________

تایآ 80 و 81. (، 38  ) هروس ص (. 1)
ص:496  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ام يارب  مولعم » نیعم  تقو   » زا میرک  نآرق  دوـصقم  اـیناث  دـسریمن . رظن  هب  یفاـک  یخیراـت  تاـبثا  يارب  هک  تسا  دـحاو  يربـخ  تیاور ،
نیعم تقو   » یلو دـشابیم  تماـیق  زور  زا  رتـکیدزن  یناـمز  مولعم » نیعم  تقو   » هک دوـشیم  هدافتـسا  نآرق  رهاـظ  زا  اریز  تسا  هتخانـشان 

ات یناـگتفایتلهم  زا  وت  تسا : هتفگ  ناطیـش  هب  دـنوادخ  ییوـگ  دـشاب . سیلبا  گرم  زور  نآ  زا  دارم  اـسب  هچ  تسین و  صخـشم  موـلعم »
اسب هچ  تسا و  هدمآ  ربخ  نیا  رد  هک  روط  نامه  دشاب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  روهظ  زور  دوصقم ، مه  دیاش  دسر . ارف  تگرم  هک  ینامز 

دـشاب یعیبط  ياهثداح  نداد  يور  هب  هراشا  نآ ، زا  دوصقم  دیاش  هکنیا  ماجنا  رـس  دشاب و  موصعم  هعماج  ندمآ  دـیدپ  زور  نآ ، زا  روظنم 
. دزاس وربور  يدج  یلکشم  اب  ار  شایگدنز  ای  دهد  همتاخ  ناطیش  یگدنز  هب  هک 

یفاک یخیرات  تابثا  يارب  ییاهنت  هب  مه  ربخ  نیا  دـیآیمن و  رب  صخـشم  روط  هب  تالامتحا  نیا  زا  کـی  چـیه  میرک  نآرق  رهاـظ  زا  ( 1)
. درشف ياپ  تسخن  هاگدید  یتسرد  رب  ناوتیمن  نیاربانب  تسین ،

رد وا  ندش  هتـشک  ینعی  سیلبا  ندـش  هتـشک  مییوگب  میـشاب و  هتـشاد  يزمر  یلیوأت و  یتشادرب  سیلبا  ندـش  هتـشک  زا  مود : هاگدـید  ( 2)
دهاوخن یقاب  اهناسنا  راتفر  رد  وا  زا  يرثا  یلک  روط  هب  یلو  دراد  یجراخ  دوجو  نانچ  مه  شدوخ  دنچ  ره  هک  يروط  هب  اهناسنا  دوجو 

اهلد و رد  ار  حالـص  ریخ و  زا  ییاضف  دزاس و  نک  هشیر  نیمز  زا  ار  داسف  یتشز و  لماوع  یناهج ، لدع  تلود  هک  تسا  یتقو  نیا  دنام .
. تشاد دهاوخن  یتیمها  چیه  رگید  وا  هدنز  هدرم و  دربیمن و  شیپ  زا  يراک  سیلبا  ماگنه  نیا  رد  دروآ . دیدپ  نایمدآ  ياههشیدنا 
تبـسن تسا ، مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ياههزومآ  اهشالت و  لصاح  یگمه  رـشب  نایم  رد  اهیکین  تاریخ و  همه  دوجو  هک  اجنآ  زا  ( 3)

زکارم هلمج  زا  هک  يدجـسم  دش ؛ دهاوخ  هتـشک  هفوک  دجـسم  رد  وا  تایاور  ربانب  دوب . دـهاوخ  تسرد  ترـضح  نآ  هب  سیلبا  لتق  نداد 
هچ ات  ناطیـش  هک  تسا  مولعم  تیاور ، قباطم  و  دشابیم . ناهج  رد  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  میلاعت  رـشن  جیورت و  لحم  هفوک و  رهـش  مهم 
اب دوشیم و  وا  هاگنابرق  مدرم  ياهلد  ماجنا  رـس  يرآ  دز . دهاوخ  دایرف  هلان و  دش و  دهاوخ  ینابـصع  دجـسم  نیا  زاتمم  تیعقوم  زا  هیام 

. دش دهاوخ  هتشک  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  يونعم  ریشمش 
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ياههسوسو هک  درادیم  نایب  تحارـص  هب  تاـیآ  زا  یعمج  اریز  دـشابیم ؛ میرک  نآرق  تاـیاور ، رب  هوـالع  هاگدـید  نیا  رگید  هاگتـساخ 
زا هجرد  نآ  هب  سک  ره  تسین و  یهار  نانآ  هب  ار  ناطیش  هک  دنراد  دوجو  هبترم  دنلب  نانمؤم  زا  یهورگ  درادن و  رادیرخ  اج  همه  ناطیش 

. دباییم ییاهر  وا  هدننکهارمگ  ياههسوسو  زا  هرسکی  دبای ، راب  نامیا 
: دیامرفیم دنوادخ  ( 4)

ُمُْهنِم َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق 
ص:497  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » َنیِصَلْخُْملا
هارمگ ار  همه  میارآیم و  ناشیارب  نیمز  رد  ار ] ناـشناهانگ  مه   ] نم یتخاـس ، هارمگ  ارم  هک  نآ  ببـس  هب  اراـگدرورپ ، : » تفگ ناطیـش ] ]

.« ار نانآ  نایم  زا  وت  صلاخ  ناگدنب  رگم  تخاس ، مهاوخ 
«2 . » َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق 

.« ار وت  لدکاپ  ناگدنب  نآ  رگم  مربیم ، رد  هب  هار  زا  ادج  ار  یگمه  هک  دنگوس  وت  تزع  هب  سپ  : » تفگ ناطیش ] ]
«3 *. » ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق 

، یناگتفایتلهم زا  وت  تقیقح ، رد  : » دومرف دنوادخ ] .« ] هد تلهم  دنوشیم  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  سپ  اراگدرورپ ، : » تفگ ناطیـش ] ]
.« مولعم نیعم  زور  ات 

«4 . » َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِإ  َنُولَّکَوَتَی ، ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ 
. تسین یطلست  دننکیم ، لکوت  ناشراگدرورپ  رب  و  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  رب  ار  وا  اعطق 

. دنزرویم كرش  ادخ ] وا -[  هب  اهنآ  هک  تسا  یناسک  رب  و  دنریگیم ، رب  یتسرپرس  هب  ار  يو  هک  تسا  یناسک  رب  طقف  وا  طلست 
ییاهر بجوم  نامیا  زا  یـصاخ  هجرد  هب  ندیـسر  ریخا ، هیآ  ود  رد  راگدرورپ  لوق  ربانب  تسخن و  هیآ  ود  رد  سیلبا  دوخ  فارتعا  هب  ( 1)

نیا زا  دروآ و  دهاوخ  دیدپ  تیرـشب  رد  ار  فرژ  نامیا  نیا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دوشیم . وا  ياهبیرف  هسوسو و  سیلبا و  هطلـس  زا 
عـضو اهناسنا  تیبرت  يارب  ار  یلک  ياهویـش  مک  تسد  اـی  تشک و  دـهاوخ  شايونعم  ریـشمش  اـب  ار  سیلبا  دوخ  تسد  هب  وا  هک  تسور 

اریز دوش  هتـشک  راکـشآ  حضاو و  روط  هب  نایمدآ  ياهلد  رد  سیلبا  هاگنآ  دناسرب و  موصعم » هعماج   » دـصقم هب  ار  اهنآ  ات  دومن  دـهاوخ 
. دنجنگیمن اج  کی  رد  تیصعم  تمصع و  اساسا ،

. داتفا دهاوخ  ادج  الماک  اهناسنا  زا  ای  درم و  دهاوخ  هدز و  ار  شیاهسفن  نیرخآ  سیلبا  موصعم ،» هعماج   » ققحت اب  ماجنا  رس 
یگدـنز نامز  رد  ای  دریمیم و  نامز  نآ  رد  ای  وا  اریز  تشاد  دـهاوخ  همادا  موصعم » هعماج   » ققحت زاغآ  ات  رثکا  دـح  سیلبا ، تاـیح  ( 2)

هک نآ  اـی  تسا و  هدرم  موصعم » هعماـج   » ققحت ناـمز  رد  تروـص  نیا  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  تکـاله  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
نیا هتبلا  داد . دهاوخ  همتاخ  شرمع  هب  یعیبط  ياهثداح 

______________________________

تایآ 39 و 40. (، 15  ) رجحلا هروس  (. 1)
تایآ 82 و 83. (، 38  ) هروس ص (. 2)
.81 تایآ 79 - (، 38  ) هروس ص (. 3)

هیآ 62. (، 17  ) ءارسالا هروس  (. 4)
ص:498  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ای وا و  ندش  هتـشک  ثعاب  یگژیو  نیا  مود  هاگدید  بجوم  هب  اریز  تشاد  دهاوخن  نامز  نآ  هعماج  رد  تمـصع  یگژیو  هب  یطبر  دروم ،
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. دش دهاوخ  اهناسنا  زا  وا  شایگشیمه  ییادج 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دشاب . هتشاد  توافت  ام  تشادرب  اب  دسریم  رظن  هب  هک  دنامیم  یقاب  هیآ  کی  اهنت  ( 1)

«1  » اًلِیلَق اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ِنَتْرَّخَأ  ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذه  َکَْتیَأَر  َأ  َلاق 
- ار شنادـنزرف  اعطق  یهد  متلهم  تمایق  زور  اـت  رگا  دوب ؟] هچ  يارب   ] يداد يرترب  نم  رب  هک  ار  یـسک  نیا  وگب : نم  هب  : » تفگ ناطیـش ] ]

.« دومن مهاوخ  نک  هشیر  هدرک ، راهم  اهنآ -] زا   ] یکدنا زج 
هعماج  » دوجو اب  بلطم  نیا  دوب . دـنهاوخ  وا  وریپ  اهناسنا  رتشیب  زور ، نآ  ات  زین  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  ناطیـش  هیآ ، نیاربانب 

. دراد تافانم  تسا ، یقاب  رشب  رمع  نایاپ  ات  هک  موصعم »
: میروآیم ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوشیم  هدیمهف  نآ  زا  يرگید  تاکن  هکلب  درادن  یتلالد  نینچ  هیآ  نیا  تفگ ، دیاب  خساپ  رد  ( 2)

ور نیا  زا  تسا  هتفاین  ار  یهلا  هاگشیپ  رد  لوبق  یگتسیاش  تشادمشچ ، نیا  یلو  دنامب ، هدنز  تمایق  زور  ات  تسا  هتشاد  راظتنا  ناطیـش  - 1
. تسا هداد  رارق  مولعم » نیعم  زور   » ار تلهم  نیرخآ  لاعتم ، دنوادخ 

دنام و دهاوخن  نامز  نآ  ات  زگره  وا  یلو  درک  دنهاوخ  شايوریپ  مدرم  رتشیب  دشاب ، هتشاد  روضح  رشب  رمع  نایاپ  ات  ناطیش  رگا  يرآ  - 2
. داد یهاوخ  متلهم  المع  تفگن : یهد و  متلهم  تمایق  زور  ات  رگا » : » تفگ هکنیا  هچ  درادن ؛ نآ  رب  یتلالد  هیآ  نیا 

نآ دـنام و  دـهاوخ  یقاب  مولعم  نیعم  زور  ات  وا  هیآ  نیاربانب  یلو  دـش ، دـنهاوخ  وا  وریپ  دارفا  رتشیب  دـشاب ، هدـنز  هراومه  ناطیـش  رگا  - 3
. دریگیم ارف  ار  اج  همه  تلادع  حلص و  دوشیم و  هداهن  نایاپ  هطقن  شایگدنز  رب  دسر ، ارف  هک  نامز 

: میوشیم غراف  ثحب  نیا  زا  لیلد  ود  رکذ  اب  اجنیا  رد  ( 3)
. دش دهاوخن  اهر  هطلس  نیا  زا  تیرشب  وا ، گرم  اب  زج  تسا و  یقاب  اهناسنا  رب  زین  شایگریچ  طلست و  تسا ، یقاب  ناطیش  یتقو  ات  فلا )
رد اهنت  ار  وا  تسد  زا  تاجن  هار  دـیامنیم و  تباث  ار  ناطیـش ) ندـش  هتـشک  يارب  یلیوأت  موهفم   ) مود هاگدـید  یتسرداـن  لالدتـسا ، نیا 

. دنادیم یعقاو  ینعم  هب  شندش  هتشک 
هب هتسباو  تلادع ، لماک  يارجا  اریز  دراد ، ناطیش  تکاله  هب  یگتسب  تلادع  لماک  يارجا  ب )

______________________________

تایآ 99 و 100. (، 16  ) لحنلا هروس  (. 1)
ص:499  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

حطـس رد  نامیا  ندـش  ریگارف  يارب  تروص  نیا  رد  دـهدیمن ؛ يور  ناطیـش  تایح  رد  قاـفتا  نیا  تساـهناسنا و  نیب  رد  ناـمیا  جـیورت 
نیب رد  تلادـع  لماک  يارجا  يرـشب و  حـلاصم  هار  رد  ماگ  نیلوا  راـک  نیا  هجیتن ، رد  تسین . وا  ندـش  هتـشک  زا  يریزگ  يرـشب ، هعماـج 

بحاص ترضح  هک  تسا  يزور  نامه  عقاو  رد  دشابیم  سیلبا  رمع  نایاپ  هک  مولعملا » تقولا   » هک تفایرد  ناوتیم  ور  نیا  زا  تساهنآ .
همانرب ندناسر  رمث  هب  روحم و  تلادع  همانرب  يارجا  لاجم  مادقا ، نیا  اب  ترـضح  نآ  دیناسر . دهاوخ  تکاله  هب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  رمالا 

. دومن دهاوخ  ادیپ  روهظ  زا  سپ  نارود  يارب  ار  یهلا  یلک 
(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  راگزور  رد  جح  مراهچ : روحم 

ماکحا دنادرگیم و  رب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رـصع  رد  شایعقاو  لکـش  هب  ار  جح  مسارم  مالّـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح 
: تسا ینتفگ  هتکن  ود  اجنیا  رد  دیازفایم . نآ  هب  ار  يرگید 
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مالسا ردص  رد  هک  ییانب  نامه  هزادنا  هب  هدرک و  رتکچوک  ار  مارحلا  دجـسم  ياضف  ترـضح  نآ  دش ، هتفگ  هک  نانچ  مه  لوا : هتکن  ( 2)
رد هعسوت  میظع  ياهحرط  يارجا  زا  سپ  هژیو  هب  دجسم ، یلعف  نامتخاس  زا  بیترت  نیدب  و  دنادرگیم ؛ رب  هدوب ، لیلخ  میهاربا  نامز  زا  و 

. دنام دهاوخ  یقاب  مراهچ  کی  اهنت  ام ، نامز 
ندش یناهج  ببـس  هب  اهنآ  دادعت  هکلب  تسین ، نایجاح  تیعمج  ندـش  مک  ینعم  هب  مارحلا  دجـسم  ياضف  ندـش  دودـحم  مود : هتکن  ( 3)

تراجت و يارب  هن  درک و  دـنهاوخ  رفـس  هکم  هب  بحتـسم  ای  بجاو و  جـح  ماجنا  يارب  طقف  اـهنآ  یلو  دـش  دـهاوخ  رتشیب  رایـسب  مالـسا ،
. دنانینچ روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  ناناملسم  رتشیب  هک  روط  نآ  حیرفت ؛

دهاوخ ار  لکشم  نیا  هرگ  یماکحا ، نایب  اب  مالّـسلا  هیلع  ماما  اما  تخاس  دهاوخ  گنت  ناراذگفاوط  رب  ار  اضف  دجـسم ، كدنا  تحاسم 
: تسا هدش  هراشا  ماکحا  نیا  زا  دروم  ود  هب  تایاور  رد  دوشگ .

. دنراد رظن  فالتخا  هلأسم  نیا  رد  تبیغ  رصع  رد  ناملسم  ناملاع  مالّسلا . هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  فاوط  ندوب  زاجم  لوا : مکح  ( 4)
بیترت نیدب  دزاسیم و  لقتنم  هبعک  راوید  رانک  ینعی  شایلصا  ياج  هب  ار  میهاربا  ماقم  ترـضح ، نآ  هک  میتسناد  هتـشذگ  تیاور  زا  اما 

. دراد دادتما  دجسم  ياهراوید  ات  فاطم  عاعش  تسا و  هدرک  فاوط  ماقم  تشپ  زا  دنک ، هبعک  فاوط  هک  سک  ره 
، ماگنه نیا  رد  تایاور  ربانب  دوشیم و  عونمم  یبحتـسم  ياهفاوط  دـنراد ، بجاو  فاوط  هک  یناـسک  عمجت  ماـگنه  رد  مود : مکح  ( 5)
زا دوخ  دنهدب و  دنراد ، بجاو  فاوط  هک  یناسک  هب  ار  دوخ  ياج  دنفلکم  دوسالا  رجح  ناگدننک  مالتـسا  ای  یبحتـسم و  ناراذـگفاوط 

. دش دهاوخ  فرط  رب  تیعمج  ماحدزا  تفای و  دهاوخ  شهاک  هبعک  ناراذگفاوط  رامش  بیترت  نیدب  دنوش . جراخ  فاوط  هریاد 
(6)

دناهداد ربخ  اهنآ  زا  تایاور  هک  یمهم  ياهدرواتسد  رگید  مجنپ : روحم 

:
ص:500  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

انب اوقت  ساسا  رب  ای  دـنراد و  عفترم  یناـمتخاس  هک  يدـجاسم  هک  روط  ناـمه  دـش ، دـهاوخ  عونمم  اـهنآ  رد  ریوصت  دـجاسم و  نییزت  - 1
. دیدرگ دهاوخ  بیرخت  دناهدشن ،

. دشابیم تاکز  تخادرپ  زا  عنام  هک  یسک  نتشک  زین  دراد و  رسمه  هک  يراک  انز  ندرک  راسگنس  - 2
مالّسلا هیلع  ماما  دنکیمن . دهاوخن  لمع  اهنآ  هب  یـسک  روهظ ، زا  شیپ  رـصع  رد  یلو  تسا  هدش  ارجا  دعب  هب  مالـسا  ردص  زا  ماکحا  نیا 

. دومن دهاوخ  مادقا  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  راگزور  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیتسخن 
. دتفا قافتا  دوش ، تیبثت  اهلد  رد  نامیا  هک  نآ  زا  شیپ  یناهج و  تلود  سیسأت  زاغآ  رد  مئارج  نیا  تسا  نکمم 

هب دناوتیمن  راد  تناما  درف  تسا و  بجاو  دنشاب  هک  ینید  بهذم و  ره  زا  نادب  ناکین و  هب  تناما  ندنادرگزاب  تبیغ ، رـصع  رد  - 3 ( 1)
نیا تشگ ، اپرب  شتلود  دومرف و  روهظ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو  یلو  دـهدن . سپ  ار  نآ  تناما ، بحاص  رفک  ای  فارحنا  هناهب 

ییاهماگ نیرتمهم  زا  یکی  نیا  دنادرگیمرب . اهنآ  هب  ار  نانمؤم  تناما  اهنت  هدمآ ، یتیاور  رد  هک  روط  نامه  هتخاس و  نوگرگد  ار  مکح 
. تشاد دهاوخرب  نآ ، هشیر  ندنکرب  يژک و  رفک و  اب  زیتس  يارب  تلود  نآ  هک  تسا 

اب رایسب  رهش  نآ  ياهنیمز  نامز  نآ  رد  دناهتفگ . نخس  نآ  ینادابآ  هفوک و  رهـش  هقباسیب  شرتسگ  هرابرد  تایاور  زا  يرامـش  - 4 ( 2)
، هفوک دجسم  لاثم : روط  هب  دش . دهاوخ  يودهم  تلود  هرادا  هاگیاپ  دجاسم ، هک  دیآیم  رب  تایاور  زا  دش . دهاوخ  تمیق  نارگ  شزرا و 
ینیزگتوـلخ و ناـکم  دـش . دـهاوخ  مالّـسلا  هـیلع  ماـما  نآ  ییاراد ) ترازو  اـی  و   ) لاـملا تـیب  زکرم  هلهــس ، دجــسم  تموـکح و  رقم 
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يرتشیب زیچ  تایاور  رد  یتلود ، ياهشخب  ریاس  هرابرد  دوب . دهاوخ  فرشا  فجن  نامه  ینعی  ضیبلا ، تاوکذ  رد  زین  ناشیا  ياهتدابع 
. تسا هدماین 

هب مالـسا  رد  دجـسم  يانب  هشیدـنا  اساسا  تسین و  يدـیدج  زیچ  تلود  هرادا  زکرم  ناونع  هب  دـجاسم  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  يریگهرهب  ( 3)
و دـشابیم . هعماج  مالـسا و  هب  نآ  یناسرتمدـخ  هب  هکلب  ابیز  نامتخاس  هب  هن  دجـسم ، یعقاو  شزرا  هکنیا  هچ  تسا . هدوب  روظنم  نیمه 

؟ ددرگ هرادا  ادخ  ياههناخ  زا  هدش ، لیکشت  دنوادخ  هدارا  هب  هک  یناهج  لدع  تلود  هکنیا  زا  رتالاب  یتمدخ  هچ 
. درک میهاوخ  ثحب  طوسبم  روط  هب  يدعب  لصف  رد  باتک ، لها  زا  هیزج  نتفرگ  هرابرد 

(4)

یبرجت ياهشناد  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد  مود : هلمکت 

نردـم ياهيروانف  تازیهجت و  زا  يربخ  تایاور  نیا  رودـص  رـصع  رد  اریز  تشاد ، یحیرـص  تشادرب  تایاور  زا  ناوتیمن  هراب  نیا  رد 
. تسا هتشادن  دوجو  اهنآ  هب  حیرص  هراشا  ناکما  ور  نیا  زا  هدوبن و 

ص:501  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
ماما تلود  رد  نردـم  تازیهجت  دوجو  هب  هک  تسا  هدـنکارپ  هنوگزمر  تاریبعت  یخرب  دـیآیم ، گنچارف  تایاور  نیا  زا  هک  هچنآ  تیاهن 

. دیامنیم هراشا  روهظ ، زا  شیپ  رصع  رد  هکلب  مالّسلا  هیلع  نامز 
. دروآ میهاوخ  روهظ  زا  سپ  شیپ و  روحم  ود  رد  ار  تایاور  رطاخ  نیدب 

: دهدیم ربخ  روهظ  زا  شیپ  رصع  رد  نردم  ياههاگتسد  ندمآ  دیدپ  زا  هک  یتایاور  تسخن : روحم  ( 1)
دای جوجأم  جوجأی و  زا  ینالوط  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  نب  دیزی  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم 

: دومرف درک و 
نومریف ءامّـسلا ، یف  نم  لتقنلف  ّمله  ضرألا ، لهأ  انلتق  دقل  نولوقیف : سّدقملا  تیب  لبج  وه  و  رمخلا ، لبج  یلإ  نوهتنی  یّتح  نوریـسی  ّمث 

«1 . » امد ۀبوضخم  مهباشن  مهیلع  هّللا  ّدریف  ءامّسلا ، یلإ  مهباشنب 
دییایب میتشک ، هک  ار  نیمز  لها  دنیوگیم : سپ  سدقملا ؛ تیب  رد  تسا  یهوک  نآ  دنـسریم ، رمخ  هوک  هب  دـننکیم و  تکرح  هاگنآ  ... 

هب تسا  نوخ  هب  هتـشغآ  هک  ار  ناشیاهریت  زین  دـنوادخ  دـننکیم و  باترپ  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ياهریت  هاگنآ  میـشکب . زین  ار  نامـسآ  لـها 
. دنادرگیم رب  اهنآ  يوس 

: تسا هدمآ  جوجأم  جوجأی و  زا  لقن  هب  نآ  رد  هدرک و  تیاور  ار  ینالوط  یثیدح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  هجام  نبا  ( 2)
انلتق دق  نولوقیف : مدلاب . ۀبضخم  عجرتف  ءامّسلا  یلإ  هتبرح  ّزهیل  مهدحأ  ّنأ  یّتح  ءامّسلا ؛ لهأ  ّنلزاننل  مهنم و  انغرف  دق  ضرألا  لهأ  ءالؤه 

«2 . » ءامّسلا لهأ 
نوخ هب  هتشغآ  یلو  دنکیم  باترپ  نامـسآ  هب  يریت  نانآ  زا  یکی  ات  میورب ؛ نامـسآ  لها  گنج  هب  دیاب  دش و  مامت  نیمز  لها  اب  نامراک 

. ددرگیم رب 
: تسا هدرک  لقن  ةربس  نب  لازن  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  ( 3)

نأ لبق  سانلا  اهّیأ  ینولـس  لاق : ّمث  هلآ ، دّـمحم و  یلع  یّلـص  هیلع و  ینثأ  ّلج و  ّزع و  هّللا  دـمحف  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اـنبطخ 
هعم ریـست  راـحبلا و  ضوخی  لاـق ... : لاّجدـلا ؟ جرخی  یتم  نینمؤملا  ریمأ  اـی  لاـقف : ناـحوص ، نب  ۀعـصعص  هیلإ  ماـقف  اـثالث - ینودـقفت -

، لیم هرامح  وطخ  رمقأ  رامح  هتحت  دیدش ، طحق  یف  جرخی  ماعط ، ّهنأ  سانلا  يری  ضیبأ  لبج  هفلخ  و  ناخد ، نم  لبج  هیدی  نیب  سمّشلا ،
رّدـق يّوسف و  قلخ  يذـّلا  مّکبر  انأ  یئایلوأ ...  ّیلإ  لوقی : نیقفاخلا ...  نیب  ام  عمـسی  هتوص  یلعأب  يدانی  الهنم ...  الهنم  ضرألا  هل  يوطت 
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 ... یلعألا مّکبر  انأ  يدهف 
______________________________

ص 199. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
ص 1364. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  (. 2)

ص:502  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » نیقفاخلا نیب  ام  اهاریف  اهسأر  ّۀبادلا  عفرت  ّمث 

هلآ و هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  دورد  دـنوادخ و  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دـناوخ و  ياهبطخ  اـم  يارب  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
يا دیـسرپ : تفر و  ولج  ناحوص  نب  ۀعـصعص  دینک . لاؤس  نم  زا  دیهد  تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  مدرم  يا  دومرف : راب  هس  شنادـناخ ،

؟ دنکیم جورخ  یک  لاجد  نانمؤم  ریما 
یهوک شرـس  تشپ  دراد و  دوجو  دود  زا  یهوک  وا  شیپاشیپ  دـنکیم ، تکرح  نآ  اب  دیـشروخ  دـتلغیم و  ورف  اـهایرد  رد  وا  دومرف ... :

، تسا لیم  کی  شیاهماگ  هک  تسا  راوس  یبکرم  رب  دنکیم ، جورخ  دیدش  یطحق  راگزور  رد  دـنرادنپیم . اذـغ  ار  نآ  مدرم  هک  دـیفس 
 ... دنونشیم ار  نآ  ناهج  برغ  قرش و  رد  مدرم  همه  هک  دنلب  ییادص  اب  دچیپیم و  لزنم  هب  لزنم  شیاپ  ریز  نیمز 

نم دوـمن . هار  درک و  يریگهزادـنا  هک  نآ  دیـشخب و  یگنهاـمه  دـیرفآ و  هک  مناـمه  نم  دـییآ ...  نم  يوـس  هب  نـم  ناتـسود  دـیوگیم :
دنکیم و دنلب  ار  دوخ  رس  وا  دومرف : شاهرابرد  دومن و  دای  ضرالا  ۀباد  زا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپـس  میامـش ...  گرزب  راگدرورپ 

. دنیبیم ار  ملاع  برغ  قرش و  نیب 
ۀباد  » هرابرد یلو  دنـشابیم . يدام  دیدج  ندمت  هکـس  يور  ود  اهنآ  میتفگ  لاجد  جوجأم و  جوجأی و  زا  دوخ  تشادرب  نمـض  رتشیپ  ( 1)

. درک میهاوخ  نایب  ار  یبلاطم  باتک  نایاپ  رد  ضرالا »
. دشابیم امیپاضف  ياهکشوم  دننکفایم ، نامسآ  هب  هک  ییاهریت  زا  دوصقم  میداد  حیضوت  جوجأم  جوجأی و  زا  ثحب  رد 

طـسوت هزجعم  ماجنا  لالدتـسا ، ددم  هب  هک  تسا  نآ  زا  سپ  نیا  دومن و  لمح  نآ  بسانم  یعیبط  یناعم  رب  دیاب  زین  ار  لاجد  ياهیگژیو 
. مینادب لاحم  دنالطاب ، رب  هک  ار  یناسک 

دمآ تفر و  کنیا  دنک و  ذوفن  اهایرد  قمع  ات  تسا  هتـسناوت  دیدج  ياهيروانف  تسا . هداد  خر  نونکا  مه  ایرد » رد  ندش  روهطوغ  ( » 2)
. دیآیم باسح  هب  يداع  يرما  اهییایرد  ریز  تکرح  اهسونایقا و  حطس  رد  رکیپ  لوغ  ياهیتشک 

ینعی دراد ؛ هراشا  دـناسرتیم ، ار  ناهج  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  لاجد  هک  یحالـس  هب  دراوم  رتشیب  رد  دـنکیم » تکرح  وا  اـب  دیـشروخ  ( » 3)
. دیامنیم داجیا  يدیشروخ  تاراجفنا  نوچ  مه  يدایز  هداعلا  قوف  ترارح  دوخ  راجفنا  اب  حالس  نیا  یمتا . حالس 

. دشابیم دود  حلص ، نامز  رد  هچ  گنج و  نامز  رد  هچ  یتعنص ، ناهج  ياههدروارف  زا  یکی  تساپرب ». دود  زا  یهوک  شربارب  رد  ( » 4)
قرز اههیاریپ ، هب  ریبعت  نیا  تساذغ » دننکیم ، نامگ  مدرم  هک  دراد  رارق  دیفس  یهوک  شرس  تشپ  ( » 5)

______________________________

ص 488. ج 4 ، نامه ؛ یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص:503  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسین نینچ  عقاو  رد  اما  دنرادنپیم  هوکش  اب  ابیز و  ار  نآ  مدرم  هک  دنکیم  هراشا  نردم  تیندم  رد  موهوم  ياهيداش  اهقرب و  و 
نآ کمک  هب  رـصاعم  تیندـم  هک  ییاههویـش  اهراعـش و  زا  تسا  ییابیز  لیثمت  تسا .» لیم  کی  شماگ  ره  هک  دوشیم  راوس  یبکرم  رب  »

. تسا هدروآ  رد  شیوخ  ریخست  هب  ار  ناهج 
تسا و هداد  خر  ییاوه  ینیمز و  هیلقن  طیاسو  عارتخا  اب  بلطم  نیا  دـچیپیم » ورف  لزنم  هب  لزنم  ماگ و  هب  ماـگ  شیاـپ  ریز  رد  نیمز  ( » 1)
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نامه هجیتن  رد  دوریمن  نآ  رد  زین  هزجعم  لامتحا  تسا و  هتفهن  عیرـس  تکرح  موهفم  ضرالا ، یط  رد  اریز  تسین  ضرـالا  یط  ینعم  هب 
. دشابیم تسرد  تشادرب 

هکلب تسین  وا  يادص  ندوب  دـنلب  ینعم  هب  ثیدـح  زا  زارف  نیا  دنونـشیم ». ار  نآ  برغ  قرـش و  لها  دـنزیم و  دایرف  دـنلب  گناب  اب  ( » 2)
. دریگیم هرهب  ياهناسر  هتفرشیپ  ياههاگتسد  زا  هک  تسا  ینعم  نادب 

هب ار  نآ  ناوتیم  دنیبیم ». ار  ناهج ) همه   ) ناهج برغ  قرـش و  نیب  دـنک ، دـنلب  هک  ار  شرـس  : » هدـش هتفگ  ضرالا  ۀـباد  دروم  رد  هکنیا 
. درک ریسفت  ینویزیولت  ياههمانرب  شخپ 

هب هراشا  دننکیم ». رفـس  اهربا  نایم  رد  زور  طسو  رد  مئاق  نارای  زا  یهورگ  روهظ ، زا  شیپ  : » هک ییوگـشیپ  نیا  میربن  دای  زا  تسا  بوخ 
، دریگ رد  یناهج  یگنج  زین  روهظ  زا  شیپ  رگا  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  زین  روهظ  هرود  زا  سپ  ات  هتفرـشیپ  عیانـص  نیا  دراد . امیپاوه  اب  رفس 

نیرتالاب رد  ار  يرواـنف  یملع و  تضهن  يزکرم  هتـسه  ناـنیمه ، درب و  دـنهاوخ  رد  هب  ملاـس  ناـج  نآ  زا  ناـگبخن  زا  یهورگ  تیاـهن  رد 
یلاع فادها  تمدخ  رد  نردم  قوف  عیانص  نآ  ياههدروآرف  داهن و  دنهاوخ  ناینب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  توعد  قیوشت و  اب  نآ  بتارم 

. تفرگ دهاوخ  رارق  یناهج  لدع  تلود 
. دناهداد ربخ  روهظ  زا  سپ  رصع  رد  هتفرشیپ  رازبا  عیانص و  دوجو  زا  هک  یتایاور  مود : روحم  ( 3)

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  یماش  عیبر  وبا  زا  لقن  هب  یفاص  هّللا  تیآ 
وه هیلإ و  نورظنی  نوعمسیف و  مهمّلکی  دیرب ، مئاقلا  نیب  مهنیب و  نوکی  یّتح ال  مهراصبأ  مهعامسأ و  یف  انتعیـشل  هّللا  ّدم  ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ 

«1 . » هناکم یف 
یکیپ مئاق  اهنآ و  نیب  رگید  هک  اجنآ  ات  دزاسیم  انیب  ار  ناشنامـشچ  اونـش و  ار  اـم  نایعیـش  ياـهشوگ  دـنوادخ  دـنک  روهظ  هک  اـم  مئاـق 
. دراد رارق  دوخ  ياج  رد  وا  هک  یلاح  رد  دنونشیم  ار  شنانخس  دننیبیم و  ار  وا  اهنآ  دیوگیم و  نخس  اهنآ  اب  وا  هکلب  دوب  دهاوخن 

: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  ناکسم  نبا  زا  یسلجم  همالع  زین  یفاص و  هّللا  تیآ  ( 4)
یف يّذلا  اذک  برغملا و  یف  يّذلا  هاخأ  يریل  قرشملاب  وه  مئاقلا و  نامز  یف  نمؤملا  ّنإ 

______________________________

ص 483. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  (. 1)
ص:504  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 . » قرشملا یف  يّذلا  هاخأ  يری  برغملا 
رد هک  ار  يرگید  تسا  برغ  رد  هک  وا  دـید و  دـهاوخ  برغ  رد  ار  دوخ  ردارب  تسا  ناهج  قرـش  رد  هک  یلاح  رد  مئاـق  ناـمز  رد  نمؤم 

. دید دهاوخ  تسا  قرش 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  ینامعن  ( 1)

«2  ... » دوواد مکحب  مکحی  ّيدهملا  اذه  لوقت : داو  ّلک  نم  حیرلا  هّللا  ثعبی  و 
. دنکیم يرواد  مالّسلا  هیلع  دوواد  مکح  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دیوگب : دورب و  يداو  ره  هب  هک  دتسرفیم  ار  داب  دنوادخ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدروآ  رباج  زا  لقن  هب  یسلجم  همالع  ( 2)
، هتیب یف  ملکتی  مهدـحا  نأ  یتح  هلتقیف ، بنذ  هل  سانلا  ملعی  لجر ال  یلإ  ثعبی  ّهنأ  یّتح  ّیفخ  رمأ  یلإ  يدـهی  ّهنأل  ّيدـهملا  یّمـس  اـّمنإ 

«3 . » رادجلا هیلع  دهشی  نأ  فاخیف 
ار يدرم  هک  دتـسرفیم  ار  یـسک  هک  اجنآ  ات  دنکیم  تیاده  یناهنپ  يراک  هب  هک  تسا  هدش  هدیمان  يدهم  ور  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  يدهم 

. دهد یهاوگ  وا  هیلع  راوید  هک  دسرتیم  یلو  دیوگیم  ینخس  شاهناخ  رد  یسک  دنرمشیم و  هانگیب  ار  وا  مدرم  هک  یلاح  رد  دشکب 
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: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ومه  ( 3)
خارمـشلا کلذ  رون  مهاتأ  ّالإ  دـلب  لهأ  یقبی  ال  هب ، ضفتنی  خارمـش  هینیع  نیب  قلبأ  هل  اسرف  بکری  ّمث  فجنلا ...  رهظ  یلع  مئاـقلاب  ینأـک 

«4  ... » هل ۀیآ  نوکی  یّتح 
چیه یلاها  تسا . يدیفس  رون  شمشچ  ود  نیب  هک  دوشیم  نشور  هریت و  یبسا  راوس  سپس  منیبیم ...  فجن  رهش  تشپ  رد  ار  مئاق  ایوگ 

 ... دشاب وا  تیناقح ]  ] يارب ياهناشن  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دسریم ، اهنآ  هب  رون  نآ  هک  نآ  زج  تسین  يرهش 
: دومرف مئاق  هرابرد  دنلب  ینخس  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  بلغت  نابأ  زا  ینامعن  ( 4)

«5  ... » مهدلب یف  مهعم  ّهنأ  نوری  مه  ّالإ و  دلب  لهأ  یقبی  ال  ۀضافتنا ، هب  ضفتنیف  خارمش ، هینیع  نیب  قلبأ  مهدأ  هل  اسرف  بکری  و 
رد دوخ و  اب  ار  وا  هکنیا  زج  دنامیمن  اهرهـش  یلاها  زا  یـسک  تسا ، يدیفـس  رون  شمـشچ  ود  نیب  هک  دوشیم  نشور  هریت و  یبسا  راوس 

. دننیبیم دوخ  رهش 
______________________________

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، زین : نامه و  (. 1)
ص 169. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)

ص 200. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دمحم  یسلجملا ، (. 4)
ص 166. نامه ؛ میهاربا ، نب  دمحم  ینامعنلا ، (. 5)

ص:505  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: میروآیم مالّسلا  هیلع  تجح  ترضح  ضرالا  یط  هرابرد  ار  ربخ  دنچ  اجنیا  رد  ( 1)

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  تسا  هدرک  تیاور  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  قودص  خیش 
«1  ... » ضرألا هل  يوطت  رصنلاب ، دّیؤم  بعرلاب ، روصنم  اّنم  مئاقلا 

 ... دوشیم هدیچیپ  وا  ياپ  ریز  نیمز  ام  تیامح  یهلا  يرای  اب  دوشیم و  يرای  نانمشد ] لد  رد   ] ساره بعر و  اب  تیب  لها  ام  مئاق 
: تسا هدرک  لقن  ینیسح  هّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  ومه  ( 2)

امک الدـع  اطـسق و  ضرألا  ألمی  يذـّلا  دّـمحم  تیب  لهأ  نم  مئاقلا  نوکت  نأ  وجرأل  ّینإ  مالّـسلا : هیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحمل  تلق 
ّزع و هّللا  رّهطی  يذـّلا  مئاقلا  ّنکل  و  هّللا . نید  یلإ  داه  ّلج و  ّزع و  هّللا  رمأب  مئاق  وه  ّالإ و  اّنم  ام  مساقلا ، ابأ  اـی  لاـقف : اـملظ . اروج و  تئلم 

 ... ضرألا هل  يوطت  يذلا  وه  و  هتدالو ...  سانلا  یلع  یفخت  يذلا  وه  اطـسق ، الدـع و  اهؤلمی  دوحجلا و  رفکلا و  لهأ  نم  ضرألا  هب  ّلج 
«2»

دزاسیم زیربل  لدـع  زا  ار  نیمز  هک  دیـشاب  تیب  لها  مئاق  نامه  امـش  هک  مدـنموزرآ  نم  مدرک : ضرع  مالّـسلا  هیلع  داوج  دّـمحم  ماما  هب 
ادخ نید  هب  درادیم و  اپب  ار  ادخ  رما  هک  نآ  رگم  تسین  تیب  لها  ام  زا  یسک  مساقلا ، وبا  يا  دومرف : دشاب  هدش  رپ  متس  زا  هک  روط  نامه 

نامه دنکآیم  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دزاسیم و  كاپ  نارکنم  نارفاک و  زا  ار  نیمز  وا  ببس  هب  دنوادخ  هک  مئاق  نآ  اما  دیامنیم . تیاده 
 ... دوشیم هدیچیپ  شیاپ  ریز  نیمز  و  دشابیم ...  ناهنپ  مدرم  زا  شدلوت  هک  تسا  یسک 

يدهم ماما  نوماریپ  دنلب  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  دلاخ  نب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسربط  ( 3)
500 ص :  یبرجت .....  ياهشناد  شخب  رد  يودهم  تلود  ياهدرواتسد  مود : هلمکت  روهظ 505  زا  سپ  خیرات  دومرف : مالّسلا  هیلع 

«3 . » ضرألا هل  يوطت  يذلا  وه  و  . 
. دوشیم هدیچیپ  شیارب  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  و  ... 
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اجنآ ات  نآ  زا  يریگهرهب  هنماد  اسب  هچ  و  دراد . هراشا  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماـما  تلود  رد  نویزیولت  دربراـک  هب  ینـشور ، هب  راـبخا  نیا  ( 4)
دنهاوخن کیپ  هب  يزاین  رگید  : » هک ییاج  ات  ای  و  دننیبیم ». ناشیاهرهـش  رد  دوخ ، دزن  ار  يدـهم ) ماما   ) وا مدرم  همه  : » هک دـبای  شرتسگ 

. تسین رتم  دنچ  زا  شیب  نویزیولت  هحفص  ات  ناگدننیب  هلصاف  هکنیا  هچ  تشاد »
.« دراد رارق  شدوخ  ياج  رد  وا  هک  یلاح  رد  دـننکیم  شیاشامت  دنونـشیم و  اـهنآ  دـیوگیم و  نخـس  مدرم  اـب   » هلیـسو نیدـب  ماـما  ( 5)

هدومرف هچ  شیپ  لاس  رازه  زا  شیب  هک  دیرگنب  ار  مالک  رد  ینشور  تحارص و 
______________________________

(. یطخ هخسن  ، ) نامه یلع ، نب  دمحم  قودصلا ، (. 1)
. نامه (. 2)

ص 408. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 3)
ص:506  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

شنخس دننیبیم و  ار  وا  مدرم  ینویزیولت ، هدنز  شخپ  ددم  هب  اما  دنیشنیم  هفوک - رد  الثم  دوخ - ناکم  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  يرآ  تسا !
. درادن دوجو  نویزیولت  دروم  رد  ناکما  نیا  اریز  دنیوگیم  نخس  وا  اب  زین  مدرم  هک  تسا  هدماین  تیاور  رد  هتبلا  دنونشیم . ار 

رد هک  ینمؤم  مئاق  نامز  رد   » درب دنهاوخ  دوس  نآ  زا  زین  نانمؤم  هکلب  دوب  دهاوخن  مالّسلا  هیلع  ماما  هژیو  اهنت  نویزیولت  زا  يریگهرهب  ( 1)
.« دید دهاوخ  ار  وا  زین  نیا  نینچمه  دنیبیم و  ملاع  برغ  رد  ار  شنمؤم  ردارب  دیزیم ، ملاع  قرش 

يارب ار  نامزمه  دونش  تفگ و  ناکما  يرگید  تازیهجت  زا  هدافتسا  اب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  ( 2)
عیزوت هدرتسگ  روط  هب  زونه  اما  هدش  عارتخا  يریوصت  نفلت  ینعی  نآ ، زا  کچوک  ياهنومن  کنیا  مه  دروآ . مهارف  اههورگ  یتح  دارفا و 

«1 . » تسا هدشن 
: دیوگیم هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  هراشا  زین  ییویدار  ياههمانرب  شخپ  هب  تایاور  نیا  زا  یکی  رد  ( 3)

اریز تسا ؛ هدش  هراشا  زین  یتوص  جاوما  لاسرا  یملع  ینابم  هب  ربخ  نیا  رد  دیوگب »...  دورب و  هک  دتـسرفیم  يداو  ره  هب  ار  داب  دـنوادخ  »
. دناسریم ییویدار  ياههدنریگ  هب  ار  صقان  یتوص  ياهسناکرف  جاوما  هک  تسا  ياهدیدپ  نامه  ریثا  ای  داب 

زا یکی  یتقو   » تسا یسسجت  يریگربخ و  ياههاگتسد  دوشیم ، يریگراک  هب  تلود  نآ  رد  هک  یـساسح  قیقد و  ياهرازبا  هلمج  زا  ( 4)
یقطنم یماگنه  ساره  نیا  دـهد ». یهاوگ  وا  هیلع  هناخ  راوید  هک  دـسرتیم  دـنزیم ، یفرح  شاهناخ  رد  نافرحنم ) اـی  ناـمرجم و   ) اـهنآ

. دشاب هتشاد  دوجو  ییاههاگتسد  نینچ  هک  تسا 
.« دراد دوجو  يرون  نآ  نامشچ  ود  نیب  هک  دش  دهاوخ  نشور  هریت و  یبسا  رب  راوس  مالسلا ] هیلع  ماما  » ]

هب ات  دـشاب و  هدـش  هدیـشک  کیراب و  هک  هاگنآ  بسا  یناشیپ  يور  يدیفـس  و  هوک ، يادـنلب  هلمج : زا  دراد ؛ یفلتخم  یناعم  خارمـش  ( 5)
: مییامنیم حرطم  ار  لامتحا  ود  تیاور ، نیا  مهف  يارب  دسرن . شبل  هب  اما  دسرب  شاینیب 

، دوشیم نآ  رب  راوس  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ياهیلقن  هلیسو  دوشیم : نینچ  ربخ  موهفم  مینادب ، هوک  يادنلب  ینعم  هب  ار  خارمـش  هژاو  رگا  - 1
ياهلول اهنآ  يولج  رد  هک  یگنج  ياـهکنات  اـب  فیـصوت  نیا  هوک . هلق  دـننام  تسا  ياهدیـشک  کـیراب و  هدـمآ ، شیپ  یگدـمآرب  ياراد 

نیا زا  دـشابیم و  دیفـس  اهامیپاوه  گنر  الومعم ]  ] هزورما الوا  یلو  تسا  قابطنا  لـباق  زین  اـهامیپاوه  رب  زین  دراد . یناوخمه  دراد ، دوجو 
هک یگنر  اب  رظن 

______________________________

نآ زا  ياهنومن  تنرتنیا )  ) یناسرعالطا یناهج  هکبش  تسا و  هدومن  تفرشیپ  يروآتفگش  روط  هب  ياهناسر  رازبا  ام  نامز  رد  کنیا  (. 1)
م] . ] دشابیم
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ص:507  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
سپ ییاوه ؛ هن  تسا ، ینیمز  هیلقن  هلیسو  بسا  هدش و  ریبعت  بسا  هب  ترضح  بکرم  زا  تیاور  رد  ایناث  تسین  گنهامه  هدمآ  ثیدح  رد 

. دوریم راک  هب  ینیمز  ياهدربن  رد  هک  دشابیم  کنات  نآ  زا  دارم  تروص  نیا  رد 
، ناـهج ياـهشترا  یخرب  رد  اریز  هدـش ؛ داـی  نآ  زا  تیاور  رد  هک  تسا  یگنر  دـیامنیم ، دـییأت  ار  هیرظن  نـیا  هـک  يرگید  بـلطم  ( 1)

. قلبا یبسا  گنر  هب  الماک  ینعی  دننکیم ؛ يزیمآگنر  نشور  هریت - نمشد ، زا  راتتسا  تهج  هب  ار  اهکنات 
يولج رد  دش : دهاوخ  نینچ  ثیدـح  موهفم  مینک ، انعم  دـشاب  ابیز  هدیـشک و  هک  بسا  یناشیپ  يور  يدیفـس  هب  ار  خارمـش  هژاو  رگا  - 2

. تسناد قداص  نآ  رب  ار  فصو  نیا  يزاجم  روط  هب  ناوتیم  هک  تسا  يزیچ  دوشیم ، راوس  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  ياهیلقن  هلیسو 
هکنیا زا  تسترابع  ثیدح  موهفم  بیترت  نیدب  دشاب . اهوردوخ  يولج  عیـسو  فافـش و  هشیـش  نامه  نآ ، زا  دارم  دـسریم  رظن  هب  کنیا 

. دش دهاوخ  گنر  ود  یلومعم و  ییوردوخ  راوس  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما 
. مینادب رت  تسرد  ار  مود  لامتحا  خارمش  ینعم  هب  هجوت  اب  تسا  رتهب  تسا ، هتفر  بسا  زا  نخس  ثیدح  نیا  رد  نوچ 

ات دوریم  ناهج  فلتخم  قطانم  اهرهش و  نانکاس  همه  دزن  هب  : » هک دراد  يرون  خارمش ، نآ  هک  تسا  هدمآ  يربخ  رد  هتشذگ ، نیا  زا  ( 2)
.« دشاب مالّسلا ) هیلع  يدهم  ماما  وا -(  تیناقح ]  ] يارب ياهناشن 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  رون ، نیا  یتسیچ  كرد  يارب 
. دشاب رگید  ياهوردوخ  زا  ماما  يور  دوخ  نتخانش  زاب  يارب  زیمآزاجعا  يرون  فلا )

. تسا نآ  بکار  يرتسگتلادع  تیاده و  رگنایب  هک  دشاب  يونعم  يرون  ب )
. دسریم مشچ  هب  هلیسو  نآ  زا  هک  دشاب  يدام  يرون  ج )

اجنیا رد  دریگیم . ماجنا  ریـسلا  عیرـس  هیلقن  طئاسو  ددـم  هب  هک  تسا  یعیبط  يرما  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  ضرالا  یط  دـیآیم  رظن  هب 
: داد میهاوخ  خساپ  اهنآ  هب  هک  دنامیم  یقاب  شسرپ  دنچ 

رب لاجد  زا  راک  نیا  میرادن . مالّـسلا  هیلع  ماما  ضرالا  یط  زا  زیمآزاجعا  یتشادرب  ناناملـسم ، ریاس  دننام  زین  ام  ارچ  تسخن : شـسرپ  ( 3)
هزجعم ار  ناشیا  ضرـالا  یط  دـیاب  هجیتن  رد  درواـیب ؛ هزجعم  دـناوتیم  مالّـسلا  هیلع  ماـما  یلو  دوبن . هتخاـس  وا  زا  هزجعم  نوچ  دـمآیمن ،

. مینادب
يزاجعا رب  ياهنیرق  تفایرد و  یعیبط  هویـش  هب  ار  يربخ  ناوتب  هاگره  میاهتفگ  اهراب  باتک  نیا  زین  هتـشذگ و  باـتک  رد  لوا : خـساپ  ( 4)

هجیتن رد  دنانینچ ؛ زین  ضرالا  یط  رابخا  داد . رارق  كالم  ار  يزاجعا  ریغ  یعیبط و  تشادرب  نامه  دیاب  ریزگان  تشادن ، دوجو  نآ  ندوب 
یتفایرد اهنآ  زا  دیاب 

ص:508  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1 . » تشاد يزاجعا  ریغ 

. دـنامیمن یقاـب  هزجعم  يارب  یلاـجم  رگید  تشاد ، دوجو  هزجعم  يارب  یعیبـط  نیزگیاـج  هاـگره  تازجعم ، نوناـق  قبط  مود : خـساپ  ( 1)
رگید ییاج  هب  ییاج  زا  نامز  نیرتمک  رد  دارفا  هک  دنزاسیم  مهارف  ار  ناکما  نیا  نردـم  قوف  ياهامیپاوه  هژیو  هب  هتفرـشیپ  هیلقن  طیاسو 

. دنورب
روط هب  موهفم  نیا  عقاو  رد  تسا . نینچ  زین  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  دراد و  ضرالا  یط  لاجد  هک  میدروآ  یتایاور  رد  موس : خـساپ  ( 2)
يارب زین  انعم  نیا  سپ  تسا ، یعیبط  رفـس  میدروآ ، لاجد  هرابرد  هک  یثیدـح  يانعم  میتفگ  رتشیپ  تسا . هتفر  راک  هب  ود  نآ  يارب  ناسکی 

. دوشیم تباث  مالّسلا  هیلع  ماما 
ریـس ار  نآ  رگا  لاح  تسا ، هدش  حرطم  تایاور  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  صوصخم  یگژیو  ناونع  هب  ضرالا  یط  مود : شـسرپ  ( 3)
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. دوب دهاوخن  ناشیا  يارب  یتیزم  رگید  مینادب ، یعیبط  عیرس 
هک نآ  صوصخ  هب  دـشاب  هدـش  حرطم  تیزم  کی  ناونع  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  يارب  تاـیاور  رد  ضرـالا  یط  هک  نخـس  نیا  لوا : خـساپ 

. دشابیم هشقانم  لباق  هدش ، حرطم  زین  لاجد  يارب  یگژیو  نیمه 
هنوگچ بیترت  نیدب  هدش  هداد  تبـسن  دـنوریم ، هکم  هب  وا  رادـید  يارب  راب  نیتسخن  هک  ماما  نارای  هب  یگژیو  نیا  رابخا  یـضعب  رد  یتح 

. دروآ باسح  هب  مالّسلا  هیلع  ماما  یصاصتخا  یگژیو  ار  نآ  ناوتیم 
دنرادن یتلالد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  یگژیو  نیا  صاصتخا  رب  رابخا  نیا  تفگ  دیاب  مییایب  هاتوک  مه  یلبق  خساپ  زا  رگا  مود : خـساپ 

نیا زا  یخرب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  درادـن . اـج  کـی  روـط  هب  سک  چـیه  ار  ماـما  ياـهیگژیو  همه  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  اـهنآ  زا  هـکلب 
: نوچ مه  دراد ؛ ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  طـقف  هک  فاـصوا  یخرب  رگم  ضرـالا . یط  دـننام : دنـشاب ؛ هتـشاد  مه  نارگید  ار  اـهیگژیو 

. داد لدع و  زا  نیمز  ندنکآ  یناهج و  لدع  تلود  يراذگناینب 
زین نآ  هک  میریگیم  هجیتن  قایس  تدحو  لصا  ربانب  سپ  تسا ، هدمآ  يزاجعا  روما  قایس  رد  ضرالا  یط  تایاور ، رد  موس : شسرپ  ( 4)

. دهدیم يور  زیمآزاجعا  روط  هب 
- یعامتجا یعیبط و  روط  هب  هدمآ ، رابخا  رد  هک  ار  مالّسلا  هیلع  ماما  ياهیگژیو  قافتا  هب  بیرق  رثکا  میاهتـسناوت  باتک  نیا  رد  ام  خساپ :
رد هکلب  يزاجعا  ياهیگژیو  بنج  رد  هن  تایاور ، رد  ضرالا » یط   » عوضوم دومن  اعدا  ناوتیم  ور  نیا  زا  مییامن . نییبت  يزاـجعا - هن  و 
یط رگـشسرپ ، روصت  فالخ  رب  ام  هک  دـنکیم  مکح  قایـس  تدـحو  هنیرق  ور  نیا  زا  تسا و  هدـمآ  ترـضح  یعیبط  ياـهیگژیو  راـنک 

. يزاجعا هن  مینادب و  یعیبط  ياهویش  ار  ضرالا 
______________________________

. دعب هب  ص 218  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:509  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

باتک لها  مالّسلا و  امهیلع  حیسم  يدهم ، ماما  متشه  لصف 

هراشا

: میربیم شیپ  هب  روحم  دنچ  نوماریپ  ار  ثحب  هراب  نیا  رد 
(2)

. باتک لها  مالّسلا و  هیلع  حیسم  ترضح  هرابرد  یتایاور  نایب  تسخن : روحم 

: مییامنیم هدنسب  اهنآ  زا  هتسد  ود  ندروآ  هب  اهنت  عوضوم ، نیا  هرابرد  هیماما  ریغ  عبانم  رد  ناوارف  ثیداحا  دوجو  لیلد  هب 
. تسا هدمآ  رتیمیدق  عبانم  زین  يراخب و  ملسم و  حیحص  هژیو  هب  هناگشش  حاحص  رد  هک  یثیداحا  فلا )

هب البق  هک  یهلا ، ربمایپ  نآ  هرابرد  يرگید  روما  زین  مالّسلا و  هیلع  حیـسم  اب  اهنآ  طابترا  جوجأم و  جوجأی و  لاجد و  هرابرد  یتایاور  ب )
. میاهدرک دای  اهنآ  زا  طوسبم  روط 

: میروآیم اجنیا  رد  هک  دنامیم  یقاب  مهم  تایاور  زا  یفاک  يرامش  بیترت ، نیدب 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  يراخب  ( 3)

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


«1 . » مکنم مکمامإ  مکیف و  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنأ  فیک 
؟ تسامش دوخ  زا  امش  ياوشیپ  هک  یلاح  رد  دیآ  دورف  ناتنایم  رد  حیسم  هک  نامز  نآ  دوب  دیهاوخ  هنوگچ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ومه  ( 4)
یّتح ال لاملا  ضیفی  ۀیزجلا و  عضی  ریزنخلا و  لتقت  بیلصلا و  رسکیف  الدع ، امکح  میرم  نبا  مکیف  لزنی  نأ  ّنکشویل  هدیب ، یسفن  يّذلا  و 

َْلبَق ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو   » اوءرقا و  ةریره : وبأ  لوقی  ّمث  اهیف . ام  ایندلا و  نم  ریخ  ةدحاولا  ةدجسلا  نوکت  یّتح  دحأ ؛ هلبقی 
______________________________

ص 344. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، ك : زین ر . ص 205 و  ج 4 ، نامه ؛ لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، (. 1)
ص:510  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1 .« » ِِهتْوَم
ار بیلـص  دیآ و  دورف  ناشنایم  رد  لداع  يرواد  ناونع  هب  حیـسم )  ) میرم دنزرف  هک  تسا  دوز  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس 

دوش هنوگ  نآ  عضو  دریذپن و  ار  نآ  یـسک  رگید  هک  دهدب  مدرم ] هب   ] لاوما زا  ردق  نآ  دنک و  رارقرب  ار  هیزج  دشکب ، ار  كوخ  دنکـشب ،
لها زا  و  : » دـیناوخب ار  هیآ  نیا  دـیوگیم : هریره  وبا  هاگنآ  دـش . دـهاوخ  تسا  نآ  رد  هچ  ره  اـیند و  زا  رتهب  ادـخ  يارب  هدجـس  کـی  هک 

.« دروآیم نامیا  وا  هب  امتح  دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  تسین  یسک  باتک 
اماـما ، » رگید ياهدنـس  اـب  يو  هتبلا  تسا . هدروآ  ار  اطـسقم » اـمکح   » ریبعت هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  زین  ملـسم 

«2 . » درادن دوجو  ریبعت  نیا  اساسا  هدروآ ، هک  یموس  تیاور  رد  هدروآ و  زین  الدع » امکح   » و اطسقم »
: دیامرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  یبن  هک  اجنآ  ات  تسا ، هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دننام  هریره  وبا  زا  ملسم  ( 1)

«3 . » دحأ هلبقی  الف  لاملا  یلإ  ّنوعدیل  و  دساحتلا ، ضغابتلا و  ءانحشلا و  نبهذتل  و  ۀیزجلا ، نعضیل  و  ... 
توعد لاوما  نتفرگ  يارب  مدرم  زا  وا  دوریم و  نایم  زا  تداسح  يزروهنیک و  شکمـشک ، درادیم ، رب  ار  هیزج  مالّـسلا ) هیلع  حیـسم   ) وا

. دریذپیمن ار  نآ  یسک  اما  دنکیم 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  ومه  ( 2)

لاعت مهریمأ : لوقیف  مّلس ، هیلع و  هّللا  یّلص  میرم  نب  یـسیع  لزنیف  ۀمایقلا ...  موی  یلإ  نیرهاظ  ّقحلا ، یلع  نولتاقی  یتّمأ  نم  ۀفئاط  لازت  ال 
«4 . » ۀّمألا هذه  هّللا  ۀمرکت  ءارمأ ، ضعب  یلع  مکضعب  ّنإ  ال ، لوقیف : انب ! ّلص 

 ... تساهنآ اب  هبلغ  تمایق  زور  ات  دیگنج و  دنهاوخ  قح  ساسا  رب  هراومه  نم  تما  زا  یهورگ 
اما میرازگب ، زامن  وت  تماما  هب  ات  ایب  شیپ  دیوگیم : وا  هب  مالّسلا ) هیلع  يدهم   ) اهنآ ریما  دیآیم و  دورف  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  سپ 

. تسا هتشاد  گرزب  هدرک و  میرکت  ار  تما  نیا  دنوادخ  اریز  تسامش ، دوخ  زا  امش  ریما  دهدیم : خساپ  وا 
: تسا هدروآ  لاجد  زا  درک  دای  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  دنلب  یثیدح  رد  ملسم  نینچمه  ( 3)

، نیکلم ۀحنجأ  یلع  هیّفک  اعضاو  نیتدورهم  نیب  قشمد  یقرش  ءاضیبلا  ةرانملا  دنع  لزنیف  میرم ، نب  حیسملا  هّللا  ثعب  ذإ  کلذک ، وه  امنیبف 
. هلتقیف ّدل  بابب  هکردی  یّتح  هبلطیف  تام  ّالإ  هسفن  حیر  هنم  دـجی  رفاکل  ّلحی  الف  ؤلؤللاک . نامج  هنم  ردـحت  هعفر  اذإ  رطق و  هسأر  أطأط  اذإ 

هّللا یحوأ  ذإ  کلذک ، وه  امنیبف  ۀّنجلا . یف  مهتاجردب  مهثّدحی  مههوجو و  نع  حسمیف  هنم ، هّللا  مهمصع  دق  موق  میرم  نب  یسیع  یتأی  ّمث 
دحأل نادی  یل ال  ادابع  تجرخأ  دق  ّینإ  یسیع : یلإ 

______________________________

ص 205. ج 4 ، نامه ؛ (. 1)
ص 93. ج 1 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 2)
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ص 94. نامه ؛ (. 3)
ص 95. ج 1 ، نامه ؛ (. 4)

ص:511  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«1  ... » مهلاتقب

هک یلاـح  رد  دـیآ ، دورف  نیگنر  ربا  ود  ناـیم  رد  قـشمد  قرـش  رد  دیفـس  هراـنم  دزن  وا  هاـگنآ  دزیگنارب . ار  حیـسم  دـنوادخ  لاـح  نیا  رد 
ياههرطق دنک ، دنلب  ار  شرـس  نوچ  دـکچیم و  نآ  زا  بآ  دزادـنا  نییاپ  ار  شرـس  نوچ  تسا . هداهن  هتـشرف  ود  ياهلاب  رب  ار  شناتـسد 

دهاوخ تروص  نآ  رد  هک  دـیوبب  ار  شـسفن  شوخ  هحیار  يرفاک  تسین  اور  دزیریم . شتروص  رـس و  زا  دـیراورم  ياـههناد  نوچ  قرع 
ناما رد  لاجد  رـش  زا  هک  یهورگ  هاگنآ  دـناسریم . شلتق  هب  شدـباییم و  دـل  هزاورد  رب  هک  نآ  ات  دوریم  لاجد  لاـبند  هب  سپـس  درم .

دنوادخ لاح  نیا  رد  دهدیم . ناشربخ  تشهب  رد  اهنآ  هاگیاج  زا  دشکیم و  یتسد  ناشیاههرهچ  رب  وا  دنیآیم و  یـسیع  دزن  هب  دناهدنام 
 ... دسریمن اهنآ  نتشک  هب  یسک  تسد  هک  ماهدروآ  دیدپ  ار  یناگدنب  دنکیم : یحو  وا  هب 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  دوواد  وبا  ( 1)
مل نإ  رطقی و  هسأر  ّنأـک  نیترـصمم ، نیب  ضاـیبلا  ةرمحلا و  یلإ  عوبرم  لـجر  هوفرعاـف : هومتیأر  اذإـف  لزاـن . ّهنإ  و  ّیبن ، هنیب  ینیب و  سیل 

و مالسإلا ، ّالإ  اهّلک  للملا  هنامز  یف  هّللا  کلهی  و  ۀیزجلا ، عضی  و  ریزنخلا ، لتقی  و  بیلصلا ، ّقدیف  مالـسإلا ، یلع  سانلا  لتاقیف  للب . هبـصی 
«2 . » نوملسملا هیلع  یّلصیف  یّفوتی  ّمث  ۀنس  نیعبرأ  ضرألا  یف  ثکمیف  لاجّدلا . حیسملا  کلهی 

، هناش راهچ  يدرم  دیسانشب : اههناشن ] نیا  اب   ] دیدید ار  وا  یتقو  دمآ . دهاوخ  دورف  امش  نایم  رد  وا  تسین و  يربمایپ  حیسم )  ) وا نم و  نیب 
ار بیلـص  وا  تسا . هتخیرن  شرـس  رب  یبآ  هکنیا  اـب  دـکچیم  بآ  تارطق  شرـس  زا  ییوـگ  تـسا ، هنوـگ  دیفـس  خرـس و  مادـناتشرد و 

دهاوخ ار  لاجد  وا  دربیم ، نیب  زا  ار  مالسا  زج  ینییآ  ره  وا  نامز  رد  دنوادخ  دزاسیم و  رارقرب  ار  هیزج  دشکیم ، ار  كوخ  دنکـشیم ،
. درازگ دنهاوخ  زامن  وا  رب  ناناملسم  هدومرف و  تلحر  هاگنآ  درک . دهاوخ  یگدنز  نیمز  رد  لاس  لهچ  تشک و 

«3 . » دناهدرک لقن  کیدزن  ییاههژاو  اب  هجام  نبا  يذمرت و  ار  ثیدح  نیا  دننام 
: میروایب اجنیا  رد  ار  اهنآ  تسا  بسانم  دناهداهناو و  ار  نآ  هناگشش  حاحص  هک  دراد  دوجو  زین  رگید  ثیدح  ود  هراب  نیا  رد  ( 2)

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  لوق  زا  سابع  نبا  هک  تسا  هدرک  لقن  میعن  وبا  زا  یطویس  ( 3)
«4 . » اهطسو یف  يدهملا  اهرخآ و  یف  میرم  نب  یسیع  اهلّوأ و  انأ  ۀّمأ  کلهت  نل 

. دش دهاوخن  كاله  دشابیم ، نآ  هنایم  رد  يدهم  نآ و  رخآ  رد  میرم  نب  یسیع  نآ و  زاغآ  رد  نم  هک  یتما 
______________________________

ص 197. ج 8 ، نامه ؛ (. 1)
ص 432. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 2)

ص 1357. ج 2 ، نامه ؛ دیزی ، نب  دّمحم  هجام ، نبا  ص 348 و  ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، (. 3)
ص 134. ج 2 ، نامه ؛ نیدلا ، لالج  یطویسلا ، (. 4)

ص:512  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مکاح  هجام و  نبا  زا  رجح  نبا  ( 1)

«1 . » میرم نب  یسیع  ّالإ  ّيدهم  و ال  سانلا ، رارش  یلع  ّالإ  ۀعاسلا  موقت  و ال  اّحش ، ّالإ  سانلا  ارابدإ و ال  ّالإ  ایندلا  ةّدش و ال  ّالإ  رمألا  دادزی  ال 
لخب صرح و  درذگیم ، نامز  هچ  ره  دـنکیم و  تشپ  رتشیب  درذـگیم ، ایند  زا  ردـق  ره  دوشیم و  رتتخـس  دوریم ، شیپ  راک  هچ  ره 

. تسین میرم  نب  یسیع  زج  يدهم  دوشیمن و  اپرب  نامدرم  نیرتدب  نامز  رد  زج  تمایق  دوشیم و  رتنوزفا  ایند  هب  مدرم 
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: میروآیم عوضوم  نیا  نوماریپ  ار  هیماما  تایاور  نیرتمهم  کنیا  میدرک . لقن  تنس  لها  عبانم  زا  هک  دوب  یتایاور  زا  یخرب  اهنیا 
نیا دهد ، تیفاع  ار  امـش  ادـخ  تفگ : دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هناخ  هب  يدرم  تسا : هدرک  تیاور  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  ( 2)

: دومرف مالّسلا  هیلع  ماما  دیریگب ، نم  زا  ار  ملام ] سمخ   ] مهرد دصناپ 
مّـسق مالّـسلا  هیلع  تیبلا  لهأ  مئاق  ماق  اذإ  نیملـسملا ...  کـناوخإ  نم  نیکاـسملا  مالـسإلا و  لـهأ  نم  کـناریج  یف  اهعـضف  تنأ  اهذـخ 

لیجنإلاب لیجنإلا  لهأ  نیب  ةاروتلاب و  ةاروتلا  لهأ  نیب  مکحی  ۀیکاطنأ و  راغ  نم  ّلج  ّزع و  هّللا  بتک  رئاس  ةاروتلا و  جرختـسی  و  ۀیوسلاب ... 
«2  ... » نآرقلاب نآرقلا  لهأ  نیب  روبزلاب و  روبزلا  لهأ  نیب  و 

، دـیامرف روهظ  مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  مئاق  هک  هاـگنآ  نک ...  عیزوت  تتـسدیهت  ناردارب  ناملـسم و  ناـگیاسمه  نیب  ریگب و  ار  نآ  تدوخ 
اب تاروت  لها  نیب  دروآیم و  نوریب  هیکاـطنا  راـغ  زا  ار  یهلا  ياـهباتک  رگید  تاروت و  وا  دـنکیم ...  میـسقت  ناـسکی  روط  هب  ار  لاوما 

 ... درک دهاوخ  يرواد  نآرق  اب  نآرق ، لها  روبز و  اب  روبز  لها  لیجنا ، اب  لیجنا  لها  تاروت ،
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  نانس  نبا  زا  يرگید  ثیدح  رد  ومه  ( 3)

نل و  ۀیربط ، ةریحب  یف  مدآ  توبات  یه و  نیدم ، ءاقلت  هّجوت  اّمل  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  اهب  هاتأ  ۀـّنجلا ، سرغ  نم  سآ  بیـضق  یـسوم  اصع 
«3 . » ماق اذإ  مالّسلا  هیلع  مئاقلا  امهجرخی  یّتح  اّریغتی 

توبات زین  اصع و  نیا  دروآ ؛ شیارب  لیئربج  درک  تکرح  نیدم  يوس  هب  هک  ینامز  هک  تسا  یتشهب  یتخرد  زا  ياهخاش  یـسوم ، ياصع 
. دروایب نوریب  ار  ود  نآ  روهظ  ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  مئاق  هک  ینامز  ات  تسا  هدنام  یقاب  يرییغت  چیهیب  هیربط  هچایرد  رد  مدآ 

: تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  يردخ  دیعس  وبا  هک  دناهدرک  تیاور  دامح  نب  میعن  زا  يزودنق  یلبرا و  ( 4)
«4 . » هفلخ میرم  نب  یسیع  یّلصی  يذلا  اّنم 

______________________________

ص 98. نامه ؛ رجح ، نب  دمحا  یمثیهلا ، (. 1)
ص 124. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)

ص 125. نامه ؛ (. 3)
ص 539. نامه ؛ میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، ص 264 و  ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  یلع  یلبرالا ، (. 4)

ص:513  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا مالّسلا ] هیلع  تیب  لها   ] ام زا  دنکیم ، ادتقا  وا  هب  شزامن  رد  یسیع  هک  نآ 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  مدینش  هک  تسا  هدرک  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  ( 1)
«1 . » هفلخ یّلصیف  میرم  نب  یسیع  هّللا  حور  لزنی  و  بعرلاب ...  روصنم  اّنم  مئاقلا 

زامن وا  رـس  تشپ  دـیآیم و  دورف  مالّـسلا  هیلع  هّللا  حور  یـسیع  و  دوشیم ...  يرای  نانمـشد  لد  رد  نداتفا   ] ساره اب  تیب  لـها  اـم  مئاـق 
. درازگیم

نانمؤم ریما  زا  « 2 « » ًاهْرَک َو  ًاعْوَط  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو   » هیآ هراـبرد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریکب  نبا  زا  یـسلجم  ( 2)
: دومرف مدیسرپ ،

مهیلع ضرعف  اهبرغ  ضرألا و  قرـش  یف  راّـفکلا  ةّدرلا و  لـهأ  قداـنزلا و  نیبئاـصلا و  يراـصنلا و  دوهیلاـب و  جرخ  اذإ  مئاـقلا ، یف  تلزنأ 
یف یقبی  یّتح ال  هقنع ، برـض  ملـسی  مل  نم  و  هیلع . هّلل  بجی  ملـسملا و  هب  رمؤی  ام  ةاکزلا و  ةالـصلاب و  هرمأ  اـعوط  ملـسأ  نمف  مالـسإلا ،

«3  ... » هّللا دّحو  ّالإ  دحأ  براغملا  قراشملا و 
رد نارفاک  نادـترم و  نادـحلم و  نابئاص و  اراصن و  دوهی و  رب  ار  مالـسا  هک  هاگنآ  تسا ؛ هدـش  لزان  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  هراـبرد  هیآ ] نیا  ]
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ار راگدرورپ  تابجاو  رگید  تاکز و  زامن و  دهدیم  روتـسد  تفریذپ ، ار  نآ  تبغر  اب  هک  ره  سپ  دـیامنیم ، هضرع  نیمز  برغ  قرش و 
 ... دنامن یقاب  یسک  نادحوم  زج  ناهج  برغ  قرش و  رد  ات  دز  دهاوخ  ار  شندرگ  درواین ، مالسا  هک  ره  دروآ و  ياج  هب 

اب مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . هدرک  تیاور  ریـصب  وبا  زا  یـسلجم  نینچمه  ( 3)
: دومرف درک ؟ دهاوخ  هچ  همذ  لها 

«4  ... » نورغاص مه  دی و  نع  ۀیزجلا  نوّدؤی  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  مهملاس  امک  مهملاسی 
. دنهد هیزج  دوخ  تسد  هب  يراوخ  لامک ]  ] اب ات  دنکیم ، حلص  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  مه  اهنآ  اب 

(4)

مالّسلا امهیلع  يدهم  حیسم و  ندوب  یکی  مود : روحم 

دقن ار  نآ  هدرک و  حرط  ار  مالّـسلا  اـمهیلع  يدـهم  حیـسم و  یگناـگی  لاـمتحا  میزادرپب ، راـبخا  نیا  تاـیئزج  یـسررب  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
. مییامنیم

هب مالـسا  رد  هناگی  یجنم  نیا  تسین . نآ  زا  شیب  تسا و  یکی  ناهج  یجنم  هکنیا  نآ  دراد و  هیکت  صخـشم  لصا  کـی  رب  لاـمتحا  نیا 
حیسم و هک  تسا  صخشم  نیاربانب  رگید . ياهمان  اب  نارگید  دننکیم و  دای  حیسم  مان  اب  وا  زا  نایحیسم  نایدوهی و  تسا ، رادربمان  يدهم 

. تسا دوعوم  یجنم  وا  هک  رفن  کی  يارب  دناتفص  ود  ای  هژاو و  ود  يدهم 
______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
وا يوـس  هب  و  تسا ، هداـهن  وا  ناـمرف  هـب  رـس  هاوخاـن  هاوـخ و  تـسا  نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـک  ره  هـیآ 83 . (، 3  ) نارمع لآ  هروــس  (. 2)

. دنوشیم هدینادرگزاب 
ص 188. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)

ص 196. نامه ؛ (. 4)
ص:514  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: دروآیم دیدپ  ار  رگید  هاگدید  ود  لامتحا ، نیا  دوخ  ساسا  نیا  رب  ( 1)
. تسومه زین  يدهم  عقاو  رد  دشابیم و  میرم  دنزرف  حیسم  ناهج ، یجنم  - 1

. تسا مرکا  ربمایپ  دنزرف  يدهم  نامدوصقم  حیسم ، مییوگیم  رگا  تسا و  ناناملسم  يدهم  نامه  ناهج  یجنم  - 2
. دیآیم ریز  رد  هک  دراد  دوجو  یلیالد  اههاگدید  نیا  زا  کی  ره  يارب 

یتقو تسا و  حیسم  نامه  ینهذ ، ردابت  ربانب  میرک و  نآرق  لیجنا و  هتفگ  هب  يرصان ، عوسی  نامه  ای  یسیع  فلا ) لوا  هاگدید  لیالد  ( 2)
. دنکیمن ردابت  نهذ  هب  يرگید  سک  میرم  نب  یسیع  زج  میونشیم ، ار  حیسم  مان 

هژاو زا  اریز  تسا ؛ هدش  مان  نیا  هب  بقلم  تسا ، یناهج  یجنم  وا  هک  نآ  لیلد  هب  هکلب  هدوبن  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  صاخ  مان  حیسم 
ناـهج یجنم  دـیاش  هک  نآ  دـیما  هب  لوئاـش  زین  مالّـسلا و  هیلع  دوواد  هک  تسور  نیا  زا  مه  « 1 . » دوشیم تشادرب  یجنم  موهفم  حیـسم ،

«2 . » دناهدش حیسم  هب  بقلم  دنشاب ،
الماک روط  هب  بلطم  نیا  تفای . صاصتخا  وا  هب  حیسم »  » تفص یضراعم  چیهیب  دمآ ، ایند  هب  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  ینامز  اما 

. دشابیم ناهج  یجنم  هناگی  حیسم  باتک ، ود  نیا  فارتعا  هب  دیآیم و  رب  میرک  نآرق  لیجنا و  زا  ینشور 
لیجنا ناتسادمه  تراشب  نیا  رد  زین  یمالـسا  تایاور  دناهداد . هدژم  نامزلا  رخآ  رد  وا  ندمآ  حیـسم و  رمع  لوط  هب  لیجانا  زا  یخرب  ب )
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. تسا مالسا  تیحیسم و  نیب  تاکرتشم  نیرتیهیدب  زا  عوضوم  نیا  ییوگ  هک  اجنآ  ات  دنشابیم 
نانخس نآ  زا  دناهداد . هدژم  تسا ، یناهج  دوعوم  لدع  زور  نامه  هک  ادخ  توکلم  ندمآ  نامز  ندش  کیدزن  هب  طوسبم  روط  هب  لیجانا 
دهاوخ ققحت  ار  یناهج  تلادـع  هک  تسوا  نیاربانب  دزاس و  هداـیپ  ار  تلادـع  اـت  دـیآیم  دورف  ناـمزلا  رخآ  رد  ادـخ  توکلم  دـیآیم  رب 

. دیشخب
نیا اسب  هچ  دنادیم و  ربمایپ  نیمه  ار  یجنم  هناگی  دنکیم و  دییأت  ار  لوا  لامتحا  تحارص  هب  میرم » نب  یـسیع  ّالإ  ّيدهم  ال   » تیاور ج )

. تسا رادربمان  يدهم  هب  ناناملسم  نایم  رد  هک  تسا  یسک  نامه  حیسم  هک  دیوگیم  ام  هب  ربخ 
. داهن میهاوخ  دقن  هتوب  هب  ار  هناگهس  لیالد  نیا  يدوز  هب 

هتسیاش هک  يرگید  صخش  وا ، نامز  رد  زین  وا و  زا  دعب  لبق و  تسا و  ناناملسم  يدهم  نامه  حیسم  مود  هاگدید  لیالد  ( 3)
______________________________

. اهنیا زج  1 و  21 و 23 / / 19 مود : لیئومس  ك : ر . (. 1)
. اهنیا زج  25 و  16 و 26 / / 26 ، 6 / 24 لوا : لیئومس  ك : ر . (. 2)

ص:515  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درادن دوجو  دشاب  دوعوم » یجنم   » تفص

مالـسا هکنیا  تابثا  زا  سپ  هجیتن  رد  تسا ؛ دوعوم  یجنم  موهفم  هب  ینید  حالطـصا  رد  حیـسم  میتفگ  هک  تساـجنآ  زا  نخـس  نیا  تاـبثا 
دوعوم حیـسم  نامه  وا  هک  دوشیم  مولعم  تسا  هدراذـگاو  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀـجح  يدـهم  ماما  هب  اهنت  ار  ناهج  تاجن  تیرومأـم 

. تسا
تقیقح رد  ددرگیم . یفتنم  زین  يدهم  حیسم و  یگناگی  هاگدید  نیاربانب ، دسریمن و  رظن  هب  تسرد  هاگدید  ود  ره  ( 1  ) هاگدید ود  دقن 

ماما يربهر  اب  دمآ و  دنهاوخ  یناهج  شخبییاهر  بالقنا  زاغآ  رد  ینعی  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنتـسه  ياهناگادـج  ياهتیـصخش  ود  نآ 
. دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  تیقفوم  اب  تیرومأم  نیا  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ياهشالت  مالّسلا و  هیلع  يدهم 

. میبای رد  ار  اهنآ  یقیقح  ياههاگتساخ  هدیشک و  دقن  هب  ار  لامتحا  ود  ره  هلدا  تسناوت  میهاوخ  تشادرب  نیا  اب 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ماما  وا  تسا و  یکی  زین  یجنم  تسین و  شیب  تیرومأم  کی  ناهج ، يزاسدازآ 

یجنم هناگی  وا  هک  دشاب  نیا  رگنایب  دـناوتیمن  لیلد  ود  هب  هدـش ، هداهن  میرم  نب  یـسیع  رب  اهنت  حیـسم  مان  هکنیا  اما  ( 2  ) لوا هاگدید  دقن 
: تسا ناهج 

يراذگمان نیا  اب  دناهتساوخ  هناگراهچ  ياهلیجنا  ناگدنسیون  هکلب  تسا  هدوبن  رادربمان  حیـسم  هب  شتایح  نامز  رد  میرم  نب  یـسیع  - 1
نیا زین  میرک  نآرق  رد  هکنیا  دـشابیم . نیمز  رد  ادـخ  توکلم  هدـننکهدایپ  شخبتاجن و  هک  تسوا  اهنت  هک  دـنیامن  دـیکأت  ینعم  نیا  رب 

. دشابیم مالسا  ردص  رد  حیسم »  » هب میرم  نب  یسیع  ترهش  لیلد  هب  تسا  هدش  هداد  وا  هب  بقل 
اریز درادن ؛ دنبقلم  نآ  هب  زین  لوئاش  دوواد و  هک  هچنآ  زا  رتشیب  یموهفم  بقل  نیا  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  یناهج  ترهـش  تروص  نیا  رد 

. دناهدوبن رظتنم  یجنم  مادک  چیه  لوئاش ، هن  دوواد و  هن  هک  میرواب  نیا  رب 
هک اـجنآ  اـت  تشاد  دـهاوخ  مهم  سب  گرتس و  یـشالت  دوعوم  زور  رد  هک  سب  نیمه  حیـسم ، هب  میرم  نب  یـسیع  يراذـگمان  لـیلد  - 2

نیمه هب  اسب  هچ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوعوم ، زور  لوا  صخـش  عقاو  رد  دنچ  ره  داد ، تبـسن  وا  هب  ار  تلادع  يارجا  ناوتیم 
زا هک  یلاح  رد  تسا  هداد  رییغت  هن  هدراذگاو و  ار  نآ  هن  هدرک و  دای  شروهشم  بقل  هب  میرم  نب  یسیع  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  تبـسانم 

. تسا هدومنن  دای  حیسم  بقل  اب  مالّسلا  هیلع  یبن  دوواد 
. دوشیم در  لوا ، هاگدید  زا  تسخن  لیلد  بیترت  نیدب 
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ص:516  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
رب یلیلد  دناوتیمن  دوخ  يدوخ  هب  نامزلا ، رخآ  رد  حیسم  تشگزاب  رد  تیحیسم  مالسا و  یناتـسادمه  تفگ : دیاب  مود  لیلد  دقن  رد  ( 1)

تکراشم يارب  اهنت  نامزلا  رخآ  رد  وا  روضح  هک  داد  ار  لامتحا  نیا  ناوتیم  مک  تسد  هکلب  دـشاب ، دوعوم  زور  ققحت  رد  یـسیع  دارفنا 
. دروآ میهاوخ  ار  یبلاطم  تکراشم  نیا  نوچ  دنچ و  هرابرد  نیا  زا  سپ  دوب . دهاوخ  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  یناهج  بالقنا  رد 

دوخ هک  نآ  لیلد  هب  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  تسا و  دوعوم  زور  هب  تراشب  عقاو  رد  ادـخ ، توکلم  هب  سدـقم  باتک  هدژم  اـما  ( 2)
نیا رد  هچنآ  همه  دراد . ناوارف  دیکأت  رما  نیا  رب  دشابیم ، دناهدوب  تلادع  ققحت  ناگدننک  لابند  هک  هتشذگ  يایبنا  هلسلس  نیـسپاو  هقلح 

تلادع يارجا  رد  حیسم  لالقتسا  نآ  زا  دوصقم  يور  ره  هب  تسا و  یهلا  لماک  تلادع  ادخ و  توکلم  تیمها  نایب  دراد ، دوجو  تراشب 
. تسین یناهج 

یـسک ییاوشیپ  هب  راک  نیا  هکلب  هدشن  تسا ، دوعوم  زور  رد  تلادع  هدنراد  اپرب  نیرتگرزب  وا  هکنیا  هب  ياهراشا  میرک  نآرق  لیجانا و  رد 
« ادخ رـسپ   » ناونع هب  یـسیع  زا  لیجانا  رد  اریز  تسین  یـسیع  يو  يور  ره  هب  دش . دهاوخ  ماجنا  دناهدیمان ، ناسنا » رـسپ   » ار وا  لیجانا  هک 
هک نانچ  مه  تسین ، يرگید  سک  دوعوم  زور  یعقاو  ياوشیپ  زج  ناسنا  رـسپ  هجیتن  رد  تسادـخ ؛ رـسپ  زا  ریغ  ناسنا  رـسپ  دوشیم و  دای 

. دوشیم در  زین  لوا  هاگدید  زا  مود  لیلد  بیترت  نیدب  دراد . دوجو  نخس  نیا  دییأت  رد  ینیارق  لیجانا  رد 
نیا هدرک : لقن  مکاح  زا  رجح  نبا  دـناهدرک . هشقانم  شاهراـبرد  يدـج  روط  هب  ناسانـشثیدح  هک  تسا  يربخ  رب  ینتبم  موس  لـیلد  ( 3)

هرابرد هدوب و  هتخانـشان  نآ  يوار  هتفگ : زین  مکاح  دشابیم . دلاخ  نب  دّمحم  شايوار  اهنت  هتفگ : یقهیب  تسا . يزیگنارب  بجعت  ثیدح 
ماما هک  یتایاور  دـندقتعم  ثیدـح  رگید  ناـظفاح  تسا . رکنم  یثیدـح  دـیوگیم : تحارـص  هب  ییاـسن  دراد . دوجو  فـالتخا  نآ  دانـسا 

. دنراد يرتحیحص  دنس  دننادیم ، مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادنزرف  زا  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم 
هدوزفا نآ  ياهیتخس  رب  دور  شیپ  هچ  ره  ایند  راک  : » دیوگیم هک  اجنآ  دراد ؛ دوجو  یعقاو  ریغ  میهافم  یخرب  ربخ  نیا  رد  نینچمه  ( 4)
فالخ رب  اریز  دربیم ؛ لاؤس  ریز  ار  دوعوم  زور  دوجو  لصا  نخس ، نیا  دباییم ». ینوزف  مدرم  زآ  لخب و  دنکیم و  تشپ  ایند  دوشیم و 

يردارب و ددـنبیم و  رب  تخر  اهنآ  نایم  زا  صرح  لخب و  دروآیم و  ور  مدرم  هب  ایند  دوشیم ، فرطرب  اهیتخـس  روهظ  راگزور  رد  نآ 
. ددرگیم مکاح  تیمیمص 

ربـخ کـی  يازجا  هک  یماـگنه  دوشیم و  در  ربـخ  زا  زارف  نیا  دـنراد ، دـیکأت  دوعوم  زور  ياـهتیعقاو  رب  هک  يراـبخا  ددـم  هب  نیارباـنب 
طقاس یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  زا  ربخ  لـک  بیترت  نیدـب  تشاد و  اور  دـیدرت  زین  نآ  رگید  ياـهشخب  هب  تبـسن  دـیاب  دـشاب  تسرداـن 

. دوشیم
نآ هب  ادـعب  هک  تسا  هدـمآ  زین  يرگید  تاـیاور  رد  دوـشیمن ». اـپرب  راـکهبت  مدرم  ناـمز  رد  زج  تماـیق  : » هک تیاور  زا  شخب  نیا  یلو 

. تخادرپ میهاوخ 
ص:517  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

لوقعم و ترضح  نآ  رب  حیسم »  » بقل قالطا  تسا ، رظتنم  یجنم  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  ماما  هک  ور  نآ  زا  ( 1  ) مود هاگدید  دقن 
يراذگمان نیا  مالّسلا ، هیلع  یسیع  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  نیب  هابتـشا  زا  يریگولج  يارب  یمالـسا  گنهرف  رد  اما  دشابیم  تسرد 

رب زج  حیـسم ، ندـمآ  هب  یمالـسا  تایاور  لیجانا و  تراشب  اعطق  هدوبن و  ود  نآ  یگناگی  لـیلد  تهباـشم  نیا  يور  ره  هب  تسین . موسرم 
نآ لامتحا  دندرکیم  هدنـسب  حیـسم  بقل  هب  اهنت  تایاور  لیجانا و  رگا  يرآ  ددرگیمن . قبطنم  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  ترـضح 
هب هک  میدـید  زین  رابخا  رد  دـناهداد . تراشب  نامزلا  رخآ  رد  عوسی )  ) یـسیع دوخ  تشگزاب  هب  لیجانا  هک  تسا  نآ  تقیقح  اـما  تفریم 

. تسین مالّسلا  هیلع  يدهم  رب  يو  قابطنا  لیلد  وا  ندوب  حیسم  فرص  دناهدرب و  مان  میرم  نب  یسیع  هب  وا  زا  تحارص 
مه اب  هک  دناتیـصخش  ود  اهنآ  تسا . دودرم  یلک  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  مالّـسلا و  هیلع  حیـسم  ندوب  یکی  لامتحا  هک  نآ  هصالخ 
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دناتیرومأم کی  لابند  هب  اهنآ  دـندنبیم . راک  هب  تلادـع  لماک  يارجا  ناـهج و  تاـجن  يارب  ار  یکرتشم  ياـهشالت  دـننکیم و  روهظ 
. دشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یلصا  هدنامرف  یلو 

(2)

تایاور نیا  یلک  میهافم  موس : روحم 

حرـش نیدب  عیاقو  زا  یخیرات  ياهریجنز  هب  مینادب  یخیرات  تابثا  لباق  زین  ار  اهنآ  همه  میـشاب و  هتـشاد  تایاور  نیا  هب  عماج  یهاگن  یتقو 
: میباییم تسد 

ود ياهلاب  رب  ار  شناتـسد  هک  یلاـح  رد  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  دـسریم ، ناـهج  رب  یگریچ  تیقفوم و  جوا  هب  لاـجد  هک  یناـمز 
زا یگزات  هب  دـنکیم  نامگ  دـنیبب  ار  وا  هک  یـسک  دومرف . دـهاوخ  لالجا  لوزن  قشمد  قرـش  رد  دیفـس  هرانم  رانک  رد  تسا  هداهن  هتـشرف 

ناـنچ ربـخ  نیا  زا  هتبلا  دزیریم . ورف  نآ  زا  دـیراورم  نوـچ  مه  یتارطق  دروآیم ، نییاـپ  ار  شرـس  یتـقو  اریز  تـسا  هدـمآ  نوریب  ماـمح 
. تسین یعقاو  تبوطر  هنرگو  دنکیم  لایخ  روط  نیا  هدننیب  هک  دیآیمرب 

رد رب  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  دربیم . رـس  هب  قشمد  رد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  لاجد  نتـشک  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  تیرومأم  نیتسخن  ( 3)
. دشکیم سپس  دباییم و  دل » هزاورد  »

دنکیم و رادید  نانمؤم  زا  یهورگ  اب  وا  تسا . نافرحنم  نارفاک و  اب  راکیپ  ناهج و  حطس  رد  نانمؤم  زا  ینابیتشپ  وا  يدعب  تیرومأم  ( 4)
تیحیـسم ینعی  دنکـشیم ، ار  بیلـص  دـگنجیم و  مالـسا  نتفریذـپ  يارب  نارفاک  اب  دـیوگیم . نخـس  تشهب  رد  ناشهاگیاج  زا  نانآ  اـب 

ندـش راورپ  يارب  هک  ار  يدادـعت  نتـشک  روتـسد  دـنکیم و  مارح  ار  شندروخ  ینعی  دـشکیم ، ار  كوخ  درادیمرب . ناـیم  زا  ار  فّرحم 
یحیـسم يدوهی و  نانچ  مه  هک  یناسک  يارب  ار  هیزج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ  مه  دیامنیم و  رداص  دوشیم ، يرادـهگن 

زاـمن وا  رب  ناناملـسم  هدومرف و  تلحر  سپـس  دـنکیم  رمع  اـیند  رد  لاـس  لـهچ  وا  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  دزاـسیم . رارقرب  دـناهدنام  یقاـب 
. دنرازگیم

. تسا مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنکیم ، تاقالم  وا  اب  نانمؤم  نیب  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  هک  یتیصخش  نیرتگرزب  ( 5)
ص:518  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

اما دوش ؛ تعامج  ماما  هک  دـهاوخیم  وا  زا  مارتحا  مسر  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  دـسریم ؛ ارف  زاـمن  ناـمز  راوگرزب ، ود  نآ  تاـقالم  زا  سپ 
نید ربمایپ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  اجنآ  زا  و  دهاوخیم » شدوخ  زا  ییاوشیپ  یمالـسا  تما  : » دیوگیم دریذپیمن و  مالّـسلا  هیلع  حیـسم 

بحاص ترـضح  سپـس  دنکیم . یهاوخ  رذـع  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  اذـل  دوش . ناناملـسم  تعامج  ماما  هک  تسین  راوازـس  تسا ، يرگید 
. دیامنیم ادتقا  وا  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هدرک و  هماقا  ار  زامن  مالّسلا  هیلع  رمالا 

دوجو هب  دناهتـشارفارب ، دـق  جوجأـم » جوجأـی و   » ناونع تحت  هک  یناـفرحنم  نارفاـک و  اـب  دربـن  يارب  یبساـنم  تصرف  ناـمز ، نآ  رد  ( 1)
حیـسم هدهع  رب  يودهم ، نایرکـشل  یهدنامرف  دراد و  رارق  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیافک  اب  ناتـسد  رد  یناهج  بالقنا  يربهر  دیآیم .

يرابخا نیا ، رب  هوالع  تسا . هدش  بوسنم  میرم  نب  یسیع  هب  لاجد ، نتشک  زین  جوجأم و  جوجأی و  يدوبان  تایاور ، رد  ور  نیا  زا  تسا .
امهیلع يدهم  حیسم و  اریز  دشابیم  تسرد  تبـسن  ود  ره  هک  « 1  » دراد دوجو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسد  هب  لاجد  نتـشک  هرابرد  زین 

، دومن ماغدا  میتشاد  هتـشذگ  ياهدادیور  زا  هک  یلک  تشادرب  اب  ناوتیم  ار  ثداوح  هریجنز  نیا  دناهناگی . ناشفادها  اهراک و  رد  مالّـسلا 
: دیآیم تسد  هب  ریز  هجیتن  تروص  نیا  رد  تخاس . طبترم  روهظ ، زا  دعب  لبق و  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  اب  ار  اهنآ  سپس 

کی نتـشک  اب  ناوتیمن  هک  تسا  مولعم  رپ  يدام و  ندـمت  یگدـنبیرف  ییافوکـش و  جوا  زا  تسا  يدامن  هکلب  تسین  صخـش  لاـجد  ( 2)
یلوصا روط  هب  راک  نیا  تسا . یناهج  هصرع  رد  یماظن  يرکف و  ریگارف  شالت  دـنمزاین  راک  نیا  هکلب  داد ؛ نایاپ  ندـمت  نیا  رمع  هب  درف ،
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ار لاجد  وا  هدمآ  تایاور  رد  هک  تسور  نیا  زا  دراد و  رارق  تسا  یناهج  مایق  یلاع  هدنامرف  هک  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  هدهع  رب 
تسرد بیترت  نیدب  درادن . دوش ، رومأم  لاجد  نتـشک  يارب  ترـضح  نآ  نارای  زا  یـصخش  هکنیا  اب  یتافانم  نخـس  نیا  تشک و  دهاوخ 
. تسناد ناهج  حلصم  حیسم  ار  ترضح  نآ  ناوتیم  هک  روط  نامه  میهد  تبسن  مالّسلا  هیلع  ماما  هب  ار  لاجد  نتشک  هک  دوب  دهاوخ 
دهاوخ دورف  نامسآ  زا  یناهج  تلود  رارقتسا  زا  لبق  روهظ و  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا  یلک  روط  هب  ( 3)
دوجو زین  یتایاور  هتبلا  تساهنیمزرـس . ندوشگ  نافرحنم و  نارفاک و  اب  گنج  لاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  ینامز  تسرد  ینعی  دـمآ ؛
. تسین یخیرات  تابثا  لباق  یلو  دهدیم ، ربخ  مارحلا  دجسم  رد  مالّسلا  هیلع  تجح  ترضح  اب  مالّسلا  هیلع  حیسم  تعیب  زا  هک  دراد 

رخآ رد  مالّسلا  هیلع  یـسیع  تما و  نیا  هنایم  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نخـس  يانعم  تسا  نیا  ( 4)
روط هب  سپ  دنام . دهاوخ  هدنز  مالّـسلا  هیلع  ماما  تلحر  زا  سپ  دیآیم و  دورف  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  روهظ  زا  سپ  وا  اریز  دراد » رارق  نآ 

. تسا تما  رخآ  رد  وا  هک  تفگ  ناوتیم  يزاجم 
میتسناد رتشیپ  دش . دهاوخ  ریگرد  دناهدرک ، روبع  دس  زا  هک  جوجأم  جوجأی و  اب  نامسآ  زا  شندمآ  دورف  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  حیـسم  ( 5)

نایم رد  یلصا  هخاش  ود  ياراد  هک  دنتسه  يدام  ندمت  دامن  ود  نیا 
______________________________

ص 480. نامه ؛ هّللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  ك : ر . (. 1)
ص:519  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

طوسبم روط  هب  هراب  نیا  رد  البق  دراد . هدهع  رب  ار  ناشیدوبان  اهنآ و  اب  دربن  تیلوئسم  یناهج  حتف  دنور  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  دناتیرشب .
. میاهتفگ نخس 

هیلع يدهم  ماما  روهظ  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ندمآ  دورف  زا  سپ  جوجأم ، جوجأی و  جورخ  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  نینچمه  ( 1)
دوجو روهظ  زا  شیپ  جوجأم ) جوجأی و   ) يدام ندمت  اریز  درادن ؛ یناوخمه  ام  هتـشذگ  تشادرب  اب  بلطم  نیا  یلو  دوب ، دـهاوخ  مالّـسلا 

سپ تسا  هدمآ  نآ  رد  نوچ  تسین  حیحص  مالّسلا ، هیلع  یـسیع  ندمآ  دورف  زا  جوجأم  جوجأی و  جورخ  ریخأت  رب  ربخ  نآ  تلالد  دراد و 
هب دـنوادخ  لاح  نیا  رد   » دـهدیم ربخ  وا  هب  جوجأم  جوجأی و  شروش  زا  دـنوادخ  حـلاص ، نانمؤم  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  تاقالم  زا 

دنوادخ هک  تسین  نآ  يانعم  هب  نیا  دیدرتیب  دسریمن » اهنآ  نتشک  هب  یسک  تسد  هک  ماهدروآ  دیدپ  ار  یناگدنب  دنکیم : یحو  یسیع 
هارمه هب  نآیب  یپ  رد  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  يربخ  ندناسر  افرص  هکلب  دناهتشادرب ، شروش  هب  رس  اهنآ  کنیا  مه  دشاب  هدومرف 

. دنیامن زاغآ  ار  ناهج  حتف  تایلمع  دنورب و  جوجأم  جوجأی و  گنج  هب  شنارای  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما 
فشک هتخاس ، ناهنپ  نیمز  رد  دوخ  هقطنم  رد  يربمایپ  ره  هک  نآ  یعقاو  لکش  هب  ار  هتشذگ  ناربمایپ  ثاریم  مالّسلا  هیلع  ماما  سپـس  ( 2)

، یسوم ياصع  تسا ،) هدشیم  ظفح  نآ  رد  نیناوق  ماکحا و  ینید و  ياههتشون  هک  یقودنص   ) مالّـسلا هیلع  مدآ  توبات  دننام : دیامنیم .
هلیسو هب  ینامـسآ  ياهنییآ  ناوریپ  اب  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  مالّـسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ینامـسآ . ياهباتک  رگید  لیجنا و  روبز ، تاروت ،

تموکح یتیامح  رتچ  ریز  زین  هیقب  دنروآیم و  مالـسا  يرایـسب  هورگ  هجیتن  رد  دـنزادرپیم ؛ هرظانم  ثحب و  هب  اهباتک ، ثاریم و  نیمه 
. دنریذپب ار  مالسا  جیردت  هب  نامز  تشذگ  اب  ات  دنزادرپیم  هیزج  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  نوچ  مه  هتفرگ و  رارق  مالسا 

. ددرگیم زاینیب  تیرشب  و  دوریم » نایم  زا  تداسح  يزروهنیک و  شکمشک و  عازن و   » نامز نآ  رد 
«. دریذپیمن یسک  اما  دنوشیم  توعد  لاوما  تفایرد  يارب  مدرم  »

. تفرگ میهاوخیپ  يدعب  ياهروحم  رد  ار  اهنآ  تایئزج  اما  دوب  تایاور  یلک  نیماضم  میدروآ  اجنیا  ات  هچنآ 
(3)
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مالّسلا هیلع  میرم  نب  یسیع  ياهیگژیو  یخرب  مراهچ : روحم 

یسیع نتـشک  دصق  هک  ینایدوهی  تسا ، هدمآ  تنـس  لها  هیماما و  عبانم  رد  هک  یتایاور  زین  ناناملـسم و  نایم  رد  روهـشم  لوق  ربانب  فلا )
 ... دربیم اهنامسآ  هب  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  زین  دنوادخ  دنناسریم و  لتق  هب  ار  يرگید  درف  هابتشا  هب  دنتشاد  ار  مالّسلا  هیلع 

ره هب  میباییمن . رد  تحارـص  هب  ار  بلطم  نیا  نآرق  تایآ  عومجم  زا  اریز  میزادرپب ؛ بلطم  نیا  تابثا  هب  اـت  میتسین  نآیب  یپ  رد  کـنیا 
دنوادخ هکلب  دنکیمن ؛ دییأت  ار  تشادرب  نیا  صخـشم  روط  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هارمه  هب  حیـسم  ندـمآ  تشاد  هجوت  دـیاب  يور 

. تسا هتفای  همتاخ  هنوگچ  وا  نیشیپ  ینیمز  یگدنز  هک  دنکیمن  یتوافت  رگید  دنادرگزاب و  ار  وا  شیوخ  تردق  هب  دناوتیم 
مالّسلا هیلع  حیسم  رمع  لوط  هفسلف  ب )

ص:520  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دزاس نشور  يدودح  ات  ار  وا  ینالوط  رمع  تمکح  ریز  دراوم  دسریم  رظن  هب  ( 1)

یسیع تسا . هتفگ  نخس  دنوادخ  اب  لماک  زور  هد  مالّسلا  هیلع  یسوم  لاثم  ناونع  هب  دراد ؛ يدرف  هب  رـصحنم  ياهیگژیو  يربمایپ  ره  - 1
. تسا هتفر  رب  نامسآ  هب  هتخاس و  هدنز  ار  ناگدرم  هدش ، هداز  ردپ  نودب  زین  مالّسلا  هیلع 

تدالو زا  شیپ  لاس  دصهن  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  هک  اجنآ  زا  دشابیم ؛ مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تبیغ  تیناقح  رب  یلیلد  دادـیور ، نیا  - 2
دوجو تسا ، رتکچوک  وا  زا  هک  نآ  ندنام  هدنز  ناکما  حیسم ،) ندوب  هدنز   ) روهشم لوق  ربانب  هدمآ و  ایند  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
رتشیب مالّـسلا  امهیلع  يدهم  حیـسم و  رمع  زا  وا  رمع  اریز  تسا  هنوگ  نیا  الماک  مالّـسلا  هیلع  رـضخ  ندنام  هدنز  تمکح  تشاد . دهاوخ 

يراگدـنام ناـکما  یلوا  قیرط  هب  دـنک ، رمع  زارد  يراـگزور  دـناوتیم  وا  یتقو  هجیتن  رد  تسا . هدـمآ  اـیند  هب  ناـنآ  زا  لـبق  نوچ  تسا 
ود زا  شیب  مالّسلا  هیلع  رـضخ  دنکیم  یگدنز  نامـسآ  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  رگا  دراد و  دوجو  وا  زا  رتمک  يرادقم  هب  رگید  یـصخش 

. مالّسلا هیلع  يدهم  هیبش  الماک  دیزیم ؛ نیمز  رد  هک  تسا  لاس  رازه 
هتشذگ باتک  رد  میدیمان و  تمصع » زا  سپ  لماکت   » ار شمان  هک  تسا  یلماکت  نامه  دوصقم  ینالوط ؛ هرود  نیا  رد  حیـسم  لماکت  - 3

رشب زا  یناوارف  ياهلسن  اب  ترـشاعم  تدم و  دنلب  یگدنز  رذگهر  زا  لماکت  نیا  « 1 . » میدرک تباث  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يارب  ار  نآ 
، تمظع زا  يو  تادهاشم  هدش و  يرپس  یلعا  توکلم  رد  هک  وا  زارد  رمع  تفگ  ناوتیم  زین  حیـسم  هرابرد  روط  نیمه  دوشیم . لصاح 

لدـع هعماج  هرادا  يارب  یهلا  تمعن  نیا  زا  وا  دروآیم و  مهارف  وا  يارب  ار  تالامک  نیرتالاب  ملاع ، نآ  رد  راگدرورپ  تلادـع  تمکح و 
هچ تروـص  نـیا  رد  درب . دـهاوخ  دوـس  شیـالاو  لـماکت  زا  زین  مالـّـسلا  هـیلع  دوـعوم  يدـهم  هـک  ناـنچ  مـه  درب ؛ دـهاوخ  هرهب  یناـهج 

. تسا مهم  لماکت  ود  نیا  لصاح  هک  یناهج  ورشیپ  يربهر  دوب  دهاوخ  زیگناتفگش 
یناهج لدع  تلود  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  تکراشم  هفسلف  ج )

: درک هصالخ  نینچ  ناوتیم  ار  روهظ  زا  سپ  يارب  یهلا  همانرب  رد  نآ  زا  سپ  یناهج و  تلود  رد  مالّسلا  هیلع  حیسم  يراذگریثأت  ( 2)
رـسپ یـسیع  وا  دوش  تباث  ناشیارب  هک  تسا  ینامز  رد  نیا  دـنروآیم . نامیا  وا  هب  دنتـسه  یناوارف  تیعمج  هک  نایحیـسم  ناـیدوهی و  - 1

نآ هب  شايربمایپ  هرود  رد  وا  هک  ادخ  توکلم  تساهنآ و  دزن  هک  هچنآ  هن  دیوگیم ، وا  هک  تسنآ  یعقاو  تاروت  لیجنا و  تسا و  میرم 
نامیا وا  هب  روهظ  رـصع  رد  باـتک  لـها  همه  تسا . هتفاـی  ققحت  ـالمع  یناـهج  لدـع  تلود  بلاـق  رد  نیمز و  يور  رب  دوب  هداد  تراـشب 

: میناوخیم میرک  نآرق  رد  دروآ . دنهاوخ 
«2  » ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو 

______________________________

. دعب هب  ص 504  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
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هیآ 159. (، 4  ) ءاسنلا هروس  (. 2)
ص:521  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دروآیم نامیا  وا  هب  امتح  دوخ  گرم  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  تسین  یسک  باتک ، لها  زا  و 
. دناسریم ار  مومع  یفن ، زا  سپ  يانثتسا  وحن ، دعاوق  قبط  تسا  ینتفگ 

هب هراب  نیا  رد  رتشیپ  دش . دهاوخ  حـتف  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  ناهج  نایحیـسم ، نایدوهی و  زا  يرایـسب  ندـش  ناملـسم  یپ  رد  - 2 ( 1)
. تسا یماظن  تاناکما  رازبا و  زا  رتشیب  رایسب  یناهج ، تاحوتف  رد  هشیدنا  درخ و  شقن  هک  میتسناد  هدومن و  ثحب  طوسبم  روط 

ناریزو ردـص  رد  وا  هاگیاج  دریگیم . شود  رب  ار  یناهج  تلود  زا  یفلتخم  ياـهشخب  تیلوئـسم  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  - 3 ( 2)
. دوش هدرپس  ودب  یناهج  تلود  زا  یعیسو  ياهنیمزرس  رب  ییاورمکح  مه  دیاش  تسا . مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود 

ياوشیپ نأشلا ، میظع  ماما  نآ  يور  ره  هب  یلو  تسین  نینچ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسادـخ و  ربمایپ  میرم ، نب  یـسیع  دـنچ  ره  د ) ( 3)
: هک تسا  لیلد  نادب  نیا  تسوا . رازگتمدخ  حیسم  تسا و  دوعوم  زور  هناگی 

زا نآ ، ناهنپ  ادیپ و  تایئزج  داعبا و  هارمه  هب  ار  یهلا  هنالداع  لماک و  همانرب  تسادخ و  لوسر  قح  رب  ثراو  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  - 1
یگژیو و نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  نیارباـنب  تسا . هدرب  ثرا  هب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ 

؛ تسا هتشادن  یقیفوت  تیعقوم و  نینچ  میرم  نب  یسیع  اما  تسا  درف  هناگی و  شدنمجرا ، ناردپ  قیرط  زا  گرتس  ثاریم  نآ  اب  ییانشآ 
ترضح هتسیاش  ار  ماقم  نآ  دزرویم و  يراددوخ  ناناملـسم  تعامج  تماما  زا  میرم  نب  یـسیع  تسا  هدمآ  تحارـص  هب  تایاور  رد  - 2

هب نیا  نوچ  ددرگ ؛ ناناملسم  هعماج  مکاح  رگید ، ینید  ربمایپ  هک  تسین  هدیدنـسپ  یهلا  تمکح  رد  اریز  دنادیم ؛ مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب 
. دشابیم ناوتان  گرزب  يربهر  نتشاد  زا  یمالسا  تما  هک  تسا  نآ  ینعم 

رمع دشاب و  ترثک  نایب  اهنت  ددع ، نیا  زا  دارم  اسب  هچ  دناهتفگ . نخـس  ایند  رد  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  هلاسلهچ  یگدـنز  زا  تایاور  ه ) ( 4)
دهاوخ تلحر  شفیرـش  روهظ  زا  سپ  لاس  هد  دودح  زین  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دشاب . لاس  لهچ  زا  رتمک  ای  رتشیب و  یکدنا  بانج  نآ 

هّللا یّلص  ربمایپ  نخس  دنام . دنهاوخ  هدنز  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تلحر  زا  سپ  لاس  یـس  دودح  ات  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  نیاربانب  دومرف .
دنکیم ادیپ  انعم  یتقو  ندوب ، رخآ  نیا  و  تسا ». تما  نیا  رخآ  رد  یسیع  و  دومرف ...« : هک  اجنآ  تسا ؛ بلطم  نیمه  دیؤم  زین  هلآ  هیلع و 

. دنامب هدنز  مالّسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترضح  تافو  زا  سپ  یتدم  ات  مالّسلا  هیلع  حیسم  هک 
ناهج و راک  زا  یـشخب  اهنت  هکلب  دیـسر  دهاوخن  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  یناهج  تموکح  يربهر  دیدرت ، نودـب  ( 5)

ّنإ « ؛ تفایرد تفریذـپن ، ار  تعامج  تماما  هک  ینامز  وا  دوخ  هتفگ  زا  ناوتیم  ار  نیا  دـنام . دـهاوخ  یقاب  وا  تسد  رد  ناـمدرم  تیادـه 
حیـسم رگم  دنناملـسم ، یگمه  دنام  دنهاوخ  یقاب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  هک  ییایلوا  تسا  یهیدب  و  ءارمأ » ضعب  یلع  مکـضعب 

. دنیوا زا  رتراوازس  ینارمکح  هب  ایلوا  نآ  هجیتن  رد  تسا ؛ يرگید  نید  ربمایپ  هک  مالّسلا  هیلع 
دننام زین  وا  هک  تسادیپ  یلو  دناهدرک  توکس  مالّسلا  هیلع  حیسم  بانج  تلحر  یگنوگچ  نایب  زا  تایاور  ( 6)

ص:522  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
شفیرش حور  اب  تلحر ، نامز  رد  یلو  تسا  هتفر  رب  اهنامـسآ  هب  مسج  حور و  اب  وا  کنیا  دیـشچ . دهاوخ  ار  گرم  معط  اهناسنا  رگید 

. دنک یگدنز  ایند  نیا  رد  لاس  نارازه  دنچ  ره  درم ، دهاوخ  زین  وا  يور  ره  هب  دوشگ . دهاوخ  رپ  ترخآ  ناهج  هب 
(1)

يودهم یناهج  تلود  باتک و  لها  مجنپ : روحم 

: میربیم شیپ  هب  شخب  دنچ  رد  ار  ثحب  نیا 
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هدش لزان  هتشذگ  ناربمایپ  رب  هک  ار  ییاهباتک  رگید  لیجنا و  تاروت و  مالّسلا ، هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  تسا  هدمآ  تایاور  رد  - 1
. درک دهاوخ  ناشناملسم  و  هتسشن ، هرظانم  هب  اهنآ  ناوریپ  اب  هلیسو  نادب  دروآ و  دهاوخ  نوریب  هیکاطنا  رد  يراغ  نورد  زا  تسا ،

: تسا ینتفگ  هتکن  دنچ  ناکم  نیا  هرابرد  ( 2)
ظاحل زا  ار  نآ  دوجو  ناوتیمن  هجیتن  رد  دنراد . فیعـض  يدنـس  هدوب و  كدنا  دـناهدرک ، دای  هیکاطنا » راغ   » زا هک  یتایاور  رامـش  فلا )

. دومن تباث  یخیرات 
هیلع ماما  عالطا  مود : لاس . نارازه  لوط  رد  اهباتک  نیا  ندـنام  ملاـس  تسخن : تسا ؛ زیمآزاـجعا  رما  ود  هب  طونم  ربخ ، نیا  یتسرد  ب )

. دشابیم هدنکارپ  ناهج  فلتخم  ياهاج  رد  هک  اهنآ  يافتخا  ناکم  زا  مالّسلا 
. دریذپیم ماجنا  اهباتک  نیا  ددم  هب  مدرم  تیاده  روهظ ، زا  سپ  اریز  تسا  راگزاس  تازجعم  نوناق  اب  ود  نیا 

. دشابیم لطاب  درادن و  یعیبط - هچ  يزاجعا و  هچ  یهیجوت - راغ ، نآ  زا  اهباتک  نیا  همه  ندروآ  نوریب  تفگ  دیاب  یلو 
؟ یقیقح لیجنا  تاروت و  اهباتک ، نیا  تسا و  یعقاو  ياسیع  صخش ، نیا  هک  دوشیم  تباث  هنوگچ  مدرم  يارب  - 2

هب ار  لیجنا  تاروت و  حیـسم ، تسناوت  دهاوخ  دروآ ، لماک  یتجح  شیوخ  ییوگتـسار  رب  مالّـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  نآ  زا  سپ  خـساپ :
. دیامن تباث  ار  شراتفگ  یتسار  شیوخ و  تقیقح  ات  دروآ  دهاوخ  یلیالد  زین  حیسم  دوخ  هکنیا  هوالع  دیامن ؛ یفرعم  اهنآ 

وا دورف  اسب  هچ  اریز  دنـشابیمن  یفاک  یلیلد  ییاهنت  هب  اهباتک ، نآ  ندروآ  نوریب  ای  یـسیع  دورف  هک  ددرگیم  نشور  بیترت  نیدب  ( 3)
. دشابیم شیوخ  تابثا  دنمزاین  تسا ، نیمز  يور  رب  هک  کنیا  وا  سپ  دشاب ؛ هدیدن  سک  چیه  مه  دیاش  ای  یمک و  هدع  زج  نامسآ  زا  ار 
، یفاک یلیلد  رانک  رد  دـیاب  اهنیا  همه  هجیتن  رد  دـنکیمن . تباث  ار  ناشتلاصا  هیکاطنا  راـغ  رد  اـهنآ  دوجو  اریز  دـنانینچ  زین  اـهباتک  نآ 

. ددرگ تابثا 
هک روهظ  رصع  رد  اهباتک  نآ  ندش  تفای  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  تشگزاب  دروم  رد  مدرم  ینهذ  هنیـشیپ  رانک  رد  ار  نیا  یتقو  يرآ  ( 4)

. ددرگیم تباث  عوضوم  ود  نیا  تیعقاو  یعیبط  روط  هب  میهد ؛ رارق  دناهدینش ، تایاور  زا 
لیجنا و اب  نایحیسم  يارب  تاروت ، اب  نایدوهی  يارب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا  هدمآ  رابخا  یخرب  رد  - 3

ص:523  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
، یناهج تلود  رد  رگم  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  يراک  نینچ  دومرف . دهاوخ  يرواد  میرک  نآرق  اب  ناناملسم  يارب  روبز و  اب  روبز  لها  يارب 

؟ تسین ناسکی  اهنآ ، فلتخم  عماوج  نایدا و  مغر  هب  مدرم  همه  نیب  يرواد 
: میروآیم ار  هیآ  دنچ  تیاور و  کی  تسخن  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  ( 1)

: تسا هدومن  دییأت  ار  الاب  تیاور  نومضم  ینخس  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 
ناـقرفلا لـها  نیب  مهروبزب و  روبزلا  لـهأ  نیب  مهلیجنإـب و  لـیجنإلا  لـهأ  نیب  مهتاروتب و  ةاروتلا  لـهأ  نیب  تمکحل  ةداـسولا  یل  تینث  ول 

«1 . » مهناقرفب
اب نآرق  لها  نیب  ناشروبز و  اب  روبز  لها  نیب  ناشلیجنا و  اب  لیجنا  لها  نیب  ناشتاروت و  اب  تاروت  لها  نیب  منیشنب ، تواضق  دنـسم  رب  رگا 

. درک مهاوخ  يرواد  ناشنآرق 
: تسا هدومرف  دییأت  ار  نآ  زین  میرک  نآرق  ( 2)

اُوناک َو  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  اوُظِفُْحتْسا  اَِمب  ُرابْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  َو  اوُداه  َنیِذَِّلل  اوُمَلْـسَأ  َنیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  ٌرُون  َو  ًيدُه  اهِیف  َةارْوَّتلا  اَْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
ْمِْهیَلَع اْنبَتَک  َو  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  ـال  َو  ِنْوَشْخا  َو  َساَّنلا  اُوَشَْخت  ـالَف  َءادَهُـش  ِْهیَلَع 

َو َُهل  ٌةَراَّفَک  َوُهَف  ِِهب  َقَّدَـصَت  ْنَمَف  ٌصاِصق  َحوُرُْجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألا  َو  ِْفنَْألِاب  َْفنَْألا  َو  ِْنیَْعلِاب  َْنیَْعلا  َو  ِسْفَّنلاـِب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اـهِیف 
«2 . » َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم 
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يرواد دوهی  يارب  نآ  بجوم  هب  دندوب ، ادخ ] نامرف   ] میلـست هک  یناربمایپ  میدرک . لزان  دوب  ییانـشور  دومنهر و  نآ  رد  هک  ار  تاروت  ام 
مدرم زا  سپ ، دـندوب . هاوگ  نآ  رب  هدـش و  هدرپـس  ناـنآ  هب  ادـخ  باـتک  زا  هچنآ  ببـس  هب  نادنمـشناد  نویهلا و  نینچمه ]  ] و دـندرکیم ؛

نانآ دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  دیـشورفم ، يزیچان  ياهب  هب  ارم  تایآ  و  دیـسرتب ، نم  زا  دیـسرتن و 
رد شوگ  و  ینیب ، ربارب  رد  ینیب  و  مشچ ، ربارب  رد  مشچ  و  ناج ، لـباقم  رد  ناـج  هک  میدرک  ررقم  ناـنآ  رب  تاروت ]  ] رد و  دـننارفاک . دوخ 

سپ درذگرد ، صاصق ]  ] نآ زا  هک  ره  و  دنراد . یـصاصق  بیترت ] نامه  هب  زین   ] اهمخز و  دشابیم ؛ نادند  ربارب  رد  نادند  و  شوگ ، ربارب 
. دننارگمتس دوخ  نانآ  دناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  بجوم  هب  هک  یناسک  و  دوب . دهاوخ  وا  ناهانگ ]  ] هرافک نآ ،

َْنَیب اِمل  ًاقِّدَصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیل  َو 
«3 . » ِقَْحلا َنِم  َكَءاج  اَّمَع  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَی 

______________________________

ص 6. ج 2 ، داشرالا ؛ یملیدلا ، ك : ر . (. 1)
تایآ 44 و 45. (، 5  ) هدئاملا هروس  (. 2)

تایآ 47 و 48. نامه ؛ (. 3)
ص:524  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

، دوخ ناـنآ  دـننکن ، مکح  هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ  هب  هک  یناـسک  و  دـننک ، يرواد  هدرک  لزاـن  نآ  رد  ادـخ  هچنآ  هب  دـیاب  لـیجنا  لـها  و 
رب مکاح  نیـشیپ و  ياـهباتک  هدـننک  قیدـصت  هک  یلاـح  رد  میداتـسرف ، ورف  وت  يوس  هب  قح  هب  ار  نآرق ] باـتک -[  نیا  اـم  و  دـننامرفان .

يوریپ هدـمآ ، وت  يوس  هب  هک  یقح  زا  ندـش ] رود  اب   ] ناشیاوه زا  و  نک ، مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  قفو  رب  نانآ  نایم  سپ  تساـهنآ .
. نکم

«1  ... » ْمِِهلُجْرَأ ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
زا ناشرـس  يالاب  زا  اعطق  دـندرکیم ، لمع  تسا ، هدـش  لزان  ناشیوس  هب  ناشراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  هب  نانآ  رگا  و 

. دندشیم رادروخرب  ینیمز ] تاکرب   ] زا ناشیاهاپ  ریز  زا  و  ینامسآ ] تاکرب  ]
میلاعت همه  تسا  راوازس  دیدرگ ، اپرب  یتواضق  دنسم  دش و  هداهن  ناینب  یلداع  تموکح  هاگره  دوشیم  هدافتسا  ینارون  تایآ  نیا  زا  ( 1)

ینامرفان تاروت  مکح  زا  هک  یناـسک  تاـیآ  نیا  رد  دوش . يرواد  ناـشناوریپ  نیب  نآ  ساـسا  رب  دـنک و  ادـیپ  ققحت  ینامـسآ  ياـهباتک 
هنمیه و همه ، نیا  اب  دناهتفرگ . مان  نیقـساف  دناهتفات ، رب  لیجنا  مکح  زا  رـس  هک  نانآ  دناهدش و  هدناوخ  ملاظ  یهاگ  رفاک و  هاگ  دننکیم ،

. تسا یقاب  هراومه  هتشذگ  ياهنیئآ  همه  رب  میرک  نآرق  ماکحا  یگریچ 
یلمع ینآرق  ياهدیکأت  نیا  هک  هدربیم  رـس  هب  ینارود  يوزرآ  رد  ترـضح  نآ  تسادیپ  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  نخـس  زا 

. دیناشوپ دهاوخ  لمع  هماج  وزرآ  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  شدنمجرا ، دنزرف  هناتخبشوخ  ددرگ و 
؟ تسیچ ینامسآ  بتک  ماکحا  يارجا  زا  میرک  نآرق  دوصقم  شسرپ :

: دومن حرطم  ار  لامتحا  راهچ  ناوتیم  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ( 2)
مایپ نیا  تسا . هدـش  توعد  نامزلا  رخآ  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  نآ  رد  هک  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  زا  شخب  نآ  يارجا  دارم ، لوا : لامتحا 

. دراد دوجو  دروآ ، دهاوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  لیجنا  تاروت و  ياههخسن  رد  راکشآ  روط  هب 
هک اجنآ  درادـن . يراگزاس  تایآ  نیا  رهاظ  اـب  اریز  دـسریمن ؛ رظن  هب  تسرد  نادـنچ  یلو  دوشیم  تشادرب  نینچ  تاـیآ  نیا  زا  اـمومع 

بجوم هب  هک  یناسک  و  : » دـنکیم نایب  هک  اجنآ  ات  مشچ »...  ربارب  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میدرک  ررقم  ناـنآ  رب  : » دـیامرفیم
هک تسا  یماکحا  يارجا  دشابیم  رظن  دروم  هچنآ  دـیآیم  رب  تایآ  نیا  زا  دننارگمتـس ». نانآ  دـناهدرکن ، يرواد  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ 
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ینیمز ینامـسآ و  تاکرب  زا  اعطق  دـندرکیم ، لمع  لیجنا ...  تاروت و  هب  نانآ  رگا  : » هک نخـس  نیا  زا  اـی  و  تسا . هدـمآ  تاـیآ  نیا  رد 
یماکحا تایئزج  هب  لمع  زا  هدمآ  رب  یعامتجا ، هافر  دوشیم  مولعم  دندشیم ». رادروخرب 

______________________________

هیآ 66. (، 5  ) هدئاملا هروس  (. 1)
ص:525  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. تسا هدمآ  ینامسآ  ياهباتک  نیا  رد  هک  تسا 
. تساهباتک نیا  ياههزومآ  همه  يوم  هب  وم  يارجا  ینامسآ ، بتک  ماکحا  يارجا  زا  دوصقم  مود : لامتحا  ( 1)

خوسنم مالـسا ، روهظ  اب  اهباتک  نیا  همه  اساسا  دراد و  دوجو  خوسنم  خـسان و  اـهباتک ، نیا  رد  اریز  تسین  داـمتعا  لـباق  لاـمتحا ، نیا 
روبز و نوچ : مه  اهباتک  نیا  زا  یخرب  هکنیا  هوالع  تسین . بجاو  اهنآ  هب  لمع  هک  تساـنعم  نیدـب  اـهنآ  ندوب  خوسنم  تسا . هدـیدرگ 

. تسین یفاک  تلادع ، ققحت  ارجا و  يارب  تسا و  یمک  ماکحا  ياراد  ای  ماکحا و  زا  یلاخ  هرسکی  لیجنا 
رد اریز  اهنآ ؛ تایئزج  همه  ققحت  هن  تسا ، هدـمآ  اهباتک  نیا  رد  هک  دـشابیم  یمهم  یلک و  ماکحا  يارجا  دوصقم ، موس : لاـمتحا  ( 2)
زا یخرب  هک  يروط  هب  تسا ، نآ  یلک  لکـش  رد  نوناق  لدـع و  زا  یـصخشم  كرد  زا  هدـمآ  رب  هک  دراد  دوجو  یماـکحا  اـهباتک ، نیا 

تلادع و زا  یناسکی  كرد  ینامـسآ ، فّرحم  ریغ  ياهنیئآ  همه  رد  هک  ور  نآ  زا  ددرگ و  هدایپ  يرـشب  عماوج  همه  رد  دـیاب  نآ ، دراوم 
فالتخا يربمایپ ، ره  رـصع  طیارـش  دودـح  رد  زج  رگیدـکی  اب  نایدا ، نآ  نیب  رد  كرتشم  یلـصا و  ماکحا  هجیتن  رد  دراد ، دوجو  نوناق 

. دنرادن
یقطنم ـالماک  دراد ، دوجو  زین  یناـهج  تلود  رد  رتهدرتـسگ  قیمع و  یلکـش  هب  نوناـق  تلادـع و  زا  یمومع  كرد  نیا  هک  نآ  لـیلد  هب 

ارجا زین  تلود  نآ  رد  دـشابیم ، نوناق  تلادـع و  زا  نایدا  ناسکی  كرد  زا  هدـمآ  رب  هک  كرتشم  یـساسا و  ماـکحا  نآ  هک  دوب  دـهاوخ 
. ددرگ

رد دریگیم و  ارف  ار  اـهناسنا  همه  هـکلب  دوـب  دـهاوخن  هتـشذگ  ناـیدا  ناوریپ  صوـصخم  رگید  ددرگ ، ییارجا  ماـکحا  نـیا  هاـگره  ( 3)
. دش دهاوخ  تبث  یناهج  تلود  نیناوق  تسرهف 

رب نید  نآ  هک  دـشابیم  یلک  ياـههزومآ  یـساسا و  ماـکحا  يارجا  ققحت و  ینعم  هب  ینامـسآ  ياـهباتک  ماـکحا  قـقحت  هک  نآ  هجیتـن 
زا یناهج ، تلود  لیکشت  دوعوم و  زور  ندیـسر  ارف  هدژم  مالـسا و  هب  اهباتک  نآ  تراشب  هکنیا  هوالع  تسا . هتفرگ  لکـش  نآ  ياههیاپ 

. تسا ینامسآ  بتک  ماکحا  يزاسهدایپ  قیبطت و  دراوم  هلمج 
هتـشذگ لامتحا  ود  نیاربانب  درادـن و  دوجو  نآ  یتسردان  رب  یلیلد  هدوب و  تسرد  یمالـسا  صوصن  اب  نآ  یگنهامه  لیلد  هب  لامتحا  نیا 

. تسین حیحص 
. میوش شیاریذپ  میتفای ، مامت  مات و  ار  نآ  لیالد  هاگره  میناوتیم  هکلب  تسین  يدعب  لامتحا  یتسردان  ینعم  هب  نیا  هتبلا 

نیناوق ریاس  دـنفظوم  اهنآ  هتبلا  ددرگ و  ارجا  اهنآ  هب  نانمؤم  قح  رد  اهنت  لیجنا  تاروت و  ماکحا  هک  تسا  نآ  روظنم  مراهچ : لامتحا  ( 4)
، ینامسآ ياهباتک  ماکحا  یناهج و  تلود  نیناوق  نیب  فالتخا  دراوم  رد  دنیامن . تیاعر  زین  ار  يودهم  یناهج  تلود  ياهيدنمماظن  و 

اوتف نینچ  میرک  نآرق  زا  هدافتـسا  اب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  زین  ناملـسم  ناهیقف  دهد . رظن  ود  نآ  زا  یکی  ساسا  رب  دراد  رایتخا  لداع  مکاح 
. دنهدیم

ص:526  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: دیامرفیم دنوادخ 

ْمُْهنَع ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف 
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.[ دنیامن لمع  دوخ  صاخ  ماکحا  ساسا  رب  راذگب  و   ] باترب يور  ناشیا  زا  ای  نک ، يرواد  مالسا ] مکح  هب   ] نانآ نایم  ای ] ]
لیجنا ماکحا  اب  لیجنا  لها  يارب  تاروت و  ماکحا  اب  تاروت  لها  يارب  : » دـیوگیم هک  اجنآ  تسا  رتراگزاس  تایاور  صن  اب  لاـمتحا  نیا 

.« دوشیم يرواد 
. درادن یتافانم  الاب  تیاور  رهاظ  اب  زین  موس  لامتحا  دشابیم و  تسرد  ریخا  لامتحا  ود  يور  ره  هب 

باتک لها  زا  هیزج  نتفرگ  - 4 ( 1)
نامه تساهنآ . زا  هیزج  نتفرگ  يودهم  تلود  یلک  تسایس  باتک ، لها  ندروآ  مالسا  زا  لبق  ات  هک  دنراد  تحارص  هتفگ  شیپ  تایاور 

نیا رد  نخس  مامت  دشابیم . یمالسا  ماکحا  هلمج  زا  زین  روهظ  زا  شیپ  ات  هدرک و  لمع  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  روط 
خساپ رد  دنهدیم ؟ تبـسن  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  رگید  یخرب  میرم و  نب  یـسیع  هب  تایاور  یخرب  ار  همانرب  نیا  لصا  ارچ  هک  تسا 
ماجنا كرتشم  یفدـه  اب  ار  اهراک  ناسکی  روط  هب  ربهر  ود  نیا  زا  مادـک  ره  تسا . یلکـش  افرـص  اجنیا  رد  تایاور  فـالتخا  تفگ  دـیاب 

كورتم نوناق  نیا  راوگرزب  ود  نآ  هتشاد و  دوجو  البق  مکح  نیا  لصا  دیآیم ، رب  ۀیزجلا » عضی   » ترابع رهاظ  زا  هک  نانچ  مه  دنهدیم .
ترـضح هک  تسا  هدرک  تشادرب  نینچ  هیزجلا » عضی  : » دومرف هک  ثیدح  شخب  نیا  زا  یـسلجم  همالع  یلو  دـننکیم . ییارجا  هرابود  ار 

. دزاسیم ناشروبجم  ندروآ  مالسا  هب  درادیم و  رب  اهنآ  زا  ار  هیزج  مکح  مالّسلا  هیلع  يدهم 
اب دروآیم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  يدـیدج  نیناوق  مینادیم  هکنیا  هژیو  هب  دوریم  تشادرب  نیا  ندوب  تسرد  لامتحا  دـنچ  ره  ( 2)

. دنراد مکح  نیا  يارجا  رد  روهظ  دایز ، دادعت  رب  هوالع  رابخا  نیا  اریز  درادن  یموزل  نآ  نتفریذپ  یلو  دراد ؛ توافت  هتشذگ  ماکحا 
هک تسا  نشور  دـناهدنام و  یقاب  دوخ  نید  رب  زور  نآ  ات  هک  دراد  ینایحیـسم  نایدوهی و  زا  یکدـنا  هورگ  هب  صاصتخا  اهنیا  يور  ره  هب 

. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  تیرشب  نایم  رد  مالسا  نید  رشن  هب  یناوارف  هجوت  راگزور  نآ  رد 
ص:527  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  نایاپ  مراهچ  راتفگ 

ص:529  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
: میهدیم ناماس  روحم  دنچ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  یگدنز  نایاپ  عوضوم  راتفگ ، نیا  رد 

: میاهدروآ تسدب  نونکات  هک  یجیاتن  زا  ياهصالخ  نایب  تسخن : روحم  ( 1)
. دوشن لاس  هد  زا  رتشیب  دیاش  هدوب و  دودحم  شفیرش ، روهظ  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  رصع  ماما  یگدنز  تدم  - 1

. دز دـهاوخ  هیکت  ناهج  يربهر  هاگیاج  رب  ایند ، زا  نتـسبورف  مشچ  ماگنه  ات  ناهج  حـتف  نامز  زا  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  - 2
. دوب دهاوخ  روهظ  زاغآ  زا  شفیرش  رمع  تدم  ربارب  ترضح  نآ  تموکح  تدم  نیاربانب 

رد جردنم   ) رشب تیبرت  یلک  لوصا  يزیرهیاپ  يرادا ، ییارجا و  روما  ماجنا  زا  هتـشذگ  یناهج ، تلود  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تیرومأم  - 3
. دشابیم موصعم  هعماج  هب  لوصو  يریگتمس  اب  روهظ ) زا  سپ  رصع  يارب  یهلا  همانرب 

رد هراب  نیا  رد  درک . دهاوخ  ادیپ  همادا  نآ  هب  کیدزن  ای  رشب  رمع  نایاپ  ات  دنامیم و  یقاب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  یناهج  تلود  - 4
. داد میهاوخ  حیضوت  باتک  رخآ  شخب 

هراب نیا  رد  یتایاور  لقن  مود : روحم  ( 2)
: دومرف مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نوماریپ  ینخس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ۀملس  ما  زا  دوخ  دنس  هب  دوواد  وبا 

«1 . » نوملسملا هیلع  یّلصی  یّفوتی و  ّمث  نینس ، عبس  ثبلیف 
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. درازگ دنهاوخ  زامن  وا  رب  ناناملسم  دوریم و  ایند  زا  سپس  هدرک ، گنرد  لاس  تفه 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  سوواط  نبا  ( 3)

یف ریخ  ّمث ال  نینس . عست  وأ  نینس  نامث  وأ  نینس  عبس  کلذ  نوکیف  يدهملاب ...  مکرّشبأ 
______________________________

ص 423. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 1)
ص:530  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

وا زا  سپ  هاگنآ  درک ، دهاوخ  تموکح  لاس  هن  ای  تشه و  تفه ، وا  مهدیم ...  تراشب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هب  ار  امـش  « 1  » هدعب شیعلا 
. تسین ایند  یگدنز  رد  يریخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  یلبرا  ( 1)
دعب ةایحلا  شیع  یف  ریخ  ال  اعـست ، وأ  اعبـس  کلمیف  یتیب ...  لهأ  نم  لجر  کلمی  یّتح  ۀلیللا  کلت  هّللا  لّوطل  ۀلیل  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول 

«2 . » ّيدهملا
هب نم  تیب  لها  زا  يدرم  هک  نآ  ات  دزاسیم  ینالوط  ناـنچ  نآ  ار  بش  نآ  دـنوادخ  دـشاب  هدـنامن  یقاـب  بش  کـی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا 

. تسین ایند  یگدنز  رد  يریخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  تلحر ]  ] زا سپ  اما ]  ] دنکیم ییاورمکح  لاس  هن  ای  تفه  وا  دسر ...  تموکح 
: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  زا  یکی  زا  یسلجم  ( 2)

«3 . » هّللا ءاش  ام  ایندلا  یف  مکحی  مالّسلا و  هیلع  ّيدهملا  لسغی  يذلا  وه  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  ّنإ 
. دنکیم تموکح  ایند  رد  دهاوخب  ادخ  یتقو  ات  وا  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  دهدیم ، لسغ  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  هک  یسک 

: تسا هدروآ  ناملاع  زا  یکی  لوق  زا  مالّسلا ، مهیلع  ناماما  تعجر  مالّسلا و  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  بصانلا  مازلا  بحاص  ( 3)
قوف نم  رخـص  نواهب  لجرلا ، ۀـیحلک  ۀـیحل  اهل  ةدیعـس و  اهمـسا  میمت  ینب  نم  ةأرما  هلتقتف  توملا  ۀّـجحلا  یتأ  ۀنـس  نوعبـسلا  تّمت  اذإـف 

ارف شتلحر  ناـمز  وا ، تموکح  زا  لاـس  تفه  زا  سپ  « 4  » مالّـسلا هیلع  نیـسحلا  هزیهجت  ّیلوت  تام  اذإف  قیرطلا . یف  زواجتم  وه  و  حطس ،
اب تسا  یهار  زا  روـبع  لاـح  رد  هک  ار  ترـضح  نآ  دراد  شیر  نادرم  نوـچ  مه  هک  میمت  ینب  هفیاـط  زا  هدیعـس ، ماـن  هب  ینز  دـسریم و 
رب ار  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نآ  زا  سپ  دـناسریم . تداهـش  هب  ماب ، تشپ  يالاب  زا  یگنـس  ینواـه  نتخادـنا 

. دریگیم هدهع 
ایند زا  یعیبط  گرم  هب  نامدرم  رگید  نوچ  مه  زین  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  هک  دسر  رظن  هب  نینچ  زاغآ  رد  دـیاش  موس : روحم  ( 4)

: دیامنیم تیوقت  ار  ناشیا  تداهش  لامتحا  هک  دراد  دوجو  ینیارق  اما  تفر ؛ دهاوخ 
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لسرم  يربخ  رد  - 1

«5  » دیهش وأ  لوتقم  ّالإ  اّنم  ام 
______________________________

ص 135. نامه ؛ یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  (. 1)
ص 264. ج 3 ، نامه ؛ یسیع ، نب  یلع  ّیلبرإلا ، (. 2)
ص 229. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)
ص 190. نامه ؛ یلع ، خیشلا  يرئاحلا ، يدزیلا  (. 4)

ص 349. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 5)
ص:531  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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. دوشیم دیهش  ای  هتشک  هک  نآ  رگم  تسین  تیب ] لها   ] ام زا  کی  چیه 
ایند زا  یعیبط  گرم  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  دوب و  دهاوخ  ياهئطوت  ببس  هب  ریزگان  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تلحر  هک  تسا  نآ  دوصقم 

. درادن ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  ندوب  لسرم  لیلد  هب  ربخ  نیا  یلو  تفر . دنهاوخن 
هدیرفآ دنمورین  رایسب  یندب  اب  مالّسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  هک  دنرواب  نیا  رب  ياهدع  « 1  » میاهتفگ يرگید  ياج  رد  هک  نانچ  مه  - 2 ( 1)

ایند رد  دبا  ات  تسناوت  دنهاوخ  دوشن ، نینچ  رگا  و  دتفا . قافتا  نانآ  يارب  یعیبط  ریغ  ياهثداح  رگم  درادـن  گرم  شیاسرف و  هک  دـناهدش 
ماما یگدـنز  ات  دـیآ  شیپ  لتق  نوچ  مه  یجراخ  یببـس  دـیاب  ریزگاـن  « 2 « » توملا ۀـقئاذ  سفن  ّلک   » یلک لصا  قبط  اـما  دـننک . یگدـنز 

. دریذپ نایاپ  مالّسلا  هیلع  موصعم 
«3 . » درادن یخیرات  تابثا  تیلباق  زین  نخس  نیا 

. تسا هتفر  نخس  نآ  یگنوگچ  مالّسلا و  هیلع  يدهم  ماما  ندش  هتشک  زا  تحارص  هب  میدرک  لقن  بصانلا  مازلا  زا  هک  یبلطم  رد  - 3 ( 2)
تابثا یگتـسیاش  اساسا  بصانلا  مازلا  لقن  هک  تسا  نآ  خـساپ  تسین ؟ یفاک  ناشیا  ندـش  هتـشک  تاـبثا  يارب  ییاـهنت  هب  نخـس  نیا  اـیآ 
هتـشاد هراشا  زین  تایاور  نیماضم  هب  نخـس  نیا  رگا  یتح  تسا . هدـش  لقن  یـسانشان  صخـش  زا  هکلب  موصعم  زا  هن  اریز  درادـن  یخیراـت 

نیا هک  نآ  هوالع  تسین . هدـش  هتخانـش  نآ  موصعم  اضرف  هدـنیوگ  هک  دـشابیم  دنـس  نودـب  لسرم و  یتیاور  تروص  نیا  رد  زاب  دـشاب ،
رد ادعب  دندرگیم . طقاس  زین  یخیرات  تابثا  تیلباف  زا  عبطلاب  دنشابیم و  بیرغ  ینیماضم  ياراد  دنـسلا و  فیعـض  الومعم  تایاور  هنوگ 

. درک میهاوخ  ثحب  رتشیب  هراب  نیا 
قوف يورین  نیارق ، نیا  هلمج  زا  دراد . دوجو  ینیارق  اعدا  نیا  تابثا  يارب  دـسریم . رظن  هب  دـیعب  ترـضح  نآ  يارب  یعیبط  گرم  - 4 ( 3)

زا ار  نآ  دنک ، زارد  روانت  یتخرد  يوس  هب  شیوخ  تسد  رگا   » هکنیا دننام  دناهتخادرپ  نآ  هب  تایاور  یخرب  هک  تسا  ناشیا  یندب  هداعلا 
یتـشرد مادـنا و  يربتـس  زا  تاـیاور  رد  نینچمه  تخیر » دـهاوخ  ورف  شیاههرخـص  دـنز ، یگناـب  اـههوک  رد  رگا  دـنک و  دـهاوخ  هشیر 

. دنکیم تلالد  ترضح  نآ  دایز  رایسب  یندب  يورین  رب  اهیگژیو  نیا  همه  تسا . هدش  دای  مالّسلا  هیلع  ماما  هرهچ  یخرس  اهناوختسا و 
هدنز زین  يرگید  ینالوط  نامز  ات  تسناوت  دهاوخ  تسا ، هتـسیز  نینچنیا  اهنرق  دراد و  ینالوط  یتبیغ  نینچ  هک  یـسک  هک  نآ  رگید  هنیرق 

. دنامب
نیا رد  دـشاب  هلاسلهچ  نامز  نآ  رد  دـیامن و  روهظ  لاـس  رازه  زا  دـعب  لاـثم - روط  هب  رگا - مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  مینادیم  اریز  ( 4)

، هدرک يرپس  لاس  يدـنا  رازه و  یط  ار  شایناوج  هرود  هک  باستحا  نیا  اب  هدـنام و  یقاب  زونه  وا  یلاـسنهک  یلاـسنایم و  نارود  تروص 
. دنارذگب ار  شیوخ  یلاسنهک  یلاسنایم و  هرود  ات  دراد  زاین  اهلاس  نیا  نازیم  هب  تروص  نیا  رد 

______________________________

ص 230. يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
هیآ 185. (، 3  ) نارمع لآ  هروس  (. 2)

ص 230. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 3)
ص:532  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

- وا ساسا  نیا  رب  تسا . ترضح  نآ  هبناج  همه  فرژ و  ياهیهاگآ  میتسناد ، طوسبم  روط  هب  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  مه  رگید  هنیرق  ( 1)
هب دهد و  تاجن  اهيرامیب  بیسآ  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هلیسو  نادب  ار  شندب  هک  دسانشیم  ار  ییاههویش  تبابط  رد  لاثم - روط  هب 

. دنک یگدنز  تمالس 
ایند زا  يدوز  نیا  هب  دیابن  یجراخ  ياهئطوت  دوجو  نودب  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  نامگ  نیا  هک  ینیارق  رگید  و  ( 2)

یخیراـت تاـبثا  هجرد  هب  دوریمن و  رتارف  ناـمگ  هلحرم  زا  يور  ره  هب  یلو  دومن ، در  ار  اـهنآ  ناوتیمن  دراد و  دوجو  اـههنیرق  نیا  دورب .
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. دسریمن
ار نآ  تفریذپ و  ار  ترضح  نآ  یعیبط  گرم  لامتحا  دیاب  تروص  نیا  رد  سپ  تسین  لماک  هناگراهچ  لیالد  نیا  زا  کی  چیه  هک  لاح 

. تساهناسنا نایم  رد  یلک  یلصا  دادیور ، نیا  اریز  تسناد ؛ یخیرات  تابثا  لباق 
، میدروآ رتشیپ  هچنآ  زا  ریغ  میدرک  لقن  بصانلا  مازلا  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ندـش  هتـشک  یگنوگچ  هرابرد  هک  يربخ  مراـهچ : روحم  ( 3)

: تسه زین  يرگید  ياهیتساک  فعض و  طاقن  ياراد 
ترضح نآ  اریز  دسر  تداهـش  هب  هدش  يزیرهمانرب  ياهئطوت  ای  يدمع  ياهثداح  رد  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  دیعب  رایـسب  فلا )

شیاهيدنمناوت اهیگژیو و  تیـصخش و  یگرزب  تموکح و  هب  تبـسن  ار  ناهج  یمومع  راکفا  دـنک و  تیبرت  ار  تیرـشب  تسا  هتـسناوت 
هب دـیعب  تروص  نیا  رد  دزیگنایمرب . ار  اهمارتحا  نیرتشیب  هتـشاد و  مدرم  لد  رد  ار  ریثأت  نیرتهب  هک  يراک  نامه  دزاس ؛ نیبشوخ  هاگآ و 

. دیامن هئطوت  وا  دض  رب  مدرم  نآ  زا  یسک  دسریم  رظن 
اب هک  درک  دنهاوخ  كرد  دش و  دـنهاوخ  هاگآ  روهظ  زاغآ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  ياهراتـشک  یعقاو  لیالد  زا  جـیردت  هب  ناهج  مدرم  ( 4)

يدب ریثأت  ثداوح ، نآ  نیاربانب  تسین و  نکمم  يرشب  هعماج  رد  هافر  یتخبشوخ و  شرتسگ  تلادع و  ییاپرب  ناکما  نافرحنم  نآ  دوجو 
دهدیم ربخ  نآ  زا  تیاور  هک  ياهئطوت  دوجو  ور  نیا  زا  دوش . وا  دض  رب  ینیچهئطوت  بجوم  ات  تشاذگ  دـهاوخن  ياج  رب  مدرم  نایم  رد 

. دشابیم دیعب  رایسب 
ورف شکرابم  رس  رب  هک  یگنس  ینواه  هلیسو  هب  درذگیم . یهار  زا  نانز  مدق  هک  یلاح  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا  هدمآ  ربخ  رد  ب ) ( 5)

. دوشیم هتشک  دتفایم 
. دشابیم لمتحم  ریغ  هتفرگ ، لکش  هتفرشیپ  یتیندم  ندمت و  اب  هک  يودهم  رصع  رد  نواه )  ) هلیسو نیا  زا  هدافتسا  هتبلا 

قایس یلو  میاهدومن . قالطا  یگنج  رازبا  هنوگ  ره  رب  ار  ریـشمش  ام  هک  روط  نامه  دنادب  هتفرـشیپ  يرازبا  ار  نواه  زا  دوصقم  یـسک  دیاش 
: میتفگیم هک  اجنآ  فالخ  رب  دنکیم . یفن  ار  هلیسو  نیا  هب  ماما  ندش  هتشک  ربخ ، یلک 

: ینعی فیسلاب » رهظی  يدهملا  ّنإ  »
«. دراد دوخ  هارمه  یحالس  هک  یلاح  رد  دیامنیم  روهظ  مالّسلا  هیلع  يدهم  »

ص:533  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
اهنآ یگمه  هک  دوریم  لاـمتحا  دـنچ  نخـس  نیا  هیجوـت  يارب  دراد . شیر  نادرم  نوـچ  مه  لـتاق ، نز  نآ  تسا  هدـمآ  ربـخ  رد  ج ) ( 1)

. دش دهاوخ  دانتسا  لباق  ریغ  تسردان و  زین  بلطم  لصا  هجیتن  رد  دشابیم ؛ تسردان 
هـسوک نادرم  شیر  هیبش  تروص  نیا  رد  دهدیم . يور  تردن  هب  تلاح  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  هناچ  تروص و  رب  وم  یکدنا  لوا : لامتحا 

. دشابیم نادرم  یعیبط  شیر  دننام  هک  دیآیم  رب  ربخ  رهاظ  زا  دنچ  ره  دوب . دهاوخ 
تسا و هدشن  شرازگ  ینز  چیه  دروم  رد  خیرات  لوط  رد  يزیچ  نینچ  دشاب . هتـشاد  نادرم  همه  دـننام  لماک  هوبنا و  یـشیر  مود : لامتحا 

الإ ماع  نم  ام   » یلوصا هدعاق  رب  هیکت  اب  یمومع  رواب  یلو  درادن . يراگزاس  یهوبنا  شیر  نینچ  نتـشاد  اب  نز  سنج  ندوب  فیطل  الوصا 
هفایق نیا  اب  ینز  نینچ  دوجو  دوشیم ، مه  دروم  نیا  لماش  ادخ  تردق  هکنیا  و  دراد ) انثتـسا  هک  نآ  رگم  تسین  یماع  چیه  « ) ّصخ دق  و 

. دنادیم نکمم  ار 
روط هب  یمومع  رواب  هک  نآ  مغر  هب  میرذـگرد ، یخیرات  تاـبثا  يارب  ربخ  نیا  تیلباـق  مدـع  دروم  رد  شیوخ  نخـس  زا  رگا  خـساپ : ( 2)

دیامن و یگدنز  مدرم  نیب  رد  شیر  نآ  اب  دیآ و  دـیدپ  روهظ  رـصع  رد  نز  نیا  رگا  تفگ  دـیاب  دریذـپیم ، ار  بلاطم  هنوگ  نیا  يدـبعت 
نینچ تسد  هب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندش  هتـشک  ربخ  زا  زین  نادنمـشیدنا  ناملاع و  دندرگ و  ریظن  مک  هدیدپ  نیا  هجوتم  مه  مدرم 

. دناسر لتق  هب  ار  وا  دیاب  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هاگآ  ینز 
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یعضوم یناهج  تلود  دیامرفیم و  لاؤس  نز  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  ماما  دوخ  دش و  دهاوخ  ناوارف  ياهضارتعا  ثحب و  بجوم  بلطم  نیا 
یلو تخاس  دنهاوخن  شیاهر  هدومنن و  یـشوپمشچ  وا  زا  اذل  دیامنیم  ذاختا  وا  ربارب  رد  میربخیب - نآ  لصا  زا  کنیا  هک  ار - صخـشم 

. دراد ار  شراظتنا  یمومع  رواب  هک  دش  دهاوخن  نآ  لماک  روط  هب  هجیتن  يور ، ره  هب 
: دراد لکش  ود  لامتحا  نیا  دیامن . نادرم  هیبش  ار  دوخ  ات  دشاب  هتشاذگ  یعونصم  شیر  نز  نآ  موس : لامتحا  ( 3)

. دوش دم  نانز  يارب  یعونصم  شیر  نتشاذگ  مینک  ضرف  - 1
زا شیپ  یقالخا  ياهیناماسبان  هلمج  زا  تایاور  رد  هک  نادرم  هب  نانز  هبشت  اریز  تسین  نکمم  یناهج ، لدع  تلود  رد  يزیچ  نینچ  یلو 

. درک دهاوخ  نک  هشیر  ار  راکفا  نیا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دش و  دهاوخ  یفتنم  روهظ  زا  سپ  هدش ، هدرمش  روهظ 
رد ار  شدوخ  راک  نیا  اب  وا  اریز  تسا  دـیعب  رایـسب  زین  لامتحا  نیا  یلو  دـیامن . هدافتـسا  صاخ  میرگ  نیا  زا  نز  نآ  اهنت  مینک  ضرف  - 2

. دهدیم ول  ار  شدوخ  حالطصا  هب  هداد و  رارق  نارگید  دیدرت  کش و  ضرعم 
مک تسد  هک  نآ  ای  دشابیم  دودرم  نز  نآ  يارب  شیر  دوجو  ضرف  هناگهس ، تالامتحا  لاطبا  اب  ( 4)

ص:534  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. تسا تابثا  دنمزاین 

. تفرگ دهاوخ  هدهع  هب  ار  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نفد  نفک و  لسغ و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسا  هدمآ  ربخ  رد  د ) ( 1)
: دراد دوجو  یمومع  رواب  هنوگ  هس  هیضرف ، نیا  ساسا  رب 

. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  تلحر  زا  سپ  نانآ  هرابود  تموکح  ایند و  هب  موصعم  ناماما  تعجر  هب  یلک  رواب  - 1
رب یخرب  دـنچ  ره  تسین ، تابثا  لباق  یفاـک  هزادـنا  هب  بلطم  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  هتخادرپ و  عوضوم  نیا  هب  باـتک  یناـیاپ  شخب  رد 

. دنراد رارصا  نآ  تیناقح 
نیا دنکیم . تموکح  هتـشگزاب و  ایند  هب  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تلحر  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  صخـش  هکنیا  هب  داقتعا  - 2

. دراد یلبق  نخس  زا  یخیرات  تابثا  يارب  يرتمک  یگتسیاش  نخس 
رواـب نیا  يارب  یفاـک  یلیلد  هک  نآ  مغر  هب  دـهدیمن . ماـجنا  موصعم  ماـما  زج  ار  موصعم  ماـما  نفد  نفک و  لـسغ و  هکنیا  هب  داـقتعا  - 3

زا سپ  دشابیم ، موصعم  ماما  نیرخآ  هیماما ، هاگن  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  اجنآ  زا  دـندقتعم . نآ  هب  يرایـسب  یلو  درادـن ، دوجو 
. دش دقتعم  ناماما  زا  یکی  تعجر  هب  دـیاب  ریزگان  سپ  دـیامن ، هدامآ  ار  شنفد  تامدـقم  ات  درادـن  روضح  يرگید  موصعم  ماما  وا  تافو 

. دش دهاوخ  تعجر  لصا  يارب  یلیلد  زین  داقتعا  نیا  بیترت  نیدب 
. تسا رت  لوبق  لباق  يدعب  رواب  ود  زا  دشابیم ، تعجر  یلامجا  شریذپ  رب  ینتبم  هک  تسخن  رواب  ( 2)

یخیرات تابثا  يارب  دوشیم و  هدهاشم  یگتفشآ  تبارغ و  یتسـس ، یعون  هدش ، حرطم  تعجر  تابثا  يارب  هک  یلیالد  رد  يور  ره  هب  اما 
. تسین یفاک  نآ 

زا تسترابع  هک  تفای  رگید  ینیزگیاج  تعجر  يارب  ناوتیم  اریز  میـشاب  دـقتعم  تعجر  هب  درادـن  یترورـض  میریذـپب ، ار  موس  رواب  رگا 
زا یعوـن  هب  زین  اـهنآ  تسا  ینتفگ  مالّـسلا . هیلع  رـصع  ماـما  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  زا  ریغ  حـلاص  ییاـیلوا  ییاورمکح 

. دنرادروخرب یباستکا )  ) تمصع
. تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ  تایاور  رد  هک  رگید  روما  یخرب  مجنپ : روحم  ( 3)

نآ رد  هک  ناناملـسم  هک  تسا  یعیبط  الماک  يرما  نیا  درازگ . دـنهاوخ  زامن  وا  رب  ناناملـسم  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تافو  زا  سپ  - 1
. دنرازگب زامن  شیوخ  بوبحم  ياوشیپ  ماما و  كاپ  رکیپ  رب  دنهدیم ، لیکشت  ار  ناهج  مدرم  عطاق  تیرثکا  زور 

یصخش نینچ  اریز  تسوا ؛ نیشناج  تسردان - هچ  مینادب و  تسرد  ار  تعجر  هچ  درازگیم - زامن  وا  رب  تافو  زا  سپ  هک  یـسک  املـسم 
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. تسا نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  ناناملسم و  ياوشیپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ 
ار ناناملـسم  رب  تعامج  تماما  نامـسآ ، زا  دورف  ماگنه  رد  هک  یلیلد  نامه  هب  داد  دـهاوخن  ماـجنا  ار  راـک  نیا  حیـسم  تسا  یهیدـب  ( 4)

دوخ لوق  زا  ربخ  نآ  رد  دـش . دـهاوخن  وا  نآ  زا  زین  مالّـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  زا  سپ  تفالخ  هک  یلیلد  ناـمه  هب  تفریذـپن و 
مارتحا و نینچنیا  ار  ناناملسم  دنوادخ  ۀمالا .» هذه  هّللا  ۀمرکت  دیوگ ...« : هک  اجنآ  تسا ؛ هدش  هراشا  راک  نیا  ببس  هب  مالّسلا  هیلع  حیسم 

زج هک  هدومرف  میرکت 
ص:535  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنشاب هتشادن  ییاوشیپ  ناشدوخ ، نایم  زا 
هک تسا  نآ  دوصقم  تفر » دـهاوخ  اـیند  زا  مالّـسلا  هیلع  تجح  دـش ، يرپس  لاـس  داـتفه  یتقو  : » تسا هدـمآ  تیاور  نیرخآ  رد  - 2 ( 1)

لصف رد  هک  تسا  یتیاور  ثیدح ، نیا  هاگتـساخ  ارهاظ  دنام . دهاوخ  یمالـسا  تموکح  سأر  رد  لاس  داتفه  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
لاس داتفه  وا  نیاربانب  تسامـش ». لاس  هد  اب  ربارب  نآ  لاس  ره  هک  درک  دهاوخ  یگدنز  لاس  تفه  روهظ ] زاغآ  زا   ] وا : » هک میدروآ  شیپ 

راتفگ زا  مشـش  لصف  هب  . ) دوب دهاوخ  لاس  هن  ات  جنپ  نیب  هکلب  لاس  داتفه  هن  ترـضح  تموکح  تدـم  میتسناد  البق  هتبلا  تسیز . دـهاوخ 
.( دوش هعجارم  مود 

نخـس نیا  تفگ  میهاوخ  هک  روط  نامه  تسین . ایند  یگدنز  رد  يریخ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  زا  سپ  تسا  هدـمآ  تیاور  دـنچ  رد  - 3 ( 2)
: دراد تافانم  بلطم  ود  اب  دسریم  رظن  هب  اما  هدمآ ، تنس  لها  عبانم  رد  طقف  هک  تسا  یتسرد 

لدع تموکح  رارمتـسا  ینعم  هب  مالّـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  تلحر  زا  سپ  ایند  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تشگزاب  تعجر و  فلا )
. تسا هدوشگ  نایناهج  يور  هب  ریخ  رد  نانچ  مه  تروص  نیا  رد  و  تسا ؛ یتساک  لالتخا و  هنوگ  ره  نودب  یناهج 

دنرواب نیا  رب  اهنآ  هک  نآ  هژیو  هب  تسا  هدشن  ربخ  نیا  لاثما  هب  یـصاخ  هجوت  هیماما ، یمومع  رواب  رد  هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دـیاش  ( 3)
مئاق ترـضح  زا  سپ  رگا  هجیتن  رد  دنراد . ناسکی  ییاههشیدنا  هباشم و  ییاهيدنمناوت  دنتـسه و  يدحاو  رون  زا  موصعم  ناماما  همه  هک 

. دیامن هرادا  لماک  روط  هب  ار  یناهج  تلود  تسناوت  دهاوخ  ددرگزاب  ناهج  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالّسلا ، هیلع 
تساهنآ و نیرترب  هلمج  زا  مک  تسد  ای  ناماما و  نیرترب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  میدروآ ، هتـشذگ  باـتک  رد  هک  ناـنچ  مه  اـما 

. مالّسلا هیلع  يدهملا  دعب  ةایحلا  یف  ریخ  ال  مینادب : تسرد  ار  ربخ  نیا  هک  تسا  یفاک  اهنآ  نیب  توافت  نیمه 
هب داقتعا  اب  یتح  یلو  تسا . ناشیا  زا  سپ  تاریخ  همه  ياقب  ینعم  هب  مالّسلا  هیلع  تجح  ترـضح  زا  سپ  موصعم  هعماج  دوجو  ب ) ( 4)

، مالّـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  سپ  الوا  هک  دـمآ  دـهاوخ  يدـعب  شخب  رد  اریز  دـشابیم  تسرد  ربخ  نیا  زاـب  موصعم  هعماـج  دوجو 
دهاوخن دیدپ  یگداس  تعرـس و  هب  زین  موصعم  هعماج  ایناث  مالّـسلا ؛ هیلع  موصعم  ناماما  هن  تسا و  حـلاص  يایلوا  نآ  زا  ییاوشیپ  بصنم 

. تفای دهاوخ  ققحت  مالّسلا  هیلع  ماما  تلحر  زا  سپ  يزارد  نامز  هکلب  دمآ 
يدهم ترضح  تیمکاح  نامز  نیب  توافت  ینشور  هب  یناهج  هعماج  ینامز ، هلصاف  نیا  رد  هک  میباییم  رد  بلطم  ود  نیا  هب  هجوت  اب  ( 5)

هب یناهج  هعماج  هرادا  يارب  ار  دوخ  يورین  همه  دشوکب  دیدج  ياوشیپ  مه  ردق  ره  درک و  دـهاوخ  ساسحا  ار  نآ  زا  سپ  مالّـسلا و  هیلع 
. دیمهف دنهاوخ  ار  توافت  نیا  مدرم  دریگ . راک 

ياههزومآ زا  هتفرگرب  هک  تیبرت  یلک  لوصا  يریگراکهب  اب  تسناوت  دهاوخ  مارآ  یجیردـت و  یتکرح  رد  زین  يربهر  نیمه  يور ، ره  هب 
. دناسرب موصعم  هعماج  هب  ار  اهناسنا  تسا ، يودهم 

ص:536  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یگدنز رد  يریخ  وت  زا  سپ  زیزع ، يا  هک : داد  دهاوخ  رس  هلان  دوجو  همه  اب  مالّـسلا  هیلع  هّللا  ۀیقب  ترـضح  تافو  ماگنه  هب  مدرم  يرآ ،

. تسین ایند 

روهظ زا  سپ  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 443زکرم  هحفص 415 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:537  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  ناهج  موس  شخب 

هراشا

ص:539  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
(1)

هعماج تلود و  ياهیگژیو  لوا  راتفگ 

هراشا

ص:541  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

همدقم

دیاب تسخن  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  يارب  دوب ؟ دهاوخ  یسک  هچ  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  نب  تجح  ماما  زا  سپ  یناهج  لدع  تلود  مکاح  ( 1)
: میهد رارق  شواک  یسررب و  دروم  ار  هیرظن  ود 

. یناهج تموکح  موادت  ایند و  هب  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تشگزاب  تعجر و  فلا )
. حلاص يایلوا  ندیسر  تیمکاح  هب  ب )

ماجنارـس یلک ، نیارق  لوصا و  هلیـسو  هب  مادک  ره  دقن  زا  سپ  هدروآ و  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هیرظن ، ود  ره  دییأت  رد 
. مینیزگیم رب  ار  یکی 

(2)

تعجر فلا )

هراشا

: دشاب هتشاد  انعم  دنچ  دناوتیم  دوخ ، هرتسگ  رد  موهفم  نیا 
. مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  روهظ  - 1

يوس هب  تبیغ  نارود  زا  سپ  ناشیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  اـی  ریبعت  نیا  دوشیم . داـی  تعجر »  » هب مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  زا  هاـگ 
. دندرگیمزاب تلادع  قح و  هارهاش  هب  فارحنا ، طوقس و  ههاریب  زا  نایناهج  وا ، روهظ  اب  هکنیا  ای  ددرگیمزاب و  مدرم 

عازن هابتـشا و  بجوم  هک  تسا  يرگید  یناعم  مهوم  اریز  دشابیم  تسردان  نآ  رب  تعجر  هژاو  قالطا  یلو  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  ( 3)
هژاو باتک  نیا  رد  ام  درک . دای  يرگید  ریباعت  اب  گرزب ، دادیور  نآ  زا  ناوتیم  تسین و  حالطـصا  نیا  لعج  هب  يزاین  نیاربانب  ددرگیم .

. میاهدیزگرب ار  روهظ » »
هنیک وج و  هزیتس  نارفاک  بان و  صلاـخ و  ناـنمؤم  هژیو  هب  دنـشاب ؛) موصعم  ناـماما  زا  ریغ  دـنچ  ره   ) اـیند هب  تاوما  یخرب  تشگزاـب  - 2
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. زرو
هیلع هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دوخ  اسب  هچ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  دننام : نیموصعم ؛ زا  ياهدع  تشگزاب  - 3

. دوب دهاوخن  ایند  رد  اهنآ  تماما  یلبق  بیترت  ناسب  تشگزاب ، نیا  بیترت  هلآ . و 
ص:542  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. رخآ زا  بیترت  هب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  همه  تشگزاب  - 4
 ... مالّسلا و هیلع  يداه  ماما  سپس  مالّسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  ( 1)

هک مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هب  ناهج  ییاوشیپ  هک  نآ  ات  دنیامنیم  تموکح  ایند  رد  دهاوخب  ادخ  یتقو  ات  تشگدنهاوخزاب و 
. دسر نایاپ  هب  زین  رشب  رمع  زین  ترضح  نآ  تافو  زا  زور  لهچ  تشذگ  زا  سپ  دسرب و  تسا ، ضرالا  ۀباد 

رد لاکـشا  لدـج و  ثحب و  لـحم  ریخا ، ینعم  هس  هک  روـط  ناـمه  دـشابیم ؛ هیماـما  تشادرب  رب  ینتبم  ریخا  ینعم  ود  تـسا  یهیدـب  ( 2)
. تسا یمالسا  هشیدنا 

: میروآیم ار  تایاور  نیا  نیرتمهم  زا  ياهنومن  اجنیا  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  دوخ  دنس  هب  یسلجم  همالع  ( 3)

نامیإلا ضّحم  نم  ّالإ  عجری  ال  ۀّصاخ . یه  و  ۀّماعب ، تسیل  ۀعجرلا  ّنإ  و  ّیلع ، نب  نیـسحلا  اینّدـلا  یلإ  عجری  هنع و  ضرألا  ّقشنت  نم  لّوأ 
«1 . » اضحم رفکلا  ضّحم  وأ  اضحم 

هکلب تسین  ناگمه  يارب  تعجر  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگیمزاب ، ایند  هب  دوشیم و  هتفاکـش  شربق  هک  یـسک  نیتسخن 
. راد هشیر  قیمع و  يرفک  ای  دنراد و  بان  صلاخ و  ینامیا  هک  یناسک  نآ  تسا ؛ یصاخ  دارفا  يارب 

: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  نیعا  نب  ریکب  زا  دنس  نیمه  هب  و  ( 4)
. ناعجریس اّیلع  هّللا و  لوسر  ّنإ 

. تشگدنهاوخزاب ایند ] هب   ] مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر 
ار یهورگ  یتـما ، ره  زا  زور  نآ  و  « ) 2 « » ًاجْوَف ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو   » هیآ ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد  ( 5)

: دومرف مینکیم ) روشحم 
«3 . » لتقی یّتح  عجریس  ّالإ  تام  نینمؤملا  نم  دحأ  و ال  تومی ، یّتح  عجریس  ّالإ  لتق  نینمؤملا  نم  دحأ  سیل 

دریمیمن یعیبط ] گرم  هب   ] ینمؤم چـیه  دورب و  ایند  زا  یعیبط ] گرم  هب   ] ات ددرگیمزاب  اـیند  هب  هک  نآ  رگم  تسین  يدیهـش  نمؤم  چـیه 
. دوش دیهش  ات  ددرگیمزاب  هک  نآ  رگم 

: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  نخس  رد  ( 6)
«4 . » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بلاط  یبا  نب  یلع  يدی  نیب  اولتاقی  یّتح  ایندلا  یلإ  اعیمج  مهّدر  ّالإ  الوسر  ایبن و ال  هّللا  ثعبی  ملف 

ات دنادرگیم  رب  ایند  هب  ار  یگمه  هک  نآ  رگم  هدرکن  ثوعبم  ار  نالوسر  ایبنا و  زا  کی  چیه  دنوادخ 
______________________________

ص 210. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
هیآ 83. (، 27  ) لمنلا هروس  (. 2)

. نامه رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 3)
. نامه (. 4)

ص:543  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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. دنیامن راکیپ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  باکر  رد 
: دومرف مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  نارمح  ( 1)

«1  » ربکلا نم  هینیع  یلع  هابجاح  عقت  یّتح  کلمیف  مالّسلا ، هیلع  نیسحلا  مکراجل  عجری  نم  لّوأ  ّنإ 
يور شناوربا  یلاـسنهک ، زا  هک  درک  دـهاوخ  تموـکح  ردـق  نآ  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ددرگیمزاـب  هک  یـسک  نیتـسخن 

. دریگیم رارق  شنامشچ 
: دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  ریصب  وبا  زا  ( 2)

هکّرحف هیلع . هسأر  عضو  المر و  عمج  دق  و  دجسملا ، یف  مئان  وه  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  یلإ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یهتنا 
، ۀّصاخ هل  ّالإ  وه  ام  هّللا  ال و  لاقف : مسالا ؟ اذهب  اضعب  انضعب  یّمسن  أ  هّللا ، لوسر  ای  هباحصأ : نم  لجر  لاقف  هّللا . ّۀباد  ای  مق  لاق : ّمث  هلجرب 

ّمث َنُوِنقُوی » اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت ، ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو  : » هباـتک یف  هّللا  رکذ  یّتلا  ۀـبادلا  وه  و 
هیلع هّللا  دـبع  یبأل  لجرلا  لاقف  کئادـعأ ...  هب  مست  مسیم  کعم  و  ةروص ، نسحأ  یف  هّللا  کجرخأ  نامزلا  رخآ  ناک  اذإ  ّیلع ، اـی  لاـق :

ۀمایقلا موی  هّللا  رشحیف  مالّسلا : هیلع  هّللا  دبع  وبأ  لاقف  ۀمایقلا ، یف  ینع  ًاجْوَف » ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  : » هلوق ّنأ  معزت  ۀّماعلا  ّنإ  مالّـسلا :
«2 « » ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو   » ۀمایقلا ۀیآ  اّمأ  و  ۀعجرلا . یف  هّنکل  و  ال . نیقابلا ؟ عدی  اجوف و  ۀّمأ  ّلک  نم 

كاخ ياهدوت  رب  ار  شکرابم  رس  هدیباوخ و  دجـسم  رد  هک  دید  دیـسر و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
زین ام  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  باحـصا  زا  یکی  زیخرب . هّللا » ۀـباد   » يا دومرف : داد و  ناکت  ار  وا  دوخ  ياـپ  اـب  سپ  تسا . هداـهن 

؟ میناوخب مان  نیا  هب  ار  رگیدمه  میناوتیم 
و : » تسا هدش  دای  وا  زا  ادخ  باتک  رد  هک  تسا  يا  هدـنبنج ) « ) هباد  » نامه وا  تسوا . صوصخم  اهنت  مان  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ، دومرف :

نانچ  ] مدرم هک : دیوگ  نخـس  ناشیا  اب  هک  میروآیم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدـبنج  ددرگ ، بجاو  ناشیا  رب  باذـع ]  ] لوق نوچ 
یلاح رد  دیامن  رهاظ  هرهچ  نیرتابیز  رد  ار  وت  ادخ  دوش ، هک  نامزلا  رخآ  یلع ، يا  دومرف : سپس  دنتشادن » نیقی  ام  ياههناشن  هب  دیاب ] هک 

دنرادـنپیم مدرم  مومع  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یهنیم ...  ناشن  غاد و  تنانمـشد  رب  نآ  اـب  هک  تسا  ياهلیـسو  وت  اـب  هک 
: دومرف ترضح  تسا . تمایق  زور  مینادرگیم » روشحم  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  هک  زور  نآ  و   » هک دنوادخ  نخس  نیا  زا  دوصقم 

هیآ اما  تسا و  تعجر  هرابرد  هیآ  نیا  ریخ  دراذـگ ؟ یقاب  ار  نارگید  دزیگنارب و  ار  یهورگ  اهنت  یتما  ره  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  اـیآ 
ار کی  چیه  میروآیم و  درگ  ار  نانآ  و  : » تسا نیا  تمایق 

______________________________

ص 211. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 123. نامه ؛ (. 2)

ص:544  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
«. مینکیمن راذگورف 

: دومرف تسیچ ؟ تعجر  هرابرد  امش  رظن  دیسرپ : هک  نومأم  هب  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  مهج  نب  نسح  ( 1)
یف ناک  ام  ّلک  ۀّمألا  هذه  یف  نوکی  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  دق  و  نآرقلا . اهب  قطن  ۀفلاسلا و  ممألا  یف  تناک  دق  ّقحلا . اّهنإ 

یّلـصف میرم  نب  یـسیع  لزن  يدلو ، نم  ّيدهملا  جرخ  اذإ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاق  و  ةّذقلاب . ةّذـقلا  لعنلاب و  لعنلا  وذـح  ۀـفلاسلا  ممألا 
ّمث لاق : اذ ؟ ام  نوکی  ّمث  هّللا ، لوسر  ای  لیق : ءابرغلل . یبوطف  اـبیرغ ، دوعیـس  اـبیرغ و  أدـب  مالـسإلا  ّنإ  هلآ : هیلع و  هّللا  یّلـص  لاـق  و  هفلخ .

«1 . » هلهأ یلإ  ّقحلا  عجری 
شاهرابرد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا و  هتفگ  نخـس  نآ  زا  میرک  نآرق  تسا . هدوب  مه  هتـشذگ  ياهتما  رد  تسا و  قح  تعجر ،
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نم نادنزرف  زا  هک  يدـهم - یتقو  داتفا . دـهاوخ  قافتا  وم  هب  وم  تّما  نیا  رد  تسا ، هداد  خر  نیـشیپ  ياهتما  رد  هچنآ  ره  تسا : هدومرف 
دش زاغآ  یمانمگ  تبرغ و  رد  مالسا  توعد ] : ] دومرف هاگنآ  درازگ . زامن  وا  رس  تشپ  دیآ و  دورف  نامسآ  زا  یسیع  دیامن ، روهظ  تسا -
هچ نآ  زا  دـعب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يا  دـش : لاؤس  نابیرغ ، لاح  هب  اـشوخ  سپ  ددرگیمزاـب ، تبرغ  ناـمه  هب  يدوز  هب  و 

. ددرگیمزاب شلها  هب  قح  دومرف : دتفایم ؟ یقافتا 
: دومرف تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  هدرک  لقن  نانس  نب  هّللا  دبع  ( 2)

رخآ ّیلع  دّمحم ، ای  هب ...  ینمّلک  امم  ناک  و  هب ، مّلک  امب  ینمّلک  یحوأ و  ام  باجح  ءارو  نم  ّیلإ  یحوأف  ّلج ، ّزع و  ّیبر  یب  يرـسأ  دقل 
«2  ... » مهمّلکت یّتلا  ّۀبادلا  وه  ۀّمئألا و  نم  هحور  ضبقأ  نم 

نیا نانخـس  نآ  هلمج  زا  تفگ . هژیو  ینخـس  دومرف و  یـصاخ  یحو  نم  هب  ياهدرپ  تشپ  زا  درب ، جارعم  هب  ارم  مراـگدرورپ  هک  بش  نآ 
 .... دیوگیم نخس  مدرم  اب  هک  تسا  يا  هدنبنج )  ) هباد وا  میامنیم و  شحور  ضبق  هک  تسا  یماما  نیرخآ  یلع  دّمحم ، يا  هک : دوب 

: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یمعثخ  میرکلا  دبع  ( 3)
. هلثم قئالخلا  رت  مل  بجر ، نم  ماّیأ  ةرشع  ةرخآلا و  يدامج  سانلا  رطم  مئاقلا  مایق  نآ  اذإ 

«3 ، ... » مهروبق یف  مهنادبأ  نینمؤملا و  موحل  هب  هّللا  تبنیف 
نآ ات  هک  دزیر  ورف  مدرم  رـس  رب  یناراب  نانچ  بجر ، هام  زا  زور  هد  رخآلا و  يدامج  هاـم  رد  دـسر  ارف  هک  مالّـسلا  هیلع  مئاـق  روهظ  ناـمز 

 ... دنایوریم ناشیاهربق  رد  ار  نانمؤم  ندب  تشوگ  دنوادخ  نآ  لابند  هب  دنشاب . هدیدن  ار  نآ  دننام  نامز 
: دیازفایم رابخا  نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  ( 4)

دراد و عامجا  نآ  رب  هعیش  هک  تعجر - هرابرد  تیارب  هک  یتاحیضوت  زا  سپ  منکیمن  نامگ  مردارب ، »
______________________________

ص 214. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 217. نامه ؛ (. 2)
ص 223. نامه ؛ (. 3)

ص:545  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تقیقح هب  هک  ینمؤـم  دوـشیم  هنوـگچ  و  يراد ...  اور  دـیدرت  کـش و  نآ  رد  مداد ، تسا - زور  همین  رد  باـتفآ  نوـچ  مـه  نآ  ترهش 

زا شیب  رد  سانـشرس  ناملاع  دامتعا و  دروم  نایوار  زا  رفن  ود  لهچ و  هک  ثیدـح  تسیود  هب  دراد ، رواـب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما 
«. درگنب دیدرت  هدید  اب  دناهدروآ ، دوخ  باتک  هاجنپ 

: هکنیا هلمج  زا  تسا  دراو  یتالاکشا  همالع  نخس  نیا  رب  ( 1)
رد هک  یناسک  دشابیم . فالتخا  دروم  هکلب  تسا ، هدشن  تباث  یلک  روط  هب  یمالسا  ناملاع  يارب  تعجر  عوضوم  رد  هعیش  عامجا  فلا )

شناد دـیاب  هکلب  تسین  بجاو  زین  نآ  هب  داقتعا  نآ و  عورف  زا  هن  تسا و  نید  لوصا  زا  هن  تعجر  دـنیوگیم : دـناطایتحا  لها  نانآ  نایم 
هب ار  نآ  هدش و  تعجر  هب  دقتعم  دراد ، ار  اهنآ  رتاوت  ياعدا  یـسلجم  همالع  هک  یتایاور  دانتـسا  هب  ياهدـع  یلو  درپس . دـنوادخ  هب  ار  نآ 

کی دح  رد  دـیابن  هک  تسا  هدـمآ  دـیدپ  تایاور  نیا  هجیتن  رد  عامجا - هن  و  یمومع - رواب  یعون  عقاو  رد  دـناهتفریذپ ؛ لصا  کی  ناونع 
. داد اهب  نآ  هب  ملسم » لصا  »

نآ ناوتیمن  هجیتن  رد  تسین ؛ نآ  هدننکتیاور  يوس  زا  نآ  ياوتحم  شریذپ  ینعم  هب  دوخ  يدوخ  هب  تیاور  لقن  تسا  یهیدـب  ب ) ( 2)
. دروآ رامش  هب  تعجر  هب  نادقتعم  هرمز  رد  ار  يوار  لهچ 

لهچ يوس  زا  تعجر  رابخا  رگا  هک  یلاح  رد  دنتـسین . رگیدـکی  رـصاعم  تسا  هدرمـش  رب  ار  اهنآ  یـسلجم  هک  يوار  رفن  ود  لـهچ و  ج )
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تسادیپ یـسلجم  همالع  دوخ  نخـس  زا  اما  دوبیم  رتاوتم  رابخا  نیا  دشیم ، تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  ات  یلـسن  ره  رد  يوار 
رابخا ناـیوار  نیگناـیم  هجیتن  رد  تسین ؛ يدـنا  لـهچ و  زا  رتشیب  وا ، رـصع  اـت  یمالـسا  ياـهلسن  همه  زا  تعجر  راـبخا  ناـیوار  همه  هک 

. تسین یفاک  رتاوت  يارب  نیا  تسا و  رفن  هدزای  دودح  یلسن  ره  رد  تعجر 
هب یتسرد  الماک  قیرط  زا  ای  هک  نآ  لیلد  هب  تسین  مولعم  هدرک  دای  اـهنآ  زا  یـسلجم  هک  ییاـهباتک  زا  يدادـعت  ناگدنـسیون  تیوه  د )

. میهاربا نب  یلع  ریسفت  دننام  دشابیم ؛ فیعض  شفلؤم  زا  نآ  تیاور  اساسا  هکنیا  ای  هدیسرن ، ام  تسد 
رب زین  یخرب  درادن . تعجر  رب  یتلالد  الـصا  اهنآ  زا  یخرب  درادن . نشور  حیرـص و  یموهفم  دناهدرک ، لقن  نانیا  هک  یتایاور  همه  ه ) ( 3)

موهفم هدـش ، اعدا  رتاوت  تروص  نیا  رد  دـنکیم و ...  تلالد  تسا ، هتفگ  شیپ  هناگهس  یناعم  نیب  كرتشم  هکنآ  ماـع  ینعم  هب  تعجر 
نیا رتاوت  تابثا  يارب  یـسلجم  نخـس  نیاربانب  دنرادن . رتاوت  یـصخشم  لولدـم  رب  رابخا  نیا  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  درادـن . یـصخشم 

. تسا هغلابم  یعون  ياراد  مک  تسد  تایاور ،
: میروآیم ار  اهنآ  نیرتمهم  میزادرپیم و  تسا  هدش  تایاور  نیا  هب  هک  یتالاکشا  هب  کنیا  ( 4)

ینومـضم اب  ربخ  ود  اهنآ  نایم  رد  ناوتیمن  اـبیرقت  هک  اـجنآ  اـت  هدوب  هدـنکارپ  فلتخم و  رایـسب  تاـیاور ، نیا  نیماـضم  تسخن : لاکـشا 
: میاهدومن يدنبهتسد  ریز  رد  ار  تایاور  نیا  نیماضم  تفای . ار  ناسمه 

. ضحم نارفاک  صلاخ و  نانمؤم  تشگزاب  - 1
ددرگیمزاب تسا  هدش  دیهش  هک  نآ  دوش و  دیهش  ات  ددرگیمزاب  تسا  هدرم  هک  نآ   ) نانمؤم همه  تشگزاب  - 2

ص:546  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
.( دریمب ات  ددرگیم 

. مالّسلا مهیلع  ناربمایپ  همه  تشگزاب  - 3
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تشگزاب  - 4

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تشگزاب  - 5
. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  تشگزاب  - 6

. تما ره  زا  یهورگ  تشگزاب  - 7
. نانمؤم زا  يرامش  تشگزاب  - 8

. مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یضعب  تشگزاب  - 9
. تسین رتاوتم  تایاور  نایم  رد  نیماضم  نیا  زا  کی  چیه 

رتشیب تمایق .». زور  زا  شیپ  ایند  هب  تاوما  زا  یـضعب  تشگزاب  : » زا تسا  ترابع  نیماضم  نیا  همه  نیب  یلامجا  كرتشم و  نومـضم  اهنت 
تعجر هب  نیدقتعم  لاح  هب  ياهدیاف  يور  ره  هب  یلو  دنراد  ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  رظن  نیا  زا  هدوب و  كرتشم  نومضم  نیا  رد  تایاور 

. درادن
هتبلا تسین . نکمم  رابخا  نیا  رتشیب  فعض  لیلد  هب  یلک ،) روط  هب  تعجر  هب  داقتعا  ینعی   ) نیماضم نیا  تحص  شریذپ  مود : لاکشا  ( 1)

. درادن تعجر  هب  نیدقتعم  لاح  هب  يدوس  میتفگ  هک  ییانعم  هب  زین  نآ  یلامجا  شریذپ 
میرک نآرق  ریبعت  هب  هک  دشابیم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تشگزاب  نآ ، نیرتنشور  هک  تسا  هدـش  رارکت  رابخا  نیا  رد  ینیماضم  هتبلا 

. دشابیم تابثا  لباق  دوخ  لحم  رد  هدوبن و  دراو  نومضم  نیا  رب  لاکشا  نیا  تسومه . ضرالا » ۀباد  »
اب دیاقع ، هک  دـننآ  رب  یمالـسا  ناملاع  هک  نآ  لاح  دـنروآیم . باسح  هب  يداقتعا  يرما  ار  نآ  تعجر  هب  نادـنمرواب  موس : لاکـشا  ( 2)

یتح دنـشابیمن . رتاوتم  دوخ  هناگهن  نیماضم  رد  تایاور  نآ  میتسناد  ددرگیمن و  تباث  دشاب ، ددـعتم  تسرد و  زین  دـنچ  ره  دـحاو  ربخ 
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مه هتبلا  دنرادن . ار  یخیرات  تابثا  تیلباق  تایاور  نآ  دنسرن  رتاوت  دح  هب  هک  یتقو  ات  دنـشاب  هدش  مه  رارکت  تایاور  رد  نیماضم  نآ  رگا 
. درادن تعجر  هب  نادقتعم  لاح  هب  يدوس  عوضوم  نیا  یلو  دشابیم  رتاوتم  تعجر ، تایاور  یلامجا  نومضم  دش  هتفگ  هک  نانچ 

نیرتفورعم زا  لبق ، هب  مهدزای  ماـما  زا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  زا  سپ  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  تشگزاـب  مراـهچ : لاکـشا  ( 3)
یتح هکلب  یفیعـض  دـحاو  ربخ  ای  دـیامن و  دـییأت  ار  نآ  هک  یلیلد  اما  دراد  دوجو  يرایـسب  ناهذا  رد  هک  تسا  تعجر  هرابرد  اـهتشادرب 
دراد دوجو  یمومع  رواب  نیا  یفن  رب  یلیالد  هکلب  درادن . دوجو  دهد ، شرازگ  بیترت  نودب  دـنچ  ره  ناماما  همه  تشگزاب  زا  هک  یتیاور 
دیاـب دـشاب ، تسرد  هتفگ  شیپ  رواـب  رگا  اریز  ددرگیمزاـب » اـیند  هب  دفاکـشیم و  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  : » هک ربـخ  نیا  نوچ  مه 

. مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  هن  دشاب ، مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ددرگیمزاب  هک  یسک  نیتسخن 
ص:547  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

تعجر میرک و  نآرق 

اب یطاـبترا  هک  میباـییم  یلقتـسم  ياـنعم  ياراد  ار  کـی  ره  میرگنیم ، دوشیم ، دانتـسا  اـهنآ  هب  تعجر  دـییأت  يارب  هک  یتاـیآ  هب  یتـقو 
. درادن تمایق  زا  شیپ  رد  تاوما  یخرب  ندش  هدنز  رب  یتلالد  تایآ  نیا  ینعی  درادن ؛ نآ ) كرتشم  یلامجا و  يانعم  رد  یتح   ) تعجر

تـساهنآ نیرتمهم  هک  هیآ  هس  هب  اهنت  اـجنیا  رد  دـناهتخاس . حرطم  تعجر  لـیلد  ناونع  هب  ار  هیآ  یـس  زا  شیب  زیمآهغلاـبم  روط  هب  یخرب 
. مییامن یسررب  ار  اهنآ  تلالد  نازیم  ات  میزادرپیم 

: تسخن هیآ  ( 2)
«1 . » ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُِذب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق 

هار ایآ  سپ  میدرک ؛ فارتعا  نامناهانگ  هب  يدـینادرگ . هدـنز  ار  ام  هرابود  يدـیناسر و  گرم  هب  ار  اـم  هراـبود  اراـگدرورپ ، : » دـنیوگیم
»؟ تسه شتآ ] زا   ] یندش نوریب 

: تسا نینچ  هیآ  نیا  زا  اهنآ  تشادرب 
یگدنز گرم و  سپ  میـسانشیمن ، ار  گرم  کی  یگدنز و  کی  زج  ام  هک  یلاح  رد  دنکیم  هراشا  یگدـنز  ود  گرم و  ود  هب  هیآ  نیا 

یگدنز و ود  تروص  نیا  رد  سپ  دشابیم . نآ  زا  سپ  مود  گرم  یگدنز و  اریز  تسج  تعجر  رد  دیاب  ار  خساپ  تسانعم ؟ هچ  هب  مود 
. تشاد میهاوخ  گرم  ود 

: تسا لوبق  لباق  ریز  هویش  ود  زا  یکی  هب  اهنت  هیآ ، زا  تشادرب  نیا  تفگ  دیاب  نخس  نیا  دقن  رد  ( 3)
(. میتسناد ار  نآ  تالاکشا  هک   ) دراد تعجر  رب  تلالد  هک  يرابخا  ندرمش  حیحص  - 1

. دوشن تفای  هیآ  قایس  رد  نآ  زا  رتهب  ای  تشادرب  نیا  دننام  هک  نانچ  دشاب ، يرصحنم  تشادرب  تشادرب ، نیا  - 2
: دشابیم تعجر  زا  ریغ  يرگید  یناعم  هدنرادربرد  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد 

تمایق زور  رد  ندـش  هدـنز  نامه  مود  یگدـنز  و  یگفطن ، نارود  الثم  دـنکیم ؛ هراشا  دـلوت  زا  لبق  ناـمز  هب  تسخن  گرم  لوا : ياـنعم 
. دباییم ار  دوخ  يانعم  هیآ  مییازفیب ، فورعم  گرم  یگدنز و  هب  ار  ود  نیا  هاگره  تسا .

. تسا هدش  تباث  مه  مالسا  رد  دشابیم و  لاؤس  باسح و  يارب  ربق  رد  تسا  يرگید  گرم  یگدنز و  گرم ، یگدنز و  نیا  مود : يانعم 
، دوشیم هدـنز  تمایق  زا  لـبق  یمک  شگرم  زا  سپ  صخـش  ینعی  دراد ؛ دوجو  خزرب  ملاـع  رد  هک  تسا  یگرم  یگدـنز و  موس : ياـنعم 

یلو تسا . تمایق  زور  نخـس  نیا  ملکت  نامز  اریز  هدماین ؛ باسح  هب  تمایق  زور  يارب  ندش  هدنز  اما  دریمیم و  لوا  روص  هخفن  اب  سپس 
. درادن تعجر  رب  یتلالد  یناعم  نیا  زا  کی  چیه  يور  ره  هب 
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: مود هیآ  ( 4)
______________________________

هیآ 11. (، 40  ) رفاغلا هروس  (. 1)
ص:548  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

«1  » ًاجْوَف ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَی  َو 
. مینادرگیم روشحم  ار  یهورگ  یتما ، ره  زا  هک  زور  نآ  و 

ار مدرم  همه  تماـیق  زور  رد  لاـعتم  دـنوادخ  دوـب . هدـش  هراـشا  هیآ  نیا  هب  تعجر  هلأـسم  كرد  يارب  هتـشذگ  تاـیاور  زا  یکی  رد  ( 1)
زا یـضعب  رـشح  هب  اهنت  تسام ، نخـس  عوضوم  هک  الاب  هیآ  اـما  ًادَـحَأ ) ْمُْهنِم  ْرِداـُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو   ) دروآیم مه  درگ  هدرک و  روشحم 

يرگید رـشح  هب  هتـشادن ، تمایق  زور  رد  رـشح  هب  ياهراشا  تروص  نیا  رد  ًاجْوَف » ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  دیامرفیم ...« : دـیامنیم و  هراشا  اهناسنا 
اهناسنا زا  يدایز  ياههورگ  تعجر  رد  هک  تسا  هدش  هداهن  رشح  مان  نآ  رب  يور  نیا  زا  و  دیامنیم . هراشا  دهدیم  يور  تعجر  رد  هک 

. دشابیم تمایق  زور  رد  رشح  هیبش  تهج  نیا  زا  و  دنوشیم ، هدنز  گرم ، زا  سپ 
سپ دوش  شـسرپ  اجنیا  رد  تسا  نکمم  میباییمن . نآ  رد  تعجر  رب  یتلـالد  هنوگچـیه  میرگنیم ، هیآ  نیا  هب  لقتـسم  روط  هب  یتقو  ( 2)

رـضاح تمایق  هصرع  رد  اهناسنا  همه  مینادیم  هکنیا  اب  تسا  هتفر  نخـس  اهتما  دارفا  زا  یهورگ  ندـش  روشحم  زا  اـهنت  هیآ  نیا  رد  ارچ 
؟ دش دنهاوخ 

: تسا لمتحم  هویش  ود  تمایق  زور  رد  باسح  رشح و  يارب  تفگ : دیاب  خساپ  رد  ( 3)
ناشلامعا هب  دـندرگ و  روشحم  ناسکی  روط  هب  همه  نایاپ ، ات  شنیرفآ  زاـغآ  زا  اـهناسنا  همه  هک  اـنعم  نیا  هب  یعمج : اـی  یعفد  رـشح  - 1

. دوش یگدیسر 
تالاکشا یخرب  یتح  2 ؛»  » درادن دوجو  نآ  يارب  یلیلد  میرک  نآرق  رد  اما  تسا  نینچ  یمومع  رواب  رد  تمایق  رد  اهناسنا  ندش  روشحم 

. میتسین نآ  ندرک  وگزاب  ماقم  رد  کنیا  هک  تسا  دراو  نآ  هب  زین 
دادعت اب  یهورگ  ای  یلـسن  زا  سپ  یلـسن  دنوشیم ؛ تمایق  هصرع  دراو  نوگانوگ  ياهتروص  هب  یفلتخم  ياههورگ  یجیردت : رـشح  - 2
رـشحم هـصرع  دراو  اـی ...  رگید و  ینییآ  ناوریپ  اـهنآ  زا  سپ  نـییآ و  کـی  دارفا  اـی  دادـعت ؛ ناـمه  اـب  رگید  یهورگ  زا  سپ  صخــشم ،

. بیترت نیمه  هب  زین  هیقب  دنوشیم و  دراو  مود  هورگ  دش  یگدیسر  لوا  هورگ  باسح  هب  یتقو  دنوشیم .
لـسن کی  رـشح  اریز  ًاـجْوَف » ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  : » دراد تماـیق  رد  رـشح  عون  نیا  هب  هراـشا  ثحب ، دروم  هیآ  دـسریم  رظن  هب  ( 4)

رد تسا  هدوب  نینچ  عضو  ایند  رد  هک  نانچ  مه  ٍۀَّمُأ *» ِّلُک  ْنِم  : » دندرگزاب یگدنز  هب  بهذم  نید و  ره  زا  یهورگ  هک  تسا  نآ  نمضتم 
اهشخب هتبلا  دراد و  هراشا  یجیردت  رشح  زا  شخب  کی  هب  هکلب  دراذگاو ، ار  نارگید  هک  تسین  نآ  هیآ  زا  شخب  نیا  دوصقم  هک  یلاح 

. دمآ دهاوخ  نآ  لابند  هب  اجیردت  يدعب  تاعفد  و 
جیردت هب  رـشح  هکنیا  ینعی  ًادَحَأ » ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  تسا  هدشن  هدراذگاو  نارگید  رـشح  يرآ  ( 5)

. دریگیم ارف  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ار  تیرشب  همه 
یتح درادن و  تعجر  اب  یطابترا  هنوگچیه  هتشاد و  تمایق  زور  هب  هراشا  هیآ  ود  ره  تروص ، نیا  رد 

______________________________

هیآ 83. (، 27  ) لمنلا هروس  (. 1)
م] . ] دنراد لماک  تحارص  یعمج  رشح  هرابرد  ماعنا  هروس  نارمع و 22  لآ  هروس  هیآ 9  دیهش ، فلؤم  رظن  فالخ  رب  (. 2)

ص:549  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
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. دراد تعجر  رب  رتتسم  یفخم و  یتلالد  هیآ  نیا  مییوگب  هک  دوریمن  زین  نآ  لامتحا 
: موس هیآ  ( 1)

«1 . » َنُوِنقُوی اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو 
نانچ  ] مدرم هک : دیوگ  نخس  ناشیا  اب  هک  میروآیم  نوریب  نانآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدبنج  ددرگ ، بجاو  ناشیا  رب  باذع ]  ] لوق نوچ  و 

. دنتشادن نیقی  ام  ياههناشن  هب  دیاب ] هک 
: دراد دوجو  هویش  ود  هیآ ، نیا  زا  تعجر  تابثا  يارب  ( 2)

هفیظو ات  دمآ  دهاوخ  ناگدننک  تعجر  رگید  هارمه  هب  وا  دوب و  دهاوخ  تعجر  نامز  رد  ضرالا » ۀباد   » ندمآ نوریب  هعقاو  تسخن : هویش 
. دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ 

اب وا  ایآ  هکنیا  اما  درادن . يرگید  هراشا  ضرالا  ۀباد  ندمآ  نوریب  هب  زج  هیآ  نیا  اریز  تسا  یتسردان  هویش  نیا  هک  تسا  یهیدب  الماک  اما 
. تسا هدشن  نآ  هب  ياهراشا  تعجر ، اب  ای  دیآیم و  ایند  هب  یعیبط  تدالو 

رفن کی  تعجر  هب  هیآ  نیا  عقاو  رد  دنکیم . هراشا  گرم  زا  سپ  نآ  ندش  هدنز  هب  ینعی  ضرالا  ۀباد  تعجر  هب  هیآ  نیا  مود : هویـش  ( 3)
. دشاب هتشاد  ناکما  دیاب  زین  رتشیب  دارفا  دروم  رد  دشاب  نکمم  رفن  کی  دروم  رد  دادیور  نیا  رگا  لاح  دراد . هراشا  رتشیب  هن  و 

رشب رب  ياهنیرق  هیآ  نیا  رد  تسا . هتسیزیم  ایند  نیا  رد  رتشیپ  هک  مینادب  یناسنا  ار  ضرالا  ۀباد  - 1 هک : دراد  نآ  هب  یگتسب  تشادرب  نیا 
يانعم انْجَرْخَأ »  » همیرک تراـبع  زا  - 2 تسا . ناـسنا  یگژیو  نتفگ  نخـس  اریز  ْمُهُمِّلَُکت »...  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  دراد ؛ دوجو  وا  ندوب 

نیا رد  نوچ  دـش ، دـهاوخ  دـلوتم  نامز  نآ  رد  ناـسنا  نیا  مییاـمن  روصت  هکنیا  هن  دوش . تشادرب  گرم  زا  سپ  یگدـنز  هب  ندـنادرگزاب 
« ۀـیآ  » اریز دـشاب ؛ نخـس  نیا  رب  یلیلد  َنُوِنقُوی » اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ   » هک زارف  نیا  دـیاش  دوب و  دـهاوخن  يزیگناتفگـش  رما  تروص 

هناشن هیآ و  رگید  ددرگ ، دـلوتم  شدوخ  نامز  رد  رگا  هنرگو  دـشابیم  گرم  زا  سپ  ایند  یگدـنز  هب  تشگزاـب  هب  طونم  اـهنت  نآ  ندوب 
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ماما  كراـبم  دوجو  ناـسنا ، نیا  هک  میدـناوخ  تشذـگ  هک  یتاـیاور  رد  تسا . هدادـن  خر  ینـشور 

. تسا مالّسلا 
رادـیدپ رب  انجرخأ »  » ریبعت تسا و  ناسنا  کی  ضرـالا  ۀـباد  اریز  مینادـب ؛ همیرک  هیآ  زا  دافتـسم  ار  مود  هویـش  هک  تسا  نآ  هنافـصنم  ( 4)

دراد و ناسنا  نیا  تعجر  رب  تلالد  هیآ  هک  میریگیم  هجیتن  تروص  نیا  رد  تدالو . رب  هن  دنکیم  تلالد  یعیبط  ریغ  یلکش  هب  نآ  ندش 
تـشگزاب رد  هک  دراد  دوجو  یتحلـصم  ضرالا ، ۀباد  تعجر  يارب  یهلا  تمکح  رد  درادن . یتلالد  تعجر  رگید  یناعم  زا  کی  چـیه  هب 

لیلد يزیچ  ندوب  نکمم  اریز  داد ؛ میمعت  يرگید  صخـش  تعجر  هب  ار  نآ  ناوتیمن  نیاربانب  درادن و  دوجو  مدآ  نادنزرف  زا  کی  چـیه 
. تسین نآ  یلعف  عوقو  رب 

______________________________

هیآ 82. (، 27  ) لمنلا هروس  (. 1)
ص:550  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

رتشیپ هکنیا  هچ  رابخا . نآرق و  لولدـم  نیب  تدـحو  زا  تسا  ترابع  نآ  دروآ و  تسدـب  زین  ار  يرگید  مهم  هجیتن  ناوتیم  اـجنیا  رد  ( 1)
هب تاوما  یـضعب  تشگزاب   » نآ دیامن و  تباث  دناوتیمن  دنراد ، رتاوت  نآ  رب  تایاور  هک  ار  یلامجا  ینعم  کی  زا  شیب  رابخا  نآ  میتسناد 

نیا رتشیب . هن  مینادب و  رفن  کی  ار  هدننکتعجر  صخـش  تسا  بسانم  هک  يروط  هب  دشابیم ، تمایق » ندیـسر  ارف  زا  شیپ  ایند ، یگدـنز 
دناوتیمن یفاک  یلیالد  هب  یلامجا  موهفم  نیا  اریز  ددرگ ؛ قبطنم  ضرالا  ۀباد  تعجر  ینآرق  لولدم  رب  هک  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  موهفم 

. ددرگ قبطنم  ضرالا  ۀباد  رب  زج 
يزیچ نامه  زین  نآرق  لولدـم  هک  روط  نامه  تسین  میرک  نآرق  لولدـم  زا  شیب  تسا ، هدـش  تباث  فیرـش  تنـس  رد  هچنآ  نیارباـنب  ( 2)
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نوریب هک  تسام  رب  دوشیمن و  تباث  نآ  هتـشذگ  تالامتحا  تعجر و  یناعم  زا  کی  چـیه  نیارباـنب  هدـیدرگ ؛ تباـث  تنـس  رد  هک  تسا 
مان تعجر »  » ار قافتا  نیا  روهشم ، حالطصا  فالخ  رب  میریذپب و  يدبعت  روط  هب  هتفگ  نخس  نآ  زا  میرک  نآرق  هک  ار  ضرالا  ۀباد  ندمآ 

. میهن
(3)

حلاص يایلوا  تموکح  ب )

: دومرف دنلب  یثیدح  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  هزمح  وبا  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش 
. دوب دهاوخ  يدهم  هدزای  مالّسلا ، هیلع  مئاق  تلحر ]  ] زا سپ  ام  يارب  هزمح ، وبا  يا  « 1  » ایدهم رشع  دحأ  مئاقلا ، دعب  اّنم  ّنإ  ةزمح ، ابأ  ای 

: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنس  هب  وا  نینچمه  ( 4)
: لاق کلذ ؟ نوکی  یتم  تلق : ۀنس . ۀئامثالث  هتوم  دعب  لجر  تیبلا  لهأ  اّنم  ّنکلمیل  هّللا  و 

، هباحصأ ءامد  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  مدب  بلطیف  رـصتنملا  جرخی  ّمث  ۀنـس . رـشع  عست  لاق : هملاع ، یف  مئاقلا  یقبی  مک  و  تلق : مئاقلا . دعب 
«2 . » حافسلا جرخی  یّتح  یبسی ، لتقیف و 

. دنکیم تموکح  لاس  دصیس  تیب ، لها  ام  زا  يدرم  مالّسلا ، هیلع  مئاق  تافو  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب 
: دومرف دنامیم ؟ یقاب  ایند ] رد   ] لاس دنچ  مئاق  مدرک : ضرع  مالّـسلا . هیلع  مئاق  زا  سپ  دومرف  داتفا ؟ دهاوخ  یک  قافتا  نیا  مدرک : ضرع 
رد تراـسا  هب  دـشکیم و  دزیخیم ؛ اـپب  شناراـی  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  دـمآ و  دـهاوخ  دـنمزوریپ  نآ  سپ  لاـس . هدزوـن 

. دیامن جورخ  حافس  هک  هاگنآ  ات  دروآیم 
«3 . » تسا هدوزفا  ار  اعست » دادزی  و   » ترابع ۀنس » ۀئامثالث   » هب تسا و  هدروآ  ۀنس » رشع  عست   » هلمج ات  ار  هتشذگ  تیاور  ینامعن  ( 5)

: دومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یسوط  خیش  زا  لقن  هب  یسلجم  ( 6)
ۀفیحص و رضحأ  نسحلا ، ابأ  ای  ّیلعل : هتافو  اهیف  تناک  یّتلا  ۀلیللا  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لاق 

______________________________

ص 285. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 1)
ص 286. نامه ؛ (. 2)

ص 181. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 3)
ص:551  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

نم امامإ و  رشع  انثا  يدعب  نوکیس  ّهنإ  ّیلع ، ای  لاقف : عضوملا . اذه  یلإ )  ) یهتنا یّتح  ۀّیصو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  یلمأف  ةاود .
دّمحم هنبا  یلإ  مالّـسلا ) هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  ینعی   ) نسحلا اهمّلـسیل  و  مامإ ...  رـشع  انثالا  لّوأ  ّیلع ، ای  تنأف  ایدهم . رـشع  ینثا  مه  دعب 
ةافولا هترـضح  اذإف  ایدـهم . رـشع  اـنثا  هدـعب  نم  نوکی  ّمث  اـمامإ . رـشع  ینثا  کلذـف  مهیلع . هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  نم  ظفحتـسملا 

لّوأ وه  و  ّيدهملا . ثلاثلا : مسالا  و  دمحأ ، و  هّللا ، دبع  وه  یبأ و  مسا  یمـساک و  مسا  یماسأ : ۀثالث  هل  نییدـهملا  لّوأ  هنبا  یلإ  اهمّلـسیلف 
«1 . » نینمؤملا

یتاود ذـغاک و  نسحلا ، وبا  يا  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  شیوخ  تلحر  بش  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
دوب دهاوخ  ماما  هدزاود  نم  زا  سپ  یلع ، يا  دیسر : زارف  نیا  هب  هکنیا  ات  دومرف  الما  ار  شتیصو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  روایب ... 

هعیدو يرکـسع ]  ] نسح ماما ]  ... ] یتسه هناگهدزاود  ناماما  زا  رفن  نیتسخن  یلع ، يا  وت  و  دمآ . دهاوخ  يدهم  هدزاود  زین  اهنآ  زا  دـعب  و 
. دومن دهاوخ  میلست  دش ، دهاوخ  ظفح  هلآ ] هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم   ] دّمحم نادناخ  زا  هک  دّمحم  شدنزرف  هب  ار  تماما 
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نیلوا هک  شدـنزرف  هب  ار  نآ  دـسر  ارف  وا  تافو  نامز  یتقو  دـمآ . دـهاوخ  يدـهم  هدزاود  وا  زا  دـعب  سپـس  دـناهناگهدزاود . ناماما  اهنیا 
نیلوا وا  و  يدهم ؛ هّللا و  دبع  دمحا ، ینعی : رگید ؛ یمـسا  و  نم ، ردپ  مسا  نم ، مسا  هیبش  یمـسا  دراد : مان  هس  وا  درپسیم و  تساهيدهم 

. تسا نانمؤم  زا 
هیلع يدهم  رب  مالس  اعد و  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  حلاص  يایلوا  نیا  صوصخم  ییاعد  هیماما ، عبانم  رد  دوجوم  ياهاعد  زا  یخرب  رد  ( 1)

: تسا هدمآ  نینچ  اهاعد  نیا  زا  یکی  رخآ  رد  تسا . هدش  هداتسرف  مالس  دورد و  زین  نانآ  رب  مالّسلا ،
اراصنأ کنید  یلع  اناوعأ و  مهل  انلعجا  مهرصن و  ّزعأ  و  مهلاجآ ، یف  دز  مهلامآ و  مهغّلب  و  هدعب ، نم  ۀّمئألا  هدهع و  ةالو  یلع  ّلص  مهّللا 

«2 ... »
تدـم رب  ناـسرب و  ناـشیوزرآ  هـب  ار  اـهنآ  تـسرف و  دورد  وا  زا  سپ  ناـماما  و  مالّـسلا ) هـیلع  يدـهم  ماـما   ) وا دـهع  ناـیلاو  رب  ادـنوادخ 

. هد رارق  تنید  ناروای  اهنآ و  هب  ناگدننک  کمک  زا  ار  ام  امن و  تیوقت  ار  ناشیرای  ازفیب و  اهنآ  تموکح ] ]
: تسا هدمآ  هدش ، شیاتس  دای و  مالّسلا  هیلع  يدهم  زا  نآ  رد  هک  يرگید  ياعد  رد  و  ( 2)

، ةرخآ ایند و  انید و  مهلامآ  یـصقأ  مهغّلب  و  مهلاجآ ، یف  دز  مهرامعأ و  یف  ّدم  و  هدلو ، نم  ۀّـمئألا  كدـهع و  ةالو  کّیلو و  یلع  ّلص  و 
. ریدق ءیش  ّلک  یلع  ّکنإ 

دایز ار  اهنآ  تموکح ]  ] تدـم يازفیب و  ناشرمع  رب  تسرف و  دورد  شنادـنزرف  زا  ناماما  تدـهع و  ناـیلاو  تدوخ و  یلو  رب  ادـنوادخ ] ]
. ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  هک  ناسرب  ترخآ  ایند و  نید و  رد  ناشیاهوزرآ  نیرتالاب  هب  ار  اهنآ  نک و 

______________________________

550 ص :  حلاص .....  يایلوا  تموکح  روهظ 551 ب ) زا  سپ  خیرات  ص 237 . ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 542. نانجلا ، حیتافم  سابع ، خیش  یمق ، (. 2)

ص:552  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
هژیو ار ، ترـضح  نآ  زا  سپ  یمالـسا  تیمکاح  هک   ) ار تعجر  هب  لوق  رابخا و  نیا  نیب  ضراعت  اـت  تسا  هدیـشوک  یـسلجم  همـالع  ( 1)

و دـشابیم . تعجر - ینعی  روهـشم - لوق  فلاخم  رابخا  نیا  دـیوگیم : هک  اجنآ  دزاـس . فرط  رب  دـنادیم ) مالّـسلا  هیلع  موصعم  ناـماما 
: دیامنیم حرطم  تایاور  نآ  لیوأت  يارب  ار  ریز  تروص  ود  زا  یکی  سپس 

مالّـسلا هیلع  مئاق  زا  سپ  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  يدهم  زا  ریغ   ) رگید ناماما  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يدهم ، هدزاود  زا  دوصقم  - 1
. درک دنهاوخ  تموکح 

ات دنزادرپیم  مدرم  تیاده  هب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تعجر  نامز  رد  هک  دنتـسه  مالّـسلا  هیلع  مئاق  ناتـسود  زا  اهيدهم ، نآ  - 2
«1 . » دنتسه ادخ  تجح  زین  ناماما  يایصوا  ناربمایپ و  يایصوا  اریز  دنامن ، یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز 

: تسا هتفگ  یسربط  ( 2)
یتیاور ترـضح  نآ  دنزرف  تموکح  هرابرد  اما  درک  دـهاوخن  تموکح  یـسک  مالّـسلا  هیلع  مئاق  زا  سپ  تسا  هدـمآ  حیحـص  یتیاور  رد 

لهچ نیا  رد  دوریم و  ایند  زا  تمایق  ییاپ  رب  زا  شیپ  زور  لهچ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  هدمآ  تایاور  رتشیب  رد  تسا . هدیسرن  یعطق 
«2 . » تسین يرگید  زیچ  یناماسبان  بوشآ و  زج  زور 

. تسین مالّسلا  هیلع  يدهم  زا  سپ  تلود  عوضوم  زا  يرثا  هماع  عبانم  رد  اما  میدرک ؛ لقن  هیماما  عبانم  زا  هک  دوب  یبلاطم  اهنیا 
فالخ رب  هراومه  لیوأت  مینادیم  هک  یلاح  رد  هدز ، لیوأت  هب  تسد  هتفگ ، شیپ  تیاور  هیجوت  يارب  يو  یسلجم : همالع  نخـس  دقن  ( 3)

. دیامن تباث  ار  نآ  دناوتیمن  لامتحا  ای  ناکما و  درجم  دز و  تسد  نآ  هب  ناوتیم  ترورض  ماگنه  رد  اهنت  تسا و  رهاظ 
نامه دمآ ، دنهاوخ  مالّـسلا  هیلع  يدهم  زا  سپ  هک  ياهناگهدزاود  يایلوا  دـیوگب : لوا  تروص  رد  دـشوکیم  یـسلجم  يور ، ره  هب  ( 4)
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دـعب و هناگهدزاود  ناماما  زا  دارم  دوشیم و  فرط  رب  تعجر  تایاور  ایلوا و  تایاور  نیب  ضراـعت  بیترت  نیدـب  دـناهناگهدزاود . ناـماما 
: دراد یپ  رد  ار  مهم  لاکشا  ود  نخس  نیا  یلو  دوب . دهاوخ  نانیمه  مالّسلا  هیلع  يدهم  زا  لبق 

. دنشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نادنزرف  زا  یگمه  هناگهدزاود  يایلوا  هک  تسا  هدش  حیرـصت  میدروآ ، هک  تایاور  زا  يرامـش  رد  - 1
، دـسرب ارف  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  تلحر  یتقو  دـمآ . دـنهاوخ  يدـهم  هدزاود  وا ، زا  سپ  هاـگنآ  : » تسا هدـمآ  راـبخا  نیا  زا  یکی  رد 

ناماما هک  یتروص  رد  هدلو » نم  ۀـمئالا  و   » تسا هدـمآ  اعد  رد  و  درپس » دـهاوخ  تساهيدـهم  زا  نیلوا  هک  شدـنزرف  لیوحت  ار  تفالخ 
. دنشابیم مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  ناردپ  موصعم ،

______________________________

ص 237. ج 13 ، نامه ؛ رقاب ، دّمحم  یسلجملا ، (. 1)
ص 435. نامه ؛ نسحلا ، نب  لضف  یسربطلا ، (. 2)

ص:553  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
یفاـک لـیلد  بیترت ، نودـب  هچ  سکع و  تروص  هب  هچ  مالّـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـماما  همه  تشگزاـب  يارب  میتـفگ  هک  روـط  ناـمه  - 2

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سپ  مه  نآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  مالّـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تشگزاب  هب  طقف  میتفاین .
. دومن لمح  رابخا  هنوگ  نیا  رب  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  هدشن  تباث  ماما  هدزاود  همه  تشگزاب  هک  ینامز  و  تسا . هدش  حیرصت 

رد حـلاص  ياـیلوا  موصعم و  ناـماما  ناـمزمه  دوجو  هب  هصـالخ  روـط  هب  يو  تسا ، هدرک  داـی  نآ  زا  یـسلجم  هک  یلیوأـت  نیمود  رد  ( 1)
ناونع هب  ار  حـلاص  ياـیلوا  نآ  هتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع  ناـموصعم  نآ  زا  ار  یلـصا  تیمکاـح  اـما  هدومن  فارتعا  يدـهم  زا  سپ  هعماـج 

. دزاس فرط  رب  ار  تایاور  نیا  نیب  ضراعت  تسا  هدرک  یعس  بیترت  نیدب  هدومن و  یفرعم  اهناسنا  تیاده  رما  رد  نیموصعم  نارازگراک 
يدـهم ماما  تلحر  زا  سپ  تیمکاح  حطـس  نیرتالاب  رد  ایلوا  دـنراد  تحارـص  تایاور  هک  تسنآ  بلطم  نیا  هب  لاکـشا  نیرتنشور  ( 2)

هب تیب  لـها  اـم  زا  يدرم  اـعطق   » نخـس نیا  دـننام  تسا . لـطاب  یلیوأـت  حیرـص ، نخـس  نیا  زا  ندـمآ  هاـتوک  و  دـنراد ، رارق  مالّـسلا  هیلع 
دهاوخ میلـست  تسا  اهيدهم  زا  نیتسخن  هک  شدنزرف  هب  ار  تفالخ  دسر ، ارف  هک  يدهم ]  ] تافو : » هک نخـس  نیا  ای  دـسریم ». تموکح 

.« درک
: تسا نینچ  شاهصالخ  هک  هدروآ  ار  یلالدتسا  تعجر  يارب  ینمض  روط  هب  مود  تروص  رد  یسلجم  همالع  ( 3)

یکی دشاب ، نیمز  يور  رب  رفن  ود  اهنت  رگا  یتح  دشاب ، یتجح  نیمز  رد  دیاب  دراد ، دوجو  تیرـشب  یتقو  ات  هک  یمالـسا  هشیدـنا  ساسا  رب 
. دنام دهاوخ  تجح  زا  یلاخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  سپ  نیمز  میریذپن ، ار  تعجر  رگا  نیاربانب  دشاب . تجح  يرگید  رب  دیاب  اهنآ  زا 

. تفریذپ ار  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تشگزاب  دیاب  سپ 
: میروآیم اجنیا  رد  ار  شاهصالخ  هک  هداد  خساپ  ینمض  روط  هب  لالدتسا  نیا  هب  یسلجم  دوخ  هناتخبشوخ  اما  ( 4)

يایلوا تشگزاب  اریز  میوش ؛ موصعم  ناماما  تعجر  هب  دـقتعم  ادـخ ) تجح  زا  نیمز  ندـنامن  یلاـخ   ) لـصا نیا  ققحت  يارب  تسین  مزـال 
. دیشخب دهاوخ  ققحت  ار  لصا  نیا  زین  حلاص 

.« دنراگدرورپ ياهتجح  زین  مالّسلا  مهیلع  ناماما  يایصوا  ناربمایپ و  يایلوا   » یسلجم همالع  نخس  حیرص  هب 
. دوب دهاوخن  تجح  زا  یلاخ  دنام و  دهاوخ  یقاب  نانچ  مه  زین  نانیا  دوجو  اب  نیمز  تروص  نیا  رد  سپ 

. دراد یتافانم  حلاص  يایلوا  تموکح  اب  هن  دنکیم و  تباث  ار  تعجر  هن  لصا  نیا  بیترت ، نیدب 
نآ تلحر  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دنزرف  تموکح  تیاور  دیامنیم ، يروآدای  زین  وا  دوخ  هک  نانچ  مه  یسربط : نخـس  دقن  ( 5)
دید میهاوخ  نیا  زا  سپ  هتبلا  تسین . رتاوتم  دیوگیم ، نخـس  حلاص  يایلوا  تموکح  زا  هک  یتایاور  اریز  تسین  ینیقی  یعطق و  ترـضح ،

دهاوخن یتلود  مئاق ، تلود  زا  سپ  هک  وا  نخـس  نیا  اما  تسا . یفاک  ام  يارب  نیمه  دنراد و  ار  یخیرات  تابثا  یگتـسیاش  اهتیاور  نیا  هک 
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رمع نایاپ  ات  ماظن  نآ  هک  تفگ  دیاب  دشاب ، وا  یتموکح  ماظن  مئاق ، تلود  زا  دوصقم  رگا  اریز  تسا  یتسرد  نخس  دوب ،
ص:554  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

دشاب ترضح  نآ  صخش  تموکح  مئاق ، تلود  زا  دوصقم  رگا  و  دوب . دهاوخن  يرگید  تموکح  نآ  زا  سپ  تشاد و  دهاوخ  موادت  رشب 
تایاور زا  يرایـسب  تسا و  لمتحم  ریغ  ینخـس  تفگ  دیاب  دسر ، نایاپ  هب  زین  تیرـشب  راک  ناشیا  تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  هک  يروط  هب 

« دوشیمن اپرب  اهناسنا  نیرتدب  نامز  رد  زج  تمایق   » هک تیاور  نیا  حلاص و  يایلوا  تایاور  تعجر ، تایاور  دـننام  دـیامنیم  یفن  ار  نآ 
نامز رد  ضرالا  ۀباد  جورخ  مینادیم  هکنیا  هب  هجوت  اب  ضرالا » ۀباد   » هیآ نوچ  مه  دننکیم  تلالد  نآ  رب  زین  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هکلب 

. دوب دهاوخن  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ 
. تفای دهاوخ  موادت  یناهج  تلود  دنام و  دهاوخ  یقاب  ترضح  نآ  زا  سپ  تیرشب  تروص  نیا  رد  ( 1)

دنهاوخن لیکـشت  یتلود  نارفاک  نافرحنم و  هک  تسا  نآ  دوب ، دهاوخن  یتلود  مالّـسلا  هیلع  مئاق  تلود  زا  سپ  هک  ثیدح  نیا  زا  دوصقم 
نیا زا  سپ  تفر » دهاوخ  ایند  زا  تمایق  زا  شیپ  زور  لهچ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تسا  هدمآ  تایاور  رتشیب  رد  : » دیوگیم یسربط  داد .
زارد يراگزور  دیاش  هک  تسا  يرگید  صخـش  هکلب  مالّـسلا  هیلع  ماما  صخـش  هن  تایاور ، نیا  رد  تجح »  » زا دارم  هک  تسناد  میهاوخ 

. دیآ ایند  هب  وا  تلحر  زا  سپ 
هک داد  خـساپ  شـسرپ  نیا  هب  دـیاب  مییامن ، هئارا  حـلاص  يایلوا  تموکح  هراـبرد  یلماـک  تشادرب  هک  نآ  زا  شیپ  اـهثحب و  نیا  زا  سپ 

رتشیب و يدادـعت  هک  ار  تعجر  تایاور  هک  یلاح  رد  مینادـب ، یفاک  یخیراـت  تاـبثا  يارب  ار  حـلاص » ياـیلوا   » تاـیاور میناوتیم  هنوگچ 
؟ میتسنادن یفاک  روظنم  نیا  يارب  دشابیم ، رتنشور  يرایسب  ناهذا  رد  دراد و  رتراشرس  ینیماضم 

دادعترپ تایاور ، نیا  اریز  تسا  یعطق  باتک ، نیا  رد  ام  هویـش  قباطم  یخیرات ، تابثا  يارب  حلاص  يایلوا  تایاور  ندوب  یفاک  خساپ : ( 2)
دودرم هب  هجوت  اب  تعجر ، رابخا  اب  تایاور  نیا  ضراعت  اما  دنتـسه . هباشم  يدایز  دـح  ات  زین  اهنآ  یناعم  دنـشابیم و  رگیدـکی  رب  هنیرق  و 

ماما زا  سپ  تموکح  هجیتن  رد  تساجرباپ ؛ نانچ  مه  دروایب ، راـبخا  نیا  نیب  عمج  يارب  اـت  دیـشوک  یـسلجم  همـالع  هک  یلیلد  ود  ندـش 
تابثا لباق  تعجر  رابخا  میتسناد  هک  ام  و  حلاص ، يایلوا  يارب  زا  ای  تسناد و  مالّسلا  هیلع  نیموصعم  نآ  زا  دیاب  ای  ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم 

. میرادن يایلوا  رابخا  شریذپ  ياهراچ  تروص  نیا  رد  تسا ، تابثا  لباق  حلاص  يایلوا  رابخا  رگید  يوس  زا  تسین و 
: میهد حیضوت  رتشیب  ار  نآ  تسا  رتهب  یلو  دشابیم ، یناهرب  یفاک  هزادنا  هب  بلطم  نیا  هک  نآ  مغر  هب  ( 3)

قافتا دروم  كرتشم و  ینومـضم  ياراد  تایاور  نآ  هک  تسا  نیا  درادـن ، دوجو  تعجر  رابخا  رد  هک  ایلوا  تایاور  توق  هطقن  نیرتمهم 
کی زا  رتشیب  یهاگ  هک  تسا  تیاور  یکدنا  رامش  ياراد  زین  ینومـضم  ره  هک  دراد  نومـضم  هن  مک  تسد  تعجر ، رابخا  یلو  دنتـسه ؛

هک ار  يرابخا  تعجر ، رابخا  نایم  رد  امـش  ایآ  میـسرپیم : دنهدیم  حـیجرت  ار  تعجر  رابخا  هک  یناسک  زا  ور  نیا  زا  تسین . دـحاو  ربخ 
؟ ار تعجر  رابخا  همه  ای  دیهدیم و  حیجرت  مالّسلا - هیلع  نیسح  ماما  تعجر  دننام  تسا - صخشم  ییانعم  ياراد 

رابخا زا  رتمک  یترهش  یتح  رتفیعض و  يدانسا  رتمک و  يدادعت  اهربخ  نیا  دیدرت  نودب  دنهد ، حیجرت  ار  رابخا  نآ  زا  ینیعم  شخب  رگا 
نیمه رابخا ، نیا  زا  ینیعم  شخب  ره  عطق  روط  هب  دنراد . ایلوا 

ص:555  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک  دزادرپیم ، مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  تشگزاب  هب  هک  یتیاور  رگم  دنراد ، ار  تیعضو 

، رظنم نیا  زا  تعجر  راـبخا  میتـسناد  هک  روطناـمه  تروـص  نیا  رد  دـنهد ، حـیجرت  اـیلوا  راـبخا  رب  ار  تعجر  راـبخا  همه  مه  رگا  و  ( 1)
- دشابیم ضرالا  ۀـباد  جورخ  رب  قبطنم  میتفگ  هک  ار - یلک  یلامجا و  نومـضم  نآ  رگم  دوب . دـهاوخ  یفلتخم  ياهلولدـم  اب  ضراعتم و 

. درادن تعجر  عوضوم  اب  یطابترا  هنوگچیه  هکلب  هدوب ، رود  تعجر  فراعتم  موهفم  زا  هک  دنریذپب 
: اریز درادن ، نآ  تایاور  حلاص و  يایلوا  تموکح  اب  یتافانم  موهفم  نیا  ( 2)
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زا سپ  ینالوط  یتدـم  باسح  نیا  اـب  درادـن و  یـصاخ  خـیرات  فیرـش  تنـس  رد  هن  میرک و  نآرق  رد  هن  ضرـالا  ۀـباد  ندـمآ  نوریب  - 1
. دیآیم دیدپ  حلاص  يایلوا  تموکح 

هکلب دریگ  رارق  یناهج  لدـع  تموکح  سأر  رد  ات  دـمآ  دـهاوخن  ضرـالا  ۀـباد  دـیآیم ، رب  تاـیاور  میرک و  نآرق  زا  هک  ناـنچ  مه  - 2
هتـساوخ وا  زا  هک  ياهنالداع  شور  اب  ار  شتقباطم  نازیم  درف و  ره  هاگیاج  دـیامن و  یگدیـسر  دارفا  باسح  هب  لـماک  روط  هب  اـت  دـیآیم 

، دـشاب زین  اهنآ  نامز  رد  رگا  یتح  حـلاص  يایلوا  تموکح  اب  ضرالا  ۀـباد  ندـمآ  نوریب  دـش ، نینچ  یتقو  دـیامن . صخـشم  تسا ، هدـش 
. تسا توافتم  وا  فیاظو  اب  هعماج  رد  اهنآ  فیاظو  اریز  تشاد  دهاوخن  تافانم 

رد هک  ياهشیدـنا  هریجنز  اب  دـنویپ  رد  لماکتم و  یتشادرب  تسا  هتـسیاش  میداد ، حـیجرت  ار  حـلاص  يایلوا  تموکح  تایاور  هک  لاح  ( 3)
. میهد خساپ  هنیمز  نیا  رد  ار  تالاکشا  یخرب  سپس  مییامن و  هئارا  نآ  زا  میتفر ، شیپ  نآ  ساسا  رب  باتک  نیا 

تموکح هزاریش  هک  تسرطاخ  نادب  هن  نیا  درک . دهاوخن  اهر  ریبدت  نودب  ار  تما  راک  دوخ ، زا  سپ  زگره  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ( 4)
فیاظو زا  یکی  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  میاهتفگ  هک  نانچ  مه  رتمهم ، نیا  زا  هکلب  ددرگیم ، عیاض  هتـشذگ  ياهشالت  دـشاپیم و  مه  زا 
يریسم رد  يرشب  تیبرت  دشر و  يارب  تدمزارد  مجسنم و  یلک ، ینیناوق  نیودت  روهظ ، زا  سپ  مالّسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  یلصا 

رد هک  یلماک  حلاص و  ناسنا  زا  زج  تیبرت  نیا  دماجنایب . موصعم  هعماج  ققحت  هب  هک  يرمتسم  یجیردت و  تیبرت  ینعی  دشابیم ؛ ینالوط 
هچ تسین و  نکمم  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  زج  یـسک  يارب  یناسنا  نینچ  تخانـش  تسین . هتخاس  دریگیم  رارق  لدـع  تلود  سأر 

تفگ میهاوخ  هک  نانچ  مه  دیامن . ادـیپ  ار  گرتس  تیرومأم  نیا  یگتـسیاش  ات  دـهد  رارق  یـصاخ  تیبرت  تحت  ار  يو  ترـضح  نآ  اسب 
. تسین تسرد  زین  مدرم  طسوت  يو  باختنا 

ات دـنکیم  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  یگدـنز ، لاس  نیرخآ  رد  اسب  هچ  شیوخ و  تایح  ناـمز  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  ور  نیا  زا  ( 5)
هک نآ  لیلد  هب  صخش  نیا  دسریم  رظن  هب  هک  نآ  دوجو  اب  دشاب . حلاص » يایلوا   » تلود رد  مکاح  نیتسخن  یناهج و  لدع  تلود  سیئر 

رترب يدـعب  حـلاص  ياوشیپ  رفن  هدزای  زا  هدوب ، راوگرزب  نآ  راتفر  هدـننیب  نانخـس و  هدنونـش  سفنمه و  مالّـسلا و  هیلع  ماـما  تیبرت  تحت 
ماما وا و  نیب  نانچمه  یلو  دشاب ،
ص:556  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

یگدنز رد  يریخ  يدهم  زا  سپ  : » دوشیم قداص  نخـس  نیا  هک  ردـق  نآ  دراد ، دوجو  یـساسا  فرژ و  ییاهتوافت  مالّـسلا  هیلع  رـصع 
«. تسین ایند 

: تسا هتفهن  یساسا  هتکن  ود  رد  بلطم  نیا  زار  دسریم  رظن  هب  ( 1)
تامادـقا و رد  هک  دراد  دوـجو  راکـشآ  یتواـفت  شنیب ، یتیـصخش و  ظاـحل  زا  وا  نیـشناج  مالّـسلا و  هـیلع  يدـهم  ماـما  نـیب  لوا : هـتکن 

. تسادیپ ود  نآ  ياهدرکلمع 
یندـم ياقترا  مدـع  لیلد  هب  هک  دراد  دوجو  یعماوج  دارفا و  ناهج ، رانک  هشوگ و  رد  نانچمه  موصعم ، هعماج  ققحت  زا  شیپ  مود : هتکن 

، ناهج گرزب  ياوشیپ  تلحر  زا  سپ  تیرـشب  ناوراک  زا  ناشهلـصاف  مالّـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  هنادجم  ياهشالت  مغر  هب  یندـمت و  ای  و 
ناوارف توافت  لیلد  هب  دیدج  ربهر  اب  لماعت  يرادربنامرف و  ترورض  زا  زین  يرایـسب  هک  دوریم  لامتحا  نیا  زین  دوب و  دهاوخ  دایز  رایـسب 

. دنشابن هاگآ  وا  اب  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما 
داد و دهاوخ  دوخ  نیشناج  زا  يوریپ  موزل  هرابرد  ییاهمایپ  ناوارف  تقد  دیکأت و  اب  تافو ، زا  شیپ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیدرتیب  ( 2)

لامک دشر و  هب  زونه  تیرشب  هک  ور  نآ  زا  اما  دومن . دهاوخ  تیبثت  یقیمع  تروص  هب  مدرم  ناهذا  رد  ار  حلاص  يایلوا  تموکح  هاگیاج 
هب زگره  تالکشم  عناوم و  نیا  دوجو  هتبلا  تسا . یچیپرس  ینامرفان و  ضرعم  رد  اههنیمز  زا  يرایـسب  رد  نانچ  مه  هتـشگن ، لیان  بولطم 

ماظن تسا و  هتفرگ  ارف  مالّـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  یتیبرت  لوصا  تاـیئزج و  همه  حـلاص ، مکاـح  اریز  تسین ؛ یناـهج  تلود  تسکـش  ياـنعم 
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. درب دهاوخ  شیپ  هب  هتشذگ  هویش  نامه  اب  ار  تما  تیبرت  دنیآرف  دنام و  دهاوخ  یقاب  بوبحم  تهبا و  اب  نانچمه  يودهم 
راکفا هک  ياهعماج  هب  ینعی  دیناسر ؛ دهاوخ  تمـصع  رـصع  هب  ار  یناهج  هعماج  رذگ ، نارود  کی  ناونع  هب  حلاص  يایلوا  تموکح  ( 3)

تاباختنا يرازگرب  اب  راک  نیا  هکلب  تسین ، مکاح  باصتنا »  » هب يزاین  رگید  نامز  نآ  رد  « 1 . » تسا هتفای  راب  تمصع  ماقم  هب  شایمومع 
: تسا هدومرف  فیصوت  میرک  نآرق  هک  دوب  دنهاوخ  نانچ  مدرم  نامز  نآ  رد  تفرگ . دهاوخ  ماجنا  اروش  لیکشت  ای 

َو ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو  َنوُرِفْغَی  ْمُه  اُوبِـضَغ  اـم  اذِإ  َو  َشِحاوَْفلا  َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ... 
«2 . » َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ْمُهَْنَیب  يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ 

رود هب  ار  دوخ  اهيراکتـشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  دـنراد و  دامتعا  ناـشراگدرورپ  هب  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  يارب  ... 
دناهدرک و اپرب  زامن  هداد و  تبثم ]  ] خساپ ار  ناشراگدرورپ  يادـن ]  ] هک یناسک  دـنرذگیم و  رد  دـنیآیم  رد  مشخ  هب  نوچ  دـنرادیم و 

. دننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  تسا و  تروشم  ناشنایم  رد  ناشراک 
______________________________

ص 480. يربکلا ؛ ۀبیغلا  خیرات  دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
.38 تایآ 36 - (، 42  ) يروشلا هروس  (. 2)

ص:557  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
زین دـیدج  نامکاح  دـسریم . نایاپ  هب  دـندوب ، هدـمآ  راک  رـس  رب  باصتنا  اب  هک  حـلاص  يایلوا  تیمکاح  رـصع  اروش ، راـک  زاـغآ  اـب  ( 1)

. دنکیم قرف  یلک  روط  هب  اهنآ  یتیبرت  شور  هک  دنتسه  حلاص  ییایلوا 
هب مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  هک  تسا  ییاهشزومآ  اب  هتفای  میلعت  دوخ و  زا  شیپ  نامکاح  مجـسنم  هژیو و  تیبرت  هرمث  بوصنم ، مکاح 

. تسا هدیسر  ثرا  هب  اهنآ 
راکفا دنتـسه ، لداع  حـلاص و  شدارفا ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  نآ  لـیلد  هب  هک  دربیم  رـس  هب  ياهعماـج  رد  بختنم  مکاـح  اـما  ( 2)

حلاص راتفر  تلادع و  زا  ییالاو  زاتمم و  هجرد  هب  هک  دنتسه  زین  يدارفا  شیب  مک و  ياهعماج ، نینچ  رد  دشابیم . موصعم  زین  شایمومع 
تیمکاح یگتسیاش  بیترت  نیدب  نانیا  دناهدیسر . هبجاو  ریغ  تمصع  مالـسا ، يامکح  ریبعت  هب  ای  میراذگیم  تمـصع »  » ار شمان  ام  هک 

. دنیامن باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی  مدرم  دیاب  تیمکاح ، نیا  ققحت  يارب  دروآ و  دنهاوخ  تسد  هب  ار  یناهج  لدع  تلود 
: میزادرپیم خساپ  شسرپ و  لکش  هب  بلاطم  یخرب  حرط  هب  ثحب ، رتشیب  نییبت  يارب  اجنیا  رد  ( 3)

؟ دنرفن دنچ  حلاص  يایلوا  لوا : شسرپ 
دوب دهاوخ  يدهم  هدزای  مالّسلا  هیلع  مئاق  زا  سپ  تیب ] لها   ] ام يارب  دوب : هدمآ  يربخ  رد  میدرگزاب . هتشذگ  تایاور  هب  دیاب  خساپ  يارب 
رظن هناگادج  ربخ  ود  نیا  زا  مادک  ره  هب  رگا  دمآ  دنهاوخ  يدـهم  هدزاود  مالّـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا زا  سپ  میدـناوخ : رگید  يربخ  رد  و 

. تشاد دهاوخن  ار  تیلباق  نیا  کی  چیه  مییامن ، هظحالم  مه  اب  ار  ود  ره  رگا  اما  دوب . دنهاوخ  یخیرات  تابثا  لباق  ود  ره  مینکفا ،
الاب لاؤس  هب  خـساپ  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  حـلاص  ياـیلوا  تموکح  هیرظن  لـصا  دنـشابن ، یخیراـت  تاـبثا  لـباق  ود  ره  رگا  هجیتن  رد  ( 4)

مالّـسلا هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  ییاهیجنـستحلصم  عبات  نیا  هک  دشاب  دایز  ای  مک  اهنآ  دادـعت  تسا  نکمم  هجیتن  رد  دوشیم . راوشد 
. تشاد دنهاوخ 

یلیلد نیا  هک  تسا  یهیدب  هتبلا  دنرفن . هدزاود  زین  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هکنیا  هچ  دراد ، تیعوضوم  هدزاود  ددع  یعیـش  هشیدنا  رد 
. تشاد دنهاوخن  یخیرات  تابثا  يارب 

حرطم ار  رفن  هدزاود  دادـعت  هک  يربخ  تفگ : ناوتیم  تروص  نیا  رد  تفریذـپ . ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، تابثا  لباق  ربخ  ود  زا  یکی  اهنت  رگا 
. تسا رتحیحص  دزاسیم ،
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نیب عقاو  رد  رفن ، هدزاود  ربخ  هنیرق  هب  رفن  هدزای  ربخ  روهظ  زا  نتـشادرب  تسد  اب  ناوتیم  دنـشاب ، یخیرات  تابثا  لباق  ربخ  ود  ره  رگا  اـما 
. تفریذپ ار  هدزاود  ددع  هجیتن  رد  و  درک . عمج  ود  نآ 

ام دشاب . لیلد  دنمزاین  يریگهجیتن  نیا  تسا  نکمم  دنچ  ره  دراد . حـیجرت  تروص ، ره  رد  هدزاود  ددـع  هک  دوشیم  مولعم  بیترت  نیدـب 
. میریذپیم ار  ضرف  نیمه  میهد ، يرتهب  خساپ  يدعب  شسرپ  هب  میناوتب  هک  نآ  يارب 

؟ درک دنهاوخ  تموکح  لاس  دنچ  حلاص  نامکاح  مود : شسرپ  ( 5)
هب تیانع  اب  دننک ، تموکح  یلومعم  يرمع  تدم  هب  زین  مادک  ره  مینادب و  رفن  هدزاود  ار  اهنآ  رگا 

ص:558  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
دهاوخ هیکت  تیمکاح  هکیرا  رب  لاس  داتـشه  نانآ  زا  کی  ره  تسا ، لاس  دصکی  مک  تسد  لدـع  تلود  رد  یلومعم  رمع  نیگنایم  هکنیا 

لاس تسیب  دـصتفه و  حـلاص ، يایلوا  تموکح  تدـم  عمج  مینادـب ، لاس  تصـش  ار  اهنآ  زا  کی  ره  رمع  نیگنایم  هاـگره  هجیتن  رد  دز .
دهاوخ یفاک  ینامز  موصعم ، هعماج  حطـس  هب  نآ  ندناسر  تیرـشب و  هدشباسح  الماک  یلوصا و  تیبرت  يارب  نامز  نیا  دـش و  دـهاوخ 

. دوب
؟ دنوشیم هاگآ  تمصع  هرود  عورش  زا  هنوگچ  مدرم  موس : شسرپ  ( 1)

حـلاص و يایلوا  تموکح  نایاپ  میتسناد ، البق  هک  روط  نامه  نآ  نیرتمهم  دـندرگ . هاـگآ  عوضوم  نیا  زا  قیرط  دـنچ  زا  دـنناوتیم  مدرم 
. دنیآیم راک  رس  رب  تاباختنا  قیرط  زا  هک  تسا  ییایلوا  تیمکاح  زاغآ 

: تسا یسررب  لباق  لامتحا  دنچ  عوضوم ، نیا  زا  هعماج  یهاگآ  يارب 
- اهنآ همه  هرود  هاگره  دنهاگآ و  دنسریم ، تموکح  هب  هک  یحلاص  يایلوا  رامش  زا  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تیصو  ساسا  رب  مدرم  - 1

دهاوخ ارف  موصعم » هعماج   » هرود زاغآ  هدیـسر ، نایاپ  هب  حـلاص  يایلوا  تموکح  رـصع  ناـمز  نآ  رد  دـسر ، ناـیاپ  هب  رفن - هدزاود  ـالثم 
. دیسر

لاس نالف  رد  هک  دشاب  هدیـسر  ایلوا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  صاخ  یتیـصو  هک  دراد  لامتحا  اهنآ ، دادـعت  نییعت  مدـع  ضرف  هب  - 2
ندیزگرب مدـع  هب  هیـصوت  دوشیم . ییاروش  تموکح  سپ  نآ  زا  هکلب  دـنیزگرب  ار  يرگید  سک  دـیابن  تفر ، ایند  زا  مکاح  ّیلو  هاگره 

. دشابیم موصعم  هعماج  هرود  زاغآ  هناشن  تیصو  نیا  رد  نیشناج ،
نایاپ ياههناشن  ناونع  هب  یصاخ  یعامتجا  عیاقو  زا  نآ  رد  هک  دشاب  هدیـسر  ایلوا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  یـصوصخم  تیـصو  - 3

گنهرف و زا  یـصاخ  حطـس  هب  رـشب  ندیـسر  ای  یخیرات و  یعامتجا - ياهدادـیور  اههناشن ، نیا  زا  دارم  دـشاب . هدـش  داـی  اـهنآ  تموکح 
. تسا یتسرد  لامتحا  دشاب ، هدشن  صخشم  شیپ  زا  اهنآ  دادعت  هک  یتروص  رد  زین  لامتحا  نیا  دشابیم . تینالقع 

مالّـسلا هیلع  يدـهم  ماما  دـنزرف  ایآ  باستنا  تروص  رد  ریخ و  ای  دـنیادج  مه  زا  بسن  ظاحل  زا  حـلاص  يایلوا  اـیآ  مراـهچ : شـسرپ  ( 2)
؟ هن ای  دنشابیم 

دهاوخ يدهم  هدزای  مالّـسلا ، هیلع  مئاق  زا  سپ  ام  يارب  اعطق  میناوخیم  یتیاور  رد  تسا . هدش  هداد  خساپ  تایاور  یخرب  رد  لاؤس  نیا  هب 
مئاق : ] میناوخیم نینچ  يرگید  ربخ  رد  دنتـسه . مالّـسلا  هیلع  تیب  لها  لسن  زا  اهنآ  هک  دوشیم  مولعم  لاـمجا  روط  هب  نخـس  نیا  زا  دوب .

، تسخن ّیلو  هک  دیآیم  رب  تیاور  نیا  زا  درپسیم . تساهيدهم ، زا  رفن  نیتسخن  هک  شدنزرف  هب  ار  تفالخ  دوخ ، زا  سپ  مالّـسلا ] هیلع 
ةالو و  تسا : هدـمآ  اهاعد  زا  یکی  رد  نینچمه  تسا . هدـشن  يدای  وا  زا  سپ  ایلوا  زا  اما  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دوخ  دـنزرف 

. كدلو نم  ۀمئالا  كدهع و 
دنتسه مالّسلا  هیلع  تیب  لها  لسن  زا  حلاص  يایلوا  هک  تفای  میهاوخ  رد  میریگ ، رظن  رد  لقتسم  روط  هب  ار  رابخا  نیا  زا  مادک  ره  رگا  ( 3)

زا اهنآ  هک  دوریمن  لامتحا  ینامز  لوط  لیلد  هب  نوچ  دشابیم و  مالّـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رابخا ، حالطـصا  رد  تیب  لها  زا  دوصقم  و 
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هجیتن رد  دنشاب ، مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  ریغ  يرگید  ماما  لسن 
ص:559  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

ار نآ  يرگید  ربخ  دیامنیم و  شدییأت  رابخا  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  ینشور  هیضرف  نیا  دنتسه . مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوخ  نادنزرف  زا 
. دنکیمن یفن 

اما دـنکیمن ؛ یکمک  ام  هب  هراب  نیا  رد  تاـیاور  ریخ ؟ اـی  دـنرگیدکی  نارـسپ  اـهنآ  اـیآ  هک  تسا  نآ  دـنامیم  یقاـب  هک  یلاؤس  اـهنت  ( 1)
لبق ام  هلحرم  رد  هک  یّیلو  ره  اریز  میهنیم ؛ مان  تیـالو » هریجنز   » ار نآ  اـم  دـنرگیدکی و  دـنزرف  اـهنآ  نآ ، قبط  هک  دراد  دوجو  ياهنیرق 
طرش هب  هعماج  دارفا  همه  هک  تسا  نآ  قح  تسا . تموکح  هب  ندیسر  يارب  یـصاخ  تیبرت  هژیو و  یگدامآ  دنمزاین  دراد ، رارق  تمـصع 

یعامتجا و نیناوق  اههویـش و  قیاقح ، زا  يرامـش  یلو  دنیامن  تیبرت  تروص  نیرتهب  هب  ار  مکاح  تسناوت  دنهاوخ  تلادـع ، یگتـسیاش و 
نارگید دسریم و  ثرا  هب  وا  هب  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  يوس  زا  صاخ  تروص  هب  تسا و  مکاح  صوصخم  هک  دراد  دوجو  نآ  دـننام 

. دراد زاین  نیشیپ  مکاح  شالت  زین  نامز و  تشذگ  هب  دیدج  مکاح  يارب  میلاعت  نآ  فشک  تیبثت و  دنتـسه . عالطایب  نآ  زا  یلک  روط  هب 
. تسج اهومع  رسپ  الثم - نیب - رد  ار  نآ  ناوتیم  یتخس  هب  دیآیمن و  دیدپ  دنزرف  ردپ و  نیب  رد  زج  الومعم  رما  نیا 

. دوشیم ظفح  تسا ، مزال  یمکاح  ره  تیبرت  يارب  هک  ییالو  هریجنز  ظفح  روظنم  هب  اهنآ  یبسن  طابترا  يوق ، نامگ  هب  نیاربانب 
زا يرگید  تشادرب  ره  اب  اـی  تسا  تیودـهم  زا  یعیـش  تشادرب  کـی  افرـص  حـلاص ،» ياـیلوا  تموکح   » هشیدـنا اـیآ  مجنپ : شـسرپ  ( 2)

؟ تسا راگزاس  زین  تیودهم 
دهاوخ ایند  هب  شیوخ  نامز  رد  هک  تسا  يدرم  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  : » تسا دـقتعم  هک  يرگید  تشادرب  اـب  لـماک  روط  هب  هشیدـنا ، نیا 

روهظ و زا  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  اب  یمیقتـسم  طابترا  تسا و  راگزاس  تخاـس ». دـهاوخ  زیربل  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـمآ و 
. درادن تسا ، هعیش  ناماما  زا  ماما  نیمهدزاود  وا  هکنیا 

زا سپ  تلود  هب  ياهراشا  هنوگچیه  میاهدیواک ، ار  ییاور  عبانم  هک  اجنآ  ات  ام  درادن و  یلیلد  دنـس و  هیماما  ریغ  نایم  رد  هشیدـنا  نیا  هتبلا 
. دنراتخم هشیدنا ، نیا  شریذپ  رد  هماع  نادنمشیدنا  نیاربانب  میتفاین و  مالّسلا  هیلع  يدهم 

؟ دراد دوجو  شروش  ینامرفان و  لامتحا  حلاص ، يایلوا  تموکح  رصع  رد  ایآ  مشش : شسرپ  ( 3)
جیردـت هب  لامتحا  نیا  لامک ، تلادـع و  يوس  هب  نانآ  يربهار  تموکح و  طسوت  مدرم  هتفاـی  ناـمزاس  تیبرت  ددـم  هب  دـیدرتیب  خـساپ :

اب تمـصع  اریز  تفر ؛ دـهاوخ  نیب  زا  عطق  روط  هب  لامتحا  نیا  دـبای ، تسد  تمـصع  زا  یلقا  دـح  هب  هعماج  هک  ینامز  دزاـبیم و  گـنر 
. دراد تافانم  ینامرفان  نایصع و 

تموکح دض  رب  شروش  رکف  نامز  نآ  رد  یـسک  تفریذپ  ناوتیم  يراوشد  هب  دش و  دنهاوخ  نینچ  ناهج  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 
. دنارورپب شنهذ  رد  ار  لطاب  يرکفت  غیلبت  ای 

ای تسه  يرثا  تاضارتعا  اهشروش و  نیا  زا  حـلاص ، يایلوا  تموکح  لـیاوا  رد  اـیآ  هک  تسا  نآ  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یـشسرپ 
؟ ریخ

نانمشد رب  هبلغ  يارب  یفاک  ییاهتنامض  زا  حلاص ، يایلوا  یتموکح  ماظن  هک  تسین  یکش  خساپ :
ص:560  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

: میروآیم اجنیا  رد  ار  اهتنامض  نیا  زا  یخرب  دشابیم . رادروخرب 
مالّـسلا هیلع  يدـهم  ماـما  هک  مدرم  نیب  رد  فاـصنا  يردارب و  یتخبـشوخ ، هاـفر ، نوـچ : مه  ییاـهیگژیو  دوـجو  تسخن : تنامـض  ( 1)

مدرم تیرثکا  نآ  لابند  هب  ددرگ و  ماظن  نآ  راداوه  رادتسود و  یـصخش  ره  ددرگیم  بجوم  فاصوا  نیا  تسا . هدوب  اـهنآ  راذـگهیاپ 
. دنباتشب یناهج  تلود  يرای  هب  زین  ینامرفان  شروش و  هنوگ  ره  ربارب  رد  هکلب  دنشابن  ضارتعا  هشیدنا  رد  اهنت  هن 
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رایتخا رد  يارب  اههار  نیرتهب  خـیرات و  تکرح  هعماج و  راـتخاس  تیهاـم و  اـب  طاـبترا  رد  هک  ياهژیو  نیناوق  لوصا و  مود : تنامـض  ( 2)
، اههزومآ نیا  ددم  هب  نانآ  ات  تسا  هتخومآ  دوخ  نانیـشناج  هب  ار  نآ  مالّـسلا  هیلع  ماما  هک  دـشابیم  عناوم  تالکـشم و  عفر  نآ و  نتفرگ 

. دنزاس فرطرب  ار  نآ  تالکشم  اههار  نیرتهداس  زا  دنهن و  انب  ار  دوخ  دیدج  تلود 
: تسا هجوت  لباق  تهج  ود  زا  رصنع ، نیا  لدع . تلود  ندوب  یناهج  موس : تنامض  ( 3)

. ناهج مدرم  لد  مشچ و  رد  یناهج  تلود  هوکش  تهبا و  - 1
. نآ ینوناق  ریغ  شورفودیرخ  قاچاق و  هار  رس  رب  عنام  داجیا  ایند و  رد  حالس  دیلوت  زکارم  همه  رب  طلست  - 2

: دروآیم راب  هب  ار  مهم  هجیتن  ود  اهتنامض  نیا  همه 
نیا دوجو  اـب  اریز  دریگیم  دوش ، یتـیبرت  ياـهشور  ندومن  هداـیپ  عناـم  هک  ار  ییاـهشروش  یناـمرفان و  شیازفا  لاـمتحا  يوـلج  فـلا )

. ددرگیم كدنا  دنشیدنایم  یضارتعا  ياهتکرح  هب  هک  یناسک  رامش  اهتنامض 
بوکرـس ار  نآ  تسناوت  دـهاوخ  اهتنامـض  نیا  کـمک  هب  یناـهج  تلود  دـهد ، يور  یکدـنا  یهورگ  يوس  زا  مه  یـشروش  رگا  ب )

. دیامن
؟ دراد هدهع  رب  یصاخ  هفیظو  ضرالا  ۀباد  نایم ، نیا  رد  ایآ  متفه : شسرپ  ( 4)

زین یهلا و  ياهروتـسد  هب  نادـنبیاپ  زا  نافرحنم  ندرک  زیامتم  رفاک و  زا  نمؤم  ندرک  ادـج  ضرالا  ۀـباد  یلـصا  هفیظو  تایاور ، ساسا  رب 
ریذـپناکما دـناموصعم ، هعماج  يوس  هب  تکرح  لاح  رد  مدرم  هک  ینامز  رد  راک  نیا  تسا . اهنآ  زا  کی  ره  يارب  یقالخا  يراذگـشزرا 

: دبای ققحت  دناوتیمن  ینامز  عطقم  ود  رد  زج  هجیتن  رد  تسین ؛
نیرتتخـس و شگرزب ، ياوشیپ  نادـقف  زا  سپ  یناهج  لدـع  تلود  هک  ینامز  مالّـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  تلحر  زا  سپ  هلـصاف  ـالب  - 1

. دنارذگیم ار  دوخ  نارود  نیرتساسح 
ای سرت  يور  زا  كدنا  ياهدع  لاح  ره  هب  اما  ددنبیم ، يوج  هنیک  نافرحنم  ینک  هشیر  هب  رمک  مالّـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  تسا  تسرد 

، تما نأشلا  میظع  ياوشیپ  تاـفو  زا  سپ  دراد  لاـمتحا  هجیتن  رد  یعقاو . صـالخا  يور  زا  هن  دـش  دـهاوخ  يودـهم  تلود  میلـست  عمط ،
. دریگ تروص  يدیلک  بصانم  یخرب  هب  يزادناتسد  مک  تسد  ای  تموکح و  ندرک  هضبق  صوصخ  رد  ییاهيزروعمط 

ص:561  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
تلود هب  دوش ، رادـیدپ  ضرالا  ۀـباد  هک  ینامز  یلو  تسا  بسانم  یلامتحا  ياههئطوت  اب  هلباقم  يارب  دـنچ  ره  هتـشذگ  ياهتنامـض  ( 1)

. دومن دهاوخ  کمک  نایغط  ینامرفان و  ره  رب  یگریچ  يزوریپ و  يارب  یناهج  لدع 
جوا زا  هک  هرود  نیا  رد  یناهج  هعماج  نآ ، یتسرد  ضرف  هب  یلو  درک  میهاوخ  ثحب  دعب  لصف  رد  هراب  نیا  رد  تمایق ؛ زا  شیپ  رصع  - 2

. ددرگیم فارحنا  رفک و  راچد  هدمآ ، نییاپ  تلادع  تمصع و  هلق 
رافک و ررض  نارسخ و  نیمضت  نامیا و  رب  نانمؤم  ندنام  یقاب  نیمـضت  يارب  ینامز  عطقم  نیا  رد  ضرالا  ۀباد  هک  دراد  لامتحا  هجیتن  رد 

نانمؤم نتشک  ببس  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  دیآ و  نوریب  دناهدرک ، طوقـس  تلادع  تمـصع و  هبترم  زا  شیوخ  راتفر  ءوس  اب  هک  نافرحنم 
. دتسیاب دناهدییارگ ، رفک  هب 

هعماج رـصع  رد  ضرالا  ۀباد  رگید  يوس  زا  دراگنایم و  يرورـض  يرما  ار  ضرالا  ۀـباد  جورخ  میرک  نآرق  هک  اجنآ  زا  يور  ره  هب  ( 2)
اب یلو  دمآ  دهاوخن  دیدپ  دـش ، نایب  هک  ینامز  عطقم  ود  زا  یکی  رد  زج  تروص  نیا  رد  دـمآ ، دـهاوخن  هفیظو  نتـشادن  لیلد  هب  موصعم 

؛ ددرگ فرحنم  تمـصع ، یگژیو  هب  ندیـسر  زا  سپ  هعماـج  نآ  هک  میرادـن  یلیلد  دروآ  میهاوخ  يدـعب  لـصف  رد  هک  یبلاـطم  هب  هجوت 
. دیامن لمع  لماک  روط  هب  شاهفیظو  هب  ات  دوب  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  تافو  زا  سپ  ارصحنم  ضرالا  ۀباد  جورخ  نیاربانب 

ناکرا هک  نانچ  مه  درک  دهاوخ  تیبثت  نامزلا  رخآ  رد  ار  مالسا  ياههیاپ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ریشمش  هک  تسا  هنوگ  نیا 
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. دوب هدومن  راوتسا  مالسا  ردص  رد  ار  نآ 
نادنمهقالع مییامن . يرادربهدرپ  نآ  زا  سپ  حلاص و  يایلوا  تموکح  هرود  عاضوا  زا  يدودح  ات  میتسناوت  اهخساپ  شسرپ و  نیا  ددم  هب 

. میهدیم عاجرا  دوخ  يدعب  باتک  هب  ار  ثحب  نیا 
ص:563  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

(1)

راکهبت رورش و  ياهناسنا  نامز  رد  تمایق  ییاپرب  مود  راتفگ 

ص:565  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. میزادرپیم ثحب  هب  روحم  دنچ  رد  راتفگ  نیا  عوضوم  هرابرد  ( 1  ) همدقم

. هماع هیماما و  عبانم  زا  لقن  هب  هراب  نیا  رد  تایاور  نیرتمهم  لوا : روحم 
هیلع میرم  نب  یـسیع  لاجد و  زا  دـنلب  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  ملـسم  ( 2)

: تسا هدومرف  هاگنآ  هتفگ و  نخس  حیسم  زا  سپ  هرود  زا  سپس  مالّسلا و 
ةدابعب مهرمأیف  انرمأت ؟ امف  نولوقیف : نوبیجتست ؟ أ ال  لوقیف : ناطیّشلا  مهل  لّثمتیف  ارکنم  نورکنی  افورعم و ال  نوفرعی  سانلا ال  رارـش  یقبیف 

«1  » روصلا یف  خفنی  ّمث  مهشیع ، نسح  مهقزر و  ّراد  کلذ  یف  مه  و  ناثوألا ،
هدـمآ و ناشربارب  رد  ناطیـش  سپ  دـننادرگ ؛ يور  اهيدـب  زا  هن  دنـسانشیم و  ار  یکین  راک  هن  هک  دـننامیم  یقاب  راکهبت  ناسنا  یهورگ 

نیا رد  زین  اهنآ  دـهدیم . نامرف  ناتب  شتـسرپ  هب  ار  اهنآ  هاگنآ  یهدیم ؟ يروتـسد  هچ  دـنیوگیم : دـیهدیم ؟ ار  مخـساپ  ایآ  دـیوگیم :
. دوش هدیمد  روص  رد  هک  نآ  ات  دننارذگیم  یشوخ  هب  راگزور  دوخ ] نامگ  هب   ] عضو

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  دوواد  وبأ  ( 3)
. اهیلع نم  نمآ  سانلا  اهآر  تعلط و  اذإف  اهبرغم . نم  سمشلا  علطت  یّتح  ۀعاسلا  موقت  ال 

«3 «« » 2  » ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ال   » نیح کلذف 
نآ رد  دروآ . دـنهاوخ  نامیا  دـندید ، ار  نآ  مدرم  دـش و  نینچ  یتقو  دـنک . عولط  برغم  زا  دیـشروخ  هک  نآ  رگم  دوشیمن  اـپرب  تماـیق 

.« دشخبیمن دوس  شندروآ  نامیا  هدرواین ، تسد  هب  دوخ  ندروآ  نامیا  رد  يزیچ  ای  هدرواین  نامیا  البق  هک  یسک  : » هک تسا  نامز 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینش  هک  تسا  هدرک  لقن  هماما  وبا  زا  مکاح  ( 4)
«4 . » هقلخ نم  رارش  یلع  ّالإ  ۀعاسلا  موقت  و ال  ۀضافإ ، ّالإ  لاملا  و ال  ةّدش ، ّالإ  رمألا  دادزی  ال 

______________________________

ص 201. ج 8 ، نامه ؛ جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، (. 1)
هیآ 158. (، 6  ) ماعنالا هروس  (. 2)

ص 430. ج 2 ، نامه ؛ ثعشا ، نب  نامیلس  دوواد ، وبا  (. 3)
ص 440. ج 4 ، نامه ؛ يروباشینلا ، مکاحلا  (. 4)

ص:566  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دوشیمن اپرب  راکهبت  رورش و  نامدرم  نامز  رد  زج  تمایق  ددرگیم و  رتهتشابنا  تورث  دوشیم و  رتتخس  دوریم  شیپ  هچ  ره  اهراک 

. تسا دانسالا  حیحص  یثیدح  نیا  دسیونیم : مکاح 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  ومه  ( 1)
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«1 . » میرم نب  یسیع  ّالإ  ّيدهم  سانلا و ال  رارش  یلع  ّالإ  ۀعاسلا  موقت  اّحش و ال  ّالإ  سانلا  ارابدإ و ال  ّالإ  نیدلا  ةّدش و ال  ّالإ  رمألا  دادزی  ال 
نامز رد  زج  تمایق  و  دـندرگیم . لخب  صرح و  راچد  مدرم  دـننکیم و  تشپ  نید  هب  همه  دوشیم و  رتراوشد  دور  شیپ  هچ  ره  اـهراک 

. تسین میرم  نب  یسیع  زج  يدهم  دوشیمن و  اپرب  راکهبت  رورش و  نامدرم 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  یسوط  خیش  ( 2)

ۀجحلا ینعی  فلخلا - نع  هلأسأ  نأ  دـمحأ  ینزمغف  یمقلا . يرعـشألا  دیعـس  نب  قاحـسإ  نب  دـمحأ  دـنع  ورمع  وبأ  خیـشلا  انأ و  تعمتجا 
ّنأ ینید  يداقتعا و  ّنإف  هنع . کلأسأ  نأ  دیرأ  ام  یف  ّكاشب  انأ  ام  کلأسأ و  نأ )  ) دیرأ ّینإ  ورمع  ابأ  ای  هل : تلقف  مالّـسلا - هیلع  يدهملا 

نکی ملف  ۀبوتلا . باب  قلغ  و  ۀّجحلا ، تعفر )  ) تعقو کلذ  ناک  اذإف  اموی ، نیعبرأب  ۀـمایقلا  موی  لبق  ناک  اذإ  ّالإ  ۀّـجح  نم  ولخت  ضرألا ال 
موقت نیذلا  مه  و  ّلج ، ّزع و  هّللا  قلخ  نم  رارـشأ  کئلوأف  « 2  ...« » ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاـسْفَن  ُعَْفنَی  »

«3 . » ۀمایقلا مهیلع 
تجح ترـضح  هراـبرد  ورمع  وبا  زا  هک  تساوخ  نم  زا  قاحـسا  نب  دـمحا  میدوب . یمق  قاحـسا  نب  دـمحا  دزن  رد  ورمع  وبا  خیـش  نم و 

نآ نم  داقتعا  مراذگ ] نایم  رد  امش  اب  ار  نآ  ملیام  نکیل   ] مرادن یکـش  شـسرپ  نیا  رد  ورمع  وبا  يا  مدیـسرپ : وا  زا  مه  نم  منک . یلاؤس 
رد تسب  هبوت  باب  تساخرب و  نایم  زا  تجح  یتقو  تمایق . ییاپرب  زا  شیپ  زور  لهچ  رگم  دنامیمن  یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  هک  تسا 

اهنآ دـشخبیمن » يدوس  شندروآ  نامیا  هدرواین ، تسد  هب  دوخ  ندروآ  نامیا  رد  يریخ  ای  هدرواـین  ناـمیا  ـالبق  هک  یـسک   » تروص نآ 
. ددرگیم اپرب  اهنآ  نامز  رد  تمایق  دندنوادخ و  ياههدیرفآ  نیرتدب 

ریخ هراـبرد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مدرم  تفگ : هفیذـح  هک  تسا  هدرک  لـقن  نیظعاولا  ناتـسب  باـتک  زا  ینارحب  دیـس  ( 3)
: دومرف باوج  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  مدرک . لاؤس  رش  هرابرد  نم  دندرکیم و  لاؤس 

ۀخفن خفنی  نأ  لیفارسإ  یلاعت  هناحبـس و  هّللا  رمأ  ضرألا  لهأ  یلع  یلاعت  هّللا  بضغ  اذإف  ملظملا . لیللا  عطقک  نتف  نامزلا  رخآ  یف  نوکی 
«4  ... » سانلا نم  ۀلفغ  نیح  یلع  خفنیف  قعّصلا .

رب دنوادخ  هک  هاگنآ  سپ  دیآیم . شیپ  کیرات  بش  ياههراپ  نوچ  مه  ییاههنتف  نامزلا ، رخآ  رد 
______________________________

. نامه (. 1)
هیآ 158. (، 6  ) ماعنالا هروس  (. 2)

ص 218. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)
ص 136. یفلزلا ؛ ملاعم  ینارحبلا ، دیس  (. 4)

ص:567  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. درک دهاوخ  نینچ  مدرم  تلفغ  لاح  رد  زین  وا  دمدب . روص  رد  ات  دهد  نامرف  ار  لیفارسا  دریگ ، مشخ  نیمز  لها 

زا یکدنا  دادعت  زج  ور  نیا  زا  درک و  لالدتسا  تایاور  نیا  رتشیب  هب  ناوتیمن  تالاکشا ، یخرب  لیلد  هب  تایاور  نیا  دقن  مود : روحم  ( 1)
. دنامیمن یقاب  اهنآ 

اهنآ ندش  تسرپتب  نآ ، لابند  هب  ناطیش و  زا  يوریپ  راگدرورپ و  تعاط  زا  مدرم  جورخ  هرابرد  تسخن  هدرک ، لقن  ملسم  هک  يربخ  رد 
. دسریم نایاپ  هب  رشب  یگدنز  ینعی  دوشیم ؛ هدیمد  روص  رد  سپس  دهدیم ، يور  روهظ  زا  شیپ  اهنیا  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخس 

فرح اب  شخب  ود  نیا  اریز  دروخیمن  مقر  دساف  فرحنم و  وج  نآ  رد  تیرـشب  رمع  همتاخ  میباییم  رد  ربخ ، نیا  رد  یتقد  كدنا  اب  ( 2)
يرادیدپ زا  سپ  رـشب  يراگدنام  رب  یلیلد  ربخ ، نیا  رگا  هجیتن  رد  تسا . یگتـسویپان  ییادج و  رب  لیلد  هک  هدش  فطع  رگیدکی  هب  ّمث » »

. تسین زین  نآ  نتفای  نایاپ  رب  یلیلد  مک  تسد  تسین ، قساف  هعماج  نآ 
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عولط هاگ  هب  مدرم  : » تسا هدمآ  اجنآ  رد  اریز  درادـن ؛ ثحب  دروم  نومـضم  رب  یتلالد  هرـسکی  تسا ، هدرک  لقن  دوواد  وبا  هک  يربخ  ( 3)
. دیوگیمن نیا  زا  شیب  و  دنروآیم » نامیا  یگمه  برغم ، زا  دیشروخ 

نآ رد  دیآیم و  نوریب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  دروآیم ، رب  رـس  برغم  زا  هک  يدیـشروخ  زا  دارم  هک  نآ  لاح 
«1 . » دوشیمن هتفریذپ  قساف  دارفا  هبوت  ماگنه ،

هماع ناملاع  ّدر  سپس  دقن و  دروم  میرم ،» نب  یسیع  ّالإ  ّيدهم  ال  : » هدمآ نآ  رد  تسا و  هدرک  لقن  مکاح  زا  وا  هک  يرگید  ربخ  نینچمه 
. تسین نآ  رارکت  هب  يزاین  تشذگ و  رتشیپ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هصاخ  و 

. تسا یعقاو  ریغ  هدروخ و  تسد  ینیماضم  هدنرادربرد  هدوب و  فیعـض  لسرم و  يربخ  دیدرگ ، لقن  یفلزلا  ملاعم  زا  هک  يدـعب  ربخ  ( 4)
. تفایرد ار  اعدا  نیا  تحص  ناوتیم  ربخ  نیا  عبنم  هب  هعجارم  اب 

. دش نایب  یسوط  خیش  زا  هک  يربخ  . 2 دیدرگ ؛ لقن  مکاح  زا  هک  يربخ  . 1 دنامیم : یقاب  ام  يارب  ربخ  ود  بیترت  نیدب 
تاداقتعا نایب  هب  نآ  رد  يو  هک  دیدرگ ؛ لقن  يریمح  رفعج  نب  هّللا  دبع  زا  هکلب  موصعم  زا  هن  اریز  تسین  لاکشا  زا  یلاخ  خیـش  ربخ  ( 5)

. درادن لابند  هب  ار  یخیرات  تابثا  اموزل  شداقتعا  اما  دشابیم  حلاص  ناملاع  زا  وا  دنچ  ره  تسا و  هتخادرپ  شیوخ 
رورـش راکهبت و  ياهناسنا  نامز  رد  زج  تمایق  : » هک تسد  نیا  زا  یبلاطم  اریز  تسوربور ؛ كرتشم  یلاکـشا  اـب  ربخ  ود  ره  يور ، ره  هب 

ینومـضم تسرد و  يدنـس  هچ  رگا  دـحاو - ربخ  اب  يداـقتعا ، لوصا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  ینید  يداـقتعا  لوصا  زا  دوشیمن ،» اـپرب 
رتاوتم رگید ، ياهدقن  زا  هتشذگ  رابخا ، نیا  و  تسا . یعطق  رتاوتم و  ربخ  نآ ، تابثا  هار  اهنت  ددرگیمن و  تباث  دشاب - هتشاد  زین  نشور 

______________________________

ص 596. نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:568  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

. دنشابیمن زین 
، ربخ نیا  هک  تسا  نآ  ددرگیم  دراو  ارابدإ و »...  ّالإ  نیذـلا  ةّدـش و ال  ّالإ  رمألا  دادزی  ـال  : » ربخ رب  لاـثم  روط  هب  هک  يرگید  لاکـشا  ( 1)

نیا ندنام  یقاب  ربخ ، نیا  روهظ  هک  یلاح  رد  دوشیم . فرط  رب  نآ  همه  روهظ  دادیور  اب  دشابیم و  روهظ  زا  شیپ  هعماج  یگژیو  رگنایب 
رد تمایق  زور  ات  لدـع  تلود  يراگدـنام  اب  رابخا  نیا  هکنیا  هوالع  دـنکیم . در  ار  نآ  ام  هتـشذگ  لئالد  هک  تسا  تماـیق  زور  اـت  عضو 

ادـیپ لاقتنا  ناـفرحنم  هب  تموکح  تروص  نیا  رد  دوش  لـصاح  يرـشب  هعماـج  رد  راکـشآ  یفارحنا  دـشاب  رارق  یتقو  اریز  تسا  ضراـعت 
. دناهتفگ نخس  یناهج  تلود  ردص  رد  لداع  نانمؤم  روضح  زا  تحارص  هب  يرگید  تایاور  هک  یلاح  رد  دنکیم 

دوخ و ناردپ  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  يوره  حلاص  نب  مالسلا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  ( 2)
: دناهدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  اهنآ 

نیب مایألا  ّنلوادأل  هکلم و  ّنمیدأل  ّمث  يدیحوت . یلع  قلخلا  عمجی  یتوعد و  نلعی  یّتح  ّکبر ...  انأ  يدبع و  تنأ  دّـمحم ، ای  تیدونف : ... 
«1 . » ۀمایقلا موی  یلإ  ییایلوأ 

يدهم ترضح  هناگهدزاود ، ناماما  زا  نیرخآ  هب  نخـس  هک  اجنآ  ات   ... ) مأوت راگدرورپ  نم  ینم و  هدنب  وت  دّمحم ، يا  دش : ادن  نم  هب  ... 
مشخبیم موادت  ار  شتموکح  سپ  دروآ . درگ  نم  دیحوت  روحم ]  ] رب ار  مدرم  دزاس و  راکشآ  ارم  توعد  هک  نآ  ات  دسریم ) مالّسلا  هیلع 

. منادرگیم مکاح  ربهر و  یپردیپ  ار  میایلوا  تمایق  زور  ات  و 
: دومرف هک  مدینش  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  طابر  نب  سنوی  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  ( 3)

«2 . » ۀلیوط ۀبقاع  هیبرق و  ةّدم  یلإ  کلذ  ّنأ  امأ  ةّدش . یف  اوناک  ذنم  اولازی  مل  ّقحلا  لهأ  ّنإ 
یکین و   ] ینالوط ماجرف  نآ  زا  سپ  تسا و  یهاتوک  تدم  ات  عضو  نیا  یلو  دناهدوب  جنر  یتخس و  رد  هراومه  نآ ، نارادفرط  قح و  لها 
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. تسا امش ] راظتنا  رد 
: تسا هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  ( 4)

: انتریس اوأر  اذإ  اولوقی ، اّلئل  انلبق ، اوکلم  ّالإ  ۀلود  مهل  تیب  لهأ  قبی  مل  و  لودلا ، رخآ  انتلود 
«3 . » نیقّتملل ۀبقاعلا  و  ّلج : ّزع و  هّللا  لوق  وه  و  ءالؤه ، ةریس  لثم  انرس  انکلم  اذإ 

دندید ار  ام  شور  یتقو  ات  دیآیم  راک  رس  رب  ام  تلود  زا  شیپ  هک  نآ  رگم  دنامیمن  یتلود  تساهتلود و  نیرخآ  تیب ] لها   ] ام تلود 
نآ زا  کین  ماجرف  دیامرفیم : هک  تسا  دنوادخ  نخـس  نیا  و  میدرکیم . تموکح  نانیا  دننام  میدیـسریم  تیمکاح  هب  ام  رگا  دـنیوگن :

. تسا ناراکزیهرپ 
. دناهدرک لقن  يرولا  مالعا  رد  یسربط  داشرالا و  رد  دیفم  خیش  ار  ثیدح  نیا 

يراگدنام ینشور  هب  منادرگیم » مکاح  یپردیپ  ار  میایلوا  تمایق  زور  ات  : » هک ثیدح  زا  زارف  نیا  ( 5)
______________________________

(. یطخ هخسن   ) نامه یلع ، نب  دّمحم  قودصلا ، (. 1)
ص 152. نامه ؛ میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، (. 2)
ص 282. نامه ؛ نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، (. 3)

ص:569  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
. دراد تافانم  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  قساف  هعماج  دوجو  هشیدنا  اب  حوضو  هب  دیامنیم و  تباث  رشب  یگدنز  نایاپ  ات  ار  نمؤم  هعماج 

، تیرـشب رمع  نایاپ  ات  قح  تلود  زا  سپ  هک  تسا  نیا  يایوگ  يراکـشآ  هب  تسا » تلود  نیرخآ  ام  تلود   » هک نخـس  نیا  نینچمه  ( 1)
رگید يوس  زا  درب و  رـس  هب  تلود  ای  تموکح  نودب  دناوتیمن  هاگچیه  يرـشب  هعماج  میتسناد  یتقو  سپ  دـمآ . دـهاوخن  يرگید  تلود 
موادت ناسنا ، یگدـنز  هرود  نیرخآ  ات  قح  تلود  هک  میریگیم  هجیتن  دوشیم ، اهتلود  فارحنا  بجوم  لومعم  روط  هب  فرحنم  هعماج 

رد زج  تمایق   » هک نخـس  نیا  يارب  یلیلد  دوشیم و  طقاس  یخیرات  تابثا  ناـکما  زا  راـبخا  نآ  تالاکـشا ، نیا  دوجو  اـب  تشاد . دـهاوخ 
. تشاد میهاوخن  دوشیمن » اپرب  راکهبت  ياهناسنا  نامز 

«. قلخلا رارش  یلع  الا  ۀعاسلا  موقت  ال   » ربخ زا  یلماکتم  دیدج و  تشادرب  موس : روحم  ( 2)
یـسررب هتـشاذگ و  دقن  هتوب  هب  ار  هار  ود  نیا  زا  کی  ره  کنیا  میتسه . اهنآ  نداهناو  ای  تایاور و  نیا  شریذپ  زا  ریزگان  عوضوم  نیا  رد 

: مییامنیم
، دوب موصعم  هعماج  ققحت  هک  دوخ  گرتس  فده  هب  هک  نآ  زا  سپ  روهظ ، زا  سپ  نارود  يارب  یهلا  یلک  همانرب  تایاور : شریذپ  فلا )

دیدـپ هک  ناسنا  شنیرفآ  يالاو  فدـه  تروص  نیا  رد  داد ، یتموکح  ياروش  هب  ار  دوخ  ياج  یباصتنا  تموکح  دـیناشوپ و  لمع  هماج 
هوکـش یلاعت و  جوا  رد  زارد ، يراگزور  ات  هعماـج  نیا  هک  نآ  هژیو  هب  دـباییم ؛ ققحت  تسا ، نیمز  رـسارس  رد  یگدنتـسرپ  حور  ندـمآ 

تسا و يرـشب  هعماج  يارب  دـنوادخ  همانرب  نیرخآ  هک  دوشیم  عورـش  يدـیدج  همانرب  تشادرب - نیا  قباطم  نامز - نیا  رد  دـنامب . یقاب 
. ددرگیم اپرب  اهنآ  نامز  رد  تمایق  هک  تسا  فرحنم  شیک و  رفاک  ياهعماج  ندروآ  دیدپ  نآ  زا  فده 

. میبایرد ار  یلک  همانرب  نیا  یلک  طوطخ  تسناوت  میهاوخ  دوخ  ینامز  نیا  مهف  اب  ام  ( 3)
اهدص یط  رد  وا  زا  دعب  هناگهدزاود  ياهيدـهم  دروآیم و  دـیدپ  تیرـشب  نایم  رد  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  ینامیا  دـنمورین  هزیگنا 

يربهر رما  هک  ینامز  رد  ینامیا  هزیگنا  نیا  دیآ ، دیدپ  موصعم  هعماج  تیاهن  رد  هک  نآ  ات  دـنرادیم  هاگن  نازورف  ار  نآ  ياههلعـش  لاس 
. دریگیم رارق  رطخ  ضرعم  رد  يدودح  ات  دهدیم ، لکش  رییغت  باختنا  هب  باصتنا  زا  هعماج 

دهاوخ یقاب  يوق  بان و  یتروص  هب  يدامتم  ياهلسن  ات  دـشاب ، ظوفحم  هعماج  نآ  رد  تمـصع  عیفر  هاگیاپ  هک  ینامز  ات  هزیگنا  نیا  اـما 
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نیا رد  دـیامن . دـشر  اهنآ  دوجو  رد  یتشز  رـش و  لماوع  دـننک و  لزنت  جـیردت  هب  عیفر  هجرد  نیا  زا  يدـعب  ياـهلسن  هک  نآ  رگم  دـنام 
یگژیو نیا  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  یهلا  یلک  همانرب  اریز  تشاد  دـهاوخن  دوجو  یفاک  نازیم  هب  تمـصع  زا  تنایـص  ظفح و  ماگنه 

. ددنب رب  تخر  يرشب  هعماج  زا  جیردت  هب 
هن دناهدید ، ار  مالّـسلا  هیلع  يدهم  هن  یلو  دنـشاب  رادروخرب  يزراب  تلادع  زا  دنچ  ره  هک  دنیآیم  راک  رـس  رب  ییایلوا  تاباختنا ، رد  ( 4)
رد ار  دوخ  ناوت  شوت و  یمامت  یمکاح  ره  ور  نیا  زا  دناهدوب . رادروخرب  ياهژیو  تیبرت  زا  هن  دناهدوب و  وا  رگتیاده  نانیـشناج  رـصاعم 

تشگدنهاوخزاب روهظ  زا  شیپ  هایس  عاضوا  هب  مدرم  دش . دهاوخن  اهنآ  تسکـش  هب  قفوم  اما  ددنبیم  راک  هب  نافرحنم  ههبج  ندنار  بقع 
و

ص:570  ، روهظ زا  سپ  خیرات 
مارحلا دجسم  لخاد  رد  یمالسا  ياهتیصخش  زا  یکی  تایاور ، لقن  ساسا  رب  هک  اجنآ  ات  دز . دنهاوخ  زابرـس  یمالـسا  یهیدب  نیناوق  زا 

. دزاسیمن يراج  نابز  رب  زین  ار  ادخ  مان  یسک  رگید  هدش و  رتدب  مه  نیا  زا  عضو  یتح  دش و  دهاوخ  هتشک 
: داد دهاوخ  خر  قافتا  ود  اعطق  ماگنه  نیا  رد  ( 1)

وا زا  هدوبن و  يراک  چیه  ماجنا  هب  رداق  اریز  دش ؛ دهاوخ  تیحالص  دقاف  ییارجا  ظاحل  زا  تسا  مدرم  رب  ادخ  تجح  هک  یلداع  مکاح  - 1
. دوریمن يرثؤم  مادقا  دیما 

. دش دنهاوخ  باذع  هنوگ  ره  راوازس  هک  ییاج  ات  هدش ، رتشیب  تیرشب  تما و  هب  تبسن  راگدرورپ  بضغ  - 2
شیوخ هاـگراب  هب  دناتـسب و  ار  وا  ناـج  دـنوادخ  تسا  رتهب  دوبن ، هتخاـس  مکاـح  نآ  تسد  زا  يراـک  چـیه  دـمآ و  دـیدپ  لوا  رما  یتـقو 

. داد دهاوخ  يور  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  زور  لهچ  تایاور - لقن  ربانب  هثداح - نیا  دهد . شلاحترا 
یهابت و رد  هکلب  دیامن  باختنا  ار  يدیدج  درف  ات  دوب  دهاوخن  يریذپتیلوئسم  یهاگآ و  زا  حطس  نآ  رد  تیرـشب  وا ، تافو  زا  سپ  ( 2)

. ددرگ اپرب  تمایق  دوش و  هدیمد  روص  رد  درذگب و  زور  لهچ  ات  تفر  دهاوخ  ورف  لماک  متس 
: مییامن رارقرب  دنویپ  ییاور  هدعاق  دنچ  نایم  میتسناوت  ثداوح ، هریجنز  نیا  ددم  هب 

. دنام دهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  یمالسا  لدع  تلود  کی :
. دوشیم یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز  تمایق ، ییاپرب  زا  شیپ  زور  لهچ  ود :

. ددرگیم اپرب  راکهبت  دارفا  نامز  رد  تمایق  هس :
هدنام یقاب  شـسرپ  ود  اجنیا  رد  درادن . دوجو  دروآ ، دـیدپ  ار  موصعم  هعماج  هک  هتـشذگ  همانرب  همانرب و  نیا  نیب  یتافانم  هک  میتسناد  زین 

: میزادرپیم اهنآ  هب  هک  تسا 
رد دروآیم ، يور  مکاح  باختنا  هب  هرابود  دهدیم ، تسد  زا  ار  تمصع  ماقم  هک  نآ  زا  سپ  هنوگچ  یمالـسا  هعماج  لوا : شـسرپ  ( 3)

شور هب  شور  نیا  دـیاب  نآ  نتفر  نیب  زا  اب  تروص  نیا  رد  تسا و  ماقم  نآ  دوجو  یلیفط  هب  دراد  دوجو  مه  یباختنا  قح  رگا  هک  یلاـح 
. ددرگ لیدبت  يرگید  شور  ای  یباصتنا 

: دوشیم هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  تسا  ییاهخساپ  ار  شسرپ  نیا  ( 4)
ناـحلاص ناگتـسیاش و  زا  یناـهج  تلود  رد  یلومعم  دـنور  قـبط  نآ  ياـهدزمان  دوـب و  دـهاوخن  فدـه  رکف و  نودـب  تاـباختنا  نیا  - 1
يرایسب رامش  تمصع ، رصع  رد  هک  تساجنآ  رد  قرف  اهنت  هکلب  درادن  یتوافت  نآ  زا  سپ  هرود  اب  تمصع  رصع  هراب ، نیا  رد  دنشابیم .
باختنا نوناـق  اـب  يور  ره  هب  نیا  دوشیم و  مک  جـیردت  هب  اـهنآ  دادـعت  هک  فارحنا  هرود  فـالخ  رب  دـندوب ، ماـقم  نآ  هتـسیاش  مدرم  زا 

. درادن یتافانم 
مدرم نایم  رد  مه  یـسک  تسا و  يودـهم  لدـع  تلود  راگدای  هدـش و  هتخانـش  يرما  اریز  دـش  دـهاوخ  ماجنا  نامز  نآ  رد  تاباختنا  - 2
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نوناق هتشذگ ، نیناوق  رب  هوالع  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  نوچ  مه  هک  تسین 
ص:571  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

، دـنور نیا  رییغت  تسا و  باـختنا  لـصا  مه  نآ  دـنرادن و  دوـخ  يور  شیپ  رد  هار  کـی  زا  رتـشیب  يور  نـیا  زا  دروآ . دـیدپ  ار  يدـیدج 
. دوریم رامش  هب  رصع  نآ  هدش  هتخانش  هنالداع و  نیناوق  زا  فارحنا 

نآ رد  تمصع  دوجو  طرـش  هب  تاباختنا  نتـسناد  طونم  تمـصع و  یگژیو  تاباختنا و  يرازگرب  نیب  همزالم  داجیا  هک  تسا  ینتفگ  زین 
رد يودهم ) هناگهدزاود  يایلوا  زا  رفن  نیرخآ  ینعی   ) راذگنوناق هک  تسا  یصاخ  همانرب  اهنت  هکلب  دوب  دهاوخن  یمومع  یتشادرب  راگزور 

يارب تسا  نکمم  ددرگیم و  يرورض  بجاو و  تاباختنا  تمـصع ، رـصع  رد  دورو  هاگ  هب  هک  دنک  غالبا  مدرم  هب  هک  هتـشاد  دوخ  نهذ 
. دشاب هدش  هتخانش  زین  شناکیدزن  زا  یضعب 

؛ دشابیم نآ  ندمآ  دوجو  هب  يارب  وا  هدارا  ملظ و  هب  یلاعت  يادخ  يدونشخ  يانعم  هب  فارحنا  يارب  رشب  ندرک  هدامآ  مود : شـسرپ  ( 1)
؟ تسا نکمم  هنوگچ  لداع  دنوادخ  زا  يزیچ  نینچ 

خساپ نآ  هب  دوش  فرطرب  ههبش  هک  یلکـش  هب  هتخاس و  حرطم  روهظ ، زا  شیپ  رد  یهلا  همانرب  دروم  رد  البق ، ار  شـسرپ  نیا  دننام  خساپ :
«1 . » میداد

هک یماگنه  اهنت  تسین و  نآ  رب  اـهناسنا  نتخاـس  روبجم  ملظ و  زا  دـنوادخ  يدونـشخ  مزلتـسم  ملظ ، دوجو  تسا : نینچ  خـساپ  هصـالخ 
دنوادـخ راکهبت ، ياهناسنا  نامز  رد  تمایق  ییاپرب  ترورـض  ضرف  دـننام  دـیآ ، دوجو  هب  جراخ  رد  یملظ  هک  دریگیم  قلعت  تحلـصم 

. درادیم رب  جراخ  ناهج  رد  نآ  ققحت  رس  زا  ار  عنام 
ملظ هاگنآ  درادرب ، تسد  تلادع  قح و  هب  ندیسر  يارب  رشب  تیبرت  زا  دشوپ و  مشچ  فارحنا  نیا  زا  لاعتم  يادخ  تسا  یفاک  ور  نیا  زا 
نانآ تشادزاب  یهن و  زا  تنـس ، باتک و  ینعی  راگدرورپ ، ياسر  تجح  هک  نآ  دوجو  اـب  ددرگیم . رادـیدپ  ناراکمتـس  دوخ  راـیتخا  هب 

. تسین ریبدت  ار  هدرک  دوخ  دناهتساوخ و  نینچ  دوخ  اهنآ  اما  دنتلغن ؛ ورف  باذع  هطرو  رد  ات  دشوکیم  هدرکن و  راذگورف 
يارب دنوش و  شیامزآ  ببـس  نادب  مدرم  ات  تسا  هدـید  كرادـت  تبیغ  رـصع  يارب  تقوم  روط  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ياهمانرب  نیا 

هک دـیآ  دـیدپ  ياهعماج  ات  دومرف  دـهاوخ  ارجا  تمایق  ندـش  کیدزن  هاگ  هب  لاعتم  يادـخ  زین  ار  همانرب  نیمه  دـندرگ . هدامآ  روهظ  زور 
. دشابیم لاحم  نمؤم  ياهناسنا  راگزور  رد  تمایق  ییاپرب  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  رد  ام  ضرف  اریز  ددرگ ؛ اپرب  هرود  نآ  رد  تمایق 

قبط هکلب  میرواین ، باـسح  هب  یفاـک  ار  قلخلا » رارـش  یلع  ۀـعاسلا  ماـیق   » تیاور يریذـپتابثا  هتـسنادن و  حیحـص  ار  راـبخا  نآ  ب ) ( 2)
. دهد خر  نمؤم  ياهعماج  نامز  رد  تمایق  هک  میروآ  نایم  هب  ار  لامتحا  نیا  هتشذگ  ياهثحب 

فرحنم هعماج  داجیا  يارب  يزیرهمانرب  الوصا  تسین و  لاـمتحا  نیا  شریذـپ  زا  يریزگ  میراد ، اور  دـیدرت  راـبخا  نآ  یتسرد  رد  هاـگره 
: اریز تسین ؛ نکمم 

. تسا لاحم  میکح  يادخ  رب  هدوهیب  نخس  ای  راک  تسا و  تمکح  زا  رود  هدوهیب و  يراک  - 1
هک یتقو  ات  تسا و  یشخب  یهاگآ  تیبرت و  نازیم  ندرک  مک  راک ، نآ  همزال  میتفگ  هک  نانچ  مه  - 2

______________________________

. دعب هب  ص 269  نامه ؛ دّمحم ، دیس  ردصلا ، ك : ر . (. 1)
ص:572  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

مدرم هب  ملظ  يراک  نینچ  دیآیمن - شیپ  تحلـصم  نیا  هک  تسا  نآ  ضرف  و  دـیاین - شیپ  راک  نیا  يارب  یهجوت  لباق  مهم و  تحلـصم 
. تسا

هدروآ دـیدپ  تما  نایم  رد  وا  هک  تسا  ینامیا  هزیگنا  مالّـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  ياههزومآ  هجیتن  هک  تما  تیبرت  هب  هجوت  نیاربانب ، ( 1)
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نیب زا  رـشب  یگدنز  نایاپ  ات  نآ  رثا  دنام و  دهاوخ  یقاب  نانچ  مه  دناسر ، دـهاوخ  موصعم  هعماج  هب  ار  اهنآ  مه  الاو  هزیگنا  نیمه  تسا و 
دوجو هکلب  دوب . دهاوخن  ریذپلاوز  دشاب ، هتشاد  رارق  دوخ  حطـس  نیرتالاب  رد  هک  یتقو  هعماج  کی  يرادیب  یهاگآ و  اریز  تفر  دهاوخن 

. درک دهاوخ  رترادهشیر  ار  يرادیب  یهاگآ و  نآ  هعماج ، نیا  رد  ثداوح  تالکشم و 
يرـشب هعماج  رب  یهلا  ياهدادـما  ناراب  موصعم ، هعماج  هب  ندیـسر  زا  شیپ  یناهج و  لدـع  تلود  لیکـشت  زاغآ  اـب  میتفگ  هک  ناـنچ  مه 

هعماج ندیسر  اب  اما  دراد . يربهر  شقن  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ماما  هک  دهدیم  خر  ياهعماج  رد  تاکرب  نیا  تفرگ . دهاوخ  ندیراب 
روط هب  یمالسا  ماظن  ددرگیم و  رتراوتسا  هعماج  نآ  ياههیاپ  یلو  درادن ، روضح  مالّسلا  هیلع  ماما  دنچ  ره  تمـصع ، ياهزرم  هب  يرـشب 

زا ناوتیم  هنوگچ  باسح  نیا  اب  دریگیمربرد . ار  هعماج  دارفا  همه  هدـش و  رتشیب  یهلا  ياهدادـما  دزادرپیم و  شقن  يافیا  هب  يرتلماک 
؟ تفگ نخس  اهنآ  نایغط  فارحنا و 

دننکیم و يرامـش  هظحل  هّللا  ءاقل  راظتنا  رد  ناگمه  هک  اجنآ  ات  دوب  دنهاوخ  يونعم  یگدنلاب  دشر و  رد  هراومه  يرـشب  هعماج  دارفا  ( 2)
گرزب دنوادخ  هجیتن  رد  دنرب . رـس  هب  یلاحشوخ  رورـس و  رد  وا  راگدنام  ياهتمعن  زا  يرادروخرب  یهلا و  ياضر  ماقم  هب  ندیـسر  زا 

رد هدـناوخ  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  اهنآ  دزاسیم و  وبـشوخ  یلگ  هتـسد  نوچمه  ناشماشم  رد  ار  گرم  هداد و  تاجن  كاخ  ملاـع  زا  ار  اـهنآ 
. ددرگیم زاغآ  تمایق  دریذپیم و  نایاپ  كاخ  هرک  رب  رشب  یگدنز  نارود  هلیسو ، نیدب  دهدیم . ياج  شنارکیب  تمحر  راوج 

نیسپاو رد  رشب  هک  ضرف  نیا  ای  دنکیم و  تلحر  تمایق  ییاپرب  زا  شیپ  زور  لهچ  یهلا  تجح  هک  ضرف  نیا  هب  يزاین  بیترت  نیدب  ( 3)
تمـسق رد  هک  تسا  هدـش  لقن  یتایاور  زا  اههیـضرف  نیا  يود  ره  اریز  تشاد ؛ میهاوخن  دوریم ، ورف  داـسف  هطرو  هب  شایگدـنز  نارود 

. میدرک تباث  ار  اهنآ  یتسردان  «ب »
رد تسا ، وا  دوجو  رد  یگدنتسرپ  يالاو  حور  ندمآ  دیدپ  هک  رشب  شنیرفآ  فده  اریز  تسا  یقطنم  طیارـش ، نیا  رد  تمایق  ییاپرب  ( 4)

نایاپ هب  كاخ  سفق  رد  یمدآ  راک  بیترت  نیدـب  تسا . هدـنامن  یقاب  يرگید  فدـه  هتفای و  ققحت  لـماک  روط  هب  موصعم  هعماـج  نارود 
. درادن زاورپ  زج  ياهراچ  دسریم و 

یلک لوصا  نیارق و  اب  تسا و  هتفرگ  لکش  ساّنلا » رارـش  یلع  ّالإ  ۀعاّسلا  موقت  ال   » رابخا یتسردان  هیاپ  رب  دش ، نایب  هک  يرکف  هریجنز  نیا 
. دنرادن زین  ار  یخیرات  تابثا  یگتسیاش  رابخا  نآ  هکنیا  زا  هتشذگ  دشابیم ؛ رتزاسمه  یمالسا 

. دومن میهاوخ  هئارا  رشب  یگدنز  نایاپ  زا  هبناج  همه  رتفرژ و  يریسفت  دوخ  يدعب  باتک  رد  گرزب ، دنوادخ  يرای  هب 
ص:573  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

همانباتک

. دنودالوف يدهم  دّمحم  همجرت : میرکلا ؛ نآرقلا  هدافتسا 1 . دروم  عبانم  نیرتمهم 
1386 ه ق. نامعنلا ، رشن  بلاط ، یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  یسربطلا ، جاجللا ، لها  یلع  جاجتحالا  . 2

1377 ه ق. نارهت ، نامعنلا ، نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفملا ، دابعلا ، یلع  هّللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  . 3
. اتیب نارهت ، هیمالسا ، رشن  دّمحم ، نب  یلع  نسحلا  وبا  ریثالا ، نبا  ۀباحصلا ، ۀفرعم  یف  ۀباغلا  دسأ  . 4

. اتیب یجنلبش ، راصبألا  رون  باتک  هیشاح  رد  هدش  پاچ  دّمحم ، نابصلا ، نیبغارلا ، فاعسإ  . 5
1370 ه ق. رصم ، لوا ، پاچ  لوسر ، نب  دّمحم  ینیسحلا ، یجنزربلا  ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشإلا  . 6

1351 ه ش. ناهفصا ، یلع ، يرئاحلا ، يدزیلا  بئاغلا ، ۀجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلإ  . 7
لاس 1305 ه ق. یگنس ، پاچ  یقت ، دّمحم  نب  رقاب  دّمحم  یسلجملا ، راونالا ، راحب  . 8

: حیضوت همدقم و  اب  فسوی ، نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا  یجنگلا ، ظفاحلا  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  . 9
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1382 ه ق. فرشا ، فجن  نامعنلا ، رشن  ناسرخ ، يدهم  دّمحم 
1387 ه ق. هرهاق ، ۀلاجفلا ، رشن  یسیع ، نب  دّمحم  يذمرتلا ، حیحصلا ، عماجلا  . 10

: یشاوح تاحیضوت و  اب  رکب ، یبا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  یطویسلا ، يواتفلل ، يواحلا  . 11
1959 م. ةداعسلا ، رشن  رصم ، موس ، پاچ  دیمحلا ، دبع  نیدلا  یحم  دّمحم 

1301 ه ق. دنه ، یگنس ، پاچ  هّللا ، ۀبه  نب  دیعس  نیسحلا  وبا  يدنوارلا ، حیارجلا ، جئارخلا و  . 12
1371 ه ق. لوا ، پاچ  رصم ، ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجسلا ، دوواد  وبا  دوواد ، یبأ  ننس  . 13

1373 ه ق. ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  یقابلا ، دبع  داؤف  دّمحم  قیقحت : دیزی ، نب  دّمحم  ینیوزقلا ، هّللا  دبع  وبا  ۀجام ، نبا  ننس  . 14
. اتیب رصم ، ۀماقتسالا ، رشن  دیمحلا ، دبع  نیدلا  یحم  دّمحم  قیقحت : دّمحم ، خیش  هدبع ، ۀغالبلا ، جهن  حرش  . 15

1378 ه ق. رصم ، بعشلا ، رشن  لیعامسا ، نب  دّمحم  يراخبلا ، هّللا  دبع  وبا  يراخبلا ، حیحص  . 16
. اتیب رصم ، نارسپ ، حیبص و  یلع  دّمحم  پاچ  جاجحلا ، نب  ملسم  يروباشینلا ، نیسحلا  وبا  ملسم ، حیحص  . 17

، رصم رجح ، نب  دمحا  یمثیهلا ، نیدلا  باهش  ۀقدنزلا ، عدبلا و  لها  یلع  درلا  یف  ۀقرحملا  قعاوصلا  . 18
ص:574  ، روهظ زا  سپ  خیرات 

1312 ه ق.
1385 ه ق. فجن ، مود ، پاچ  نسحلا ، نب  دّمحم  یسوطلا ، رفعج  وبا  ۀبیغلا ، . 19

1383 ه ق. زیربت ، میهاربا ، نب  دّمحم  ینامعنلا ، هّللا  دبع  وبا  ۀبیغلا ، . 20
. اتیب توریب ، رداص ، راد  یبرع ،) نبا   ) یلع نب  دّمحم  یئاطلا ، هّللا  دبع  وبا  ۀیکملا ، تاحوتفلا  . 21

1302 ه ق. نارهت ، یگنس ، پاچ  غابص ،) نبا   ) دّمحم نب  یلع  یکلاملا ، نیدلا  رون  ۀمئألا ، ۀفرعم  یف  ۀمهملا  لوصفلا  . 22
(، ردص دّمحم  دیس   ) فلؤم یصخش  هناخباتک  رد  دوجوم  یطخ  هخـسن  بوقعی ، نب  دّمحم  ینیلکلا ، مالـسالا  ۀقث  لوصألا ،)  ) یفاکلا . 23

1077 ه ق. يرتشوش ، ناج  اقآ  رهاط  نب  دّمحم  طخ  هب 
1387 ه ق. توریب ، ریثألا ،) نبا   ) مرکلا وبا  نب  یلع  ینابیشلا ، نسحلا  وبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  . 24

، ۀیوضترملا رشن  يزیربت ، ینیما  نیسحلا  دبع  ازریم  حیضوت : قیقحت و  هیولوق ، نب  دّمحم  نب  رفعج  یمقلا ، مساقلا  وبا  تارایزلا ، لماک  . 25
فجن 1356 ه ق.

. اتیب ناتسلگنا ، جیربمک ، هاگشناد  دیدجلا ،) دهعلا  میدقلا و  دهعلا   ) سدقملا باتکلا  . 26
. اتیب مق ، هیملع ، رشن  یسیع ، نب  یلع  یلبرإلا ، نسحلا  وبا  ۀمئألا ، ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  . 27

دّمحم یلع  حیـضوت : قیقحت و  قحلا ، دبع  نب  نمؤملا  دبع  يدادـغبلا ، نیدـلا  یفـص  عاقبلا ، ۀـنکمألا و  ءامـسأ  یلع  عالطالا  دـصارم  . 28
1374 ه ق. رصم ، ۀیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  يواجب ،

1371 ه ق. فجن ، ۀیراجتلا ، بتکلا  راد  ۀحلط ، نب  دّمحم  یعفاشلا ، ملاس  وبا  لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  . 29
1359 ه ق. نارهت ، یفجن ، يرون  اضر  دّمحم  دیس  همجرت  سابع ، خیشلا  یمقلا ، نانجلا ، حیتافم  . 30

1383 ه ق. ۀیردیحلا ، فجن ، موس ، پاچ  سوواط ،) نبا   ) یسوم نب  یلع  ینیسحلا ، ینسحلا  مساقلا  وبا  نتفلا ، محالملا و  . 31
. اتیب مود ، پاچ  هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  . 32

1314 ه ش. نارهت ، یگنس ، پاچ  رحلا ، نب  نسحلا  یلماعلا ، ۀعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلإ  ۀعیشلا  لئاسو  . 33
1384 ه ق . ۀیردیحلا ، فجن ، متفه ، پاچ  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنقلا ، ةدوملا ، عیبانی  . 34
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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