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دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا : يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 

: هدنسیون

یشاک نسح 

: یپاچ رشان 

ناریا مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا : يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، 27خیرات 

باتک 27تاصخشم 

[ تسرهف ]27

29يروآدای

30دمآرد

30هراشا

شدوخ دید  زا  یشاک  نسح  خیش  30انالوم 

یشاک نسح  انالوم  راثآ  31لاوحا و 

یبدا یخیرات و  عبانم  رد  34یشاک 

نسح خیش  37نارعاش و 

یشاک 39تافیلأت 

همئا خیرات  فیلأت  41هزیگنا 

ع)  ) همئا یگدنز  هب  نتخادرپ  موزل  یناوخهّصق و  زا  43یهن 

فیلأت 45خیرات 

يدمحم خیرات  46هخسن 

فلؤم 47عبانم 

یشاک نسح  خیش  48هعقب 

[ يدمحم خیرات  هناتسآ  رد  ]51

51هراشا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تعن  51یف 

مهیلع هللا  ناوضر  نیعبات  راصنا و  52نیرجاهم و 

ندرک لصاح  خیرات  هخسن  تفص  52رد 
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[ شباتک هللا و  لضف  نیدلا  دیشر  شیاتس  رد  ]53

ناطلس وتیاجلوا  هاشنهش  دماحم  57رکذ 

هحدم یف  58عیجرتلا 

مالسلا مهیلع  همئا  61تسرهف 

راصتخالا یف  61لوالا 

مهتافو خیرات  مهرامعا و  تدم  مهمتاخ و  شقن  مهدالوا و  دادعا  مهتاهما و  یماسا  مهتدالو و  عضوم  مهتدالو و  مهخیرات  مهباقلا و  مهئامسا و  رکذ  یف  یناثلا 

هللا ص] لوسر  خیرات  ]62

62هراشا

«1  » مالسلا ةالصلا و  هیلع  62همسا 

مالسلا هیلع  62هبقل 

مالسلا هیلع  62هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  63خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  63عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  63مسا 

مالسلا هیلع  همتاخ  63شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  63تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  63ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  63خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  63عضوم 

ۀّیحتلا مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تماما  64رکذ 

64هراشا

هللا مالس  هیلع  64هبقل 

مالسلا هیلع  64هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  64خیرات 
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ۀیحتلا مالسلا و  هیلع  هتدالو  64عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  64مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  64دادعا 

مالسلا هیلع  هباقعا  64رکذ 

مالسلا هیلع  همتاخ  65شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  65ةدم 

مالسلا هیلع  هتافو  65ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  65خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  65عضوم 

ۀیحتلا مالسلا و  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مامالا  65رکذ 

65هراشا

مالسلا هیلع  65هبقل 

مالسلا هیلع  هتدالو  66خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  66عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  66مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  66مسا 

مالسلا هیلع  هرمع  66تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  66ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  66خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  66عضوم 

ۀیحتلا مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  67رکذ 

67هراشا

مالسلا هیلع  67هبقل 

مالسلا هیلع  67هتینک 
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مالسلا هیلع  هتدالو  67خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  67عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  67مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  67دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  67شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  68تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  68ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  68خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  68عضوم 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  مامالا  68رکذ 

68هراشا

مالسلا هیلع  68هبقل 

مالسلا هیلع  68هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  68خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  69عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  69مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  69دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  69شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  69تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  69ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  69خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  69عضوم 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  مامالا  70رکذ 

70هراشا
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مالسلا هیلع  70هبقل 

مالسلا هیلع  70هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  70خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  70عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  70مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  70دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  70شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  71تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  71ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  71خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  71عضوم 

مالسلا مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  مامالا  71رکذ 

71هراشا

مالسلا هیلع  71هبقل 

مالسلا هیلع  71هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  71خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  72عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  72مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  72دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  72شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  72تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  72ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  72خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  72عضوم 
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مالسلا مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  یسوم  مامالا  73رکذ 

مالسلا هیلع  73همسا 

مالسلا هیلع  73هبقل 

مالسلا هیلع  73هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  73خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  73عضوم 

مالسلا هیلع  هما  73مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  73دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  74شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  74تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  74ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  74خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  74عضوم 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  اضرلا  یلع  مامالا  74رکذ 

مالسلا هیلع  هبقل  74همسا و 

مالسلا هیلع  74هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  75خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  75عضوم 

مالسلا هیلع  هما  75همسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  75دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  75شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  75تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  75ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  76خیرات 
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مالسلا هیلع  هربق  76عضوم 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نبا  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب ]  ] داوجلا دمحم  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  76همسا 

مالسلا هیلع  هبقل  76هتینک و 

مالسلا هیلع  هتدالو  76خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  76عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  76مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  77دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  77شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  77تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  77ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  77خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  77عضوم 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  یقنلا  یلع  مامالا  رکذ 

77هراشا

مالسلا هیلع  77هبقل 

مالسلا هیلع  78هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  78خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  78عضوم 

مالسلا هیلع  هما  78مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  78دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  78شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  78ةدم 

مالسلا هیلع  هتافو  78ببس 
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مالسلا هیلع  هتافو  79خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  79عضوم 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب ]  ] یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یقنلا  یلع  نب  نسح  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  79همسا 

مالسلا هیلع  79هبقل 

مالسلا هیلع  79هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  79خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  79عضوم 

مالسلا هیلع  هما  80مسا 

مالسلا هیلع  همتاخ  80شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  80تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  80ببس 

مالسلا هیلع  هربق  80عضوم 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  يرکسعلا  نسحلا  نب  دمحم  مئاقلا  ۀجحلا  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  80همسا 

مالسلا هیلع  80هبقل 

مالسلا هیلع  81هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  81خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  81عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  81مسا 

هتشادن دالوا  هک  نآ  81رد 

مالسلا هیلع  همتاخ  81شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  81تّدم 

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  81خیرات 
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«1 [ » نخس زابشیپ  ]82

82هراشا

ۀیحتلا مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  ۀمئالا  یبنلا و  خیراوت  83زاغآ 

83هراشا

هتافو ۀیاغ  یلا  هتدالو  لوا  نم  ۀیحتلا  تاولصلا و  هیلع  یفطصملا  دمحم  نییبنلا  متاخ  نیملاعلا و  بر  لوسر  83خیرات 

83هراشا

مالسلا ةالصلا و  هیلع  83هءامسا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  روبزلا  لیجنالا و  ةاروتلا و  یف  84هءامسا 

مالسلا هیلع  84هباقلا 

مالسلا هیلع  هتدالو  84خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  85عضوم 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هءابآ  85یماسا 

مالسلا هیلع  هّما  86مسا 

مالسلا هیلع  وا  ناگیاد  87یماسا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  « 7  » 87اهریاس

مالسلا ةالصلا و  هیلع  لاوخا  شیپ  ار  وا  هنمآ  87ندرب 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  87هدالوا 

88هراشا

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هتنب  بنیز  88رکذ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  میود  88رتخد 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مویس  88رتخد 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مراهچ  رتخد  همطاف  89رکذ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  میهاربا  هنبا  89رکذ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  نانز  89رکذ 
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89هراشا

مالسلا هیلع و  هجیدخ ، وا  نز  89لوا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  میود  90نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مویس  90نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مراهچ  90نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مجنپ  91نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مشش  91نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  متفه  91نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  متشه  92نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهن  92نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهد  92نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزای  92نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزاود  92نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزیس  93نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدراهچ  93نز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزناپ  93نز 

مالسلا هیلع  دنامزاب ، وزا  دعب  هک  93نانز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هّمع  94ءانبا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  همتاخ  94شقن 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  جارعم  94حرش 

مالسلا هیلع  وا  زا  شیرق  موق  ندرک  بلط  95تازجعم 

دنامب همین  کی  دورزاب و  همین  کی  دسرپ و  یهاوگ  دناوخ و  دوخ  هب  ار  تخرد  دیآ و  زاوآ  رد  تخرد  اب  هک  وزا  ندرک  بلط  96تازجعم 

شیرق موق  سامتلا  هب  تشگنا  زا  بآ  ندروآ  نوریب  رگید  96هزجعم 

دوب هدادزاب  وذب  كرابم  تشپ  هک  دجسم  نوتس  زاوآ  رد  97هزجعم 
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تفر راغ  رد  رافک  میب  زا  هک  98هزجعم 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  تاوزغ  98رکذ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  تاوزغ  98خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  ترضح  هب  ندمآ  یحو  99رکذ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  نداد  100لسغ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هربق  100حرش 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هربق  100عضوم 

اهتافو ۀیاغ  یلا  اهتدالو  ءادتبا  نم  مالسلا  اهیلع  همطاف  100رکذ 

101هراشا

مالسلا اهیلع  اهتدالو  101خیرات 

مالسلا اهیلع  اهتّفع  101رکذ 

«1  » مالسلا اهیلع  اهتّفع  101رکذ 

مالسلا اهیلع  همطاف  ینعم  102رد 

مالسلا اهیلع  لوتب  ینعم  102رد 

هللا مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  102نداد 

مالسلا اهیلع  اهتافو  102خیرات 

هتافو رخآ  یلا  هتدالو  ءادتبا  نم  ۀیحتلا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هللا  دسا  نسحلا  وبا  مامالا  103رکذ 

103هراشا

مالسلا هیلع  103هءامسا 

مالسلا هیلع  103هباقلا 

مالسلا هیلع  103هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  103خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  103عضوم 

مالسلا هیلع  هما  104مسا 
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مالسلا هیلع  هدالوا  104رکذ 

104هراشا

مالسلا اهیلع  همطاف  نم  104هدالوا 

هدلو 104ریاس 

مالسلا هیلع  هدلو  104ریاس 

مالسلا هیلع  هدالوا  105ریاس 

مالسلا هیلع  هدالوا  105ریاس 

مالسلا هیلع  هدالوا  105ریاس 

مالسلا هیلع  هتانب  105یماسا 

مالسلا هیلع  هباقعا  106رکذ 

مالسلا هیلع  هباقعا  نم  106هدالوا 

مالسلا هیلع  همتاخ  106شقن 

تسوا نآ  زا  قیقحت  هب  هک  یلقن  یلقع و  یعرش و  نیهارب  لیالدب و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تماما  106رکذ 

106هراشا

مالسلا ةالصلا و  هیلع  يوفطصم  تعیرش  106هجو 

هللا مالک  صن  زا  تیاور  زا  تیاور  یلقن  107هجو 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  یبن  لوق  زا  وا  بتارم  رد  یلقن  مود  107هجو 

یلقع هقیرط  میس  107هجو 

حالسیب دوب و  هذایپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  و  « 1  » دندوب هدرک  مالسلا  هیلع  لوسر  لایع  دصق  هک  شیرق  موق  اب  یلع  نینمؤملا  ریما  ندرک  گنج 

تمالس هب  ندیناسر  هنیدم  هب  ار  لایع  ار و  ناشیا  نینمؤملا  ریما  ندرک  عفد  هللا و  لوسر  لایع  رب  نتفرگ  هار  سیبق و  وبا  هوک  رب  شیرق  موق  ندش  عمج 

یملا چیه  نودب  ندیناسر  اجنادب  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  لوسر  لایع  هنیدم و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  112نتفر 

مالسلا هیلع  هرمع  113تّدم 

ار مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایجراخ  ندرک  114دصق 

مالسلا هیلع  وا  دصقب  هفوکب  ۀنعللا  هیلع  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  115نتفر 
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مالسلا هیلع  هتافو  116خیرات 

مالسلا هیلع  نیسح  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  ندرب  هنعللا و  هیلع  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  117نتفرگ 

مالسلا هیلع  هربق  118عضوم 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هکرابم  ربق  118فاصوا 

دوشیم هتفگ  انعم  نیا  رد  تیب  دنچ  118نیا 

رگید 119تیاور 

رگید 119تیاور 

مالسلا هیلع  هربق  120تلیضف 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  نینمؤملا  ریما  تماما  121رکذ 

مالسلا هیلع  121همسا 

مالسلا هیلع  121هبقل 

مالسلا هیلع  121هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  121خیرات 

مالسلا هیلع  هّما  122مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  122دادعا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  122تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  122تفص 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  122فاصوا 

مالسلا هیلع  « 2  » هنبا نمحرلا  دبع  123تفص 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  123فاصوا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  123فاصوا 

مالسلا هیلع  هنبا  دیز  123تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  123تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  نب  هللا  دبع  124تفص 
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مالسلا هیلع  همتاخ  124شقن 

مالسلا هیلع  یبن  زا  دعب  هرمع  124تدم 

مالسلا هیلع  هرمع  124میسقت 

مالسلا هیلع  هتماما  124تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  125ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  125خیرات 

«2  » مالسلا هیلع  هتافو  125خیرات 

مالسلا امهیلع  ار  وا  نیسح  نداد  125لسغ 

مالسلا هیلع  هربق  126عضوم 

مالسلا هیلع  هتیثرم  126یف 

مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  نینمؤملا  ریما  تماما  127رکذ 

مالسلا هیلع  127همسا 

مالسلا هیلع  127هبقل 

مالسلا هیلع  127هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  127خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  127عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  127مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  128دادعا 

مالسلا هیلع  هدالوا  128فاصوا 

مالسلا هیلع  هنبا  یلع  128مسا 

مالسلا هیلع  هنبا  رفعج  128تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  128تفص 

مالسلا هیلع  هتانب  128تفص 

مالسلا هیلع  همتاخ  129شقن 
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مالسلا هیلع  هرمع  129تدم 

مالسلا هیلع  هرمع  129میسقت 

مالسلا هیلع  هتماما  129تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  129ببس 

مالسلا هیلع  هربق  129عضوم 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  مامالا  130رکذ 

مالسلا هیلع  130همسا 

مالسلا هیلع  130هبقل 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  130هتینک 

ۀیحّتلا مالسلا و  هیلع  هتدالو  130خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  130عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  131مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  131دادعا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  نسحلا و  وبا  131تفص 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  131فاصوا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  131تفص 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  تفص  132زاب 

مالسلا هیلع  هتانب  132دادعا 

مالسلا هیلع  هنبا  دیز  132تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  دیز  تافو  133خیرات 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  133تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  رمع  133تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  133تفص 

مالسلا هیلع  همتاخ  133شقن 
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مالسلا هیلع  هرمع  133تدم 

مالسلا هیلع  هتماما  134تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  134ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  134خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  134عضوم 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  رفعج  وبا  ماما  تماما  135رکذ 

مالسلا هیلع  135همسا 

مالسلا هیلع  هتدالو  135خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  135عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  135مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  135دادعا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  136فاصوا 

مالسلا هیلع  همتاخ  136شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  136تّدم 

مالسلا هیلع  هرمع  136میسقت 

مالسلا هیلع  هتافو  136ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  136خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  137عضوم 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  ماما  تماما  رکذ 

مالسلا هیلع  137همسا 

مالسلا هیلع  137هبقل 

مالسلا هیلع  137هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  137خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  138عضوم 
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مالسلا هیلع  هّما  138همسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  138دادعا 

مالسلا هیلع  هدالوا  138فاصوا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  138فاصوا 

مالسلا هیلع  هنبا  لیعامسا  139تفص 

مالسلا هیلع  هربق  139عضوم 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  139تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  دمحم  140تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  قاحسا  140تفص 

مالسلا هیلع  هنبا  یلع  140ۀفص 

مالسلا هیلع  هنبا  سابع  141تفص 

مالسلا هیلع  همتاخ  141شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  141تدم 

مالسلا هیلع  هرمع  141میسقت 

مالسلا هیلع  هتماما  141تدم 

درک ناشیا  عفد  تساخرب و  ناجهاش  ورم  زا  ملسم  وبا  دندیشیدنا و  ردغ  ناشیا  دش و  ماما  ناشیا  راگزور  رد  رفعج  ماما  هک  هیما  ونب  142رکذ 

ندرک نایجراخ  عفد  ناجهاش و  ورم  زا  ملسم  وبا  ندرک  142جورخ 

لاس راهچ  زا  دعب  وا  ياجب  رفعج  وبا  نتسشن  حافس و  سابعلا  وبا  144یهاشداپ 

مالسلا هیلع  هتافو  144ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  144خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  145عضوم 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  مامالا  تماما  رکذ 

145هراشا

مالسلا هیلع  145هبقل 
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مالسلا هیلع  145هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  145خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  146عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  146مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  146دادعا 

مالسلا هیلع  هتانب  146دادعا 

مالسلا هیلع  هءانبا  تفص  147رد 

مالسلا هیلع  همتاخ  147شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  147تدم 

مالسلا هیلع  هتماما  147تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  148ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  148خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  148عضوم 

مظاکلا یسوم  نب  اضرلا  یلع  مامالا  تماما  148رکذ 

148هراشا

مالسلا هیلع  148همسا 

مالسلا هیلع  149هبقل 

مالسلا هیلع  149هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  149خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  149عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  149مسا 

مالسلا هیلع  هدلو  149رکذ 

مالسلا هیلع  همتاخ  150شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  150تدم 
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مالسلا هیلع  هتماما  150تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  150ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  150خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  151عضوم 

اضرلا یلع  نب  داوجلا  دمحم  مامالا  تماما  151رکذ 

151هراشا

مالسلا هیلع  151همسا 

مالسلا هیلع  151هباقلا 

مالسلا هیلع  « 1  » 151هتینک

مالسلا هیلع  هتدالو  151خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  152عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  152مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  152دادعا 

مالسلا هیلع  همتاخ  152شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  152تدم 

مالسلا هیلع  هتماما  153تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  153ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  153خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  153عضوم 

داوجلا دمحم  نب  یقنلا  یلع  مامالا  تماما  153رکذ 

153هراشا

مالسلا هیلع  153همسا 

مالسلا هیلع  154هبقل 

مالسلا هیلع  154هتینک 
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مالسلا هیلع  هتدالو  154خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  154عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  154مسا 

مالسلا هیلع  هدالوا  154دادعا 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  155تفص 

مالسلا هیلع  همتاخ  155شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  155تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  155ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  156خیرات 

مالسلا هیلع  هربق  156عضوم 

یقنلا یلع  نب  يرکسعلا  نسح  مامالا  تماما  156رکذ 

156هراشا

مالسلا هیلع  156همسا 

مالسلا هیلع  157هبقل 

مالسلا هیلع  157هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  157خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  157عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  157مسا 

مالسلا هیلع  هدلو  157مسا 

مالسلا هیلع  همتاخ  158شقن 

مالسلا هیلع  هرمع  158تدم 

مالسلا هیلع  هتماما  158تدم 

مالسلا هیلع  هتافو  159ببس 

مالسلا هیلع  هتافو  159خیرات 
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مالسلا هیلع  هربق  159عضوم 

نسحلا نب  دمحم  مئاقلا  ۀجحلا  رخآلا  مامالا  تماما  159رکذ 

159هراشا

مالسلا هیلع  159همسا 

مالسلا هیلع  159هباقلا 

مالسلا هیلع  160هتینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  160خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  160عضوم 

مالسلا هیلع  هّما  160مسا 

تشادن دنزرف  وا  هکنآ  160رکذ 

مالسلا هیلع  همتاخ  160شقن 

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  161خیرات 

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  161خیرات 

دومنیم قلخ  هب  وا  بوتکم  تقو  ره  هک  يرمس  یلع  161رکذ 

همتاخلا 164یف 

یشاک نسح  خیش  « 1  » 165همانتفرعم

لجا یلعا و  هّللا  رکذل  165و 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  لوسر  شیاتس  ردنا  165راتفگ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  شیاتس  ردنا  166راتفگ 

تحیصن تظعوم و  ردنا  167راتفگ 

باتک 168زاغآ 

رظن زا  باتک  168راتفگ 

«1 [ » یمدآ رایتخا  رد  راتفگ  ]169

ضاوعا ردنا  170راتفگ 
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لجا ردنا  171راتفگ 

قازرا ردنا  172راتفگ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ردنا  173راتفگ 

دیعو دعو و  ردنا  173راتفگ 

تمایق گرم و  ردنا  174راتفگ 

«2  » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  تّوبن  ردنا  174راتفگ 

«1  » یشاک نسح  خیش  دنب  176تفه 

[ لوا دنب  ]176

میود 177دنب 

میس 177دنب 

مراهچ 178دنب 

مجنپ 179دنب 

مشش 180دنب 

متفه 180دنب 
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همیمـضهب همانهمئا : يوفطـصملا -  هرـضحلا  دالوالا  خیرات  يدیـشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدـمحم ، خـیرات 
دنبتفه همانتفرعم و 

باتک تاصخشم 

نرق ق8 یشاک ، نسح  هسانشرس : 
: همانهمئا يوفطـصملا -  هرـضحلا  دالوالا  خـیرات  يدیـشر -  خـیرات  ماما -  هدزاود  خـیرات  ای ، يدـمحم ، خـیرات  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

نایرفعج لوسر  ششوکهب  یشاک ؛ نسح  دنبتفه / همانتفرعم و  همیمضهب 
.1377 ناریا ، مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک  مق : رشن :  تاصخشم 

روصم 175 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 4000 لایر ؛  4000 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. يدمحم خیرات  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
. يدمحم خیرات  دلج :  يور  ناونع 

دنب تفه  همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا : يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  رگید :  ناونع 
نرق ق8 یبهذم --  رعش  عوضوم : 
نرق ق8 یسراف --  رعش  عوضوم : 

رعش موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 
هدنروآدرگ  - ، 1343 لوسر ، نایرفعج ، هدوزفا :  هسانش 

ناریا مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک  هدوزفا :  هسانش 
ناونع هدوزفا :  هسانش 

PIR5443/ت2 1377 هرگنک :  يدنب  هدر 
8/32ح532ت 1377 اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 

م16010-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ تسرهف ]

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
11 دمآرد /

12 شدوخ / دید  زا  یشاک  نسح  انالوم 
17 یخیرات / یبدا و  عبانم  رد  یشاک 

21 نسح / خیش  نارعاش و 
24 یشاک / تافیلأت 

27 همئا / خیرات  فیلأت  هزیگنا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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29 موزل / یناوخهصق و  زا  یهن 
32 فیلأت / خیرات 

32 يدمحم / خیرات  هخسن 
34 فلؤم / عبانم 

36 نسح / خیش  هعقب 
39 ریوصت / دنچ 

43 يدمحم / خیرات  هناتسآ  رد  *** 
44 ص /)  ) ربمایپ تعن  رد 

44 ندرک / لصاح  هخسن  تفص  رد 
ص:6  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

46 هللا / لضف  نیدلا  دیشر  شیاتس  رد 
50 وتیاجلوا / هاشنهش  دماحم  رکذ 

57 راصتخا / هب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسرهف 
73 ع /)  ) موصعم هدراهچ  یلیصفت  خیرات 

73 نخس / زابشیپ 
73 ص /)  ) دمحم ترضح 
93 س /)  ) همطاف ترضح 

95 ع /)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما 
115 ع /)  ) یبتجم نسح  ماما 

120 ع /)  ) نیسح ماما 
123 ع /)  ) داجس ماما 

127 ع /)  ) رقاب ماما 
129 ع /)  ) قداص ماما 

133 ناجهاش / ورم  زا  ملسم  وبا  ندرک  جورخ 
137 ع /)  ) مظاک ماما 
140 ع /)  ) اضر ماما 

142 ع /)  ) داوج ماما 
144 ع /)  ) يداه ماما 

147 ع /)  ) يرکسع ماما 
150 ع /)  ) يدهم ماما 

151 يرمس / یلع  رکذ 
156 همتاخلا / یف 

159 همانتفرعم / *** 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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158 ع /)  ) یلع لوسر و  شیاتس  ردنا  راتفگ 
159 تظعوم / ردنا  راتفگ 

160 باتک / زاغآ 
162 یمدآ / رایتخا  ردنا  راتفگ 

ص:7  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
163 ضاوعا / ردنا  راتفگ 

164 لجا / ردنا  راتفگ 
165 قازرا / ردنا  راتفگ 

166 فورعم / هب  رما  ردنا  راتفگ 
166 دیعو / دعو و  ردنا  راتفگ 

167 تمایق / گرم و  ردنا  راتفگ 
168 توبن / ردنا  راتفگ 

171 یشاک / دنب  تفه  *** 
ص:9  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

يروآدای

یئاسک یـسودرف ، نوچ  ینارعاش  دراد . ياهژیو  شـشخرد  ناریا ، یمالـسا  نیمزرـس  خـیرات  يازارد  رد  یـسراف ، نابز  رد  هعیـش  تاـیبدا 
ياج رب  اهنآ  زا  يرایسب  يراعـشا  هنافـسأتم  و  « 1  » هدروآ يزار  لـیلجلا  دـبع  ار  ناـشمان  هک  رگید  يرایـسب  يزار و  رخاـفملا  وبا  يزورم ،

. دنیرشعانثا بهذم  هدنهد  جاور  لصا  رد  تایبدا و  نیا  هدنروآدیدپ  هک  دنتسه  یناوختبقنم  نارعاش  لیخرس  هدنامن ،
رد ار  یعیش  ناریا  ياضف  نآ  رون  هک  كانبات  تسا  ياهرهچ  يرجه ، متشه  متفه و  نرق  رد  یـشاک  نسح  خیـش  انالوم  هرهچ  نایم  نیا  رد 

روبق زا  رایـسب  يایحا  یناب  هک  بسامهط  هاش  هدوب و  هدـش  هتخانـش  الماک  يوفـص  هرود  اـت  يو  تیـصخش  تسا . هدرک  نشور  دـعب  نورق 
رب هعقب  اهنت  هزورما  تسا . هداد  رارق  ابیز  یغاب  نایم  رد  ار  هعقب  هدرک و  اـنب  دـیدجت  ار  نسح  خیـش  هربقم  تسا ، هعیـش  ناـگرزب  تاداـس و 

نیا دای  يایحا  يارب  رگید  راب  تسا  دیما  تسا . هتفرگ  رارق  راوید  نودـب  نآ  يرتم  دـص  یبیرقت  هلـصاف  رد  يدورو  رد  رـس  هدـنام و  ياج 
. دوش يزاسزاب  لماک  تروص  هب  غاب  نیا  یعیش  گرزب  ناوخ  تبقنم 

زا تسا . یسراف  نابز  رد  هعیش  تایبدا  رد  يدیلک  دنمشزرا و  راثآ  زا  هدنام ، ياجرب  هخـسن  کی  اهنت  نآ  هدمع  شخب  زا  هک  رـضاح  نتم 
ناریا مالـسا و  خیرات  یـصصخت  هناخباتک  فرط  زا  هدش  رـشن  باتک  نیتسخن  ناونع  هب  ع ،)  ) ناماما خیرات  رد  تسا  ینتم  رثا  نیا  هک  اجنآ 

. دسریم پاچ  هب 
______________________________

ریما يزار ، ملکتم  یلع  هجاوخ  یمق ، يدعسا  نانب ، کلملا  دبع  يونزغ ، یئانـس  يزورم ، یئاسک  یناجرج ، يرخف  یعیـش ، یـسودرف  ( 1)
هزمح دیـس  نامـس ، دمحم  یفوتـسم ، يرـصنع ، يدقرف ، یـسمش ، يدرب ، يریهظ ، و  يزار ، هچدمحا  یعیدب ، ینیعم ، یمق ، یمئاق  یلابقا ،

. یماوق ریما  یحصان ، هجاوخ  يرفعج ،
323 صص 231 - ضقن ،

ص:11  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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نیرهاطلا هلآ  یلع  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  ِمیِحَّرلا و  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

دمآرد

هراشا

راک یگدرتسگ  یعیـش و  ناناوختبقنم  دوجو  زا  ار  ام  ضقن  شزرا  اب  باتک  رد  هیلع - هللا  ۀـمحر  يزار - لیلجلا  دـبع  راب ، نیتسخن  يارب 
يور زا  اما  هدـنام ، ياـجرب  رتمک  نهک  ناوخ  تبقنم  نارعاـش  راعـشا  هنافـسأتم  تسا . هدرک  هاـگآ  یعیـش  دـیاقع  تیبثت  جاور و  رد  اـهنآ 

. تسا هتشاد  لماک  موادت  دعب ، نارود  یط  یناوختبقنم  تنس  هک  درک  نیقی  ناوتیم  ناوارف ، دهاوش 
: تسا هدنام  ياجرب  م 433 )  ) يزار رادنب  مالکلا  کلم  زا  هک  تسا  یتیب  ود  اههنومن ، نیتسخن  زا  یکی 

هم رتوکین  رتشوخ و  ارم  جور  رههمرس  رب  یلع  تیالو  جات  ات 
، اهنآ ربارب  رد  ناـناوخبقانم و  هب  دـنچ  یتاراـشا  لـیلجلا  دـبع  « 2  » همرداـم « 1  » تنم ادـخ و  لـضف  زاهمردـیح  نید  ریم  هک  نـیا  هـنارکش 

. تسا هدنام  ياجرب  رتمک  اهنآ  راعشا  هنافسأتم  هک  دنکیم  دای  ناناوخبقانم  زا  یخرب  مان  زا  يو  دراد . ینس  ناناوخلیاضف 
رعش رد  یترهش  يرجه ، متفه  نرق  مود  همین  رد  ناناوخبقانم ، زا  لسن  دنچ  زا  سپ  هک  میوشیم  انشآ  یشاک  نسح  خیش  انالوم  اب  نونکا 

تبقنم نیا  زا  تسا  ياهقلح  یشاک ، نسح  خیش  انالوم  تسا . هدنام  ياجرب  شراعشا  زا  يرایسب  هناتخبشوخ  هدروآ و  تسد  هب  تبقنم 
______________________________

. یکاپ ( 1)
ص 577 نارصق ج 1 ، ص 163 ، مود ، شخب  یحیصف ، لمجم  ( 2)

ص:12  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
رساترس رد  ناناوختبقنم  نیا  دنتـسه . وا  هار  ریگیپ  مهن  نرق  رد  یفـسوخ  ماسح  نبا  یمیلـس و  نوچ  یناسک  مه  يو  زا  سپ  هک  ناناوخ 

. دناهتشاد ییالاو  هاگیاج  ناسارخ  هژیوب  ناریا ،
هفیاط چیه  تعیب ، ّدش و  لها  هلمج  زا  هک  نادب  دـسیونیم : دراد  « 1  » ناناوخاّرغ ناحادم و  زا  هک  یبلاج  شرازگ  رد  یفشاک  نیـسح  الم 

دای دنناوخ و  تیب  لها  بقانم  هتسویپ  هک  دنراد  لاح  نیا  ناحادم  و  دنتسین ...  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  نادناخ  ناحادم  زا  رتهبترمدنلب 
: هتفگ باب  نیا  رد  یمیلس  نسح  انالوم  و  دننارذگ ...  تاقوا  ناشیا  نخس  و 

نادناخ نیا  یحادم  زا  رتهب  يراک  چیهتسین  هک  اریز  وش  تیب  لها  حادم  رکاچ و 
ناد بیغ  راگدرک  زا  حدم  دروآ  یحو  هب  وکلیئربج  ام  دشرم  ریپ و  تسا  راک  نیا  ردنا 

نامسآ دمآ ز  هک  ار  یمالک  ندرک  يوریپنیمز  لها  رب  ضرف  تدارا  يور  زا  تسه 
ناشحدم فصو  تفگ  تزع  میظعت و  هر  زالیئربج  نابز  رب  دزیا  هک  ار  تعامج  نآ 

رترب هاگیاج  زا  نیا ، زا  سپ  یفشاک  نیسح  الم  ناهج  فانـصا  رب  شرخف  دسریم  اج  همه  ردلوبق  ناج  زا  دنک  ناشیا  یحادم  یـسک  رگ 
هجو هجو : راهچ  رب  يوگب  دناهجو ، دنچ  رب  ناحادم  هک  دنـسرپ  رگا  هک : دمآرد  نیا  اب  دیوگیم ، نخـس  یحادـم  رد  یـشاک  نسح  خـیش 

بتارم بقانم و  تایاکح و  تایاور و  رهاوج  دـننک و  اشنا  دوخ  عبط  توق  زا  ناشیا  تیب  لها  لوسر و  ترـضح  حدـم  هک  یتعاـمج  لوا 
«2 . » دنتعامج نیا  یلصا  ناحادم  ناشیا و  ریغ  یشاک و  نسح  انالوم  تباث و  نب  ناسح  نوچ  دنشک ، مظن  هتشر  رد  ناشیا 

. تسا راکشآ  اهنآ  رد  نسح  خیش  ریثأت  هک  دید  میهاوخ  دشیم و  لابند  يدج  تروص  هب  ییارستبقنم  يوفص ، هرود  رد  اهدعب 

شدوخ دید  زا  یشاک  نسح  خیش  انالوم 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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هک يو  تسا . هدش  هراشا  مه  يو  نیدلا  جات  بقل  هب  عبانم  زا  یخرب  رد  تسا . یشاک  نسح  الم  میسانشیم ، هک  یناونع  اهنت  یـشاک  زا  ام 
: تسا هتشذگ  شیگدنز  زا  لاس  تصش  هک  دراد  هراشا  اجنآ  رد  هدورس ، لاس 708  رد  ار  يدمحم  خیرات 

دمآ مچوک  تقو  وچ  هک  متفگدمارخیم  تصش  هب  نوچ  ملاس 
: دیوگیم يرگید  ياج  رد  دایرف و  هب  ارم  دسرن  يرعشدای  ارم  دنک  لجا  هک  مد  نآ 

______________________________

. دناوخیم رثن  هب  ار  بقانم  هک  تسا  یسک  ناوخ  اّرغ  ( 1)
281 ص 280 - (، 1350 نارهت ، بوجحم ، رفعج  دمحم  حیحصت  یفشاک ، نیسح  الم  ، ) یناطلس همان  توتف  ( 2)

ص:13  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یشاک نسح  انالوم  راثآ  لاوحا و 

. مینادب يرجه  لاس 648  هب  ار  يو  دلوت  دیاب  میجنسب ، ار  ود  نیا  تبسن  رگا  تسه  نم  ریظن  را  مرفاک  نمتصش  زا  ملاس  تشذگ  کنآ  اب 
هلحرم رد  تسا . هتفگ  نخس  دوخ  هرابرد  نآ ، ياج  ياج  رد  هک  تسوا  دوخ  راعشا  تسخن ، هجرد  رد  یـشاک  هب  طوبرم  یتاعالطا  عبانم 

روط هب  كدنا و  نآ  رادقم  هنافـسأتم  هدمآ و  اههرکذـت  لیبق  زا  فلتخم  ذـخآم  رد  يو  لاح  حرـش  رد  هک  تسا  یکدـنا  ياهیهاگآ  دـعب ،
یتاکن زا  یـشخب  ام  تسا . زیچان  هداد ، تسد  هب  شاهشیدـنا  هرابرد  هژیو  هب  يو ، دوخ  هچنآ  ربارب  رد  اـهیهاگآ  نیا  تسا . يرارکت  هدـمع 

. میروآیم تشاد ، میهاوخ  وا  يدمحم  خـیرات  باتک  هرابرد  هک  یتاحیـضوت  نمـض  رد  هدروآ ، شقئالع  راکفا و  دوخ و  هرابرد  يو  هک 
. مینک هراشا  اجنیمه  رد  مه  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  لاح  نیع  رد 

زا يو  دج  ردپ و  اما  تسا ، لمآ  رهـش  ناردـنزام و  دـلوتم  لصا  رد  دراد ، یـشاک  هب  ترهـش  هک  نآ  مغر  یلع  يو  هک  نآ  هتکن  نیتسخن 
: تسا نینچ  يو  زا  ياهدیصق  ینایاپ  تیب  دناهدوب . ناشاک 

نیا هب  هاشتلود  هرکذت  رد  تیب  نیا  تسخن  عرصم  « 2  » دوریم ناشاک  هب  تبسن  ردپ  دج و  هر  زاناردنزام  « 1  » مروخشبآ لمآ و  نم  دلوم 
: تسا هتفگ  مه  يرگید  ياج  رد  دوب .» لمآ  هطخ  رد  رگا  یشاک  نکسم  : » تسا تروص 

: دیوگیم زین  و  « 3  » لالم وت  زا  شیوخ  يرود  تبرغ و  دنکیشاک ز  رگا  دزس  لمآ  هطخ  كاخ  ز 
نم ياورپ  نتشیوخ  يالب  زا  ار  سک  تسینناردنزام  رد  هک  ناز  میوگ  هک  اب  لد  تنحم 

نم ياج  ّتنج  ردص  بقانم  زا  ناّسح  وچمهتسه  هک  یمان  نسح  دلوم ، یلمآ  ملصا ، یشاک 
: تسا هدمآ  يرگید  رعش  رد  « 4  » نم يالعتسا  تسا  یسیع  زا  رتالاب  نخس  ردوا  لضف  زک  میشاک  ردیح  كولمم  نیرتمک 

دمآ نادنز  وچ  کین  ارم  وت  بانجیبتسا  مرا  غاب  هگتهزن  هک  دابآرتسا 
دمآ ناز  مبلب  ناج  نونک  وت  قایتشا  زناشفا  ناج  وت  رد  رب  منک  هک  مراد  مشچ 

يور نآ  زا  هدوب ، دونشخان  تخس  لمآ  رد  یگدنز  زا  يو  دمآ  ناشاک  هّطخ  زا  نم  رعـش  تبـسننکیل  لمآ  رد  شیوخ  نطو  مراد  هچرگ 
: تسا هتشادن  یهجوت  وا  هب  مه  یسک  هتسیزیم و  رقف  رد  رهش  نیا  رد  هک 

______________________________

. شروخ بآ و  هدمآ : ناوید  رد  ( 1)
ص 636 نینمؤملا ج 2 ، سلاجم  ( 2)

ص 628 ج 2 ، نامه ، ( 3)
ص 634 ج 2 ، نامه ، ( 4)
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ياج رد  « 1  » دوریم ردیح  لآ  رب  نآک  تسا  یبآ  رتگنتوا ز  رد  نم  نان  هک  ناز  لمآ  دـش  نم  يالبرک  ص:14   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
: دیوگیم يرگید 

روثنم دوب  ادخ  رب  ناک  یشاک  ياج  هچتسه  یهاش  وت  نوچ  راوازس  هک  یشیاتس 
روفغ يارس  رد  دیلک  تست  ياضرکنآ  زا  ملاع  ود  ره  هب  دیاب  وت  ياضر  ارم 

 )!( روطخم رب  تساور  فرعت  رارطضا  زکمدنام  ورف  نانچ  لمآ  هعقب  نایم 
روکذم شریاخذ  رد  دوب  کین  مان  هکرورپمرک  نم  مایا  رد  تسیامرکم  هن 

: دیوگیم مه  شناوید  زا  ییاج  رد  « 2  » رومأم دوش  یلد  لها  يریگتسد  هبلما  رجا  زور  هک  نّکمتم  ینمؤم  هن 
: دیوگیم دوخ  یتسدگنت  هرابرد  زین  و  « 3  » تساقب ار  کلف  هک  ات  افص  ناشاک  هب  دابمشچ  گنت  یکمدرم  ناردنزام ، مدرم 

نم ياتمه  سک  زین  يدارمان  ردنا  تسیننیمز  رد  مرادن  اتمه  يرعاش  ردنا  هچرگ 
نم يازفاناج  رعش  دیازف  اهلد  تّوقتسین  كاب  تّوق  مدنامورف ز  یتوقیب  رو ز 

نم يانغتسا  حرش  ملاع  قلخ  زا  تسنشوررقف  طارفا  اب  هک  نید  رد  متّمه  رگناوت  نآ 
هّللا لضف  نیدلا  دیشر  يارب  هک  يراعـشا  رد  يو  « 4  » نم يایوگ  لد  رب  مکحم  تسیـشوماخ  لفقنان  رهب  نانود  شیپ  میور  بآ  دزیرن  اـت 

ار هتفر  تسد  زا  لاـم  اـهنت  يو  دـنهد . سپزاـب  وا  هب  هدـش  هتفرگ  يو  زا  هک  یلاوـما  اـت  دوـشیم  هاوـخرد  يو ، زا  دـیجمت  نمـض  هدورس ،
: نآ رب  نوزفا  يزیچ  هن  دهاوخیم 

ینیرفآینعم هرهش  نمینیرفآ  حدم و  هجاوخ  وت 
هیاپ دنلب  رگداد  نیاهیامریقح  نم  هب  رگنب 
میامن ناهج  هشداپ  ابمیامن  ناهج  هنیآ  نم 

مهرم شخبب  ارم  شیر  نیامغ  زا  دراد  گنز  هنیآ  نیک 
دناشفیمه ّرد  هچ  هدنب  نیکدنادب  ناهج  هشداپ  رگ 

هللا ۀغبص  مدهد و  یگنرهار  نم  درگ  هب  دهدن  يدرگ 
تسه نم  ریظن  را  مرفاک  نمتصش  زا  ملاس  تشذگ  کنآ  اب 

یهاج  رهپس  وت  وچ  هاگناویهانپ  ناهج  وت  وچ  رود  رد 
______________________________

ص 636 ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  گرب 129 ، ناوید ، ( 1)
گرب 134 ناوید ، ( 2)

گرب 24 ناوید ، ( 3)
گرب 124 ناوید ، ( 4)

راتفرگ مغ  هب  دوبن  قیالراوخ  رکش  نم  وچ  یسفن  یطوط  ص:15   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
راردا هب  هد  هدنب  هب  هاگنآرآ  نورب  ناسخ  فک  ملام ز 

ینان شخب  هب  مذوخ  کلم  زایناهج  وت  ياهلص ز  ره  يا 
ریگ نم  تسد  تاطع  لدع و  زاریپ  مدش  متس  نیزا  هدنب  نم 

رادرب هذاتف  يا  ماهذاتفاراوخ  ماهتشگ  هک  ارم  رادرب 
مناشفیم هذید  هبانوخمناود ز  ناهج  رد  هک  تسیرمع 
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ناشیوخ ملظ  ناهج و  روج  زاناشیرپ  یسک  نم  وچ  تسینبغ 
کلس رد  هذیشک  ماوت  مان  ربکلک  رس  زا  كاپ  رهوگ  نیا 

هتفگ رعش  رثا  نیا  فیلأت  نامز  ات  هک  ییاهلاس  رامش  هب  مه  دروم  کی  رد  متفگ  هک  تفص  نیدب  حرش  نیامتفس  مظن  كون  هب  هک  رد  نیا 
: تسا هدرک  هراشا 

لمآ يو  نکسم  دلوم و  هک  دهدیم  ناشن  تیب ، دنچ  نیا  عومجم  يور ، ره  هب  متفگ  رعـش  لاس  ود  هاجنپمتفـس و  مظن  هب  ّرد  هک  هدنب  نم 
. تسا هدوب  یناشاک  لصا  رد  يردپ ، هیحان  زا  اما  هدوب ،

هدوب و تیب  لها  رگـشیاتس  اهنت  يو  هک  تسا  نیا  هدرک  دای  نآ  زا  ررکم  هدوب و  هجوت  لباق  يو  ياههشیدـنا  قئـالع و  رد  هک  یمهم  هتکن 
اما دراد ، وتیاجلوا  هرابرد  يدمحم  خیرات  رد  مه  يراعـشا  هتبلا  تسا . هتفرگ  راکب  دوخ  یبهذـم  داقتعا  تمدـخ  رد  اهنت  اهنت و  ار  شرعش 
رد يو  تسا . هدرک  راکشآ  هدوب  هیقت  هدرپ  رد  اهلاس  هک  ار  هعیـش  مان  يو  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  راعـشا  نیا  هک  دنکیم  دیکأت  مه  اجنامه 

ار يو  رگید  راعـشا  زا  یخرب  هنومن  اجنیا  رد  دراد . يدمحم  خیرات  رد  يراعـشا  هدوب ، ناماما  هکلب  ناهاش  یحاّدـم  هن  شراک  هک  هراب  نیا 
: میروآیم هراب  نیا  رد 

نیا رد  مدنراد  روذعم  یک  رشح  ناگجاوخریغ  یحادم  هاگنآ  ردیح و  مالغ  نم 
ار شیوخ  لاـح  فـصو  يو  هک  يرگید  راعـشا  « 1  » نیرفآ ناسح  حور  مکاـپ  عبط  رب  دـنکیمیبن  داـماد  حدـم  ردـنا  هک  مماـن  نسح  نآ 

: تسا نینچ  دهد  ناشن  يرعش  ظاحل  زا  وا  قئالع  دناوتیم  یبوخ  هب  هدروآ و 
لآ دمحم و  یحاّدم  هب  دناهتشوناقب  کلم  رادب  معبط  غیلری  هک  منم 

لاگس حیدم  سک  شیپ  نخس  هب  ماهدوب  هکناشن  دادن  سک  لاس  یس  تدم  نورد 
لاصو  دقع  دناهتسب  یلع  لآ  حدم  هبارم  ریمض  هدرپارس  تارّدخم 

______________________________

ص 627 ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  ( 1)
لایخ خاش  دنز ز  رب  رس  هک  هفوکش  نآ  رهدناوخ  ناش  يانث  یشاک  لد  هضور  هب  ص:16   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

لآ دمآ و  نم  تمصع  رب  هک  هانگ  یهزیلو  قارع  رد  تسا  نیا  همه  نم  هانگ 
لاؤس لحم  ار  خرچ  دوبن  منک  رگ  ويوعد  يرونخس  رد  ناهج  هب  منکیمن 

لاکشا رازه  دص  هب  يرعش  مرآ  مهارفروز  هب  هنهک  ياهناوید  هک ز  مین  نآ  نم 
لالح رحس  يادا  انعم  زجعم  هب  منکدیآ  دیدپ  نخس  ضرع  وچ  هک  یهگ  یلو 

: دیوگیم زین  و  « 1  » لالز بآ  يافص  رب  دنز  هنعط  رازهمکاپ  هدیقع  زا  كاپ  رهوگ  يافص 
دناهدرک رثوک  یقاس  نید  ناطلس  فک  ردنم  يافوتسم  رجاک  نوزفا  تسا  لاس  یس  برق 

: دیوگیم يرگید  بلاج  راعشا  رد  « 2  » دناهدرک رّسیم  ار  وا  نیا  هک  یشاک  يداشتسازج  ار  ردیح  يراداوه  قحلا  تشهب  رگ 
رتسگانث نید  هار  رد  تسهنم  رطاوخ  هک  دش  لاس  یس  برق 

رب زا  دننکیمه  یشاک  رعشیمه  قارع  رد  ناسارخ و  رد 
: دیوگ زین  و  « 3  » روشناد هلمج  شناد ز  يوگیلع  حدم  هب  ناهج  رد  ماهدرب 

: دیوگ زین  و  « 4  » تسین اعد  درو و  ارم  رتهب  نیزکزور  بش و  میوگ  یضترم  يانث 
تسین ادج  شدای  زا  لد  مد  کی  نآ  زایشاک  ناج  رد  یلع  رهم  طخ 

تسین یلعلا  تاّنج  ریغ  رشحم  هبنم  لزنم  ردیح  لآ  رهم  هب 
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تسین ارم  دمآ  نابز  رب  شمان  هکلمآ  هب  يو  ایند  لام  کلم و  ز 
: دیوگیم زین  و  « 5  » تسین ابه  مدیماک  تسه  منیقیادرف  تسوا  رهم  هب  نم  دیما 

فارطا ره  ناگجاوخ  زا  ماهدربب  قبسيراداوه  رد  هک  ممالغ  هنیمک  نآ  نم 
فاطعتسا رازه  اب  مهدب  وا  يور  هبرمع  رخآ  ناج و  هدنز  ارم  تسوا  رهم  هب 

فافختسا مشچ  هب  ایند  يوس  دنک  رظنرعش  نیز  دوخ  تایح  دسانش  هک  نآ  یشاک  وچ 
« 6  » فافک دناخزود  رهب  زا  يو  نانمشد  هکخزود  اب  راک  هچ  ار  یلع  نایلاوم 

______________________________

ص 627 ج 2 ، نامه ، ( 1)
ص 636 ج 2 ، نامه ، ( 2)
ص 638 ج 2 ، نامه ، ( 3)
ص 641 ج 2 ، نامه ، ( 4)
ص 641 ج 2 ، نامه ، ( 5)

460 صص 459 - ج 2 ، میلقا ، تفه  ، 122 گرب ، ناوید  ( 6)
ص:17  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یبدا یخیرات و  عبانم  رد  یشاک 

. تسا هدوب  یمدرم  تیصخش  کی  ياراد  یملع ، تیصخش  زا  رظنفرص  یشاک ، نسح  خیش 
دنچ يارب  لیلد ، نیمه  هب  هدوب و  یمدرم  رعش  شرعـش ، دنوریم ، اهدای  زا  جیردت  هب  هک  نارعاش  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  فالخ  رب  يو 

. تسا هتشاد  تیبوبحم  مدرم  نایم  رد  تخس  نرق 
، لاح نیا  اب  دراد . يو  یمدرم  ههجو  زا  ناشن  هدش ، شرعش  وا و  هب  يوفـص  هرود  رد  هک  یهجوت  هیناطلـس و  رد  يو  هعقب  ندوب  هتـشارفارب 
ام هدـش و  هتفگ  يو  هرابرد  هچنآ  ات  میتسه  ممـصم  اـم  تسا . هدـش  هتخادرپ  يو  هب  رتمک  لاـح ، حرـش  بتک  رد  تشذـگ ، هک  هنوگناـمه 

نیسپ نوتم  رد  هک  روبزم  بلاطم  لقن و  هدمآ  ذخآم  نیرتیمیدق  رد  هچنآ  اعبط  میهد . هئارا  اجنیا  رد  مینک  ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  میتسناوت 
. دش دهاوخن  رارکت  هدمآ ،

هرابرد زا 862 ) سپ  م   ) بتاک یلع  نب  نیـسح  نب  دمحا  هک  تسا  ياهتکن  میتفای ، يو  هرابرد  بوتکم  عبانم  رد  هک  ياهتکن  نیرتیمیدـق 
: دسیونیم سدقم  دهشم  هب  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  رفس  هب  هراشا  زا  سپ  يو  تسا . هتشون  يو 

نآ یتسیک ؟ وت  تفگ : درک و  رهق  ناطلس  دوب . هتشادزاب  ماما  ربق  هب  تشپ  هک  دید  ار  شوپدمن  یـشیورد  دمآرد ، دهـشم  هب  ناطلـس  نوچ 
: رعش تفگ : یتسیک  وت  تفگ  ناطلس  نوچ  و  دوب . یشاک  نسح  انالوم  شیورد 

فانم دبع  لآ  يالوم  هدش  لد  ناج و  زفال  ردیح  لآ  ّبح  زا  منزیم  هک  منم 
فاکش هزین  حمر  وچ  جراوخ  نیک  هب  دوشنخس  مزر  هاگ  هب  مدوجو  يوم  هک  منم 
فان رد  دوشیم  کشم  نتخ  ناوهآ  وچرهم  شتآ  فت  مقورع ز  نوخ  هک  منم 

فافش رهوگ  دننام  دشخردیمهمکاپ  لد  زا  هللا  یلو  رهم  هک  منم 
. دناوخ ناطلـس  رب  تفگب و  ههیدب  رد  هدیـصق  نیا  و  « 1  » فافع رتس و  نورد  دشاب  هدب  شردام  هکیلع  يالو  دوب  سک  نآ  هنیـس  بیـصن 

«2 . » دیدرگزاب دهشم  زا  ناطلس  دیشخب و  ودب  الط  تشط  کی  دمحم  ناطلس 
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رب اـعبط  وا - هک  یناونع  درک . داـی  تسا  هتـشاگن  يو  هراـبرد  لاس 896  هب  يدنقرمـس  هاشتلود  هک  یلاـح  حرـش  زا  دـیاب  ـالاب ، نتم  زا  سپ 
افرص هداد  صاصتخا  يو  هب  سرتسد - رد  عبانم  ساسا 

______________________________

. تسا هدمآ  ص 635  سلاجم ج 2 ، ص 459 و  ج 2 ، میلقا ، تفه  رد  لماک  روط  هب  هدیصق  نیا  ( 1)
ود اهنت  عبنم  نیا  رد   ) ص 79 (، 1357 ریبک ، ریما  نارهت ، راشفا ، جریا  ششوک  هب  بتاک ، یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  ، ) دزی دیدج  خیرات  ( 2)

.( تسا هدمآ  تسخن  تیب 
ص:18  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

لـضفا رکذ   » ناونع لیذ  يو  تسا . نشور  ـالماک  هدروآ ، هماـنتفرعم  هلاـسر  هب  هجوت  اـب  هک  یبلطم  تسا ، ملکتم »  » هکلب تسین  يرعاـش 
: دسیونیم هللا » همحر  یشاک  نسح  انالوم  نیملکتملا 

- بلاط یبا  نب  یلع  نسحلا  یبا  بلاغلا  هللا  دسا  نیدلا  بوسعی  نیقتملا و  ماما  نینمؤملا و  ریما  هانپ  تیالو  هاش  ترـضح  ناحدام  هلمج  زا 
اما تسا  ناشاک  زا  وا  لصا  تسا . هدوب  لضاف  دنمشناد و  درم  تسا . هتفگن  نخـس  وا  تفاطل  تناتم و  هب  سک  چیه  دوب و  ههجو - هللا  مّرک 

: دیوگیم هک  نانچ  هتفای  امن  وشن و  اجنآ  هدش و  دلوتم  لمآ  هطخ  رد 
- همّظعم هبعک  ترایز  زا  دعب  نسح ، انالوم  هک  دنیوگ  دربیم  ناشاک  هب  تبـسن  ردپ  دج و  زا  نکیلدوب  لمآ  هّطخ  رد  رگا  یـشاک  نکـسم 

راید هب  مالـسلا - هیلع  بلاط - یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تراـیز  مزع  هب  مالـسلا - ةالـصلا و  هیلع  تلاـسر - ترـضح  مرح  و  هللا - اـهفّرش 
: دناوخب هرّونم  هرهطم  هضور  رب  تبقنم  نیا  دش و  فّرشم  فیرش  هناتسآ  نآ  یسوبهبتع  هب  هداتفا و  برع  قارع 

هک دید  باوخ  هب  ار  هانپ  تیالو  هاش  ترـضح  بش  نآ  رد  نیمالا  حور  وت  يوزاب  حدام  تّزع  يونید ز  لها  ياوشیپ  شنیرفآ  ودب  يا ز 
. رعش هلص  قح  یکی  ینامهیم و  قح  یکی  ام . رب  تسا  قح  ود  ار  وت  ياهدمآ و  زارد  رود و  هار  زا  یـشاک ! يا  هک  دنکیم  وا  یهاوخ  رذع 

رفـس رد  هک  ییوگ  یناسر و  شمالـس  ام  زا  دـنیوگ . حـلفا  نب  دوعـسم  ار  وا  هک  تسا  یناـگرزاب  اـجنآ  يوش و  هرـصب  هب  هک  دـیاب  نونکا 
ار وت  لاوما  یتشک و  میدرک و  ددم  ام  يدرک و  رذن  ام  رب  رانید  رازه  کی  هب  ندـش . تساوخ  قرغ  وت  یتشک  بآ  رد  لاس  نیا  رد  نامع ،

. میدیناسر لحاس  هب  تمالس  هب 
نینمؤملا ریما  ماغیپ  تخاس و  ادیپ  ار  هجاوخ  نآ  دـمآ و  هرـصب  هب  یـشاک  ناتـسب . رز  ناگرزاب  هجاوخ  زا  و  يآردـب . نآ  هدـهع  زا  نونکا 

رز لاحلا  یف  ماهتفگن و  هدیرفآ  چیه  هب  لاح  نیا  نم  هک  دروخ  دنگوس  تفکشب و  لگ  نوچ  يداش  زا  ناگرزاب  دیناسر . ناگرزاب  اب  یلع 
ناحلاص و تهج  افوتـسم  یتوعد  هدـش ، تیالو  هاش  سردایرف  هک  نآ  هنارکـش  تخاس و  دـیزم  نآ  رب  یتعلخ  درک و  نسح  انالوم  میلـست 
هب یتفگن و  يزیچ  بقانم  زا  ریغ  هدوب و  یقّتم  سرتادخ و  تریس و  تروص و  وکین  درم  بابش  دهع  رد  نسح  انالوم  و  دادب . رهـش  يارقف 

هک هدوبن  مولعم  نسح  انالوم  تافو  دراد . یترهش  بقانم  رد  وا  دیاصق  يدرکن و  لاغتشا  كولم  حدم 
ص:19  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

رد دنچ  يرطس  همادا  رد  يو  « 1 . » دوب هدنبادخ  دمحم  ناطلس  دهع  رد  تسا و  قارع  هیناطلـس  رد  وا  نفدم  ملعا . هللا  هدوب و  خیرات  هچ  رد 
. درادن نسح  خیش  هب  یطبر  هک  هدروآ  لمآ  فصو 

وا مان  میدروآ ، نیا  زا  شیپ  هک  دروم  کی  رد  تسا . هدرک  دای  یـشاک  زا  راب  ود  یناطلـس  همان  توتف  رد  زین  م 910 )  ) یفشاک نیسح  الم 
رگید دروم  رد  « 2 . » دناهدورـسیم شیوخ  عبط  زا  رعـش  هک  دنادیم  یتسخن  هجرد  ناحادم  زا  ار  اهنآ  هدروآ ، تباث  نب  ناسح  رانک  رد  ار 

. تسا ناقهد  یلع  شیورد  بانج  هللا  دهع  ردپ  اهنآ ، نیمود  هک  درمشیم  دوخ  يارب  داتسا  هس  درمشیم ، رب  ار  دوخ  تقیرط  دنس  هک  مه 
: دنکیم رکذ  بیترت  نیا  هب  ار  هللا  دهع  ردپ  تقیرط  دنس  هلمج  زا  هدروآ و  ار  هناگهس  دیتاسا  زا  کی  ره  تقیرط  دنس  نآ  زا  سپ 

وا يروباشین و  هللا  فطل  انالوم  راتخم  دیس  تیب  لها  حادم  راعش  تحاصف  ترضح  « 3  » دنزرف ناقهد  یلع  شیورد  هللا  دهع  ردپ  دنس  اما 
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هللا لضف  دنزرف  وا  یـشاک و  نسح  انالوم  نیدلا  جات  نیحادملا  لضفا  دنزرف  وا  ینامرک و  يوجاوخ  دنزرف  وا  یمق و  نیدـلا  ییحم  دـنزرف 
ریما قیرط  دـنزرف  وا  داـیز و  نب  لـیمک  دـنزرف  وا  و  يدعـس ...  نیدـلا  حلـصم  خیـش  دـنزرف  وا  يدادـغب و  دـمحم  ریپ  دـنزرف  وا  يورهلا و 

«4 . » تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا 
ناوید و  : » دسیونیم دادخر ، باوخ و  نامه  رصتخم  لقن  هاشتلود و  زا  یتارابع  لقن  یـشاک و  زا  شیاتـس  اب  م 1010 )  ) يزار دمحا  نیما 

«5 . » دنکیم لقن  ار  يو  راعشا  زا  هحفص  هس  دوخ  هاگنآ  لوادتم .» زورما  هدیصق  لزغ و  زا  رعش 
لماک روط  هب  هدروآ ، يو  يارب  هک  یلاح  حرش  هدوب ، انشآ  الماک  نسح  خیش  راعـشا  اب  هک  م 1019 )  ) يرتشوش هللا  رون  دّیس  دیهش  یضاق 
ثحب یکدنا  زا  سپ  رگید  راب  هدروآ و  يو  زا  يراعشا  هحفص  هدزای  ات  همادا  رد  اما  « 6 . » تسا هدروآ  هرکذت  رد  هاشتلود  هک  تسا  نامه 

«7 . » تسا هدرک  لقن  ار  يو  راعشا  زا  هحفص  ود  نسح ، خیش  تایبا  زا  یتیب  رب  ارعش  زا  یکی  هیدر  زا 
: دسیونیم يو  تسا . هداد  تسد  هب  نسح  خیش  نفدم  زا  هک  تسا  يربخ  خیش ، هرابرد  يو  هزات  هتکن 

روفغم نارقبحاص  هاشداپ  تسا و  عقاو  هیناطلس  رهش  هلبق  بناج  رد  نسح  انالوم  ربق 
______________________________

224 صص 223 - (، 1366 نارهت ، یناضمر ، دمحم  حیحصت  ، ) يدنقرمس هاشتلود  هرکذت  ( 1)
ص 281 یناطلس ، همان  توتف  ( 2)

. تسا دوصقم  تقیرط  يونعم و  دنزرف  ( 3)
ص 124 یناطلس ، همان  توتف  ( 4)

460 صص 457 - ج 2 ، میلقا ، تفه  ( 5)
627 صص 626 - 1354 ش ،) هیمالسا ، نارهت ، يرتشوش ، هللا  رون  یضاق  ، ) نینمؤملا سلاجم  ( 6)

641 صص 640 - ج 1 ، سلاجم ، ( 7)
ص:20  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

«1 . » تسا راید  نآ  یلاها  رازم  ماقم  نآ  لاحلا  دنتخادنا و  حرط  اجنآ  رد  ياهچغاب  دنتخاس و  وا  ربق  يالاب  رب  یترامع  هک  دندومرف 
روبق ندرک  دابآ  شتنطلـس ، ینـالوط  نارود  یط  رد  شتامادـقا  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسا  بساـمهط  هاـش  رظن ، دروم  هاـشداپ  زا  دوصقم 

. تسا هدمآ  هدنام  ياجرب  نکاما  نیا  رد  هک  یناوارف  ياههبیتک  رد  يو  دای  هدوب و  تیب  لها  نابحم  ناگدازماما و 
تغالب نارعاش   » لاوحا حرـش  رد  يو  تسا . هدرک  نسح  خیـش  زا  يداـی  تبـسانم  هب  اـهنت  یناهفـصا  هلاو  فسوی  دـمحم  لاـس 1078  رد 

هدورس هاش  هرابرد  يو  هک  يراعشا  رطاخ  هب  هلـص  ندادن  رد  يو  اب  بسامهط  هاش  دروخرب  مشتحم و  زا  دای  زا  سپ  يوفـص ، هرود  راعش »
انالوم نب  نانخس  نیا  رهاوز  رهاوج  هدیصق ، نآ  هلـص  ياج  هب  نوچ  هلمجلاب ، دسیونیم : ع )  ) تیب لها  فصو  رد  رعـش  تساوخرد  دوب و 

ۀعبار یف  سمشلاک  راهتـشا  تیاغ  زا  هک  یـشاک  نسح  انالوم  دنب  تفه  گنر  بآ و  هب  رادبآ  یلآل  هدیدرگ  تفرعم  راحب  صاوغ  دیـسر ،
«2  ... » هدروآ و رانک  هب  ترکف  يایرد  زا  تسا ، ینغتسم  فیصوت  فیرعت و  زا  راهنلا 

، مشتحم هرود ، نیا  گرزب  رعاش  هک  نیا  دهدیم و  ربخ  مدرم  نایم  رد  وا  دـنب  تفه  هژیوب  نسح ، خیـش  ترهـش  زا  یبوخ  هب  ترابع ، نیا 
. تسا هتشاد  رارق  یشاک  نسح  خیش  ریثأت  تحت 

، یـشنم ققدم ، رعاش ، ققحم ، ملاع ، لضاف ،  » باقلا اب  يو  تسا . زا 1135 ) سپ  م   ) يدنفا هللا  دبع  ازریم  زا  يدعب ، یلیصفت  اتبـسن  یهاگآ 
تیاده رد  یگرزب  قح  وا  اریز  تسا ، یلح  همالع  یکرک و  ققحم  اب  ربارب  يو  ماقم  عیشت ، جاور  راک  رد  دیازفایم : هدوتس و  ار  يو  رهام »

وتیاجلوا هرود  رد  عیشت  عدبم  ار  وا  هدرک  ینمشد  يو  اب  دیدج  میدق و  زا  هماع ، لیلد  نیمه  هب  دراد ، عیشت  رـشن  قح و  نید  ياقلا  مدرم و 
ناطلس هک  هیناطلس  هب  هدوب و  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  نامز  رد  یلح و  همالع  رصاعم  وا  نک . تقد  يو  لاح  حرش  رد  دننادیم . هیوفص ! ای 
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نیا زا  یفیلأت  رب  نم  ماهدرک . ترایز  ار  نآ  نم  تسا و  فورعم  اجنآ  رد  زین  شربق  هدرم و  اجنامه  هدـمآ ، هدراذـگ  داینب  ار  نآ  هدـش  داـی 
ماوع نایم  رد  هدرک و  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شیاتس  نآ  رد  هک  دراد  ناوارف  ترهش  وا  دنب  تفه  هدیصق  متفاین . تسد  راوگرزب  ملاع 

يدنفا هک  ياهتکن  تسا . هدروآ  همامتب  ار  هاشتلود  نتم  نیع  نآ ، زا  سپ  « 3 . » تسا جیار  صاوخ  و 
______________________________

ص 641 ج 1 ، سلاجم ، ( 1)
ص 474 (، 1372 نارهت ، ثدحم ، مشاه  ریم  ششوک  هب  یناهفصا ، هلاو  فسوی  دمحم  ، ) نیرب دلخ  ( 2)

ص 308 ، 1401 یشعرم ، مق ، يروکشا ، ینیسح  دمحا  دیس  قیقحت  يدنفا ، هللا  دبع  ازریم  ءاملعلا ، ضایر  ( 3)
ص:21  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

. قیقد هنانیبعقاو و  تسا  ياهتکن  هدروآ ، ناریا  رد  عیشت  رشن  رد  یکرک  ققحم  یلح و  همالع  اب  يو  هسیاقم  هرابرد 
اقآ ای  هللا  رون  یـضاق  هاشتلود و  هچنآ  زا  دـناهداد ، نسح  خیـش  زا  « 2  » ینابایخ سردـم  و  « 1  » تاضور بحاص  نیموحرم  هک  ییاـهیهاگآ 

. دنکیمن زواجت  دناهدرک  رکذ  ینابایخ ) سردم  هب  تبسن   ) گرزب

نسح خیش  نارعاش و 

داتـشه زا  شیب  ابیرقت  هدرک و  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما  حدـم  فقو  ار  شیوخ  رعـش  هک  نآ  لـیلد  هب  نسح  خـیش 
تفه هدش و  هتخانش  الماک  يوفص  نارود  ات  هدوب و  دوخ  زا  دعب  هرود  یبهذم  ناخروم  يانتعا  دروم  هدوب ، هراب  نیا  رد  شراعـشا  دصرد 

زا مهن ، نرق  زا  ود  ره  دنايوفـص ، زا  شیپ  ناریا  عیـشت  راختفا  ياهگرب  زا  هک  رعاـش  ود  تسا . هدوب  لـماک  ياـنتعا  لـحم  شناوید  دـنب و 
. دناهتفرگ ماهلا  یشاک  راعشا 

دننام هب  اضق  زا  هک  تسا  ( 875  ) یفسوخ ماسح  نب  دمحم  هدرک ، هناناج  شیاتس  يو  زا  هتفگ و  رعش  یشاک  يافتقا  هب  هک  ود  نیا  زا  یکی 
: دیوگیم دوخ  هیرخف  هدیصق  رد  يو  « 3 . » تسا هدنام  ياجرب  شاهربقم  یشاک ،
نم يامیپرهگ  مالقا  كون  يداد  هسوبمارتحا  هجو  هب  ات  يدوب  هدنز  یشاک  شاک 

: دیوگیم رگید  ياج  رد  و  « 4  » نم يالوم  رکاچ و  ناقاخ  یناقاخ و  وچ  دصدزسیم  منینمؤملا  ریما  يالوم  هک  نم 
نـسح انالوم  باوج  یف   » ینّمثم رگید  ياج  رد  « 5  » هتفای رتفد  يور  رب  هدـید و  نم  هدـیدرادشوگ  يراد ، شوگ  رگ  نم  یناـشاک ز  مظن 

«6 : » دیوگیم هدرک  نیمضت  یشاک  راعشا  زا  هک  یتیب  رد  اجنامه  رد  تسا . هدورس  هیلع » هللا  ۀمحر  یشاک 
: دیوگ يرگید  ياج  رد  اضیا  فاکش و  ایرد  یسوم  شبرق  هار  نیب  شیپفاص  نهذ  زا  وا  فاصوا  رد  تفگ  یشاک  هچنآ 

دونش  ناوتیم  شوخ  تحیصن و  نیا  تسیفاکنم  يونشب ز  رگا  یشاک  مظن  نیمضت 
______________________________

ص 268 ج 2 ، نایلیعامسا ) مق ، ، ) تانجلا تاضور  ( 1)
. تسین جیار  دنب  تفه  رد  هک  هدروآ  دنبتفه  زا  یتایبا  ناونع  هب  ار  رعش  تیب  هس  اجنآ  رد  ص 33 . ج 5 ، بدالا ، ۀناحیر  ( 2)

. تسا هدمآ  شعوبطم  ناوید  همدقم  رد  يو  هربقم  ریوصت  ( 3)
ص 109 ماسح ، نبا  ناوید  ( 4)
ص 143 ماسح ، نبا  ناوید  ( 5)
ص 441 ماسح ، نبا  ناوید  ( 6)

هک يرعاش  یمیلس  « 1 « » دورد شیناوتب  هک  راکب  نانچ  یمخترمث  دهد  تداعس  هک  ناشن  نانچ  یخاش   » ص:22  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
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، شراعشا یخرب  يافتقا  هب  و  يو ، زا  يوریپ  هب  هداهنیم و  مارتحا  یشاک  هب  تخس  هک  تسا  یناسک  زا  « 2 ، » هدورس يراعشا  لاس 848  رد 
اهنت نیا  تسا و  هخـسن  کـی  رد  یـشاک  نسح  ناوـید  هارمه  يو ، ناوـید  تسا . هدورـس  مالـسلا  هـیلع  ناـنمؤم  ریما  شیاتـس  رد  يراعـشا 

باوج رد  مه  هدـمآ : یناونع  رد  شناوید ، رد  میـسانشیم . مهن  متـشه و  نرق  یعیـش  رعاش  ود  نیا  ناوید  زا  نونک  اـت  هک  تسا  ياهخـسن 
نینچ هتفگ ، نسح  خیـش  انالوم  راعـشا  عبتت  رد  يرعـش  هک  يرگید  ياج  رد  هتفگ . هیلع  هللا  ۀـمحر  یـشاک  نسح  انالوم  نیحداملا  لـضفا 

: تسا هدورس 
ریس كاپ  نانمؤم  نکسمنطو  راوزبس  نوت و  مدلوم 
رثکا قح  یلو  حیدم  ردارم  تسا  عبتت  یشاک  هب  نوچ 

رورپناج شخبحور و  منخسمد  احیسم  نآ  ضیف  زا  تسه 
ربم رود  نامگ  وا  تسرضاحبیاغ  نسح  نآ  دش  تروص  هب  هک 

رد هدوب و  یشاک  ریثأت  تحت  مه  م 996 )  ) یناشاک مشتحم  هک  میدرک  هراشا  « 3  » رگنب يو  مالک  نسح  تسههارمه  نسح  نیدب  وا  ینعم 
زا هک  یـشاک  نسح  انالوم  دـنب  تفه  گنر  بآ و  هب  رادـبآ  یلآل  هدـیدرگ  تفرعم  راحب  صاوغ   » مشتحم هک  دوب  یناهفـصا  هلاو  ترابع 

«4  ... » هدروآ و رانک  هب  ترکف  يایرد  زا  تسا ، ینغتسم  فیصوت  فیرعت و  زا  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  راهتشا  تیاغ 
: دراد فارتعا  یشاک  زا  دوخ  يریذپریثأت  هب  هدوتس ، مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شیاتس  رد  هک  ياهدیصق  رد  مشتحم 

من دریگن  دبا  ات  می  قلاخ  ظفح  زشتبقنم  حدم و  قاروا  دتف  رگا  رحب  هب 
معن هچ  تبقنم  ناتسلگ  نالبلب  هباطع  میعن  زا  تسا  هدیسر  هک  نینچ  نیبب 

ملق كون  اهب ز  ّتنج  رد  یتخیر  هکنایوگتبقنم  لیخ  رس  هب  صوصخلا  یلع 
مرا  ضایر  وزا  لمآ  هضور  دوب  هکحادم  یشاک  هجهلشوخ  لبلب  حیصف 

______________________________

ص 569 ماسح ، نبا  ناوید  ( 1)
: هدورس نینچ  ییاج  رد  ( 2)

رقحا  هدنب  مظن  نخس  نیادرک  هک  راچ  ودب  لچ  دصتشه و 
. سلجم یطخ  هخسن  یمیلس ، ناوید  ( 3)

ص 474 (، 1372 نارهت ، ثدحم ، مشاه  ریم  ششوک  هب  یناهفصا ، هلاو  فسوی  دمحم  ، ) نیرب دلخ  ( 4)
مهب تسد  دنب  تفه  هلسلس  داد  وچعبط  تراهم  زا  شدنب  ودع  هاش  حدم  هب  ص:23   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مقر بیغ  کلک  دش ز  اههلص  وا  ياربیلج  هجو  هب  رگا  دوب  یفخ  ّرس  هب  رگا 
مدق طاسب  نآ  رب  مداهن  قوش  مکح  هبمیدق  مسر  هب  مه  خاتسگ  نم  يوریپ ، هب 

مک يدوبن  شتمیق  يدبن  نم  رگ ز  هکنآ  عبتت  زا  متفس  يرد  عسو  ردق  هب 
رصع هتـسجرب  رعاش  میکح و  م 1072 )  ) یجیهال ضاـیف  « 1  » مخ وزارت  نآ  نیهاـش  هنیآره  يدشيدیجنـس  عـبط  يوزارت  هـب  درخ  شرو 

زا يدنب  ره  زا  تسخن  تیب  تسا . هدرک  هدافتسا  یشاک  ياههیفاق  زا  اقیقد  هک  هدورس  یشاک  دنب  تفه  سایق  هب  يدنبتفه  يوفص ، ینایم 
: میروآیم ار  « 2  » یجیهال یشاک و  دنب  تفه 

نید داد و  « 3  » نامسآ نیکمت ، ّزع و  باتفآنیملاعلا  بر  دیشروخ  تاهیاس  يا  مالسلا 
نیملاعلا بر  فاصوا  هخسن  تکاپ  تاذنید  داد و  لدع و  يایرد  ترهوگ  يا  مالسلا 

سب نیعلا و  روح  رهم  دزیا  وت  رهم  رب  هتسبسک  وت  ياتمه  هدوبان  یفطصم  زا  ریغب  يا 
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 *** سب ود  ره  نیا  ارم  سک  سکان ، شاب  ملاع  ود  وگسک  وت  مه  سک  یفطصم  مه  یسکیب ، رد  ارم  يا 
«4  » هتفای رسفا  وت  رتچ  هیاس  زا  نامسآهتفای  رویز  وت  ّرف  زا  تمصع  رهپس  يا 

 *** هتفای رتخا  وت  يارحص  گیر  زا  نامسآهتفای  رویز  دیشروخ  تهگرد  كاخ  يا ز 
یفطصم ناهج  ناج  نید  ایند و  هلبقیفطصم  نایب  زا  لصا  هبعک  مّظعم  يا 

 *** یفطصم ناوخ  نهپ  رب  کمن  تکاپ  رهوگیفطصم  نأش  ّزع و  تنأش  ّزع و  هدوزف  يا 
نینمؤملا ریما  ای  تیافطصم  سفن  هدناوخنینمؤملا  ریما  ای  تیادخ  رم  هدیزگ  يا 

 *** نینمؤملا ریما  ای  تیانث  رد  میوگ  هچ  سپنینمؤملا  ریما  ای  تیادف  نم  میوگن  رگ 
______________________________

ص 145 يدومحم ) نارهت ، یناگرگ ، یلع  رهم  حیحصت  ، ) مشتحم ناوید  ( 1)
151 صص 147 - نارهت 1372 ،) هاگشناد  نارهت ، یمیرک ، يوناب  ریما  حیحصت  ، ) یجیهال ضایف  ناوید  ( 2)

. باتفآ سلاجم : رد  ( 3)
. هتفای تعفر  وت  ریخ  هیاس  زا  باتفآ  سلاجم : رد  ( 4)

تسامش نارود  يرود ز  کلف  نارود  رودتسامش  نامرف  فوقوم  اضق  نامرف  هک  يا  ص:24   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
 *** تسامش ناوخ  تمعن  زا  ياهمقل  ّتنج  تشهتسامش  نامهم  صوصخم  تأر  نیع  ناوخ ال 

مارحلا تیب  مزمز و  رب  فرش  هداد  وا  كاخماقم  ار  تلود  نید و  باتفآ  دش  فجن  ات 
رد ياهدیصق  نمض  م 1084 )  ) ینیوزق کلاس  مالـسلا  ناـج  لد و  مارآ  ربص و  يا  مالـسلامامت  لد  زا  بیکـش  ربص و  دوریم  تعادو  رد 

: دیوگیم مالسلا  ةالصلا و  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تبقنم 
، هدرک دای  يدـنچ  نارعاش  زا  هک  نینوک  طیحم  يونثم  رد  يو  « 1  » یناشاک نسح  الم  تسا ز  يدـنبتفهشتلزنم  تبقنم  یپ  كالفا  مظن 

: تسا هدرک  شیاتس  نینچ  یشاک  نسح  الم  زا  هلمج  زا 
هنارت نیزا  دیآ  دجو  ردهنایفوص  تقو  همه  ظفاح 
دابآرتسا ماظن  ناوخ  ربداتفین  کمن  نیا  هب  همقل  کی 
یشامق شوخ  رعش  هدنفابیشاک  دوب  هک  ینسح  الم 

شدنچ نوچ و  هب  مدزن  نخانشدنب  تفه  تستبقنم  نوچ 
«2  » دوب یلع  یضترم  حدام  نوچدوب  یلو  يرعاش  هلپ  رد 

یشاک تافیلأت 

: تسا هدش  هتخانش  نونکات  رثا  هس  يو  ياهراک  زا  تسا . هدوب  یشنم  ملکتم و  نآ  زا  سپ  رعاش و  تسخن  هجرد  رد  یشاک 
تسا و زیربت  یلم  هناخباتک  رد  نآ  هخسن  اهنت  هک  یفطصملا  ةرضحل  دالوالا  خیرات  ای  يدیشر  خیرات  ای  ماما  هدزاود  ای  يدمحم  خیرات  - 1

. تفگ میهاوخ  نخس  يو  هرابرد  لصفم 
زیربت هخسن  اب  هارمه  هدیمان و  همان  تدیاف  ای  همانتفرعم  ار  نآ  دوخ  فلؤم  هک  مالک  ملع  رد  رعش  نابز  هب  تسا  ياهلاسر  همانتفرعم . - 2

. تسا يدمحم  خیرات 
مامت تسیدتبم  رهب  زا  نکیلمالک  رصتخم ز  تسیباتک  نیا 

رساترسز  وا  ردنا  تسه  هچنآرتفد  نیا  دناوخب  نوچ  يدتبم 
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______________________________

ص 476 (، 1372 نارهت ، تقیقح ، دمصلا  دبع  حیحصت  ، ) ینیوزق کلاس  ناوید  ( 1)
. متسه ناشیا  نویدم  ار  راعشا  نیا  يروآدای  هک  زیخاتسر  سابع  دیس  ياقآ  زا  رکشت  اب  ص 638 . ینیوزق ، کلاس  ناوید  ( 2)

لفاغ نید  راگزور  دوبنلقاع  دوب  رگا  دنادب  نوچ  ص:25   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
بجع تسه  مظن  هب  یناعم  هکببس  هچ  ار  مظن  هک  ییوگ  وت  رگ 

مدرک نایناهج  رد  رظن  هکمدرک  نآ  زا  رایتخا  ار  مظن 
دنراکبلط ناج  هب  ار  شندناوخدنراد  رتتسود  دنناد و  هچ  ات 

ماوع تسه  هچنآ  تسا و  صاوخ  هچنآمادم  تسیسراپ  رعش  بلاط 
رگم هنایم  رد  دنناوخب  اترتالوا  شمظن  تسا  نینچ  نوچ 

دش قفاوم  ناشعبط  اب  کنازدش  قیال  ماع  عبط  رب  زین 
دنریگ هدعاق  شندناوخ  زیندنریگ ز  هدیاف  شندناوخ  نوچ ز 
نآ رد  باوص  ارم  دشاب  زیننآ  رد  باوث  ار  قلخ  ذوب  نوچ 

همان تدیاف  تسه  وا  هکلبهمانتفرعم  تسه  وا  مان 
تستدیاف باتک  نیز  ار  قلختستفرعم  ملع و  لصا  نیا  هک  ناز 

هک روهشم  رایسب  هدیـصق  نیا  زا  نانمؤم . ریما  شیاتـس  رد  دنب  تفه  تسا 3 - نامیا  لها  هن  دنادن  نوچتسا  ناملـسم  وا  دـناد  نیا  هک  ره 
زا یخرب  « 1 . » تسا هتفگ  نخـس  نآ  ياهپاچ  خسن و  زا  یخرب  زا  گرزب  اقآ  تسا . هدنام  یقاب  یناوارف  ياههخـسن  تسین ، لصفم  نادـنچ 

مهدا الم  تسا : هتشون  دنب ، تفه  زا  ياهخسن  یفرعم  نمض  يرئاح ، نیسحلا  دبع  داتسا  « 2 . » تسا هدناسانش  يوزنم  مه  ار  يو  ياههخسن 
هب خـساپ  هچاـبید ، نیا  رد  وا  دوصقم  هتـشاگن و  یـشاک  دـنب  تفه  رب  هماـنربنق  اـی  تشهب  تشه  ماـن  هب  رثن  هب  ياهچاـبید  یلاـخلخ ، یتلزع 

: تسا نیا  تیب  نآ  هدش و  یشاک  نسح  دنب  تفه  نیا  زا  تیب  کی  رب  هک  تسا  يریگهدرخ 
هناخباتک رد  دنب  تشه  نیا  زا  ياهخسن  دیازفایم : يرئاح  ياقآ  نینمؤملا  ریما  ای  تیارس  زیلهد  شرعتربنق  ناتسآ  رب  نابساپ  یـسدق  حور 

رد ینابایخ  سردم  موحرم  هک  ار  تیب  هس  نینچمه  و  تفاین . دنب  تفه  ياههخسن  رد  ار  تیب  نیا  هدنراگن  یلو  « 3  » تسا دوجوم  يوضر 
. دنکیم لقن  یشاک  دنب  تفه  تایبا  زا  ياهنومن  ناونع  هب  بدالا  ۀناحیر 

دنب تفه  زا  « 4 . » تسین هیفاق  نیا  اب  دنب  تفه  نیا  زا  کی  چیه  تسا و  مال  هیفاق  اب  روبزم  تایبا 
______________________________

ص 303 ج 15 ، ص 226 ، ج 14 ، ص 22 ، ج 10 ، کن : زین  ص 899  ج 9 ، هعیرذ ، ( 1)
ص 3317 ج 4 ، ص 2298 ، ج 3 ، یسراف ، یطخ  ياههخسن  تسرهف  ( 2)

هرامش 5023 هب  ( 3)
زا يراعـشا  همیمـض  هب  یـشاک  دنب  تفه  زین   296 صص 295 - دـلجم 15 ، رد  ص 368 . ج 17 ، اروـش ، سلجم  هناـخباتک  تـسرهف  ( 4)

! تسا هدش  دای  یشاک  دنب  هدزاود  زا  ص 297  دلجم ، نامه  رد  تسا . هدمآ  هدوب  نسح  خیش  ناوریپ  نادیرم و  زا  هک  یمیلس 
ص:26  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دنب تفه  ارچ  دـشن  نشور  تسا . دوجوم  ص 186 ) تسرهف ،  ) مق هناتـسآ  هناخباتک  هرامش 7341 و  هب  یشعرم  هناخباتک  رد  مه  ياهخـسن 
«1 . » تسا هدرک  بوسنم  يرگید  هب  ار  نآ  راشم  هتشاد ، یفاک  ترهش  هدش و  پاچ  یشاک  نسح  خیش  مان  هب  ررکم  هک 

لقن انیع  ار  نآ  هک  هدمآ  یشاک  نسح  ربق  ترایز  دنب و  تفه  هرابرد  نسح  خیـش  ناوید  تسخن  گرب  هرانک  يور  رب  یفیطل  رایـسب  هتکن 
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: مینکیم
ۀمحر یشاک  نسح  انالوم  هدیصق  هک  دوب  كرابملا  ناضمر  رهش  مهدراهچ  هک  نآ  همحرلا  هیلع  « 2  » يرذآ راعش  تیاده  تسا ...  لوقنم 
يربق ترایز  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  یتا  له  هروس  رادـمان  یتف و  نادـیم ال  راوسهـش  لاـمک  اـب  لاـمج  متفر . باوخ  هب  هدـناوخ  هیلع  هللا 

؟ تسیک ربق  نیا  یلع ! ای  متفگ : دندرکیم .
رهـش هنیدآ  بش  ره  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ یلـضف  هچ  ار  وا  تراـیز  یلع  اـی  متفگ : حاّدـم . نسح  اـنالوم  دـنب  تفه  بحاـص  دومرف :

، دـنک ترایز  ار  وا  هک  ره  میوگیم و  ریبکت  منکیم و  ترایز  ار  وا  میآیم و  وا  ربق  رـس  رب  مبلاط  یبا  نب  یلع  هک  نم  كرابملا  ناـضمر 
باوث یلاعت  هناحبـس و  قح  دناوخب ، راب  کی  زور  ره  ار  یـشاک  انالوم  دنب  تفه  هک  ره  دشاب و  هتفگ  دـنب  تفه  نم  يارب  هک  دـشاب  نانچ 

هک نم  دنیبب ، هدیصق  نیا  يور  رب  ون  هام  هک  ره  دشاب و  ظوفحم  اهالب  عیمج  زا  دنیامن و  تبث  وا  لمع  همان  رد  هک  دیامرفب  هلاسداتفه  زامن 
شتآ دـنک  ظفح  ار  هدیـصق  نیا  هک  ره  مشاب و  وا  نواعم  مرادیم و  هاگن  ار  وا  یلاعت  هللا  نوعب  تاهورکم  تاـیلب و  زا  مبلاـط  یبا  نب  یلع 

. نیملاعلا بر  دیشروخ  هیاس  يا  دشاب : یلاعت  هللا  ناما  ظفح و  رد  دشاب  ایند  رد  ات  ددرگ و  مارح  وا  رب  خزود 
رگشیاتس زا  تمکح  رعـش و  بدا و  ملع و  رب  لمتـشم  تسا  یباتک  تسا : هتـشون  نآ  هرابرد  ینارهط  گرزب  اقآ  همالع  ءاشنالا . باتک  - 4

دـش فصو  هک  تروص  نامه  هب  ار  ءاشنالا  باتک  نم  تفگ : نیدلا  ردص  نسح  یلح . همالع  رـصاعم  یلمآ  یـشاک  نسح  الوم  تیب  لها 
«3 . » مدید

دیاـب هک  هدـمآ  نسح  خیـش  زا  يرعـش  ياـهگنج  رد  ياهقرفتم  هدـنام ، ياـجرب  هک  يو  راعـشا  ناوـید  رب  نوزفا  یـشاک . نسح  ناوـید  - 5
«4 . » هن ای  تسا  هدمآ  ناوید  رد  ایآ  هک  دوش  اهنآ  هرابرد  یقیقحت 

______________________________

ص 5494 ج 5 ، یسراف ، یپاچ  ياهباتک  تسرهف  ( 1)
ص 125 ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  کن : يرومیت . خرهاش  هرود  نارعاش  زا  يرذآ  هزمح  ( 2)

ص 391. ج 2 ، هعیرذ ، ( 3)
ص 605 ج 2 ، زیربت ، یلم  هناخباتک  تسرهف  ص 111 ؛ ج 22 ، اروش ، سلجم  تسرهف  کن : هنومن  ناونع  هب  ( 4)

ص:27  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

همئا خیرات  فیلأت  هزیگنا 

« دتسرف شیپ  يزبس ز  گرب   » هک هداتفا  هشیدنا  نیا  رد  هدیسر ، یگلاس  تصش  هب  شنس  نوچ  هدورس و  رعش  اهلاس  دیوگیم  دوخ  یـشاک 
: دریگب ار  شتسد  طارص  لپ  نازرل  بل  رد  ات 

دمآ مچوک  تقو  وچ  هک  متفگدمارخیم  تصش  هب  نوچ  ملاس 
: دتفایم همئا  خیرات  رد  یباتک  فیلأت  هشیدنا  هب  يو  تقو  نیا  رد  دایرف  هب  ارم  دسرن  يرعشدای  ارم  دنک  لجا  هک  مد  نآ 

نییبنلا متاخ  هب  بوسنمنید  رد  زاسب  ییرتشگنا 
شمانب يدمحم  خیراتشمامت  نامز  نآ  یتخاس  نوچ 

ینیرفآ دننک  وت  رب  اتینیگن  شهد  ناج  رهوج  زا 
شماما هدزاود  دنناوخشمان  هک  تفص  نآ  هب  شوقنم 

هدزاود خیرات   » ای يدمحم » خیرات   » هدرک باختنا  شباتک  يارب  شیپاشیپ  يو  هک  یمان  هناذواج  دـنامب  وت  مانهناسف  نخـس  زا  يدرک  نوچ 
ةرـضحلا دالوالا  خیرات   » نآ تسه و  مه  يرگید  مان  هخـسن  ياهتنا  رد  هتبلا  دوشیم و  هدوزفا  نآ  رب  مه  يدیـشر » خیرات   » مان تسا . ماما »
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دالوالا خیرات  ناونع  هدمآ و  زاغآ  رد  هک  دشاب  همئا  رـصتخم  خیرات  يارب  يدمحم  خـیرات  ناونع  هک  تسا  نکمم  نیا  تسا . یفطـصملا »
نآ زا  تیب  نیا  رد  هک  تسا  همانهمئا  همئا  رگید  ناونع  دشاب . همئا  لصفم  خیرات  هب  طوبرم  هدمآ ، هخسن  نایاپ  رد  هک  یفطصملا  ةرـضحلا 

: تسا هدرک  دای 
هک نآ  لیلد  هب  اما  هدـمآ ، نیوانع  رگید  زا  شیب  ماما  هدزاود  خـیرات  ناونع  هک  نیا  اب  همایق  ات  دـنام  وت  تفگ  زکهمانهّمئا  نیا  رد  هک  اتفگ 

. میدرک باختنا  ار  يدمحم  خیرات  ناونع  ام  تسا ، مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  خیرات 
هدوب مدآ  طوبه  زا  نآ  أدبم  هک  ناهج  خیرات  رد  هکلب  همئا ، خـیرات  رد  یباتک  يو  هک  تسا  هتـشون  شراعـشا  زا  ییاج  رد  يو  يور  ره  هب 
ندید اب  نسح  خیش  تسا . هدوبن  وتیاجلوا  هرود  رومان  دنمشناد  خروم و  ریزو و  هللا  لضف  نیدلا  دیشر  زج  یـسک  باتک  نیا  فلؤم  تسا .

: دیآیمرب دوخ  خیرات  شراگن  هشیدنا  رد  رثا  نیا 
مدوب هدینش  شتفص  یضعبمدوب  هذید  هّمئا  خیرات 

متسرزاب  هّصغ  هک ز  میوگمتسدب  دتفوا  رگا  قحلا 
«1  » میوشب ضرغ  عمط و  زا  تسدمیوگ  صرح  كرت  منیشنب و  ص:28   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

روح زا  رپ  یتّنج  هدننامروهشم  تسا  یباتک  هک  اجنآ 
مدآ هب  ات  تسا  یبن  رود  زکملاع  يایبنا  زاغآ ز 

تسراگدرک ّلظ  هک  هجاوخ  نآتسراگزور  ریزو  فیلأت 
هتکن نیا  نایب  هب  هللا ، لـضف  نیدـلا  دیـشر  تیـصخش  زا  ناوارف  دـیجمت  زا  سپ  يو  ناریا  ناگیادـخ  مودـخمنارود و  ریزو  ناـهج  ياراد 

: تسوا باتک  زا  هتفرگرب  لصا  رد  شباتک  هک  دزادرپیم 
جرخ ورد  دنکیم  هک  تسیمظنجرد  دنکیم  هدنب  هک  همان  نیا 

رهوگ ّرد و  وچمه  هذمآ  كاپرسکی  تست  باتک  جیرخت 
روهشم مظن  هب  منم  دنچ  رهرودزم  هدنب  ییوت و  هداتسا 

تساخ رکش  نیا  معبط  شتآ  زاتساهناج  تایح  ناک  وت  ملع  رد 
تسا نیرفآ  حدم و  روخ  ردناکتسا  نیا  ملاع  قلخ  يوراد  ناج 

. تسا هتشاگن  وتیاجلوا  مان  هب  ار  شباتک  هدرک ، نیدلا  دیشر  زا  هک  یـشیاتس  همه  اب  يو  شماما  هدزاود  مان  زاشمان  تسا  يدیـشر  خیرات 
اهلاس زا  سپ  هک  نآ  مه  شلیلد  تسا . هدرک  میدقت  وا  هب  مه  ار  رضاح  باتک  نآ  زا  سپ  هدورـس و  يو  زا  دیجمت  رد  ناوارف  يراعـشا  وا 

: تسا هتفرگ  یماوق  يو  نارود  رد  هدوب ، هیقت  رد  عیشت  هک 
هاوفا ردنا  تسا  یلع  مان  اتهاجنپ  تسا و  دصشش  هب  کیدزن 

یبقع يارس  يوس  تفر  وکيرسک  رود  کلم و  تدم  زا 
هاگرد خرچ  مالغ و  دیشروخهاشنهش  نیا  رود  تدم  ات 

شخب ناک  هاشداپ  لد و  ایردشخبناج  ناتسناهج  ناطلس 
دیشروخ رازه  وا  ترضح  رددیشمج  رازه  وا  هگرد  رب 

داهنب ساسا  نیا  يو  ناروددای  سکچیه  درکن  همان  نیا 
دوزفب يادخ  نآ  رب  زین  نیادوب  یسب  شیهلا  قیفوت 

دش ناتساد  هنامز  کلم  رددش  نایع  وا  رود  هب  همان  نیک 
شمان هب  دوب  رز  هکس  نوچشماما  هدزاود  خیرات 
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زاب اشگ  وا  مان  هب  جنگ  نیازاس  وا  راثن  رهگ  دقع  نیا 
تسین  وکن  یسک  رگد  مان  ربتسین  وا  زج  رهگ  نیا  هتسیاش 

______________________________

. تسا هدماین  سک »...  ره  يازس  دوبن  رهوگ   » تیب ات  اجنیا  زا  دراد . اجنیا  ات  د »  » هخسن ( 1)
ص:29  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

نتفگ رعش  راک  هب  هک  تسا  لاس  ود  هاجنپ و  هک  هدرک  راهظا  هدرک و  دای  یسودرف  راعـشا  اب  نآ  هقباطم  دوخ و  باتک  زا  زاب  همادا  رد  يو 
. تسا لوغشم 

مداهن وا  مان  هب  جنگ  نیومداشگ  قرو  نیا  يو  مان  رب 
هناشن دوش  ناهج  کلم  ردهنادواج  دنام  هک  تسا  یجنگ 

یمان تشگ  رهد  یماس  ردیماما  هدزاود  خیرات 
شنایناهج ناج  دنناوخشناد ز  جرب  تسرهگ و  جرد 
هناسف دش  مظن  هب  زورماکهنامز  رد  تسیسب  خیرات 

هداهن انب  تفص  همانهشهداشگ  رب  عبط  رد  یموق 
اناوت یتمکح  همه  رب  نآاناد  نید  كاپ  یسودرف 

تفس وا  هک  تفص  نادب  ّرد  نإ  وتفگ  وا  هک  طمن  نآ  رب  همانهش 
رهوگ ّرد و  نوچمه  هتشاگنبرس  کی  تسبراقتم  نزو 

هتفهن ورد  رهگ  جنگ  دصهتفگ  وهس  اطخ و  یلاخ ز 
هدرک نایب  رعش  نابز  هب  ار  دوخ  بلاطم  يو  ارچ  هک  تسا  نآ  مهم  شسرپ  کی  متفگ  رعش  لاس  ود  هاجنپمتفـس و  مظن  هب  ّرد  هک  هدنب  نم 

تیبغر رعـش  ندـناوخ  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  هدرک  ناـیب  شدـیاقع  ناـیب  يارب  ار  رعـش  بلاـق  باـختنا  ینعی  هراـب  نیا  رد  يو  هچنآ  تسا .
. دنراد يرتشیب 

دنراکبلط ناج  هب  ار  شدناوخدنراد  رتتسود  دنناد و  هچ  ات 
ماوع تسه  هچنآ  تسا و  صاوخ  هچنآمادم  تسیسراپ  رعش  بلاط 

رگم هنایم  رد  دنناوخب  اترتالوا  شمظن  تسا  نینچ  نوچ 

ع)  ) همئا یگدنز  هب  نتخادرپ  موزل  یناوخهّصق و  زا  یهن 

باتک رد  ار  لیلجلا  دبع  شرازگ  کی  يانعم  نسح  خیـش  راعـشا  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا . ناناوختبقنم  زا  نسح  خیـش  هک  میدرک  هراشا 
یناوختبقنم ربارب  رد  ار  رایدنفسا  متسر و  غورد  ياههصق  هعیش ، نافلاخم  هک  هدرک  حیرصت  لیلجلا  دبع  اجنآ ، رد  میمهفیم . رتهب  ضقن 

. تسا ناکربگ  زا  اههناسفا ، نآ  هک  تسا  هتخات  نافلاخم  هب  نآ ، زا  سپ  دننکیم . حرطم  اههعیش 
تقاط ّیلع ، تبقنم  تلیـضف و  اب  نیـسح  لتق  زا  دـعب  نایناورم ، هّیما و  ینب  نابّـصعتم  هک  تسناـنچ  و  تسا ...« : نیا  لـیلجلا  دـبع  تراـبع 

، لصایب تایاکح  غورد و  ياهیزاغم  اـت  دـندرک  عمج  مهب  ار  نانیددـب  یهورگ  یلع و  فیـس  ّتیقب  زا  ناـیجراخ  یتعاـمج  دنتـشادیمن .
دندرک عضو 

ص:30  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ات دـندرک  نّکمم  اهوسراهچ ]  ] قاوسا تاّعبرم  رب  ار  ناگدـنناوخ  ناشیا و  ریغ  لاز و  سوواـک و  رایدنفـسا و  بارهـس و  متـسر و  قح  رد 
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ناکربگ حدم  یفطـصم ، تّما  قافتا  هب  هک  تسا  هدنام  یقاب  تعدب  نیا  زونه  نینمؤملا و  ریما  لضف  تعاجـش و  رب  دشاب  ّدر  ات  دنناوخیم 
«1 .« » تسا تلالض  تعدب و  ندناوخ 

قماو و نیمار و  سیو و  یناوخهماـنهاش و  زا  معا  یناوخهصق ، هب  راـگزور  نآ  مدرم  شیارگ  همئا ، خـیرات  هب  نسح  خیـش  هقـالع  ربارب  رد 
قلعتم الوا  هک  نآ  لیلد  هب  ار  اههصق  نیا  يو  دزاتب . یناوخهصق  لیبق  نیا  هب  باتک ، نیزاغآ  تمسق  زا  یشخب  رد  يو  ات  هدش  ببس  ارذع ،

رارق هجوت  دروم  يو  هک  ياهتکن  دناوخ . ار  یعقاو  خـیرات  دـیاب  هک  دراد  رارـصا  هدرمـش و  لطاب  تسا ، غورد  ساسا  زا  ایناث  ناکربگ و  هب 
ناماما ربمایپ و  شیاتـس  رد  یـسراپ  هب  هک  يراعـشا  ناوتیم  تسا ، یناوخ  یـسراپ  اههصق ، لیبق  نیا  ندناوخ  زا  فده  رگا  هک ، نآ  هداد 

. دناوخ هدش  هدورس 
نآ ندناوخ  رذحلا ز  رذحلاناوخم  زاجم  هصق  رسپ  يا 

همانهنگ نیز  دوز  نک  دایهمانهش  باتک  یناوخ  دنچ 
ار دوخ  قلاخ  زین  نک  دایارذع  قماو و  رکذ  نیزا  دنچ 

ار نیدیب  ناقساف  هصقار  نیمار  سیو و  وت  یناوخ  دنچ 
لاحم غورد  هدوهیب  بعللاز و  متسر  ثیدح ز  ییوگ  دنچ 

ناناملسم ...  رب  وت  یناوخ  دنچناروتسا  لها  ناربگ و  رکذ 
تناج تحار  سنا و  دوب  اتتناوخ  یسراپ  تسدارم  هگ 

زا زیهرپ  هـمئا و  خـیرات  شراـگن  هـب  یتاراـشا  زاـب  باـتک ، ياـهتنا  رد  يو  نـیزگ  ياـضترم  ّزع و  ناـنچمهنیما  يافطـصم  راـبخا  تـسه 
هدوب و مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ای  رـضخ  هک  هدید  ار  یـسک  باوخ  رد  هک  دنکیم  لقن  ادتبا  دراد . هیاپیب  ياهییوگهحیدـم  ییارـسهصق و 
هدـحالم و شیاتـس  رد  هدوب و  ناهاش  تمدـخ  رد  هک  ینارعاش  نیغورد و  ياهییارـسناتساد  زا  تیاـهن  رد  تسا . هدرک  دـییأت  ار  يو  راـک 

: دنکیم شنزرس  دناهدورسیم ، يرعش  هقجالس 
تسّقح هک  یسک  نآ  ره  عبط  ابتستفگ  مظن  هب  یسب  خیرات 

نیشیپ نارونخس  دنتفگنیمار  سیو و  نیریش و  ورسخ 
راوهش ّرد  ناسب  دنتفگرایسب  ياهناسف  عون  نیز 

يالاب  سفن  عبط  هتوب  ردياریپمظن  يارعش  یضعب 
______________________________

ص 67 ضقن ، ( 1)
راتفگ بوخ  نانادینعمرادنید  ناققحم  نادرم و  ص:31   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دندروخن مغ  خرچ  شدرگ  زادندرک  مظن  هب  یسب  خیرات 
«1  » قویع هب  هدش  هذیسر  دنتفگقوجلس و  لآ  مان  هب  عون  هد 

دنناهج رد  هناسف  دنچ  رهدننامکرت  عمج  هب  موق  نآ 
دنانیرفآ حدم و  روخ  ردنادنانید  لها  هک  رذگب  ناشیز 

ییوج وچ  ناشیانث  حدم و  زوییوگ  هچ  هدحالم  باب  رد 
ناشیرپ دشن  یسک  دنتفگناشیا و  لسن  هداژن  خیرات 

تساوخاو درکن  ناهج  هب  وز  سکتسا  رایب  نادب  نخس  هک  سک  نآ 
ناساره نآ  زا  دشن  دنیوگناس  نآ  زا  مظن  تسا  یسب  رفک  رد 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


تسد دص  هب  رز  بآ  هب  هتشونبتسه  یسب  هدحالم  خیرات 
دنتسرپ هدحالم  هک  یموقدنتسه  زونه  یسب  زورما 

مسق هس  رب  ار  اهنآ  نخس » لها   » زا يدنبمیسقت  رد  مه  یفـشاک  هک  تسا  ینتفگ  دنرادن  ادخ  زا  دوخ و  زا  سرتدنراگنیم  زونه  شقن  نآ 
: دنادیم

. نایوگهناسفا ناناوخهصق و  موس  و  نازادناطاسب ، نایوگصاوخ و  مود  ناناوخارغ ، ناحادم و 
هراشا زین  تسا . مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیب و  لها  يارب  ییارـسهحیدم  اهنت  شراعـشا  هک  دزرویم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  یـشاک  يور  ره  هب 
دیکأت لاح  نیع  رد  دـنادیم ، راـختفا  کـی  ار  نآ  يو  دوخ  هک  يزیچ  هدـش ، مهتم  مه  ضفر  هب  نابـصعتم ، يوس  زا  هار ، نیا  رد  هک  دراد 

. درادن هباحص  اب  ینمشد  تسا و  یلدتعم  درف  هک  دراد 
یهار چیه  درپسن  لطابیهانگ  ماهدرکن  هدنب  نم 

متستخابن لغد  هب  یبعلمتستخاسن  دوخ  فینصت ز 
نیریش مظن  هب  ماهتخادرپنیسای  لآ  تافص  خیرات 

تسا نامسآ  نیمز و  روهشمتسا  نایع  اج  رازه  رثن  رد 
ار ناهج  ون  نیا ز  رد  هذاشگبار  نآ  مدرک  مظن  هب  زورما 

ماجنارس دب  موش  هس  ود  یموقمان  یضفار  هب  نیا  زا  مدندرک 
تسوا هدنب  هن  وا  هک  تسیک  نآتسود  یلع  مدش  ناج  لد و  زا  نم 

تسد ناوت  نآ  يالو  هب  مغ  زکتسد  مدز  وا  ملع  نماد  رد 
میوپ  رکف  ياپ  هب  هن  هد  نإ  ومیودع  ار  هباحص  هن  رخآ 

______________________________

ایرث یکیدزن  رد  ياهراتس  مان  قویع  ( 1)
مدرک هناشن  يدرخیب  ردمدرک  هنامز  شنزرس  ات  ص:32   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دنامانب هدزاود  روهشمدنامامت  هلیبق  موق  نیا 
مدآ لسن  يامنتشگنامهرد  هتسب  دناهلسلس  نوچ 

تشپ مه  هلمج  یکی و  تشپ  زاتشگنا  کنانچ  مهب  هتسویپ 

فیلأت خیرات 

شیگدنز زا  لاس  تصـش  هک  هدروآ  رگید  ياج  رد  و  دـیوگیم . رعـش  تسا  لاس  ود  هاجنپ و  هک  هدرک  هراشا  هاگ  هک  نآ  زا  يادـج  يو 
يو « 1 . » دوشیم لاس 708  هک  هدرک  نایب  دجبا  فورح  هب  ار  خیرات  نیا  ندورس  نامز  تحارص  هب  يرعش  رد  هک  نآ  مهم  تسا . هتـشذگ 

هک ینارود  رد  مه  نآ  تسا ، دادغب  هلح و  طساو ، ياهرهش  زا  ترابع  هک  هدرک  هراشا  هدورس  ار  راعشا  نیا  اجنآ  رد  هک  مه  ییاهرهـش  هب 
. تسا هدوب  روجنر  رامیب و  تخس 

ناساره ماهذوب  هک  دنچرهناس  نیدب  متخاسب  همان  نیا 
روجنر تخس  هام  هس  ود  مذوبرود  نیزا  ذاب  هک  اطخ  وهس و  زا 

مدوشگیم هک  رهگ  جنگ  نیامدوب  هتفخ  جنر  رتسب  رد 
دادغب رهش  هب  دش  هتخادرپدای  نیا  مدرک  هلح  طساو و  رد 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


تساخ رهگ  نیا  مریمض  رحب  زاتسار  « 2  » یح لاذب و  يرجه  لاس 
متاکز نیا  هّمئا  دندادمتارب  بش  ناضمر  زا  شیپ 

لاف ار  هنامز  ینک  همان  نیکلآ  هّمئا و  قحب  بر  ای 
رود نیا  زا  راگزور  ذب  مشچروهشم  شینک  ناهج  کلم  رد 

بیع نیرب  دنک  ییجراخ  رگبیغ  زا  دمآ  هک  منخس  یحو 
مسانش گس  نابز  ایردمسارهیمن و  ناشنتفگ  زا 

متفس هک  نخس  رد  دوب  نیامتفگ  هک  ياهعیدب  تسا  نیا 

يدمحم خیرات  هخسن 

رهـش نیا  یلم  هناـخباتک  رد  هک  تسا  زیربـت  رد  یناوـجخن  موـحرم  ياههخـسن  زا  هماـنتفرعم  همیمـض  هـب  يدـمحم  خـیرات  لـصا  هخـسن 
يدمحم خیرات  لماش  هخسن ، نیا  دوشیم . يرادهاگن 

______________________________

ص 899 يروتسا ، یسراف  تایبدا  کن : و  ، 708 ح » ذ +  » ص 177 ج 1 ، زیربت ، یلم  هناخباتک  تسرهف  ( 1)
يرجه دوشیم 718  دجبا  فورح  ساسا  رب  ( 2)

ص:33  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
هللا و لضف  نیدلا  دیـشر  وتیاجلوا و  و  ص )  ) لوسر ادخ و  شیاتـس  رد  همدقم  تسا . هدـش  لیکـشت  شخب  ود  همدـقم و  کی  زا  هک  تسا 

ةرـضحلا دالوالا  خـیرات  ای  لـصفم  خـیرات  مود  شخب  ناـموصعم و  یگدـنز  رـصتخم  خـیرات  تسخن  شخب  تسا . باـتک  فیلأـت  تیفیک 
هک تسا  همان  تفرعم  هلاسر  هدـنام ، یقاب  نآ  زا  ییاهگرب  اهنت  هتبلا  هدوب و  يدـمحم  خـیرات  همیمـض  هک  يرگید  هلاسر  تسا . یفطـصملا 

خیرات رـصتخم  شخب  کمک  اـب  دوخ و  سدـح  بسح  هب  اـم  هداد ، يور  تاحفـص  رد  یگتخیمآ  هک  اـجنآ  زا  مـالک . رد  تسا  ياهلاـسر 
، همدقم زجب  يدمحم ، خیرات  شخب  رد  هک  تسا  ینتفگ  لاح ، نیع  رد  میدرک . میظنت  ار  تاحفص  هدمآ ، هاگشناد  هخـسن  رد  هک  يدمحم 

. تسا هدنام  یقاب  ملاس  تروص  هب  نتم  دوبن و  ییاجباج  هب  یموزل  چیه  لصفم ، رصتخم و  خیرات  زا  یلصا  شخب  ود  رد 
ياههخـسن هب  قلعتم  لصا  رد  هدش و  يرادـهگن  زیربت  یلم  هناخباتک  رد  هرامش 3636  هب  رـضاح  باتک  هخـسن  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 

ياهباتک هک  میهاگآ  « 1 . » تسا هدش  هدناسانـش  ص 177 )  ) هناخباتک تسرهف  تسخن  دـلج  رد  هک  تسا  یناوجخن  دـمحم  جاح  ییادـها 
هب هتـسباو  هک  دـشاب  یـشزرا  اب  ياههخـسن  زا  دـیاب  زین  اـم  هخـسن  تسا . شزرا  اـب  نهک  ياههخـسن  زا  ییاـهبنارگ  راـثآ  رب  لمتـشم  روبزم 

هاشناروت نب  دمحا  نب  هاشناروت  طسوت  لاس 819  رد  هدوب و  گرب  هن  دص و  کی  رد  هخسن  نیا  تسا . هرود  نامه  زا  دنمجرا  ياهعومجم 
. تسا هدش  هتشون  تاره  رد  دیزیاب » ناطلس  نیدلا  ایندلا و  لالج   » مان هب 

هخسن زیربت ، هخسن  رب  هوالع  دوش - قالطا  رـصتخم  شخب  هب  اهنت  مان  نیا  رگا  يدمحم - خیرات  اساسا  ای  يدمحم  خیرات  تسخن  شخب  زا 
لامتحا هب  هک  هللا  دعس  نب  دمحم  نآ  بتاک  لاس 913 و  نآ  تباتک  خیرات  هک  تسا  دوجوم  هرامش 1015  هب  نارهت ، هاگشناد  رد  يرگید 
نیزاغآ شخب  هک  نآ  تسخن  تسا . تهج  ود  رد  زیربت ، هخسن  اب  هخسن  نیا  توافت  دشابیم . تسا  يوفـص  رـصع  زاغآ  ياههعیـش  ون  زا 
يراعشا هک  همدقم  زا  رگید  تهج  زا  اما  تسا . بلاج  رایـسب  تهج  نیا  زا  دراد و  هداتفا ، زیربت  هخـسن  رد  هک  تیب -  38 يدمحم - خیرات 

رد دوب ، هخـسن  نآ  رد  هچنآ  اعبط  تسا . هدرک  فذح  بتاک  ار  راعـشا  زا  يدایز  رادـقم  تسا ، وتیاجلوا  هللا و  لضف  نیدـلا  دیـشر  هرابرد 
دیابن رضاح  حیحصت  اعبط  میاهدرک . دای  د »  » فرح اب  هاگشناد  هخـسن  زا  تسا . هدمآ  اههخـسن  توافت  هتفرگ و  رارق  هدافتـسا  دروم  ام  نتم 

. تسا هدش  هداد  حیضوت  هدوب  دقن  ای  حرش  همزال  هچنآ  ره  هک  دشاب  انعم  نادب 
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______________________________

: کـن تسا  هداد  تسد  هب  نآ  زا  هوژپشناد  موـحرم  هک  تسا  یحرـش  قـیرط  زا  رثا ، نیا  اـب  هدـنب  ییانـشآ  نیتـسخن  هک  تسا  ینتفگ  ( 1)
71 صص 64 - ج 2 ، يزکرم ، هناخباتک  ياهملیفورکیم  تسرهف 

ص:34  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

فلؤم عبانم 

رد هک  نآ  دوجو  اب  هار ، نیا  رد  هدرک و  هدافتسا  هتشاد  سرتسد  رد  هک  یعبانم  زا  هک  تسا  هتشون  تحارـص  هب  يددعتم  دراوم  رد  یـشاک 
دروم کی  رد  اهنت  هدرکن و  دای  یـصاخ  باـتک  زا  دراوم ، نیا  ماـمت  رد  يو  تسا . هدرک  داـی  زین  ءارآ  فـالتخا  زا  دوب ، نتفگ  رعـش  لاـح 

هیلع رقاب  ماما  تلحر  زور  لاس و  باب  رد  يو  تسا . هدروآ  هدـش  فیلأت  وا  مان  هب  باتک  هک  یـسک  ماـن  اـهنت  اـما  هدرک  یعبنم  هب  یتراـشا 
: دیارسیم مالسلا 

دومنب راگزور  هک  ملظ  نآدوب  رفص  ثلاث  هب  هخسن  کی 
ینید كاپ  هب  ناهج  روهشمینید  رخف  لصا  هخسن  رد 

روکذم تسوا  مان  هب  هچابیدروباشن  زا  تسوا  هک  ردص  نآ 
دش ناهج  نادب  متس  رهز  زادش  ناور  جح  هام  هب  هک  مذید 

يروباشین نیدلا  رخف  مان  هب  نآ  هچابید  هک  هدرک  هدافتسا  یباتک  زا  يو  تساخرب  هدروخ  رهد  فک  زا  رهزتسار  هدراهچ  دص و  لاس  رد 
هک يزیچ  اما  هدش  دای  دمحا » نب  دـمحم  نب  دـمحا   » يروباشین یعازخ  نیدـلا  رخف  زا  مشـش ، نرق  تاقبط  رد  تسا . هدوب  ردـص  هب  بقلم 

« یلع نب  دـیز  نب  یلع   » نیدـلا زع  یلعی  یبا  نـب  مساـقلا  وـبا  نیدـلا  رخف  زا  زین  « 1 . » تسا هدـماین  دـشاب  وا  مان  هب  یباتک  فیلأـت  هب  هراـشا 
«2 . » تسا هدوب  رجنس  ناطلس  مارتحا  دروم  هدش و  دای  وا  زا  ص 59 )  ) قهیب خیرات  رد  هک  يروباشین 

اب باتک  نآ  زا  يو  تسا . هدرب  هرهب  باتک  نآ  بلاطم  زا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دای  هللا  لـضف  نیدـلا  دیـشر  باـتک  زا  يرگید  ياـج  رد 
. تسا هدرک  دای  هّمئا  خیرات  ناونع 

مدوب هدینش  شتفص  یضعبمدوب  هذید  هّمئا  خیرات 
متسرزاب هّصغ  هک ز  میوگمتسدب  دتفوا  رگا  قحلا 

«3  » میوشب ضرغ  عمط و  زا  تسدمیوگ  صرح  كرت  منیشنب و 
روح زا  رپ  یتّنج  هدننامروهشم  تسا  یباتک  هک  اجنآ 

مدآ هب  ات  تسا  یبن  رود  زکملاع  يایبنا  زاغآ ز 
تسراگدرک لظ  هک  هجاوخ  نآتسراگزور  ریزو  فیلأت 

ناریا  ناگیادخ  مودخمنارود و  ریزو  ناهج  ياراد 
______________________________

ص 14 نویعلا ، تاقثلا  ( 1)
189 ص 188 - نویعلا ، تاقثلا  ( 2)

. تسا هدماین  سکره »...  يازس  دوبن  رهوگ   » تیب ات  اجنیا  زا  دراد . اجنیا  ات  د »  » هخسن ( 3)
جرخ ورد  دنکیم  هک  تسیمظنجرد  دنکیم  هدنب  هک  همان  نیا  ص:35   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

رهوگ ّرد و  وچمه  هذمآ  كاپرسکی  تست  باتک  جیرخت 
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. دنک هراشا  اههخسن  فالتخا  هب  ناکما  دح  ات  هک  دراد  رارصا  یـشاک  يور  ره  هب  روهـشم  مظن  هب  منم  دنچ  رهرودزم  هدنب  ییوت و  هداتـسا 
: دنکیم راهظا  ار  دوخ  باختنا  مه  دعب  دنکیم و  هراشا  لاوقا  فالتخا  هب  ادتبا  ع )  ) قداص ماما  دلوت  لاس  هراب  رد  هلمج  زا 

مدیشکرب شقن  هس  داتشهمدیدب و  يرگید  هخسن  رد 
: رگید هنومن  تیاور و  زا  تیاور  هب  اماتیاکح  یسب  نیرب  دنتفگ 

: دراد عبنم  ود  ینعی  هخسن  ود  رب  هیکت  زاب  ع )  ) قداص ماما  نس  هرابرد  زین  دوب  رتحیحص  بجر  هب  امادوب  رفص  ثلاث  هب  هخسن  کی 
تسا جنس  رمع  هک  ناهج  رود  زاتسا  جنپ  تصش و  هخسن  ود  هب  شلاس 

رد تسا . یلبق  رعـش  شاهنومن  تسا . هدرک  لقن  يدراوم  رد  مه  هریاد  باتک  زا  هاـم  هس  دوب و  هتـشبن  هک  مدـیدهاجنپ  تشه و  هب  هریاد  رد 
: دیارسیم ع )  ) قداص ماما  نادنزرف  دادعت 

شنیرفآ رد  همه  راتخمشنینب  زا  تانب و  دوب  هد 
مدیشک ناشمظن  هتشر  ردمدیدب  هدزناش  هریاد  رد 

هذیدن نآ  رد  یکی  مان  سکهذیشک  هدزناش  هریاد  کی 
: دیارسیم ع )  ) يرکسع ماما  دلوت  هرابرد  زین  تسادیپ  مامت  هد  همه  مانتسادیوه  ورد  هد  هک  هخسن  نآ 

(: ع  ) یلع ماما  نس  هرابرد  هلمج  زا  تسا ، هدرک  لاکشا  مه  هریاد  باتک  هب  هاگ  نوزفا  کی  ماهذید  هریاد  ردنوثالثلا  نیتأم و  هدوب 
رتمک ود  شکرابم  دقع  نیزرب  رگد  هفیحص  هب  مذید 

تسد رد  تسا  نکمم  هک  یباتک  اهنت  میدرک ، وجتـسج  هک  اجنآ  ات  تسا  تسرد  ناک  هخـسن  ود  هب  مذیدتسا  تخـسن  رتحیحـص  هک  اما 
بلاطم باتک  مالـسلا  مهیلع  ناماما  خـیرات  رد  يو  روهـشم  باتک  هک  تسا  یعفاش  هحلط  نیدـلا  لاـمک  هرئاد  باـتک  دـشاب ، هدوب  فلؤم 

: دسیونیم روکذم  باتک  زا  دای  نمض  یلبرا  تسا . لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوئسلا 
ینعی باتک - نیا  تسشن  سفن  بیذهت  هب  تشاذگ و  رانک  ار  ماش  ترازو  يو  هک  ینامز 

ص:36  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ام رعاش  يور  ره  هب  تسا . هدادن  هراب  نیا  رد  يرگید  حیـضوت  چیه  یلبرا  هنافـسأتم  « 1 . » درک فیلأت  ار  ةرئادلا  باتک  و  لوئـسلا - بلاطم 

: دنکیم تبحص  لصا  هخسن  زا  هاگ 
هام رخآ  دامج  دوب  مههاجنپ  ذوب  لصا  هخسن  رد 

یشاک نسح  خیش  هعقب 

ندوب تیالو  لها  ندوب و  یبهذم  هک  روط  نامه  تسرد  دزاسب . ياهعقب  يو  يارب  ات  دش  ببس  یشاک  هب  هدنبادخ  ناطلس  هقالع  ههبشیب ،
نایم رد  زین  نونکات  هک  نآ  مغر  یلع  ررکم ، ياهریمعت  اب  هدـش و  انتعا  الماک  يو  هربقم  هب  يدـعب ، ياـههرود  رد  اـت  دـش  ببـس  یـشاک ،

هدنبادخ و یعیش  ياهشیارگ  هب  هجوت  اب  هعقب ، تخاس  اما  میرادن ، یهاگآ  یـشاک  تشذگرد  خیرات  زا  ام  هتبلا  دنامب . اجرباپ  تسا ، تشد 
نیا تسا . هتشذگرد  لاس 716  هب  هک  هدنبادخ  زا  شیپ  یـشاک  تشذگرد  هب  دشاب  یتراشا  دناوتیم  هتـشاد ، نسح  خیـش  هب  هک  ياهقالع 
هدرک حیرـصت  نآ  هب  هللا  روـن  یـضاق  هک  تسا  ياهتکن  نیا  تـسا . هدـش  يزاـسزاب  بساـمهط  هاـش  طـسوت  هیوفـص  هرود  لـئاوا  رد  هـعقب 

وا ربق  يالاب  رب  یترامع  هک  دـندومرف  روفغم  نارقبحاص  هاشداپ  تسا و  عقاو  هیناطلـس  رهـش  هلبق  بناـج  رد  نسح  اـنالوم  ربق  دـسیونیم :
«2 . » تسا راید  نآ  یلاها  رازم  ماقم  نآ  لاحلا  دنتخادنا و  حرط  اجنآ  رد  ياهچغاب  دنتخاس و 

نآ هب  یـضاق  هک  دشاب  ياهچغاب  نامه  زا  يدای  دناوتیم  هدـش  تفای  هعقب  يدورو  رد  يولج  رد  رتم  دـص  هب  بیرق  دادـتما  هب  هک  ینابایخ 
فارطا هک  هدوب  یغاب  يدورو  لخدـم  لامتحا  هب  هک  دوشیم  هدـید  زین  يرگید  یخیرات  يانب  راثآ  نابایخ ، تیاهن  رد  تسا . هدرک  هراشا 
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. تسا هتشاد  رارق  نسح  خیش  هربقم  نآ ، طسو  ای  اهتنا  رد  راوید و  نآ 
: تسا بسامهط  هاش  طسوت  هعقب  نیا  ریمعت  راگدای  هک  هدش  هتشون  قیلعتسن  طخ  هب  دبنگ  یناتحت  ياهرجآ  رد  رعش  تیب  ود 

بالگ شبآ  کشم  كاخ  دمآ  هک  یشاک  تبرتهاش  بسامهط  تلود  نمی  هب  دش  ّتنج  کشر 
تسا ددع 973  رگناشن  گنج  کشر  « 3  » باسح نک  تنج » کشر   » زا نامه  شخیرات  لاستفگ  لقع  منادب  شمامتا  خیرات  متـساوخ 

مالـسلا مهیلع  موصعم  هدراهچ  یماسا  ینوریب ، شخب  رد  دـبنگ  فارطا  رد  هک  تسا  ینتفگ  تسناد . لاس  نیمه  رد  ار  نآ  ریمعت  دـیاب  هک 
هدش هتشون  یشاک  تروص  هب  تسا ، ندناوخ  لباق  مه  رود  هلصاف  زا  هک  تروص  هب  لماک و  روط  هب 

______________________________

ص 53 ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 1)
ص 641 ج 1 ، سلاجم ، ( 2)

ص 171 ، 1365 یتوبث ، گنشوه  ناجنز ، خیرات  ( 3)
ص:37  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

: تسا هدشیم  هدید  دبنگ  فرط  ود  رد  هدمآ ، نآ  رد  رامعم  مان  هک  مه  يراعشا  هوالع  هب  تسا .
: شدنزرف رامعم و  یحتف  نید  هاش  بحمرافغ  فطل  زا  راودیما  دوب 

ادیپ مظنم  یگنـس  ياهراوید  اب  ياهطوحم  هربقم ، لخاد  يرافح  رد  هک  دوشیم  هتفگ  زین  اّنب  دمحم  یحتف  نباادـخ  یلو  هر  گنـس  كاخ 
زبس ياهگنس  اب  برغ  قرش و  لامـش و  تمـسق  هس  هک  دش  فشک  رتم   3 / 90 * 3 داعبا 80 / هب  یلکـش  لیطتـسم  ربق  نآ  لخاد  رد  هک  دش 

هژیوب هدـش ، دای  سور  ناریا و  ياهگنج  هاش و  یلعحتف  نارود  رد  نسح  خیـش  هعقب  زا  اهدـعب  « 1 . » تسا هدیدرگ  انب  هدـش  يراجح  گنر 
رد مظعا  ردـص  عیفـش  دـمحم  ازریم  گرم  زا  تیادـه ، ناخ  یلقاضر  هلمج  زا  تسا . هدوب  هاگرکـشل  نارود ، نیا  رد  هیناطلـس  فارطا  هک 

هعقب رد  دنچ  يزور  درک و  هیناطلس  هناور  هتـسیاش  یلمجت  اب  ار  وا  شعن  نیوزق  مکاح  ازریم  یقنیلع  هدازهاش   » هک نیا  هدرک و  دای  نیوزق 
«2 . » دنداد لاقتنا  ع )  ) نیسح ماما  مرح  هب  ادعب  ات  هدنام » تناما  هب  هیناطلس  رد  یفشاک ] لصا : رد   ] یشاک نسح  الم 

نیا ریمعت  رد  یتشاددای  يواح  هک  هدش  يربچگ  ياهبیتک  دـیدرگ و  ریمعت  يراجاق  تلود  طسوت  یـشاک  نسح  خیـش  هعقب  هرود ، نیا  رد 
: تسا هدمآ  هاش  یلعحتف  تلادع  زا  دیجمت  فیرعت و  زا  سپ  هبیتک ، نیا  رد  دناهتشون . دبنگ  لخاد  رد  تسا ، هعقب 

هاش روصنم  بکوم  لوزن  يزوریپ  هب  نوچنمچ  شکلد  نیردن  ارحص و  هدنخرف  نیرد  دش 
هار هناریو  هعقب  نیا  بناج  شداتف  اتتشذگیم  وس  نیا  هب  نکفا  راکش  لداع  ورسخ 

هاوگ يدندوب  دلخ  غاب  ارضخ و  هضورشافص  ردناک  نسح  انالوم  رازلگ  دبنگ 
هام ذمرادنفسا  بوشآ  دید  هک  یناتسلگ  نوچزاس  گرب و  رب  ياهناریو  ....... 
هانپ رد  شنامسآ  يدوب  هک  ار  نآ  دبنگیهش  جرب  رتخا  دزاس  هک  ات  نامرف  داد 

هابج دیاس  شهگرد  رب  مدحبص  ره  فرش  زاباتفآ  شک  نآ  هللا  دبع  هدازهش  ناشن  مج 
یناجنسفر یمشاه  ياقآ  رفـس  زا  سپ  هعقب  نیا  « 3  » هابت ددرگ  شتبیه  زا  نامـسآ  ریـش  زغممزر  غیت  اجیه  هب  دریگ  نوچ  هک  ییوجافو  نآ 

دنمزاین اعبط  دنکیم . ییامندوخ  تشد  طسو  رد  ابیز  یسورعون  هب  نونکا  مه  هدش و  یساسا  تاریمعت  ناجنز ، هب  یـسمش  لاس 1372  رد 
لخدم زونه  هک  هژیوب  دوش ، ایحا  هتفر  نایم  زا  غاب  هنوگ ، بسامهط  هاش  یتمه  اب  هک  تسا  نآ 

______________________________

91 صص 89 - یصلخم ، یلع  دمحم  هیناطلس ، یخیرات  يایفارغج  ص 21 ؛ اهب ، ریم  زیزع  دیس  هیناطلس ، خیرات  ( 1)
ص 576 ج 9 ، افصلا ، ۀضور  تاقحلم ، ( 2)
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ص 172 ناجنز ، خیرات  ص 225 ، ش 58 ، امغی ، هلجم  ( 3)
ص:38  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

. تسا راکشآ  هعقب  ات  لخدم  زا  ینایم  هداج  هدنام و  یقاب  غاب  يدورو 
زا گرزب  اقآ  همالع  هلمج  زا  تسا . هدـش  هتـسناد  فجن  رد  يو  ربق  يدـنچ ، عبانم  رد  هک ، نآ  نسح  خیـش  هربقم  هرابرد  هجوت  لـباق  هتکن 

، دوشیم زاب  هیمظاک  میدق  رازاب  هب  هک  ياهرجنپ  تشپ  رد  تسا  یقاتا  رد  روهـشم ، هب  انب  یـشاک  ربق  تسا : هتـشون  نیدلا  ردص  نسح  لوق 
هک اجنآ  اـت  « 1 . » داتفا ناـبایخ  رد  لـماک  روط  هب  هربقم  دـش ، بارخ  لاـس 1353  رد  رازاـب  هک  نآ  زا  سپ  یـضترم . دیـس  ربق  یکیدزن  رد 

هکلب تسا  نکمم  هدرکن و  یفرعم  نیمظاک  رد  ار  یشاک  هربقم  هدرک ، لقن  ردص  نسح  زا  گرزب  اقآ  هک  يربخ  زجب  یعبنم  دش ، وجتسج 
هدـمآ شیپ  ردـص  نسح  دیـس  يارب  یهابتـشا  هک  نآ  اـی  هدوب و  يرگید  یـشاک  نسح  هب  طوبرم  روبزم  هربقم  اـی  هک  تسا  نیقی  هب  بیرق 

«2 . » دشاب
فرـص اب  هک  هتاکرب - تماد  هّزع و  دـیز  یتاضور - یلع  دـمحم  دیـس  جاح  هللا  ۀـیآ  مدـنمجرا  زیزع و  داتـسا  زا  ات  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
ییاطخ ره  تیلوئـسم  اعبط  منک . يرازگـساپس  دندش  روآدای  ار  يدنمـشزرا  تاکن  هدرک و  هعلاطم  راب  کی  ار  نتم  دوخ ، ياهبنارگ  تقو 

. دشابیم نیرتمک  هدهع  رب  هدنام  ياجرب  هک 
رویرهش 1377 متشه  مق - نایرفعج - لوسر  نیملاعلا  بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  و 

______________________________

ص 391 ج 2 ، هعیرذ ، ( 1)
لقن هب  روبزم  عبانم  هک  هدمآ  اههرکذـت  زا  یخرب  رد  یـشاک  نسح  انالوم  هرابرد  یتاراشا  هک  میازفیب  تسا  مزال  شخب ، نیا  نایاپ  رد  ( 2)
دازآ یلعمالغ  هرماع ، هنازخ  ص 397 ؛ ، 1293 دنه ، قیدص ، دمحم  دیس  نمجنا ، عمـش  میروآیم : ص 755  نارونخس ج 2 ، گنهرف  زا 

گرب 118؛ ، 1017 رد 1019 - فیلأت  يداه ، نیدلا  ثایغ  کلم  نب  نیـسح  هاش  نایبلا ، ریخ  ص 389 ؛ فیلأت 1176 ، روپناک ، یمارگلب ،
1952؛ ج ، یماس ، مـالعالا  سوماـق  99 ؛ صـص 98 - رد 1163 ،) فیلأـت  ، ) 1292 ونهکل ، یلهبنـس ، تسود  نیـسح  ریم  ینیـسح ، هرکذت 

صص ، 1297 لاـپوه ، ابـص ، هب  صلختم  رفظم  دـمحم  نـشور ، زور  820 ؛ صـص 821 - مود ، مسق  مجنپ  هضور  ۀـنجلا ، ضاـیر  يزونز ،
، لیلخ هب  صلختم  ناخ  میهاربا  یلع  میهاربا ، فحـص  گرب 112 ؛ یطخ ، هخسن  يروپنراهـس ، ياقب  دمحم  امن ، ناهج  ةآرم  174 ؛ - 173

وبا راکفالا ، ۀصالخ  گرب 331 ؛ ایناتیرب ، هزوم  یطخ  هخسن  یناتسغاد ، ناخ  یلق  یلع  ءارعـشلا ، ضایر  گرب 259 ش 91 ؛ یطخ ، هخسن 
يراـصنا دـماح  یبا  نب  مساـقلا  وبا  تاومـسلا ، ملـس  باـتک  زا  مجنپ  موـقرم  گرب 266 ؛ اـیناتیرب ، هزوم  هخـسن  یناهفـصا ، يزیربت  بلاـط 

40 ص 39 - ، 1340 نارهت ، بیرق ، ییحی  تاقیلعت  ینورزاک ،
ص:39  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا هدوب  نآ  نایم  رد  هعقب  هک  یغاب  يدورو  لخدم  ریوصت 
ص:40  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یشاک نسح  خیش  هعقب  ریوصت 
ص:41  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

نسح خیش  هعقب  ذبنگ  ریوصت 
ص:42  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

باتک هخسن  زا  ياهحفص  ریوصت 
ص:43  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
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[ يدمحم خیرات  هناتسآ  رد  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ناج قلاخ  سنا و  هد  يزورنادزی  مانب  نخس  زاغآ 

كاخ ملاع  رهپس و  قاّلخكاپ  رواد  میدق و  مّویق 
یهام غرم و  روم و  هد  يزوریهایس  يدیپس و  ياناد 

تسوا ناکف  نک  يارس  رامعمتسوا  نامسآ  نیمز و  دوبعم 
شتافص دلوی  مل  دلی و  ملشتاذ  رای  تفج و  تسقاط ز 

سب دوب  وا  دوب و  هک  تسوا  سکسک  وزا  ریغ  دوبن  دوب و  وا 
ياپ دهن  یسک  وا  رد  هک  ییاجياج  شتسین  اج و  همه  رضاح 

كالفا طیحم  خر  جوم  زاكاپ  بکوک  ّرد  نک  نشور 
وگنخس نابز  دوبن  وایبوایب  تسین  تسه  هک  زیچ  ره 

دزا رب  ارک  وا  زج  مان  نیادزابن  نابز  ادخ  مان  زا 
مّنهج ّتنج و  هد  نامرفملاع  ود  ره  راک  هدنزاس 
نوچیب ارچیب و  هد  نامرفنوریب  نوردنا و  هدننار 

كاخ نوگهریت  نت ز  نک  ایوگكاّرد  لقع  رون  نک  ادیپ 
تسرابدرب نیمز  قالختسرادیاپ  خرچ  نک  نادرگ 

تسین یکی  زج  هک  وگم  ود  ار  واتسین  یکش  وا  تاذ  یتسه  رد 
تسه وا  تسا  نمیهم  دوبعمتسه و  وا  نادم  وا  زجب  یتسه 

تاومسلا توکلملا و  برتایآ  تانیب و  هب  قاّلخ 
تسدیرفاک سانشم  وا  زجتسدید  لقع  مشچ  هک  زیچ  ره 

ناهرب نایب و  وجم  شیب  نیزنادیم  شیگناگی  یتسه و 
ندومناو تسیناد  سبندوتس  يرونخس  هب  ار  وا 

شیوگم ادخ  یکی  كاپ  زجشیوجم  نایب  وگیم  شحدم 
كانفرع  ام  هتفگ  هب  زجع  زاكاردا  لوقع و  شتفرعم  رد 

رصاق هدوب  زیچ  ودب  الارداق  تسه  دوب  هک  هچ  ره  رب  ص:44   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ندیرفایب يدوخ  لثم  هنندید  دوجو  یتسه  رب 

نیسوق باق و  کلم  هشنهاشنینوک  هاش  حدم  نم و  سب  نیز 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تعن  یف 

شنیرفآ يارو  هکلب  الشنیرفآ ، يارس  دوصقم 
شناتسآ کیالم  بارحمشلابم  ایبنا  یلیخ  رس 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


حور دنک  شقروز  یحالمحون  وز  هدید  تاجن  یتشک 
یسوم شارس  رد  گنهرسیسیع  شاعد  شک  هداجس 

هام هقلح  ناسب  خرچ  هنهاشنهش  نآ  ردق  هگرد  رب 
مظعا رهپس  لامک  هلکنا  يوکمهبم  تسوا  لامک  بنج  رد 

شهاگراب توکلم  شرعشهاج و  سانشنید  هگرکشل 
شلالج نایشرع  هیاریپشلامج  نامسآ  هنیئآ 

غاز ام  رهم  هداهن  رهم  ربغاد  وا  نایم  زا  هم  يور  رب 
دراد لاد  میم و  مدراد و ح و  لاف  هب  ناهج  هک  یمان 

مدآ هب  ات  هناشن  دوب  واملاع  ناربمیپ  لیخ  رس 

مهیلع هللا  ناوضر  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و 

ار نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوضرار  نیعبات  هورگ  باحصا و 
«1  » مدرک راصتخا  هک  دنچ  رهمدرک  راثن  رهگ  دنچ  نیا 

راصنا نارجاهم و  هک  ینعیرادنید  ناققحم  نادرم و 
سانلا لمکا  لقع  شناد و  ابسابع  دوب و  هزمح  هک  رادرس 

ناشیا ماکب  ناهج  ود  هدوبناشیا  مان  هنامزب  هدنام 

ندرک لصاح  خیرات  هخسن  تفص  رد 

یهآ مدرک  « 2  » هناور هنیس  زایهاگحبص  تقو  هب  هدنب  نم 
دزودب  لد  رازه  هک  يریتدزوسب  ناج  رازه  هک  یهآ 

______________________________

. تسا هدماین  زیربت  هخسن  رد  اجنیا  ات  ادتبا  زا  ( 1)
. ناور د :»  » هخسن رد  ( 2)

تسیک نم  يالب  سر  دایرفتسیچ  نم  ياود  منک  هچ  خواک  ص:45   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
میوپ رعش  هار  هب  دنچ  اتمیوگ  حدم  انث و  دنچ  ات 

«2  » مدروخن « 1  » يرب وزا  هصغ  زجمدرک  رعش  راک  رس  رد  ناج 
مذید راگزور  دب  کینمذیود و  یسب  ناهج  درگ  رد 

متفسب یسب  نخس  ياهردمتفگ  حدم  انث و  رایسب 
مدآ داژن  زا  ماهذوب  نمملاع  نارونخس  ناطلس 

دمآ مچوک  تقو  وچ  هک  متفگدمارخیم  تصش  هب  نوچ  ملاس 
یناگدنز بآ  وچ  عبط  نیایناف  ناهج  رد  هک  شیپ  ناز 
هار هشوت  چیه  هتخاسانهاگان  دور ز  ورف  كاخ  رد 

دایرف هب  ارم  دسرن  يرعشدای  ارم  دنک  لجا  هک  مد  نآ 
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راعشا متخ  رمع  رخآ  ردراک  رخآ  مزاس  هچ  ریبدت 
دنناسر نم  هب  ناز  هحتاف  کیدنناوخ  هک  نم  گرم  سپ  زا  ات 

دمآرد نم  رکف  رد  زا  لقعدمآ  روخ  رد  وچ  نم  هشیدنا 
مان تدیآرب  نآ  زا  هک  نک  نآماّیا  نیرفآ  نخس  يا  تفگ 

دناهر وا  تراک  رخآ  اتدنام  هناذواج  هک  مان  نآ 
يو رد  تسیاهدیرج  وچ  ملاعیپ  کلف  يا  تریمض  تسیرحب 

كاپ هذش  ناز  هراتس  ياهردكالفا  رب  هدز  وا  هک  جوم  ره 
رهوگ هناد  ود  هد و  رهب  زارتشوخ  هلمج  نزب ز  جوم  کی 

جات نیعّصرم  نآ  زا  تدنشخبجاّوم  رحب  دننک  وت  مان 
تسا ناج  رازه  نآ  زا  یناک  رهتسا  ناک  رازه  وت  شوخ  عبط 
توق دهد  لد  هب  ناور  شاهناجتوقای  لعل و  همه ز  شاهناک 

نییبنلا متاخ  هب  بوسنمنید  رد  زاسب  ییرتشگنا 
شمانب يدمحم  خیراتشمامت  نامز  نآ  یتخاس  نوچ 

ینیرفآ دننک  وت  رب  اتینیگن  شهد  ناج  رهوج  زا 
شماما هدزاود  دنناوخشمان  هک  تفص  نادب  شوقنم 

ار نابز  منک  نیرکش  ون  زاار  نآ  تمامت  منک  موظنم 
ناملسم  ون  هب  مدنناوخ  اتنامیا  مرآ  هّمئا  مان  رب 

______________________________

رمث هویم و  يانعم  هب  ( 1)
. تسا هدماین  د »  » هخسن رد  تیب  نیا  ( 2)

دراد راک  هچ  ادخ  نید  رددراد  رایع  نیا  هن  هک  سک  ره  ص:46   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
نامیلس متاخ  ود  رتهبناس ز  نیذب  ینک  رگا  متاخ  نآ 

هناذواج دنامب  وت  مانهناسف  نخس  نیزا  يدرک  نوچ 
تراشب نیدب  ملد  تشگ  شوختراشا  نیا  زا  درخ  مکح  نآ 

[ شباتک هللا و  لضف  نیدلا  دیشر  شیاتس  رد  ]

مدوب هدینش  شتفص  یضعبمدوب  هذید  هّمئا  خیرات 
متسرزاب هّصغ  هک ز  میوگمتسدب  دتفوا  رگا  قحلا 

«1  » میوشب ضرغ  عمط و  زا  تسدمیوگ  صرح  كرت  منیشنب و 
روح زا  رپ  یتّنج  هدننامروهشم  تسا  یباتک  هک  اجنآ 

مدآ هب  ات  تسا  یبن  رود  زکملاع  يایبنا  زاغآ ز 
تسراگدرک لظ  هک  هجاوخ  نآتسراگزور  ریزو  فیلأت 
ناریا ناگیادخ  مودخمنارود و  ریزو  ناهج  ياراد 
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دنناد شرع  لحمب  شتختدنناوخ  طیحملا  کلف  شهاج 
یناهج نآ  راک  هدنزاسینامسآ  زار  هدنناد 

تایآ تانّیب و  هب  رادنیدتاریخ  هاش  كولم و  مودخم 
تسوا نیلسرم  ّیبن  رود  ردتسود  نید  تسرپنید و  رورپنید و 

نیقاوخ تکلم  هدنرادنید  تلود و  دیشر  هک  ینعی 
هنامز دشرا  دشرا  نآهناگی  مظعا  فصآ  نآ 

شخبناور يا  کملع  لضفا  امشخبناهج  يا  کنأش  مظعا  ام 
تخت رسفا و  کلم و  هتسیاشتخب  ردام  دازن  وت  لثم 

مک لب  تسیوج  ترب  نینوکملاع  برض  راد  هب  هک  ینآ 
اره دنرب و  وت  رب  زا  قوطالاب  ناتبینج  رهب  زا 

یسدق حور  هک  ارت  دنتفگیسرک  حول و  توکلم و  شرع 
وت یمدآ  رخف  هبئاشیبوت  یملاع  حور  هک  تسین  کش 

ییایلوا ّیلو  قدص  ردییایبنا  ریظن  ملع  رد 
تسدیزگرب  تیبن  دعب  زاتسدیرفآ  تحور  قاّلخ ز 

______________________________

. تسا هدماین  سک »...  ره  يازس  دوبن  رهوگ   » تیب ات  اجنیا  زا  دراد . اجنیا  ات  د »  » هخسن ( 1)
یناشفیم كاخ  رس  رب  رزیناهج  هبارخ  رامعم  ص:47   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا ناتساد  هنامز  کلم  ردتسا  نایع  تترامع  تاریخ و 
داینب تفرگ  ون  وت  هب  ملاعدابآ  يدرک  هبارخ  هک  سب  زا 

رّرقم وا  دعب  وت ز  رب  دشردنکس  يذوب و  وت  رامعم 
فیرصت وحن و  تاغل و  هب  هرهشفینصت  تستباتک  هراپ  یس 

خیرم يرتشم و  وچ  فورعمخیراوت  لئاسر و  ریسفت و 
ریرقت رازه  دنک  لقع  روریرحت  نایب و  دنک  هماخ  رگ 

دنناشف تشناد  رس  رب  ناجدننامزاب  روصق  زجع و  رد 
جرخ ورد  دنکیم  هک  تسیمظنجرد  دنکیم  هدنب  هک  همان  نیا 

رهوگ ّرد و  وچمه  هذمآ  كاپرسکی  تست  باتک  جیرخت 
روهشم مظن  هب  منم  دنچ  رهرودزم  هدنب  ییوت و  هداتسا 

تساخ رکش  نیا  معبط  شتآ  زاتساهناج  تایح  ناک  وت  ملع  رد 
تسا نیرفآ  حدم و  روخ  ردناکتسا  نیا  ملاع  قلخ  يوراد  ناج 

شماما هدزاود  مان  زاشمان  تسا  يدیشر  خیرات 
رپ ماهتفگن  ماهتفگ و  شوخرد  نیا  نم  متخاس  وت  ملع  زا 

رادهگن یتفایب  هک  ینیدراتسد  رازه  دص  هجاوخ  يا 
سب ارت  رم  وت  يرورپنیدسک  دنز  یک  بقث  وت  نید  رد 
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تماکب زج  هذوبن  ماّیاتمالغ  ناهج  و  يا ]  ] هجاوخ وت 
نون همان  فاک و  رتفد  ردنودرگ  نامجنم  دنذید 
ادیوه دنک  رهگ  جنگ  ناکادیپ  هنامز  يرهگ  دراک 

جنر زا  غراف  ملع و  هب  هدوشگبجنگ  دص  هتفهن  يرنه  ره  رد 
سک وت  لثم  تسه  هن  دوب و  هنسب  يا ]  ] هدوب وت  رهگ  جنگ  نآ 

تسا ناشن  یمدآ  مدآ و  اتتسا ز  نامسآ  نیمز و  رود  ات 
دانامب ناذواج  وت  ماکحادانامب  ناهج  نیرد  وت  مان 

دیزگن عون  چیه  هب  وت  رب  سکدید  تشناد  مولع و  خرچ  ات 
دمآرس رب  لقع  یلقع و  وتدمآ  رصانع  وا  رب  وت  تاذ 

شنیب ملع و  هب  يا ]  ] هذمآ وتشنیرفآ  رد  درخ  يالاب 
تسدوجس رد  وت  درخ  شیپتسدوجولا  لّوا  هک  هچرا  لقع 

وت  یتّلع  ایر و  بیریبوت و  یتّلم  کلم و  هیاریپ 
شیورد ّینغ و  وت  دونشخشیدناذب ز  يا ]  ] هن یسک  باب  رد  ص:48   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تاّمهم رگد  زا  ترتشوخ  نیاتاریخ  تسترامع و  هب  تلیم 
دراد مامت  وت  رب  یعقودراد  مان  ریخ  هک  زیچ  ره 

ماّیا زا  دوب  هداتف  هک  شمانمان  دروآربیمه  وت  زا  ریخ 
لام دروخیم  تادخ  قلخ  اتلاس  یس  بیرق  دوب  زورما 

داشلد وت  تمعن  تسا ز  شیبداتسا  درم  رازه  زور  ره 
تسادیوه نم  ریمض  وچ  شدقعتسار  ناشباسح  ینک  هک  یلاس 

دنرازه هد  نوزف ز  زور  رهدنرامش  رد  هک  ینارودزم 
تسا راکب  امئاد  هک  ذاتساتسرازه  شش  تصش و  دصیس و  نآ 

رون نوچ  عبط  هب  نآ  منک  نشوررودزم  باسح  مدمآ و  نم 
دندازم شش  تصش و  دصیس و  ایدنرازه  هد  رازه  هس  اهنآ 

ناسحا دنتفای  وت  لام  زانان  دنروخیم  ترجا  هب  دنچ  ره 
راجشا گرب  گیر و  دناشیبراک ز  نیا  زا  دنایلاخ  هک  موق  نآ 

شیورد ّینغ و  هفیاط  زوشیوخ  زا  ییبجاو و  هدنب  زا 
ماع ات  صاخ  وت  هدیام  زاماش  ات  دنروخیمه  حبص  ره 

قازرا دنروخیم  وت  ناوخ  زاقاّزر  تسه  هچ  رگا  هد  يزور 
مدآ لسن  داژن و  رشح  اتملاع  قلخ  هتشگ  وت  نامهم 
نآرق ّصن  هب  دیوگیم  هدنامحر  يادخ  یکی  رهب  زا 

تمایق رد  مامت  تسیدازتمارک  دنک  تیکی  دص  رگ 
دازآ رهپس  وت  هدنب  ياداز  یمدآ  تفایب  وت  زا  داز 

رازآ يدیدن  شهد  داد و  زکراذاد  ذادب  ناهج  تداد ز 
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یبقع کلم  تشگ  وت  عاطقاییند  عرز  تارصتخم  زا 
یناگیارب ناهج  ود  کلمیناگدنز  کین  هب  وت  يدرب 

سوب نیمز  تاهنامز  درک  اتسوک  يدز  ناکف  نک  مراط  رب 
هاگرد خرچ  ریمض و  دیشروخهاج  يرتشم  يرظن و  يرعش 

ینیرفآینعم هب  هرهش  نمینیرفآ  حدم و  هجاوخ  وت 
هیاپ دنلب  رگداد  ياهیامریقح  نم  هب  رگنب 
میامن ناهج  هشداپ  ابمیامن  ناهج  هنیآ  نم 

مهرم  شخبب  ارم  شیر  نیامغ  زا  دراد  گنز  هنیآ  نیک 
دناشفیمه ّرد  هچ  هدنب  نیکدنادب  ناهج  هشداپ  رگ  ص:49   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هللا ۀغبص  مدهد و  یگنرهار  نم  درگ  هب  دهدن  يدرگ 
تسه نم  ریظن  را  مرفاک  نمتصش  زا  ملاس  تشذگ  کنآ  اب 

یهاج رهپس  وت  وچ  هاگنآ  ویهانپ  ناهج  وت  وچ  رود  رد 
راتفرگ مغ  هب  دوبن  قیالراوخ  رکش  نم  وچ  یسفن  یطوط 

راردا هب  هد  هدنب  هب  هاگنآرآ  نورب  ناسخ  فک  ملام ز 
ینان شخب  هب  مذوخ  کلم  زایناهج  وت  ياهلص ز  ره  نیا 

ریگ نم  تسد  تاطع  لدع و  زاریپ  مدش  متس  نیزا  هدنب  نم 
رادرب هذاتف  يا  ماهذاتفاراوخ  ماهتشگ  هک  ارم  رادرب 

مناشفیم هذید  هبانوخمناود ز  ناهج  رد  هک  تسیرمع 
ناشیوخ ملظ  ناهج و  روج  زاناشیرپ  یسک  نم  وچ  تسینبغ 
کلس رد  هذیشک  ماوت  مان  ربکلک  رس  زا  كاپ  رهوگ  نیا 

متفگ هک  تفص  نیدب  حرش  نیامتفس  مظن  كون  هب  هک  رد  نیا 
مدینش یسک  زا  طمن  نیز  ایمذید  شیوخ  ریظن  کناز  ول 

كاّرد عبط  زیت و  رطاخ  نیزكاپ  ماهتفگ  هچنآ  ره  تسرفک 
یناور رد  سانش  همشچ  کییناگدنز  بآ  نم و  مظن 

ییادگ ماهدرک  وت  ملع  زاییاتسنتشیوخ  همه  نیا  اب 
تلاجخ مشکیم  وت  حدم  ردتلاقم  رکش  منم  کنآ  اب 
نادرگ رهپس  وت  حدام  يانادرگم  ّدر  ریذپب و  محدم 

تعاضب نیا  وت  ینکن  ّدر  اتتعافش  ار  وت  مرک  مرآ 
مسارهیم وت  زا  هک  تسنازمسانشیم  شیوخ  هتفگ  نم 

تسیهاشداپ ناسب  هچ  یهامتسیهام  وچ  یکی  ره  هک  تانبا 
تسا كاخ  بآ و  ذاب و  شتآ و  ربتسکاپ  ناج  هک  یلع  ریم  نوچ 

نیکمت لالج و  زا  هتسارآنید  تلود و  لالج  هاگنآ 
میلقا تفه  مکح  هتسیاشمیهارب  نایناهج  لوبقم 
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فاق ات  فاق  ونچ ز  هذوبانفاطلا  ضحم  فیطل  دبع  نوچ 
تسایهم شیناوخب  هچ  ره  زاتسایند  دجم  تسارزولا  جات 

دار هیاپ و  دنلب  انادداد و  تناید و  درخ و  نید و 
دحیب  لقع  ملع و  هب  فوصومدمحم  ناهج  مرک  بحاص 

تسناورسخ هاج  هرهچ و  ابتسناهج  هذوتس  دومحم  ص:50   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
نیکمت هاج و  زع و  هب  فوصومنید  تلود و  باهش  فاصوا 

میوپ هار  ماذکب  شحدممیوگ  حرش  هچ  دمحا  ریم  زا 
ساوسو رش  اذاب ز  نمیاکسانلا  نسحا  تسا  نسح  رگید 
فوصوم قلخ  فطل و  شناد و  زافورعم  هناگی  ارزولا  زع 

تسا نیرخآ  ناوخ  هک  تساولحتسا  نیکم  رگا  نیهم  ردص  نآ 
دنذاهن هشداپ  هک  تانبادنذاب  دنلبرس  وت  هاج  زا 

داهنب ساسا  ون  مالساکدای ز  نک  هاش  مان  هب  همان  نیا 
شخبناهج ورسخ  لد و  ایردشخبناج  ناتسناهج  ناطلس 

ناطلس وتیاجلوا  هاشنهش  دماحم  رکذ 

تسوا هاشداپ  رشح  نماد  اتتسوا  هانپ  ار  هنامز  هک  یهاش 
رورپکلم هانپ  مالساروشک  تفه  داوس  ناطلس 

مظعا هاشداپ  رورپنیدملاع و  ناورسخ  همه  ناخ 
شمالک رد  يادخ  هدوتسبشمان  تسدّمحم  مان  زا 

نامرف ناشن  شاوتیاجلوانادزی  مان  تسا  يو  عیقوت 
شیایبنا تافص  راثآشیایربک و  ادخ ز  تسداد 

ياس نیمز  هذش  وا  هگرد  ربياپ  رد  هالک  نارس  ياهرس 
تخادنارب نایم  زا  متس  شغیتتخادنارب  نامک  زا  يژک  شلدع 

تساوخیم هچنآ  ره  قح  تفایردتسارایب ز  یتسارب  قافآ 
شیهاشذاپ تساقب  کلم  ردشیهلا  تیاده  لضف و  زا 

ملاع کلم  جارخ  هلاسدصمک  لب  تسوا  ياطع  زور  کی 
تساوخرد يادخ  زا  شیشاّرفتسار  وا  هک  یتداعس  نودرگ و 

يراد تشط  هب  وا  رب  دمآيراگتسر  يارب  دیشروخ 
وا رّخسم  کلف  مارجاوا  روای  توکلم  لها 

، دنذوشگیم غیت  هب  هک  ملاعدنذوب  هک  اشگناهج  ناناخ 
وا نوچ  دوبن  یسک  لدع  ردوکالوه  وکنم و  زگنچ و  زا 

نامیلس تموکح  تسار  وانامیا  مکح و  نید و  تکلم و  رد 
يراکماک  لامک  تسا  نیايرایرهش  ناشن  تسا  نیا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:51  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هحدم یف  عیجرتلا 

شنیرفآ يامنتشگناشنیرفآ  يارو  تسوک  نآ 
شنیرفآ يامه  زابهشنینوک و  ناتسآ  رب  تسوک  نآ 

شنیرفآ يارس  يوس  نازشردق  دصق  دناهتسارآ 
شنیرفآ يانب  داهنبشیهاش  مان  هب  لزا  ياّنب 

شنیرفآ يار  هتخومآریبدت  زور  هب  وزا  ریدقت 
شنیرفآ ياضق  درک  وکهدوبن  ناشن  اضق  مان  زا 

شنیرفآ ياضف  تسا  گنتشهاگراب  هاج و  هصرع  اب 
شنیرفآ ياپ  هلبآ  دشوا  بکوم  درگ  یپ  ردنا 

شنیرفآ ياهب  هراب  دصدشابن  وا  ياطع  هزور  کی 
شنیرفآ يادخ  رشح  اتداد  ششناد  نید و  هک  تسیک  نآ 

نید روخ  مغ  تسوا  هک  هاش  نآ  نامرف  ناشن  شیوتیاجلواناناخ  ناخ  هنامز  ناطلس 
نید رد  یگزات  هب  هداشگب 

نید ردیح  هللا و  فیسقلخ  رد  داهنیم  هک  تسوک  نآ 
نید رتفد  كاپ  هچابیدتداعس  هفیحص  تسرهف 

نید رگوفر  يدشن  وا  رگیتشگ  هراپ  عرش  هعاّرد 
نید ردنکس  يدشن  وا  رگيدنامن  نید  يارس  راوید 

نید رسفا  رشح  نماد  اتوا  رس  رب  داهنب  دزیا 
نید رواد  تسوا  هک  يوس  نازملظت  هدز  وا  رد  رب  نید 
نید رجنخ  عرش و  يوزاب  نآدنک  رب  خیب  ار ز  نانیدیب 

نید رس  زا  رهپس  قاّلخوا  هیاس  دامنم  یلاخ 
نید روای  قلخ و  هد  يزوررشح  ات  هنامز  نیرد  تسیک  نآ 

نامرف ناشن  شیوتیاجلواناناخ  ناخ  هنامز  ناطلس 
تلود يادتقم  ورسخ  نآتلود  يارس  هشداپ  نآ 

تلود يابق  لزا  طایختخود  وا  ردق  لامک  ّدق  رب 
تلود  ياول  رفظ  شود  ربششوک  زور  داهنب  شمکح 

تلود ياپ  هب  شرفظ  کیپشنیرفآ  يارس  هدومیپ  ص:52   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تلود يایمیک  هیامرستسوا  بکوم  بسا  مس  درگ 
تلود ياهتنم  هتفایردتخت  یبوط  تخب و  هردس  رب 
تلود يامنور  هنییآتسوا  ترکف  ریمض  دیشروخ 
تلود ياشگلد  هراسخرتمایق  ات  تسورب  هدنخرف 
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تلود ياج  هچ  دوب  هچ  تلوددمآ  تلود  ضحم  همه  دوخ  وا 
تلود يارو  درخ  زا  شیبوا  تعفر  لالج و  تسیزیچ 

نامرف ناشن  شیوتیاجلواناناخ  ناخ  هنامز  ناطلس 
داب وا  مالغ  کلف  هدندرگداب  وا  ماک  هب  ناهج  تسه  ات 

داب وا  مان  هب  دبا  زور  اتیهلا  تداعس  روشنم 
داب وا  مار  رشح  نماد  اتیتیگ  ماگل  ذب  قلبا  نیا 

داب وا  ماهس  رپ  مهس  زاخرچ  زا  ریاط  رسن  هدش  عقاو 
داب وا  مامتها  رد  راچ  رهتخب  تداعس و  رفظ و  حتف و 
داب وا  ماد  هب  رفظ  غرم  نوچلابقا  دیص  رهد  دیصم  رد 

داب وا  ماج  دوج  هعرج  زایناگدنز  بآ  همشچرس 
داب وا  مادتسم  تلود  زاملاع  راک  حالص  نییآ و 

داب وا  ماقتنا  رجنخ  ردملظ  ثداوح  متس و  عفد 
داب وا  ماکب  ناهج  هتسویپار  ناهج  دوب  ناشن  مان و  ات 

نامرف ناشن  شیوتیاجلواناناخ  ناخ  هنامز  ناطلس 
تسود نادناخ  تسمرک و  ردیحتسوخ  هفیظو و  شیرورپنید 

تدایز شیهلا  قیفوتتدارا  نیا  قدص  تستشگ ز 
داب وا  مان  ماکب و  ماّیاکدای  منک  وا  مان  هب  همان  نیا 

هاوفا ردنا  تسا  یلع  مان  اتهاجنپ  تسا و  دصشش  هب  کیدزن 
یبقع يارس  يوس  تفر  وکيرسک  رود  کلم و  تدم  زا 

هاگرد خرچ  مالغ و  دیشروخهاشنهش  نیا  رود  تدم  ات 
شخب ناک  هاشداپ  لد و  ایردشخبناج  ناتسناهج  ناطلس 

دیشروخ  رازه  وا  ترضح  رددیشمج  رازه  وا  هگرد  رب 
داهنب ساسا  نیا  يو  ناروددای  سکچیه  درکن  همان  نیا  ص:53   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دوزفب يادخ  نآ  رب  زین  نیادوب  یسب  شیهلا  قیفوت 
دش ناتساد  هنامز  کلم  رددش  نایع  وا  رود  هب  همان  نیک 

شمان هب  دوب  رز  هکس  نوچشماما  هدزاود  خیرات 
زاب اشگ  وا  مان  هب  جنگ  نیازاس  وا  راثن  رهگ  دقع  نیا 

تسین وکن  یسک  رگد  مان  ربتسین  وا  زج  رهگ  نیا  هتسیاش 
«1  » سب دوب  ناورسخ  قیال  نیاسک  ره  يازس  دوبن  رهوگ 

تسا ماما  هدزاود  مان  زاتسا  مانب  نآ  هک  یئرتشگنا 
دنراد لاف  هب  ناهج  ناهاشدنراگن  نیگن  رب  وچ  مان  نآ 

تفای نادبیغ  يادخ  یهاشتفای ز  ناشن  نیمه  ام  هشنهاش 
ار ناهج  دوش  امن  تشگناار  نآ  دراد  هک  نهک  تشگنا 
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«2  » تسا نیگن  نینچ  نیا  هتسیاشتسا  نیرخآ  ناهش  تشگناک 
دمآ رداق  يادخ  لضف  زادمآ  رخآ  هک  قح  هب  تسا  یهاش 

یهام هب  ات  هام  هبق  زایهاش  ناشن  ورب  متخ  دش 
قلطم تسدمآ  بتک  متخقح  زا  دمآ  رخآ  هب  هک  نآرق 

تسدنام راگزور  رخآ  اتتسدناشن  يا ]  ] هکس هک  تسا  نآ 
ناصقن دایز و  زا  هدش  غرافنامیا  نید و  ساسا  دنام  « 3  » ناز

تسا رارقرب  روشن  زور  اتتسراگدرک  روما  هک  شمکح 
ملاع يایبنا  رس  جاتمدآ  لسن  داژن  تسرهف 

شنیب رهم  رهچ  هنیئآشنیرفآ  لاثم  ناونع 
تسوا ایبنا  لیخ  رکشل  رستسوا  ادخ  هدیزگ  هک  دمحا 

تسا نیزگ  ناگدیزگ  هلمج  ربتسا  نیرخآ  كاپ  ربماغیپ 
تسدیدب وا  لامک  تاذ  ردتسدیرفآ  دزیا  هک  زیچ  ره 

شیهلا زا  دمآ  هک  مکح  نآ  وشیهاش  ناشن  يربمغیپ و 
« 4  » هدعب ّیبن  تّجح ال  ردهدعو  تسا  شدیعو  زور  ات 

______________________________

. تسا هدماین  د »  » هخسن رد  اجنیا  ات  ( 1)
. هدماین د »  » هخسن رد  تیب  هبس  نیا  ( 2)

وز د :»  » هخسن رد  ( 3)
و شماما »...  هدزاود  خـیرات   » تیب و  روهقم »...  غیت  هب  هدـش  شادـعا   » تیب زجب  مالـسلا »...  مهیلع  همئا  تسرهف   » يادـتبا اـت  اـجنیا  زا  ( 4)

. تسا هدماین  د »  » هخسن رد  شناد »...  جرب  تسرهگ و  جرد  »
«1  » دحیب ملع  لقع و  هب  توعنمدمحم  ناهج  مرک  بحاص  ص:54   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

ار ناهج  هچارس  ناطلسار  ناشن  کلم  هشداپ  نیا 
، یهایس يدیپس و  تسه  اتیهاش  تفای  راک  رخآ  نوچ 

داد شناد و  ریرس و  تخت و  ربدانامب  ودب  یهشداپ  نیا 
روصنم شایلوا  شبابحاروهقم و  غیت  هب  هدش  شادعا 

هناشن هدش  مرک  هب  شمانهنامز  ثداوح  نمیا ز 
تفج مرک  اب  تسه  هک  هجاوخ  نآتفگ  وا  هک  تفص  نآ  رب  همان  نیا 

مداهن وا  مان  هب  جنگ  نیومداشگ  قرو  نیا  يو  مان  رب 
هناشن دوش  ناهج  کلم  ردهنادواج  دنام  هک  تسا  یجنگ 

یمان تشگ  رهد  یماس  ردیماما  هدزاود  خیرات 
شنایناهج ناج  دنناوخشناد ز  جرب  تسرهگ و  جرد 
هناسف دش  مظن  هب  زورماکهنامز  رد  تسیسب  خیرات 

هداهن انب  تفص  همانهشهداشگ  رب  عبط  رد  یموق 
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اناوت یتمکح  همه  رب  نآاناد  نید  كاپ  یسودرف 
تفس وا  هک  تفص  نادب  ّرد  نإ  وتفگ  وا  هک  طمن  نآ  رب  همانهش 

رهوگ ّرد و  وچمه  هتشاگنبرس  کی  تسبراقتم  نزو 
هتفهن ورد  رهگ  جنگ  دصهتفگ  وهس  اطخ و  یلاخ ز 

متفگ رعش  لاس  ود  هاجنپمتفس و  مظن  ّرد  هک  هدنب  نم 
تسدینش کلف  کلم و  شوگتسا  هدیسر  نایرعش  هب  هک  مرعش 

كاّرد عبط  زیت و  رطاخ  نیزكاپ  ماهتفگ  تسه  هک  نزو  ره 
متشون رد  لقع  هب  هار  نآمتشگن  وا  مظن  رد  درگ 

باّذک هن  یلو  میعدم  نمباب  نیا  رد  یسک  دنکن  مبیع 
نادرگ خرچ  ریمض  دیشروخناطلس  ياعد  منم و  سپ  نیز 

نیقاوخ هشنهش  ناطلسنید و  ورسخ  ناهج و  روفغف 
داش وا  لامج  زا  کلف  مشچدابآ  تسوزا  ناهج  هک  یهاش 

شماکب ناهج  همه  رومعمشمان  داب  هنامز  رود  ات 
شنیرفآ  ناشن  « 2  » دیز اتشنینب  زا  تانب و  دالوا 

______________________________

تسا هدماین  زیربت  هخسن  رد  رعش  نیا  ( 1)
. دییأت دیاش : تسا . یسدح  هملک  هدش و  وحم  مه  لصا  رد  ز »  » هملک نیا  رد  ( 2)

هدیمرآ شرف  هیاس  ردهدیرورپ  لدع  نماد  رب  ص:55   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
رفظم نانمشد  هلمج  ربرسکی  هدوب  شارما  عمج 
یهام هب  ات  هام  شادابیهاشداپ ز  لامک  تایار 

لام تلود و  لدع و  بصنم و  ردلاس  دصناپ  شارزو  رمع 
داب ناشمالغ  رفظ  لابقاداب و  ناشمان  دعس  علاط  رد 

تیاهنیب رمع  تلود و  ابتیآ  دراطع  رنه  فصآ 
داب  کلف  شتلود  هد  يرایداب  کلم  اعد  نیا  نک  نیمآ 

ص:57  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا مهیلع  همئا  تسرهف 

راصتخالا یف  لوالا 

یلاعت قح  لوسر  دامادالاو  ماما  تسا  یلع  لوا 
تسا مانب  يدهاز  ملاع  ردتسا  ماما  یلع  نسح  یناث 

ثداوح رد  ملظ  هب  داتفاکثلاث  ماما  نیسح  وچ  هگنآ 
دوب نیدباع  نیز  هب  فورعمدوب  نیمراچ  هک  یلع  وچ  رگید 
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رهاط ماما  ردپ  دننامرقاب  تسدمحم  وچ  مجنپ 
قفاوم ناهج  شدوب  هک  رفعجقداص  ماما  نیمشش  هدوب 

مظاعا هّمئا  وچ  شفصومظاک  مانب  یسوم  متفه 
تسماما قح  هب  ردپ  وچمه  وکتسمان  شاضرلا  یلع  متشه 

تسدازب « 1  » اضر یلع  زا  وکتسا  داوج  دمحم  وچ  عسات 
دج با و  داهن  بقل  شیداهدمحم  نب  تسا  یلع  رشاع 

تشاد يرکسع  ناشن ز  مان و  واتشاد  يرتهم  کنآ  رشع  يداح 
تسوا ماما  ار  هنامز  بارحمتسوا  مانب  یلع  نسح  ینعی 
ماّیا رد  تقرافم  درک  وکمان  نسح  دمحم  نوچ  رخآ 

هنامز رد  دید  هچ  لاح  اتهناشن  ناهج  نیرد  دوب  وا 
متفس  مظن  هب  اهرهوگ  نیامتفگ  هک  هدزاود  دننیا 

______________________________

اضرلا یلع  د :»  » هخسن رد  ( 1)
ص:58  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مهرامعا تدم  مهمتاخ و  شقن  مهدالوا و  دادعا  مهتاهما و  یماسا  مهتدالو و  عضوم  مهتدالو و  مهخیرات  مهباقلا و  مهئامسا و  رکذ  یف  یناثلا 
مهتافو خیرات  و 

هللا ص] لوسر  خیرات  ]

هراشا

تسا نیلسرم  لوسر  دعب  زکتسا  نیا  مان  همئا  تسرهف 
میوپ همئا  يوس  هب  سپ  نازمیوگب  يدمحم  خیرات 

«1  » مالسلا ةالصلا و  هیلع  همسا 

دمحا شباطخ  رگد  ياج  کیدمحم  ار  لوسر  تسمان 

مالسلا هیلع  هبقل 

دنام وذب  دبالا  دبا  ات  ناکدناوخ  یفطصم  هب  شبقل  دزیا 

مالسلا هیلع  هتینک 

ار وگتسار  ناهج  هاش  نیاار  وا  تینک  دوب  مساقلاوب 
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مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

لسرم هاش  هبنشود  زور  رد  «2  » لوا عیبر  زا  مود  تسیب و 
لیبابا زا  ریط و  هصق  زلیف  زا  ذب  مکی  لهچ و  لاس 

دوزفا رد  رگد  یهم  خرچ  ربدومنب  لامج  ناهج  هاش  ناک 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

اونا ياج  تسا و  ثعش  ياجالاو  هاش  دازب  هک  اجنآ 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

ار شرس  دوخ  ّرف  تشارفاکار ز  شرذام  دوب  هنمآ  مان 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

«3  » هالا هلا  هک ال  هتشونبهاشنهش  نآ  نیگن  يالاب 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

لاف هدش  ار  هنامز  هتسویپلاس  هس  تصش و  تسا  یبن  رمع 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

______________________________

. ار متشه  متفه ، نرق  هن  دراد  ار  مهد  نرق  ياوه  لاح و  هک  تسادیپ  هدش و  توافتم  مالسلا و ...  هیلع  ریباعت  د »  » هخسن رد  ( 1)
. دشاب بتاک  حالصا  دسریم  رظن  هب  لوا . عیبر  زا  هدفه  هچ  تشذگب  د :»  » هخسن رد  ( 2)

ص 180 ج 1 ، هیرادالا ، بیتارتلا  ( 3)
دوبرب ریرس  رس  ار ز  وکدوب  وا  تافو  ببس  شجنر  ص:59   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

لوا عیبر  زا  مود  تسیبلسرم و  لوسر  نینثالا  موی 
تساخرب هنامز  نیا  زا  هاش  ناک  «1  » تسار کی  تسیب و  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

نوچیب یح  يادخ  مکح  زانوفدم  تسدش  دوخ  هناخ  رد 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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وهآ فان  ریبع و  جنگ  دشوا  دقرم  نیمز ز  تسجنگ 

ۀّیحتلا مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تماما  رکذ 

هراشا

لسرم هاش  يادخ و  ریش  نآلوا  ماما  یلع  تسدوب 

هللا مالس  هیلع  هبقل 

تسا نید  هانپ  مما و  تشپتسا  نینمؤم  ریما  شباقلا 

مالسلا هیلع  هتینک 

تساوخ نسح  زا  شبوخ  تینک  ناکتسار  ورم  نسحلا  وبا  هب  تینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

دمآ ردام  نطب  هاش ز  نآدمآرب  بجر  زا  هدزیس  نوچ 
لیزنت یحو و  ناشن  هاش  ناکلیف  زا  هتفر  لاس  کی  مک  یس 

دومنب لامج  ادخ  ریش  نآدوب  یفطصم  دیع  هک  هنیدآ 

ۀیحتلا مالسلا و  هیلع  هتدالو  عضوم 

شدوجس هکئالم  دندرکشدوجو  دش  دیدپ  هبعک  رد 
تفای وزا  یتلیضف  هبعک  دوختفای  وب  هبعک  یلع ز  دنیوگ 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

داش وا  لامج  زا  دش  قافاکداز  دسا  رتخد  همطاف  زا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

رن هدام و  هخسن ز  کی  ردرهوگ  هناد  هس  لهچ و  شدوب 
مهفم هلمج  دندش  موظنممک  یکی  یس  تسرگد  ییاج 

مالسلا هیلع  هباقعا  رکذ 

______________________________

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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، لوـالا عیبر  مود  رفـص ، متـشه  تسیب و  فـالتخا ، هب  تلحر ، زور  يرجه و  مهدزاـی  ههبـش  نودـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  تلحر  لاـس  ( 1)
. تسا لوالا و ...  عیبر  مهدزاود 

باقلا دناتینک و  هب  روهشمباقعا  تشاد  هدیزگ  جنپ  « 1  » زا ص:60   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
سانلا لمکا  داهنب  کی  رهسابع  نیسح و  نسح و  لوا 
دوسآرب ناهج  رهگ  جنپ  نیزدوب  رمع  دمحم و  وچ  رگید 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

«2  » هالا هلا  هب ال  شوقنمهاشنهش  نآ  نیگن  تسد  رب 

مالسلا هیلع  هرمع  ةدم 

لاّتق ناهج  نیا  زا  تفر  وکلاس  کی  تصش و  تشذگب  شرمع 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

مجلم نیعل  نمحرلا  دبعمظعم  نآ  دوجو  لاتق 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

زوس شتآرپ و  ناهج  هنیدآزور  کی  تسیب و  هتشذگ  هزور  زا 
هاش نآ  دوب  هفوک  دجسم  ردهاگرحس  لوا  هب  هنیدآ 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

دنناهج هناشن  هک  نانآدنناوخ  « .. 3  » شادع فجن  هب  شربق 
تسا ناهج  یناث  هبعک  ناکتسا  ناشن  شدهشم  هک  تسا  نآ 

ۀیحتلا مالسلا و  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  مامالا  رکذ 

هراشا

یناذواج تایح  نیع  نآیناث  ماما  نسح  نوچ  شمان 

مالسلا هیلع  هبقل 

دمحم وبا  ناهج  تینکدج ز  با و  ّیکز  شبقل  هداد 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

زورفا هنامز  وا  دش  هنیدآزور  هدزناپ  هتشذگ  هزور  زا 
لاف شخر  زا  تفرگ  ماّیاکلاس  هس  هتشذگ  یبن  يرجه 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

هللااب ناعتسم  زا  شمتاخ  دبهام  نآ  داز  هنیدم  رهش  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

دازآ  ورس  لصف و  نبلگ  نآداز  یبن  رتخد  همطاف  زا 
______________________________

. نآ د :»  » هخسن رد  ( 1)
ص 157 عیارشلا ، للع  ( 2)
. شارع د :»  » هخسن رد  ( 3)

ص:61  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  مسا 

دنمورب همه  رن  هدام و  زادنزرف  تشاد  راهچ  تسیب و  وا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

ماکان دروخ  رهد  فک  زا  رهزماّیا  زا  دوب  ود  لهچ و  شلاس 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

هداز تسا  ثعشا  موش ز  نآهداد  رهز  هک  وا  نز  هدعج 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

لتقم دید  سیمخ  موی  ردلوا  يدامج  هم  مراچ ز 
ترجض رهز  رهد  تسدروخترجه ز  نیعبرا  هعست و  رد 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

هنیتسار لوسر  رهش  نآهنیدم  رد  عیقب  هب  شربق 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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ۀیحتلا مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  مامالا  رکذ 

هراشا

مولظم راگزور و  مورحمموصعم ز  ماما  نیسح  وچ  ثلاث 

مالسلا هیلع  هبقل 

تستفخ كاپ  دیهش  جنگ  ناکتستفگ  دیهش  شبقل  ور  ناز 

مالسلا هیلع  هتینک 

تسوخ کلم  وا  هک  ناهج  ناج و  نآتسوا  تینک  هللا  دبع  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

نآ دننکیم  لاف  هب  هک  هبنشنابعش  هام  هدیسر  جنپ  رد 
راسخر هب  ار  هنامز  تخورفاکراچ  رد  هدیسر  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

هنیتسار ندع  تنج  نآهنیدم  رد  هدازب  « 1  » هنیدآ

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

هداشگ رد  ود  ناهج  ود  رب  دشهدازب  همطاف  زین ز  وا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

شروفغ  نمیهم  داد  شششروکذ  زا  ثانا و  دالوا 
______________________________

. زین وا  د :»  » هخسن رد  ( 1)
ص:62  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

«2 « » هللااب  » هتشبن « 1 « » یتقث  » يو ربهاش  نآ  تشاد  هک  ییرتشگنا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

ماکان ماک و  دنار  هک  رمع  زاماّیا  زا  تشه  ذیدب و  هاجنپ 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

دوب سنا  نب  نانس  شور  رددوشگب  ملظ  غیت  هک  موش  نآ 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

ملاع تشگ  هایس  ملظ  نازمرحم  رشاع  هب  هنیدآ 
دومنب هنامز  ورب  ملظ  ناکدوب  کی  تصش و  هب  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

شکاپ دوجو  نوخ  هب  هدولآشکاخ  تسالبرک  عضوم  رد 
مادنا ادج ز  شرس  درک  واماجنارس  ذب  موش  نشوجلا  وذ 

شوجلا وذ  رمش  ياپ  رس و  تسدشود و  زا  ذاب  هدنکف  هک  بر  ای 
نامیا يرب ز  نالمع  رفاکناورم  لآ  دیزی و  رمش و  رب 
نیدیب ناگس  نانچ  ناج  ربنیرفن  رازه  نیرب  خرچ  زا 

ماّیا فورح  رب  رتفد و  زامان  ار  هیما  ینب  داب  مک 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  مامالا  رکذ 

هراشا

تسا مان  شیلع  دج ، هدننامتسا  ماما  نیسح  رسپ  مراچ 

مالسلا هیلع  هبقل 

دناوخ نیدباع  نیز  هک  تسا  نآدناشنب  هک  ورب  یبقل  شدج 

مالسلا هیلع  هتینک 

شنامسآ نیمز و  تسدناوخشنایع  نسحلا  وبا  هب  تینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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لزنم یحو  وچ  ناهج  هب  دمآلوا  عیبر  هم  متشه ز 
يردب  رهچ  دومن  هام  ناکيرجه  تشه  لاس و  هتفر ز  یس 

______________________________

یشقن د :»  » هخسن رد  ( 1)
. تسا هدمآ  ترضح  نآ  يرتشگنا  شقن  ناونع  هب  زین  هرما  غلاب  هللا  نا  دمحلا هللا و  هللا ، یبسح  عبانم ، رد  ( 2)

زورفا یتیگ  لامج  تخورفبزور  هنایم  ءاثلثلا  موی  ص:63   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

اناد ماما  ناور  حور  نآادیوه  دش  هنیدم  رهش  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

هام نوچ  رایرهش  هک ز  ینعیهاش  نآ  دمآ  يرسک  رتخد  زا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

تساجرب قح  ماما  هلمج  نازتسار  هدزناش  دنیو  دالوا 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب نیدباع  نیز  هک  هاش  نآدوب  نیگن  شرشبم  هللا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

هام شدرگ  ریزب  تسذوبهاجنپ  تفه و  هنامز  شلاس ز 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

مک ناهج  نیا  زا  تشگ  هک  موش  نآمس  زا  تشکب  شکلملا  دبع 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

متام هنامز  نیرد  هداتفامرحم  زا  زور  ود  هبنش  کی 
«1  » نیرفن رپ ز  هنامز  هنیدآنیعست  سمخ و  هب  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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ینادواج ندع  ّتنج  نآیناث  دلخ  عیقب  هب  شربق 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  مامالا  رکذ 

هراشا

رهاط ماما  ناهج  راتخمرقاب  تسدّمحم  وچ  مجنپ 

مالسلا هیلع  هبقل 

نامیا كاپ  ماما  ذوب  وانارود  هداهن  شبقل  رقاب 

مالسلا هیلع  هتینک 

كاخ ملاع  وا ز  هدمآ  كاپكاپ  تینک  تسا  شرفعج  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

______________________________

. نیورپ رپ ز  د :»  » هخسن رد  ( 1)
دومنب باتفآ  هب  هام  وکدوب  رفص  زا  هس  ءاثلثلا  موی  ص:64   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هام هرهچ  تخورفب  شیورهاجنپ  تفه و  هب  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

مظعا دلخ  تسه  هک  هضور  نآمه  وا  داز  هنیدم  رهش  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

هداشگ شتلود  رد  دزیاهداز  شیوخ  ّمع  رتخد  زا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

دنتافص شناد و  هتشذگبدنتانب ز  زا  نینب و  شتشه ز 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

«1  » شنیتسآ رد  ادخ  قیفوتشنیگن  رب  هللااب  لّمؤأ 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

«2  » شلابو دش  دیلو  رهز  مهشلاس  تفه  تشذگ و  هاجنپ 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

رهد رد  هدرک  حیرص  تسا  ملظرهز  زا  تشکب  شکلملا  دبع 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

تساخرب قلخ  ناج  لد و  زا  هآتسا  هدراهچ  دص و  لاس  رد 
هدروخ رهد  ماج  بآ ز  نوخهدروخ  رهز  هنامز  دش ز  وک 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

تسا بان  کشم  شوب  كاخ ز  نآتسا  باب  شیپ  عیقب  هب  شربق 

مالسلا مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  مامالا  رکذ 

هراشا

قفاوم شمد  اب  هدش  ملاعقداص  ماما  نیمشش  رفعج 

مالسلا هیلع  هبقل 

دوب وا  تفگن  اطخ  هک  سک  نآدوب  وگتسار  هک  شبقل  قداص 

مالسلا هیلع  هتینک 

وگ  یقداص  هب  ناهج  هدربوا ز  تینک  تسا  هللا  دبع  وب 
______________________________

. تسا هدش  هدوزفا  تشاد » ، » عرصم ود  ره  رخآ  د »  » هخسن رد  ( 1)
. هدماین د »  » هخسن رد  تیب  نیا  ( 2)
ص:65  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

دومنب « 2  » رهچ لامج  ماج  وکدوب  رفص  متفه  « 1  » هبنش و کی 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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دمآ یسرک  و  « 3  » تخت قیال  وکدمآ  یس  دص و  زا  مک  لاس  کی 
مدیشکرب شقن  هس  داتشهمدیدب و  يرگید  هخسن  رد 

تیاور زا  تیاور  هب  اماتیاکح  « 4  » یسب نیرب  دنتفگ 
نینامث هثالث و  هب  الانیتسخن  رب  رارق  « 5  » تفرگن

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

دمآ رس  رب  رهد  لوق ز  زادمآ  ردام  ّیبن ز  رهش  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

65 ص :  مالسلا .....  هیلع  هما  مسا  یشاکلا 65  يدمحم ، خیرات 
وا رظنم  هام  هدنناموا  ردام  مانب  تسا  هورف 

دج با و  نوچ  تسا  هدمآ  كاپدمحم  مساق  رتخد  زا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

شنیرفآ رد  همه  راتخمشنینب  زا  تانب و  دوب  هد 
مدیشک ناشمظن  هتشر  ردمدیدب  هدزناش  هریاد  رد 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب یتمعن » ّیلو  هللا  » دوزفا ردنا  متاخ  هب  هک  یشقن 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

تسا جنس  رمع  هک  ناهج  رود  زاتسا  جنپ  تصش و  هخسن  ود  هب  شلاس 
هام هس  دوب و  هتشبن  هک  مدیدهاجنپ  تشه و  هب  هریاد  رد 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

رود ادخ  زا  ملاظ  سکان  نآروصنم  رهزب  ارو  تستشک 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

یناف ناهج  نیزا  تشذگبیناث  عیبر  مهن  ردنا 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا  عیفر  هضور  هک  هعقب  نآتسا  عیقب  رد  هتفهن  جنگ  نآ 
______________________________

«. واو  » نودب د »  » هخسن رد  ( 1)
. هرهچ د :»  » هخسن رد  ( 2)

. تخت قیال و  لصا : رد  ( 3)
. یسب نیرب  د :»  » رد ( 4)

. تفرگب د :»  » رد ( 5)
ص:66  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  یسوم  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  همسا 

تسا نیمالا  قداص  رفعج  زاتسا  نیمتفه  ماما  هک  یسوم 

مالسلا هیلع  هبقل 

مظاعا همئا  رون  نآمظاک  فیرش  بقل  دراد 

مالسلا هیلع  هتینک 

تساخرب هناشن  نیا  يو  دج  زاتساروا  رم  نسحلا  وبا  هب  تینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

دوسآرب ناهج  وا  تعلط  زکدوب  رفص  متفه  هبنش  کی 
نیسای لآ  لامج  تشگ  وانیسمخ  نامث و  هیام و  ردنا 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

ارآ ملاع  لامج  دومنب  «1  » اوبا هب  رد  هنیدم  هب  مه  وا 

مالسلا هیلع  هما  مسا 

روهشم هیربرب  هب  فورعم و  «2  » روتسم كاپ و  هدیمح  شردام 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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رواد كاپ  يادخ  تسدادرهوگ  هناد  تفه  یس و  ار  وا 
هاتوک هّصق  تسدش  موظنمهاجنپ  تفه و  تسرگد  ییاج 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب نیتسآ  ردنا  شتّزع  دصدوب  نیگن  شاهّلل  ةّزعلا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

شدوبر رد  ملظ  هب  ماّیاکشدوب  لاس  راهچ  هاجنپ و 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

شداهن یتبرش  وچ  تسد  ربشداد  رهز  دیشرلا  نوراه 
کهآ ران و  طفن و  « 3  » تباب نآکهاش  نبا  رگید  هخسن  رد 

ار  وب  وخهتشرف و  حور  نآار  وا  تشک  رهز  هب  سبح  رد 
______________________________

اونا لصا : رد  ( 1)
«. واو  » نودب د »  » رد ( 2)

. هتاب د :»  » رد ( 3)
نیسای لآ  « 1  » ّودع ناج  ربنیرفن  داب  رازه  زور  ره  ص:67   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

هاگان بجر ز  مهد  ردناهام  نآ  هبنشراهچ  زور  رد 
داتفارد اپ  ناور ز  ورس  ناکداتشه  دوب و  تشه  دص و  زا  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

تسا شیع  هاگدیع  هک  دادغبتسا  شیرق  رباقم  هب  شیاج 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  اضرلا  یلع  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  هبقل  همسا و 

لماک ياضر  شبقل  هذوبلضاف  ماما  یلع  وچ  متشه 

مالسلا هیلع  هتینک 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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هذیسر ودب  ردپ  دج و  زاهذینش  نسحلا  وبا  هب  تینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

دمآ ردام  نطب  هفطن ز  ناکدمآرد  هدزای  هب  هّجحلا  يذ 
مان اضر  یلع  قحب  تفای  وکماّیا  دص ز  ذوب و  هس  هاجنپ و 

تشاگنب هنامز  وا  خر  شقنتشاچ  هنایم  ءاثلثلا  موی 
دومنب باتفآ  نوچ  « 2  » رهچ وکدوب  یحو  میم  فاق و  هب  هخسن  نیا 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

دابآّتنج هنیدم  هک  ینعیداز  یفطصم  رهش  هب  زین  وا 

مالسلا هیلع  هما  همسا 

شماکب ناهج  رسپ  ّرف  زاشمان  همجن  تسدوب  ردام 
مذینش نیمه  نارگد  زا  زینمذید  هفیحص  رگد  هب  متکت 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

شروضح زا  هلمج  هتسارآشروکذ  زا  ثانا و  دوب  شش 
دنزرف ماکب  ارو  تسذوبدنمورب  یکی  رگد  ياج  رد 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

______________________________

. يودع د :»  » رد ( 1)
. هرهچ د :»  » رد ( 2)

هاتوک هصق  و  دبع » انا  یبرهللا   » هتشون وا  متاخ  رب  ص:68   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

راتفرگ دش  راک  رخآ  ردراچ  یهم  هن و  لهچ و  شلاس 
هاجنپ جنپ و  بیرق  تسذوبهاش  نآ  رمع  لصا  هخسن  رد 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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رهد رد  درک  هک  نینچ  ملظ  نیارهز  وا  تافو  ببس  هذوب 
ار وخهتشرف  نانچ  تشک  وکار  وا  دسرپ  يادخ  هک  نومأم 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

یناث دامج  هم  متفهیناف ز  ناهج  زا  دشب  هبنش 
لاّتق ناهج  نیزا  تفر  وکلاس  زا  هتشذگ  دص  ود  دوب و  کی 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

جنس نامسآ  نایع  رهم  نآجنگ  نآ  تسا  هتفهن  سوط  رد 

هیلع یلع  نب  نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نبا  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب ]  ] داوجلا دمحم  مامالا  رکذ 
مالسلا

مالسلا هیلع  همسا 

مان شدّمحم  ناهج  کلم  ردماّیا  ماما  نیمهن  هذوب 

مالسلا هیلع  هبقل  هتینک و 

بوسنم داوج  زا  بقل  درادبوخ  تینک  تسا  شرفعج  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

جنگ نانچ ]  ] نایع دش  هک  هبنشودجنپ  نآ  رب  « 1  » نوزف دون  دوب و  دص 
دش ناتسلگ  شور  قافآدش ز  نایع  بجر  مهد  ردنا 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

«2  » شماک دربب  رسب  ماّیاشمام  داز  هنیدم  رهش  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

______________________________

. هدماین نوزف »  » هملک د »  » رد ( 1)
: هدمآ درادن  نتم  هب  یطبر  نیرتمک  هک  رعش  تیب  نیا  د »  » هخسن هیشاح  رد  ( 2)

نیبب  ار  يرابتعایب  دز ، هدنخ  مدرک ، هیرگنیبب  ار  يراوخ  درک ، لفاغت  مدرک ، لد  درد 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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وب هتفای  تشهب  روح  زاوا  رذام  هنیکس  تسذوب  ص:69   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ماّیا ردنا  شاضر  تسدناوخمان  نارزیخ  تسرگد  ياج 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

دمآ رس  رب  گرزب  هناد  کیدمآرب  فدص  زا  شرهوگ  شش 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب معّنلا » مودت و  رکّشلاب  » دوب مج  ماج  هک  وا  متاخ  رب 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

نورشع سمخ و  ياج  ودب  مذیدنوچیب  یح  داد  هک  شیرمع 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

رهد هتشک  هدنشک  شاداپرهز  مه  تافو  ببس  شذوب 
دار هفیلخ  یهز  تنسحاداد  مصتعم  رهز  هک  دنیوگ 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

هدیدن ناهج  ناهج  دش ز  وکهذیسر  کی  تسیب و  هب  هّجحلا  يذ 
نیرفن درک  هدنشکب  شخرچنیرشع  تس و  هب  نیتأم  ردنا 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

داهنب هنامز  رد  جنگ  نآدادغب  رهش  شیرق  هب  « 1  » شربق

نب نیسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  یقنلا  یلع  مامالا  رکذ 
مالسلا هیلع  یلع 

هراشا

مالسلا هیلع  همسا 
رهاط شیوخ  نارذپ  نوچمهرشاع  ماما  یلع  تسذوب 

مالسلا هیلع  هبقل 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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مان هتفایب  یلع  مان  زاماّیا  يداه  هب  شبقل  هدرک 
دناوخ نینمؤم  ّیقن  شاج  کیدناوخ  نیما  ّبیط  هب  شاج  کی 

مالسلا هیلع  هتینک 

وکین  تسیتینک  هچ  هک  هو  هووا  تینک  تسا  نسحلا  وب  مه 
______________________________

. شرهش اطخ : هب  زیربت  هخسن  رد  ( 1)
ص:70  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

ماّیا دص ز  ود  هد و  هتشذگبماش  لوا  نینثالا  موی 
هنامس زا  دش  ادج  هک  مد  نآهنامز  رب  دنکف  هیاس  وک 

ینارماک تفایب  ماّیایناث  دامج  هدراچ  رد 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

دنمورب دش  لوسر  رهش  نازدنکفا  هیاس  هنیدم  هب  مه  وا 

مالسلا هیلع  هما  مسا 

رهوگ فیرش  نینچ  دروآکردام  هنامس  شدلولا  ما 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

شدوب راوهاش  رهوگ  نوچشدوب  راچ  هنیرن  دنزرف 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب « 1  » فکت لکوت و  ششقندوب ز  فجن  زا  شنیگن  لصا  نوچ 

مالسلا هیلع  هرمع  ةدم 

تسذومن متس  ورب  ماّیاکتسذوب  هلاسراهچ  تسیب و  وا 
دمآ ردنا  دهشم  هب  هام  ناکدمآرب  لهچ  کی و  ياج  کی 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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شرهب راگزور  هذوب ز  نآشرهز  تافو  ببس  هذوب 
راّدغ رهپس  تفص  رب  نآراتفرگ  شلّکوتم  هدرک 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

یناف ناهج  نیزا  هبنشودیناث  دامج  متسیب  رد 
ماکان تفرب  نیتأم  زا  دعبماّیا  زا  لاس  راهچ  هاجنپ و 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

هّللا  ۀمحر  « 2  » تسورب تاولصهاش  نآ  تسا  هتفخ  هرماس  رد 
______________________________

. دوب فکب  لکوت  ز  د :»  » رد ( 1)
ورب و تاولص  د :»  » رد ( 2)

ص:71  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

[ نب  ] یلع نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یقنلا  یلع  نب  نسح  مامالا  رکذ 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا 

مالسلا هیلع  همسا 

دار ملاع و  تسیلع  دننامداز  یلع  زک  تسا  نسح  رگید 

مالسلا هیلع  هبقل 

هداشگ ششناد  رد  یتیگهداهن  بقل  شیرکسع  زا 

مالسلا هیلع  هتینک 

دوزفا رد  وکن  یبقل  شبابدوب  شدمحم  وبا  تینک ز 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

رخآ عیبر  هم  هب  مراچرهاظ  تشگ  هبنشود  زور  رد 
نوزفا کی  ماهذید  هریاد  ردنوثالثلا  نیتأم و  هدوب 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 
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رهوگ كاپ  داهن  كاپ  نآردام  ادج ز  دش  هرماس  رد 

مالسلا هیلع  هما  مسا 

«1  » وا رهوگ  درک  هتخورفاکوا  ردام  هثیدح  تسذوب 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

«2  » دوب فکت  لکوت و  ظافلادوب  فجن  زا  هک  نیگن  شقن  نآ 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

كدنا رمع  الب و  رایسبکی  مک  دوب  شاقب  لاس  یس 
مهرم هدیدن  ناهج  شیر  زامس  زا  تشکب  شمصتعم  مه 

نیتس تفرب و  نیتأم  ردنانیشیپ  زامن  هگ  هنیدآ 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

هدوشگ نوخ  هنامز  مشچ  زاهدوب  تافو  ببس  شرهز 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

هتفهن  ّرد  ود  ورد  تسیکاخهتفخ  باب  شیپ  هرماس  رد 
______________________________

«. ار  » فرح عرصم  ود  ره  نایاپ  رد  د »  » رد ( 1)
. دوب هدورس  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  نیگن  شقن  يارب  هک  تسا  یتیب  دننام  تیب  نیا  ( 2)

ص:72  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

نب قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نب  داوجلا  دمحم  نب  يداهلا  یلع  نب  يرکـسعلا  نسحلا  نب  دمحم  مئاقلا  ۀجحلا  مامالا  رکذ 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم 

مالسلا هیلع  همسا 

تسا نیس  و  « 1  » لآ ي رس  جاتتسا  نیرخآ  ماما  هک  یهاش 
قاط ناهج  زا  تشادن  تفج  واقافآ  رد  شدمحم  دنناوخ 

مالسلا هیلع  هبقل 
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دوشگب هنامز  رد  هک  مد  نآدوب  بقل  شمئاق  ۀجحلا و 

مالسلا هیلع  هتینک 

كالول هاشداپ  تینک  نوچكاپ  تینک  تسا  شمساقلا  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

نادزی لضف  ناهج ز  هب  دمآنابعش  ز  « 2  » هدزیس هب  هنیدآ 
هام رد  رون  دوزف  هاش  ناکهاجنپ  جنپ و  تسا و  دص  ود  زا  لاس 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

وا تداعس  يدبا  هدوبوا  تدالو  دش  هرماس  رد 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

هناشن ناهج  نیا  رد  تشگ  نوچهناگی  نآ  داز  هسجرن  زا 

هتشادن دالوا  هک  نآ  رد 

هنایم زا  دش  « 3  » ناود هک  مد  نآهنامز  زا  تشادن  دالوا 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب ینغلا » هللااب  ۀقثلا  !» دوب اهبیب  « 4  » یک وا  متاخ  رب 

مالسلا هیلع  هرمع  تّدم 

تسا دنسپان  لقع  رب  نتفگتسا  دنچ  هک  شمنادن  رمع  رد 

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  خیرات 

لاس زا  هتشذگ  دص  ود  داتشهلاوش و  رشع  هب  شندش  بیاغ 
تسین ناهج  رد  تشگب  دنیوگتسین  نایع  شنذوب  نذوبان و 
« 5  » ءاضقلا هللا ةردقلاهاتوک و  هصق  ثیدح و  تسا  نیا 

______________________________

. ای د :»  » رد ( 1)
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. لصا رد  تسا  نینچ  ( 2)
. ناور د :»  » رد ( 3)

. هک د :»  » رد ( 4)
ۀئامعست ثالث و   » ۀنس 913 مارحلا  ةدعقلا  يذ  رهش  یف 15  مت  دق  و  هدمآ : هاگشناد  هخسن  نایاپ  رد  ( 5)

ص:73  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

«1 [ » نخس زابشیپ  ]

هراشا

مدونغیمن یمد  رعشیبمدوب  هلاستفه  نوچ  هدنب  نم 
متفسب یسب  نخس  ياهردمتفگ  رعش  ضورع  ز  « 2  » یلاخ

مذاشگرب رحس  هسیک  رسمذاهن  رد  غولب  هب  اپ  نوچ 
بوغرم نایناهج و  لوبقمبوخ  بیارغ  لزغ و  حدم و 

مدرک هناشن  نخس  هب  ار  ذوخمدرک  هناور  ناهج  کلم  رد 
رهوگ ّرد و  لاثم  هب  متفگرورپکلم  يارزو  حدم 

دمآرد ناهج  زا  مرز  یناکدمآ  رهوگ  ّرد و  هک  مظن  ناز 
تمادن مدماین  چیه  نازتمامت  مدناشف  كاخ  رد 

مذیمراین یمد  هّصغ  زومذیشک  الب  یسب  هکنآ  اب 
ماک متفاین  یمد  رمع  زاماّیا  زا  تشذگ  مهن  هاجنپ و 
دروآرب نابز  زا  شوخ  تیب  نیادروآرب  ناغف  مدرخ  ریپ 

یمعا بیرغلا  هک  تسا  قحینعم  بوخ  بیرغ  مظن  ياک 
یناد هک  یشناد  هب  ياشگبیناهن  یتفای  هک  جنگ  نیا 

تسا مامت  نیا  تروشن  زور  اتتسا  ماما  هدزاود  جنگ  نیک 
تسا ناگیار  جنگ  هک  رادربتسناهن  نیفد  نیا  هک  تسیرید 

یجنگ تفای  طاشن  هب  يریپیجنر  البیب و  هک  دنیوگ 
ناد  نخس  رحاس  یضاق  يانادیم  يوگ  هنایم  يدرب ز 

______________________________

«. ۀیرجهلا
. تاولصلا لضفا  هیلع  نیلسرملا  دیس  هب  ادتبا  دیوگ و  شیوخ  لاح  فصو  هب  نخس  زاغآ  تسا : نینچ  ناونع  یلصا  نتم  رد  ( 1)

. یماخ دیاش : ( 2)
ملقع نید  كاپ  حدام  نمملقع  نیرتمک  هدنب  نم  ص:74   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

ملآ نادناخ و  رگتحدمملاف  هتسجخ  درخ  نیا  درک 
ناشیا كاپ  ناور  حور و  نآ  وناشیا  كاخ  يادف  هب  مناج 
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دننید ناکلاس  رورپنیددنهاشداپ و  ماما و  هک  ناشیا 
دننیرفآ حدم و  هتسیاشدننید  ناققحم  نادرم و 

تسین ناج  لقع و  يربخ ز  ار  واتسین  نادناخ  بحم  هک  سک  ره 
دنام رخ  هنایم  نآ  زا  تفر  یپدنام  ربخیب  لقع  هک ز  سک  نآ 

ۀیحتلا مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  ۀمئالا  یبنلا و  خیراوت  زاغآ 

هراشا

ناشیا تایح  زا  دلوم و  زاناشیا  تاهما  ءابآ و ز  ز 
تدایس تدم و  نمکم و  زا  وتدالو  عضوم  و ]  ] نداز زا 

باسنا ناشنیگن و  شقن  زاباقلا  ناشمان و  تینک و  و ز 
ناشینس زا  روهش و  ماّیاناشنینب  زا  تانب و  هگنآ ز  و 

دنداز هاش  ماذک  رود  رددنداز  هام  ماذک  هب  موی 
هتفهن یکی  منکن  اهنازهتفه  زور و  هام و  لاس و ز  زا 

تسیک ناشکاپ  دوجو  لاّتقتسیچ  ناشتافو  ببس  رگید 
تستفخ هضور  ماذک  هب  هش  رهتستفهن  اج  ماذک  جنگ  ره 

داب  نم  راسگمغ  سنوم و  نیاداب  نم  رای  قیفر و  قیفوت 
ص:75  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هتافو ۀیاغ  یلا  هتدالو  لوا  نم  ۀیحتلا  تاولصلا و  هیلع  یفطصملا  دمحم  نییبنلا  متاخ  نیملاعلا و  بر  لوسر  خیرات 

هراشا

لسرم يایبنا  هشنهاشلوا  تسافطصم  زاغآ ز 
داینب تسدمحم  لّواکدای ز  منک  وزا  تسخن  خیرات 

شمالغ هکیالم  سواطشمان  فیدر  اذخ  مان  اب 
كالفالا تقلخ  امل  كالولكاپ  دزیا  شباطخ  تسدرک 

مدآ هذید  تشهبب  شرونملاع  يوس  هب  وا  هذمآان 
تسا نوزف  نامسآ  مجنا  زاتسا  نورب  نایب  زا  يو  فاصوا 

میوپ شاهمان  يوس  هگنآمیوگب  شتدالو  خیرات 
مراگن لد  ناج و  هحفص  ربمرامش  رب  مامت  شامسا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هءامسا 
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شیاهمان هلمج  تسیمانشیایبنا ز  نیز  لوا 
هاتوک هصق  تسوا  خر  هلبقهللا  ۀلبق  بیبح  وچ  رگید 

شا هط و ك و ي و س  نوچشانیمالا  قداص  هب  هاگنآ 
نییعت شاهباتک  هلمج  ردنییبنلا  متاخ  هب  شیمان 

دنتفگ ریذن  شرگد  یماندنتفگ  ریشب  شرگد  ییاج 
دحیب طسب  طرش و  هب  فوصومدمحا  تسا و  دمحم  دومحم و 
بحاص تسلسرم و  رونا و  نوچبقاع  تسوا  بقعم  هللا و  دبع 

ّرثدم لّمزم و  شیمانرشاح  تسا و  ینم ..  ود  شیمان 
تسا مالک  رد  مامت  دودعمتسا  مان  راچ  تسیب و  هک  هلمج  نیا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  روبزلا  لیجنالا و  ةاروتلا و  یف  هءامسا 

تسا دام  دوم و  دیجو و  ود  اهنازتسا  دایز  نیزا  تیروت  ردنا 
ران  تّما و  نامض  هک  ینعیرای  يدوهی  نیا  نم  هب  اتفگ 

تسا رواد ل  یبن و  شینعم  «1  » تساطیلقرف لیجنا  ردنا  ص:76   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تسرون باتفآ و  زا  رتنشورتسروبز  رد  شیمان  یحام 

ناتسرفاک حول  درتسبناتسرپتب ز  ناتب و  مان  وک 

مالسلا هیلع  هباقلا 

شیادخ رب  قلخ  هب  هدیزگبشیافطصم  هب  بقل  دندرک 
راّبج ياذخ  قحب  قاّلخراتخم  هداهن  شبقل  رگید 

تسا مان  رازه  ارو  عون  نیزتسا  مالک  رد  روخف  راتخم و 
نیسای هناشن  شمان  هطنید  همانراک  هچابید 

ار وگتسار  ناهج  هاش  نآار  وا  تینک  دوب  مساقلاوب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

ردام اذج ز  دش  هک  هظحل  نآرّهطم  مّرکم  تاذ  نآ 
زورون دیع و  رازه  وچ  يزورزور  رخآ  هب  نینثالا  موی 
لضفا تساههام  هلمج  زکلوا  عیبر  زا  مود  تسیب و 

لیبابا زا  ریط و  هصق  زالیف  زا  هذوب  هنامز  خیرات 
لاف ار  هنامز  وا  تعلط  دشلاس  نآ  نیعبرا  يدحا و  رد 
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مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

يراهبون ناسب  تسدرکيراصح  نید  كاپ  بلاط  وب 
رومعم تیب  « 3  » هکم ّتنج  رد  «2  » زور یمّکی  تسیب و  هبنش و  بش 
«4  » تساوبا هب  ین  دنیوگ  یضعبتساجنآ  زا  شکرابم  دولوم 

نآ  ماهذید  لصا  هخسن  رد  «5  » ناد هدید  ریقح  هب  اما 
______________________________

. تساطیلقرق لصا : رد  ( 1)
. تسا هدش  هتشون  رضاح  عارصم  هیشاح  رد  هدروخ و  طخ  عارصم  نیا  نتم ، رد  ( 2)

. دشاب هکم  دیاب  رومعم » تیب   » هنیرق هب  تسا و  هابتشا  هک  تسادیپ  هنیدم . لصا : رد  ( 3)
هک دـناهتفگ  حـمج  ینب  مدر  ای  نافـسع و  ای  هکم ، رد  هکلب  هتـسنادن  ءاوبا  رد  ار  ص )  ) ربماـیپ دـلوت  لـحم  یـسک  هک  دـسریم  رظن  هب  ( 4)

نکاـما  » هلاـقم همجرت  هب  دـینک  هاـگن  تسا . روهـشم  یبـنلا  دـلوم  ناونع  هب  مارحلا  دجـسم  یکیدزن  رد  هک  تسا  یلحم  ناـمه  نآ  تسرد 
. موس رتفد  نایرفعج ، لوسر  یخیرات ، تالاقم  رد : رساج  دمح  زا  همّرکم » هکم  رد  یمالسا  یخیرات 

. تسا هدش  هتشون  هیشاح  رد  مامتان  یتروص  هب  هدروخ و  طخ  مه  عارصم  نیا  اذک . ( 5)
ص:77  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هءابآ  یماسا 

رّوصم مسجم  حور  نآرّهطم  نآ  ناردپ  مان 
مک هن  شیب و  هن  قح  هب  هاجنپمدآ  هب  ات  تسوا  هب  دودعم 

دنناوت اجک  الوب  نتفگدنناهج  هناشن  هک  اهنآ 
مرامش ورف  الوب  کی  کیمراوس  نخس  نیرب  هدنب  نم 

ناد بلّطم  دبع  هللا و  دبعناهرب  كاپ و  نایب  هب  لوا 
زاب یمشاهب  نآ  زا  شدنناوخزازعا  هب  رذپ  نیمیس  مشاه 

بعک بالک و  هرم و  یصقبا و  نیمراهچ  فانم  دبع  نوچ 
رضن نب  تسا  کلام  هداز  وکرهف  بلاغ و  تسا ، يؤل  رگید 

هناسف هدش  برع  کلم  ردهنانک  همیزخ و  وچ  سپ  ناز 
رخؤم نآ  مدقم  دوب  نیارورس  هدوب  هلیبق  موق و  رب 

سانلا لمکا  داهنب  کی  رهسایلا  تسکردم و  وچ  هاگنآ 
«1 ! » ناّدا ردب  نیاد ز  سپ  نازناندع  نبا  رازن و  تسرضن و 

نیکمت یمدرم و  هب  بوسنمنیمای  نبا  تسارث  وچ  رگید 
مدقم نآ  رخؤم  دوب  نیامدقت  عسیمه و  هاگنآ 
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رادهگن بدا  یمه  روج  یس  رد  «3  » رادیق و  « 2  » تبن دنامهن  تسیب و 
«4  » دنیادخ هدیزگ  فوصومدنیایبنا و  شمیدق  دادجا 

لیجعت هدرک  شیوخ  نتشک  ردلیعامس  قح  يادف  هدرک  ناج 
نابرق داد  بیغ  ملاع  زانامحر  يادخ  شضوع  رد  ات 
میب هتشادن  ینکشتب  ردمیهارب  رذپ  نیمکی  یس و 

شیاج دنچ  مالک  ّصن  ردشیاذخ  ذوخ  یبن  تسدناوخ 
رتفد هراپ  راچ  هسب  مدیدرزآ  هن  نیقی  شردپ  حرات 

علاط  بوخ  لیلخ  وچ  رباع  «6  » جلاف نبا  وخرا  « 5  » نب روحان 
______________________________

. اذک ( 1)
. تویابن ای  تبان  ( 2)

. دنتسه ردارب  رادیق  تبان و  رادقی . لصا  رد  ( 3)
مه یتقد  هتبلا  هک  تسا  هدروآ  هدمآ ، تاروت  شیادیپ  رفس  رد  هک  یبسن  هلسلس  زا  هدافتـسا  اب  ار  میهاربا  دادجا  مان  فلؤم  سپ  نیا  زا  ( 4)

. تسا هدشن  سابتقا  رد 
. وخرا وعر  نب  جورس  نب  روحان  هدمآ : تاروت  رد  ( 5)

علاق لصا : رد  ( 6)
دوبعم ياذخ  ارو  هذوتسبدوه  وا  مان  تسیبن  هک  ور  ناز  ص:78   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

ماس سپس  ناز  « 2  » تسدشحفرامان وکن  قحب  شردپ  « 1  » حلاس
حور ورب  هذمآ  ربمغیپحون و  ار  ماس  تسردپ  هگنآ 

دونشخ هذوب  ياذخ  ود ، ره  زادوب  حلشوتم  و  « 3  » کمل رگید 
سیجرب وچ  نید  كاپ  ربمغیپسیردا  مراهچ  لهچ و  هذوب 

لسرم يایبنا  هذوب ز  والوا  شمان  هتشرف  خونخا 
ناد ار  « 5  » دری تسخن  هس  ره  زا  «4  » نانیق درای و  تسلئللهم و 

شومارف ماهدرکن  مان  کی  «6  » شون زا  هداز  تسردپ  نانیق 
مک یکی  دشن  دش و  هاجنپمدآ  زا  ثیش  ثیش و  تسا ز  شون 

دمآ مّدقم  ناهج  هلمج  ربدمآ  مدآ  تشپ  هچرگ ز  وا 
متفس مظن  نابز  هب  ّرد  نیامتفگب  وا  ناردپ  مان 
شتاردخم نتساوخ  زوشتاهّما  مان  نم و  سپ  نیز 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

ار شرس  ذوخ  ّرف  تشارفاکار ز  شردام  دوب  هنمآ  مان 
دوب بهو  رتخد  هب  بوسنمدوب  برع  هصالخ  وناب و 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


تسباختنا هلیبق  موق و  ربتسبالک  نب  فانم  دبع  زا 
رهطم هلالس  كاپ  نآردام  ریش  دروخب  دنچ  کی 

مالسلا هیلع  وا  ناگیاد  یماسا 

دوب بهلوب  قیتع  هروتسمدوب  بجع  یکزینک  هک  هبوت .. 
ریپ ملاع  دشب ز  هیاد  نآریش  وزا  دروخب  رگد  دنچ  کی 
هداشگ رب  تخب  رد  شخرچهداد  ریش  هزمح  هب  شیپ  ناز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  « 7  » اهریاس

دعس علاط  تسادخ  هدنشخبدعس  هلیبق  زا  رگید  نز  کی 
هداد  ماطفنا  رخآ  اتهداد  مامت  شدوخ  ریش  وا 

______________________________

حلش ( 1)
دشکفرا ( 2)

کلم لصا : رد  ( 3)
. نانیق نب  لیئللهم  نب  درای  نب  خونخا  تسا : نینچ  تاروت  ساسا  رب  بسن  بیترت  ( 4)

. تسا لئللهم  رب  مدقم  دری  بیترت ، رد  هک  ینعم  نیا  هب  درای . نامه  ( 5)
. شونا نآ  حیحص  ( 6)

. اذک ( 7)
ص:79  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  لاوخا  شیپ  ار  وا  هنمآ  ندرب 

ار وخهتشرف  هشداپ  نآار  وا  رذام  درک  وچ  هلاسشش 
لاس ود  دنام  هنیدم  رهش  ردلاوخا  شیپ  هنیدم  هب  شدرب 

راد نید  لاخ  راچ  هس  دنذوبراجن  نبا  يدیبع  دالوا 
اجنآ تفای  تافو  شرذام  «1  » ءاوبا هب  تعجارم  درک  نوچ 

كالول هاشداپ  هذش  نیگمغكاخ  رد  هتسجخ  فدص  نآ  تفر 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هدالوا 
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هراشا

رتخد راچ  تسخن  داز  وزرهوگ  ود  نآ  مساق  هللا و  دبع 
رهاط تسا و  بیط  هب  بوسنمرهاظ  تشگ  هک  رهگ  ود  ره  نآ 

تینب تسذمآ  شمساق  زاتینک  ذوب  کنآ  شمساقلاوب 
كاخ شتآ و  بآ و  داب و ز  زنكاپ  هلالس  رهگ  راچ  نإ  و 

رون ناش  يور  هذتس ز  ناوضرروح  نوچ  كاپ  حور  هک ز  الا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هتنب  بنیز  رکذ 

دوب ناردام  ياضر  هتسویپدوب  نارتخد  نیهم  هک  بنیز 
صاعلا وبا  نز  شلسر  هاشصالخا  يور  دنادرگ ز  ات 

دوب شروخ  رد  میظع  يور  نازدوب  شردام  داز  رهاوخ  وک 
صاخ يرتخد  فیرش  داز  وزصاعلا  وبا  شتساوخب  هک  بنیز 

تساخرب هنایم  زا  همطاف  نوچتساوخ  دوخ  يارب  زا  یلع  ار  وا 
تسا مامتان  زونه  باب  نیکتسا  ماقم  نیا  ياج  هن  مان  نآ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  میود  رتخد 

یناگدنز تفاین  چیه  وکیناث  دوب  هیقر  هاگنآ 
تشاد لد  جنر  يوش ، یموش  زکتشاد  بهل  یبا  نب  هبتع  وش 

شیور تفای  لوسر  نیرفنشیوش  داد  قالط  هس  ار  وا 
بش نآ  رد  مه  دروخب  شیریشبر  ای  داروخ  شگس  هک  اتفگ 

ار وم  ور و  هتشرف  رکب  نآار  وا  تساوخب  نامثع  سپ  ناز 
كاخ  رد  تفر  يادخ  رهم  ابكاپ  هذوسبان  رهوگ  نآ 

______________________________

ءاونا لصا : رد  ( 1)
شلوخد وش ، ود  زا  دشن  ور  نازشلوبق  هدماین  ود  ره  نآ  ص:80   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

شذوب تاجن  رظن  قحلاشذوب  تافو  نامثع  زا  شیپ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مویس  رتخد 

مورحم شیوخ  تخب  زین ز  واموثلک  ما  وچ  نیمیس  ّرد 
رهاوخ ياجب  مرح  هب  شدربربمیپ  زا  تساوخب  شنامثع 
ملسم ناهج  نیزا  دش  نوریبمه  دشن  وذب  شنت  هذولآ 

تشاد ورف  وا  هار  رب  زا  درکتشاد  وک  مرش  ایح و  نامثع ز 
تمایق ات  دنامب  رهم  ابتمالس  وش  ود  زا  دش  كاخ  رد 
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تفج مه  تستلالض  رفک و  ابتفگ  نخس  نیرد  هک  سک  ره 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مراهچ  رتخد  همطاف  رکذ 

تسلوسر هدیزگ  هلمج  زکتسا  لوتب  شمراچ  هنادرد 
دوب رتفیرش  رگد  کی ز  رهدوب  رذپ  زا  شگرزب  مان  هد 

تساجنیا شیاج  هن  مهد  حرش  رگتساهنیا  نوزف ز  یتفص  ار  وک 
منامزاب هّمئا  راک  زامنارب  نابز  رگا  فصو  رد 

تسا ناوخ  نیرخآ  هک  تساولحتسا  ناش  نیرخآ  هک  دنچ  ره 
میوگ شیب  هن  رگا  مذاب  مکمیوگ  شیوخ  ياجب  حرش  نآ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  میهاربا  هنبا  رکذ 

كاخ رد  تفر  هنامز  هدیدانكاپ  هفطن  تشاد  هیرام  زا 
میلست كاخ  هب  هذش  هلاسکیمیهارب  وا  كاپ  شوخ  مان 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  نانز  رکذ 

هراشا

شتابّیث ذوب و  هک  رکب  زاشتارّدخم  تفص  میوگ 
هدوشگ وا  تخب  رد  دزیاهذوب  هجیدخ  شمرح  لوا 

دونشخ هذوب  يادخ  شابآ  زدوب  دسا  دلیوخ  تخد  وا 
شیوخ هلیبق  زا  یکی  شدوبشیپ  نآ  زا  قیتع  نز  تسذوب 

«1  » يوش شدش  دسا  نب  هلاهوبيوريرپ  يرتخد  هتشاد  وز 
ار  وب  تشهب  شوروح  نآار  وا  تساوخ  لوسر  وچ  سپ  ناز 

______________________________

فالتخا هتبلا  و  شابن . نب  دنه  هلاه  وبا  رـسمه  سپـس  هدوب و  یموزخم  دباع  نب  قیتع  رـسمه  ادتبا  مالـس ، اهیلع  هجیدخ  هک  دـناهتفگ  ( 1)
: هب دـیرگنب  دـناهدرک  حرطم  ار  يو  ندوب  رکب  هلأسم  هعیـش ، عباـنم  زا  یخرب  هک  نیا  هراـبرد  تسا . هدوب  کیمادـک  رـسمه  ادـتبا  هک  تسا 

125 - 122 / 2 ص ،)  ) یبنلا ةریس  نم  حیحصلا 
ص:81  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع و  هجیدخ ، وا  نز  لوا 

لاح نیرتهب  هب  لسر  هاش  ابلاس  کی  تسیب و  هجیدخ  نارود 
«1  » تسعیفر تنج  وچ  هعقب  ناکتسعیقب  رد  هنیدم  هب  شربق 
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مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  میود  نز 

نارکس ورمع ، نبا  نز  هذوبناملسم  ینز  شمرح  یناث 
تساوخ دوخ  يارب  زا  شربمغیپتساخرب  هک  نوچ  هنامز  نارکس ز 

مان شاهدوس  ینز و  هدوسآماش  زا  ذوب  هعمز  رتخد  زا 
«2  » نامرف تفایب  قح  ترضح  زکنارود  يور  هدیدن  لاس  کی 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مویس  نز 

دوب وا  رادتسود  رب و  نامرفدوب  وا  راغ  رای  هک  رکبوب 
تسارایب ناهج  نآ  زا  رکبوبتساوخ  وزا  ار  رکب  هشیاع 

هناذواج دنامب  شیمانهنامز  زا  دش  شرذپ  نز  وک 
دازآ ورس  ناسب  رکب  نآداد  وذب  ار  شیوخ  رتخد  نوچ 

هذیدب يربمیپ  شوغآهذیسران  مامت  لاس  هن 
هدنامب هیواعم  رود  اتهدنار  شیوخ  تایح  نارود 

هللا هنعل  لآ  نمشد  نآهاچ  رد  دنکف  شیتنعل  نآ 
تسین ناهج  نآ  ردنا  زجب  شروگتسین  ناشن  وا  روگ  يور ز  ناز 

داتفا هچ  رد  رمع  رخآ  اتداتفه  هب  ات  دیسرب  شلاس 
« 3  » تسزاب ملظب  ناهج  ياهردتسزارد  وا  رمع  وچ  هصق  نآ 

______________________________

نوفدـم هکم  رد  نوجح  ناتـسربق  رد  عبانم ، لقن  هب  انب  تشذـگرد و  ترجه  زا  شیپ  هجیدـخ  تسا . بیجع  اعقاو  فنـصم  هتفگ  نیا  ( 1)
. دش

158 / 7 هباغلا ، دسا  کن : تسا . هدوب  رمع  تفالخ  رخاوا  رد  هدوس  تشذگرد  ( 2)
يربط دامع  تسا . هدمآ  دناهدرکیم ، تبث  ار  هعیـش  هعماج  رد  هنایماع  ياهناتـساد  زا  یخرب  اعون  هک  یـصاخ  رداصم  رد  مه  ربخ  نیا  ( 3)
دیزی رب  وا و  رب  زاجح  قارع و  هلمج  دناتـسب و  تعیب  دـیزی  يارب  ات  دیـسر  هکم  هب  هیواعم  نوچ  تسا : هتـشون  ( 270 / 2 « ) یئاهب لماک   » رد

وبا هیواعم  یناتـسیم ...  تعیب  دیزی  يارب  یتشک و  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  مردارب  هک  يو  رب  داتـسرف  يدـیدهت  هشیاع  دـندوب ، هدرک  تعیب 
تسا عقوت  هک  داتسرف  مایپ  يزور  دنک ...  حلص  وا  اب  هک  داد  اههدعو  تبون و  دنچ  هب  داتسرف  يو  هب  رایسب  يایاده  اب  ار  لیبحرـش  هریره و 

رس رب  یسرک  درتسگ و  اجنآ  هیامنارگ  یـشرف  درک و  رپ  کهآ  هب  دنکب و  یهاچ  دزاس و  فرـشم  دوخ  فیرـشت  هب  ار  ام  نینمؤملا  ما  هک 
يرـصم رب  يدـنه و  مالغ  اب  دـمآ  نوریب  هشیاع  درک . مهاوخ  راثن  رانید  رازه  نیدـنچ  تفگ  دـناوخب و  ار  وا  نتفخ  زامن  تقو  داـهن و  نآ 

ات تفگ  هیواعم  لاح  رد  هاچ . هب  دش  ورف  تسشنب  اجنآ  نوچ  دنیـشنب . هک  درک  تراشا  یـسرک  نادب  درک و  زازعا  ار  وا  هیواعم  هدش  راوس 
مه ار  رخ  مالغ و 

ص:82  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مراهچ  نز 

شیورد هاشداپب  دیشخبشیوخ  نت  وا  کنآ  شنز  مراچ 
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هاتوک هّصق  زارد و  دیماهام  نآ  مان  کیرش  ما  ذوب 
دوب اجک  نآ  اجک و  هک  نیب  نیادوب  العلا  وبا  نز  شیپ  ناز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مجنپ  نز 

ماک هتفاین  رذپ  يوش و  زامان  شاهصفح  تسوا  نز  مجنپ 
دوب رمس  ناهج  رد  هک  قورافدوب  رمع  نید  كاپ  رتخد  وا 

شیدناحلاصم یبسن  یمهسشیپ  نآ  زا  « 1  » سینخ نز  دوب  وک 
نامثع هب  ياهفیلخ  داتفاکنامرف  هصفح  تفایب  تقو  نآ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مشش  نز 

«2  » هناشن شیبیبح  ما  زاهنامز  شنز  نیمشش  هذوب 
ربمیپ شتساوخ  هک  شیپ  نازرهوش  هذوب  « 3  » شیدسالا شحج 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  متفه  نز 

یمالک شوخ  دهز  ملاع  ردیمان  هملس  ما  شنز  متفه 
ار وگتسار  نید  ورسخ  نآار  وا  ذوب  همع  رتخد  وک 
شیوک ناشن  يدسالا  دبعشیوش  هذوب  تسخن  هملس  وب 
«5  » هریغم هیما و  شابآ  «4  » هریتس نآ  مان  هذمآ  دنه 

تشاد رپس  رب  برح  هرصب ز  ردتشاد  « 6  » رسپ کی  یکرتخد و  وا 
نادزی ریش  نید و  هشنهاشنادرم  هاش  تفرگ  وچ  نیرحب 
«7  » تیاهنیب لانم  لام و  ابتیالو  همه  وذب  درپسب 

باسنا لام و  هب  یسب  دنتسهباقعا  لسن و  هنیدم  هب  ار  وا 
یلاوح  نآ  ردنا  همه  هتفخیلاوم  زا  حاصن  تسا و  هبیش 

______________________________

. دنتشابنا كاخ  دنتخادنا و  هاچ  نآ  رد  مه  و  دنتشکب !
. یمهسلا ۀفاذخ  نب  سینخ  ( 1)

. نایفس وبا  رتخد  هبیبح  ما  ( 2)
ادخ لوسر  درمب . يراوخبارـش  تدـش  زا  دـش و  یحیـسم  اجنآ  رد  دوب . هشبح  نارجاهم  زا  يو ، رهوش  يدـسا  شحج  نب  هللا  دـیبع  ( 3)

. دندروآرد ناشیا  دقع  هب  ار  هبیبح  ما  ات  داتسرف  ماغیپ  هنیدم  زا  (ص )
. هروتسم يانعم  هب  ( 4)

. یموزخم هریغم  نب  ۀیما  یبا  تنب  هملس  ما  ( 5)
341 / 7 هباغلا ، دسا  ص 337 ؛ يریبز ، بعصم  شیرق  بسن  کن : دناهدرک . دای  دنزرف  راهچ  يو  يارب  ( 6)

مکاـح ترـضح  نآ  فرط  زا  درک و  تکرـش  لـمج  گـنج  رد  دوب . هلاـسهن  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  ناـمز  رد  هملـس  یبا  نب  رمع  ( 7)
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183 / 4 هباغلا ، دسا  کن : تشذگرد . هنیدم  رد  لاس 83  رد  دوب و  سراف  نیرحب و 
ص:83  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  متشه  نز 

ماّیا رد  وا  وچ  ینز  هذوبانمان  شبنیز  تسوا  نز  متشه 
دونشخ هدوبن  دوخ  رهوش  زا  «1  » دوب بلّطم  دبع  رتخد  وا 

ماکان تفای  قالط  يوش  نازمان  هثراح  دیز  هتشاد  ییوش 
كاخ رس  رب  كاخ  هک  كاخ  ردكاپ  دش  هناور  مغ  هب  زین  وا 

درپسب كاخ  هب  شرمع  ار  وادرم  رمع  تفالخ  رود  رد 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهن  نز 

«2  » هدناوخ مان  هب  شرذپ  بنیزهدنامزاب  هدیبع  نز ز  کی 
دوب بسح  اب  لامج و  هاج و  ابدوب  بسن  شبلطم  دبع  زا 

رتخد هن  شدش  رسپ  هن  مه  وزربمیپ  نز  مهن  دوب  وا 
نادزی مکح  هب  وا  دش  كاخ  ابنامرف  دیسر  شیبن  زا  شیپ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهد  نز 

«3  » دوب يرماع  نبا  هحوکنمدوب  يرپ  نوچ  هک  ینز  هنومیم 
لسرم یبن  مرح  رد  دشلوا  يوش  تافو  دعب  زا 

هار رد  تفای  تافو  هاگانهام  نآ  هام  راچ  هس  دعب  زا 
هتشگ زارد  وا  مغ  وایبهتشگزاب  هکم  هرمع  زا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزای  نز 

هریغم رتخد  وچ  هموصعمهریوج  شنز  مهدزای  دش 
ار وش  لوسر  وکن  تخب  نآار  وا  بطخا  نبا  رذپ  « 4  » هذوب

ار شرس  دوخ  ّرف  هب  تشارفبار  شرهاوخ  دناشن  ياج  رب 
شمارتحا هب  یبن  تشادیمشمان  هیفص  افو  قدص  اب 

ربیخ وا ز  تراغ  هب  دروآرهاوخ  ود  نآ  بطخا  هک  دنیوگ 
هداهن ناشقادص  هجو  ردهداد  ود  ره  قتع  طخ  سپ  ناز 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزاود  نز 

هلیصا  ینز  نیا  زا  تساوخ  ردهلیبق  نآ  سیق و  رتخد  زا 
______________________________
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. دوب بلطملا  دبع  رتخد  همیما  شحج ، تنب  بنیز  ردام  ( 1)
. تسا هدوب  فانم  دبع  نب  ثراح ...  نب  ةدیبع  رسمه  ثراح  نب  همیزخ  تنب  بنیز  ( 2)

. تسا هدوب  يرماع  میهاربا  یبا  نب  ةربس  وبا  رسمه  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شیپ  يو  ( 3)
. تسا بطخا  نب  ییح  رتخد  هیفص  هرابرد  اجنیا  زا  ( 4)

شداد قادص  یگدازآشذاد و  قالط  شخر  دید  نوچ  ص:84   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزیس  نز 

كاپ يرتخد  بیز  رویز و  ابكاحض  تنب  دوب  همطاف  سب 
تفای ییئانشآ  قح  هار  ردتفای  ییئادج  وزا  زین  وا 

يراگزور ماکب  تسشنبيرایتخا  ایندب  تشاد  ناز 
ریش یتساوخ  هیرگ  هب  هک  ناس  نازریپ  دش  هک  ات  داتف  هیرگ  رد 

يراهبون ربا  هدنناميرازب  سب  تسیرگب  يزور 
یبقع يارس  ماهتخورفبایند  رهب  هکنآ  منم  اتفگ 

راز يرازب  نینچ  دنکفاراک  نیا  رد  ارم  نم  یتخبدب 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدراهچ  نز 

دش نتشیوخ  راکب  زین  وادش  نز  « 1  » شیلحارش يامسا 
هاچ رد  دنکف  شدب  تخب  اتهللااب  ذوعا  وا  هب  تفگ  نز 

ذومرف قالط  شلسر  هاشذومنب  عانتما  وچ  هیکلم 
تسا لوبق  ام  نانز  باب  رد  «2  » تسا لوسر  زا  ذاعمب  بّذع 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  مهدزناپ  نز 

تسار دنک  وزا  لصو  هناخ  اتتساوخ  ار  دیز  تنب  هرمع  سپ 
دیزرین نآ  هب  وا  هک  دید  نوچدید  ورد  ییدیپس  هاگان 

شلوبق دشن  نانچ  بیع  ابشلوخد  وذب  دشن  درک و  در 
بوسنم هلیبق  رد  يراصنابوخ و  يرتخد  میطح  یلیل 

تلاقا ینب  زا  نز  تساوخردتلامتسا  درک  شدرک و  نز 
مذاشگرب دنب  وت ز  ياپمذاد  ود  هلاقا  هک  اتفگ 

مالسلا هیلع  دنامزاب ، وزا  دعب  هک  نانز 

تشاد مرح  هن  تافو  دعب  زاتشاذگب  ياجب  ناهج  تفر و  نوچ 
هریغم هریبن  تسدنههریوج  هیفص و  هشیاع و 

هنیسح  هیفص  بنیز و  نوچهبیبح  رذام  هنومیم و 
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______________________________

 ... لیحارش نب  ثراحلا  نب  دوسالا  نب  نوجلا  یبا  نب  نامعن  تنب  ءامسا  ( 1)
. دهد قالط  ار  وا  یکیدزن  زا  شیپ  ترضح  ات  دش  ببس  نیمه  درب و  هانپ  ادخ  هب  يو  زا  دید ، ار  ربمایپ  هک  یتقو  نز ، نیا  ( 2)

شلوسر هشیاع  هب  دیشخبشلوخد  وزا  دوبن  هک  هذوس  ص:85   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هّمع  ءانبا 

دوب متسور  ناسب  ریش  هندوب  مع  هک  شبلطم  دبع  زا 
مد اهدژا  ریش  هزمح  نوچموقم  ثراح و  بلاط و  وب 

ماّیا درم  ریبز  سابعمان و  بهلوب  رارف و  نادبع و 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  همتاخ  شقن 

هللا ذوب و  لوسر  مان  ربهاشنهش  نآ  نیگن  يالاب 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  جارعم  حرش 

تسا نوزف  ناهج  همجرت  زاتسنورب  نایب  زا  يو  جارعم 
تسا ناکمال  ناشن  نوریبتسا ز  نامسآ  جورع  نوزفا ز 

يولع جورع  دوبن  نکممیلفس  ار ز  مسج  هک  دنیوگ 
تسالوم رما  هب  رفس  ریس و  نآتسین  وا  مکح  هب  وا  نتفر  رب 

ار نامسآ  يدود  تخاسربار ز  ناهج  رم  دوبن  تفگ  نک 
يراکشیپ وچ  شرب  سیردايراوخریش  تسوا  رب  یسیع 

دندیدب نایع  دوخ  هگاوأمدندیسر  نامسآ  رب  ود  ره  نآ 
شمالک مه  ذوب  هک  تسنازشمان  ذوب  میلک  هک  یسوم 

قح اب  دناوخ  ریلد  هصق  دصقح  اب  دنار  تاملک  هر  دص 
دندید هلمج  توکلم  جوادندیسر  کلف  رب  وچ  ود  ره  نآ 

راتفگ هب  هذمآرب  روط  ربراب  دص  هتفگ  موق  هصق  نیا 
ینارت نل  يادن  هدینشبینابزیب  نابز  هب  قح  زا 

تفهنب شیوخ  داهن  رون  وزتفگ  لبجلا  یلا  رظنا  نکیل 
تساوخ دوخ  دارم  رگد  راب  دصتساخرب  تفر و  شیوخ  ذاتفاک ز 

دماین رب  توکلم  رب  نوچدمآ  رترب  توکلم  زا  کنآ 
دنارب نآ  رب  شسدقلا  حوردناوخ  شیوخ  هب  اذخ  هک  ار  نآ 
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كالول هب  وا  باطخ  تسدرکكاپ  دزیا  کنآ  یسک  وا  نوچ 
شمالک رد  هدوتس  هراب  دصشمان  هتفگ  بیبح  ياج  هد 

درک  وا  مامتها  رد  نینوکدرک  وا  مان  هب  ناهج  ود  کلم 
یهاون رماوا و  هب  شمکحیهام  هب  ات  هام  تسدنام ز  ص:86   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

شنامزلا رخآ  نماد  اتشناهج  رد  تسدرک  مکاح 
يور وا  ناتسآ  رب  هدیلاميوج  تکلمم  ناهج  ناهاش 

تسذاشگرب قلخ  هب  هک  یهارتسذاهن  وا  ملاع  هب  هک  یمکح 
لاح نآ  رب  شتوبن  ماکحالاس  دصتفه  نوزف  تسدنام 

تسذومن ناهج  نیا  رد  هک  يزیچتسذوب  هک  وا  ياههزجعم  زا 
داینب تسدش  ون  هک ز  نیب  نآدای  نکم  نآ  زا  ریگم  هلمج  نآ 

لاتحم ناهج  نیا  زا  تفر  وکلاس  دصتفه  بیرق  دعب  زا 
ناصقن چیه  هدیدن  تسدنامناس و  نآ  رب  شرماوا  ماکحا و 

زیچ ره  هب  شضیارف  ماکحازین  دوشیم  دایز  هک  الا 
رهاظ دندمآ  يو  نید  ردرفاک  ربگ و  دوهج و  اسرت و 

نیطالس هناگی و  ناهاشنیقاوخ  هنامز و  ناناخ 
دندیسر وا  روغ  هب  لقع  زادندیدب  وا  روما  ماکحا و 
دنذاشگ ون  رگد ز  ياهرددنذاهن  وا  رما  طخ  رب  رس 

مک دوشیمن  نآ  زا  هرذ  کیمکحم  تسوا  روما  داینب 
تساوخ وا  هچنآ  تساکن  دوزفبتسارایب و  وا  مکح  هک  زیچ  ره 

ناصقن دابم  یبن  نید  ردنادرگ  خرچ  ناهج و  تسه  ات 
دنیوجن يدمحم  نید  زجدنیوپ  قدص  قیرط  هک  ناهاش 

مک وا  نید  دوشن ز  ییومملاع  ضارقنا  نماد  ات 
تسدایز رب  دایز  زور  رهتسدایز  ار  هنامز  هک  شمکح 

مالسلا هیلع  وا  زا  شیرق  موق  ندرک  بلط  تازجعم 

اراصن يدوهی و  موق  رباراکشآ  تّوبن  درک  نوچ 
دندید هک  وا  ياههزجعم  نازدندیورگب  قدص  رایسب ز 

راکنا شتازجعم  هب  دندرکراوخ  نوخ  نایشیرق  یموق ز 
باذک تسوداج و  هک  دنتفگباب  رهز  وا  ناشن  دندید 

دحیب تست  ياههزجعم  نیادمحم  ای  دنتفگ  ار  وا 
ینعم هب  امن  امب  دنچ  کیيوعدب  ینکیمه  هک  اهنیز 

ناج  تبحم و  لد و  قدص  زانامیا  میروآ  وت  هب  ام  ات 
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تسیملع تسیلقع و  هک  زیچ  نازتسیچ  ناتدارم  نم  هک ز  اتفگ  ص:87   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دنامب همین  کی  دورزاب و  همین  کی  دسرپ و  یهاوگ  دناوخ و  دوخ  هب  ار  تخرد  دیآ و  زاوآ  رد  تخرد  اب  هک  وزا  ندرک  بلط  تازجعم 

یلاوح نآ  رد  رس  هتخارفبیلاع  تخرد  یکی  دندید 
بات نامسآ  هام  يوس  شخاشبآ  یهام و  واگ و  يوس  شخبب 

نامرف مکح و  هب  وت  رب  دیآکناوخ  دوخ  هب  ار  تخرد  دنتفگ 
دیآ وت  تمدخ  هب  مکح  زادیآرب  ناور  رگا  خیب  زا 
زاوآ وت  توبن  هبهدادزاب  دور  دوخ  ياجب  همین  کی 

مییآرب دوخ  شیک  تلم و  زامییآرد  وت  نید  هب  هلمج  ام 
نآرق رس  زومر  يانادنادزی  لوسر  نآ  لسر  هاش 

لیوأت ملع  ادخ و  سرد  زالیصحت  هدرک  باتک و  هدیدان 
تراشب ار  تخرد  دوب  نازتراشا  ار  تخرد  درک  نوچ 

تساوخ وا  کنانچ  وا  رب  دمآتساخرب  خیب  ناور ز  لاح  رد 
زابنا هدوب  هردس  یبوط و  ابزارفارس  ياک  تخرد  هب  اتفگ 

هیاس هتسجخ  یپ و  هدنخرفهیاپ  دنلب  روراب  يا 
یهاوگ هدب  میتسار  ربییادخ  هدنب  وت  کناز  رگ 

زاوآ هب  دوخ  نورد  دمآزارفا ز  ندرگ  تخرد  لاح  رد 
تسین یکش  تتوبن  مکح  ردتسین  یکی  زج  هک  یکی  هب  اتفگ 

یهاوگ تتوبن  مکح  ربیهام  هب  ات  دنهد  هام  زا 
ياپرب لوسر  رب  همین  کیياج  ات  تفر  تخرد  همین  کی 

تیاور یضترم  تسذوبتیآ ز  تیآ  هب  ار  هزجعم  نیا 
مدینش يرگید  هن ز  مدیدمدوب  هتسشن  نم  هک  تفگ  وا 
دومنب قلخ  هب  وا  هک  زور  نآدوب  وا  تسخن  هزجعم  نیا 
ناّید نیدب  نورد  قدص  زانامیا  هب  مدمآرد  دوز  نم 

رافک  لها  زج ز  هب  تسین  واراکنا  دیامن  نیدب  هک  سک  ره 
ص:88  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

شیرق موق  سامتلا  هب  تشگنا  زا  بآ  ندروآ  نوریب  رگید  هزجعم 

درک ادخ  يداعا  يوس  خردرک  ازغ  تمیزع  هک  يزور 
تفاتیم باتفآ  شرکشل  ربتفاییمن  سک  بآ  هیداب  رد 

تساخرب هورگ  نآ  زا  دایرفتسامرگ  گیر و  هار و  یبآیب و 
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شیوخ زا  انشآ و  هرمز  زاشیب  یمدآ  رازه  دندوب 
رد وا  شیپ  هب  نانک  دایرفرس  کی  دندمآ  يو  کیدزن 
یهام بآ و  زجعم  يامنبیهاوخ ز  يور  بآ  رگا  دنتفگ 

وت تلاقم  یتسار  ربوت  تلاسر  رب  همه  ام  ات 
میراد تیگدنب  طخ  رب  رسمیراپس  ناج  هاوگ و  میشاب 

لوا تخت  نیشنردص  نآلسرم  يایبنا  هنحش  نآ 
ینادواج تایح  نیع  نآیناعم  ینابم و  تسرهف 

تساخرب بآ و  زا  وکر  درک  رتتساوخ  ياهزوک  وکر و  هرابکی 
داشگب بآ  هجنپ  درشفبداهنب و ز  هنایم  نآ  رد  تشگنا 

باریس دندش  نآ  زا  رکشل  اتبآ  دش  هناور  شناتشگنا  ز 
تشاذگن ياجب  یکی  درک و  رپتشاد  ياهزوک  کیخ و  هک  درم  ره 

دندیورگب مامت  موق  نآدندید  هک  رگد  هزجعم  نآ 
یناگدنز بآ  يو  تشگناینامسآ  ربا  وچ  دیراب 

تسذوب قلخ  يامنتشگناکتسدومن  هزجعم  ود  تشگنا  ز 
هاتوک هصق  همین  ود  تشگ  ناکهام  یپ  زا  ذوب  هزجعم  نآ 

میوپ هام  شیپ  هک  رهم  نوچمیوگ  شیوخ  ياج  هب  باب  نآ 

دوب هدادزاب  وذب  كرابم  تشپ  هک  دجسم  نوتس  زاوآ  رد  هزجعم 

هنیتسار تایح  ضحم  نآهنیدم  دجسم  ربنم  رب 
دناشفایم رهگ  نهد  جرد  زادناوخیم  هبطخ  نابز و  داشگب 

تحالم ملاع  یطوط  نآتحاصف  نبلگ  لبلب  نآ 
زاس  ناز  تخاسبیمه  دیهانزاوآ  دمآربیمه  خرچ  رب 

دوب نورب  تفص  زا  شیئوکین  «1  » دوب نوتس  یکی  وا  دجسم  رد  ص:89   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
درد تنحم و  يرامیب ز  نوچدرکیمه  عزج  یبن  زاوآ  ز 

هدربب شاهچب  هک  گرگ  ایهدرم  هچب  هدام  رتشا  نوچ 
دونشب وچ  یبن  وا  شلان  نآدوب  نانچ  نوتس  نآ  ندیلان 

هراوهاگب دنک  هیرگ  وکهراوخریش  لفط  هدننام 
زان یهگ  شدشاب  همزمز  هگزاوآ  زا  شومخ  دنک  نوچ  رذام 

دردرس زا  شذوب  هک  هن  ناس  نازدرکیم  هلان  لوسر  يوب  زا 
يدامج يداوج و  هک  اج  رهيدامع  یتخرد و  هن  اهنت 

یهایس يدنپس و  کلم  ردیهاوگ  شتّوبن  هب  هداد 
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تفر راغ  رد  رافک  میب  زا  هک  هزجعم 

يراسهوک نایم  روهشميراغ  دوب  هکم  یکیدزن 
ار ناوراک  تس  یهگمارآار  نآ  نمیشن  ابرغ  هدرک 

راوازسان نایجراخ  نآرافک  لها  شیرق و  موق  نوچ 
دندیشک وا  نوخ  هب  ریشمشدندیود  نورب  یبن  دصق  رد 

راتس يامنهر و  هد و  يزوررای  روای و  میدق و  قالخ 
دومنب لضف  وذب ز  راغ  نآدوب  وا  يامنهر  هد و  يرای 

تسبورف اذخ  ار  همه  مشچتسشنب  راغ  جنک  هب  تفر و  وا 
رتوبک نمیشن  دندیدرسکی  راغ  يوس  هب  دنتفر 

تخاس نایشآ  رتوبک  ود  اجنآتخادنا  هیاس  وچ  یبن  راغ  رب 
رابج يادخ  وا  ظفاح  دشراغ  رد  چیه  دندش  هن  ناشیا 

دوب وا  رای  يادخ  راغ  رد  ؟ دوب وا  راغ  رای  هک  تسیک  نآ 
قاط ناهج  زا  هزنم  تفج  زاقالخ  يادخ  ناهج  ياراد 

شذوب رای  دوب  هک  ياج  رهشذوب  رادهاگن  هتسویپ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  تاوزغ  رکذ 

راکیپ  شیوخ  سفن  هب  درک  وکراب  شش  یس و  شازغ  تسذوب 
______________________________

نوتـس نآ  دـش ، هتخاس  ربنم  هک  نآ  زا  سپ  دـندادیم و  هیکت  نآ  رب  ربنم  نتخاس  زا  شیپ  ات  ترـضح  هک  تسا  هناـنح  نوتـس  دوصقم  ( 1)
. دش روهشم  مان  نیا  هب  درک و  رتش  هلان  نانوچ  ياهلان 

یمان هب  یکی  ره  هدش  هرهشیماقم  ره  گنج  تیعمج و  ص:90   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ردیح ذوب  هتسبب  هک  قدنخربیخ  نینح و  دحا و  ردب و 

فیاخ كانزیرگ و  نازرلفیاط و  هظیرق  قلطصم و  سپ 
تسا نآ  ياج  هن  نتفگ  اجنیاتسا  ناتساد  رازه  حرش  نآ 

مراذگیم ذیما  هب  يرمعمراودیما  نآ  نتفگ  زا 
میوپ یحو  هار  يوس  سپ  نازمیوگب  شکیاکی  خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  تاوزغ  خیرات 

ردق بش  نوچ  زور  همه  زورردب  شلوا  يازغ  تسذوب 
لاف ار  هنامز  شدش  وزغ  ناکلاس  کی  هتشذگ  وا  ترجه  زا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


تسذوشگ ورب  ادخ  هک  رد  نآتسذوب  مایص  فصتنم  رد 
شیادخ تردق  تّوق و  زاشیازغ  مود  دحا  تسذوب 

لاوش هام  مویس ز  تسیب و  ردلاس  کی  دعب  شدش ز  حتف  نآ 
هذوبر نانمشد  رب  زا  يوگهذوب  شازغ  نیمیس  قدنخ 

يردب وزغ  وچ  شدش  حتف  ناکيرجه  لاس  راهچ  دعب  زا 
ناد قلطصمب  شوزغ  مجنپنابعش  هام  سمخ  هنس  ردنا 

ردیح دنکب  شرد  هک  نآ  ذوبربیخ  حتف  هتس  هنس  ردنا 
شمانب دش  هکم  ندوشگبشمایص  هم  متشه  لاس 

ار نیتسار  لوسر  نید  نآار  نید  هذوب  حوتف  حتف  نآ 
فیاخ تسدش  نآ  زا  مایاکفیاط  نینح و  شحتف  متفه 

دوب نیرخآ  يازغ  حتف  ناک  «1  » دوشگب هظیرق  هن  لاس  رد 
داشگب وت  تلود  رد  دزیاکداد  شتراشب  نآ  زا  دمآ  یحو 

ار نیتسار  يادخ  ریش  نآار  نینمؤم  ریما  دناوخ  وا 
شدناوخ مان  هب  ابضغ  ار  ناکشدناشنرب  شیوخ  رتشا  رب 

داماد ياهفیلخ و  هک  شتفگداد  وذب  ار  یحو  همان  نآ 
تراغ لتق و  رفک  هب  داتفاکتراشب  رب  هکم  هب  زیخرب و 

تشارفارب  ملع  مهن  خرچ  ربتشادرب  همان  یلع و  تساخرب 
______________________________

. يرجه مهن  لاس  هن  تسا  يرجه  موس  لاس  رد  دحا  گنج  زا  سپ  هظیرق  ندوشگ  ( 1)
لاف ناز  دیدب  رگد  دیع  هدلاوش  دیع  دیسر  هکم  رد  ص:91   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

«1  » دناشنب رفک  رابغ  هرابکیدناوخ  ورف  نایکم  هب  همان  نآ 
هام زا  باتفآ و  زا  رتنشورهاشنهش  نآ  يازغ  تسا  نیا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  ترضح  هب  ندمآ  یحو  رکذ 

شلاف ذوب  هتفرگ  مایاشلاس  مامت  لهچ  تشگ  نوچ 
دریگب ناکف  نک  همه  شمکحدریگب  ناهج  تکلمم  وک 

دنراپس وذب  ناهج  ود  کلمدنرایب  شتوبن  عیقوت 
دنناد شیوتساف  هرم  وذدنناوخ  شایبنا  هشنهاش 

شناتسآ قلخ  هگاوأمشنایب  يوه  اذا  مجنلا  و 
هدنامب دبالا  دبا  شمانهدنار  مکح  لاس  هس  تسیب و  رد 
فال هدز  شتوبن  مان  ربفاق  ات  فاق  فرش ز  ملاع ز 
شناوخ هنیمک  نآ  هرفس و  نیاشنامسآ  نیمز و  دنذوب 
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نار سگم  هکیالم  سواطنادرگ  هساک  رهم  هساک و  هم 
شهاگراب دیرب  سیجربشهاپس  شواچ  هدش  ناویک 

گنروا تفایب  نآ  زا  خرچ  ربگنهرس  شناتسآ  رب  خیرم 
شیراگزاس اون و  هذوب  نازشیرادهدرپ  هدومن  دیهان 

هام هذش  شتلود  رد  کیپهاگرد  زاسراک  هذش  شرپپ 
دازآ تیاهدنب  هذش  تنیکداد  شتراشب  نیا  دمآ و  یحو 

نامارخ وش  هناور  زیخربنامالغ و  نینچ  هبترم  اب 
يآ دورف  يدمرس  تلود  ابيامنب  تیدمحم  جارعم 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  وا  نداد  لسغ 

ردیح هاش  تسیو  دامادرهطم  نآ  دوجو  لاّسغ 
سانلا لمکا  هباحص  موق  زاسابع  لضف  بآ ، هدنزیر 

تخادرپب وز  هک  ینهریپ  نازتخاس  نفک  یلع  شنهریپ  زا 
شزامن قحب  یلع  تسدرکشزاهج  دش  مامت  هک  مد  نآ 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هربق  حرش 

______________________________

. يرجه مهن  لاس  رد  نایکم  رب  هبوت  هروس  تسخن  تایآ  ندناوخ  ناکرشم و  زا  تئارب  مالعا  هب  هراشا  ( 1)
هام وز  تفای  غورف  هک  يربقهاش  نآ  ربق  دنکب  هحلط  وب  ص:92   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دنتفهنیم كاخب  جنگ  ناکدنتفر  رای  راهچ  ربق  رد 
سافنا كرابم  رظن و  نومیمسابع  سوا و  هماما  تسلضف و 

ناشیرپ لد  دص  هب  تفر  ردناشیا  دعب  یلع ز  هاگنآ 
كاخ رب  داهن  وا  هراسخركاپ  خر  زا  شباقن  دوشگب 

دش ورف  وا  فلز  هک  کشم  نازدش  وب  ریبع  نیمز  كاخ  ات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هربق  عضوم 

نوچیب  ّیح  يادخ  مکح  زانوفدم  تسدش  دوخ  هناخ  رد 
ص:93  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

اهتافو ۀیاغ  یلا  اهتدالو  ءادتبا  نم  مالسلا  اهیلع  همطاف  رکذ 
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هراشا

مرامش ورف  مه  هس  ود  یحرشمراهچ  رتخد  همطاف  زا 
تسا نامسآ  نیمز و  رتربتسا ز  نآ  زا  نوزف  هک  دنچ  ره 

شتافو شتعن و  دالواشتایح و  تدالو و  خیرات 
تیاهنیب میظع  تسیحرشتیاور  زا  تیاور  هب  مدناوخ 

متفکش لگ  وچ  وا  نتفگ  زکمتفگ  هصالخ  يرصتخم  نم 

مالسلا اهیلع  اهتدالو  خیرات 

نیسوق باق  ناک  ناطلسنینوک و  هاشداپ  ثعبم  زا 
مجنا طاسب  رد  هذمآ  خرچمجنپ  يارس  رد  هذمآ  لاس 

یهام هب  ات  غرم  دوزفبیهاشذاپ ز  رحب  رهوگ  ناک 
یناگدنز بآ  همشچ  نآیناث  دامج  متسیب  رد 

كالول هاشداپ  هفطن  نآكاپ  رهوگ  محر ز  جرد  زا 
دمآ رس  رب  هام  رهم ز  نوچدمآرب  نامسآ  هام ز  نوچ 

مالسلا اهیلع  اهتّفع  رکذ 

وا تناما  زا  تفع و  زووا  تناکم  بتارم و  زا 
ریرحت دننک  ناکم  نوک و  ردریدقت  اضق و  رگا  لاس  دص 

دننامزاب روصق  زجع و  زکدنناوت  اجک  نآ  نذومنب 
دنزاس  لسغ  شوضو  بآ  زادنزان  شیوخ  رتس  هب  هک  ناروح 

ص:94  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

«1  » مالسلا اهیلع  اهتّفع  رکذ 

تساخرب مان  تشهب  روح  زاتشاد  وا  هک  یتفع  تیاغ  زا 
شیکاپ شیپ  تسیبنج  ناوضرشیکانمرش  كاپ و  تمصع  زو 

شمالک رد  مان  ود  هتفگ  قحشمان  تسا  همطاف  هقیدص و 
تسالوم مالک  رد  هک  تسا  نیاتسین  وا  زج  هیضرم  هیضار و 

تسارهز تسا و  كرابم  وچ  رگیدتسار  وا  مه  هرهاط  هیکاز و 
مایا رد  شتدالو  تسذوبمان  مهن  هثدحم  تسار  وا 
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مالسلا اهیلع  همطاف  ینعم  رد 

رانلا نم  اهل  مطف  راتفگراتخم  هاش  ثیدح  ناوخ ز  رب 
دنیشن وا  شیپ  هک  تسود  نآ  ودنیب  هن  ار  میحج  ران  وک 

نادلو دلخ و  ماقم  تسار  واناج  زا  تسوا  بحم  هک  سک  ره 

مالسلا اهیلع  لوتب  ینعم  رد 

رادافو ینز  نیزا  تشاد  وکراصنا  تیب  لها  هحلط ز  وب 
ار وب  تشهب  لد  كاپ  نآار  وا  مان  میلس  ما  دوب 

تیاغ هب  یتسار  هدمآ  بوختیاور  دوب  وزا  ینعم  نیا 
نوچیب ّیح  كاپ  تردق  زانوخ  تلع و  يرب ز  دوب  وک 

داز يرپ  رد  تسا و  يرپ  ّرد  نیادازآ  هذوب  سافن  نوخ و  زا 
تسدازن وا  دوجو  وچ  یکاپتسداشگ  محر  نیمز  فان  ات 

هللا مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نداد 

هذید نیع  تایح و  ضحم  نآهدیسران  تفه  هب  شش  زا 
داد اضر  نآ  رد  قح  دمآ و  یحوداد  یضترم  هب  شلسر  هاش 

تسارایب ناهج  شیخّرف  زکتسار  هدماین  هن  هب  تشه  زا 
هار  زا  دمآرد  شرگد  یهاشهام  نآ  دمآرد  هد  هب  وچ  هن  زا 

______________________________

. تسا هدش  رارکت  اجنیا  رد  الاب  ناونع  نامه  ( 1)
ثداوح رد  ملظ  هب  ذاتفاکثلاث  ماما  نیسح  هک  ینعی  ص:95   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا یباتک  تفص  نآ  زا  یباب  رهتسیب  اب  شیوخ  ياجب  ملظ  ناک 

مالسلا اهیلع  اهتافو  خیرات 

یناذواج تایح  رون  نآیناث  دامج  زا  مویس  زور 
تسارایب ناهج  نآ  تنج و  وکتسار  هدزای  شیرجه  لاس 

هام نیمراچ  هب  ناور  هتشگ  نآهاشنهش  نآ  تافو  دعب  زا 
دش ناور  یگلاس  هس  تسیب و  رددش  ناهج  نآ  يوس  هک  هام  نآ 
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تسارایب دوخ  لامج  هب  ّتنجتساخرب  ریس  هنامز  هیدان 
كانبرط  نایروح  همه  وس  نازكاخ  رد  دناملاع  همه  وس  نیز 

ص:96  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هتافو رخآ  یلا  هتدالو  ءادتبا  نم  ۀیحتلا  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاغلا  هللا  دسا  نسحلا  وبا  مامالا  رکذ 

هراشا

داب وا  مان  يادف  هب  اهناجدای  منکیمه  یلع  نونکا ز 
شماما یبن  قح  هب  تسدرکشمان  تس  هللا  دس  هک  یهاش 

مالسلا هیلع  هءامسا 

شالاو مسا  تسا  یلو  یناثشالعا  مان  تسا  یلع  لوا 
ربیخ تازجعم  هب  هذاشگبردیح  هذاهن  شمویس  مان 

مالسلا هیلع  هباقلا 

تسا نید  ياضترم  هب  شیناثتسا  نینمؤم  ریما  شباقلا 
دش بعتیب  لحن  شداقنمدش  بقل  مویس  شلحن  ریم 

مالسلا هیلع  هتینک 

شبارت وبا  نسحلاوب و  زاشباطخ  نیتینک  هب  تسذوب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

زورون وچ  ناهج  وا  خر  زا  تشگزور  لوا  هب  هعمجلا  موی 
میلاقا وا  غورف  تخورفاکمین  تعاس و  هس  هذش  زور  زا 

دمآ رذام  ناهج ز  هاش  نآدمآرب  بجر  زا  هدزیس  نوچ 
تسا لیتق  نآ  زا  ناهج  خیرات  «1  » تسا لیف  ماع  لاس  هدزیس  رد 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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رارک ریش  لوتب و  تفج  نآرادناهج  نآ  دازب  هبعک  رد 
هداد ياذخ  شتلزنم  نیاهدازن  یسک  وا  وچ  هبعک  رد 

تفای  یتلیضف  وزا  هبعک  دوختفای  وب  هبعک  یلع ز  دنیوگ 
______________________________

. تسا هدوب  نآ  زا  شیپ  یلاس  ای  لیفلا  ماع  مایس  لاس  رد  نانمؤم  ریما  دلوت  تسا . نینچ  ترابع  ( 1)
ص:97  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هما  مسا 

دازآ كاپ و  تسا  یمشاه  وکداز  دسا  رتخد  همطاف  زا 
باحصا ایلوا و  هب  فوصومباسنا  تشاد  فانم  دبع  زا 

تخاس نفک  یبن  شنهریپ  زاتخادرپب  ناهج  نیزک  هروتسم 
كاپ رهوگ  درف و  رهوج  نآكاخ  رد  تسیبن  نهریپ  اب 

مالسلا هیلع  هدالوا  رکذ 

هراشا

شتارّدخم همه  يامساشتانب  زا  نینب و  دالوا 
ذمآ رس  رب  ماذک  هلمج  زوذمآ  ردام  ماذک  کی ز  ره 

تفگ ناوت  بدا  هر  کی ز  کیتفج  دش  هک  اب  دنام و  هک  درف  زا 

مالسلا اهیلع  همطاف  نم  هدالوا 

رتخد ود  نیسح  نسح و  زا  دعبرهوگ  راچ  تشاد  همطاف  زا 
موثلک ما  هینک  تسذوبموسوم  دنابنیز  هب  ود  ره  نآ 

هدلو ریاس 

دمحا وچ  نید  كاپ  مساقلا  وبدمحم  شرفعج ، رتخد  زا 
رفعج باب  تسهدج و  شسیقرذام  مان  ناشن و  تسهلوخ 

يدندناشن ناج  هذید  ربيدندناوخ  هیفنح  ار  وک 

مالسلا هیلع  هدلو  ریاس 

ناوخ ار  تسوا  تسخن  سابعنامثع  تسرفعج و  هللا و  دبع 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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راد نید  كاپ  نالد  ریش  نآراچ  ره  هدازب  نینب  ما  زا 
باسنا شیمراو  هبعش  زاباب  شدلاخ  مازح  تسذوب 

دنیالبرک دیهش  راچ  رهدنیادخ  هدیزگ  هک  ناشیا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس 

هذام تسرن و  رهگ  ود  ره  نآهدزاود  مه  بیبح  ما  زا 
داز فدص  کی  هب  رهگ  ود  ردامداز  مه  ود  رمع  نآ  هیقر و  نیا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس 

رهوگ ّرد و  ناشن  تفایردرگید  ود  یمراد  یلیل  زا 
مام شتینک  هداهن  رکبوبمان  شرغصا  دمحم  هذوب  نآ 

يریلد نانمشد  برحم  رديریش  هذوب  دیبع  وچ  رگید 
دنادیعس  نیسح  نسح و  نوچمهدندیهش  البرک  هب  ود  ره  نآ 

ص:98  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس 

ایند نید و  مولع  هاش  نآییحی  داز  شسیمع  ما  زا 
رایط نبا  رفعج  نز  هذوبرادافو  نآ  ناشن  تسامسا 
دنمورب تمرکم  ملاع  رددنزرف  ریش  راهچ  تشاد  وز 

هاش نیمراهچ  دب  هک  رکب  وبهاگنآ  دمحم  نوع  هللا و  دبع 
تساوخ دوخ  رهب  ارو ز  رکبوبتساخرب  هنایم  نیا  زا  وچ  رفعج 

هاش نآ  دمآ  تموصخب  وا  ابهاگان  هفیلخ  دش  وچ  رکبوب 
یمامت تمصاخم  داد  وزیماما  تفالخ و  رهب  زا 
هنایم رد  قالط  داتفاکهناسف  ناشداتف  هویش  ناز 

ردیح ماما  ینز  هب  شدرکرهوش  شیئادج ز  تشگ  نوچ 

مالسلا هیلع  هتانب  یماسا 

یناه ما  هیقر  بنیز  نوچیناث  هلمر  تسا و  نسحلا  ما 
همالس اب  تس  هملس  ماهماما  هجیدخ و  هنومیم 

هنامز هفیفع  هموصعمهنامج  و  « 1  » هسیفن نوچ  رگید 
تسا نیمتفه  تسیب و  همطاف  ابتسا  نیسپ  وک  مارک  ما  نوچ 

هدازب يردام  دنچ ز  رههدام  دنرن و  رهگ  ّرد و  نیا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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مالسلا هیلع  هباقعا  رکذ 

باقلا بوخ و  مان  هب  بوسنمباقعا  تشاد  هدیزگ  جنپ  زا 
جنگ دص  ود  نآ  راهب  تسدوبجنپ  نآ  زا  دش  دیدپ  هک  ود  ره 

رپ نآ  زا  دوش  ناهج  شوگ  اترد  نآ  نم  منک  ناهج  شوگ  رد 
مشورف رد  هن  منخس  رد  نممشوکب  ناجب  نخس  ّرد  رد 

منابز رس  زا  دکچیم  ّردمنادناخ  سیون  خیرات 
كالفا بیج  نیمز و  نامادكاپ  رهاوج  زا  منکیم  رپ 

مناشف نایناهج  شوگ  ردمناشف  نابز  زا  نم  هک  رد  ره 
نیگآرهوگ همئا  حدم  زانیرز  مظن  هب  منک  قافآ 

مالسلا هیلع  هباقعا  نم  هدالوا 

سانلا  لضفا  مولع  ناهاشسابع  نیسح و  نسح و  لوا 
______________________________

. هنیق لصا : رد  ( 1)
دوسآرب ناهج  رهگ  جنپ  نیزدوب  رمع  دمحم و  وچ  رگید  ص:99   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

كاخ رد  تفر  مامت  هذوبانكاپ  هفطن  زین  همطاف  زا 
مایا يور  هدیدن  هفطن  نآمان  شنسحم  لوسر  تدرک 
تیاور زا  تیاور  هب  کی  رهتیاکح  منک  رهگ  جنپ  ناز 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

نادزی كاپ  مانب  تسذوبنادرم  هاش  نیگن  شوقنم 

تسوا نآ  زا  قیقحت  هب  هک  یلقن  یلقع و  یعرش و  نیهارب  لیالدب و  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تماما  رکذ 

هراشا

تسار وا  تماما  ادخ  مکح  زکتسار  هفیلخ  قح  هب  دوب  وا 
تمایق ات  هذوشگ  تسیهارتماما  رد  هجو  هس  هب  ار  وا 
یلقع لیلد  یمیس  هجویلقن  تسا و  یعرش  هبیاشیب 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  يوفطصم  تعیرش  هجو 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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ذومرف يادخ  وذب  ثاریمذوب  وا  ّمع  نبا  وچ  شیعرش 
قلطم هتفگ  مالک  صن  ردقح  ذمآ و  لطاب  هک  زیچ  ره 
تسین ایبنا  اذخ و  مکح  ناکتسین  اور  یبنجا  هب  ثاریم 

«1  » باسنا ابرقا و  تیّقحباب  نیا  نشور  میظع  تسیهجو 

هللا مالک  صن  زا  تیاور  زا  تیاور  یلقن  هجو 

تیاور زا  تیاور  هب  دمآکتیآ  صن  مکح  هب  شیلقن 
تسادیوه دوخ  ياجب  شینعمتسار  وا  هک  یتیالو  باب  رد 

ناوخ ورف  نوعکار  رخآ  اتنآرق  مکیلو ز  ظفل  رد 
تشاذگن زامن  زا  رس  يوم  کیتشاداپب  ار  زامن  هک  سک  نآ 

روطسم راگزور  رتفد  ربروهشم  تسوا  تاقدص  رگید 
لیالد تیاور و  هب  متاخلئاس  هب  ّرد  عوکر  هب  هذاد 

تّوبن یبن  رب  هک  عون  نازتّوتف  وا  مانب  تسمتخ 
تقیقح  فیاوط  لیخ  رستقیرط  هرمز  هقلح  رس 

______________________________

هلأسم هدشیم ، لالدتسا  هیکت و  نآ  رب  ادتبا  زا  هچنآ  تسین . هدوبن و  حرطم  هعیش  یمالک  گنهرف  رد  تماما  يارب  ثاریم  هب  لالدتـسا  ( 1)
. تسا صن 

ص:100  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  یبن  لوق  زا  وا  بتارم  رد  یلقن  مود  هجو 

تسار رواد  لوسر  لوق  زاتسادیوه  رگد  شتلزنم  کی 
ینس دنایعیش و  هک  موق  نآیّنم  ظفل  تفگ  هک  ياجنآ 

تفس اج  ماذک  نخس  ّرد  نیاتفگ  اج  ماذک  نیا  هک  دنناد 
نوریب تفر  وچ  ازغ  هب  یسومنوراه  تسا و  یسوم  هصق  رد 

دنام وا  ياجب  وا  دشب  یسومدناشنب  شیوخ  ياجب  وچ  ار  وا 
تفهنن ثیدح  نیا  سکچیه  زاتفگ  یضترم  هب  نیا  لسر  هاش 

يرای تستماما و  هار  ناکيراد  ماقم  نامه  وت  اتفگ 
تسار وا  تماما  یبن  ظفل  نیزتسار  هفیلخ  ینم  ياج  رب 

متفر رکف  ياپب  هار  نیامتفگب  شایلقن  یعرش و  نم 

یلقع هقیرط  میس  هجو 

یلقن تسا و  یعرش  وچ  هجو  ناکیلقع  نایب  منم و  سپ  نیز 
ییاوشیپ هب  دوب  جاتحمییادخدک  تسورد  هک  یهید 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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نیکمت راقو و  زا  هتسارآنید  شنادب و  ذوب  هرهش  وک 
تناما اب  نیزر و  يار  ابتناید  تمصع و  هب  صوصخم 

حیاف کشم  ناس  هب  قلخ  شوخحیابق  یصاعم و  غراف ز 
دادیب روج و  ملظ و  دازآدار ز  ملاع و  عاجش و  هاگنآ 

بوسنم تافص  نیدب  فوصومبوخ  صئاصخ  نیا  شدشاب  نوچ 
رسکی دنهن  وا  طخ  رب  رسرتهم  سیئر و  ارو  دنزاس 

شیاوشیپ سیئر و  دنناوخشیار  عیطم  همه  دندرک 
صوصنم ماما  ذوب  هک  دیابصوصخم  هناشن  نیدب  تسوک  نآ 

تسار یلع  رم  هک  نادب  هلمج  نیاتساخرب  هک  قح  لوسر  دعب  وا 
تسا راوس  قح  هب  نید  لدلد  ربتسا  راقفلا  وذ  هاش  هللا و  فیس 

لیالد دص  هب  ورد  تسدوبلیاصخ  نیا  کنآ  رد  تسین  کش 
ینامسآ زومر  فاشکیناهما  زار  هدنناد 

تسا نیترجه  هار  رجاه  مهتسا  نیتعیب  کلم  عبات  مه 
تسبارعلا ..  رخنم  هللا و  فیستستافص  شاهللااب  كرشی  مل 

تاناما  و  يدوم ..  هدنراد   .. تاناکم دجسم و  هدنزاس 
تایادهلا يداه  دشرا و  مهتایاضقلا  یضقا  ملعا و  مه  ص:101   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا ماع  صاخ و  راک  هدنزاستسا  مارحلا  لالح و  ناهرب 
ماغرض ربژه  ازغ  بلق  ردمادقم  ثیل  بلق  توق  زا 

هناسف نیتناق  لضفا  زوهناشن  نیمئاق  توفص  زا 
نیحمر هب  نایغاط  رب  نعاطنیفیسب  نایغاط  يوس  براض 

شنابز نیرکذم  راکذاشنایب  نیحبسم  راونا 
دوب نیعمجا  شیرق  رحن  مهدوب  نیدقوم  ران  یفطم  مه 

تسوا نید  لوسر  مع  نباتسوا  نیملاع  یبن  داماد 
تسا ملح  ناهج  درخ و  ناجتسا  ملع  ناکم  مرک و  ناک 

ملح هنیزخ  رس  روجنگملع  هنیدم  رد  داتسا 
راّبج صاخ  بیبح  رایعراّرک و  تسوا  برح  برحم  رد 

بارحم رکذ و  فیرح  دوب  واباحصا  ناج  دهز  هقلح  رد 
تسارایب ناهج  لمع  ملع و  زکتسار  هفیلخ  قح  هب  دوب  وا 

تمایق ات  هناشن  تسار  واتماما  رب  هیلع  صوصنم 
ار ملقلا  فیس و  بحاص  نآار  مجع  هش  برع  ریم  نآ 
؟ مبوک هیاپ  ماذکب  شهار  ؟ میوگ هیام  ماذکب  شفصو 

دوب و هذایپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  و  « 1  » دندوب هدرک  مالـسلا  هیلع  لوسر  لایع  دصق  هک  شیرق  موق  اب  یلع  نینمؤملا  ریما  ندرک  گنج 
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حالسیب

هللا ۀنعل  شیرق  موق  نآهاگان  یتعامج ز  دنتفر 
دناتسب دهع  افو و  نامیپدناتسشن و  رگد  مهب  هیور  یکی 

هودنا راد  برح  عضوم  ردهوبنا  هدرک  لوسر  دصق  رب 
ناشیا رد  هن  مامت  موق  کیناشیرپ  لیابق  کی ز  ره 

دنراهمیب نارتش  نوچمهدنرامشیب  نیعل  بارعا 
بارعا یتفگ  وچ  مهد  هچ  شحرشباب  هن  مام و  هن  ناشن  مانیب و 

یگنر  ناشن و  دوبن  ادیپیگنس  دننز  ورب  هک  نوچ  ات 
______________________________

شیرق هک  و ...  س )  ) ارهز همطاف  دسا و  تنب  همطاف  اب  هارمه  هنیدـم  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترجه  يارجام  هب  تسا  هراشا  ( 1)
. دندوب هدرک  ار  اهنآ  دصق 

شلسن لصا و  هب  دربن  سک  هرشلتق  درک  هک  دز  هک  گنس  ناک  ص:102   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
مزلق نایم  يرطم  نوچمهمگ  دوش  شکرابم  نوخ  ات 

دنارب نوخ  يوج  هک  دنچرهدنادن  یسک  شنتساوخ  نوخ 
بآیب گیر  كاخ و  هدرورپبارعا  موق  نایمشاه ز  نوچ 

دنیآرب اجک  برع  موق  ابدنیآ  زجاع  دندرگ و  رطضم 
دنریمب ناکیناکی  هصغ  نازدنریگ  كرت  هب  شنتساوخ  نوخ 

هللا هناص  ظفح  تیآ  ابهاگان  درک  لوزن  لیربج 
ناشیکموش نابسنیب  نازناشیا  دیک  دش ز  وچ  هاگآ 

ار ناتسناهج  لد  ریش  نآار  نانمؤم  ریما  دناوخرب 
راغ بناج  هب  موش  هک  مهاوخرافک  يالب  زا  نم  هک  اتفگ 

شاب وا  روتف  زا  دوش  نوچ  اتشابیم  وت  یبشما  مرتسب  رب 
رتسب هب  ياهتفخ  هک  دننیبرب  نم  ياج  هب  ارت  راّفک 

مباجح رد  ربا  هام ز  نوچمباوخب  نم  هک  رگم  دنیوگ 
دنرامگ اجک  بش  هب  وت  رب  سکدنراد  حبص  تقو  هب  وچ  مدصق 

راغ هشوگ  هب  مدرب  دزیارافک  دصق  ندش ز  زور  ات 
تفس وا  هک  اهب  ناهج  تسیردتفگ  وا  هک  نخس  نیا  رد  تسیّرس 

درمناوج نک  يادف  هب  نت  نازدرک  وا  هک  نانچنآ  یتساوخرد 
شنید كاپ  لوسر  رهم  ردشنیقی  مد و  نامه  تسه  ات 

راّفک دیک  ناهج و  رکم  زارات  بش  نآ  رد  دنک  هشیدنا 
زیت رس  راکش  ناج  هزینیبزیرنوخ  راقفلا  وذ  لدلدیب و 

رس دهن  رد  باوخب  هک  دزایرد  نانمشد  نایم  هب  اهنت 
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دومرفب نانچ  وذب  لغش  ناکدوب  نیا  ملاع  لوسر  دوصقم 
یبقع کلم  تسرف  هشوت  نآایند  نید و  راوس  هاش  نآ 

زاوآ ردنت  شورخ  ربا  نآ  وزارفارس  مجع  برع و  رب  نآ 
راغ بناج  هب  یبن  تفر  اترادیب  تفخب  یبن  ياج  رب 

نیرفن رازه  دص  روخ  ردنانیدیب  ود  بهل  وبا  لهجوب و 
« 1  » نمیر لوغ  ناسب  دندرکنت  لهچ  اب  هتفخن  زور  ات 

______________________________

. هدازمارح زابهلیح و  راکم و  يانعم  هب  ( 1)
نادزی ریش  یبن و  دصق  ربنارپ  هدرک  تسار  پچ و  زا  یگنس  ص:103   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

كالول هاشداپ  هرجح  ردكابیب  ناگس  نآ  دش  زور  نوچ 
تسج نورب  « 1  » ناود ادخ  ریش  نآتسد  رد  غیت  هذیشک  دنتفر 
زاوآ دز  ناگس  نآ  رب  راب  کیزاس  تّدع و  حالس و  چیهیب 

ریجخن ناسب  ناور  دنتشگریگناهج  نآ  گناب  تبیه  زا 
درمناوج نآ  زا  دنام  هچ  هب  یناددرک  ناگس  نادب  وا  هک  هلمح  نآ 

هابور هّلک  رازه  يریشهاک و  نمرخ  رازه  يزاب و 
ناشیرپ دوخ  لاح  هب  دوبیمناشیا  زا  صالخ  یبن  تفای  نوچ 

مدآ ایبنا و  هدبز  ياملاع  لوسر  يا  یلع  شتفگ 
تسابقع ياهب  هد  هک  هچ  ایندتسایند  ياهب  ترس  ییوم ز 

شیک تلم و  يرب ز  موق  نیزشیدنیم  وش  هنیدم  يوس  وت 
يراپسیم کنادب  راپسبيراد  هک  یتناما  یتخر و 

رادرب هنیدم  هر  هاگنآرازگب  كاپ  تسه  هک  تیضرق 
لافطا كاپ و  لایع  لها و  ابلابندب  ناود  مسرب  دوخ  نم 

راّبج يادخ  ییوت و  مرایرای  متسین  هک  رگنم  نآ  اب 
كاخ همه  ناگس  نیا  مذاب و  نمكاب  مدیآ  هنوگچ  موق  نیز 

كالفا رد  نم  دتف ز  لازلزكانبضغ  موش  نم  هک  هظحل  نآ 
مشورخ دسر  مهن  خرچ  ربمشوجب  رگا  رحب  هدننام 

یهاپس نم  هب  دوش  عمج  رگیهام  هب  ات  هام  نکسم  زا 
نابیرگ هتسسگ  يوک  ایناماد  درگ  هب  ناشمرامشب 

تسا مامت  ارم  نید  هگرکشلتسا  ماع  صاخ و  وک ز  همه  ملاع 
درک نامسآ  يوس  هب  هراسخردرک  ناور  ار  لوسر  تفگ و  نیا 

ناهنپ راکشآ و  هدننادناج  قزار  سنا و  قلاخ  ياک 
يداهن منت  رد  وت  « 2  ... » نیايداد وت  میدرم  تّوق و  نیا 

یبیبط منکیمه  يور  نیزيریش  غاد  وت  رد  مراد ز 
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نوریب  هکم  لسر ز  هاش  دشنویامه  علاط  هب  هصقلا 
______________________________

ناور لصا : رد  ( 1)
. تسا هداتفا  بتاک  ملق  زا  رگید  زیچ  ای  حور  دننام  ياهملک  لصا  رد  ( 2)

ص:104  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هب ندیناسر  هنیدـم  هب  ار  لایع  ار و  ناشیا  نینمؤملا  ریما  ندرک  عفد  هللا و  لوسر  لایع  رب  نتفرگ  هار  سیبق و  وبا  هوک  رب  شیرق  موق  ندـش  عمج 
تمالس

تّوبن نماد  هدرورپتوتف  رهوگ  رسفا  نآ 
تبالص يدرم و  هیام  نآتباهم  تعاجش و  بلص  نآ 
ارهز تفج  ناهج و  قاط  نآاّرغ  باتفآ  وچ  ریش  نآ 

ار وگتسار  كاپ  ربمغیپار  وا  لها  لایع و  تشادرب 
تسارآ رب  يرکشل  دمآ و  مصختسار  درب  ناشهنیدم  يوس  ات 

دیدجت هب  يرکشل  هتسارآدیدانص  نآ  شیرق و  موق  نآ 
ربمیپ یپ  زا  هدمآ  عمجرس  کی  سیبق  وب  هبق  رب 

ار یلو  قح  نید  هدنرادار  یلع  ناهگان  دنذید ز 
شیر یلد  اب  لایع  لافطاشیپ و  رد  هلمج  لوسر  دالوا 

هنیگبآرپ اپ  مغرپ و  لدهنیدم  يوس  ناون  نایرگ و 
كاپان موش  شیرق  موق  نآكانمغ  هلمج  لوسر  رهب  زا 

دنتسب هاپس  یسب  هب  شهاردنتسشن  قح  ماما  هار  رد 
ناشیا رامشیب  رکشل  زاناشیرپ  هذش  یبن  دالوا 

مظعا شورس  سفن  مه  نآمد  اهدژا  راکش  ریش  نآ 
درمناوجان شیرق  موق  ياکدرک  ییدانم  نایجراخ  رد 

؟ تسیک رد  زا  تموصخ  گنج و  نیوتسیچ  زا  رکشل  عمج  ندرک  نیا 
خساپ عمج  هب  ناور  دنذادخر  یمدآ  نالد  وید  نآ 
رجنخ دناهدیشک  هرابکیرکشل  وت  نتشک  هب  دنتفگ 

میتسب هب  رمک  نیا  وت  نیک  ربمیتسشن  وت  هار  رس  رب  ام 
تعاجش ام  هب  امنزاب  ایتعامج  نیزا  رادب  تسد  ای 

راوخ اهدژا  شیرق  موق  ابراکیپ  وت  ینک  نوچ  هنت  کی  اب 
دنرازراک نارگجمتسردنرازه  هد  نوزف ز  موق  نیا 

يرادن ناشباوج  كرت  زجيرادن  ناشبات  هک  راذگب 
ار ام  مصخ  هب  نکم  راذگبار  یفطصم  لایع  لافطا و 
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ناشیا  لاح  راک و  نتشگربناشیا  لابو  یلع  ذید  نوچ 
هارمگ ناگس  نآ  هنیک  ربهللا  ةوقب  وا  دزب  یتسد  ص:105   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هوبنا هب  نآ  زا  دندش  هذاتفاکهوک  رب  تسد  دنارب  هویش  ناز 
ناباتش هدش  ناور  داب  زانابایب  رد  شحو  هدننام 

«1  » نازیخ ناتف و  ون  تلود  نوچنازیرگ  تفص  ناز  همه  ناشیا 
هذاهن قح  راک  رس  رد  رسهداتف  ناود  ناشیپ  رد  وا 

تساخرب موق  ناغف ز  هک  ناس  نازتسار  پچ و  زا  دزیمه  ریشمش 
هللا ۀنعل  شیرق  موق  زاهار  رب  هتشک  دنکفب  نادنچ 

وک رد  سیبق  وبب  هدنام  نازون  زا  یهوک  تخاسب  هتشک  زا 
گنس رب  دنار  هک  یکی  دوب  نیاگنج  رد  تشاد  هک  اهزجعم  زا 

رفاک نیعل و  زجب  تسین  وارکنم  ثیدح  نیدب  تسوک  نآ 
تسا نامسآ  لعف  هن ز  رخآتسا  ناهج  رد  هک  اهلزلز  نیا 

تسیرارش زا  راخب  ذود و  ناکتسیراحب  « 2  » هّنخ تّوق  زا 
يراسهوک گنس  هک  هن  اهنتيراخب  زا  دبنجب  هک  یگنس 

دبنسن ارچ  یلو  داب  ودبنجن ز  ارچ  یلع  روز  زا 
روم نوچ  روگ  نزوگ و  دندرگروز  ایلوا  دننک  هک  اجنآ 

قلعم اوه  زا  دتفوا  خرچقحلا  انأ  دنز  وک  هکرعم  رد 
وا تلوص  وت  ناد  ینامحروا  تکوش  تسین  یناسفن 

شرازه طمن  نیا  زا  تسذوبشرازراک  ياههزجعم  زا 

یملا چیه  نودب  ندیناسر  اجنادب  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  لوسر  لایع  هنیدم و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نتفر 

نالان هتشگ  ياپ  ودب  امانالایع  اب  هنیدم  هب  وا  تفر 
هامآ رسکی  شاپ  ود  ریز  دشهاش  نآ  تفر  هذایپ  هک  سب  زا 
تسیرگب داهن و  وا  خر  رب  خرتسیچ  وا  لاح  هک  یبن  دید  نوچ 

لیامح هدش  یبن  تسد  ودلئاضف  هش  نآ  ندرگ  رد 
شیاپ رهب  تسد  هتشادربشیاعد  لد  قدص  درکیم ز 
مهرم  شاپ  رهب  دروآمد ز  رد  دیسر  ورف  لیربج 

______________________________

. نازیخ ناتفا و  ( 1)
. ارهاظ ( 2)

دوب یضترم  يارب  هاگناودوب  یفطصم  ياعد  هچ  مهرم  ص:106   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تاساوم وت  هب  یلع  درک  نوچتاجاح  تشگ  تاور  هک  اتفگ 
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مّسجم رّوصم  حور  نآمظعا  ماما  نآ  يزابرس 
نامیا کلم  ملع و  ملاع  نآناسحا  رحب  ءافو و  ناک  نآ 
يراد جات  وت  نوچ  هرابرديراوس  کلم  وت  وچ  باب  رد 

ریگ ینشاچ  تسوا  وت  مزب  ردریت  نوچ  تستسار  هک  تسادیپ 
نیسای لآ  تسا و  یلع  ملعنید  همان  ناک  هچابید 
ربیخ ياههعلق  نک  ناریورّفظم  دهاجم  ناطلس 

یهلا تیانع  روظنمیهاش  يایربک  تیآ  نآ 
مدآ لسن  هانپ  تشپ و  نآملاع  ماوق  تحلصم  نآ 

ملح روشک  دوج و  ندعم  نآملع  همشچ  نید و  هضور  نآ 
تسوا ناج  عمش  نید و  لد و  رونتسوا  ناور  هقیدح  زبس  رس 

نیب تبقاع  لقع  وچ  تسیشقننید  هناخراگن  قاط  رب 
ار ناوراک  دزد  وچ  تسکشبار  نانمشد  مسلط  سومان 

يرازراک چیه  هب  دروانيراوس  وا  وچ  لزا  نادیم 
تخادنارب نایم  زا  متس  شغیتتخادنارب  نامک  زا  يژک  شلدع 

تسا ناشن  ورب  یلع  راثآتسا  نامزلا  رخآ  نماد  ات 
مجنا باتفآ  خر  زا  نوچمک  وا  زا  دندش  یبن  يادعا 

تسا ناشن  یمدآ  مدآ و  اتتسا ز  نامسآ  نیمز و  شقن  ات 
يامیپداب چیه و  همه  یقابياج  رب  تسیلع  یبن و  مان 

مالسلا هیلع  هرمع  تّدم 

لاف ار  هنامز  شخر  رادیدلاس  کی  تصش و  شاقب  تسذوب 
رتمک ود  شکرابم  دقع  نیزرب  رگد  هفیحص  هب  مذید 

تسا تسرد  ناک  هخسن  ود  هب  مذیدتسا  تخسن  رتحیحص  هک  اما 
تشادرب هک  ياهبیصن  رمع  وتشذگب ز  دارم  اب  هک  هلمج  ناز 

هدیمرآ تداعس  تخت  ربهذید  شیوخ  تایح  یقوذ ز 
لاح همه  رد  هذوب  هک  ياج  رهلاس  هس  یس و  ماکب  تسذوب 

كالول  هاشداپ  تبحص  ردكانبرط  رضح  رفس و  ردنا 
دوسایب وزا  رمع  همه  رد  وکدوب  شتلاسر  زا  رتشیب  هد  ص:107   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

لابلا غراف  دارم  هب  يرمعلاس  هدزیس  هنیدم  هب  هگنآ 
تدافا مدب  مد  هتفایردتدابع  رد  ملع و  تعاط و  رد 
مایا رد  يربمیپ  مکح  ابمالسا  دعب  دوب  هدزیس  نآ 

هنیتسار هاش  ترجه  زاهنیدم  رد  دنامب  زین  هد 
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تفای دوخ  مان  لضف  تعاط و  ابتفای  دوخ  ماک  لاس  هس  یس و  نیا 
مدآ هانپ  کلم و  تشپملاع  لوسر  زا  سپ  لاس  یس 

ینامذاش هب  هگ  مغ و  رد  هگیناف  ناهج  نیا  رد  تسدنام 

ار مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نایجراخ  ندرک  دصق 

نیک زا  رپ  اهنورد  هتسشنبنیدیب  راچ  هس  نایجراخ  زا 
شیدنادب ینمشد  هصرع  ردشیپ  رد  هتفرگ  لیح  جنرطش 

هداشگ ورف  اهخر  زا  مرشهداتفوا  تلالض  بعل  رد 
موب نوچ  هناخ  نابلط  ناریوموش  ور  جک  « 1  » ناشور نیزرف 

هتسب دنب  لیپ  وچ  دهع  کی  «2  » هتسشن يرع  رد  همه  رسکی 
تام هش  دننک  مهب  هلمج  اتتالاقم  نآ  رد  همه  عومجم 

نامیا يرب ز  نیعل  موش  نآنمحرلا  دبع  تسا  بسن  مجلم 
موسوم تسا  یمیمتب  گس  ناکموئشم  « 3  » ریکب نبا  ورمع  رگید 
گرم تنعل و  درد و  روخ  ردنا  «4  » كرب وا  مان  هک  مویس  نولعم 

هذاهن سوه  نیا  رس  رد  رسهداتسیا  ورس  هس  دصق  رد 
مّنهج هناشن  موش  نآمجلم  نبا  تسا  یلع  نوخ  رد 

ماّیا ماما  یلع  نوخ  ربماش  زا  متسذمآ  نم  هک  اتفگ 
رانید رازه  کی  يریشمشراک و  نیدب  میواعم  تسداد 

تیارس  دننک  نم  هب  دنچ  رهتیافک  منک  یلع  راک  نم 
______________________________

. دروم لیذ  ادخهد  هب  دیرگنب  ور . جک  يانعم  هب  اجنیا  رد  نیزرف  ( 1)
لکـشم نآ  نتـساخرب  تشک و  زا  هاش  تظاـفح  يارب  دـنزاس  لـیاح  فیرح  خر  دوخ و  هاـش  ناـیم  رد  هک  جنرطـش  رد  ياهرهم  يرع  ( 2)

«. يرع  » دروم لیذ  ادخهد ، کن : تسا . يرع  رد  هاش  دنیوگ  دشاب  هدش  تکرحیب  دوخ  هناخ  رد  جنرطش  هاش  نوچ  و  تسا .
. رکب نب  رمع  لصا : رد  ( 3)

. یمیمت هللا  دبع  نب  كرب  ( 4)
يدارم مجلم  هب  درک  وريداعا  مد  زا  دب  کنآ  كرب  ص:108   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

شاف نخس  نیا  ددرگن  هک  ناس  نازشاب  یلع  یپ  رد  وت  هک  اتفگ 
تسام ینوخ  لآ و  نمشد  ناکتسار  منک  هیواعم  راک  نم 

راوازسان نیعل  موش  نآراوخ  نوخ  ریکب  نبا  ورمع  ثلاث 
هتفرگ رز  هب  يرودزم  نوچهتفرگرب  شیوخ  خر  زا  مرش 

تسار نآ  زا  درک  شیوخ  نتشک  اتتساخرب  صاع  ورمع  نتشک  رد 
مد منز  ناگس  رگد  مان  ربمجلم  نبا  مهرزاب ز  نوچ 
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مالسلا هیلع  وا  دصقب  هفوکب  ۀنعللا  هیلع  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نتفر 

موب رد و  نآ  رد  ناهن  تشگیمموش  نآ  تفر  هفوکب  تساخرب و 
دید ناتسود  یکی ز  هاگاندیدرگب  ناهن  یسب  هفوک  رد 

شیدنادب یگس  نیا  زا  زین  واشیدندناوخ  « 1  » بابر میت  زا 
هلیبق نآ  زا  دوب  هتسارآهلیمج  ینز  وا  هناخ  رد 

ناراذعلگ یبغش ز  یگنشناراکبان  یبلج ز  یخوش 
شمامتها رد  برع  نابوخشمان  دوب  هماطق  هنوعلم 

مان دب  نیعل  نآ  شقشاع  دشمارالد  نآ  لامج  دید  نوچ 
مولعم لاح  تشاد  هیناز  نآموش  نآ  تساوخب  ینز  هب  ار  وا 
تسیک رذآ  یناهن  هفوک  ردتسیچ  وزا  دارم  ضرغ و  ار  وک 

نیدیب راکبان  هبحق  نآنیباکب  وزا  زیچ  هس  تساوخ  رد 
كانبرط یکزینک  هاگنآكاپ  یمداخ  رازه و  هس  مهرد 

ار نانمؤم  ماما  ناطلسار و  ناهج  هصالخ  هک  مراهچ 
نامیا هانپ  مما و  تشپنادزی  ریش  نید و  هشنهاش 

هاگرحس ای  هریت  بش  رد  ایهارمگ  نیعل  نآ  دنک  شلتق 
تفای نامز  نآ  رد  ارو  موش  نآتفای  ناوت  نامز  نانچ  هب  ار  وا 

ریشمشب را  شدننز  ریت  رگریش  نوچ  درم  رازه  هک  يدرم 
دشاب زار  هب  دوخ  قلاخ  ابدشاب  زامن  لغتشم  نوچ 

درادن  رب  دوجس  ار ز  رسدرادن  ربخ  ناهج  مخز  زا 
______________________________

. تسا بابرلا  میت  هفیاط  دوصقم  ( 1)
هللا وه  لق  ّرس  دشاب و  واهاگآ  دشابن  وا ]  ] نآ تعاس  نآ  ص:109   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

رکشل دوب  هذیشک  هک  يزوررد  ناورهن  هب  افلخ  هاش 
ار شرهوش  گنج  هب  تسا  تشکار  شردارب  رذپ و  اجنآ 

درمناوجان داژن  موش  ناکدرک  نآ  زا  وا  دصق  هیناز  نآ 
هللا ۀنعل  ياذخ ، دودرمهارمگ  نیعل  نآ  بسن  مجلم 

رات بش  موش  ناور  رهش  ردراک  نیا  يارب  زا  نم  هک  اتفگ 
منارب دوخ  دارم  ماک و  اتمناوتیمن  ماهنتکی  نوچ 

مرآرب نم  وت  لد  دوصقممراد  فیرح  نم  هک  تفگ  نز 
دیآرب نم  دارم  هک  دشابدیامن  تدعاسم  وت  اب  ات 

هراپ رازه  دص  هب  هتشگ  نآهراکبان  موش  نز  زا  سپ 
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يدنکب اج  دحا ز  هوک  وکيدنر  تسیدلاخم  نادرو 
نادرم ریش  داهن  لیپ  ياکنادرو  شیب  ماب  هب  درک  نز 
نک ییراتسود  يدنویپنک و  یبر  ای  ایب و  زیخرب و 
مظعم هذاتف  ورب  تسیراکمجلم  نبا  تسیلع  دصق  رد 

شاب وا  رایتسد  نک و  يدرمشاب  وا  رای  قیفر و  زین  وت 
تباجا ار  هبحق  نز  نآ  درکتبالص  اب  نیعل  دنر  نآ 

مجلم نبا  شیپ  هب  هداتفامد  نآ  هرجب  بیبش  يوس  نیز 
راوخنوخ تسینز  هر  هتخوس  نوکراوازسان  نایجراخ  زا 
ییامن تدعاسم  هک  دیاشییام  راتسود  وت  هک  شتفگ 

دش ناشراب  راک و  هقلح  رسدش  ناشرای  قیفر و  زین  وا 
دوس هن  درب و  هیام  هن  هک  گس  نآدوب  تقفاوم  ناشثعشا  اب 
تشاد مقر  یجراخ  هک ز  ور  نازتشارفب  هزین  هنیک  هب  زین  وا 

رات بش  نآ  رد  یلع  دصق  ردراچ  ره  هتفر  هفوک  دجسم  رد 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

راّدغ ناهج  نکشفص  نآرادناهج  نآ  تافو  خیرات 
دوب ایبنا  داهن  شفصودوب ز  ایربک  شادر  هک  یهاش 

شرازه دص  توکلم  نوچ  دوخشرادهدرپ  توکلم  لها 
دوب  وا  شنیب  لها  هیاریپدوب  وا  شنیرفآ  هیامرس 

دومنب هنامز  ورب  ملظ  نیکدوب  کی  تصش و  هب  یخیرات  رد  ص:110   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تسیچ زا  هک  نیا  مدرکن  مولعمتسیب  هدمآ  توافت  لاس  رد 

منادزاب هک  دوب  دوز  سبمناما  دهد  لجا  هک  ناز  رگ 
مرادب نخس  نیا  زا  لد  تسدمراذگ و  اجب  نیا  نم  هک  اشاح 

هاگرحس دش  هفوک  دجسم  ردهاگان  نیعبرا  هنس  ردنا 
زوسنامسآ هایس  زور  نآزور  هدزون  هتشذگ  هزور  زا 

میب هتشادن  ناکم  نوک و  زامیلست  هدرک  زامن  هب  ار  نت 
هللا وه  ریارس  قوذ  ابهاگرحس  رد  زامن  هب  مئاق 

مّنهج شتآ  مزیه  نآمجلم  نبا  نمحرلا  دبع 
ناج تفآ  رفک و  هیام  نآنامیا  زا  رود  نیعل  موش  نآ 

تسزار قیرغ  ادخ  ّرس  ابتسزامن  هتسب  هک  تسناد 
مد دننزیمنیمه  میب  زامه  اب  رای  راهچ  هس  ره  نآ 

هّللا ۀمحر  تسیدع  نبا  رجحهاگرحس  نآ  رد  دجسم  ردنا 
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موشیم نیعل  نادب  تفگ  وکموش  گس  نآ  ثعشا  دینشب ز 
بایرد شیوخ  راک  دمآ و  حبصباتشب  شاب و  دوز  هک  ظفل  نیا 

تسیچ یپ  زا  شباتش  ظفل و  نإ  وتسیچ  وا  راک  لاح و  هک  تسناد 
ار وگتسار  يافلخ  هاشار  وا  ارم  دنک  ربخ  هک  ات  دش 

ریشمش هب  شدز  هذش  هدجس  رد  «1  » ریچ دش  تفرگ و  قبس  موش  نآ 
تسخ وا  كاپ  تاذ  هک  تشادنپتسج  نورب  رد  شدز ز  مخز  نوچ 

دریگ شیپ  دوجو  ریبدتدریگ  شیوخ  زامن  كرت  وک 
تشاذگن زامن  زا  ینشور  کیتشاد  وا  هک  یتیالو  رون  زا 

ار وج  هنتف  نیعل  موش  نآار  وا  بش  نآ  تفرگب  يدرم 
رارسا ّیلو  و ]  ] مما هاشرادناهج  نآ  بانج  هب  شدرب 

ار نید  مصخ  رفک و  هیامرسار  نیعل  نیا  دیشکم  اتفگ 
دشاب تاجن  میو  مخز  زادشاب  تایح  ارم  کناز  رگ 

دیاشن نم  تافو  هذوباندیاب  کنانچ  شمشک  دوخ  نم 
حور  شدش  ناور  مویس  زور  ابحورجم  دنام  زور  ود  برض  ناز 

______________________________

! هریچ ( 1)
كاخ لصافم  مه  تسسگبكالفا ز  نوتس  مه  داشگب ز  ص:111   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هتشگ هار  كاخ  وچ  كالفاهتشگ  هایس  یگمه  ملاع 
ياج رب  تسس  دنامب  دیشروخياپ  ار  حبص  رهپس  تسکشب 

هداشگ ورف  نت  همه  ییوگهداتفوا  یسرک  رس  زا  شرع 
مدآ ناغف  نیمز  ریز  ردمه  زا  هتفرب  نیمز  يازجا 

كاپ ناشدوجو  نفک  هتشگكاخ  زا  رس  ایبنا  هدز  نوریب 
یهایس ناکمال  نماد  اتیهام  هب  ات  هام  هن ز  اهنت 

تشاد رسپ  وا  وچ  نیمز  فان  هنتشاد  رپس  وا  وچ  کلف  تشپ  هن 

مالسلا هیلع  نیسح  نینمؤملا  ریما  تمدخ  هب  ندرب  هنعللا و  هیلع  مجلم  نب  نمحرلا  دبع  نتفرگ 

ار نید  ّودع  یخزود و  نآار  نیعل  نآ  هتفرگ  دندرب 
روگ نیشتآ  ناور  دود  نآروش  عبنم  ّرش و  ندعم  نآ 

سانسن سان و  نیرتموش  نآساملا  غیت و  ریت و  روخ  رد  نآ 
مّرکم هلالس  كاپ  نآملاع  ماما  نیسح  کیدزن 

شکاخ دندناشف  داب  رب  «1  » شکاپ دنتخوسب  دنتشک و 
دای یتنعل  هب  دنکن  ار  وکداب  ورب  يدزیا  تنعل  دص 
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مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

تدایس ندعم  عبنم و  نآتداهش  رب  دیهش  تاذ  نآ 
یناهج نآ  لیحر  تسبربیناف  کلم  عادو  درک  نوچ 

شکاندرد عادو  دندرکشکاپ  هذید  بآ  هب  دنتسش 
مه اب  دناهتفخب  ياجنآمدآ  حون و  هک  یقودنص  رد 

دنداهن ورد  رهگ  كاپ  نآدنداشگ  ون  شرس ز  كاخ  نآ 
درک وکن  یتّیصو  هچ  قحلادرک  وا  ّتیصو  ار  عضوم  نآ 

مدآ ناج  هدنز  هذش  ون  زامدآ  ناور  وزا  دش  نشور 
حور  ار  حون  تسذش  هزات  نازحون  نت  رد  دیسر  وچ  شیوب 

______________________________

. ار شاهمه  ینعی  ( 1)
هلال ناسب  وز  هذش  نشورهلاسرازه  شش  هدیسوپ  ص:112   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

گنروا هوکش و  دص  هب  تسییاجگنسرف  مین  هتشذگ  هفوک  زا 
رون زا  رّونم  نیرب  تسیدلخرومعم  تیب  هار  بناج  زا 

كاخ نیربنع  تسیبلس  نیرزكاپ  یتّثج  تسا  فجن  شمان 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هکرابم  ربق  فاصوا 

دیدزاب ناشیا  تشادن . عالطا  نآ  رب  هذیرفآ  چیه  دوبن و  ادـیپ  هرّهطم  هرّونم  هضور  نآ  هلودـلا  دـضع  نامز  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  نینچ 
تفالخ نامز  رد  هک  تسا  نآ  رتحیحص  یتیاور  اما  دیسر . مامتا  هب  دنداهن و  انب  ترامع  نآ  دندرک و 

رتشیپ مدق  دنداتسا و  هب  رود  زا  دندیسر ، عضوم  ناذب  ات  تفریم  بقع  رد  وا  دنتخیرگب و  يو  زا  دنچ  ییوهآ  راکـش ، رد  دیـشرلا  نوراه 
رفح ار  یلاوح  نآ  ات  دومرفب  دـننکیمن  تکرح  ناوهآ  اعطق  هک  درک  هدـهاشم  بیاجع  نآ  دیـسر و  اجنآ  دیـشرلا  نوراه  نوچ  دـنذاهنن .
درک انب  یلاع  ترامع  نآ  هلودلا  دضع  تفالخ  تقو  رد  دندیشکب . یلاوح  نآ  رد  یطیاح  دش ، ققحم  نوچ  دندیسر . ربق  رس  رب  دندرک و 

دیناسر مامتا  هب  هناهرب  رهب  هنأش و  ّزع  یلاعت  دزیا  قیفوت  هب  و 

دوشیم هتفگ  انعم  نیا  رد  تیب  دنچ  نیا 

روطسم هنامز  بتک  ردنوروهشم  تسا  ملاع  هب  هضور  نیا 
تسداشگ وا  هنامز  هب  رد  نآتسذاهن  انب  دضع  هضور  ناک 

یلاع تسیتّنج  هک  تخاس  وایلاوح  نآ  رد  وا  دهشم  نآ  و 
تسدینش دوخ  باطخ  « 1  » هلود اتتسدیدب  نآ  زا  شیوخ  تلود  وا 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


شیوخ براقا  یگلمج  ابشیوخ  ّتیصو  دضع  تسدرک 
، دیارس وا  تایح  ماّیادیآرد  وا  تقو  هک  تقو  ناک 

شناهج زا  دیآرب  مان  اتشناتسآ  رب  ارو  دنهنب 
هتفهن نآ  رد  ّرد  هناد  نوچهتفخ  ناتسآ  رب  تسا  ناز 

رگید تیاور 

______________________________

. تلود ( 1)
تسد دص  هب  رز  بآ  هب  هتشونبتسه  رگد  یتیاور  هب  اما  ص:113   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یلاخ بیر  بیع و  تهبش و  زویلازی  مکح ال  تردق و  زک 
ار وج  مان  يادخ  ریش  نآار  وا  ذوب  هک  اهزجعم  ناز 

شنیب لها  مشچ  ود  رون  نآشنیرفآ  كاپ  هفطن  نآ 
دازآ كاپ و  بیع  همه  زا  نآداز  یمدآ  هانپ  تشپ و  نآ 

نیسای لآ  ناور  حور و  نآنید  هلبق  عرش و  هبعک  نآ 
تسنامزلا رخآ  هیامرستسا  ناهج  هدیزگ  هک  ردیح 

كاپ هضور  تسوا  دهشم  ناکكاخ  رد  دومن  وا  هزجعم  نیا 
زورفا ملاع  دوب  هک  زور  نآزور  کی  تفر  راکشب  نوراه 

دنسرخ راکش و  نادب  داش  دشدنچ  ییوهآ  ذید  هیداب  رد 
نابایب يوهآ  یپ  ردناناباتش  دش  نانع و  درگرب 

دهشم هب  ات  زیرگ  دندرکدحیب  ناوهآ  هدزرس  نآ 
دندیدن دوخ  شیپ  سپ و  زا  هاردندیسر  وا  كاخ  رس  رب  نوچ 

نداتسیا ياپ  توق  هننذاهن  نورب  اپ  هرهز  هن 
دندناشن ياهناشن  لاح  نازدندنامزاب  ریسا  ناریح و 

لاف ار  هنامز  نیا  دش  هک  اتفگلاح  نآ  دید  دیسر و  وچ  نوراه 
دندیسر وا  ربق  هب  کنادنچدندیرب  نیمز  نآ  هک  دومرف 

دوب ادخ  هدیزگ  هک  یهاشدوب  یضترم  ربق  هک  دندید 
تسارایب ناهج  دوخ  طیاح  نازتسار  یطیاح  دیشکب  نوراه 

رگید تیاور 

تفاتشب دوز  دینش  لاح  نیاتفای  تدعاسم  دضع  هک  يزور 
تخانشن خرچ  تشهب ، ار ز  ناکتخاس  یترامع  شیگزات  زا 
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تسار وا  دوخ  ناهج  رد  هزجعم  نیوتسار  تیاور  زجب  تسین  نیا 
تفج دوب  شنت  اب  هک  تسرفکتفگ  نخس  نخس  نیا  رد  هک  سک  ره 

دشابن ادخ  زا  زج  راک  نیادشابن  اور  نیرب  راکنا 
تسوا یفطصم  ّیصو  دامادتسوا و  ادخ  هفیلخ  هک  اّقح 
تسا نیقی  شناد و  رتفد  رستسا  نید  هانپ  مما و  تشپ 

شنایب مکّیلو  تایآشناهج  رب  يادخ  هدیزگب 
رادنید  تسرپنید و  رورپنیدراّدغ و  ناهج  نز  ریشمش 

تناما اب  ماما  هتسیاشتناید  اب  هاش  هتسارآ  ص:114   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ماّیا نید  كاپ  نکفادرممالسا و  رازراک  نز  وا  ریش 

تدایس ملاع  هقلح  رستداعس  هفیحص  ناونع 
دازآ تسا  هدنا  هّصغ و  زادای  دنکیمه  یلع  لد ز  نوچ 

تقیقح تفص  نیرب  تستفختقیرط  تّوتف و  هاش  نآ 
دنناهج هناشن  هک  نانآدنناوخ  شارع  یمه  زورما 

روهشم تخس  تسیئاج  نییرغرود  هن  بیرق  فجن  شیپ  زا 
تسا ناشن  شدهشم  هک  تسیمانتسا  ناهن  ورد  مرک  جنگ  نآ 

دنمورب رب  یهز  تنسحادنزرف  هتسجخ  یهز  تنسحا 
رذام راهچ  رذپ و  هن  زارت  فلخ  نیزا  دوبن  دنزرف 

داش دنک  نانچ  رذپ  كاخ  وکداب  رسپ  نآ  رب  ادخ  تاولص 
تاولص دینک  یلع  ناج  ربتاومسلا  نیضرألا و  اذ  ای 

مالسلا هیلع  هربق  تلیضف 

تفای یضترم  ملع  شناد و  ردتفای  یفطصم  هچنآ  ره  یحو  زج 
رونا دلخ  تسا  هعرزم  کیرّهطم  نآ  كاپ  هضور  ات 

تسا نامسآ  نیمز و  روظنمتسنآ  دهشم  ناشن  تسا  نآ 
تمارک شناد و  عبنم  نآتماما  تعاجش و  هاش  نآ 

تخاس رگد  هبعک  ّتنج و  وزتخادنا  نم  رب  شیوخ  هیاس  ات 
کئالملا لّزنی  دننیبکلامم  نآ  رب  ون  لاس ز  ره 

شناتسآ رب  خر  ود  دنلامشناد  کلم و  ناهج  ناهاش 
دنهاوخ هک  وزرآ  ره  دنبایدنهاشذاپ  ادگ و  هک  نانآ 
ناراکش ناهج  ون  لاس ز  رهناراب  گیر و  ناسب  دنیآ 

سوب نیمز  کی  دیما  يوب  ربسوک  رکشل و  اول و  جات و  اب 
شخبناج ناتسناج و  رورپناجشخبناهج و  يا  کنأش  مظعا  ام 
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نیکمت ردق و  اخس و  قلخ و  نازنید  شنادب و  تیرورپناج 
يراپس ناج  تادخ  هار  رديراوگرزب  هر  هگناو ز 

نامیا يارب  ياهتساخربناج  رس  زا  کنآ  تیشخب  ناج 
یناج  رازه  دص  هک  هچ  ناج  کییناتسناهج  مه  یناج و  مه 

ص:115  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نسح  نینمؤملا  ریما  تماما  رکذ 

مالسلا هیلع  همسا 

شباطخ نسح  قحب  دومرفشباب  دیدب  نسح  نسح  نوچ 
نف رهب  وا  ریظن  هذوباننسحا  قلخ  تسا و  نسح  شمان 

مالسلا هیلع  هبقل 

قلطم ّیکز  نیقی  دوب  واقحلا  یکزلا و  بقل  شدوب 
دوب نامسآ  نیمز و  راتخمدوب  ناهج  هدننک  زیهرپ 

مّویق مالک  رد  هذمآ  دایموصعم  ماما  مه  ملاع و  مه 

مالسلا هیلع  هتینک 

دج با و  كرابم  ظفل  زادمحم  وبا  وا  تینک  دش 
باب دج و  زا  شباطخ  تسدوبباقلا  شیکز  نسح و  شمان 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

شنیرفآ غاب  هویم ز  نآشنیرفآ  غارچ  مشچ و  نآ 
نینیع ناتسوب  نبلگ  نآنیع  همشچ  لالز و  نیع  نآ 

بیر ناسب ال  فکتعم  نآبیغ  ملاع  كاپ  هفطن  نآ 
هناگی دباع  ملاع و  نآهنامز  دهاز  دیس و  نآ 

رهاز مجن  جورب  جاهنمرهاط  رهط و  باطخ  بوطخم 
ارهز بارتوب و  هفطن  نآاّرغ  غارچ  بش  رهوگ  نآ 

یناگدنز بآ  همشچرسیناث  ماما  نسح  هک  ینعی 
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«1  » میج رد  هدیسر  يرجه  لاسمین  کی  هزور  هام  هتشذگب ز 
هنیتسار ماما  تشپ  زاهنیدم  رد  هعمج  بش  ردنا 

ارطم  ناهج  وزا  دش  ذمآارهز  نطب  نیمز ز  تشپ  رب 
______________________________

. يرجه موس  لاس  هب  هراشا  میج  ( 1)
ص:116  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

ماّیا نید  كاپ  هموصعممان  وکن  نآ  داز  همطاف  زا 
تمایق هجارس  نوتاختمالس  اب  كاپ  هنادرد 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

شرای راچ  تامصتعم و  زاشتانب  زا  نینب و  دالوا 
دنماذک وا  ياجب  هتسشنبدنمان  دنچ  هک  منک  ریرقت 

تستفخ هعقب  ماذکب  میوگتستفهن  رد  كاخ  هب  هک  سکناو 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  تفص 

ردام هتسجخ  کی  هس ز  ره  نآرهاوخ  ود  اب  تسا  نسح  دیز 
هللا ۀّفع  ریش  هب  هدرورپهام  نآ  مان  ریشب  تسذوب 

یجرخ هن  بسن  بسح و  یلصایجرزخ  ردپ  شدوعسم  وب 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  تفص 

«1  » روظنم تنب  دوب  هک  هلوخ  زارون  هلالس  شنسح  رگید 
دمآ رذام  نطب  هک ز  مد  نآدمآرب  وا  لامج  رون  نوچ 

شمان شیوخ  فیرش  مان  زاشمارتحا  هب  رذپ  دیشخب 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

مان رمع  مساق و  هللا و  دبعمام  کی  رگد ز  رسپ  هس  شدوب 
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دیهان وچ  یکزینک  هدازدیشروخ ز  هام و  دنايرتشم و  نوچ 

مالسلا هیلع  « 2  » هنبا نمحرلا  دبع  تفص 

کی نآ  زا  ریغ  هدازن  چیه  وزكزینک  زا  مه  نمحرلا  دبع 
درو هلال و  ناسب  هراسخردرف  رهوج  ناسب  هنادرد 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

باب « 3  » شمرثا هب  بقل  تسدناوخباقلا  هدیزگ  نیسح  وچ  رگید 
دازآ ورس  ود  نآ  لگ  وچ  رتخدداز  مه  هس  همطاف  هحلط و  اب 
قاط همطاف  ود  نآ  هذمآ  تفجقاحسا  ما  نطب  هس ز  ره  نآ 

يوگ  نیرفآ  هللا  دبع  وبيوريرپ  نآ  هدازب  هحلط  زا 
______________________________

. يرازف دایز  نب  روظنم  ( 1)
هما لصا : رد  ( 2)

. مرثالا نیسح  ( 3)
ص:117  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

دش التبم  هنامز  ملظ  نازدش  البرک  دیهش  رکبوب 
ردام ود  زا  هدازب  راچ  رهرگید  راچ  تانب  هگنآ ز 

مالسلا هیلع  هنبا  دیز  تفص 

دوب یفطصم  تاقدص  یلاودوب  ي ]  ] ار دنلب  نسح  نبا  دیز 
رادافو نیسح  نسح و  نوچمهرایسب  ریخ  دهز و  تعاط و  اب 

هذوشگرب ریخ  هرفس  رههذوبن  شتماما  يوعد 
ملح رب  شیوخ  ّدج  هدننامملع  رد  دیسر  دون  هب  شلاس 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  تفص 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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شباطخ دوخ  مانب  تسدرکشباب  هک  رسپ  نآ  نسح  اما 
لقاع زاسراک و  فک و  یفاکلضاف  ردق و  لیلج  تسذوب 

راکوکن قح  راکب  هتسویپرامیت  هدرک  شیرذپ  ّدج 
تمالس اب  هدناوخب  هبطخ  کیتماما  ربنم  هب  هتفر  رب 
هدروخن لمع  نآیب  یپ  رد  مغهدرکن  یتفیلخ  يوعد 

شیافو تریس و  تروص و  نإ  وشیار  يور و  دیدب  وچ  شمع 
داماد تشگ  بوخ  علاط  ابداد  وذب  ار  شیوخ  هوابون 

جنررپ ناهج  نیزا  دش  نوریبجنپ  یس و  رد  دیسر  وچ  شلاس 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  نب  هللا  دبع  تفص 

دوب نادراک  دار و  هدازآدوب و  ناوج  نسح  نب  هللا  دبع 
داماد زونه  ناوج  هذوب  اتداد  دناد و  هنیکس  وچ  شمع 

تشد رد و  نآ  رد  نیفد  تسدنامتشگ  البرک  دیهش  زین  وا 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

مدآ لسن  غارچ  مشچ و  نآملاع  ماما  نآ  متاخ  رب 
هللااب ناعتسم  هک  شقن  نیاهام  رب  شقن  وچمه  هتشاگنب 

مالسلا هیلع  یبن  زا  دعب  هرمع  تدم 

نیعلا ةرق  ّرد  هناد  نآنینوک  هاش  لوسر  دعب  زا 
هلال نیمسای و  لگ و  نوچمههلاستفه  ياجب  تسدنام 

مالسلا هیلع  هرمع  میسقت 

لابلا  غراف  دهز  ملاع  ردلاس  یس  دنام  یبن  دعب  زا 
هفیظو شتماما  مکح  دشهفیلخ  نآ  تفه  یس و  ردنا  ص:118   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دمآرب وا  مانب  هّکس  نیادمآ  رخآ  هب  یلع  راک  نوچ 
شمانب یتفیلخ  برض  دزشماما  درک  وچ  کلف  هدندرگ 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 
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تفاخم رد  مادم  زین  نآتفالخ  رد  تسشن  هام  شش 
هارمگ نیعل  نآ  رب  تشاذگبهام  شش  دعب  الب ز  میب  زا 

لام یکدنا  دتسرفب  شرهبلاس  ره  هک  هیواعم  داد  طخ 
تفاخمیب هنیدم  يوس  دشتفالخ  زا  تشادب  تسد  وا 

هنیک ضغب و  يرب ز  كاپ  لدهنیدم  رد  دنامب  لاس  هد 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

مان وکن  ملاع و  هدازآمایا  زا  لاس  ود  لهچ و  شدوب 
تدایس رد  دهز  هب  لضف و  ابتدابع  رد  مادم  تسذوب 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

118 ص :  مالسلا .....  هیلع  هتافو  خیرات  یشاکلا 118  يدمحم ، خیرات 
نید زا  شیوخ و  يوش  هتشگربنیرفن ز  يازس  وا  نز  « 1  » ءامسا

ار وج  هنتف  نانز  گنن  نآار  وا  رم  هیواعم  تفیرفب 
رهز یتبرش  ماعط  ماگنهرهد  هناگی  نادب  داد  وک 

نیرفن رازه  دص  تنعل و  دصنیباک  ثرا و  ياجب  شاداپ 
راتفرگ مس  ماعطب  شدرکراب  شش  هک  یتبون  هک  هن  اهنت 

هتشک رهد  غیت  هرهزیبهتشک و  رهز  هب  نید  هش  نآ  تشگ 

«2  » مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

لسرم هاش  يرجه  لاس  هبلوا  دامج  هم  مراچ ز 
هذیشک رد  لاس  رخآ  اتهدیسر  نیعبرا  هعست و  رد 

هام رخآ  دامج  دوب  مههاجنپ  ذوب  لصا  هخسن  رد 
تشادرب هنامز  زا  لد  تشذگبتشاچ و  رد  دوب  سیمخ  موی  رد 

مالسلا امهیلع  ار  وا  نیسح  نداد  لسغ 

وا ردارب  قحب  تسذوبوا  رّهطم  نت  لاسغ 
ار  ون  ماما  ناوج  هاش  نآار  وا  تسشب  نیسح  دنیوگ 
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______________________________

. تسا سیق  نب  ثعشا  تنب  هدعج  يو  مان  ( 1)
مالسلا هیلع  ار  وا  نیسح  نداد  لسغ  لصا : رد  ( 2)

شکاخ ریز  درپسب  وا  مهشکاپ  تسشب  نفک و  شدرک  ص:119   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
يراوگرزب یهز  تنسحايرای  يرذارب و  تسا  نیا 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

شدرپس نتشیوخ  هّدج  ابشدرب  عیقب  يوسب  سپ  ناز 
ماجنارس وکن  يدسالا  تنبمان  همطاف  شیرذپ  هدج 

مالسلا هیلع  هتیثرم  یف 

تشاذگب موش  ناهج  تشذگبتشادرب و  لیحر  نسح  هک  مد  نآ 
هارمگ موش و  تخب  هذش  مک  نازهاگان  دوب  هدروخ  هک  رهز  ناز 

دمآرب نامسآ  دایرفدمآرب ز  ناغف  نیمز  ریز  زا 
مذید هچنآ  مذید  هعقاو  نیزمذیسر  ینشلگ  هب  زور  کی 
نم اب  تسشن  يرگهحون  ردنمادب  ات  دیرد  هماج  لگ 

هتسشن لد  گنت  هذش  هچنغهتسشب  نوخب  دوخ  خر  هلال 
دایرف گناب و  شورخب و  لبلبداشمش  ورس و  تسشن  كاخ  رد 

هناد رازه  نوخ  دناشفبهنادران  ناسب  رانلگ 
هذیکچ ناوغرا  گر  زا  نوخهذیسر  نیمسای  خر  رب  مغ 

شیر یلد  اب  راز  هذش  نایرگشیپ  رد  هدنکف  ذوخ  رس  سگرن 
ناراوگوس سابل  هذیشوپناراهب  رد  هشفنب  هتسشنب 

تسیرابیوج رانک  زبس  ایتسیرازهلال  یلگ و  هک  اج  ره 
هداتسیا یناوخهیثرم  ردهذاهن  رگدکی  رس  رب  رس 

متام درد و  هب  ناون  ناناوخملاع و  نابز  زا  هیثرم  نیا 
دیرگب ناج  هک  ناهج  ياج  هچدیرگب  ناهج  رگا  تساجرب 

نوحیج وچ  اهمشچ  همه  ددرگنوخ  دوش  لگ  مشچ  میربا و 
قرش هناخ  برغ و  هنیجنگقرب  شتآ  دزوسب  هک  دبیز 

دمآرب نادقرف  دایرفدمآرب ز  ناهج  رگج  زا  دود 
تخادنیب ناهد  زا  رکش  یطوطتخادنارد  ناوغرا  لگ و  ناتسب 

تساکومک رد  هنامز  داتفاتساخرب  راگزور  لد  زا  هآ 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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نیرسن گرب  تخیرب  هک  ادردنیسای  لآ  غاب  هضور  رد 
كابیب  ناگس  نانچ  ملظ  زاكاخ  رد  تفر  كاپ  رهوگ  نآ 

ص:120  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  وبا  نینمؤملا  ریما  تماما  رکذ 

مالسلا هیلع  همسا 

هداز تسوا  كاپ  هفطن  زکهداهن  یبن  نیسح  هب  شمان 

مالسلا هیلع  هبقل 

تستفهن البرک  هب  جنگ  ناکتستفگ  دیهش  شبقل  هگنآ 

مالسلا هیلع  هتینک 

شباستنا تینک  هب  تسا  نیاشباب  هتفگ  هللا  دبع  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

نآ دناهتفگ  هبنش  هبنش و  هسنابعش  كاپ  هام  مجنپ  رد 
هتفکش دش  كاپ  هجنغ  ناکهتفگ  زین  سیمخ  موی  رد 

راسخر دومن  هم  وچ  رهم  ناکراچ  رد  هذیسر  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

یناذواج رحب  رهوگ  زایناث  دلخ  هنیدم  رهش  رد 
دوزفب باتفآ  رد  رون  دصدومنب  باتفآ  وچ  رادید 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

داد نآ  حرش  دوبن  جاتحمداز  یبن  رتخد  همطاف  زا 
نییعت تسدش  مه  یپ  ردنانیا  دناهذاهن  الوب  نکیل 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

تایّحتلا لوسّرلا و  یلاتاوامّسلا  نم  هللا  تاولص 
كالول لآ  نیسح و  ناج  ربكاپ  دزیا  زا  مالس  تاولص و 

روکذم همئا  بتک  ردناروهشم  دناشش  نیسح  دالوا 
رتوکن مه  رت ز  ؤلؤل  نوچرتخد  تسیکی  رسپ  تسا  جنپ 

مالسلا هیلع  هدالوا  فاصوا 

رغصا  مان  تسا  شرگید  نإ  وربکا  تسیکی  یلع  ود  شدوب 
دوب رذپ  مزالم  هتسویپدوب  رتدرخ  کنآ  یلع  اما  ص:121   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دش الب  عضوم  هک  تشد  نآدش  البرک  دیهش  باب  اب 

مالسلا هیلع  هنبا  یلع  مسا 

شمامت یتفع  هموصعمشمام و  مان  تسدوب  یلیل 
هللا ۀمحر  تسیفغشلا  نباهام  نآ  مان  هورع  هّرم  وب 

مالسلا هیلع  هنبا  رفعج  تفص 

یناتسوب وچمه  هتسارآیناوج  رسپ  نیمیس  رفعج 
هدیمارآ یلعا  ّتنج  ردهذید  تافو  وا  رذپ  زا  شیپ 

هناگی ذب  درف  رهوج  نوچهنامز  رد  تشادن  لسن  وا 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  تفص 

هذوب باتفآ  هدننامهذوب  بابر  زا  هللا  دبع 
سوک هدز  یملاع  ملاع  ردسول  نب  سیق  رما  رتخد  وا 

شراوگرزب رذپ  ینعاشرانک  رد  زانب  هتفرگب 
هذیفگشب مین  هچنغ  نآهذیسران  غاب  هویم  نآ 

كالفا نیمز و  وزا  لد  نینوخكاخ  نآ  رد  دش  دیهش  زین  وا 

مالسلا هیلع  هتانب  تفص 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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ماّیا تخب  هدیدن  زین  وامام  نآ  زا  مه  هنیکس  هاگنآ 
قاط هذماین  وا  زج  مام  نازقاحسا  ما  وا ز  همطاف  اب 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

هللااب هتشون  یتقث  يو  ربهاش  نآ  تشاد  هک  ییرتشگنا 
ناراکش نید  ماما و  ناهاشناراوگرزب و  یهز  تنسحا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

ماّیا ار ز  هذیسر  ملظ  نآماکان  ماک و  تشذگ  هک  شرمع 
هاتوک تستفالخ  هب  نکیلهاجنپ  تفه و  مامت  تسدوب 

مالسلا هیلع  هرمع  میسقت 

دوب اذخ  هدیزگ  هک  شدجدوب  یفطصم  قیفر  لاس  هد 
مالسا يادتقم  رورپنیدماّیا و  ماما  رذپ  بوحصم 

تدایس تعاجش و  هب  هرهشتدابع  رد  تفه  هذوب و  یس 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

دوب ازس  وا  تماما  هب  قحلادوب  ادتقم  ماما و  لاس  هد  ص:122   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ملح تدایس و  مرک ، يوقتملع و  تدابع و  عرو و  دهز و 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

ملاع ناج  ناج و  ملاع  نآمرحم  هم  مهد  ردنا 
ثداوح رد  ملظ  هب  داتفاثلاث  ماما  مما  ناطلس 

تساخرب هنامز  زا  هلزلز  ناک  «1  » تسار ذب  زامن  هک  هنیدآ 
دود دش  هنامز  نیسح  نوخ  زکدوب  کی  تصش و  شترجه  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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تسار هبعک  تسذش  ياج  نازتساجنآ  تشگ  دیهش  هک  اجنآ 
وب نیربنع  تسوا  دهشم  ناکوا  دهشم  ماقم  تساجنآ 

تاجانم دنک  ورب  لیئربجتاجاح  ماقم  نونک  تسا  نآ 
مایا  فورح  رب  رتفد  زامان  ار  هیما  ونب  داب  مک 

______________________________

. هعمج رهظ  زا  هیانک  ( 1)
ص:123  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  مامالا  رکذ 

مالسلا هیلع  همسا 

تسا مالسلا  هیلع و  تاولصتسا  ماما  نیسح  یلع  لوا 

مالسلا هیلع  هبقل 

دوب نیدباع  نیز  هبیاشیبدوب  نید  هاش  هک  شبقل  رگید 
تدایس تماما و  تقو  ردتدابع  وزا  دیدب  هک  سب  زا 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  هتینک 

تسار ماهدناوخب  نآ  رد  تسین  کشتسار  ورم  نسحلا  وبا  هب  تینک 

ۀیحّتلا مالسلا و  هیلع  هتدالو  خیرات 

تشاگنب باتفآ  هراسخرتشاچ  هنایم  ءاثلثلا  موی 
لزنم یحو  ناسب  تشگ  والّوا  عیبر  هم  متشه ز 

دومنب باتفآ  وچ  هرهچ  وکدوب  « 1  » هب ل ح يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

هداشگ وز  هنیدم  ياهردهدازب  رد  هنیدم  هب  مه  وا 
تساخ نیمز  نآ  زا  كاپ  رهوج  نآتساجنآ  زا  شکرابم  دولوم 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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مالسلا هیلع  هّما  مسا 

ایند راد  نیرتفورعميرسک  تنب  تسا  یلع  ما 
هداشگرب لدع  رد  مئادهداز  درجدزی  تسا ز  يرسک 

مّرکم مّظعم  ناهاشملاع  رایرهش  هداز ز  وا 
دوب نانز  هذید  همطاف  نوچدوب  نانز  هش  وا  شوخ  مان 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

تساخرب  ماما  یکی  هلمج  نازتسار  هدزناپ  تسیلع  دالوا 
______________________________

. يرجه لاس 38  دجبا  هب  ( 1)
رباکا لضافا و  تسرهفرقاب  تسدمحم  رون  نآ  ص:124   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تساجرب زونه  وا  هّصق  نآتساجنیا  هن  شتماما  خیرات 
تسوا نیدباع  نیز  دنسم  ربتسوا  نیمجنپ  ماما  هک  اریز 

ریدقت اضق و  هد  هیامرسریبش  ماما  نسح  هک  ینعی 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  نسحلا و  وبا  تفص 

یهاشداپ ناسب  هچ  یهامیهام  وچ  نسحلا  وبا  شیپ  ات 
دنارمت ریش و  وچ  مهب  عوبطمدنارمع  دیز و  ود  شیرذام  مه 

ناشیوخ مه ز  هذوبن  هناگیبناشیا  مام  تسدلولا  ما  [ 124]

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

دازآ ورس  وچ  نآ  هللا  دبعداز  مه  ود  نیسح  نسح و  رگید 
داد شناد و  مولع  رحب  نآداز  فدص  کی  رهگ ز  هس  ره  نآ 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  تفص 

رونا باتفآ  هدننامرغصا  نیسح  شرسپ  متشه 
نامیلس رسپ  نیمهد  هگنآنمحرلا  دبع  وچ  شرسپ  عسات 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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راب دروآ  لگ  یلو  تسراخراتسرپ  کی  رهگ ز  هس  ره  نآ 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  تفص  زاب 

روخ نآ  هام و  ناسب  هذوب  نیارغصا  دمحم  یلع و  رگید 
هراتس هدزاود  دننامهراپ  هام  ود  هد و  دنانیا 

مالسلا هیلع  هتانب  دادعا 

موب کی  زا  هس  ره  همطاف  سپموثلک  ما  هجیدخ  هس  رتخد 
دنناگدیزگرب هدازآدنناکزینک و  زا  مه  هلمج  نیا 

مالسلا هیلع  هنبا  دیز  تفص 

دومنب شیوخ  لضف  شناد و  وکدوب  نیسح  نب  یلع  نبا  دیز 
دوب ایلوا  يامنتشگنادوب  اسراپ  یخس و  هک  قحلا 

تعاجش رد  جورخ  تسدرکتعاط  ملع و  دهز و  همه  نآ  اب 
ریشمش هذیشک  نیسح  نیک  ربریش  نوچ  درک  جورخ  زور  کی 

هذیرد نآ  رد  فص  فصو  بلقهذیشک  نانمشدب  ریشمش 
تبغر  هفوک  موق  هتشاد  نازتوعد  لآ  ياضر  هب  وا  درک 

دومنب هک  یتوعد  تعیب و  ناکدوب  نانچ  نامگ  ار  همه  نکیل  ص:125   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تمادن تبقاع  هب  دندروختماما  نتسج  هب  تسذوب 

ردام ریش  وچ  ورب  كاپ  لدردارب  رب  تسفرتعم  وک 
هارمگ شیوخ  تخب  هب  دنتشگهاگان  هفوک  لها  تبقاع  رد 

دنتسشن دوخ  ياج  هب  دنتفردنتسکش و  وا  دهع  تعیب و  نآ 
تفاتشب زین  دوب  هک  مصخ  رهتفای  ربخ  وا  زا  لآ  نمشد  ات 

شناسکان ملظ  هب  دنتشکشنانمشد  دندش  عمج  نوچ 
رادرب هناخ  لآ  نمشد  نآرادرب  هنایم  نآ  زا  شدنذرک 

نیدیب ناگس  نانچ  ناج  ربنیرفن  رازه  دص  تنعل و  دص 
ناج لد و  هنایم  تنعلناورم ز  لآ  رب  دنکن  وک  ره 

دای شتنعل  هب  دنکن  وک  نإ  وذاب  ورب  ناهج  همه  تنعل ز 
راکنا درکن  یسک  موق  نازراک  نیا  زا  لاس  راچ  تدم  ات 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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مالسلا هیلع  هنبا  دیز  تافو  خیرات 

لاف وکن  نآ  رب  رفص  یناثلاح  نآ  تفر  هبنشود  زور  رد 
تسیرگب هنامز  وا  لتقم  ربتسیب  دص و  رد  شیرجه  لاس 

راذاد هب  دوخ  تسد  هتشادربرامیب  ثیدح  نیا  زا  دش  قداص 
دنتسب دهع  لآ  نمشد  ابدنتسکش  دوخ  دهع  هک  موق  ناک 
ناشیا يازس  دهد  هک  وت  زجناشیا  يازج  ینک  وت  بر  ای 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  تفص 

لماک هذوب  دقن  هویش  ردلضاف  تسیلع  نب  هللا  دبع 
رادنید هاشداپ  هرفس  زارامیت  هذوب  تاقدص  ار  وا 

مالسلا هیلع  هنبا  رمع  تفص 

اناوت اهراک  همه  ردنااناد  تسیلع  رمع  رگید 
زیر رکش  هذش  نخس  ماگنهزیهرپ  درم  ناهج و  هب  لضاف 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  تفص 

ناساره یملاع  هقلح  ردناس  ناز  تسیلع  نسح  هگنآ 
داز مه  نارذارب  لوق  زودای  رب  شیسب  رذپ  رابخا  ز 

رذارب زا  تیاور  تسدرکربمیپ  عمجم  لفحم و  رد 
لوپ  ینتشذگ  نیزا  هتشذگبلوغشم  شیوخ  راکب  هتسویپ 

ص:126  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

مّظعم نآ  رّسیم  هللامتاخ  نیگن  رب  هتشاگنب 
يدنتشاد لاف  هب  هتسویپيدنتشاگن  نیگن  هک  ناشیا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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هاجنپ تفه و  دارم  ماک و  ابهاشنهش  نآ  رمع  تدم  دب 
دوب یلو  ار  لوسر  هک  شدجدوب  یلع  اب  لاس  ود  هلمج  ناز 

لابلا غراف  ماکب  درپسبلاس و  هدزاود  نسح  هب  سپ  ناز 
باقلا هدیزگ  نیسح  هک  ینعیباب  اب  دنامب  نآ  زا  هس  تسیب و 
داد شتماما  ناهج  قاّلخداهنب  هک  نوچ  راهچ  یس و  رد  اپ 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

هللا ۀنعل  دیزی  رود  ردهاش  نآ  ذوب  ماما  لاس  هس 
هذیمرایب مکح  ناورمهذیسر  هیواعم  هب  یهاش 

ناشیوخ دناهذوب  هک  موق  نآناشیا  دیلو و  کلملا  دبع 
كاپ وا  لآ  یلع و  نامصخكابیب  داهن و  کی  هیور و  کی 

ربمیپ ّتلم  هتشگربرسکی ز  دناهللا  مهنعل  ناز 
دننآ زا  يدزیا  تنعل  رددننادناخ  مصخ  همه  ناشیاک 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

رهد هرهز  ناسب  ذوب  نآرهز  وا  تافو  ببس  هذوب 
مّویق يادخ  یتنعل  نآ  «1  » موش نآ  تشک  هب  شکلملا  دبع 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

مس زا  تشگ  هتشک  هک  هاش  نآمرحم  زا  یناث  هنیدآ و 
نیرفن رپ ز  هنامز  تسذوبنیعست  سمخ و  هب  يرجه  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

كاخ نیربنع  تسدحل و  نیکشمكاپ  هضور  عیقب  هب  شربق 
هتفهن  وا  رد  ّرد  هناد  نآهتفخ  تسا  يو  مع  هک  اجنآ 

______________________________

هب هدوب  ای 95  لاس 94  رد  لامتحا  هب  هک  ماما  تداهش  دیاب  نیاربانب  دوب . هفیلخ  لاس 96  ات  دیلو  دنزرف  درم و  لاس 86  رد  کلملا  دبع  ( 1)
. دشاب هدوب  دیلو  تسد 

ص:127  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  رفعج  وبا  ماما  تماما  رکذ 

مالسلا هیلع  همسا 

دحیب تسورب  هللا  تاولصدّمحم  نید  كاپ  رفعج  رب 
رهاط ماما  افلخلا  یلومرقاب  تسدمحم  هک  ینعی 

تسوا تینب  هناشن  هس  ره  نیاتسوا  تینک  تسبقل و  مان و 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

زورون دیع و  ناسب  هنیدآزور  هد  هتشذگ  بجر  هام  زا 
نیشیپ رصع و  نایم  تاعاسنیسمخ  عست و  شیرجه  لاس 

دوب رتحیحص  بجر  هب  امادوب  رفص  ثلاث  هب  هخسن  کی 
هللا وه  لق  تافص  وچ  یفاصهام  نآ  دش  اذج  دوخ  رذام  زا 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

كالول هاشداپ  هگدنسمكاپ  ّتنج  هنیدم  رهش  رد 
دابآّتنج كاپ  هضور  نآداز  وردنا  رقاب  رفعج  وب 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

دوب نمز  هدبز  هموصعمدوب و  نسح  رتخد  هک  هام  نآ 
داشلد تسوا  رهچ  ماّیاکداز ز  وزا  نید  كاپ  رهوگ  نیا 

تبسح ود  وزا  تسیمشاه  مهتبسن  ود  زا  تسیولع  مه  وا 
رهوگ دازب و  یهز  تنسحارذام  هتسجخ  یهز  تنسحا 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

قفاوم مهب  ناج  وچ  ود  ره  نآقداص  نبا  رفعج  هللا و  دبع 
هدیرورپ هب  ناج  هب  تسدازهذید و  ود  نآ  مساق  رتخد  زا 
رکم تلیح و  يرب ز  هروتسمرکب  یبا  دمحم  تنب  وا 

تسه ام  ناسب  نآ  دوخ  وچمه  نیاتسا  هللا  دیبع  میهاربا و 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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هریقف  مه  دوب  هدهاز  مههریغم  دّسا  رتخد  زا 
ص:128  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

بل رکش  یکزینک  کی ز  رهبنیز  یلع و  ۀملسلا  ما 
شتارّدخم هیراج و  زاشتانب  زا  نینب و  دنانیا 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

تشاد نید  شیوخ  نارذپ  نوچمهتشاد  نیگن  رب  هللااب  یلما 
وا متام  ربق و  نم و  سپ  نیزوا  متاخ  ناشن  دوب  نیا 

مالسلا هیلع  هرمع  تّدم 

هاج تعفر و  ملع و  ملاع  ردهاجنپ  تفه و  رمع  تشاذگب ز 

مالسلا هیلع  هرمع  میسقت 

دحیب هدرک  دهز  یلفط  رددج  اب  لاس  راهچ  تسذوب 
تدایس دنک  نیسح  وچ  کشیبتدافا  درب  نیسح  وک ز  نآ 

لابلا غراف  ماکب  تسذوبلاس  هن  یس و  هب  رذپ  بوحصم 
ماکان هاگ و  ماکب  هذوب  واماّیا  ماما  رذپ  دعب  زا 

نامیلس کلم  کلملا و  دبعناورم  لآ  مکح  رخآ  رد 
تیافکرپ زیزع  دبع  نبتیاهن  وکن  رمع  رگید 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

تشادرب مصخ  هب  ناهج  تشذگبتشادرب و  رهز  هب  شکلملا  دبع 
فیاخ هام  لاس و  هب  دوبیمفیاوط  نآ  کلم  رخآ  رد 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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دومنب راگزور  هک  ملظ  نآدوب  رفص  ثلاث  هب  هخسن  کی 
ینید كاپ  هب  ناهج  روهشمینید  رخف  لصا  هخسن  رد 

روکذم تسوا  مان  هب  هجابیدروباشن  زا  تسوا  هک  ردص  نآ 
دش ناهج  نادب  متس  رهز  زادش  ناور  جح  هام  هب  هک  مذید 
تساخرب هدروخ  رهد  فک  زا  رهزتسار  هدراهچ  دص و  لاس  رد 

تسا ناشن  یمدآ  کنادنچتسا ز  نامسآ  نیمز و  رود  ات 
یهایس يدیپس و  تسه  اتیهام  هب  ات  هام  نکسم  زا 

نیرفن داب  توکلم  لها  زنیدیب  ناگس  نآ  رب  هظحل  ره 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

تساپارس یتّنج  هک  ياجنآتسابآ  شیپ  عیقب  هب  شربق 
دای  دش  هدرک  باتک  دنچ  رددابآ  دهشم  عیفر  دلخ  نآ 

ص:129  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیـسحلا  هللا  دبع  وبا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  رفعج  هللا  دـبع  وبا  ماما  تماما  رکذ 
مالسلا

مالسلا هیلع  همسا 

داب رسپ  نیرب  ادخ  تاولصداز  یلع  دمحم  رفعج ز 
تسار نآ  دیآ  قداص  رفعج  زاتساخ  یلکشم  هک  ینخس  ره  رد 

تیآ تیآ  قحلا  دوب  ییحوتیاور  ذوب  وزک  زیچ  ره 

مالسلا هیلع  هبقل 

دوب وا  تیاور  یتسار  رددوب  وگتسار  هک  شبقل  قداص 
قّدص هک  ادن  ورب  كالفا  زقحلا  هک  یتیاغ  هب  قدص  رد 

مالسلا هیلع  هتینک 

وگنخس یتسار  ملاع  ردوا  تینک  تسا  هللا  دبع  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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لسرم هاش  يرجه  لاسلوا  عیبر  مهدفه  رد 
تساکومکیب تسرد  دندناوختسار  هخسن  دوب  هس  داتشه و 

يالاب ریز و  تسا  یسب  هک  مدیدياج  کی  هب  هن  تسیب و  دص و  ذمآ 
تیاور زا  تیاور  هب  مه  ابتیاکح  نیرب  یسب  دنتفگ 

نینامث هثالث و  هک  ینعینیتسخن  رب  رارق  تفرگب 
دار هفیلخ  نخس  تسار  نآداز  رفص  متفه  هبنش  کی 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

هنیتسار ندع  ّتنج  نآهنیدم  شکرابم  دولوم 
تسیوأم دلخ  نوچ  لثم  هب  قحلاتسین  یتّنج  هنیدم  دننام 

مالسلا هیلع  هّما  همسا 

هناگی رد  نآ  دش  دوجومهنامز  هفیفع  هورف  زا 
دج  شدب  نیشنبرع  رکبوبدمحم  مساق  رتخد  زا 

ص:130  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

دنمورب هجیتن  هذوب  هددنزرف  تستشاد  هک  هنازرف 
هذیدن نآ  رد  یکی  مان  سکهذیشک  هدزناش  هریاد  کی 

تسادیپ مامت  هد  همه  مانتسادیوه  ورد  هد  هک  هخسن  نآ 

مالسلا هیلع  هدالوا  فاصوا 

لیضفت هدوزف  رگد  هب  کی  رهلیعامس  هورف و  هللا و  دبع 
دنناکزینک زا  رگد  اهنآدنناگدازماما  هس  ره  نآ 

ماذاب وچ  نآ  لگ  نیا  رّکش و  نآمان  همطاف  نیسح  تنب  زا 

مالسلا هیلع  هدالوا  ریاس  فاصوا 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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قاط يرتخد  تسوک  همطاف  ابقاحسا  تسدّمحم و  یسوم و 
تساوخ فدص  کی  رهگ ز  هس  ره  نیاتسامسا  رگید  یلع و  سابع و 

مالسلا هیلع  هنبا  لیعامسا  تفص 

دوب ردپ  هدیزگ  بوبحمدوب و  رسپ  نیهم  شلیعامسا 
، دندینش ردپ  زا  شیئوکیندندیدب  نآ  تعیش  هبعش  نوچ 

تسوا مان  دنلب  نینچ  زورماکتسوا  ماما  رذپ  سپ  دنتفگ 
یمان دنلب  ناهج  دباییمارک ز  دنک  ردپ  هک  ار  نآ 

تشادرب هشوت  ۀمایق  مزع  ربتشاذگب  هنامز  وا  رذپ  زا  شیپ 
يراب کشا ، هب  ناهج  درک  رتيراز  هب  وذب  رذپ  تسیرگب 

! تسار وزا  دنتشادن  هیرگ  نآتساجرب  زونه  وا  هک  دنتفگ 
ناشیرپ نخس  ناز  مغرپ و  لدناشیا  نامگ  زا  رذپ  هگنآ 

دومنب قلخ  هب  وا  هراسخردوشگب  راب  ود  ارو  توبات 
دنتسرپیم زاین  هب  ار  وکدنتسه  زونه  یسب  موق  ناز 

ناشیا ماما  تسا  يو  هک  ینعیناشیا  مان  تسیلیعامسا 
تساجرب زونه  نآ  زا  دوب و  نآتساخرب  هنامز  زا  هک  هنتف  نآ 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

تسا نانجلا  ّتنج  هک  هضور  نآتسا  ناهن  رد  عیقب  هب  مه  وا 
دندیشک  ورف  شیوریپ  زادندیدب  وا  تافو  وچ  یموق 

یسوم هب  تعباتم  دندرکایند  دش ز  هک  قداص  زا  دعب  ص:131   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
يامیپداب زونه  دنتسهياج  رب  دندنامب  هک  یموق 

ار وا  دراد  ماما  هب  ّالاار  وا  درامشیمن  هدرم  سک 
دنناشن نآ  زا  ییلیعامسادنناهج  رد  زونه  رایسب 

نازارب تنطلس  یثاریمنازارفرس  ياهرس  سب  يا 
ماجنارس دسر  اجک  هب  دوخ  اتمان  نیا  دای  راک و  رس و  رد  دش 

مالسلا هیلع  هنبا  هللا  دبع  تفص 

رگید نارذارب  هلمج  زارتهم  تسرفعج  هللا و  دبع 
دومنب فالخ  رس  موق  ربدوبیمه  شتماما  يوعد 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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دندوزفیم شتبترم  نآدنذومن  تعباتم  شیموق 
دش نارذارب  رگد  رتمکدش ز  نایع  نیدب  وا  تمهت  نوچ 

شدنتشادن نانچ  میظعتشدنتشاذگ  اجب  موق  نآ 
راوازس قح  هب  ارو  دندیدرارقا  یسوم  مان  هب  دندرک 

دومنب وچ  یجک  رگید  هیاپ  کیدوب  جک  شاپ  کنآ  زا  هللا  دبع 
ماّیا رد  شور  نادب  هرهش  دشمان  « 1  » شحطفا دمآرب  يور  ناز 

راچان شیحطفا  هب  دندناوخرارقا  يور  رب  تشاد  هک  موق  ره 

مالسلا هیلع  هنبا  دمحم  تفص 

رگید تسدب  یشور  ار  وارفعج  نبا  دّمحم  هک  اما 
دار دهاز و  عاجش و  تسدوبدازآ  تیاکح  نآ  زا  دوب  وا 

نومأم يوس  جورخ  تسدرکنویامه  علاط  هب  دنیوگ 
داتسا ردنا  يدولج  یسیعداتسرف  شنتفرگب  نومأم 

مراپساو دنب  هب  شاجنیامرآ  هتفرگ  شنم  هک  اتفگ 
دابآتمیزه نآ  رد  دنام  واداتفا  تمیزه  ارو  باحصا 

نوخ شدزیر  کنآ  رب  دندوبنومأم  شیپ  هب  ارو  دندرب 
دمآ شمحر  هک  یسب  تخاونبدمآ  شمحر  دیدب  وچ  نومأم 

دش  وا  راتساوخ  تبحصمهدش و  وا  رای  میدن و  هراومه 
______________________________

. دعب تیب  دروم  روط  نیمه  شحطبا . لصا : رد  ( 1)
ص:132  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هنبا  قاحسا  تفص 

روکذم هذوب  دهز  هب  هتسویپروهشم  هذوب  لضف  هب  قاحسا 
هدیمرآ تماما  راک  زاهدیشک  رد  هنامز  نماد ز 

مالسلا هیلع  هنبا  یلع  ۀفص 

ردارب مزالم  تسدوبرفعج  نبا  یلع  دنیوگ 
تسوا راوگرزب  نید  ربنم  ربتسوا  راگزور  ماما  هک  یسوم 

لئاسم ناجب  وزا  دندربلئاضف  رب  مولع و  رایسب 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
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تمادن وز  هدروخن  تسدرکتماما و  یسوم و  هب  رارقا 
هدومن یقداص  لد  قدصهدوب  شاضر  اضر  هب  هگناو 

رذارب تماما  ّصن  ربرفعج  ماما  زا  نخس  هتفگ 

مالسلا هیلع  هنبا  سابع  تفص 

سایلا رضخ و  وچ  یسفن  هدنزسابع  وچ  رسپ  نیمهد  هذوب 
ملح نآ  رب  وا  تاذ  هتسارآملع  اب  هنامز  نک  زیهرپ 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب ینغلا  یلو و  هللادوب  ایریب  یک  وا  متاخ  رب 
دوب يرورپقدص  هب  فورعمدوب  يرگناوت  شیرورپنید 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

تسا جنس  رمع  هک  ناهج  رود  زاتسا  جنپ  تصش و  هخسن  ود  هب  شلاس 
هام هس  دوب و  هتشون  هک  مدیدهاجنپ  تشه و  هب  هریاد  رد 

مالسلا هیلع  هرمع  میسقت 

لاف ار  هنامز  شخر  تسذوبلاس  هدزاود  ردپ  دج و  اب 
تسار ناهج  نآ  راک  هتخادرپتساخرب  هنامز  نیزا  وچ  شدج 

باب اب  شیوخ  ماکب  تسدنارباب  ره  هب  رگد  هدزون  وا 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

تمالس ردپ  زا  سپ  تسدنامتماما  رد  راهچ  لاس و  یس 
شمالک تیاور و  ملع و  ردشمان  تانیاک  تشذگب ز 

تسین يربمیپ  نآ  هک  تسیعرشتسین  يرفعج  هک  نخس  دقن  ره 
دشابن  یقفانم  قرز و  زجدشابن  یقداص  هک  لوق  ره 

تیاکح نیا  قداص  رفعج  زوتیاور  نیا  قداص  رفعج  زا  ص:133   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
لاح نآ  دمآ  قداص  رفعج  زولاف  نیا  دمآ  قداص  رفعج  زا 
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تسوا تانیاک  يامنتشگناتسوا  تانّیب  مولع و  تایآ 

درک ناشیا  عفد  تساخرب و  ناجهاش  ورم  زا  ملسم  وبا  دندیشیدنا و  ردغ  ناشیا  دش و  ماما  ناشیا  راگزور  رد  رفعج  ماما  هک  هیما  ونب  رکذ 

قفاوم ناهج  وا  تلود  ابقداص  ماما  دش  هک  لاس  نآ 
مان ذب  دیزی  کلم  نوچ  ثلاثماشه  دیلو  کلم  رود  رد 

براقعلاک ناتفص  « 1  » اینخبراقا شصقان  هب  دندناوخ 
رامح نبا  دمحم  ناورمراوخ  نوچ  دوب  دیلو  میهرب و 

دنناهج هنتف  شک و  رکشلدنناشن  کلم  همه  موق  نیا 
روج هنتف و  الب و  دیدیمرود  نآ  رد  دب  ماما  وچ  قداص 

ندرک نایجراخ  عفد  ناجهاش و  ورم  زا  ملسم  وبا  ندرک  جورخ 

كالفا يایسآ  دش  نادرگكاپ  دزیا  لضف  هب  هاگان 
یلاعت كرابت و  اّلجالاب و  ریز و  ناهج  قاّلخ 

ناراوگرزب نکشندرگناراکبان  راک  نز  مه  رب 
ناسانشادخ قحب  موق  نازناسارخ  زا  دیسرب  رکشل 

دابآّتنج كاپ  هبعک  نآدانامب  ناذواج  هک  کلم  نآ 
«2  » راّفک راگزور  نک  ناریوراد  نید  زارب  نید  ملسم  وب 

یهایس يدیپس و  راتخمیهاشداپ  تخت و  هتسیاش 
تباهم  نامسآ  لد  ایردتبالص  اهدژا  نکفاریش 

______________________________

. ارهاظ ( 1)
يوفص رصع  لئاوا  ات  هتفای و  جاور  هعیش  تایبدا  رد  ملسم  وبا  هرابرد  هک  يراکفا  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  يدمحم ، خیرات  زا  شخب  نیا  ( 2)
شخب هب  هراب  نیا  رد  تسا . هدوب  هتفرگ  لکـش  نامز  نیا  زا  هتـشاد ، دوجو  شنمیفوص  نایعیـش  ریاس  يوفـص و  هاـقناخ  نادـشرم  طـسوت 

رد اههمان  ملسم  وبا  ملسم و  وبا  هرابرد  هلاسر  هس  همدقم  زین  روطس و  نیمه  فلؤم  زا  ناریا » مالسا و  خیرات  رد  ناناوخهصق   » باتک ینایاپ 
ملاسان تیصخش  هب  یخیرات ، نوتم  ددجم  یسررب  اب  هعیش  ناملاع  يوفص ، هرود  همین  رد  دییامرف . هعجارم  مود  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم 

. دندرک دس  ار  اههمان  ملسم  وبا  دشر  هار  نآ ، ندرک  راکشآ  اب  هدرب و  یپ  ملسم  وبا 
تلوص گنهن  یشودیشروختلود  تخب و  نوچ  یشور  اهنت  ص:134   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هدیشک نید  يارب  ریشمشهدیسران  غولب  دح  رد 
دوب ناشن  یمدرم  يدرم و  رددوب  ناجهاش  ورم  هلمجلا ز  یف 

هللا ةوقب  ددم  تفای  واهاگان  دیسر  وذب  وچ  رکشل 
باوخ رد  دید  لوسر  رادیدبات  نامسآ  هوکش  ربا  نآ 
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دوب ناج  كاپ  داهن  کین  وکدوب  نامز  نآ  ردنا  يرگنهآ 
مد اهدژا  ناوت  ریش  ياکملاع  لوسر  ودب  تستفگ 

زاس دهد  وا  تحالس  راک  اتزادرپ  حیلس  نآ  يوس  ات  ور 
دزاببیمه شنتخاس  زادزارطیمه  يربت  ترهب 

ار نکشودع  نک  هوک  نآار  ربت  نآ  یشاب  هدتسب  نوچ 
تسار دوش  وزا  تربت  راکتشاچ  نالف  رگد  یلقیص  وز 
بانوخ يوج  دنار  دهاوخ  ناکبآ  دهد  ار  وت  ربت  وا  ات 

تسد دهد  ارت  نآ  هتسد  ورتسه  رگد  يرگورد  هاگناو 
باتشب شاب  ریلد  هک  وا  ابباوخ  رد  تفگ  لوسر  هلمج  نیا 

تشادرب هار  يوب  هیلاغ  نآتشادرب  هاپس  شبح  هاش  نوچ 
تفای وب  کشم  ناهج ز  هک  یتفگتفای  وک  لوسر  یسفن  شوخ  ناز 

قرب دز  هنامز  رد  دز و  رب  رسقرش  بناج  نیچ ز  هشنهاش 
رّونم ناهج  همه  يور  دشرتسگرون  يور  تعلط  ناز 
تساخرب ياج  نانز ز  ریبکتتسار  هذید  باوخ  ملسم  وب 
راک وا  رهب  دناهتخاس  دوخراّجن  یلقیص و  رگنهآ و 

رسکی دناهدیدب  باوخ  ردربمیپ  تعلط  همه  ناشیاک 
تراشب ناز  تسار  هذش  ناشلدتراشا  نآ  دناهتفایرد 

شدنتخادگ نآ  رس  رد  ناجشدنتخاسب  يربت  نم  یس 
تشارفارب نآ  دناوت  هک  وا  زجتشادرب  تفرگ و  ربت  وچ  یلاح 
« 1  » هناسف نیا  زا  دناهتخادرپهنامز  رد  باتک  هراپ  دص 

______________________________

هتفاب مه  هب  اههمان  ملـسم  وبا  رد  هک  تسا  ییاـههناسف  نیمه  زا  دـمآ - دـهاوخ  مه  یتمـسق  تشذـگ و  یتمـسق  هدروآ - هک  یناتـساد  ( 1)
تحت یعون  هب  هک  مه  یناریا  هعیـش  هعماج  رد  رابتعا  نیا  تسا . نهک  یناریا  ياههمان  ناتـساد  رد  ملـسم  وبا  رابتعا  خـیرات  ـالوصا  دـندوب .

. هدوب هتفای  جاور  جیردت  هب  دناهدوب  اهناتساد  نیا  ریثأت 
، دش هدوزفا  نایعیش  یخیرات  یهاگآ  رب  هک  جیردت  هب  دوب و  حرطم  يوفص  هرود  لئاوا  ات  روبزم  شرگن 

دروآرب ناشرامد  كاپ  اتدرک  وک  رازراک  يدرم و  رد  ص:135   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
تسارآرب نوچ  زاس  تّدع و  وکتسار  دوش  اجک  نونک  هصق  نآ 

تیاور زا  تیاور  داتفاتیاکح  نیرد  يرصتخم  نیا 
تسب ورف  ناشراکب  ریبکتتسد  رد  تفرگ  ربت  هلمجلا  یف 
ربنم هب  ار  بیطخ  هدرک  ربرس  کی  دناعماج  دجسم  رد 

ناوارف « 1  » یتنعلب دناوخیمناورم  لآ  مان  هب  هبطخ  وگ 
هدرک ناشن  یگس  هب  ار  دوخهدرک  هناور  یلع  لآ  رب 

تساوخیم هک  ره  هناور  تفگیمتسار  پچ و  زا  تنعل  هدش  نارب 
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ار رس  درک  دنلب  تشارفبار و  ربت  نایم  نآ  زا  ملسم  وب 
شوج رد  رحب  وچمه  هذش  دجسمشود  زا  بیطخ  رس  تخادنا 

میبیب موش  دیزی  ماشهمیهارب و  کلم  کلم و  ناورم 
نابردب ات  ریزو  هاش و  زاناورم  لآ  زا  دوب  هک  موق  ناز 
ياپورسیب رازه  هدنکفبياج  رب  هدنز  دنامن  صخش  کی 

يریلد لد و  یهز  تنسحايریش  هوکش و  یهز  تنسحا 
حابشا ذوب و  هدنامن  حاوراکحافس  تسوا  هک  نآ  سابعلاوب 

لاس راهچ  زا  دعب  وا  ياجب  رفعج  وبا  نتسشن  حافس و  سابعلا  وبا  یهاشداپ 

تخب وا  زا  سپس  نآ  زا  تشگربتخت  رب  لاس  راهچ  تسشنب 
شیاپ داب  هتسکش  تسشنبشیاجب و  سپس  نآ  زا  رفعج  وب 

لآ اب  دومن  يذب  زین  والاس  کی  تسیب و  دنامب  هک  نآ  اب 
رود اذخ  نآ  دومن  ردغ  وکروصنم  هفیلخ  بقل  تسار  وا 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

لاوحا دش  رگد  وا  زا  قداص  ربلاس  هد  دعب  وا ز  تکلم  رد 
هارمگ تخب  موش  رفعج  وبهاگان  « 2  » ردنا ح م ق

ار  وگتسار  ماما  كاپ  نآار  وا  تشک  رهز  هب  روصنم 
______________________________

، ناریا یمالسا  ثاریم  رد  بناج  نیا  هک  ملـسم  وبا  در  رد  هلاسر  هس  هب  دیرگنب  دش . رتراکـشآ  نایعیـش ، يارب  هژیوب  ملـسم  وبا  یفنم  هرهچ 
. ماهدرک پاچ  مود  رتفد 

. ارهاظ ( 1)
. يرجه دجبا 148  فورح  هب  ( 2)

ص:136  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

تساخرب دروخ و  رهد  رهز ز  وکتشاچ  رگد  نیعبرا  يدحا و  رد 
یناث عیبر  مهد  ردنایناهگان  تفرب  هبنش  کی 

، ماّیا رد  وا  وچ  یسک  هذیدانماّیا  هک  یقداص  رفعج  اب 
!؟ دای منک  ارچ  ناشتنعل  زجدادیب  ملظ و  دننک  عون  نیز 
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نیسای لآ  يودع  ناج  ربنیرفن  راب  رازه  راب و  دص 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

كاخ درب  کلف  وزک  هضور  نآكاپ  ّتنج  عیقب  هب  شربق 
هام  نآ  باتفآ و  وچ  هدوب  نیاهاش  نآ  هتفخ  تسا  رذپ  شیپ 

ص:137  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مهیلع بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نب  نیسحلا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  مامالا  تماما  رکذ 
مالسلا

هراشا

مالسلا هیلع  همسا 
شماما قح  هب  ردپ  تسدرکشمان  تسا  مظاک  هک ز  یسوم 

تسا مان  هتسجخ  ناهج  کلم  ردتسوا  ماما  نب  ماما  هتسیاش 

مالسلا هیلع  هبقل 

مظاک وچ  مود  حلاصلا ، دبعمظاعا  رس  نآ  بقل  دراد 
رون هتفایب  وا  خر  زا  هامروهشم  تسمظاکب  هلمج  ناز 

مالسلا هیلع  هتینک 

تشاگنب راگزور  هک  تسیشقنتشاد  نسحلا  وبا  ناهج  تینک ز 
دوب نت  ناج و  وچ  شلد  بوبحمدوب  نسح  یکی  شنادنزرف  زا 

زازعا هب  رذپ  « 1  » نیکم دوب  رگزاب  وذب  یمه  دناوخ  ار  ذوخ 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

«2  » هدوب و ك قرش  رب  جفاق  رد  هدیسر  يرجه  لاس 
مدیشک ورف  مقر  زین  نآمذید  دایز  رگد  ياج  یس 

نیا اب  هنامز  دنک  مکح  نیانیسمخ  نامث و  هیام و  ینعی 
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لاف وا  يور  ناهج ز  هتفرگبلاس  نیا  رد  رفص  هم  متفه ز 
ینادواج غارچ  مشچ و  نآیناث  دامج  مهن  ردنا 

هذاهن قسن  نیرب  خیراتهداز  تشه  تسیب و  دص و  ردنا 
مذیسر نآ  روغ  هب  هتسنادمدید  فیعض  نم  هک  هخسن  ره 

مدرکن اج  رازه  ثحب  اتمدرکن  اهر  اج  هب  فرح  کی 
مناسر  رسب  ار  هردان  نیکمناما  ردق  نآ  هدب  بر  ای 

______________________________

. ارهاظ ( 1)
دجبا 128 فورح  هب  ( 2)

ص:138  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

تساجنآ زا  شکرابم  دولوم  «1  » تساوبا شمان  هک  نیرب  دلخ  نآ 
تسا نیتّنج  لاثم  هب  قحلاتسا  « 2  » نیتدلب نایم  هضور  نآ 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

ماّیا نید  كاپ  هموصعممان و  هتشاد  هدیمح  شردام 
روکذم ياههلیبق  هدوبروهشم ز  هیربرب  هب  تسدوب 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

دنمورب همه  درخ  غاب  رددنزرف  دوب  تفه  یس و  ار  وا 
رورس دار و  ماما و  هتسیاشرتهم  تساضرلا  یلع  لوا 

مسارملا مراکم  سابعمساق  زاب  تسا و  میهاربا 
دج با و  نوچ  لامج  هدنخرفدمحا  تسدّمحم و  تسهزمح و 

قاط تمرکمب  نسح  نوراهقاحسا و  دوب و  دیبع  لیعامسا و 
نامیا كاپ  هدیزگ  تسدیزنامیلس  رفعج و  دمآ و  لضف 

مالسلا هیلع  هتانب  دادعا 

دنتارّدخم هیراج و  زادنتانب  رگد  نینب  دعب  زا 
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مولعم تسا  يرغص  يربک و  زاموثلک  ود  همطاف  ود  هیقر  ود 
بل رکش  هجیدخ  هنومیمبنیز  تسا و  هبابل  هشیاع 

كالفا هام  هنسح  هیلع و  نوچكاپ  ههیرب  ۀملسلا  ما 
رتوکن رگد  مه  هلمج ز  نآرگید  هام  ود  کی  هنمیا  اب 

مالسلا هیلع  هءانبا  تفص  رد 

دننیمالا قداص  رظنم و  شوخدنانید  كاپ  عاجش و  شانبا 
دازآ هدنب  رازه  تسدرکدار  دمآ و  لومتم  دمحا 
راکوکن اهراک  همه  ردنارادنید  عاجش و  شامیهاربا 

شیپ رد  تفرگ  وا  نمی  راکشیوخ  رّخسم  نمی  هدرک  وا 
دیق دص  هداشگ  نمی  هب  هتفردیز  دمحم  لبق  زا  وا 

ماجنارس وکن  همه  دنذوبمانوکن  همه  نارسپ  رگید 
روخ  رد  تستماما  رهب  زارتهم  تساضر  یلع  هک  الا 

______________________________

تساونا لصا : رد  ( 1)
. هرونم هنیدم  همظعم و  هکم  هنایم  یلحم  ( 2)

درک نیما  شتماما  هار  رددرک  نید  ّیضر  شرذپ  ار  وا  ص:139   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

تسا عیفر  سب  هک  وا  متاخ  ربتسا  عیمجلا » ةّزعلا هللا  »
تسوا ادتقم  ماما و  هتسیاشتسوا  تسادخ  زا  تزع  هتفایرد 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

شلامه ناهج  نیا  رد  هذوب  اتشلاس  دوب  راهچ  هاجنپ و 
ییادج نید  یمد ز  هدرکانییاسراپ  دهز و  تعاط و  رد 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

لام تمعن و  هب  هذشن  بلاطلاس  جنپ  یس و  ماما  تسذوب 
سالجا مسر  هب  مه  یپ  ردناسابع  لآ  هفیلخ  دنذوب 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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يدنزگیب تسشنب  يدهميدنچ  دوب  هفیلخ  روصنم 
يداؤفلا ةرسح  هب  درپسبيداه  هب  سپس  ناز  لاس و  هد 

هفیج ناهج  نیا  رد  دنام  واهفیلخ  دش  دیشر  نوراه 
یهاوخ هک  وزرآ  ره  تفاییمیهاشذاپ  دنارب  رود  کی 

لاق ای  لیق  هذوبن  تشذگبلاس و  هدزناپ  دیشر  رود  زا 
لتاقم نآ  زا  زارد  تسیحرشلتاق  رهز  هب  ارو  دنتشک 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

کهآ ران و  هب  ینتخوس  نآکهاش  نبا  يدنس  سبح 
ماّیا ماما  نآ  بسن  رفعجمانوکن  نآ  ماقم  تسذوب 

دنتشرد سب  هک  نابسنیب  نآدنتشک  رهز  هب  ارو  سبح  رد 
تشگ ناهج  نیا  نیرتماندبتشگ  نادناخ  يودع  هک  سک  ره 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

هاگان بجر ز  مهد  ردناهاش  نآ  هبنشراهچ  زور  رد 
داتفیب مما  يدتقم  ناکداتشه  دوب و  تشه  دص و  زا  لاس 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

دابآ دناهدرک  هعرزم  کیدادغب  کلم  مالس  راد  رد 
دراد مامت  یهاگ  تهزندراد  مان  داوج  یسوم 

رباکا  ترایز  تسنآرباقم  ار  شیرق  تساجنآ 
ص:140  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مظاکلا یسوم  نب  اضرلا  یلع  مامالا  تماما  رکذ 

هراشا

مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نبا  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نبا 

مالسلا هیلع  همسا 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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دوب یضترم  مان  تینک و  ابدوب  اضر  بقل  یلع و  شمان 

مالسلا هیلع  هبقل 

دوب یضترم  داهنب  یتفگدوب  اضر  وا  فیرش  باقلا 
قئاقحلا ققحم  دوب  وکقیالخ  شتماما  هب  یضار 

مالسلا هیلع  هتینک 

دازنسح وک  دیدب  دنچ  رهداد  نسحلا  وبا  شردپ  تینک 
مان دش  هدوزف  ناشتینک  زامایا  زا  دنتشاد  همه  تینک 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

مالسا رد  ون  يرد ز  دوشگبماّیا  زا  « 1  » ردنا ح ق م
هدیمرآ هّصغ  مایاهذیسر ز  هدزناپ  هب  هّجحلا  وذ 

ياریپمظن نابز  هب  مدناوخياج  کی  هب  مهن  لهچ و  ردنا 
ار اضر  یلع  خر  دومنبار  اضق  زا  ود  دص و  هخسن  کی 

مان نیا  شدنتشاگن  هرهچ  ربمارجا  رهپس و  ءاثلثلا  موی 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

دومحم زور  دعس و  علاط  رددوجوم  تشگ  هنیدم  هب  مه  وا 
كاخ ملاع  نیرتروهشمكاپ  هنیدم  یهز  تنسحا 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

شماک هدادن  ناهج  هفطن  نیزشمان  همجن  تسا  ینون 
مذیشک ورف  مهب  ود  ره  نیامذید  هفیحص  رگد  هب  متشگ 

مالسلا هیلع  هدلو  رکذ 

______________________________

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :
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دجبا 148 فورح  هب  ( 1)
دنزرف هنامز  نیا  رد  هذوباندنمورب  یکی  زا  زجب  ار  وا  ص:141   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

شماما قحب  ناهج  تسدرکشمان  تسدّمحم  هنادرد 
تشاد رسپ  نآ  زا  ناهج  ود  رتخدتشاد  رهگ  شش  هک  ارو  دنیوگ 

دومنب باتفآ  وچ  هام  ناکذوب  کی  هک  رتحیحص  هخسن  نآ 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

هاتوک هصق  دبع » انأ  ّیبرهّلل   » هتشون وا  متاخ  رب 
یلازی ياذخ ال  مان  زایلاخ  دنتشادن  تشگنا 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

مان شدمآ  رب  ناهج  هلمج  ردماّیا  زا  جنپ  دیدب و  هاجنپ 
هام هن  تشه و  هب  يردق  مک  نازهاجنپ  تسرگید  هخسن  رد 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

فاک رد  لاس  دیسر  کنادنچفارطا  رد  شتماما  تسذوب 
تمایقلا تماق  هک  دنتفگتماما  رد  دنارب  تسیب  نوچ 

دوب نیما  دمحم  هاگنآدوب  نید  دیشر  کلم  نارود 
یهام هام و  هراظن  هب  يو  ردیهاشذاپ  تفرگب  نومأم 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

هام هراتس و  خر  رون  نآهاگان  هتسخ  رهز  هب  تشگ  وا 
نوراو تخت  ریرس و  هتشگربنومأم  رما  مکح و  هب  دنیوگ 

روهشم تسیتیاکح  هفرط  نیاروگنا  ردنا  دنداد  شرهز 
یلازیال مولع  رحب  نآیلاح  داتف  ورف  روح  نوچ 

ملاظ مان  هنامز  نک ز  مکملاظ  ماک  وت  یهدن  بر  ای 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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هناگی نآ  تافو  دوب  نوچهنامز  دش  هایس  هنیدآ 
یناف ناهج  نیا  زا  دش  نوریبیناث  دامج  هم  متفه ز 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

سوب دهد  کلم  وا  دهشم  ربسوط  رب  تسا  هدنکف  هیاس  وا 
تسا  ماقم  نآ  رد  ناهن  جنگ  نآ  «1  » تسا مان  ش  انس »  » ورد تسیهید 

______________________________

. تسا دابانس  روبزم  هیرق  مان  ( 1)
ص:142  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

اضرلا یلع  نب  داوجلا  دمحم  مامالا  تماما  رکذ 

هراشا

مهیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  نبا  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقاـبلا  دـمحم  نب  قداـصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نبا 
مالسلا

مالسلا هیلع  همسا 

هناگی رد  نیدب  تسارآهنامز  اضر  یلع  دعب  زا 
دمرس هاج  مان و  هتفای  نآدّمحم  یلع  نب  رفعج  وب 

تساوخرد شیتسار  هب  قافآتسار  وا  تماما  رذپ  دعب  زا 

مالسلا هیلع  هباقلا 

ناد یضترم  داوج  يداهناج و  لد و  نآ  فیرش  باقلا 

مالسلا هیلع  « 1  » هتینک

بوسنم تسدّمحم  هب  شمانبوخ  تینک  تسا  شرفعج  وب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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جنگ رد  نآ  هنامز  ذاشگبجنپ  دون و  دص و  يرجه  لاس 
تسار همین  هعمج  بش  ردناتساخرب  مایص  مهدفه  رد 

دوب بجر  هم  زا  مهد  امادوب  بش  ثلث  ود  رگید  ياج  کی 
داینب دناهذاهن  هک  لواداتفا  لباقم  اج  ود  هخسن  نآ 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

داد دوخ  ذاد  هنیدم  داینبداز  وردنا  هنیدم  هب  مه  وا 
هذاشگرب مکح  رد  اجنآهداز  هّمئا  مما و  نیدنچ 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

كالفا مشچ  دیدن  هک  شلثمكاپ  رد  نآ  دازب  هّرد  زا 
ماجنارس شوخ  زارب  تخت  نآمان  نارزیخ  شاضر  تسد  وک 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

دنمدرخ  رسپ  زا  رتخد و  زادنزرف  تفه  دوب  دنام  وز 
______________________________

هبقل لصا : رد  ( 1)
دوب نمس  هلال و  همه  یقابدوب  نسحلا  وبا  شرسپ  رتهم  ص:143   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دوب یکی  زا  هذیسر  هلمج  نآموثلک  ما  همیکح  یسوم و 
همان نیرخآ  همطاف  سپهماما  هجیدخ و  هاگنآ 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

دوب معنلا  مودت و  رکّشلابدوب  مج  ماج  هک  وا  متاخ  رب 
مّظعم هّمئا  كاپ  نآمدکی  دناهذوبن  رکشیب 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

نورشع سمخ و  دارم  ماکیبنودرگ و  رود  اقب ز  تسدید 
تسا ساپسان  هک  شخر  هب  رگنبتسا  سایق  نیزا  کلف  نارود 

: همانهمئا يوفطصملا -  هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب 
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مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

تشاگنب رهد  ماما  هب  شمانتشاذگب  شیوخ  رمع  تشه ز  نوچ 
لابلا غراف  رهد  یمصخ  زالاس  هدفه  ماما  تسذوب 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

دوب ّمس  بیصن  ارو  هاش  نازدوب  مصتعم  کلم  لوا  رد 
دار هفیلخ  یهز  تنسحاداد  مصتعم  دنیوگ  شرهز 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

«1  » نومأم رودب  يرجه  لاسنورشع  تس و  هب  نیتئام  ردنا 
هاج رس  زا  شناهج  تشادربهام  رخآ  هب  هدعقلا  وذ  رد 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

دابآّتنج دلخ  هضور  نآدادغب  رهش  هفالخلا  راد  رد 
تسا شیوخ  كاپ  دج  ي ]  ] ولهپ ردتسا  شیرق  رباقم  هک  اجنآ 

مظاعا  هّمئا و  رادرسمظاک  كاپ  ماما  تسیسوم 
______________________________

. درم لاس 218  رد  نومأم  ( 1)
ص:144  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

داوجلا دمحم  نب  یقنلا  یلع  مامالا  تماما  رکذ 

هراشا

یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  هللا  دـبع  یبا  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نبا  قداصلا  رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  اـضرلا  یلع  نبا 
مالسلا مهیلع  بلاط 

مالسلا هیلع  همسا 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


ماّیا ماما  مهد  دوب  وامان  یلع  دوخ  دج  هدننام 
تسا كاخ  ذاب و  بآ و  شتآ و  ربتسا  كاپ  هک  ّیقن  شبقل  هذوب 

دندیرورپ شیایح  ریش  زودندیرفآ  شحور  هک ز  ییوگ 
نامان هتشرف  نیمز  نحص  ربناماما  یهز  هللا  ناحبس 

مالسلا هیلع  هبقل 

شانینمؤم ّیقن  هک  ناس  نازشانیما  ّبیط و  هب  دندناوخ 
روهشم هذوب  هیقف  هب  اماروکذم  هذوب  مولع  هلمج  رد 

مالسلا هیلع  هتینک 

تشاگنب شیوخ  هب  ینسحلا  وب  مهتشاد  وا  ّدج  هک  نامه  هب  تینک 
شیوخ رب  دیسر  شدوخ  ّدج  زاشیوخ  تینک  ناشن و  باقلا و 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

دومنب لامج  محر  جرد  زگذوب  هد  تسیود و  يرجه  لاس 
نوریب هنامز  زا  رس  درک  وکنوزفا  ود  یتیاور  هب  مذید 

یناذواج تایح  ضحم  نآیناث  دامج  هدراچ  رد 
كاخ رب  هیاس  ناشن  دنکفاكاپ  رهوگ  وچ  محر  جرد  زا 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

تسباب هک  یعضوم  هب  تسدازتسباب  ّدج و  وچ  یندم  مه  وا 
داینب تسار  هنامز  کنادنچذابآ  داب  هنیدم  هک  بر  ای 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

هنامس  وا  مان  هروهشمهناگی و  ینز  نیزا  شرذام 
هذوب هناسف  نید  تعاط و  ردهذوب  هناشن  شدلو  ما  ص:145   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  هدالوا  دادعا 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


شذوب راوهاش  رهوگ  نوچشذوب  راچ  هنیرن  دنزرف 
اناوت ملاع و  لد و  نشوراناد  ود  نیسح  نسح و  لوا 

رتخد تسین  شیب  هیلاع  کیرفعج  تسدّمحم و  هاگنآ 
هدوبن نیزا  ریغب  لصا  ردهذومن  هدزیس  هریاد  رد 

مالسلا هیلع  هنبا  نسح  تفص 

تسا مالغ  ششنادب  ماّیاکتسا  ماما  نسح  شرسپ  رتهم 
هناشن يرکسع  هب  تسنیکهناسف  يدهاز  ملاع  رد 

مانوکن يرکسعب  تسذوبماّیا  ماما  مهدزای  وا 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

تشاد فکت  لّکوت و  ظافلاتشاد  فجن  زا  هک  نیگن  شقن  نآ 
تیاده نیا  تسیلزا  ار  واتیافک  شلکوت  تسذوب 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

هدیشچ نانمشد  بآ ز  رهزهذیسر  مکی  لهچ و  ردنا 
تسذوب هک  ياهخسن  تسوهستسذوب ز  راچ  تسیب و  هریاد  رد 

لاتخم ناهج  نیا  رد  تسذوبلاس  هس  یس و  ماما  هک  اریز 

مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

رازآ روج و  دنب و  هب  تسدرکراتفرگ  شلّکوتم  سپ  ناز 
دنچکی زین  دنامب  ملظ  نازدنب  نآ  ردنا  رهز  هب  دنتشک 

دومنب كاپ  تاذ  هب  شیجنردوب  مصتعم  تایح  لاح  رد 
لاف شندید  مادم  تشادیملاس  جنپ  دنامب  وزا  سپ  قثاو 

نامیا ایح و  زا  يرب  نآ  تشکناس  نیدب  شلّکوتم  اما 
لاّتق رهد  راک  ملظ ز  نآلاس  هدراچ  هب  وا  سپ  زا  دنام 

تفآ الب و  نانچ  دعب  زاتفالخ  رصتنم  هب  داتفا 
هناشن وز  دنامن  تشذگبهنامز و  رد  دنامب  هام  شش 
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دروآرب وا  رامد  ماّیادرک  نادناخ  دصق  هک  صخش  ره 
میسارهیمن ناشتنعل  زامیسانشیمن  ار  همه  نیا  ام 

مینادزاب  هّمئا  لاح  زامیناوخب  ياهفیحص  وچ  اما 
؟ تسیچ یپ  زا  لآ  شزیر  نوختسیک  شلتاق  داد و  هک  بآ  رهز  ص:146   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا ناج  دصق  هب  ناشیپ  ردناتسا  نادناخ  يودع  هک  سک  نآ 
هفیظو نتشاذگب  ناوتنهفیلخ  رگ  ذوب و  هاش  وک 

كاخ نمیشن  نیمز  تخت  زا 
نیرفن باذع و  مه  تنعل و  مهكالفا  يارو  اوه  جوا  ات 

نیسای لآ  يودع  ناج  رب 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

هاج تعفر و  تخت و  ذاتفاهاجنپ ز  راچ و  تسیود و  لاس  رد 
یناف ناهج  نینثالا  موییناث  دامج  متسیب  رد 

دوشگب لقع  مشچ  بانوخدومنب ز  هناگی  نآ  رب  ردغ  نیا 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

ماّیا ماما  یلع  تستفخمان  يأر  نم  ّرس  هرماس  رد 
، ار یقّتم  ماما  هتسیاشار  یقت  دمحم  دنزرف 

لضافا  هّمئا و  ردص  نآلتاق  رهز  هب  ناگس  دنتشک 
ص:147  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یقنلا یلع  نب  يرکسعلا  نسح  مامالا  تماما  رکذ 

هراشا

نب نیسحلا  هللا  دبع  یبا  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نب  اضرلا  یلع  نبا  داوجلا  دمحم  نب 
مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

مالسلا هیلع  همسا 

تسا ماما  قحب  مهدزای  وکتسا  مان  هنامز  زا  نسح  ار  وا 
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مالسلا هیلع  هبقل 

هناورسخ مان  هس  تسذوبهناگی  نآ  فیرش  باقلا 
دوب يرکسع  جارس و  يداهدوب و  يرورپماما  هس  ره  نآ 

مالسلا هیلع  هتینک 

دناشنب ریرس  رب  هک  شیتیگدناوخ  شدمحم  وبا  هب  تینک 
باب نیرتهب  هب  اضق  هتشونبباقلا  تسوا و  مان  تینک و  نیا 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

نوزفا رگید  ود  رگد  ياج  ردنوثالثلا  نیتئام و  ردنا 
ینامسآ دعس  علاط  ابیناث  عیبر  هم  مراهچ ز 

ردام نطب  ادج ز  تشگ  وکرگید  ياج  هذومن  هنیدآ 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

ار وخ  كاپ  ماما  كاپ  نآار  وا  رذام  داز  هرماس  رد 
تسوج بل  نآ  زا  تایح  بآ  نیاتسوا  يأر  نم  ّرس  هک  رهش  نآ 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

وا رهوگ  هذوب  هرماس  زاوا  رذام  هثیدح  تسذوب 
ییادج شتعاط  هذوبانییاسراپ ز  هب  ینز  فورعم 

مالسلا هیلع  هدلو  مسا 

تسین رگد  یسک  ناهج  هب  وا  زجتسین  رسپ  یکی  زا  زجب  ار  وا 
تسداشگ  رظن  شخر  هب  یتیگتسذاهن  فلخ  وا  هک  دنتفگ 

يوج تنطلس  ناهج  ناهاشيور  دهن  وذب  نامز  نارود  ص:148   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
شنامزلا بحاصب  دنناوخشناتسآ  هدیدب  دنسوب 

دونشخ قلخ  اذخ و  هذوب  وزدوب  رظتنم  هفیلخ  تقو  نآ 
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ماجنارس وکن  ریس و  وکینمان  شدمآ  تّجح  مئاقلا 
تشاذگن هنامز  فکب  ار  واتشادیمه  ناهن  ارو  دولوم 

ردنا هراوهاگب  هدیدانرذام  ریغب  وا  هراسخر 
ار نز  درم و  غارچ  مشچ و  نآار  نسحلا  وبا  ماما  دنیوگ 

دنزرف هدوبن  نالد  هتسخ  نازدنچ  یکزینک  رگم  تسذوب 
ياج رب  شیلّمجت  تسذوبيامرفراک  وا ز  هناخ  رد 

بآ نآ  ردنا  دومنب  يرمعباّذک  مانب  شرسپ  « 1  » رفعج
نابرد تفگ  ریزو  ریم و  ابناطلس  يارس  رد  هب  وا  تفر 

تساخرب زینک  نیز  هس  ود  ار  واتساخرب  وچ  مرذارب  هک  اتفگ 
تعینش تفص  دص  هب  درکیمتعیش  لها  رب  رگد  عینشت 

یناورسخ تخت  هتسیاشیناهن  رد  تسا  يرسپ  ار  وک 
مالسا هاشداپ  هشنهاشماّیا و  ماما  ذوب  دهاوخ  وا 

دوب ناهن  وا  تشاد  هک  زیچ  رهدوب  ناور  شلّمجت  هلمجلا  یف 
تراسخ نآ  دش  وزا  دندربتراغب و  ناکزینک  هاگناو 

يراوخ دیسر  نآ  زا  تعیش  ربيراکزمغ  يالب  هب  سپ  ناز 
دندینش سک  چیه  زین ز  هندنذیدن  شیناهن  دنزرف 

ار وج  تخت  كاپ  هفطن  نآار  وا  صاوخ  رگم  تسدید 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

تشاد فکت  لّکوت و  ظافلاتشاد  فجن  زا  هک  نیگن  شقن  نآ 

مالسلا هیلع  هرمع  تدم 

دوب مغ  درد و  هب  ناهج  روج  زکدوب  مک  شاقل  یس  لاس ز  ود 
مس زا  تشکب  شمصتعم  مهمک  یکی  هریاد  هخسن  رد 

مالسلا هیلع  هتماما  تدم 

لاوحا  دش  رگد  ورب  ماّیا  زلاس  شش  ماما  قحب  تسذوب 
______________________________

. شرفعج لصا : رد  ( 1)
درک متس  نیا  سک  وا  وچ  ناج  ربدروخ  مصتعم  تسد  بارهز ز  ص:149   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
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مالسلا هیلع  هتافو  ببس 

مان مصتعم  هفیلخ  ماج  زاماّیا  زا  دروخ  رهز  هرماس  رد 
تسا بان  رهز  هک  ناتسم  شماجتسا  رامش  نیز  هنامز  نییآ 

مالسلا هیلع  هتافو  خیرات 

ماش مسوم  دیسر  هنیدآمانوکن  نآ  تافو  خیرات 
رکاذ ذوب  هتسشن  دنیوگرخآ  عیبر  فصتنم  رد 

لسرم هاش  يرجه  هاملوا  عیبر  رگد  خیرات 
نیتس سانش و  نیتئام  ینعینیس  دجبا و  فرحب  زجب  ير 

تفر نانج  يوس  ناهج  روج  زاتفر  ناهج  نیزا  ماما  كاپ  ناک 

مالسلا هیلع  هربق  عضوم 

ماّیا يادتقم  ملاع و  نآمارآ  تستفای  هرماس  رد 
تستفهن  نیمز  نآ  رد  جنگ  نآتستفخ  زان  هب  رذپ  شیپ  رد 

ص:150  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

نسحلا نب  دمحم  مئاقلا  ۀجحلا  رخآلا  مامالا  تماما  رکذ 

هراشا

هللا دـبع  یبا  نب  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دـمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  نبا  اـضرلا  یلع  نب  داوجلا  دـمحم  نب  یلع  نب 
مالسلا مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا 

مالسلا هیلع  همسا 

تسا نیس  لآ ي و  تّجح  وکتسا  نیرخآ  هّمئا  ناهرب 
مان شدّمحم  نیهم  ّدج  نوچماّیا  يادتقم  رورپنید و 

مالسلا هیلع  هباقلا 
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ناهرب تستّجح و  همه  رب  وکناد  بقل  شمئاق  ۀجحلا 

مالسلا هیلع  هتینک 

كالول هاشذاپ  تینک  نوچكاپ  تینک  تسا  شمساقلاوب 

مالسلا هیلع  هتدالو  خیرات 

نادزی كاپ  لضف  هب  هنیدآنابعش  هام  رشع  ثلاث  رد 
نیسای لآ  كاپ  هفطن  نآنیسمخ  سمخ و  نیتئام و  ردنا 

دنکفا هیاس  هنامز  قرف  ربدنب  اب  هداشگ  مدع  متک  زا 
شیوب ناسرطع  هدش  ناوضرشیوم  وب ز  کشم  هدش  ملاع 

مالسلا هیلع  هتدالو  عضوم 

دابآ نمؤم  مان  هرماس  نآداز  يار  نم  ّرس  هب  زین  وا 
رود نآ  زا  راگزور  ذب  مشچرومعم  ماقم  نآ  نک  وت  بر  ای 

مالسلا هیلع  هّما  مسا 

تمحر ناتسلگ  نبلگ و  زاتمحر  ناتسوب  راداد ز 
هذیرورپ تشهب  يوب  زاهذیرفآ  سگرن  هچنغ  کی 
یلامش یبونج و  هذوبانیلازیال  داب  تبحص  رد 

داز وز  هفوکش  رت  هزات و  نیکداتسرف  نسح  شردپ  رهب 

تشادن دنزرف  وا  هکنآ  رکذ 

دنویپ  هدرکن  ینز  چیه  ابدنزرف  تسا  هدازن  چیه  وا 
موصعم كاپ  ماما  دوب  وامولعم  تشادن  یسک  هفطن  وز  ص:151   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مالسلا هیلع  همتاخ  شقن 

تسا نیس  لآ ي و  زجعم  وکتسا  نیرخآ  ماما  هک  هش  نآ 
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تساکومکیب تسوا  متاخ  ربتسار  ینغلا » هللااب  ۀقثلا  »

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  خیرات 

دید یسک  ناشن  شیگدنز  هندید  یسک  نایع  شیگدرم  هن 
دابآ تّقشم  نیزا  دش  نوریبداتفا  يو  رب  فوخ  هک  دنیوگ 
تشاذگب هنامز  وا  هک  تقو  نآتشاد  نابساپ  لیکو و  باون و 

ار نامالا  یف  ناگدشتیاغار  ناسک  نآ  تعیش  هرمز  زا 
لام رز و  یجراوخ  ناهنپلاس ز  ره  هب  مک  شیب و  تسلقن ز 
داش نخس  نآ  زا  ناجب  دوبیمداتسرفیم  هک  ره  هذش  نییعت 

دبایب ناما  وا  نذید  زودبایب  ناشن  وا  ترضح  زا 

مالسلا هیلع  وا  ندومن  تبیغ  خیرات 

نییعت هتشذگ  نیتئام  زا  دعبنینامث  عبرا و  هنس  ردنا 
هام دور  رد  ربا  هب  هک  ناس  نازهاگان  هنامز  نیزا  دش  بیاغ 

دوشگب شیرد  اذخ  بیغ  زادوب  یتّنج  هک  دوخ  هناخ  رد 
تشاد نانج  وا  ياضف  دننامتشاد  ناس  تشهب  نیزا  یبادرس 

دش ناتساد  هنامزب  شماندش  ناهن  ورد  ناشن  هاش  نآ 
لاف ار  هنامز  شطخ  ذوبیملاس  هن  تصش و  هک  ناسک  دنیوگ 

دومنن قلخ  هب  شخر  ماّیاکدوب  وا  نیلوا  تبیغ  نآ 

دومنیم قلخ  هب  وا  بوتکم  تقو  ره  هک  يرمس  یلع  رکذ 

ماّیا ردنا  یناهن  دوبیممان  یلع  زا  وچ  یبسن  يرمس 
يدوشگ نابز  وزا  قلخ  ربيدومن  ناهن  وا  يو  عیقوت 

یناهن ناتسود  رب  یتفگینامزلا  رخآ  هب  ریرقت 
دش نامک  رد  عون  دز و  یتیگدش  ناهن  وا  کنآ  تدم  رد 

يرمق نوچ  ناور  یطخ  دناوخیميرمس  یلع  نآ  رگم  يزور 
مدیشک رد  کین  ذب و  زا  ورمذیمرایب  نم  هک  هتشونب 

یهاد  رهد  رگید ز  زور  ششیهاوخ  دید  تافو  هک  نوچ  وت 
ماجنارس ار  هنامز  تسیجاتماّیا  رد  وگب  ینخس  ام  زا  ص:152   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

زین ام  مان  نکم ز  ذای  دوخزیچ  ام  رهب  ناتسم ز  سک  زا 
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درادن اقب  شیشک  ندرگدرادن  افو  ناهج  نارود 
تیاور زا  تیاور  هب  مذیدتیاکح  نیا  مدناوخ  وچ  هدنب  نم 

تفس ناوتیمن  نیزا  رتهب  ّردتفگ  ناوتیمن  نخس  شیب  نیز 
هتفهن یسب  نانخس  يو  ردهتفگ  دایز  نیا  زا  عون  دص 

متفسب نخس  رد  دوب  رپمتفگ  مظن  هب  يرصتخم  نم 
رادیب هن  یگتسخ  هتفخ ز  هنرامیب  هداتف  يرحس  اما 

شود رب  شود  گرم  هباوخمهشوهدم  هداتفوا  مطساو  رد 
مراگزور تفرب  تسد  زامرادن  یگدنز  هب  دیما 

منورد رد  هدنکف  بات  بتمنورب  نتشیوخ  رکف ز  نیز 
یناگدنز بآ  هزوک  ابیناهگان  مذید ز  يریپ 

دوب نم  دح  ّدج و  شیب ز  وادوب  نم  ّدج  هک  شمتشادنپ 
ياج نیدب  مذمآ  وت  رهب  زايامیپهنامز  مرضخ  اتفگ 

یناگدنز بآ  زج  تسین  نیکینام  هدنز  هک  روخب  بآ  نیا 
رود هر  زا  مدزن  هذمآ  ياروجنر  تسا  ملایع  هک  متفگ 

مدیشک وا  يارب  جنر  نیومدیشچ  نم  هک  ناشچب  ار  وا 
بات بت و  نآ  زا  منت  دوسآبآ  شفک  زا  ملایع  دروخ  نوچ 

هاگرحس نآ  ردنا  مه  لاح  ردهاگان  وا ز  قارف  دعب  زا 
دمآ روخ  رد  هچ  ارم  هک  هو  هودمآ  ردنا  یناوج  هک  مذید 

یهاشذاپ ناسب  هچ  یهامیهام  ناسب  ششوخ  راسخر 
مدرک مالس  نازرل  نازرلمدرک  مارتحا  متساخرب 

همایق ات  دنام  وت  تفگ  زکهمانهّمئا  نیا  رد  هک  اتفگ 
ممان تسا  هنوگچ  هک  ناوخربممادک  نم  هدرم  هدنز و  زا 

منابز زا  دمآرب  تیب  نیامناوختسا  داتف  هزرل  رد 
تابثا یفن و  مربن ز  هر  نمتاوما  زن  تمناوخ  ایحا  زن 

دش نوچ  لاح  هک  دشن  مولعمدش  نورب  ناور  وا  متفگ و  نیا 
دوب انشآ  هگآ  هناگیبدوب و  اجک  زا  هک  شمتخانشن 

دومنب  لایخ  نانچ  باوخ  ناکدوب  نت  درد  جنر و  شدرگ  اب 
هودنا قارف و  منم و  دز  ربهوک  زا  رس  يرواخ  ورسخ  نوچ  ص:153   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

دومنب باتع  نیا  نم  هب  بش  ناکدوب  سک  هچ  نآ  ذوب و  هچ  باوخ  ناک 
تفس ناوتیمن  نامگ  هب  ّرد  نیاتفگ  ناوتیمن  نیقی  شیدهم 

تسه ناهج  نیرد  نیقی  شاوأمتسه  نامزلا  رخآ  هک  تسین  کش 
نادزی مکح  هب  دوخ  شدرگ  نآنادرگ  رهپس  دنک  هچ  دوخ  ات 

مد دنز  سک  هک  اجک  هرهز  نآملاع  ناگراظن  مییام 
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دیامنیم يور  هک  عون  نازدیارسیمه  ینخس  سک  ره 
مناشفیمه نابز  ّرد ز  نیکمنادن  نیزا  ریغب  هدنب  نم 

رازیب ثیدح  نیز  هدش  یموقراکنا  دننکیمه  میموق 
تسّقح هک  یسک  نآ  ره  عبط  ابتستفگ  مظن  هب  یسب  خیرات 

نیشیپ نارونخس  دنتفگنیمار  سیو و  نیریش و  ورسخ 
راوهش ّرد  ناسب  دنتفگرایسب  ياهناسف  عون  نیز 

يالاب سفن  عبط  هتوب  ردياریپمظن  يارعش  یضعب 
راتفگ بوخ  نانادینعمرادنید  ناققحم  نادرم و 

دندروخن مغ  خرچ  شدرگ  زادندرک  مظن  هب  یسب  خیرات 
«1  » قویع هب  هدش  هذیسر  دنتفگقوجلس و  لآ  مان  هب  عون  هد 

دنناهج رد  هناسف  دنچ  رهدننامکرت  عمج  هب  موق  نآ 
دنانیرفآ حدم و  روخ  ردنادنانید  لها  هک  رذگب  ناشیز 

ییوج وچ  ناشیانث  حدم و  زوییوگ  هچ  هدحالم  باب  رد 
ناشیرپ دشن  یسک  دنتفگناشیا و  لسن  هداژن  خیرات 

تساوخاو درکن  ناهج  هب  وز  سکتسارایب  نادب  نخس  هک  سک  نآ 
ناساره نآ  زا  دشن  دنیوگناس  نآ  زا  مظن  تسا  یسب  رفک  رد 

تسد دص  هب  رز  بآ  هب  هتشونبتسه  یسب  هدحالم  خیرات 
دنتسرپ هدحالم  هک  یموقدنتسه  زونه  یسب  زورما 

دنرادن ادخ  زو  دوخ  زا  سرتدنراگنیم  زونه  شقن  نآ 
یهار چیه  هدرپسن  لطابیهانگ  ماهدرکن  هدنب  نم 

متستخابن  لغد  هب  یبعلمتستخاسن  دوخ  فینصت ز 
______________________________

ایرث یکیدزن  رد  ياهراتس  مان  قویع  ( 1)
نیریش مظن  هب  ماهتخادرپنیسای  لآ  تافص  خیرات  ص:154   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسا نامسآ  نیمز و  روهشمتسا  نایع  اج  رازه  رثن  رد 
ار ناهج  ون  يرد ز  هذاشگبار  نآ  مدرک  مظن  هب  زورما 
ماجنارس دب  موش  هس  ود  یموقمان  یضفار  هب  نیا  زا  مدندرک 

تسوا هدنب  هن  وا  هک  تسیک  نآتسود  یلع  مدش  ناج  لد و  زا  نم 
تسر ناوت  نآ  يالو  هب  مغ  زکتسد  مدز  وا  ملع  نماد  رد 

میوپ رکف  ياپ  هب  هن  هر  نإ  ومیودع  ار  هباحص  هن  رخآ 
مدرک هناشن  يدرخیب  ردمدرک  هنامز  شنزرس  ات 

دنامانب هدزاود  روهشمدنامامت  هلیبق  موق  نیا 
مدآ لسن  يامنتشگنامهرد  هتسب  دناهلسلس  نوچ 
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تشپ مه  هلمج  یکی و  تشپ  زاتشگنا  کنانچ  مهب  هتسویپ 
ندومناو تسیگناویدندوزف  نایم  نآ  رد  هناگیب 

دنزارطیم هک  دوب  تسد  کیدنزاس  بوخ  سابل  هک  ناهاش 
دیاشن طخ  راهچ  هب  فحصمدیان  بوخ  گنر  ود  هماج  کی 

شیپ تدیاین  يذب  گنر  اتشیدنیم  سک  نامب ز  گنر  کی 
یهایس يدیپس و  کلم  ردیهام  هب  ات  هام  نکسم  زک 

شنیبج رب  دوبن  شقن  نیکشنیرفآ  ذوبن ز  صخش  کی 
دراد مالک  نیرکش  نیریشدراد  مان  ماظن  هک  یضاق 

مدآ لسن  داژن  راتخمملاع  هاشداپ  تلود  زا 
ناساره ماهذوب  هک  دنچ  رهناس  نیدب  متخاسب  همان  نیا 

روجنر تخس  هام  هس  ود  مذوبرود  نیزا  ذاب  هک  اطخ  وهس و  زا 
مدوشگیم هک  رهگ  جنگ  نیامدوب  هتفخ  جنر  رتسب  رد 

دادغب رهش  هب  دش  هتخادرپدای  نیا  مدرک  هلح  طساو و  رد 
تساخ  رهگ  نیا  مریمض  رحب  زاتسار  « 1  » یحو لاذب  يرجه  لاس 

______________________________

. دوشیم يرجه  لاس 718  دجبا  فورح  ساسا  رب  ( 1)
متاکز نیا  همئا  دندادمتارب  بش  ناضمر  زا  شیپ  ص:155   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

لاف ار  هنامز  ینک  همان  نیکلآ  هّمئا و  قحب  بر  ای 
رود نیا  زا  راگزور  ذب  مشچروهشم  شینک  ناهج  کلم  رد 

، بیع نیرب  دنک  ییجراخ  رگبیغ  زا  دمآ  هک  منخس  یحو 
مسانش گس  نابز  ایردمسارهیمن و  ناشنتفگ  زا 

متفس  هک  نخس  رد  دوب  نیامتفگ  هک  ياهعیدب  تسا  نیا 
ص:156  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

همتاخلا یف 

يدرگنرب يو  زا  کنآ  طرش  هبيدرم  وچ  وش  نادرم  هاش  مالغ 
رس رب  دنمشچ  نوچ  لقع  دزن  هکردیح  دالوا  رکاچ  هنیمک 

دنناهج ناج  لها  شیپ  هکدنناج  رتیمارک ز  نمؤم  رب 
درک ردب  رطاخ  زا  يو  رهم  دزسدرک  رگا  یملظ  نادناخ  اب  یسک 

تسوکین هن  وا  اب  یتسود  ینعم  هبتسود  نادناخ  اب  یسک  ذوبن  رگا 
دالوالا خیرات   » ۀموسوملا ب ۀکرابملا  ۀـکربتملا  ۀخـسنلا  تمت  تسا  نیـسح  يادـعا  ياج  خزود  هکتسا  نیع  ضرف  نتفگ  هتکن  نیا  ارم 

نیب ماکحلا  ءارمالا و  راختفا  یمظعالا  یمودخملا  ةرضحلا  ةراشاب  اهلمکا  تایّحتلا  نم  اهلضفا و  تاولصلا  نم  هیلع  يوفطصملا » ةرـضحلا 
هتکوش هتلدعم و  مایا  هللا  دّلخ  دیزیاب  ناطلس  نیدلا  ایندلا و  قحلا و  لالج  مانالا 
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ۀنطلسلا راد  ماقمب  ۀئامنامث  ةرشع و  عست  ۀنس  ةدعقلا  يذ  نیرـشع  یف  اریرحت  هاشناروت  نبا  دمحا  نب  هاشناروت  هابتـشایب  هاگرد  هدنب  هرّرح 
. یهاشلا تاره 

ص:157  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

یشاک نسح  خیش  « 1  » همانتفرعم

لجا یلعا و  هّللا  رکذل  و 

ار ناهیک  دیرفآ  لضف  هب  هکار  نادزی  يادخ  رم ]  ] نیرفآ
مدآ ینب  مدآ و  دیرفآملاع  نیا  تردق  هب  شدیرفآ 

مرک لضف و  هب  دروآ  دوجو  ردمدع  زا  ار  قلخ  هک  يراگدرک 
قطان عماس  یح  تروصقفاد  هفطن  رادیب  درک 

شمعن دهد  ار  قولخم  هلمجشمرک  هنیزخ  زک  « 2  » یقزار
نآ رب  تسرداق  کناز  دهدیمناهج  قلخ  برغ  قرش و  يزور 

ردنا رحب  رعق  هب  وا  دوب  هکروناج  ره  قزر  هگآ ز  تسه 
تستاّیلبلا رّضلا و  فشاکتستاّیفخلا  ّرسلا و  ملاع 

شناد اّونلا  ّبحلا و  قلافشناد  امسلا  ضرالا و  قلاخ 
حابصملا قلاخ  تسا  ماش  هاگحابصالا  قلاف  تسا  ماب  هاگ 

تسار هک و  اعیانص  امیظع  يوتسادخ  هک  اربدم ! اگرزب ! يا 
ار مدآ  دیرفآ  یلگ  زوار  ملاع  دیرفآ  یفک  زا 

کلم دیرفآ  رون  یکی  زوکلف  دیرفآ  دود  یکی  زو 
ار مدآ  نبا  بآ  یکی  زوار  میرم  نبا  داب  یکی  زو 

دزوس لد  نیک  ار ز  بطح  وکدزورفا  شتآ  گنس  نهآ و  ز 
درآ  نورب  رکش  ین ، زا  هاگدرآ  نورب  رجح  زا  بآ  هاگ 

______________________________

. میتفگ نخس  همدقم  رد  هلاسر  نیا  هرابرد  ( 1)
قزار لصا : رد  ( 2)

دزاس نیبگنا  روبنز  هگدزاس ز  نیبگنارت  يراخ  هگ ز  ص:158   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
مشیربا درایب  یمرک  هگمدژک ز  مد  رد  رهز  دهن  هگ 

درآ « 1  » رفذا کسم  ییوهآ  زيوا  درآ  ربنع  واگ  یکی  زا 
مارکالا لالجلا و  وذ  یکی  زج  ؟ ماوع صاوخ و  زا  دناوتب  هک  نیا 

دلوی مل  دلی و  مل  دحاودلو  و ]  ] تفج و ]  ] ریظنیب رداق 

مالسلا ةالصلا و  هیلع  لوسر  شیاتس  ردنا  راتفگ 

 - يوفطصملا هرضحلا  دالوالا  خیرات  يدیشر -  خیرات  ماما -  هدزاود  خیرات  ای ، يدمحم ، خیرات 
دنبتفه همانتفرعم و  همیمضهب  همانهمئا :

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 184ناهفصا   هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


یبن قلخب  ذب  دنوادخ ، زکیبرع  دمحم  رب  نیرفآ 
نیمرح رخفم  قافآ و  « 2  » ربحنینوک دّیس  عرش و  بحاص 

نیمز قلخ  يامنهر  يداهنید و  هلبق  يده و  باتفآ 
ادخ شرع  راوشوگ  وا  مانادج  راوع  همه  زا  وا  مسج 

رینم ردب  جارس و  تسا و  یعادریذن  تسرّشبم و  تسدهاش و 
اهتمعن نیرتهب  ناذب  هکام  اب  یفطصم  درک  یتمعن 

! معنم یهز  تمعن و  یهز  يامئاد  یلازیال و  تمعن 
رقس رانک  رب  لهج  رس  زارساترس  دنذب  ملاع  قلخ 

شیوخ تفأر  لضف و  دوج و  رس  زوشیوخ  تمحر  هب  نیلسرملا  دیس 
میعن يوس  دومن  ناشیا  هارمیحج  هار  ناشدرب ز  سپزاب 

هابت دوب  ملظ  مدرم ز  راکهایس  دوب  رفک  ملاع ز  يور 
نیلقّثلا دیس  مالسا  هامنیمرح  قرشم  دمآرب ز  نوچ 

هابت ذوب  هچنآ  دمآ  حالص  ابهایس  ذوب  هچنآ  دمآ  ایض  اب 
ربمغیپ يافطصم  رب  دابروآداد  نیرفآ  رازه  دص 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  شیاتس  ردنا  راتفگ 

ربمغیپ تشپ  داماد و  رایردیح و  نید  ماما  رب  نیرفآ 
لوسر ّمع  نبا  نیطبس و  بابلوتب  جوز  ایصوا و  دیس 

نیمز لها  ياوشیپ  دّیسنیعم و  راگدرک  راّبج  ریش 
ار  یلوم  ّزع  نید و  یپ  زاار  يّزع  تال و  تسکشب  هکنآ 

______________________________

. يوب زیت  کشم  يانعم  هب  رفذا  کشم  ( 1)
ریخ دیاش : ( 2)

لج ّزع و  راگدرک  هناخلبه  تال و  تانم و  زا  كاپ  درک  ص:159   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
شنامرف هب  همه  ملاع  قلخشناّرب  غیت  میب  زا  تشگ 

درک ناهنپ  رفک  ادیپ و  شنیددرک  ناملسم  همه  رفاک  ربگ و 
غیرد درد و  تفج  درک  وا  لهاغیت  هب  تشک  دیورگن  وا  هک  ره 

لوسر ناگدیدرون  رون  دب  هکنآلوتب  هدیزگرب  ذاب  نیرفآ 
ملاع رد  نامز  رخف  جاتمدآ  یبن  دّیس  رتخد 

نیرب تشهب  زا  هویم  کی  دوبنیزگ  لوسر  زا  هراپ  کی  دوب 
نملا وذ  ربمیپ  طبس  ود  نآنسح  نیسح و  رب  ذاب  نیرفآ 

فدص لوسر  هشوگرگج  دبفرش  نأش و  هک  نیمث  ّرد  ود  نآ 
نیمرح رخفم  داّبع و  نیزنیسح  ّیلع  رب  ذاب  نیرفآ 
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رهاط رّهطم  ماما  نآرقاب  دمحم  رب  نیرفآ 
نیزگ ماما  نآ  قداص  رفعجنید  هفیلخ  رب  ذاب  نیرفآ 

رفعج یسوم  ظیغلا  مظاکرورپنید  ماما  رب  نیرفآ 
دابانسا نیمز  غارچ  نآداب  یسوم  ّیلع  رب  نیرفآ 

یلع نبا  دمحم  شمان  هکنآیقت  هدیزگ  رب  ذاب  نیرفآ 
یقت دعب  نید ز  ریم  دب  هکنآیقن  ماما  رب  داب  نیرفآ 

یفو ماما  يرکسع  نسحیکز  هدیزگ  رب  ذاب  نیرفآ 
نمز ماما  رظتنم  مئاقنسح  نب  دمحم  رب  « 1  » نیرفآ

هللا دابع  یف  نیدلا  مئاقهللا  دالب  یف  هللا  ۀجح 
داب ناشیا  تیب  لها  رب  زینداب  ناماما  همه  رب  نیرفآ 

رهاظ نطاب و  دنذوب  كاپرهاط  ّبیط و  دنذوب  کناز 

تحیصن تظعوم و  ردنا  راتفگ 

نآ ندناوخ  ز  « 2  » رذحلا رذحلاناوخم  زاجم  هصق  رسپ  يا 
همانهنگ نیز  دوز  نک  دایهمانهش  باتک  یناوخ  دنچ 

ار دوخ  قلاخ  زین  نک  دایارذع  قماو و  رکذ  نیزا  دنچ 
ار  نیدیب  ناقساف  هصقار  نیمار  سیو و  وت  یناوخ  دنچ 

______________________________

زا همامت  هب  یتایبا  رخاوا ، رد  هک  نانچمه  هتفر ، نیب  زا  اهتیب  لـئاوا  هک  هدوب  یـشاک  نسح  خیـش  زا  ياهدیـصق  هحفـص  نیا  فارطا  رد  ( 1)
. تسا هتفر  نایم 

رضحلا رضحلا  لصا : رد  ( 2)
لاحم غورد  هدوهیب  و  « 1  » بعللاز متسر  ثیدح  ییوگ  دنچ  ص:160   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

ناناملسم رب  وت  یناوخ  دنچناروتسا  لها  ناربگ و  رکذ 
للز مرج و  قسف و  تسروجف و  ناکلزغ  وجه و  دورس و  زا  شاب  رود 

لاعتملا وذ  باتک  ناوخیمه  ورلاحم  غورد  نیا  یناوخیمه  ات 
حاجن و  « 2  » زوف يارب  زا  ریگ  شیپحالص  ریخ و  تسه  هچنآ  ندناوخ 

تناج تحار  سنا و  دوب  اتتناوخ  یسراپ  تسدارم  هگ 
نیزگ ياضترم  وزغ  نانچمهنیما  يافطصم  رابخا  تسه 
ناوخیم بش  زور و  رایسب ، تسهنادنزرف  یلع و  حدم  زین 

ار تماما  بهذم و  نینچمهار  تّوبن  رم  دیحوت  لدع و 
ردنا نیدب  ور  تسار  يوش  اترورپیم  راهچ و  ره  نک  ظفح 

دیآ راکب  نید  راک  رد  هچنآدیابیم  هچنآ  یتسنادب  نوچ 
ناهج هب  وت  ناج  مان و  دوب  اتنابش  زور و  هب  نک  راک  نادب  سپ 
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نآ زا  شاب  رود  تسا  یهن  هچنآ  وناجب  رادهاگن  دزیا  رما 
الوم تمدخ  ینامناوایند ز  زا  يدرگ  لوزعم  وچ  ات 

اقب يارس  نآ  رد  یبای  ياجانف  يارس  نیزا  يزادرپب  نوچ 

باتک زاغآ 

مامت تسیدتبم  رهب  زا  نکیلمالک  رصتخم ز  تسیباتک  نیا 
رساترس وا ز  ردنا  تسه  هچنآرتفد  نیا  دناوخب  نوچ  يدتبم 

لفاغ نید  راگزور  دوبنلقاع  دوب  رگا  دنادب  نوچ 
بجع تسه و  مظن  هب  یناعم  هکببس  هچ  ار  مظن  هک  ییوگ  وت  رگ 

مدرک نایناهج  رد  رظن  هکمدرک  نآ  زا  رایتخا  ار  مظن 
دنراکبلط ناج  هب  ار  شدناوخدنراد  رتتسود  دنناد و  هچ  ات 

ماوع تسه  هچنآ  تسا و  صاوخ  هچنآمادم  تسیسراپ  رعش  بلاط 
رگم هنایم  رد  دنناوخب  اترتالوا  شمظن  تسا  نینچ  نوچ 

دش قفاوم  ناشعبط  اب  کنازدش  قیال  ماع  عبط  رب  زین 
دنریگ  هدعاق  شدناوخ  زیندنریگ  هدیاف  شندناوخ  نوچ ز 

______________________________

بهل لصا : رد  ( 1)
ضوف لصا : رد  ( 2)

نآ رد  باوص  ارم  دشاب  زیننآ  رد  باوث  ار  قلخ  ذوب  نوچ  ص:161   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
همان تدیاف  تسه  وا  هکلبهمانتفرعم  تسه  وا  مان 

تستدیاف باتک  نیز  ار  قلختستفرعم  ملع و  لصا  نیا  هک  ناز 
تسا نامیا  لها  هن  دنادن  نوچتسا  ناملسم  وا  دناد  نیا  هک  ره 

رظن زا  باتک  راتفگ 

ماظن هب  وا  راک  تشگ  درخ  زومامت  تشگ  شوه  لقع و  ارک  ره 
دنهن شنیبج  رب  فیلکت  غاددنهد  بیصن  ارک  ره  درخ  رو 

دش فّلکم  نید  ماکحا  هب  وادش  فّرشم  درخ  لقع و  هب  نوچ 
ندرک رذگ  تفرعم  يوک  ردندرک  رظن  ورب  بجاو  تشگ 

رظن بوجو  نآ ]؟[  زج  فلکم  ربرگد  تابجاو  دنتسه  هچرگ 
تسارس وچ  وا  دننت و  نوچ  همه  ناکتسا  رظن  وا  تابجاولا  بجوا 

ياذخب تفرعم  ملع و  هر  رديامنهار  چیه  تسین  رظن  نوچ 
یتسناوت ینتسناد  راکیتسنادب  ار  شیوخ  عناص 

ایض رون  رپ ز  تسبلق  راکاضعا  حراوج و  راک  تسین 
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لالدتسا هن ، ای  تسیرورض  ایلاح  همه  رد  ملع  « 1  » تسمسق ود  ره 
دنیب یسک  ره  دیشروخ  روندنیشنن  فالخ  يرورض  رب 

دوبن رتشیب  جنپ  زا  هس  هکدوبن  رخ  واگ و  هک  سک  نآ  دناد 
تسین يروبص  لد و  جنر  هب  زجتسین  يرورض  تفرعم  رد  ملع 

لیلد لقع و  هب  زج  تفای  ناوتنلیلج  زیزع و  سب  تسه  « .. 2  » يهموچ
لالض لهج و  كالم  زا  شاب  رودلالدتسا  لقع و  هب  نک  رظن  سپ 

تدوبعم هب  یمه  یبایهارتدوصقم  هب  یهگنآ  یسرب 
دونشیمه یسک  ینابز  رگدورگیمه  قح  هب  وک  یسک  نإ  و 

تسین دّلقم  زج  ملع  نیدب  واتسین  دّحوم  یسک  ندونش  زو 
دیوج وا  ناحتما  نیردناودیوگیمه  جک  هک  دشاب  هکنآ 

مدآ  ینب  نیا  دمآ  دیدپ  دوخملاع  رد  تسین  دنوادخ  هک 
______________________________

. تسمصق لصا : رد  ( 1)
. يرهوج دیاش  اذک . ( 2)

دریگرب تسار  هب  شغورد  نإ  ودریذپب  زین  لوق  نیا  سک  ناز  ص:162   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
شنامیا زاجم و  داقتعاشناهرب  تسا و  تّجحیب  کناز 

ناسکی ذوب  ورد  شلزه  ّدجناهرب و  زا  یلاخ  تشگ  نوچ  لوق 
ران دزیا  دسانش  تّجحب  وارادنید  دّحوم و  دشاب  هک  ره 

دیلقت دوب  ناک  راک ، دنکندیبع  لوق  هایس و  باتک  رب 
ار دوخ  قزار  بر و  عناصار و  دوخ  قلاخ  هک  دیوگ  کناو 

ربخ لوسر  ارم  وز  دهد  نوچربمغیپ  لوقب  مسانشب 
رود قح  تقیقح  زا  وا  تسهروجف  قسف و  تسا و  لطاب  وا  لوق 

ادیپ يزجعم  هب  یسانشبادخ  لوسر  نیا  هک  یهاوخ  وت  رگ 
زعلا وذ  قلاخ  لعف  دوب  ناکزجعم  یکی  یمه  دراین  ات 

تسادج رحس  قافن و  غورد و  زکتسادخ  لوسر  وا  هک  دناد  هچ  سک 
زجاع وزا  قلخ  هلمج  دوش  هکزجعم  نآ  دزیا  لعف  دوب  نوچ 
تسرد لوسر  زجعم  دوش  اتتسخن  نادب ز  ار  دنوادخ  سپ 

لاحم تسین  چیه  متفگ  هچ  نیولاح  همه  رد  لوق  تسا  نینچ  نوچ 
لصاح ارو  تفرعم  دوش  اتلقاع  رب  تسبجاو  رظن  سپ 

«1 [ » یمدآ رایتخا  رد  راتفگ  ]

تسرف دورس  ار  هقوشعم  هاوختسرف  دورد  افطصم  رب  هاوخ 
ییاناد ود  ره  کین  ذب و  ربییاناوت  رداق و  ار  ود  ره 
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غارف هاگتسد و  قیفوت و  دادغاب  رد  ارت  رم  روگنا  درآ 
لابو تسه  هک  نک  هذاب  رد  هاوخلالح  تسه  هک  نک  هکرس  رد  هاوخ 

درک یناوت  نادب  یهاوخ  هچ  رهدرف  دزیا  دادب  تیاپ  تسد و 
رب دجسم  هب  نک  تاعاط  هاوخرد  ناوید  هب  ناتس  تمسق  هاوخ 
مرن تتسد  ود  رد  تشگ  یهگناومرگ  شتآ  هب  دش  وچ  هنیگبآ 

راّمخ یپ  زا  نک  رغاس  هاوخرامیب  یپ  زا  نک  هشیش  هاوخ 
يداتساب  ارچ  هلایپ  ربيداتسا  راک  ود  ره  رد  کنوچ 

______________________________

لحم رد  هک  مه  ار  هدنام  ياجب  راعـشا  هدش و  فذـح  راعـشا  زا  یـشخب  هک  هدوب  ياهحفـص  رد  الامتحا  تسین و  لصا  رد  ناونع  نیا  ( 1)
. میدروآ دشاب ، دیاب  میدزیم  سدح  هک  اجنیا  رد  ام  هدوبن  شدوخ 

ینک هلاوح  ارچ  تیادخ  ابینک  هلایپ  دوخ  مکح  رب  وت  نوچ  ص:163   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
ناذب شیوخ  لعف  دزیا ز  لعفناوخم  شیوخ  يادخ  اب  دوخ  لعف 

هدم هناهب  ادخ  رب  اضق  زاهدم  دارم  همه  ار  دوخ  شقن 
ناوات ....  تسینریصقت  ینک  شتعاط  رد  وت  نوچ 

داد ............. تسد  تتعاط  قیفوت  کناز 
یهاوخیم ....... ................ .... 

............................... 
دوب باقع  ار  وت  یصاعم  ربدوب  باوث  ار  وت  تدابع  رب 

ضاوعا ردنا  راتفگ 

ادج حالص  تمکح و  زا  تسینادخ  درک  هچ  ره  تسا ، نینچ  نوچ 
يراوشد الب و  بعت و  جنريرامیب و  درد و  گرم و  تلع و 

گنت تمعن  لاس و  کشخ  تفآگنلپ  ریش و  گرگ و  رام و  مدژک و 
شیرادنپن اتتستحلصم  تستمکح و  نیا  هلمج 
راچان الب  ره  هب  تمایق  ردتسا  تدسفم  هک 

رایسب ضوع  دهدیم  ار  قلخ 
مکاح دوب  وا  وچ  دناتسبملاظ  ره  ار ز  مولظم  داد 

دراذگنب عیاض و  دوش  اتدراذگبن  ار  مولظم  قح 
ربکا یضاق  مکح  دنک  نوچرذ  کی  یسک  رب  فیح  دوبن 

ضوع شادخ  رب  راچان  تسهضرم  درد و  يادخ  زا  دسر  نوچ 
مدآ ینب  رب  تسه  ضوع  نآملا  درد و  شیمدآ  دسر  نوچ 

راچان ضوع  نآ  رام  رب  تسهرام  ندیزگ  زا  شدرد  دسر  نوچ 
نادند تنت  زا  تستفرگ  هکنادنچ  زج  تسین  رام  رب  کیل 
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راوآ ورب  زین  تسه  ضوع  نآرایسب  دسر  نوچ  درد  یقاب 
مدرم نت  رد  شین  دنز  وکمدژک  رب  لوق  تسا  نینچمه 

نکس جنر و  قلخ  هب  دناسر  نوچنخس  عابس  رد  تسا  نینچمه 
رشحم رد  دزم  تسین  ارو  هکرفاک  زا  ملظ  وت  رب  دوب  نوچ 

دناسرب مامت  ار  نآ  وت  هبدناتسب  راگدرک  وزا  ات 
مقس ودب ز  ناهج  رد  دسر  وکملا  درد و  هب  دوب  شک  ضوع  ره 

دهنب  وت  رهب  ار ز  نآ  هلمجدهدن  ودب  ضوع  نآ  شدزیا 
رقس باذع  دهد  رفاک  دزنرسکی  دهد  وت  هب  تمایق  رد  ص:164   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

روآ داد  وت  زا  دناتسب  دادرفاک  رب  وت  زا  ملظ  دوب  رگ 
مرد مین  هب  يرفاک  رب  زینمتس  ربگ  دوهج و  رب  ینک  رگ 

دراد هگن  وا  قح  نآ  وت  ربدراذگن  وت  رب  زیچ  نآ  دزیا 
راثیا دنک  ورب  ایند  هب  مهراداد  وت  لام  دریگزاب ز 

رفاک دوش  عفتنم  نادب  اترشحم  رد  چیه  شدراذگن 
تعاس رد  دنرب  شمیحج  يدترقف  زا  درآرب  رس  نوچ  هک  ات 

دهنن وا  داهن  ار  ملظدهدن  ادخ  ناملاظ  ترصن 
دراد وا  هک  مرد  ماعط و  رمدرآ  شرب  دوخ  ملظ  ناملاظ 

لهاج ضوع  ارو  دشابن  اتلهاج  ملاظ و  ملظ  دنکن 
نایمدآ يذب ز  کین و  چیهناهج  يادخ  رب  هدیشوپ  تسین 

روخم فازگ  زا  شزیچ  نینچمهربم  بصغ  روز و  هب  مدرم  لام 
نملا وذ  دزیا  داد  ارم  هکنم  يزور  تسه  ییوگ  یهگناو 

ياتسب ار  يادخ  يدروخب  نوچيادخ  رکش  يوگب  یبایب  رگ 
يرادنپ يادخ  زا  نیا  هک  نازيراکهنگ  نآ  رکش  ینک  رگ 

نآ يزور  هب  نینچ  نیا  دنک  هکنآ  زا  تسا  هّزنم  دزیا  تاذ 
دشاب اور  شندروخ  یهگنآدشاب  اطع  ای  عیب  رگا  « 1  » زیچ

درک دیاشب  نادب  هگنآ  رکشدروخ  دیاشب  دوب  هک  يايزور 
تنحم وت  دسر ز  مک  وذب  اتتوشر  دوب  اطع  نیا  رگا  سپ 

یناسکی ود  ره  ملظ  نیردنایناتسب  هچ  ره  تسا  مارح  مه 
زیچ تداد  هک  نکب  سک  نآ  رکشزین  دیاب  درکن  دزیا  رکش 

ماعط يروخیم ز  يدیرخبمارح و  رز  هب  رگا  تسا  عیب  هچ  نإ  و 
ود ره  نآ  نیا و  نآ  یکی و  دوخوت  يزور  تسین  تسا و  مارح  مه 

لجا ردنا  راتفگ 

دورب ناهج  زا  تقو  رسب  نوچدوب  گرم  عون و  تقو  لجا  نیا 
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سک  دنامن  لجا ، دنامن  نوچسک  دنامب  لجا  تقو  هب  ات 
______________________________

. ارهاظ ( 1)
تسا دنچ  وا  ملع  هک  دنادن  سکتسدنوادخ  یمولعم  هب  نیو  ص:165   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مرد رهب  ای ز  هنیک  یپ  زامتس  ملظ و  هب  دش  هتشک  وا  هک  ره 
تساضق مکحب  نآ  هک  ییوگن  اتتسادخ  مکح  هن  وا  گرم  نتشک و 

يدنتشگن وا  لتق  رب  عمجيدنتشکن  رگا  ار  وا  هکلب 
لاس دص  سپس  نآ  زا  يدنامب  ایلاح  رد  دوخ  گرم  هب  يدرمن  هب 
درک ناسکی  مکح  ود  ره  نیا  لقاعدرک  ناوتن  عطق  ود  ره  نیردنا 

تسدومرف صاصق  ار  شلتاقتسدومنب  مکح  ود  ره  نیا  دزیا 
لتاق لهچ  نیا  لتق  یکی  ربلهچ  دنوش  قفتم  رگ  تفگ 

درک دیاشن  کی  چیه  رب  محردرک  دیاب  صاصق  ار  لهچ  ره 
يدومرف صاصق  ار  وا  رم  یکيدوب  وا  مکحب  رگ  نیا  لتق 
رهاظ وا  صاصق  رسب  یئن  ایرهاظ  شاهدنشک  دشابن  رگ 

داد ار  وا  دزیا  دهدب  نید  زورداتفا  رشح  يادخ  اب  وا  راک 
دوب هرذ  مین  لاقثم و  هب  رگدوشن  مک  چیه  دنوادخ  رب 

قازرا ردنا  راتفگ 

ام قزار  قلخ  هب  دناسریمام  قلاخ  هب  دوب  يزور  قزار و 
درک ادیوه  وزا  شیپ  شیزوردرک  ادیپ  قلخ  وچ  ام  قلاخ 

رگنب ار  لفط  لفط و  ردامرواب  نم  نیا ز  وت  يرادن  رگ 
ادیپ دوش  وا  شیپ  رد  قزرادیپ  دنک  محر  رد  نوچ  لفط 

دیاز رگد  یهم  شش  ات  لفطدیآ  دیدپ  وردنا  ریش  هک  نوچ 
دنسرخ دوش  وز  دبای و  ریشدنزرف  دوش  ادج  ردام  نوچ ز 

دهاکیم موم  وچ  دیاین  نوچدلابیم  ورس  وچمه  وزا  ات 
مک شیب و ز  زو  شوخان  شوخ و  زامه  یپایپ  شیزور  دهد  سب 

ینازرا دشاب  زیچ  نادب  وگیناسآ  هب  دهد  شک  دوب  سک 
دشاب نانچنآ  راوازس  وکدشاب  ناج  جنر  هب  شک  دوب  سک 

دشخب تدعاق  بیترت و  هب  هندشخب  تحلصم  قفو  رب  هک  ناز 
راب دزیا  دنیرفآ  شیزورراوخ  يزور  یح و  قلخ  دوب  ات 

ماعط تسه  هچنآ  تسلام و  هچنآمارح  تسه  هچنآ  ره  يزور  تسین 
تسیچ  یلالح  دوخ  هک  نک  رظن  سبتسیزور  نآ  لالح  دشاب  هچ  ره 

يرب رحب و  هوک و  رهش و  هد و  رديروناج  چیه  تسین  ناهج  رد  ص:166   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
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يزوریپ هب  هگ  هودنا و  هب  هگيزور  ارو  دهد  دزیا  هک  ره 
رادید دنک  یکدنا  نآ  زا  هاگرایسب  وا  دنیرفآ  ماعط  هگ 

مدنگ وج و  وا  دراد  هگن  اتمدرم  رب  ربا  دنکفا  فوخ  هاگ 
نکاس رب  ياجب  دنیشن  اتنمیا  دنکیمه  شفوخ  هگ ز 

لاعتملا وذ  یگلمج ز  نآ  تسینلاس  ردنا  دشاب  وچ  یگنت  طحق و 
کشیب دوب  نآ  زا  یگنت  طحقكدنا و  ماعط  دروآ  دیدپ  وک 

رادید رب  قلخ  هب  دشابن  نإ  ورایسب  وا  دنیرفآ  رگا  سپ 
دوب راکتحا  سبح و  زا  هکلبدوب  راگدرک  هجو  زا  هن  نآ 

راداد بناج  نآ ز  دوبنراچان  دوب  ام  یگنت ز  طحق و 
رگیدکی هب  ام  میراد  گنترکشل  تلع  فوخ و  نیزا  هگ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ردنا  راتفگ 

رب ناملسم  رب  دنضرف  ود  رهرکنم  زا  یهن  فورعم و  رما 
دورن دح  ات ز  هک  دیاب  درکدوب  ضرف  ضرف ، راک  رب  رما 
زین تعاط  تستنس و  ندرکزین  تنس  تستنس و  رب  رما 

ریصقت دنک  رگا  دوخ  اب  تسهریثأت  شدشاب  لوق  ار  هک  ره 
تستیصاع لوسر  ادخ و  ردتستیصعم  ضرف  ریصقت  هک  ناز 

همه تستحیضف  رکنم  هک  نازهمه  تسا  هضیرف  رکنم  یهن 
تراک نآ  ردنا  تردق  دوب  رگتراکنا  تسد  هب  دیاب  درک 

نآ زا  شرادزاب  تشز  دنک  نوچنابز  بلق و  هب  نک  راکنا  زین 
نادب دب ز  لعف  راکنا  یهننابز و  هب  ین  تسد  هب  يراین  رگ 

نتب لام و  هب  وت  لوق  وت  ربنحم  جنر و  دیسر  دهاوخ  کناز 
دنسپم لد  هب  دنکیم  وا  هچنآدنژن  راک  وا ز  یهن  نکم  سب 

ور نادرگب  وزا  ینیبب  نوچوا  دنکیم  هچنادب  نک  شتنعل 
سب دشابن و  رگد  يزیچ  وت  ربسک  رکنم  هب  يدش  هراک  وت  نوچ 

دیعو دعو و  ردنا  راتفگ 

باقع  سرت و  میب  تسا  دیعو  رمباوث  رجا و  نامض  دشاب  دعو 
راک رس  رب  هشیمه  یشاب  وت  اتّراب  دزیا  تسا  هدومیپ  ود  ره  ص:167   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

لوتب « 1  » لسن قح ز  ناماما  رملوسر  ار و  يادخ  دناد  هک  ره 
ناشتمعن هب  دوب  رکاش  زینناشتعاط  هب  دوب  مئاق  زین 

روفغ راگدرک  رهب  زا  صلاخرود  یصاعم  ره  دشاب ز  زین 
میحج باقع و  زا  دیآ  راگتسرمیعن  باوث  دهد  ار  وا  دزیا 
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رقس باذع  بجوتسم  تشگرفاک  دوش  شقلاخ  رد  هکناو 
تسا رادرک  تشز  نامیا و  درادتسا  راکهنگ  نمؤم  وا  هک  ناز 

تاجن باذع  خزود و  زا  دبایتافو  تقو  هب  وا  هبوت  دنک  رگ 
دوب هجو  راهچ  ار  وا  راکدورب  ناهج  زا  هبوتیب  وچ  سپ 

دبا تشهب  ارو  رم  دهدبدحا  يادخ  شدزرمایب  ای 
میحر يادخ  شدزرمایب  اتمیرک  لوسر  دنک  تعافش  ای 

دوش عیفر  وا  راک  یمه  اتدوش  عیفش  ارو  یماما  ای 
زیزع يادخ  شدشخب  ودب  اتزین  دهاوخب  شنمؤم  یکی  ای 

دناوتن هلیح  چیه  نیردنا  ودنامرد  راهچ  ره  نیا  زا  نوچ 
رادرکدب نایصاع  رگد  ابراداد  شدتسرف  خزود  هب  سپ 

درب شیوخ  تشز  لعف  رفیکدروخ  باذع  هنگ  ردق  هب  ات 
شنامیا هب  دروآ  تشهب  ردشنارین  دروآ ز  نورب  سپ 

يادخ ياقب  تّزع و  دوب  اتياج  ار  وا  تشهب  ردنا  دشاب 
روح شبنج  ریرح و  سابل  ابرورس  زیزع  نادب  دنیشن  ات 

تمایق گرم و  ردنا  راتفگ 

يداش مغ و  رگدکی  اب  تسهيدادیب  تسین  تسقح و  گرم 
تسرد ریکن  رکنم و  شسرپتسخن  زور  تسه  روگ  رد  زین 
ار ینادواج  وت  ناد  قح  زینار  یناگدنز  گرم  سپ  زو 

وت نداد  باوج  دوخ  ندرکوت  نداتسیا  هب  تمایق  رم 
باتک تسد  هب  ندمآ  اوس  روباسح  شیوخ  يادخ  اب  تنداد 

ندش  راوخ  زیزع و  ار  شندناوخندش  تسار  تسد  هب  ار  نانمؤم 
______________________________

. لصن لصا : رد  ( 1)
اضعا تداهش  تسهانگ  ربالم  هب  شود  ره  همان  ندناوخ  ص:168   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

نازیم هّفک  ود  نایم  ردناریح  زجاع و  تنداتسیا 
ندرک رظن  نانچ  یمیحج  ردندرک  رذگ  نانچ  یطارص  رب 

اوثم ندش  رقس  ار  نارفاکاوأم  ندش  نانج  ار  نانمؤم 
جیسب وت  نکب  ار  زور  نانچ  ورچیه  لطاب  تسین  تسا و  قح  هلمج 

«1  » يرادرکتشز وت  رگ  وت  ياويراکوکن  زک  وت  رب  کنخ  يا 

«2  » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  تّوبن  ردنا  راتفگ 

نونک مینز  یمد  تّوبن  ردنورب  میدمآ  لدع  زا  هک  نوچ 
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مدآ ینب  دوب  ملاع  هب  اتملاع  رد  هام  لاس و  دوب  ات 
ناناملسم هلمج  رب  ضرفناهج  يادخ  تعاط  دوب  ات 

هایس ملظ  نید ز  يور  دوب  اتهابت  لهج  یمدآ ز  دوب  ات 
رشب نج و  چیه  دننادن  نإ  وردنا  نیدب  یبجاو  دوب  ات 

ربمغیپ قلخ  هب  دتسرف  هکرواد  دزیا  رب  بجاو  تشگ 
عورف تسه  هچنآ  تسلصا و  هچنآعورش  هلمج  قلخ  هب  دیامن  ات 

تاکز سمخ و  ةالص و  موص و  جحتاعاط و  یکین و  ریخ و  ندرک 
روآ داد  رشب ز  نایم  ردربمغیپ  دوجو  يدوبن  رگ 

یتسناوت نوچ  ملع  اب  راکیتسناد  هچ  لمع  ملع و  قلخ 
بر تدابع  دنک  بجوم  هچ  رببش  هب  زور و  هب  دوخ  هک  دناد  هچ  سک 

زاب تنس  دنچ  تسلقن و  دنچزامن  تسا  هضیرف  تعکر  دنچ 
دوب هابت  یک  تستسرد و  یکدوب  هام  مادک  ردنا  هزور 

لام تعاطتسا  دشاب  ار  هک  نآلاس  ردنا  دمآ  بجاو  یک  جح 
تاقدص نداد  سمخ و  نینچمهتاوکز  بجاو  تسا  لام  هچ  رب 

ور نتسش  اهتسد و  نتسشوضو  نآ  عرش و  ماکحا  تسیچ 
دیامنب حرش  هب  شهوجو  اتدیاب  یسک  ار  عرش  نینچمه 

لوصا عورف و  ام  هب  دیامن  اتلوسر  تسا  روخرد  عرش  یپ  زا 
مرک  داد  تسیقلاخ  ارم  هکمربخ  دهد  ات  کنا  ... 

______________________________

. تسا دیفس  هحفص  نیا  هیقب  ( 1)
« هلآ  » نودب لصا : رد  ( 2)

رظن هب  ار  ياذخ  منادن  نمربمغیپ  هک  رگم  دشابن  وک  ص:169   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 
سنا تعیبط  ناس  نیدب  دوخسنج  ره  زا  تسام  لاعفا  زین 

دشاب تدسفم  نیع  زا  رگیددشاب  تحلصم  لاعفا  یضعب 
داسف قیرط  زا  دراد  ناشزابدابع  قیرط  نادب  دشابن  نوچ 

لزنم ذوب  نآ  هک  یباتک  ابلسرم  يربمیپ  هگنآ  دیاب 
داسف قیرط  زا  دراد  ناشزابداتس  داد و  تسیچ  هک  دیوگب  ات 

روآ ذاد  شدیاب ز  يزجعمربمغیپ  قلخ  هب  دیآ  وچ  سپ 
تسادج رحس  غورد و  قافن و  زوتساذخ  لوسر  وک  دننادب  ات 

لوبق دننک  وزا  تلاسر  اتلوسر  قدص  ناشن  زجعم  تسه 
زجاع دوش  وزا  قیالخ  اتزجعم  شدشاب  هک  ار  وا  دیاب 

سب دیآ  تقیقح  تلاسر  وزسک  دیآ  زجاع  شزجعم  نوچ ز 
دنذش دندمآ و  ملاع  نیردنادنذب  هک  ناتّما  هلمج  رس  رب 
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تسدب لوبق  وا  لوق  همه  هکتسدب  لوسر  یکی  نت  همه  رب 
دندب دنچ  لوسر  ایبناکدنزرف و  نزیب و  هللا  دنناد 

دندوب نیمز  هم  رهم و  هلمجدندوب  نید  كاپ  موصعم و  هلمج 
دندوب وخکین  عبط و  شوخ  هلمجدندوب  وگتسار  قیدص و  هلمج 

دنتفس قح  حمر  هب  لطاب  هوکدنتفر  نید  يده و  هار  هلمج 
دندرب قح  نید  هاگرد  جنردندرب  قبس  نید  هار  رد  هلمج 

دندیشوکب ار  مالسا  راکدندیشوپ  ربص  جنر و  نشوج 
«1  » دنتفهنن قلخ  قح ز  نخسدنتفگ  قح  هلمج  دنتفگ  هچره 

« 2  » رورپنید يایبنا  رب  دابروآداد  نیرفآ  رازه  دص 
______________________________

. تسا هدش  وحم  تیب  هس  دادعت  تیب ، نیا  زا  دعب  ( 1)
. تسا دلج  نودب  باتک  نآ  زا  دعب  تسا و  هحفص  نیرخآ  هحفص  نیا  لصا ، هخسن  هدشیفاحص  نتم  رد  ( 2)

زا شیپ  باتک ، تسخن  شخب  زا  دیاب  هداتفا  تاحفـص  تسا . هداتفا  یتاحفـص  اهتنا  نیمه  زا  دشاب و  نهک  دـیاب  یفاحـص  هک  تسا  نشور 
مه باتک  هنایم  رد  ار  اهثحب  نیا  زا  یـشخب  هتبلا  هک  دشاب  دیاب  تماما  تابثا  هرابرد  دعب  هب  اجنیا  زا  اصاصتخا  دشاب و  ناماما  خـیرات  عورش 

. تسا هدوب  يرگید  تایبا  نآ  زا  شیپ  هک  هدش  زاغآ  ییاج  زا  يدعب  تایبا  هک  تسا  نشور  تسا . هدروآ 
ص:171  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

«1  » یشاک نسح  خیش  دنب  تفه 

[ لوا دنب  ]

نید داد و  « 2  » نامسآ نیکمت ، ّزع و  باتفآنیملاعلا  بر  دیشروخ  تاهیاس  يا  مالسلا 
نینمؤملا ریما  مظعا  تهج  شش  ره  رواددلخ  تشه  ره  هجاوخ  رتفد ، راهچ  ره  ینعم 

نیتسار ماما  ربمغیپ ، سفن  قح ، رصانفشک  ول  « 4  » راوسهش «، 3  » ّیندل ملع  ملاع 
نیتملا لبح  علطم  دهاش ، هولتی  عطقمبیغ  رارسا  زکرم  غّلب ، لیزنت  دصقم 

نیلسرملا ریخ  سفن  « 6  » مدآ لآ  لسن  رسقح  داجیا  « 5  » عبنم ترطف ، ینعم  تروص 
نیمالا حور  شزان  كرمعل  نیعلا  ةرقامنا  باتفآ  رذنلاب  نوفوی  بحاص 

نیمز رب  ینامسآ  تعفر  يور  زا  نیمز  ردناهج  رد  یناهج  نوچ  « 8  » تمشح « 7  » يور زا  ناهج  رد 
نیشننودرگ یسیع  ترضخ ، ماب  رادهدرپفاکش  ایرد  یسوم  ترما  ناوید  « 9  » بجاح

نیچ هشوخ  ناوضر  وت  عبط  تهزن  ضایر  زوضیفتسم  ایرد  وت  ضایف  تسد  ياطع  زا 
نیبتاکلا مارک  یفرح  وت  قح ز  ياضریبرمع  یقاب  وت  دهم  نامز  زا  هدینشان 

نیگن شقن  وت  راسخر  هم  نوچ  هدیشکاننونکات  ترطف  زور  زا  نون  فاک و  دنبشقن 
نیملاعلل ۀمحر  الا  هن  نکمم  دوب  رولاحم  یلاح  همه  رد  دزیا  « 10  » هبش نوچ  وت  لثم 

دوب  هللا  لوسر  مه  « 11  » دشاب شاتمه  یسک  رگدوب  هللا  لوسر  مدمه  ادخ  شحادم  هک  ره 
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______________________________

راصتخا دصق  هب  ایوگ  هدش و  فذح  رعـش  تیب  دـنچ  يدـنب  ره  زا  سلاجم  رد  تسا . هرامش 7341  هب  یـشعرم  هخـسن  اجنیا  رد  لصا  ( 1)
. تسا هدوب 

. باتفآ سلاجم : رد  ( 2)
. ینولس ( 3)

. راد زار  سلاجم : رد  ( 4)
. ثعاب رگید : هخسن  رد  و  ینعم . سلاجم : رد  ( 5)

. مدآ لسن  لصا  رس  سلاجم : رد  ( 6)
. هار ( 7)

. تمکح سلاجم : رد  ( 8)
. بحاص ( 9)

 ... دزیا هدروان  وت  لثم  ( 10)
. ییوج شاتمه  سلاجم : رد  ( 11)

ص:172  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

میود دنب 

سب نیعلا و  روح  رهم  دزیا  وت  رهم  رب  هتسبسک  وت  ياتمه  هدوبان  یفطصم  زا  ریغب  يا 
سفن ار  قداص  حبص  دمآ  وت  رهم  زا  هنرگکلف  دران  رب  حبص  يولگ  زا  رهم  هرهم 

سرج نوچ  ددنب  گنهآ  شیپ  تسد  رب  ار  خرچهار  گنهآ  دنک  نوچ  « 1  » تهار رالاس  ناوراک 
سگم درآ  هوکش  یک  برغم  ياقنع  « 2  » ترب ردرامش  رد  دیاین  ناتسد  تتلوص ، هوکش  اب 
سفق یتسکشب  میب  زا  ناهن  رد  شحور  غرمفاصم  رد  يدیدب  ناتسد  رگ  توزاب  تلوص 

سخ وچمه  دیامن  نودرگ  نآ  رد  نودرگ  هّجلدشک  نودرگ  رب  جوم  « 3  » تفاکش ایرد  لد  رگ 
سدع کی  زا  سیبق  وب  دیآ  مک  تفخ  هر  زادنشکرب  « 4  » یناعم نازیم  هب  ار  تهوکش  رگ 
سبتقم تیآ  نآ ز  راعتسم و  تردق  نیارهم ز  وت  يار  اب  تسیچ  رهپس و  تردق  اب  تسیک 
سرف دیابرب  تسد  زا  نانع  يدرم  یپ  زاار  يوخ  تداعس  نادرم  هک  « 5  » تعاس نآ  ردنا 

سجم ار  ناج  دعاس  دریگ  گرم  بیبط  نوچدهن  نارش  رد  يور  ناریش  ریشمش  رتشن 
سپ ترصن ز  هیآ  شیپ و  تلود ز  تیار  «6  » راورهم ییآرب  برغم  قرشم و  نایم  زا 

سک وت  ناتسد  ياپ  درادن  يدرم  « 7  » هر زادنوش  ناتسدمه  نوچ  زور  نآ  رگا  میلقا  تفه  قلخ 
راقفلا وذ  الا  فیس  یلع ال  الا  یتف  8»ال   » راکشآ دیوگ  حتف  مّسجم  ددرگ  یتروص 

میس دنب 

«9  » هتفای رسفا  وت  رتچ  هیاس  زا  نامسآهتفای  رویز  وت  ّرف  زا  تمصع  رهپس  يا 
هتفای رمحا  درگوگ  هخسن  رگایمیکراکشآ  تمارتحا  خرچ  هگرد  رابغ  زا 
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هتفای رتمک  وت  نوچ  نکیل  هتسب  رب  اهشقنلزا  شاقن  تسد  تیور  « 10  » لصو دیما  رد 
هتفای رضخا  يایرد  ار  وت  تسد  هحشرنامگیب  تبسن  درک  ایرد  هب  ار  تتسد  هک  ره 

هتفای رترب  هیاپ  شنیرفآ  ار ز  تتعفرهدز  ییالاب  فال  شنیرفآ  ردنا  هک  نآ 
هتفای  رپهش  ریز  رد  ار  هردس  نآ  ریاطزاب  درک  « 11  » تداعس لاب  اجکره  تردق  زاب 

______________________________

. تهاج ( 1)
. رپ رد  ( 2)

. تیاطع ( 3)
. یلاعم سلاجم : رد  ( 4)

. نادیم ( 5)
راودرم یئآرد  نادیم  قرشم  نایم  زا  ( 6)

رس ( 7)
. راکشآ تحدم  هب  دیوگ  سدقلا  حور  نامز  نآ  سلاجم : رد  ( 8)

هتفای تعفر  وت  ریخ  هیاس  زا  باتفآ  سلاجم : رد  ( 9)
. لثم دیما  رد  سلاجم : رد  ( 10)

. تلالج ( 11)
هتفای روانش  طب  نوچ  کلف  ار  ریاط  رسن  «1  » وت لیس  ایرد  ربا  بابلا  حتف  زور  ص:173   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

هتفای رگناوت  رز  زا  ناک  وچ  « 3  » ار لد  نزخمشقن  هدرک  ناج  هحفص  رب  وت  رهم  رهم  « 2  » هک ره 
هتفای روآ  تجاح  تمایق  ات  ار  دوخ  تسدهتشادرب  وت  دوج  رب  یتجاح  تسد  هک  نآ 
هتفای « 4  » رهوگ ناک  ترطف  يایرد  وت  ياار ز  وت  دشاب  حدم  نادنچ  هن  رثوک  یقاس 

هتفای رثوک  بآ  نیبج  رب  تلجخ  كاخاهلاس  نودرگ  وت  كاپ  رهوگ  يافص  اب 
هتفای رتخد  ریشمش و  یفطصم  ادخ و  زاهتشاد  « 5  » ور کی  وت  تاذ  یفطصم  ادخ و  اب 

بزع مدآ  يدوب و  نورتس  اّوح  دبا  اتببس  ار  شنیرفآ  تکاپ  تاذ  يدوبن  رگ 

مراهچ دنب 

یفطصم ناهج  ناج  نید  ایند و  هلبقیفطصم  نایب  زا  لصا  هبعک  مّظعم  يا 
یفطصم ناهد  رب  تروص  هب  بل  يداهن  اتناهد  دش  بلابل  ینعم  رهوگ  دوقن  زا 

یفطصم ناکم  رب  نیکمت  ياپ  يداهن  اتسک  وت  زا  ریغ  یفطصم  زا  دعب  قاقحتسا  هب  يا 
یفطصم ناتسوب  ترصن  بآ  دراد ز  هزاتوا  بابلا  حتف  هک  لد  ایرد  تسیربا  نآ  تغیت 

[ یفطصم نامسآ  رب  یهم  رتنشور  وت  زاتفاین  زگره  دش  رونرپ  وزا  عرش  رهپس  ات  ]
«8  » یفطصم ناد  وت  ردق  دوب  نکمم ، دوب  روتسا  نکممان  « 7  » تتروص ناکما  يالاب  « 6  » تتعفر

[ یفطصم نامز  رد  یتقو  درک  ناسح  هچنآماهدرک  اهاش  وت  لابقا  هب  ملاع  رد  هچرگ  ]
یفطصم نابز  رب  دزیا  وت  ناوخ  انث  يا  «9  » ندز مرآیمن  ترضح  نیا  رد  یحادم  فال 
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یفطصم نایب  زا  ّالا  نآ  دوبن  دیآرب  رد  «10  » وا تاذ  تافص  دیاپ  رب  قلخ  نایب  زا 
یفطصم نادناخ  ردنا  نم  صالخا  لاح  «11  » تسه هک  ینادیم  تسین  تجاح  وت  رب  تجاح  ضرع 

یفطصم ناج  هب  مقلخ  ّتنم  زا  ناهراوارم  نک  یفطل  دروآ  ناج  هب  مقلخ  ّتنم 
یفطصم ناتسآ  رب  ترد  سوب  نیمزیبهار  هدوبان  ار  قیقحت  ملاع  ناور  هر 

« 12  » نم يوس  نک  رظن  ار  ربمیپ  ناج  تمرحنم  يور  زا  ناج  ماک  يا  باتم  رب  تمحر  يور 
______________________________

. وت ضیف  ایرد  تسد  ربا  ( 1)
. هک نآ  سلاجم : رد  ( 2)

. اراد سلاجم : رد  ( 3)
رثوک نیع  ( 4)

. هر کی  ( 5)
. یتعفر ( 6)

. یتروص ( 7)
. یفطصم نآ  ردق  نآ  دوب  نکمم ، دوب  رو  ( 8)

. تترضح رد  ندز  مراییمن  یحادم  فال  سلاجم : رد  ( 9)
. وت ( 10)

. تسیچ هک  ینادیم  ( 11)
. نم يوس  نک  رظن  کی  ربمیپ ، ناج  تمرح  ( 12)

ص:174  ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

مجنپ دنب 

نینمؤملا ریما  ای  تیافطصم  سفن  هدناوخنینمؤملا  ریما  ای  تیادخ  رم  هدیزگ  يا 
نینمؤملا ریما  ای  تیامزآروز  يوزابياپ  ریز  اهرس  دروآ  ار  رهد  نامدژک 
نینمؤملا ریما  ای  تیاخس  رازاب  زوردنتخادرپ  اههسیک  ایرد  ناک و  نانزاخ 

نینمؤملا ریما  ای  تیاطع  ایرد  لد  زاتسا  هدرک  رس  رب  كاخ  ناک  لد  ردنا  لعل  هک  سب 
نینمؤملا ریما  ای  تیامنزجعم  بل  زاسب  دوب و  يزمر  درکیم  سفن  زا  یسیع  هچنآ 

نینمؤملا ریما  ای  تیایربک  ردق  فصودنک  « 1  » نوچ رطاخ  هدیروش  نم  وچمه  رطاخ 
نینمؤملا ریما  ای  تیانث  دیوگ  ات  تسیکسب  تفگ و  دیاب  وت  تاذ  هتسیاش  رگا  حدم 

نینمؤملا ریما  ای  تیار  ناورذاش  ریزهار  هدربان  لک  لقع  ینیشنالاب  همه  اب 
نینمؤملا ریما  ای  تیاج  تساجنآ  یمتفگرگد  ياج  نیرب  شرع  زا  رتالاب  يدب  رگ 
نینمؤملا ریما  ای  تیادگ  ناهاش  همه  نیامینکیم  ییادگ  تفطل  هگرد  زا  همه  ام 

نینمؤملا ریما  ای  تیادخ  زج  دنادن  سکهاج  ّزع و  يور  ینآ ز  هتسیاش  وت  هچنآ 
نینمؤملا ریما  ای  تیازفناج  قلخ  شیپدای  درک  دیاشن  يزورون  داب  میسن  زا 
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وت رادقم  راب  دباتن  رب  شنیرفآکار  وت  « 2  » راک تّزع  دناد  وچ  یناسنا  مهف 

مشش دنب 

تسامش نارود  يرود ز  کلف  نارود  رودتسامش  نامرف  فوقوم  اضق  نامرف  هک  يا 
تسامش نابیرگ  يوگ  هعمل  زا  يوترپتسوا  لابقا  « 3  » هیاس رد  نامسآک  یباتفآ 

تسامش ناسحا  يایرد  هّجل  زا  ياهحشرتسیاهرطق  شنیرفآ  طیحم  يو  زک  ياهمشچ 
تسامش ناتسبد  لفط  اکذ  نهذ و  همه  ابلیئربج  ینعی  عادبا ، هناخ  بتکم  ریپ 

تسامش نأش  رد  صاخ  تمحر  لضف و  لامک  ردتسا  تیآ  ار  ادخ  نآرق  عمجم  رد  اجکره 
تسامش نابرد  ماب  ضیضح  جوا  وا  هکنآزمنک  نوچ  نودرگ  جوا  « 4  » اب ار  وت  ردق  تبسن 

تسامش ناخ  هلضف  مه  نآ  تسین  یصرق  ود  زج  «6  » تسا نشور  یناهج  مشچ  وزا  ار  نودرگ  « 5  » هک يا 
تسامش  ناویا  ماب  رب  نآ  هک  یمیظعت  غرمياج  دنیچرب ز  هناد  نوچ  ار  خرچ  هن  هّبق 

______________________________

. یک ( 1)

. هاج ( 2)
نماد رد  سلاجم : رد  ( 3)

. اب امش  ردق  تبسن  ( 4)
174 ص :  مشش .....  دنب  یشاکلا 174  يدمحم ، خیرات  هچنآ . سلاجم : رد  ( 5)

. تسا نشور  نیب  ناهج  مشچ  نادب  ار  نودرگ  هچنآ  ( 6)
تسامش نامرف  فوقوم  نآ  راهظا  تروصتساضق  ناکما  ناک  ریمض  رد  ناک  رهگ  ره  ص:175   ، یشاکلا يدمحم ، خیرات 

تسامش ناوخ  انث  ایند  هّطخ  رد  بش  زورهام و  لاس و  ناج  لد و  زا  یشاک  هراچیب  هدنب 
تسامش نامرد  دیما  رب  دردرپ  لد  ابزاین  كاخ  رب  يور  تیارس  تلود  رد  رب 

نتشاد ناهنپ  درد  نامرد  دوبن ز  یلقاعنتشاد  ناوتب  دنچ  نامرد  شیپ  ناهنپ  درد 

متفه دنب 

مارحلا تیب  مزمز و  رب  فرش  هداد  وا  كاخماقم  ار  تلود  نید و  باتفآ  دش  فجن  ات 
ماقم يو  رد  نید  ياقثولا  ةورع  دراد  هک  نازنیقی  بابرا  دزن  کشیب  تسلصا  هبعک 

مالسلا راد  مکاح  تیالو  کلم  یلاونینمؤملا  ریما  نید  نامسآ  باتفآ 
مارح ّلح و  ثعاب  تعیرش  نید  مکاح  «1  » نید ماکحا  ئشنم  تعدب  داینب  لطبم 

مامت اب  انعم  يور  زا  ناهج  يدوب  یتروصناهج  رد  يدوبن  رگ  ینعم  هب  « 2  » ار تردق  ياپ 
مارتحا دیشروخ  هّرذ  « 4  » تمارتحا نیمز  ربمک  هّرذ  زا  باتفآ  « 3  » تماشتحا رهپس  اب 

«5  » مانا ناطلس  نیکمت  زا  مه  نآ  دوب  یکدنادوریم  نامیلس  ماکحا  میظعت  رد  هچنآ 
«7  » ماگ شیپ  رد  ار  وت  زگره  بدا  يور  زا  دهنن  «6  » اضق ریدقت  هتسویپ  وت  ریبدت  یپ  زا 

ماخر اب  تبسن  وچ  ار  رهوگ  هزیکاپ  رهوجاطخ  دشاب  اطخ  ناسنا  ریاس  اب  تتبسن 
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مالسلا نشور و  تسا  نیا  ام  نامیا  ینعمار  لقع  ددبن  تروص  یفطصم  زج  وت  لثم 
[ مان وت  مان  زا  هدرب  شنیرفآ  ناهج  يوهاج  وت  ياج  زا  هدروآ  يرورس  ریرس  يا  ]

[ مادک ینامیلس  تخت  هک و  يدیشمج  جاتتدنسم  گنر  راتسد و  هقش  هوکش  اب  ]
« 8  » نیدلاخ اهولخداف  متبط  زاوآ  دنهدیمنیرب  دلخ  رد  رب  ار  تترضح  ناریا  ز 

______________________________

. یحو ( 1)
. شفطل هیاس  ( 2)

. تمارتحا ( 3)

. تمامتها ( 4)
. ماو وت  ناملس  نیکمت  زا  ( 5)

. تساضق ( 6)
. ماگ وت  شیپ  رد  مارهب  بدا  يور  زا  دهنب  ( 7)

تسا . هدش  لقن  تیب  ود  اهنت  دنب ، نیا  زا  سلاجم  رد  ( 8)

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 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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